Neðri deild Alþingis.
Deildarsetning.

Ár 1915, miðvikudaginn 7. júlí, var
fyrsti fundur neðri deildar Alþingis settur, eftir að sameinað þing hafði lokið
störfum sinum að þessu sinni og þeir
þingmenn til efri deildar gengnir, er
þar áttu sæti.
Sátu þessir þingmenn neðri deild:
1. Benedikt Sveinsson, þm. N.-Þing.
2. Bjarni Jónsson, þm. Dalamanna.
3. Björn Hallsson, 1. þm. Norðmýlinga.
4. Björn Kristjánsson, 1. þm. G.-K.
5. Eggert Pálsson, 2. þm. Rangæinga.
6. Einar Arnórsson, 2. þm. Árnesinga.
7. Einar Jónsson, 1. þm. Rangæinga.
8. Guðmundur Eggerz, 2. þm. Sunnmýl.
9. Guðmundur Hannesson, 1. þm. Húnv.
10. Hannes Hafstein, 1. þm. Eyfirðinga.
11. Hjörtur Snorrason, þm. Borgfirðinga.
12. Jóhann Eyjólfsson, þm. Mýramanna.
13. Jón Jónsson, 2. þm. Norðmýlinga.
14. Jón Magnússon, 2. þm. Reykvíkinga.
15. M^tthías Ólafsson, 1. þm. V.-ísfirð.
16. Ólafur Briem, 1. þm. Skagfirðinga.
17. SigurðurEggerz, þm. V.-Skaftfellinga.
18. Sigurður Gunnarsson, þm. Snæf.
19. Sigurður Sigurðsson, 1. þm. Árn.
20. Skúli Thoroddsen, þm. N.-ísfirðinga.
21. Stefán Stefánsson, 2. þm. Eyfirðinga.
22. Sveinn Björnsson, l.þm.Reykvíkinga.
23. Þorleifur Jónsson, þm. A.-Skaftf.
24. Þórarinn Benediktsson, 1. þm. S.-M.
Ókomnir voru til þings:
Magnús Kristjánsson, þm. Akureyr., og
Pjetur Jónsson, þm. Suður-Þingeyinga.

Ráðherra kvaddi Sigurð Gunnarason,
þingmann Snæfellinga, til að stýra fundi,
sakir aldurs. Tók hann við fundaratjóm
og kvaddi sjer til aðstoðar sem skrifara
þá Svein Bjömsson, 1. þm. Reykvikinga,
og Þorleif Jónsson, þm. Austur-Skaftfellinga.
Ljet alduraforaeti því næst ganga til
kosninga um forseta deildarinnar.
Forseti deildarinnar var kosinn
Olafur Briem, 1. þm. Skagfirðinga,
með 20 atkvæðum.
Pjetur Jónsson, þm. Suður-Þingeyinga,
hlaut 1 atkvæði og 3 seðlar voru auðir.
Fyrri varaforseti var kosinn
Pjetur Jónsson, þm. Suður-Þingeyinga,
með 22 atkvæðum; 1 seðill var auður.
Þá var kosinn annar varaforseti.
I fyratu hlaut Guðmundur Hannesson,
1. þm. Húnvetninga, 11 atkvæði og
Benedikt Sveinsson, þm. Norður-Þingeyinga, 10 atkvæði. Var því kosningin
endurtekin, og hlaut þá kosningu sem
annar varaforaeti
Guðmundur Hannesson, 1. þm. Húnvetninga, með 12 atkvæðum.
Benedikt Sveinsson hlaut þá 11 atkv.
Þvi næst voru kosnir skrifarar deildarinnar. Kosningu hlutu þeir
Eggert Pdlsson, 2. þm. Rangæinga,
með 14 atkvæðum, og
Bjöm Hállsson, 1. þm. Norðmýlinga,
með 8 atkvæðum.
Auk þeirra hlutu þessir atkvæði:
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Benedikt Sveinsson, Bjami Jónsson og
Þorleifur Jónsson, 2 atkvæði hver, Guðmundur Eggerz, Sveinn Björnsson og
Þórarinn Benediktsson sitt atkvæðið
hver, en 6 seðlar voru auðir.
Þá las forseti upp brjef frá ráðherra,
dags. i dag, þar sem hann tilkynnir, að
hann hafi i hyggju að leggja fyrir deildina á fundi hennar næsta dag þessi
frumvarp:
1. Frv. til fjárlaga fyrir árin 1916 og
1917.
2. Frv. til fjáraukalaga fyrir árin 1912
og 1913.
3. Frv. til fjáraukalaga fyrir árin 1914
og 1915.
4. Frv. til laga um samþykt á landsreikningnum fyrir árin 1912 og
1913.
5. Frv. til laga um framlenging á gildi
laga nr. 30, 22. okt. 1912, og laga
nr. 44, 2. nóv. 1914, og laganr. 45
s. d.
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6. Frv. til laga um breyting á lögum
nr. 12, 9. júli 1909, um breyting á
lögum um stofnun Landsbanka 18.
sept. 1885 m. m.
7. Frv. til laga um heimild fyrir ráðherra ísianda til að skipa nefnd til
að ákveða verðlag á vörum.
8. Frv. til laga um breyting á lögum
nr. 17, 3. okt. 1903, um aðra skipun á æðstu umboðsstjóro Islands.
9. Frv. til laga um afhending á landi
til stækkunar kirkjugarðsins i
Reykjavík.
10. Frv. til laga um sparisjóði.
11. Frv. til laga um framlenging á giidi
laga 3. ágúst 1914, um ráðstafanir
á guilforða íslandsbanka, innstæðufje i bönkum og i sparisjóðum og á
póstávlsunum.
12. Frv. til laga um heimild fyrir ráðherra íslands til að leyfa íslandsbanka að auka seðlaupphæð þá, er
bankinn samkvæmt 4. gr. laga 10.
nóvbr. 1905 getur gefið út.

A.
Frumvörp, samþykt af Alþingi sem lög. ,
i.
Stjórnarfrumvörp.

1. Fjárlögfyrir árin 1916og 1917.
»
A 2. fundi í Nd., fímtudaginn 8. júlí,
var útbýtt
Frumvarpi til fjdrlaga fyrir drin 1916
og 1917. (A. bls. 1—83).
Báðherra: Að þessu sinni vil jeg
ekki fara að ræða frumvörpin hvert út
af fyrir sig, en geymi mjer rjett til þess
siðar. Jeg vil leyfa mjer að biðja hæstvirtan forseta að taka þau á dagskrá
og deildina til meðferðar.
Jeg skal svo leyfa mjer að gefa stutt
yfírlit yfir fjárhag landsins við síðustu
áramót. Eins og menn geta sjeð i fjárlögunum 1914—1915, er tekjuhallinn
áætlaður kr. 316,723,85
En að svo
komnu verður ekki sagt um, hvernig
rætast muni úr um fjárhag landsins.
Það kemur ekki fyllilega í Jjós fyrr en
eftir næstu áramót, þegar gjöldin eru
öll innheimt.
Árið 1914 voru tekjur landssjóðs kr.
2,309,862,01. En í fjárlögunum sýnast
tekjurnar hafa verið áætlaðar kr. 1,956,
235, svo að mismunurínn er kr. 353,
627,01.
Þessi tekjuauki stafar aðallega af þvi,
að tollamir hafa reynst meiri en þeir
vorq áætlaðir.

T. d var útflutningsgjald
áætlað hvort árið
kr. 150,000,00
en varð
195,111,53
Mismunur
"
kr. 45,111,53
Áfengistollur var áætlaður
— 10,000,00
en varð
— 30,539,31
Mismunur
kr. 20,539,31
Tóbakstollur var áætlaður
— 205,000,00
en varð
— 224,451,75
Mismunur
kr. 19,451,75
Mestu munar á kaffi- og
sykurtollinum. Hann var
— 415,000,00
áætlaður
en varð
— 525,010,34
Mismunur
kr. 110,010,34
Vörutollur var áætlaður — 300,000,00
en varð
— 345,222,53
Mismunur
kr. 45,222,53
Svo eru ýmsar aðrar tekjur, sem hafa
faríð nokkuð fram úr áætlun, svo sem
pósttekjur, símatekjur og aukatekjur.
Ábúðar- og lausafjárskattur og húsaskattur hafa yfirleitt farið lítið fram úr
áætlun.
Þá skal. jeg snúa mjer að útgjöldunum 1914. Þau verða alls
kr. 2,580,816,63
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En í fjárlögunum sýnast þau hafa verið áætluö
kr. 2,119,144,63
Mismunurinn á milli áætlunarupphæöarinnar og tekjuupphæðarinnar verður
því
kr. 461,672,00
En þess ber hjer að gæta, að í útgjöldunum 1914 hafa verið greiddar 100,000
kr. sem hlutafje Eimskipafjelags Islands
og 100,000 kr. tillag til Landsbankans,
samkvæmt lögum nr. 50, 10. nóv. 1913.
Ef maður dregur þessar 200,000 kr. frá,
þá yrðu útgjóldin fram yfir áætlun
kr. 261,672,00
En af þessari upphæð, sem útgjöldin
fara fram yfir áætlun, hafa veriðgreidd
ar eftir ýmsum lögum 258,054 kr. 34
au., svo að gjaldaáætlun fjárlaganna og
útgjöldin standast nokkurn veginn á,
þegar frá eru reiknaðar greiðslur eftir
öðrum lögum.
Ef þessar 200,000 kr. eru dregnar frá
gjöldunum 1914, þá verða þau
kr. 2,380,816,63
En tekjurnar voru, eins
og jeg nefndi áðan
kr. 2,309,862,01
Mismunur verður því kr.
70,954,62
Samkvæmt frv. til laga um samþykt
á landsreikningunum fyrir áriu 1912 og
1913 hefir hreinn tekjuafgangur eftir
fjárhagstímabilið 1912—1913 orðið
kr. 291,884,63
og ef maður hugsar sjer, að af þeirri
upphæð yrði borgaður tekjuhallinn 1914,
yrðu samt eftir
kr. 220,930,01
Það er nú aðgætandi, að fyrst og fremst
veit maður ekki, hvernig fjárhagur landsins verður framvegis, og svo er farið
fram á fjárveitingu í fjáraukal. 1912—
13 og 1914—1915, sem nemur samtals
kr. 241,091,43, og ef það er dregið frá
tekjuafganginum, sem er eftir reikningnum 1912—1913, þá verður tekjuhallinn
kr. 20,063,42.
I sambandi við þetta skal jeg leyfa
mjer að gjöra örstutta grein fyrir verðbrjefaeign landssjóðs og skuldum, sem

hann stóð í við áramótin síðustu. Jeg
skal geta þess, að hjer er ekki talin
víxilskuld, sem landssjóður var í við
íslandsbanka, en hins vegar ekki heldur
talin innieign í banka í New-York, en
sú innieign er meiri en skuldin við íslandsbanka. Verður væntanlega innan
skamms gjörð grein fyrir störfum »Velferðarnefndarinnar«, er svo er nefnd, og
í sambandi þar við verslunarráðstöfunum landssjóðs vegna styrjaldarinnar
miklu. Jeg sný mjer þá að eignum
þeim og skuldum, sem jeg nefndi. Það
eru þá fyrst eignir viðlagasjóðs:
1. Innritunarskirteini fyrir 31/í°/0
ríkisskuldabrjefum í veðbandi fyrir I. og
III. flokki veðdeildar Landsbankans
kr. 225.000,00
2. Innritunarskírteini fyrir 4% ríkisskuldabrjefum (í sama veðbandi)
kr. 90.000,00.
3- 4’/a % bankavaxtabréf af I. og
II. flokki (í veðbandi fyrir III. fl. veðdeildar Landsb.)
kr. 110,000,00
4. Skuldabréf sveitafjelaga og einstakra manna 3, 3*/2, 4 og 41/2°/0
kr. 1,480,057,93
Þetta .verður samtals kr. 1,905,057,93
Þá eru næst verðbrjef, keypt fyrir
lánsfje:
1. Bankavaxtabrjef, keypt fyrir lánið 1909
kr. 777,000,00
2. Bankavaxtabrjef; keypt fyrir lánið 1912
kr. 249,000,00
Samtal8 kr. 1,029,000,00
öll verðbrjefaeign verður þá
kr. 2,931,657,93
Svo má hjer enn fremur telja eins
konar hlutabrjef í Landsbankanum,
keypt 1. júlí 1914 fyrir 100,000 kr.,
og loks hlutabrjef í Eimskipafjelagi íslands, bvo að verðbrjefaeign landssjóðs
er þá alls
kr. 3,131,657,93
Þá kem jeg að hinum liðnum, skuldum landssjóðs:
1. Lánið frá 1908 (4% vextir, afborg-
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ast á 15 árum). Það var við síðustu
áramót
kr. 333,333,33
2. Lánið frá 26. júli 1909 til kaupa
á bankavaxtabriefum III. flokks (vextir
472%, afborgast á 30 árum)
kr. 1,225,000,000
3. Lánið frá 1. nóv. 1912 (47a%
vextir, afborgast á 15 árum. Hafnarlán Reykjavíkur)
kr. 433,333,32
4. Lánið frá 1. jan. 1913, tekið hjá
lifsábyrgðarstofnun danska ríkisins til
kaupa á bankavaxtabrjefum III. flokks
(vextir 47z%, afborgast á 30 árum)
kr. 237,499,99
5. Lánið frá 1. nóv. 1913 tilritsímabygginga (vextir 47s%, afborgast á 30
árum)
kr. 491,874,27
Skuldirnar verða þá samtals
kr. 2,721,040,91
Eins og jeg gat um áðan, var verðbrjefaeign kr. 3,131,657,93, svo að verðbrjefaeign landssjóðs fram yfir skuldir
hefir numið við síðustu áramót
kr. 410,617,02.
Það verður því ekki sagt, að landssjóður eigi ekki fyrir skuldum, heldur
þvert á móti, því að hann á töluvert
fram yfir skuldir.
Þetta yfirlit yfir eignir og skuldir
landssjóðs í árslok 1914 verður lagt fram
á skrifstofuna, og geta þingmenn kynt
sjer það þar betur.
Jeg sje 8vo ekki ástæðu til að orðlengja meira að sinni. Að eins skaljeg
geta þess, að það er ástæða til að ætla,
að tekjarnar verði nú nokkuð minni en
undanfarin ár, vegna stríðsins, því að
búast má við að töluvert minna verði
flutt inn í landið af sumum vörutegundum en í venjulegu árferði. Væri sjálfsagt ástæða fyrir þingið að athuga það,
þegar það gengur frá fjárlögunum.

Á 3. fundi í Nd., laugardaginn 10. júlí,
var frumvarpið tekið til 1. umr. (A. bls.
1—83).
Ráðherra: Þegar jeg tók við
ráðherraerabættinu, hafði fráfarandi
stjórn að miklu leyti undirbúið fjárlögin. Hún hafði þó ekki lokið þeim að
fullu, 8vo að jeg gat yfirfarið þau, án
þess þó að mjer ynnist tími til að rannsaka hvern einstakan lið þeirra nægilega. En þar sem jeg hefi lagt fjárlögin fyrir H. H. konunginn og fengið
samþykki hans til þess að leggja þau
fyrir Alþingi, ber jeg vitaskuld alla
stjórnskipulega ábyrgð á innihaldi þeirra.
Sennilega er ekki jafn vandasamt að
semja nokkur lög á þessu landi og fjárlögin. Stjórnin er þar eins og á milli
tveggja elda. Takmarkað fje er til umráða, eu hins vegar eru þarfirnar margar, sem kalla að. Lögmæltum stofnunum verður að halda uppi, og nauðsynlegar framkvæmdir má ekki hefta að
óþörfu. En þar sem getan er svo takmörkuð, er hætt við að mörg nauðsynleg verk verði að bíða framkvæmda,
lengur en æskilegt væri.
Nú eru þar að auki, að ýmsu leyti,
sjerstaklega erfiðir tímar, vegna styrjaldarinnar miklu, sem nú stendur yfir.
Má búast við þvi, að ýmsar verklegar
framkvæmdir hjer á landí tefjist að
miklurn mun hennar vegna, eða stöðvist jafnvel alveg í bili.
Ofriðurinn hefir einnig áhrif á verslun landsins. Hún getur ekki fyllilega
gengið í sama horfinu og áður. Má
ganga að því visu, að minna verði flutt
til landsins af ýrasum vörum, meðan á
styrjöldinni stendur, án þess að annað
komi í staðinn, en það hefir aftur áhrif
á tekjur landssjóðs, þar sem tollarnir,
aðaltekjugreinin, verður að sama skapi
minni.
Svo er aðgætandi, að atvinna lands-
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manna, að öðru leyti, biður að sjálfsögðu
mikinn hnekki af ófriðnum. Þó að afurðir landsins, allar eða flestar, sjeu í
háu verði, er útlenda varan stórum
mun dýrari en venjulega. Allar, eða
nálega allar, lífsnauðsynjar hafa hækkað gífurlega í verði. Þessi dýrleiki
kemur aðallega niður á þeim, sem lifa
eingöngu á handafla sínum, svo sem
verkafólki í kaupstöðum, og á miklum
hluta þeirra manna, sem lifa á fastákveðinni kaupupphæð, svo sem mikill
hluti starfsmanna landsins. Má búast
við þvi, að gjaldþol manna verði alment minna, raeðan á þessu stendur.
Þetta alt veit jeg að Alþingi muni taka
til greina, þegar það ræður fjárlögunum til lykta.
íslensk fjárlög eru enn vandasamari
og erflðari viðfangs fyrir það, að fjárhagstimabilið er hjer tvö ár, en ekki
eitt, eins og annarstaðar. Það liggur i
augum uppi, að verra er að sjá yfir tvö
ár en eitt, og auk þess getur margt
skipast svo á tveim árum, sem engan
órar fyrir nú.
Þetta fjárlagafrv., sem hjer liggur
fyrir, hefir dálitinn tekjuhalla, eins og
vant er að vera um fjárlagafrv. frá
stjórnarinnar hendi. Hann er þó ekki
gifurlegur, og ekki hærri en venjulega hefir verið gjört ráð fyrir i fjárlagafrv. stjómarinnar nú undanfarið.
Og þinginu ætti ekki að blöskra sá
tekjuhalli, því að venjan heflr verið sú,
að það hefír skilað fjárlögunum með
miklu meiri tekjuhalla en stjórnin hefír
áætlað i sinum frv.
Tekjur landssjóðs eru nú áætlaðar
4,203,700 kr., og_hygg eg, að sú áætlun
sje ekki óvarlegri en venjulega. Venjan heflr verið sú, að tekjurnar hafa
verið áætlaðar miklum mun lægri en
þær hafa reynst í framkvæmdinni. Jeg
vil ekki leiða neinar getur að þvi, hvort
þær reynast hærri eða láegri nú en

áætlað er. Það fer að likindum mest
eftir því, hver áhrif styrjöldin reynist
að hafa á viðskifti landsins.
Ef litið er yfir fjárhagstimabilin frá
1902—1903 og til þess fjárhagstimabils,
sem nú stendur yfir, má sjá, að tekjurnar
hafa jafnan farið’langt fram úr áætlun,
stundum um og yfir */2 railjón, og stund
um yfir 1 miljón. Ef þær fara nú fram
úr áætlun, sem þvi samsvarar, þá er
engu að kvíða. En um það verður
ekkert sagt með vissu.
Útgjaldabálkurinn er nokkru hærri
en tekjurnar, eða 4,333,341 kr. 92 au.
Tekjuhallinn verður því hjer um bil
130 þús. kr.
Það á ekki við að fara út i einstök
atriði frv. við þessa umræðu. Eins og
vant er, eru það samgöngumálin og þar
næst kirkju- og kenslumálin, sem taka
mest fje.
Það er eins um gjöldin og tekjumar,
að þau hafa venjulega verið áætluð of
lágt. Það má vel vera að svo verði
einnig nú. í þvi sambandi er og þess
að gæta, að oft em sett lög, sem hafa
útgjöld í för með sjer, en ekki er tekið tillit til i fjárlögunum að öðm leyti
en þvi, að í einni (nú 21.) gr. þeirra er
sagt, að ef slik lög verði samþykt, skuli
fjárhæðirnar breytast samkvæmt þeim.
Það verður því alls ekki sjeð, hve mikið fje þarf að greiða út, þó að menn
hafi fjárlögin fyrir sjer. Svo koma
venjulega fjáraukalög á eftir, þvi að
alt af getur eitthvað nýtt komið til, sem
óhjákvæmilegt er að greiða. Og útgjaldaliðir í fjárlögum reynast oft of
lágir, svo að nauðsynlegt er að fara
fram úr veittum upphæðum.
Á þessu tímabili, sem jeg nefndi áðan, hefir verið svipað hlutfall milli
tekna og gjalda. Þar með er ekki
meint, að tölumar hafi verið jafnar. Svo
virðist sem tekjurnar hafi alt af farið
tiltölulega meir fram úr áætlun en út-

1?

átjórnarfrumvðrp samþykt.

ié

Fjárlðg fyrir árin 1916 og 1917.

gjðldin. Og þess vegna hefir tekjuhallinn hjer um bil aldrei orðið minni. í
fjárlögunum 1904—1905 er tekjuhallinn
t. d. áætlaður 400,500 kr., en þó varð
á því fjárhag8tímabili lítils háttar tekjuafgangur. 1912—1913 er gjört ráð fyrir
svipuðum tekjuhalla, en þá verður
291,884 kr. tekjuafgangur. Ef tckjuáætlun fjárlaganna hefði ávalt verið
svo há, að ekki hefði goldist meira inn
en ráð var fyrir gjört, þá býst jeg við
að fjárhagsástand landsins væri nú alt
annað en glæsilegt. En eins og jeg
sagði, hefir jafnan rætst betur úr en búist var við.
Af þvi að tekjurnar hafa jafnan farið langt fram úr áætlun og tiltölulega
meira en gjöldin, hefir leitt, að viðlagasjóðurinn hefir hækkað. Við áramót
1903—1904 er hann ekki nema rúmlega
1 miljón 105 þús. kr. En eins og jeg
skýrði frá, þegar jeg lagði fjárlagafrv.
fyrir deildina, nemur verðbrjefaeign
viðlagasjóðs nú rúmlega 1 íniljón 905
þúsundum króna. Sjóðurinn hefir með
öðrum orðum vaxið um 800 þúsundir
króna síðan 1903.
Þessi sjóður hefir verið skoðaður sem
eins konar varasjóður. En það er í
rauninni ekki fyllilega, þvi að hann
stendur í föstum lánum, og er þvi ekki
handbært fje. Lán úr sjóðnum hafa
verið veitt með góðum kjörum, 4—4%
rentum. Landssjóður hefir oft orðið að
taka lán með hærri rentum. Frá sjónarmiði landssjóðs er þetta þvi engan
veginn góður kaupskapur. En þaðgetur þó haft rjett á sjer fyrir þvi, að lána
sveitarfjelögum fje með góðum kjörura,
þegar þau verja því til þjóðþrifa fyrirtækja.
Það sætti aðfinslu á þinginu 1913, að
væntanlega útdregin bankavaxtabrjef
voru talin til tekna i fjárlögunum. Svo
er enn gjört hjer. Jeg býst við að mjer
Alþt. 1915 B. UI.

verði leyft að minnast á það við þessa
umræðu, þó að það sje einstakt atriði.
Þingið 1913 gat þó fallist á þetta fyrir*
komulag, vegna þess, að afborganir af
lánum landsins eru líka taldar með útgjöldunum. Jeg get því ekki sjeð neina
ástæðu til að breyta þessu.
í rauninni mætti segja, að ef fjármál
landsins eru í góðu lagi, þá sje alt fengið. Ef þau eru í ólagi, er litið hægt að
gjöra á öðrum sviðum. Svo er þessu
farið um einstaklingana, og eins er það
um þjóðfjelagið í heild sinni. Enginn
getur komið neinu í framkvæmd, ekki
afiað sjer andlegs forða, auk heldur bætt
ytri kringumstæður sinar, nema hann
hafi fje til þess. En til þess að afla
sjer fjár þarf forsjálni og fyrirhyggju,
auk heppni og annara skilyrða, sem
menn ráða ekki alls kostar yfir. Mjer
skilst, að þingið þurfi einmitt nú að
sýna sjerstaklega gætni i öllum fjármálum. Það er ekki unt að vita, hvað
þessi »krisis< stendur lengi yfir. Hyggilegast er, að vera við öllu búinn.
Þegar jeg tók við embætti því, sem
jeg hefi nú, gat jeg ekki gjört mjer grein
fyrir, hve lengi jeg myndi halda því, og
það get jeg ekki enn. Ástæðan til þess,
að jeg tók við þessu embættí, var sú, að
jeg vildi leysa eitt eða öllu heldur tvö
mál, sem jeg áleit komin vera i óvænt efni,
en taldi þá hins vegar hægt að fá viðunanlega lausn á. Nú er þessum tveim
málum ráðið til lykta á fullkomlega
viðunanlegan hátt frá minu sjónarmiði,
þótt ekki líti allir svo á, þvi miður.
Það er ekki óviðeigandi, að jeg lýsi
því hjer með örfáum dráttum, hver mál
jeg mun reyna að styðja til framgangs.
I þe88i tvö mál, sem jeg nefndi áðan/
og sambandsmálið yfirleitt, hefir verið
varið miklum tíma, en áraugurinn hefir,
þvi miður, til þessa orðið næsta lítill
af tíma þeim, sem til sambandsmálsins
2
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hefir gengið, eða enginn. Eina og nú
er áatatt, meðan styrjöldin stendur yfir,
þykir mjer ólíklegt að sambandsmálið
verði tekið upp aftur, enda er tvísýnt,
að það geti borið nokkurn árangur. Jeg
býst ekki við, að það sje ráðlegt að
hreyfa því máli næstu árin við hinn
málspartinn, og gæti ef til vill verið
rjettast að balda því óhreyfðu lengi.
En hitt getum við verið sammála um,
að margt er að gjöra í landinu sjálfu,
bæði »administrativ« og verkleg fyrirtæki og framkvæmdir. í verklegum framkvæmdum getur þingið þó ekki gjört svo
mikið. Það getur að vísu ráðstafað því
fje, sem innheimtist, en það út af fyrir
sig nær skamt til að koma öllum fyrirtækjum í gang. Mest í þeim efnum
verður að byggjast á framtakssemi einstaklinganna. Og því verður ekki neitað, að einstakir menn hafa gjört mjög
mikið að framkvæmdum á síðustu árum.
Þarf ekki annað til að sannfærast um
um það, en að lita á botnvörpuskipastól
þann, sem á síðustu árum hefir risið
upp hjer og er alt af að aukast, eða að
lita i búnaðarskýrslarnar og sjá allar
þær jarðabætur, sem gjörðar hafa verið.
Jeg vil ekki segja, að allar þessar framkvæmdir hefðu orðið án tilstyrks þings
og stjórnar. Þær hafa ekki einungis
orðið fyrir ihlutun og atbeina góðra
einstakra manna, heldur og fyrir tilstyrk og uppörfun stjórnarinnar og Alþingis, svo sem með styrk til Búnaðarfjelagsins, sem komið hefir að góðu
haldi.
’
•
Nú er því áriðandi, að bæði löggjafarvald og stjórn snúi sjer að innanlandsmálunum, að ræktun landsins, fiskveiðajnálum, sjávarútveginum, samgöngumálum og mentamálum. Hjer er mikill
akur að rækta og þingi og stjórn er skylt
að leggja sitt fram til þess.
Jeg ætla svo ekki að orðlengja frekar að þessu sinni. Jeg vænti þess, að

háttv. deild taki frumv. til meðferðar
á venjulegan hátt og að væntanleg nefnd
ljúki störfum sinum svo fljótt sem unt
er.
Seta þingsins fer mikið eftir
því, hvernig sú nefnd starfar. A undanförnum þingum hefir þótt nokkur
brestur á að fjárlaganefnd neðri deildar
lyki störfum sínum á hæfilegum tíma,
og hafa meðal annars heyrst raddir um
það frá háttv. efri deild. Jeg skal ekki
segja, að nefndin hafi setið lengur að
störfum en þörf hefir verið á, því að
störf hennar eru bæði vandasöm og vanþakklát. Jeg hefi bestu vonir um, að
nefnd sú, er nú verður kosin, leysi störf
sín að minsta kosti ekki síður af hendi
en áður hefir verið.
Jón Magnússon: Jeg leyíi mjer
að stinga upp á að þessari umræðu
verði frestað og 7 manna nefnd kosin
í málið.
ATKVGR.:
Sjö manna nefnd samþ. í einu hlj.
í nefndina kosnir hlutfallskosningu :
Skúli Thoroddsen,
Björn Kristjánsson,
Pjetur Jónsson,
Sveinn Björnsson,
Eggert Pálsson,
Þórarinn Benediktsson,
Sigurður Sigurðsson.
1. umr. frestað.

Á 34. fundi i Nd., mánudaginn 16. ágúst,
var frumvarpið tekið til frh. 1. umr.
(A. bls. 1—83; þgskj. 333, n. 337, 338).
Framsðgum. (Pjetur Jónsson):
Jeg gjöri ráð fyrir að mönnum þyki ekki
kveða mikið að sparnaði i tillögum
nefndarinnar. Samt sem áður er hann
alls ekki svo lítill, þegar þess er gætt,
að til nefndarinnar er stefnt öllum fjár-
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beiðalum frá einstökum mönnum, stofnunum og hjeruðum.
Jeg skal nú fyrst snúa mjer að því,
hver áhrif það hefir á fjárhaginn, ef
tillögur nefndarinnar verða samþyktar
allar, og engar aðrar.
Tillögur nefndarinnar um tekjurnar
hafa litla þýðingu, því að þar er að
eins um áætlun að ræða. Þær eru
sumpart fólgnar i hækkun teknanna,
sem nemur 64500 kr., og lækkun þeirra,
sem nemur 60 þús. kr.
I gjöldunum hafa tillögur nefndarinnar þýðingu, ef samþyktar verða.
Þau hefir nefndin lagt til að lækka um
213950 kr., en hefir ekki heldur sjeð
sjer fært að sneiða hjá allmiklum hækkunum, sem nema alls 198515 kr. Mismunur því 15435 kr. og að viðbættum
tekjumismun eftir íúfetlun nefndarinnar
19935 kr. Ekki eru þessar upphæðir
þó nákvæmlega upp á eyri. Tekjuhallinn eftir áætlun nefndarinnar lækkar því um 19935 kr. eða úr 129642 kr.
í 109707 kr.
Þetta er þá í stuttu máli árangurinn
af starfi nefndarinnar, sem fengist hefir
við að moða úr fjárbeiðslum og klipa
úr fjárlagafrumv. stjórnarinnar. Til
þess að tekjuhallinn verði minni þyrnir
i augum fyrir landstjórnina, leggur
nefndin til, að stjórninni sje beint heimilað
að fresta nýjum simalagningum, ef iíla
rætist úr um fjárhaginn.
Hæstv. ráðherra skýrði frá fjárhagsástandinu við upphaf 1. umr., en hann
veik þá ekki að þvi, sem hefði þurft
að skýra, þ. e. hver skildingaráð stjórnin
að likindum hefir í byrjun næsta fjárhagstimabils, þ. e. peningaforði landssjóðs, sem er sá hluti af landssjóði, sem
ekki er bundinn i viðlagasjóði. Þetta
atriði hefi jeg reynt að kynna mjer og
hefi þó orðið að byggja á áætlun um
fjárhaginn i árelok 1914. Nefndin hefir
einungis fengið að láni hjá hæstv. ráð-

herra yfirlit yfir tekjur og gjöld fyrir
árið 1914, en enga skýrslu um peningaforðann i árslok þá.
Peningaforði landssjóðs i árslok 1913
er talinn kr. 1362497. Þar frá dregst
tekjuhalli 1914 80954 kr., tillag til Landsbankans 100000 kr., tillag til Eimskipafjelagsins 100000 kr., ný lán úr viðlagasjóði, umfram það, sem afborgað hefir
verið, nettó 50258 kr. Eftir standa þá
1032285 kr. Að vísu hefi jeg þó rekið
mig á að einn liðurinn í tekjuyfirlitinu,
sem nefndin hafði fyrir 1914, er oftalinn, sem sje fiskveiðasektir, en a/8 af
þeim eiga að fara i landhelgissjóð, eða
40 þús. kr., og lækkar þá útkoman ofan fyrir 1 miljón. En ekki eru þeir
skildingar allir komnir í landssjóð, þvi
að alt af er nokkuð mikið af tekjum
óinnheímt við áramót, en útgjöldin láta
ekki bíða eftir sjer. Það mun því sönnu
næst, ef stjómin á að hafa nægilegt
handbært fje fyrir hendi, án dýrrar
lántöku, þá þarf hinn svo kallaði peningaforði landssjóðs að líkindum að
nema ekki minna en þriðjungi á móts
við áretekjurnar. Jeg byggi það á fremur lauslegum áætlunum, að væntanlegur
tekjuhalli áreins verði ca. 200 þús.
kr. Tekjurnar í ár kunna að verða
eitthvað minni en í fyrra, og eins munar ætíð talsvert um umframgreiðslur,
bæði á hinum einstöku liðum fjárlaganna
og svo nýjum lögum og- lögum, sem jeg
hefi ekki rannsakað sjerstaklega. En
þó er vist, að fjáraukalögin fyrir 1914
og 1915 nema allmikilli upphæð, eða,
eins og þau fóru hjer úr deildinni, um
90000 krónum.
Það er þvi ekki hægt að segja, að
ástandið sje slæmt, en liklegt, að ekki
verði mikið fje fyrir hendi, af því að
mikið . fje verður sjálfsagt óinnheimt.
Þess vegna telur nefndin, að fara verði
sem allra varlegast, ekki svo mjög af
því, að ástandið sje slæmt, en tekjumar
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geta alt af brugðiat, þótt varlega sjeu
áætlaðar, með því líka að tekjuauka er
ekki við að búast þetta ár, en það hefir
ætíð áður hjálpað. í öðru lagi má gjöra
ráð fyrir því, að dýrtíðarráðstafanirnar
verði þvi valdandi, að grípa verði til
mikils fjár í senn, en á hinn bóginn
litlar likur til að lán fáist, þó heimild
sje veitt til lántöku.
Bjarni Jónsson: Jeg man eftir
því, að fyrir tveim til þrem árum, þá
varð mjer það á að minnast nokkurum
orðum á fjárlaganefndina við framhald
fyrstu umræðu fjárlaganna. Þá varð sá
undarlegi hlutur, að jeg fekk miklar
ákúrur fyrir þetta, og því læt jeg mjer
þessa dýrkeyptu reynslu að varnaði
verða og rainnist ekki á fjárlaganefndina, þó að þess sje nú reyndar full þörf.
Það verður vafalaust margs að minnast hjer i dag, þar sem húsmóðirin, sem
er deildin hjerna, þarf að finna að við
ekki færri en þrjár ágætis eldabuskur,
sem hún hefir haft i þjónustu sinni siðan síðast. Jeg skal ekki taka mjer það
vandasama verk fyrir hendur að tala
um alt, sem þessum stjórnum hefir á
orðið. Það sem jeg ætla einkum að líta
á, er fæðing hinnar yngstu starfskonunnar. Jeg ætia ekkert að tala um,
hvemig hún hefir eldað, heldur um
hvemíg hún fæddist, þvi að það ersvo
með stjórair öðruvísi en öll önnur dýr
veraldarinnar, að þær era sjálfráðar
hvemig þær fæðast, og bera þá vitanlega ábyrgð á þvi, að það verði eigi
með ósæmilegum hætti.
Hinn 20. október 1913 þröngvuðu ráðherrar annars ríkis konungi íslands til
þess, að seija skilyrði fyrir staðfesting
stjómarskrárinnar. Mjer dettur ekki i
hug að trúa þvi, að konungur hafi sett
slikt skilyrði af sjálfsdáðum. Ráðherra
íslands, sem þá var, brást þá Alþingi,
er hann ljet eigi þá þegar hart mæta

hörðu og sagði af sjer. Gn kjósendur
rjettu þó hlut vorn i kosningunum 1914,
og næsta þing fór svo með málin, að
öllu var borgið. Sá ráðherra, sem næstur fór með málið, gjörði vilja þingsins,
og kom djarfmannlega og þó stillilega
fram við konungsvaldið, og sagði af
sjer, þegar konungsvaldið vildi eigi gjöra
vilja þingsins.
Þá var þessu máli svo komið, að
annarhvor aðilinn varð að láta undan,
konungurinn eða þingið.
Nú veit jeg eigi, hvort islenskir þingmenn telja konungsvaldinu heimilt að
ganga á móti þingviljanum, en jeg tel
því það gersamlega óheimilt Því er
raunar svo háttað eftir bókstaf laganua,
að konungur hefir neitunarvald; en sú
er reynsla allra þjóða, að slíkt getur
leitt til hinna mektu vandræða. Því er
það nú orðið að óskrifuðum lögum meðal þjóðanna, að konungsvaldið láti undan
þingum, og það má telja óviturlegt, ef
nokkurt þing lætur undan og heykist á
rjettu máli.
Það, sem liggur til grundvallar fyrir
þingbundinni stjórn, er kjósandavaldið,
en þingmenn eru umboðsmenn kjósandanna og bera ábyrgð fyrir þeim, en
konungurinn er ábyrgðarlaus og irauninni ekki annað en nokkurs konar þýðingarlaust skjaldarmerki.
Hjer er nú ekki einungis um það að
ræða að láta undan konungsvaldinu, því
að konungurinn hafði ekki reynt að
ganga á rjett okkar, heldur er málið
þannig vaxið, að það eru yfirráðakröfur
annars ríkis, sem verða þess valdandi,
að konungur fór eigi að vilja þingsins.
En kröfur vor íslendiaga rýrðu að engu
vald konungsins sjálfs yfir íslandi. Það
var þvi öllu sjálfsagðara að láta ekki
undan, þegar málið var þannig vaxið,
því að alt undanhald-gat orðið til þess,
að litið yrði á rjett vom öðrum augum
framvegis en hingað til. Þingið ljet sjer
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eigi heldur koma til hugar að beygja
sig, og það beygði sig ekki fyrir
konungi sínum, heldur valdhöfum annars rikis. Og kröfur þessa ríkis voru
ekki á neinum öðrum rökum bygðar en
að rjetti okkar hafði verið haldið með
röngu i 100 ár.
Nú stóð svo, þegar Sigurður Eggerz
fór frá, að allar leiðir voru opnar. Auðvitað var sjálfsagt að fara beinustu leiðina. En beinasta leiðin var, að bíða
fram til þings, þv-í að það var auðsætt
hverjum meðalhyggnum manni, aðkonungur mundi gjöra vilja þingsins, heldur en að fella stjórnarskrána og eiga
það á hættu, að fá enga löglega stjórn.
Konungur hefði aldrei gjört þetta að
kappsmáli, síst nú á þessum hættulegu
timum. Hann hefði sagt við bina dönsku
ráðherra sína, að framvegis ætlaði hann
að stjórna Islandi og Islendingum með
íslandsráðherra einum, og án nokkurar
ihlutunar danskra stjómvalda.
Að jeg hefi rjett fyrir mjer í þessu,
er auðsætt hverjum manni, þegar litíð
er á það, hverjir tímar nú eru. Á þessum tímum befði konungurinn ekki vogað
Bjer að leggja út í deilur við íslendinga.
Það er ekki langt síðan að ein slík
deila endaði með skilnaði. Og það hefði
mátt búast við, að hjer hefði farið eins,
að sambandsslit hefði orðið milli rikjanna, en undir því hefði konungur aldrei
átt, og þvi hlaut hann að láta undan.
Þegar nú hæstv. ráðherra tókst stjórnina á hendur og bauðst til að leiða málið
tíi lykta, með þeim hætti, sem danskir
ráðherrar vildu, þá vann hann þjóð
sinni óþarft verk, og það verk er þannig
vaxið, að óvítt má það ekki vera. Þeir
verða að vita það, sem fást við stjórnmál hjer á landi eftirleiðis, að slikt
verk má eigi oftar vinna, þótt þetta
þing sje, þvi miður, svo saman sett, að
það vill ekki vita verkið á þinglegan
hátt. Jeg mun þvi nefna hjer i nokkr-

um liðum ástæður rafnar til að telja
það vítavert.
Þá skal jeg fyrst geta þess, að með
þessu verki er slegið úr höndum oss
það vopnið, sem var nægilegt til þess,
að vinna fullan sigur í þessu deilumáli
okkar við Dani, og vopnið var það, að
enginn meiri hluta maður tæki við
stjórn, nema fram gengi þær kröfur, sem
Sigurður Eggerz gjörði fyrir hönd íslendinga, og ollu því, að hann lagði
niður völdin.
Hefði þetta verið gjört, og enginn látið
bilbug á sjer finna, þá hlaut konungsvaldið að láta undan, eins og jeg hefi
áður tekið fram, þvi að ekki dettur
mjer í hug, að nokkur maður úr minni
hlutanum hjer á þinginu hefði þorað að
taka við völdunum. Þetta vopn, sem
jeg nú hefi nefnt, ónýtti hæstv. ráðherra,
og því víti jeg verk hans.
Þá er annað, sem jeg tel vítavert, og
það er þetta: Þingið hafði sett ákveðið
skilyrði fyrir staðfcstingu stjórnarskrárinnar. Það er því bein óhlýðni við
Alþingi, að undirskrifa staðfestinguna,
án þess að skilyrði þingsins væri öll
tekin til greina, eða með nokkrum öðrum 8kilyrðum, livort sem i þeim felst
rjettindamissir eða ekki; það kemur í
þessu sambandi ekkert málinu við. Jeg
er ekki málaflutningsmaður Dana, þó
að mjer væri brigslað um það um daginn, og þvi segi jeg ekkert um það
hversu mikil rjettindi eru mist. En jeg
víti stjórnina fyrir að óhlýðnast þannig
Alþingi Islendinga. Það er þingið, sem
á að ráða, en ekki ráðherrann, og þingið ætti að refsa fyrir óhlýðni við sig,
og mundi gjöra það nú, ef það þekti sinn
vitjunartima. En þótt þingið í heild
sinni vilji eigi víta þessa aðferð, þá vítí
jeg hana.
Þessi óhlýðni við þingið verður enn
berari, þegar þess er gætt, að stjórnin
Býndi þvi eigi svo mikla virðingu aQ
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kalla það saman á aukafund, til þess að
reyna, hvort það vildi ganga að þessum
nýju skilmálum, og þó höfðu margir
þingmenn gjört það að kröfu sinni, að
svo yrði gjört. Það mátti eigi rainna
vera en spurt yrði að því, hvort Islendingar vildu láta undan i þessu höfuðmáli sinu, en svo mikið var ekki við
haft. En þótt sumir þingmenn hafi nú
gefið ró reiðinni og fyrirgefið stjórninni, þá víti eg þetta.
Þá kem jeg að 4. liðnum, semstjórnin- hefir gjört vítavert í þessu máli. Skilyrðin fyrir staðfestingu stjórnarskrárinnar voru stefnumál, sem kosið var
um. Meiri hluti kjósanda vildi engin
loforð gefa Dönum í þessu máli, enga
samninga við þá gjöra i þessu máli og
engar skuldbindingar undir gangast. Það
er þvi auðsætt, að þessari stefnu mátti
eigi breyta, án þess að spyrja kjósendur, með því að efna til nýrra kosninga,
því. að hvar er tryggingin fyrir kjósendur annars, að haldin sjeu við þá
kosningaloforð, ef einstakir þingmenn
hafa leyfi til að breyta um stefnu inilli
kosninga. Tryggingin er ekki til, ef svo
er, og þá er ekki til neins að trúa neinum manni fyrir að fara með mál sín,
ef hann hefir leyfi til þess að snúast
skyndilega í lið með andstæðingunum.
En hverir eru það, Bem eiga valdið. Það
eru kjósendurnir i landinu. Meiri hluta
stjórn er gagnslaus og ótæk, og í raun
og veru engin meiri hluta stjórn, hafi
hún ekki meiri hluta kjósanda að baki
sjer. Með atferli eins og þessu, sem
hjer hefir verið haft í frammi, að nokkurir þingmenn úr meirihlutanum breyti
um stefnu milli kosninga og gangi i lið
með andstæðingum sinum i minni hlutanum, er í eðli sínu stjómarbylting, og
er fátt eða ekkert vitaverðara, og því
víti jeg það.
Það er auðvitað, að þingmenn eiga
ekki að vera bundpir yið að fylgja

kjósendum sínum, hvað sem líðursannfærin’g þeirra; en geti þeir ekki fylgt
þeim lengur í einhverju stefnumáli, þá
er ekki til fyrir þá nema eitt ráð, og
það er að segja af sjer þingmensku.
Gjöri þeir það ekki, þá eru kjósendur
dregnir á tálar. Það hefir verið gjörtí
þessu máli, og það víti jeg.
Það var svo langt frá þvi, að þing
væri rofið, að alt var gjört til þess, að
láta kjósendur eigi vita um hvað fram
fór. Þeim var meinað að láta uppi álit
sitt á þingmálafundum. Þetta má heita
að níðast á kjósendum. Og þótt aðrir
láti sig þetta litlu skifta, þá leyfi jeg
mjer að víta það.
Þe8si atriði, sem nú eru talin, eru öll
þvi vítaverðari, sem afleiðingar þeirra
eru skaðsamlegri en vanalegar smáyfirsjónir stjórna. Það er miklu vítaverðara, heldur en þó að stjórnin taki fje
úr landssjóði, sem henni er ekki heimilað af þinginu. Afleiðingin af óhlýðni
við Alþingi er í fyrsta lagi sú, að öðrum er bent til kvæða aðgjöra hið sama. Og
hver verður afieiðingin af þvi, að Alþingi lætur sjer lynda, að einstakir
menn snúi vopnin úr höndum þess; hún
verður sú, að virðing erlendra mótstöðu
manna okkar á þingi og þjóð er skert.
Og þetta gjörir öll vor mál erfiðari í
framtíðinni.
Eða heldur nokkur, að
Danir muni óttast mjög i næsta skifti,
sem Alþingi vill halda á rjetti sínum?
Nei, sannarlega ekki. Þeir senda bara
heirn til þess að vita, hvort ekki sjeu
nokkrir menn i meiri hlutanum, sem
vilja ganga í minni hlutann og mynda
nýjan meiri hluta.
önnur afleiðingin verður sú, að virðing landsmanna á þinginu eyðist, og
uggur hlýtur að vakna hjá alþýðu ura
það, að landBvelferð geti orðið ljett á
metunum oft og einatt.
Þriðja afleiðingin er sú, að menn venjast á að hlaupa i brott frá stefnu og

29

Stjómarfrumvörp samþykt.

30

Fjörlög fyrir árin 1916 og 1917.

skifta lím meiri hluta á þinginu, án
leyfls kjósanda. Ef þessu heldur áfram,
verður mönnum ekki meira um að skifta
um stefnu, án leyfis kjósauda, en þyrstum manni að renna niður mjólkureopa.
Og jeg vil spyrja: Hver verður þá
virðing kjóBanda fyrir þinginu, þegar
farið verður að telja það sómasamlegt
að dylja kjósendur þess, sem verið er
að gjöra i þeirra nafni? Þá verður þess
ekki langt að bíða, að ráðherrann okkar verði talinn af kjósendum að vera
ranglátur ráðsmaður.
Þess er fyrst að krefjast, að ekki sje
viðhöfð nein launung í opinberum málum. Kjósendur eiga heimtingu á að fá
að vita, hvað gjörist, því að þeir eiga
fyrir þvi að verða, ef eitthvað ber
út af.
Jeg skal svo ekki lengja umræðumar
mikið hjer eftir. Jeg hefi gjört mjer það
að skyldu, að vera stuttorður og setja
orð min skýrt fram og skilmerkilega.
Þótt jeg þykist sjá inn i sálir margra
manna hjer, að þeir telji mig ekki fara
rjett með, þá kemur sá dagur, að þeim
verður kent það með harðri hendi, að
svo er. íslenskir kjósendur eru ekki
svo skyni skroppnir, að þeir láti lengi
bjóða sjer annað eins og þeirn hefir nú
verið boðið. Jeg skal engu spá um það,
að það verði við næstu kosningar, þvi
að nú hefir þessi stefnuleysisstefna náð
miklu tangarhaldi á hugum manna. En
þvi vil jeg spá, að sá timi kemur, að ný
bára rís, sem skolar henni burt og öllu,
sem henni fylgir.
Þótt jeg hafi talið nokkur atríði, sem
við koma fæðingu stjómarinnar, þá er
mjer ekki skylt að rekja feríl.hennar
síðan, enda er hann stuttur. Að eins
vil jeg minnast á eitt atríði út af skimarræðu þeirri, sem haldin var yfir henni
hjer á dögunum. Á jeg þar við öryggistillögu þá, sem borin var upp hjer í
deildinni, og þar sem látið var i ljós,

að vilji þingsins væri óbreyttur frá í
fyrra, þótt öðruvisi hafi farið íríkisráði
Dana, en það hafði ætlast til. Þetta var
nóg til þess að slá varnaglann, því að
engin viðurkenning var fengin fyrir því,
sem gerðist i ríkisráðinu, af íslendinga
hálfu. Allir vita, að ráðherrann einn
hafði ekki vald til að gefa þá viðurkenningu, sjerstaklega þar sem hann
var ekki skipaður i uinboði þingsins.
Það, sem hann gjörði, var því ekki bindandi fyrir landið. Tiilagan var nægileg til að vernda allan vorn rjett, snúa
sigurinn úr hendi Dana og koma fram
þeirrí upphaflegu tilætlun, að íslendingar fengju því framgengt, að uppburður
sjermálanna fyrir konungi yrði viðurkent islenskt sjermál, sem ekki kæmi
öðrum við en þeim og konunginum.
Undirtektirnar undir tillöguna urðu eins
og allir vita. Að rjettu lagi hefði stjórnin átt að segja: >Þ$ssa tillögu mun eg
samþykkja og bið alla mina fylgismenn
að gjöra hið sama. Jeg er ekki >infallibilis*. Þótt jeg sje sannfærð um, að
fyrirvaranum hafi verið fullnægt; má
vera að mjer skjátlist það. Þess vegna
er allur varinn bestur, að samþýkkja
tillöguna, því að það getur aldrei sakað<. — Jeg tel illa farið, að stjórnin
skyldi ekki gjöra þetta. Henni gat ekki
orðið það til neins meins, þar sem allir
þeir, er að tillögunni stóðu, báru það
fram, að i henni ætti ekki að felast
neitt vantraust.
Það var Ijett fyrir
stjórnina að gjöra þetta, og mjer sárnaði
að hún skyldi ekki gjöra það.
Þótt svo kunni að vera, að einhverjar varnir finnist i þessu máli, þá er það
ekki að þakka meiri hlutanum hjer að
neinu leyti, þvi að bæði stjórnin og
meirí hluti þings hafa gjört sitt til að
leiða málstað vorn i váfa, i staðinn fyrir að leiða hann til ljóss og sigurs. Jeg
er ekki að segja, að við sjeum varnarlausir gagnvart Dönum, þótt tillagan
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væri feld, einkum þar sem jeg fjekk
alla flokka til að lýsa því yfir, að vilji
þeirra væri óbreyttur í þessu efni frá
því í fyrra, og þar sem alþjóðarjettur
gjörir ekki kröfu til að þingvilji komi
fram í sjerstöku formi. Þar við bætist,
að Danir vissu, að hverju ráðherrann
mátti ganga og að hverju ekki. Þeir
hafa- því ekki verið bona fide, heldur
mala fide í þessu máli. En hvað sem
því líður, þá er það vítavert af stjórn
inni, þar sem allir voru i rauninni sammála um kjarna málsins, að hún vildi
ekki styðja að því, að yfirlýsingin væri
gefin í sterkara formi. Þá hefði engum
dottið í hug að vjefengja rjett landsins.
Sáðherra: Jeg skil ekki annað
en að jeg geti verið mjög stuttorður,
því að háttv. þm. Dal. (B. J.) sagði ekki
annað en það, sem komið hafði fram
af hendi hans við umræður um annað
mál, sem hjer lá fyrir deildinni fyrir
nokkru, tillöguna út af staðfestingu
stjórnarskrárinnar. En úr því að háttv.
þm. Dal. (B. J.) þykir svo mikið undir
þvi komið, að rifja upp aftur það, sem
hann Bagði þá, vil jeg svara örfáum
orðum því helsta, sem hann tók fram.
Sumt af þvi, sem hann Ijet um mælt,
voru 8pádómar einir, t. d. um það,
hvernig farið hefði, ef stjórnarskráin
hefði ekki verið staðfest. Hann sagði,
að það myndi hafa, eða hefði getað
leitt til sambandsslita. Látum svo vera,
en þá vil eg akjóta því til háttv. deildar, hvort við myndum hafa verið við
þvi búnir, að bvo yrði i sumar. Háttv.
þm. Dal. (B J.) sjer allar leiðir opnar.
Við höfðum vitanlega rjett til að segja
já og nei, en nei-ið gat leitt til þess,
sem hann tók fram.
Háttv. þm. Dal. (B. J.) sagði, að jeg
hefði unnið vont verk, og mjer virtist
öll hans ræða ganga út á það, að leitast við að sýna fram á, að minar gjörð-

ir væru vítaverðar, og, að því er mjer
skildist, refsiverðar. Hann talaði í því
sambandi um þingrefsingu. Mun hann
þar hafa átt við vantraustsyfirlýsingu
eða ákæru til landsdóms, eða öJlu heldur hvorttveggja.
Vantraustsyfirlýsing
þarf ekki að vera refsing. Með henni
má vinna ráðherranum þægt verk, þar
sem hann losast við þann vanda, sem
staða hans hefir í för með mjer. Landsdómsákæra er ekki heldur refsing út
af fyrir sig, þótt hún vitanlega geti
leitt til refsingar. Ef meiri hluti þings
liti á þetta mál eins og háttv. þm.
Dal., þá myndi það vitanlega leiða til
slíkrar ákæru. Það voru eitthvað 4—5
liðir, sem háttv. þm. Daiamanna tók
fram. Jeg skal taka það fram nú þegar, að jeg tel óþarft nú við 1. umr
fjárlaganna að ræða um það, hvort
vilja þingsins hafi verið fullnægt með
staðfestingarskilmálum stjórnarskrárinnar eða ekki, vegna þess, að bæði neðri
deild og efri deild hafa látið uppi skýran og ótviræðan vilja sinn og álit á
því máli. í báðum deildum hefir verið
samþykt, í neðri deild með rökstuddri
dagskrá og í efri deild með sjerstakri
tillögu, að fyrirvara Alþingis i fyrra
væri fullnægt, Þess vegna tel jeg óþartt
að fara frekar út í efni málsins nú.
Háttv. þm. Dal. (B. J.) sagði, að jeg
hefði slegið biturt vopn úr hendi íslendinga með því að taka við staðfestingu stjórnarskrárinnar. Þetta vopn
var það, að jeg hjelt ekki leiðinní opinni fyrir skilnaði í sumar. Háttv.
þm. Dal. (B. J.) vill halda því fram, að
við hefðum getað sagt við konungsvaldið, að meiri hluti þings tæki ekki
við neinni stjórn, nema hann fengi vilja
sínum framgengt. Jeg er á því, að
þetta hefði getað verið tvíeggjað vopn,
og jeg vil aftur spyrja háttv. þm. Dal.,
þingið og alla íslendinga, hvort þeir
hefðu verið undir þetta búnir. Jeg leit
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svo á í vetur, að við værum það ekki.
Og háttv. þm. Dal. var enginn skilnaðarmaður i vetur nje þeir hinir, sem
hallast nú á sömu sveif og hann i þessu
máli.
1 öðru lagi sagði háttv. þm. Dal.,
að jeg hefði sýnt þinginu óhlýðni. Sú
óhlýðni átti að vera í því fólgin, að jeg
hefði farið út fyrir þau skilyrði, sem þingið setti fyrir staðfestingu stjórnarskrárinnar.
Hann sagði, að jeg hefði tekið við
staðfestingu stjórnarskrárinnar með öðrum skilyrðum en þingið 1914 hefði ætlast til, en hann fór ekkert út i það,
hver þau önnur skilyrði væru. Til þess
hefi jeg þvi að svara, að mikill meiri
hluti þingsins hefir lýst ánægju sinni
yfir staðfestingu stjórnarskrárinnar og
talið fyrirvaranum fullnægt. Alþingi er
skipað sömu mönnum nú og 1914, og
þar sem það hefir iýst svo afdráttarlaust yfir ánægju sinni raeð það, sem
orðið hefir, þá finst injer að það ætti
að nægja. Jeg get ekki gjört að því,
þótt háttv. þm. Dal. sje á annari skoðun. Hann hefir vitaskuld fulla heimild til
þess. En það verð jeg að segja, að frá
minu sjónarmiöi er það undarlegt, ef
þingið þyrfti að fara að refsa mjer fyrir
óhlýðni við sig, eftir að meiri hluti þess
hefir lýst því yfir, að hann væri að
öllu leyti ánægður með gjörðir mínar.
(Bjami Jónsson: Jeg er á öðru máli
en meiri hlutinn). Háttv. þm. Dal. (B.
J.) heldur því fram, að meiri hlutinn
eigi að ráða í hverju máli, en þá verður hann að hugsa hugsunina til enda
og beygja sig fyrir þeirri niðurstöðu,
sem meiri hlutinn kemst að. (Bjami
Jónsson: Þetta er ekki sá rjetti meiri
hluti). Þetta er ekki sá rjetti meiri
hluti, segir háttv. þm. Dal. Jeg er ekki
svo markglöggur, að jeg geti dregið
Alþt. 1915. B. HJ.

þann rjetta og ranga meiri hluta í sundur. I þinginu eru 40 höfuð, og meiri
hlutinn hygg jeg að sje eftir því 21.
Jeg þekki ekki annan mælikvarða á
meiri hlutann en þann >matematiska<
mælikvarða. Það getur verið, að háttv.
þm. Dal. hafi einhvem annan mælikvarða eða vog til að vega á vit og
góðan vilja þingmanna, og geti siðan
reikuað meiri hlutann út eftir því. Jeg
verð að játa, að jeg er svo illa staddur,
að jeg þekki ekki þau áhöld.
Úr því að háttv. þm. Dal. (B. J.) talar
um að jeg eigi skilið að fá refsingu af
þinginu, þar sem jeg hafi slakað til frá
skilyrðum þeim, sem þingið setti, þá er
það ekki ilía til fundið að skýra frá
því, að sumir, sem ekki eru vanir að
telja okkar rjett meiri en hann er, t. d.
prófessor Knud Berlin, álíta, að aðrir
hafi slakað til meira en jeg fyrir hönd
íslendinga. Háttv. þm. Dal. litur svo
á þetta mál, sem hann gjörir, vegna
þess, að honum er þetta svo viðkvæmt
mál. Jeg er ekki að lasta hann fyrir
það. En viðkvæmnin getur leitt mann
of langt. Hún getur glapið manni sýn,
og jeg er hræddur um að það eigi sjer
stað um háttv. þm. Dal.
Þriðja stórbrotið, sem jeg hefi átt að
drýgja, var það, að jeg hefði ekki kvatt
saman aukaþing. Jeg hefi við hinar
löngu umræður um eftirvarann sagt frá
því, hvers vegna jeg gjörði það ekki.
Jeg vil þó bæta þvi við það, sem jeg
sagði þá, að ýmsir líta svo á, að úr þvi
að meiri hluti þingsins hafi sagt, að
skilyrðunum fyrir staðfestingu stjórnarskrárinnar væri fullnægt, þá sje sönnun
fengin fyrir því, að ekki hafi verið
ástæða til að kalla saman aukaþing.
Jeg var sjálfur á þeirri skoðun, að fyrirvaranum væri fullnægt, og þá var ekki
hugsanarjett af mjer að kalla saman
3
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aukaþing með þeim aukakostnaði og
drætti á framgangi mála, sem það hefði
haft i för með sjer.
Fjórða stórbrotið var það, að jeg hafi
brotið vilja meiri hluta kíósenda á bak
aftur. Þetta er bygt á því sama, sem
sje því, að jeg hafi ekki fullnægt skilyrðum þingsins. Allar röksemdir sinar
byggir háttv. þm. Dal. á þeirri forsendu,
að sú skoðun, sem þingið lýsir nú yfir,
sje röng. Jeg verð að segja, að þingrof
i þessu tilfelli hafi verið úrhæfis. 1914
fóru kosningar fram siðast, og þeir, sem
þá voru kosnir, voru aðallega kosnir
til að ráða stjórnarskránni til lykta.
Það hefir heyrst sú skoðun, að þingið
1915 væri annað en þingið 1914. Það
er dálítið undarlegt, þar sem þingmennirnir eru allir hinir sömu, nema einn,
sem komið hefir i staðinn fyrir annan,
sem dáið hefir. (Bjami Jónsson: Hjartað er breytt). Jeg veit ekki í hverju
það liggur. Jeg get raunar fallist á, að
háttv. þm. Dal. og sumir aðrir sjeu nú
öðru vísi en þeir voru 1914. Að þvi
leyti get jeg kannast við, að breyting
hafi orðið á þinginu, en að öðru leyti
ekki. Hvort sem litil eða mikil trygging er fólgin í því fyrir þjóðina, að
hafa kosið þessa menn, til þess að fá
stjórnarskránni heppilega til lykta ráðið, þá er það sams konar trygging, sem
gjörist í öðrum löndum með þingbundinni konungsstjórn. Það er sú trygging,
að vilji meiri hluta kjósenda komi fram
í þinginu og ráði úrslitum málanna. Þó
eiga kjósendur að vita það, að þingmenn eru ekki bundnir við vilja kjósenda sinna, heldur við sannfæringu aina
eingöngu. Háttv. þm. Dal. segir, að ef
þingmaður breytir stefnu sinni, þá eigi
hann að fara til kjósendanna og segja:
»Nú hefi jeg skift um skoðun; nú
gefst ykkur kostur á að velja mig eða
hafna mjer*.
Þetta er náttúrlega gott og blessað,

en þegar svo stendur á sem hjer, að
að allmargir þingmenn geta ekkiviðurkent, að þeir hafa breytt skoðun sinni,
þá getur háttv. þm. Dal. (B. J.) ekki
gert þá kröfu til þeirra, að þeir segiaf
sjer þingmensku.
Meiri hlutinn segir, að skilyrðum A1
þingis sje fullnægt, en minni hlutinn
neitar því. Annars er þetta útrættmál
hjer í þinginu, og jeg álít það óþinglegt
að fara að rifja það upp aftur og endurtaka umræður þær, er orðið hafa um
það.
Þótt þessi kenning hv. þm. Dal. (B. J.),
að þingmenn sjeu ekki annað en sendimenn kjördæma sinna, sje að nokkru
leyti rjett, þá má ekki færa hana út í
ytstu æsar, því að svo er beinlínis fyrir
mælt, að þingmenn eigi að greiða atkvæði eftir sannfæringu sinni. Og háttv.
þm. Dal. (B. J.) veit það mjög vel, að
Alþingi hefir ráðið fjölda stórmála til
lykta, án þess að kjósendur væru áður
spurðir um skoðanir þeirra.
Háttv. þm. Dal. (B. J.) talaði um, að
það væri »óparlamentarisk< aðferð, að
minni hluti og hluti úr meiri hluta
styddu stjórn til valda. Jeg veit ekki
hvaðan háttv. þm. Dal. kemur þessi
viska, og hann hafði ekki fyrir þvi, að
færa nein rök að þessari kenningu. Jeg
held því fram, að hún sje röng ogmitt
»nei« er jafn gott og »já« háttv. þm.
Dal. (Bjarm Jónssonz Meirihlutabrotíð
hafði skift um skoðun). Jeg segi, að
þeir hafi ekki gjört það og hefi þar að
baki mjer yfirlýsta skoðun meiri hluta
Alþingis. ' Þetta veit háttv. þm. DaL
ósköp vel, og þvi er það rangtbjáhonum að vera að tala um að jeghafiætlað að gjöra stjórnarbyltingu. Til þess
hefði jeg þurft að breyta stjórnarskipunarlögum landsins. Jeg fæ ekki sjeð
hvernig það hefði átt að gjörast á annan hátt.
Háttv. þm. Dal. (B- J.) talaði um það,
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að þingsál.till. (fyrirvarinn) hefði áttað
snúa sigurinn úr höndum Dönum. En
jeg verð að telja það mjög tvisýnt, jafnvel
þótt það hefði verið rjett, að jeg hefði
vikið frá vilja Alþingis, að hún hefði
nægt til þess að bjarga rjetti okkar.
Annars skal eg geta þess, að Danir
sjálfir hafa ekki sjeð þenna sigur sinn.
Það var að eins eitt blað »Vort Land«,
sem sagði eitthvað i þá átt i vor, en
það var áður en rikisráðsumræðurnar voru birtar. — Knútur Berlin
hefir nýlega skrifað grein, og ekki
vill hann viðurkenna, að Danir hafi
unnið neinn sigur. Það eru að eins örfáir íslendingar, sem þessu halda fram.
Háttv. þm. Dal. hafði von um að geta
komið einhverjum vörnum að og gleður mig að svo er. (Bjami Jónsson:
Þær eru ekki stjóminni að þakka). Þær
eru jafn góðar hvaðan sem þær koma,
jafnvel þótt þær komi frá hv. þm Dal.
(B. J).
Háttv. þm. Dal. (B. J.) sagði, að það
hefði verið vitavert af þingmönnum að
samþykkja ekki þingsályktunartillöguna.
Jeg hefi aldrei heyrt það fyrr, að það
væri vítavert að greiða atkvæði eftir
sannfæringu sinni. Fyrst þeir háttv.
þm., sem dagskrána samþyktu, litu svo
á, að tillagan væri óþörf og landsrjettindunum væri i engan voða teflt, þá
var sjálfsagt fyrir þá að greiða atkvæðí
eins og þeir gjörðu. Jeg hefði talið það
miklu vitaverðara, ef þeir hefðu samþ.
tillðgu háttv. þm. Dal.
Jeg heyrði ekki alla ræðu háttv. þm.
Dal., en aðalatriðunum faygg jeg að jeg
hafi svarað. Annars bjóst jeg ekki við
þessari eftirhreytu af eftirvaranum, —
héit að málið hefði verið útrætt áþessum tveim dðgum, sem það stóð yfir um
daginn. Háttv. þm. Dal. hefir sýnst
annað og vfljað láta ljós sitt skína einu
sinni enn og sýna mælsku sina.

Þórarinn Benediktsson: Það
hafa þegar verið haldnar margar hátíðaræður á þessum eldhúsdegi Alþingis,
og skal eg ekki lengja umræðurnar
mikið. En mjer er svo sagt, að á þessum degi sje mönnum heimilt að bera
fram fyrirspurnir til stjórnarinnar, viðvikjandi ýmsum atriðum, sem þingmenn
vilja fá upplýst. Eins og kunnugt er,
var á seinasta þingi kosin nefnd, svokölluð Velferðarnefnd. Hún átti að vera
stjórninni til aðstoðar í því að firra
landið vandræðum, sem kynni að leiða
af veraldarstriðinu fyrir það. Mjer og
öðrum þingmönnum er lítið kunnugt um
störf þessarar nefndar, eða hvernig því
fje. hefir verið varið, sem hún að sjálfsögðu hefir haft með höndum til þeirra
dýrtíðarráðstafana, sem hún hefir gjört.
Jeg veit raunar, að hún hefir útvegað
vörur frá Ameriku og gjört ýmislegt
fleira, sera talsvert fje mun hafa gengið
til. En engin skilagrein hefir verið
gjörð fyrir þessu. Jeg tel það sjálfsagt,
að þingið fái skýrslu um það, hve miklu
fje úr landsjóði nefndin hefir varið og
hvernig hún hefir varið því. Hæstv.
ráðherra sagði um daginn, að þinginu
mundi gefin slik skýrsla, og hefi jeg alt
af verið að vonast eftir henni, en hún
er ókominn enn þá. Nu mun vera i
ráði að kjósa nýja velferðarnefnd, og
býst eg við, að jeg tali þar fyrir munn
margra, þegar jeg vænti þess, að fá að
vita um störf gömlu nefndarinnar áður
en kosning fer fram. Jeg skal svo ekki
orðlengja þetta frekar, en vil beina
þeirri spurningu til hæstv. ráðherra,
hve nær þessi skýrsla komi, og hvort
hún komi ekki áður en hin nýja velferðamefnd verður kosin, og hvort ekki
verði lögð reikningsleg skilagrein fyrir
þingið.
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Raðherra: Það er eðlilegt, að Alþingi vilji fá skýrslu um störf þessarár nefndar. Eins og háttv. þm. S.-M.
(Þ. B.) tók fram, þá lýsti jeg því yfir
um daginn, að slik skýrsla mundi bráðlega koma. Jeg get nú upplýst háttv.
þm. (Þ. B.) um það, að skýrslan liggur
hreinskrifuð fyrir nú og er að eins eftir
að prenta hana.
Sveinn Bjðrnsson: Jeg ætla að
nota þennan hátíðisdag til þess að gjöra
örlitla fyrirspurn til stjórnarinnar. Á
seinasta þingi var samþykt þingsályktunartillaga, þar sem skorað var á stjórnina að undirbúa og leggja fyrir næsta
þing frumv. til laga um hlutafjelög.
Vegna þess, að þetta hefir ekki verið
rækt og jeg tel málið svo mikilsvert,
að það megi ekki niður falla, get jeg
ekki látið hjá líða að gjöra þessa fyrirspurn.
Ráðherra: Jeg er ekki viss um,
að jeg svari þessari fyrirspurn háttv.
1. þm. Reykv. (S. B.) rjett. Gjöri jeg
það ekki, þá 'getur fyrv. ráðherra, þm.
V.-Sk. (S. E.) bætt við. Eftir því, sem
jeg best veit, þá liggja engin skjöl fyrir um þetta mál í Stjómarráðinu, en
fyrv. ráðherra hefir skýrt mjer frá því,
að hann hafi leitað til manns í Kaupmannahöfn, Magnúsar Jónssonar cand.
jur. & polit., og farið þess á leit við
hann, að hann semdi frumv. um þetta
efni, til þess að leggja fyrir þingið.
Mjer var ekki kunnugt um þetta, fyrr
en svo seint, að tíminn varð of naumur til þess, að jeg gæti gjört nokkuð i
málinu. Meira get jeg ekki sagt, en
ef til vill hefir háttv. fyrirrennari minn
einhverju við að bæta.
Sigurður Eggerz: Jeg hefi eiginlega engu að bæta við ummæli
hæstv. ráðherra. Jeg skal taka það

fram, að þegar jeg var í Kaupmannahöfn, þá átti jeg ítarlegt tal um þetta
mál við mann þann, sem hæstv. ráðherra nefndi, cand. jur. Magnús Jónsson. Hann hefir notið styrks úr ríkissjóði til þess að kynna sjer hlutafjelagalöggjöf og er sjerlega gáfaður og samviskusamur maður. Jeg- sagði honum,
að íslensk löggjöf í þessu efni yrði auðvitað að vera miklu óbrotnari en útlend, og skildi hann það og lofaði að
undirbúa málið gegn 500 kr. borgun.
Með sím8keyti heimilaði jeg formanni
stjórnarskrifstofunnar i Khöfn, eftir að
jeg var kominn heim, að greiða þessar
500 kr., og bjóst jeg því við, að frumv.
mundi tilbúið í maímánuði, eins og okkur Magnúsi Jónssyni hafði talast til.
Jeg áléit þetta hyggilegasta aðferð, þar
sem völ var á þessum manni, að nota
hann. Því jeg er í engum vafa um,
að þekking hans mun koma oss að
miklu haldi í þessu máli, sem er allvandasamt. Nú hefir hæstv. ráðherra
upplýst það, að frumv. hafi ekki komið,
og er jeg satt að segja hissa á því,
en veit ekki hvað veldur.
Magnús Kristjánsson: Það er
eins og háttv. þm. Dal. (B. J.) tók fram,
ekki svo gott að vita, hvert á aðbeina
fyrirspurnum sínum, þar sem 3 ráðherrar hafa setið að völdum á fjárhagstímabilinú. Mig langaðí til að fá upplýsingar um það, hvort ekki sje rjett
að jörðin Hrafnagil í Eyjafjarðarsýslu
hafi verið seld, og sje svo, hvers vegna
hún hafi verið seld svo lágu verði, sem
jeg hefi heyrt, þar sem mjer er kunnugt um það, að lík jörð að stærð og
gæðum þar í nágrenninu hefir verið seld
fyrir 28,000 kr. Mjer virðist verðmunurinn svo afskaplegur, að jeg verð að
telja það stórt vafamál, hvort heppilegt
hafi verið að selja jörðina. (Sveinn
Bjömsson: Hver var verðmunurinn ?)
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Jeg veit það ekki með vissu, en mjer
er kunnugt um það, að Espihóll var
seldur fyrir 28,000 kr. og verðmunurinn var mjög mikill, þvi heyrt hefi jeg
að Hrafnagil hafi verið selt fyrir 4,500
krónur.
Hvað sem þessu liður, þá er það mjög
óþægilegt að þessi jörð var seld, því ef
frumv. það, sem nú er á ferðinni hjer
í þinginu, um breyting á skipun prestakalla i þessu hjeraði, yrði samþykt, gæti
svo farið, að mjög erfitt yrði ura ábýlisjörð handa sóknarprestinu, ef sá núverandi fjelli frá eða flyttist burt. Sömu
óþægindin munu koma i ljós þegar núverandi Saurbæjarprestur lætur af prestskap, þótt engin breyting verði önnur,
því þá er Hrafnagil ekki hentugt prestssetur, ef sameiningin kemst á, en hins
vegar ekki ólíklegt, að núverandi Grundarprestur óski helst dð sitja á eignarjörð sinni, Hrafnagili. Hvernig sem á
málið er litið, virðist því þessi ráðatöfun óheppileg.
Þetta er ekki stórmál, en fyrst menn
mega koma með fyrirspurnir, þætti mjer
gott að fá upplýsingar um þetta.

um tvent að gjöra, annað hvort að selja
jörðina eða veita prestinum lán til þess
að byggja upp hús á jörðinni, en afieiðingin af þvi hefði orðið sú, að hætt
hefði verið við, að jörðin yrði þá áfram
prestssetur i þvi sameinaða prestakalli,
en til þess liggur hún afarilla. ■
Jeg fór þvi þá leiðina að selja jörðina;
og það var ekkert nýtt fordæmi, heldur má vísa til margra slikra.
Þegar
ekki hefir’verið búist við þvi, að jarðirnar verði prestssetur framvegis, þá
hafa þær verið seldar, t. d. Stafafell
og margar fleiri. — Um verðið er það
að segja, að það var eftir mati dómkvaddra manna. Jeg er að visu ókunnugur þarna, en jeg talaði við mann um
þetta, sem er kunnugur í Eyjafirði, sem
sje landritarann, og þótti honum verðið
sæmilegt. Og jeg má lika fullyrða, þótt
jeg hafi ekki skjölin i höndum, að biskup var á sama máli. Jeg man nú ekki
í svipinn hvert verðið var, hvort það
voru citthvað 7—8 þús. kr., en um það
má fá upplýsingar með þvi að siraa til
stj.ráðsins. Jeg held, sem sagt, að hjer
hafi ekki að neinu verið farið eftir öðrum reglum en áður tiðkaðist.

Báðherra: Jeg get ekki svarað
fyrirspurn háttv. þm. Ak. (M. K.). Mjer
er sagt að jörðin hafi verið seld í stjórnartíð fyrirrennara míns, og getur hann
væntanlega svarað háttv. þm. Ak. (M. K.).

Magnús Kristjánsson: Jegskal
játa það að fyrirspurn minni hefir verið svarað eftir föngum, en þó ekkisvo,
að mjer sje algjörlega fullnægt. Mig
langaði til að vita upp á víst hvað
verðið hefði verið. Mig minnir að það
væri ekki nema 4500 kr, en ekki er
jeg þó viss um það. Hæstv. fyrv. ráðherra (S. E.) gat þess, að þetta væri
ekki nýtt, þvi að slik sala hefði farið
fram á fleiri jörðum, þegar svipað hefði
verið ástatt. Jeg er því ókunnugur, en
þó er mjer nær að halda, að ekki sjeu
mörg dæmi til, sams konar þessu.
Jeg veit að það er til lítils að hreyfa
þeBsari sjerstöku sölu nú, þvi að hún er
um garð gengin, en hins vegar gæti

Sigurður Eggerz: Þetta er í annað skitti, sem beint er fyrirspurn til min,
en-jeg vænti þess að hæstv. forseti gjöri
dagsins vegna undantekningu og lofi
mjer að tala oftar. Jeg man ekki glögt
sem stendur um sölu á þessari jörð —
en man þó það, að hún var seld í minni
stjórnartið og jeg var i talsverðum vafa
um, hvað gjöra skyldi. Jeg leitaði til
biskups og annara um málið og komst
að þeirri niðurstöðu, að ekki væri nema
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þetta verið til viðvörunar fyrir stjórnina framvegis. Það er betra að slikt
sje athugað, þvi að jeg verð að segja
það, að þetta er svo gífurlegur munur,
að manni blöskrar hann á tveim svo
likum jörðum á sama stað. Það væri
því æskilegt, að stjórnin kynti sjer slik
mál vel framvegis og jafnframt að hún
væri varkár um það, að þeir menn
væru matinu vaxnir, sem það eiga að
framkvæma, því að í þessu tilfelli virðist sumum vafi á að svo hafi verið.
Bjarni Jónsson: Mjer kemur ekki
við þetta jarðasölumál, en skrítið þykir
mjer, ef það á nú að sannast hjer á
þingi, að Hrafnagil sje 28 þús. kr. virði.
Jeg hefi aldrei heyrt að það væri það, og
eftir því sem sýslunefnd segir — og jeg
hefi reyúdar komið þar líka, þá er fjarri
því. Og þótt nokkur áhöld kunni að
vera um þá jörð og Espihól, þá er bæði
Hrafnagil minna, og svo er jarðasala
hjer á landi oft svo vaxin, að ekki er
mikið að fara eftir henni. Jeg segi
þetta ekki af því, að mjer samhent
stjórn sat að völdum þegar þetta gjörðist, heldur af hinu, að jeg veit dæmi til
að kot hjer á Álftanesi hefir gengið
kaupum og sölum fyrir 18—20 þús. kr.,
og var það þó ekki lifvænlegt til ábúðar. Þegar farið er að skifta jörðum við
húsaskrokka i kaupstöðum, þá er oft
það verð nefnt, að jeg vil ekki marka
sannvirði Hrafnagils eftir því. Sú jörð
er hæfilega metin á 4—8 þús. kr.
Hæstv. ráðherra svaraði mjer stillilega, eins og jeg talaði líka í hans garð,
og mun jeg halda um það uppteknum
hætti.
Það var auðvitað alveg rjett hjá honum, að það sem jeg vítti og afleiðingarnar af þvi, er alt saman afleiðing af
því, að jeg tel ekki fylgt skilyrðum
þingsins 1914, og hefi jeg áður sagt i
hverju það liggur. En þegar þetta er

borið saman við önnur orð hæstv. ráðherra, þar sem hann segir að þingmenn
sjeu sannfærðir um að þeir hafi ekki
breytt skoðun sinni málinu, þá mótmæii
jeg því.
Því að í vor voru márgir
þingmenn í okkar fiokki, sem þá sögðu
að þessi kjör væru önnur en þingið
krafðist, og þess vegna vildu þeir hafa
aukaþing. Þetta sýnir það, að þeir hafa
þá ekki til fullnustu verið búnir að skifta
um og öðlast þá skoðun, sem nú hafa
þeir. Það er rjett, að málið er nú útkljáð á þessu þibgi, en jeg gjörði grein
fyrir því í fyrri ræðu minni, hvers
vegna jeg þarf ekki að beygja mig fyrir þvi. Það eru fleiri en hæstv. ráðherra, sem hafa vikið frá sinni skoðun
í þessu máli, og eru því ekki rjettir
dómarar í sjálfra sin sök. Þótt höfuðin
sjeu hin sömu, eru hjörtun önnur.
Hæstv. ráðherra* taldi það ríkt kveðið
að orði hjá mjer, að kalla þetta stjórnarbyltingu. Jeg sagði að það væri það
í eðli sínu og þess vegna lika í afieiðingunum. Hjer rjeð ekki þingið, heldur
konungsvaldið. Það tók upp þann undarlega sið, að vjefengja að rjett væri
farið með skýr og vafalaus skilyrði
þingsins, og þetta hlýtur að hafa verið
eftir einhverjum brjeíura hjeðan að
heiman, sem send hafa verið á bak við
rjetta hlutaðeigendur. Það er sem sje
einkennilegt við tslendinga, eius og aðrar úrættaðar mentaþjóðir, eins og t. d.
Forn-Grikki, að ineð þeim eru ýmsir
menn því fegnastir, ef þeir geta spilt
fyrir sínu eigin landi og þjóð. Þetta
var alþekt i Rómaborg allan keisaratímann, að þar gengu Grikkir í hópum og
spiltu fyrir löndum sínum, og sama er
nú um oss í Kaupmannahöfn. En þá
tekur þó skörin að færast upp í bekkinn, er menn svifast þess jafnvel ekki,
að rangherma eftir löglegum fulltrúum
þjóðar sinnar við konung sinn. Út af
þessu spratt svo það, er konungur
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kvaddi menn af báðum flokkum til
skrafs og ráðagjörða við sig um roálið.
Þetta var svo einkennileg aðferð, að
við henni átti í rauninni ekki nema eitt
svar. Ef hann hefði viljað fá menn til
tals við sig í öðru skyni, t. d. þvi, að
vita hvort þeir vildu ekki taka að sjer
stjórnina, þá var ekki nema sjálfsagt
að sinna því, en þegar svona stóð á,
átti enginn að fara. En þar sem mennirnir þó fóru, þá liggur stjórnarbyltingin i þvi, að með þvi urðu fleiri konungkjörnir, en vera áttu, og sitja nú nokkrir af þeim hjer í neðri deild. Þetta er
þvi ekki ofhart að orði kveðið, og jeg
vona að það sje rjett, að hjer sje i raun
og veru raskað stjórnarfyrirkomulagi
landsins.
Haestv. ráðherra sagði, að aukaþing
hefði verið óþarft og þingrof ekki getað
átt sjer stað, þegar stjórnin var sannfærð um að gjörðir hennar væri í sam
ræmi við tilætlun þingsins. Jeg hefí
áður sagt, að i vor voru margir þm.
flokksins á öðru máli og vildu þvi hafa
aukaþing.
Þá skal jeg stuttlega minnast á það,
sem hann sagði um þingsál.till á dögunum. Honum þótti tvísýn björg í henni.
Jeg trúi varla að hann segi þetta i alvöru, því að það er þó einsýnt, að ef
Alþingi hefði lýst yfir því, að skilyrðum þess hefði eigi verið breytt með
þess vilja, þá var þar með snúið vopn,ið úr höndum danskra ráðherra, sem
leika vildu á það.
Það er viðurkent að alþjóðalögum, að
þjóðir verða ekjfi skuldbundnar, nema
annaðhvort að yfirlýstum vilja þeirra,
eða með þegjandi samþykki, og einstakur maður gat ekki skuldbundið þingið,
hverju sem hann lofaði, heldur þyrfti
samþykki þess á eftir.
Hann gat
ekki heldur fallist á það, að það hefði
verið óþarft og rangt af sjer að vera á
móti till. Það var ekki rangt af því,

að það sje rangt að halda sannfæringu
sinni, heldur af þvi, að enginn getur
haft þá sannfæringu, að svo tryggilega
sje um hnútana búið, að ekki megi
tryggilegar verða. Jeg get því ekki
tekið aftur neitt, sem jeg sagði um
þetta. Rök min standa enn óhrakin.
Þá vil jeg að lokum benda á það, að
að jeg skil ekki að vopnið, sem hæstv.
ráðherra tataði um, hafi verið svo tvíeggjað, sem hann vildi halda. Því að
þótt i hart hefði farið, hvað gat þá íslendingum verið að vanbúnaði? Við
lifum ekki á styrk Dana. Nú hefðum
við einmitt þurft þess við, að þeir
vernduðu okkur, til þess að ein ófriðarþjóðin taki ekki skip vor að ástæðulausu og láti þau sigla hvert af öðru
þvert úr leið til Skotlands og leggi þannig hömlur á íslenska verslun. Eu hvað
verður? Auðvitað ekkert annað en
það, að þetta litla ríki getur ekki tekið
að sjer að verja ísland, svo að það gjörir ekkert til, þótt samverunni sje slitið.
Við erum aldrei varbúnir við þvi, og
þess vegna mátti vita, að konungsvaldið
myndi láta undan, og þótt það gjörði
það ekki, þá máttum við samt vera
óhræddir. Og það er undarlegt að heyra
unga menn tala um að alt sje ófært og
sjá alstaðar ljón á veginum, einmitt þegar þeir eiga að fara að halda fram
drengilega málstað landsins. Þessir
menn, sem eiga að bera fram hugsjónir
þjóðarinnar til sigurs, þeir gjöra það
sannarlega ekki með vonleysi og hræðslu.
Og ef þetta fer að verða alment við
hvert tækifæri, þá verð jeg að segja það,
að jeg vildi feginn hverfa frá þvi
Sisyfosar verki, að velta upp þeim steini,
sem alt af hrapar niður, þegar hann er
kominn allra efst á brúnina. Jeg væri
uppgefínn á þvi fyrir löngu, ef jeg vonaði ekki sifelt að þeim fækki, sem nú
eru á liku reki og jeg, og aðrir betri
komi i okkar stað. En þá er iimur
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daganna horfinn fyrir mjer, ef þessir
ungu menn reynast vera dauðir áður en
þeir fara að reyna sig i lífinu.
Sigurður Eggerz: Jeg vildi mega
bæta dálitlu við, út af því, sem háttv.
þm. Ak. (M. K.) sagði um Hrafnagilsmálið. Hann talaði um að matsmenn
kynnu að vera ekki vel valdir, og fanst
mjer sem i þessu lægi ákúra til stjórnarinnar. Það vita nú allir, að ráðherrann velur ekki þessa menn, heldur viðkomandi sýslumaður, og jeg hefl ekki
ástæðu til að ætla að þeir sjeu ekki
góðir, og það liggur í hlutarins eðli, að
stjórnin verður að fara eftir því, sem
þeir segja. Þeir staðfesta gjörðir sínar
með eiði, en hins vegar er ekki hægt
heimta að stjórnin þekki allar jarðir.
Jeg man til þess, að fyrir 2—3 árum var Munkaþverá i Eyjafirði seld
fyrir mjög líkt verð og Hrafnagil. Það
getur nú verið, að Espihóll hafi verið
seldur hærra verði, en það getur líka
verið að sú sala hafi verið eins og stundum á sjer stað hjer við Reykjavík, að
verðið sje mest nafnið tómt, eða einhver »speculation«. En þar sem jeg
nú hafði fyrir mjer bæði orð landritara
og mat eiðsvaririna manna, þá var sist
ástæða fyrir mig að fara að tortryggja
orð þeirra. Jeg þekki ekki matsmenn
í Eyjafirði, en eg gjöri ráð fyrir, að
sýslumaður hafi ekki valið til þess aðra
en valinkunna heiðursmenn, og það
þykir og hefir ætíð þótt hart, að vjefengja eiðsvarna menr.. Auk þess hafði
jeg talað við biskup, og það er talið
óhyggilegt að veita prestakallalán, þar
sem svo stendur á, að jörðin er óheppileg til að vera prestssetur framvegis.
Það eru líka til fordæmi fyrir því, að
jarðir hafafijótt hækkað ákaflega frá söluverðiþegar farið hefirveriðað»speculera«
með þær. T. d. þekki jeg eina vestur
Mýrum, sem seld var fyrir 3600 kr.,

og voru strax á eftir boðin i hana 7000.
— Jeg get alls ekki munað söluverðið,
sem hjer er um að ræða, en trúi því,
sem háttv. þm. Dal. segir um það. En
hitt held jeg fast við, að salan hafi fram
farið eftir venjulegum reglum og mati.
Matthías Ólafsson: Jeg hefi ekki
ætlað mjer að verða langorður um þetta
mál. Jeg vildi að eins hafa vikið nokkrum orðum að háttv. þm. Dal. (B. J.),
en sje mjer til mikilla leiðinda, að hann
er hvergi nærri. Ræðan, sem hann hjelt
hjer áðan í háttv. deild, var bygð á algjörlega röngum grundvelli, eða rjettara
sagt á engum grundvelli, þar sem hann
hjelt því fram að kosningarnar 1914
hefðu snúíst um fyrirvarann. Þetta er
ekki rjett og algjörlega gripið úr lausu
lofti. Kosningarnar 1914 snerust einungis um samþykt stjórnarskrárinnar á
grundvelli opna brjefsins frá 20.okt. 1913.
Þeir einir voru kosnir, sem lofuðu að
greiða stjórnarskrárbreytingunni atkv.
vifilengjulaust. Þingið hafði þvi ekkert
umboð frá kjósendum til þess að koma
fram með fyrirvarann. Þetta er líka á
hvers manns vitorði, að frá því í okt.
1913 þá 8nerist alt um það, hvort samþykkja ætti stjórnarskrána eða ekki.
Eitt er vist, að öll ræða háttv. þm.
Dal. (B. J.) var ekkert anuað en barátta við misheyrn og misskilning. En
það á ekki að þolast, að sliku sje haldið fram mótmælalaust i hæstv. deild,
vegna þess, að það kynnu að finnast
menn, er læsu Alþingistiðindin, sem yrðu
til þess að trúa þessi^-ef það fengi að
standa þar ómótmælt. Ef hægt er að
fá meiri hluta í ár, þá er hann alveg
jafngóður og meiri hlutinn frá því í
fyrra. Og að tala um það, að kjósendum hafi verið gjört rangt til með þessu
og vilja þeirra verið traðkað, er bara
fjaratæða, því þeir hafa alls engan vilja
látið i ljósi i þessu efni.
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Eitt atriði, er háttv. þm. Dal. (B. J.)
tók fram, var alveg laukrjett, nefnilega
að ekki má vera óvitt, ef ráðherra gjör*
ir eitthvað það, er brýtur bág við vilja
þingsins. Ef ráðherra fullnægir ekki
ákvæðum þeim, er í lögunum standa, þá
ber þinginu að vita slikt. Mætti i þessu
sambandi nefna lög nr. 25,2. nóv. 1914.
í þeim stendur að griskudocentsembættið skuli veitt samkvæmt tillögum háskólaráðsins. Nú er altalað að háskólaráðið hafi ekki lagt með veitingu þessa
embættis, og aje það rjett hermt, þá verð
jeg að álita fulla ástæðu til þess að láta
í Ijós óánægju sina, og það því fremur, sem þessi stjórnarráðstöfun hefir orkað meira tvímælis út um land alt en
flestar aðrar stjórnarráðstafanir, sem nýlega hafa verið gjörðar.
Báðberra: Jeg skal að eins leyfa
mjer að taka það fram út af ræðu háttv.
þm. V.-ísf. (M. Ó.) að þessi stjómarráðstöfun var gjörð í tíð fyrirrennara
mins í ráðherraembættinu, háttv. þm.
V.-Sk. (S. E.), og vísa jeg þvi til hans
um þetta.
Sigurðnr Eggerz: Út af ræðu
háttv. þm. V.-ísf. (M. Ó.), þá vil jeg taka
það fram, að það er ekki rjett hjáhonum, að embætti þetta hafi verið veitt á
móti tillögum háskólaráðsins. Það er
rjett hjá honum, eins og hann tók fram,
að samkvæmt lögunum, þá á að veita
þetta embætti eftir tillögum háskólaráðsins. Það var að eins einn umsækjandi,
sem sje háttv. þm. Dal. (B. J.). Jeg
sendi umsókn hans til háskólaráðsins,
en það neitaði að leggja nokkuð til eða
frá um veitíngu embættisins. En það
kom fram tillaga frá heimspekisdeildinni, þar sem að eins einn maður lagði
eindregið með að embættið yrði veitt
umsækjanda, en tveir lögðu á móti, og
Álþt 1915. B. III.

vildi annar þeirra skjóta þvi til háskólaráðsins.
En þar sem nú háskólaráðið vildi ekkert um þetta segja, þá
var sjálfsagt að veita þessum manni
embættið. Auk þess mun flestum þingmönnum hafa verið kunnugt fyrir fram,
að einmitt þessi maður ætlaði sjer að
sækja um þetta embætti.
Annars
get jeg sagt háttv. þm. V.-ísf. (M. Ó.)
að þetta »eftir tillögum háskólaráðsins<
má skýra á fleiri vegu en einn, t. d.
getur verið álitamál, hvort ekki ernóg
að leita umsagnar háskólaráðsins. En
þessarar skýringar þarf reyndar ekki
með i þessu tilfelli, þar eð háskólaráðið vildi engar tillögur um þetta gjöra
og umsækjandi var að eins einn.
Matthías Ólafsson: Jegerþakklátur háttv. þm. V.-Sk. (S. E.) fyrir
skýringar þær, sem hann hefir gefið i
þessu máli. Háttv. deild hefir nú fengið að heyra að orðasveimur sá, er gengið hefir um veitingu griskudocentsembættisins, er rjettur, þar eð háskólaráðið
hefir ekki lagt til með veitingu embættisins. í þvi liggur ekkert annað en að
Háskólinn vill heldur að rúmið sje autt
en að það sje skipað þessum manni.
Aðra ályktun er ekki hægt að dragaaf
því. Mjer finst það vera hárfinar lögfræðiskýringar, hvort ráðherra á að
veita embættið, eða ekki, þegar hann
getur ekki fengið neinar tillögur frá
háskólaráðinu, en jeg veit að jeg hefði
ekki veitt embættið undir þessum kringumstæðum, og það þvi síður, sem engar
knýjandi ástæður voru til þess.
Signrðnr Eggerz: Mjer finst háttv.
þm. V.-ísf. (M. Ó.) ýta sjer nokkuð
langt i skjóli eldhúsdagsins. Mjer finst
auðskilið, að þegar háskólaráðið ekki
vill gjöra neinar tillögur, þá hefir stjómin algjörlega óbundnar hendur til veit4
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ingar embættisins. Einnig verður að
líta á það, hvernig þetta embætti er til
orðið. Allir flokkar hjer voru sammála
um að stofna bæri þetta embætti, jafnvel helstu menn heimastjórnarflokksins.
Nú þegar að allir flokkar telja nauðsynlegt að stofna embættið og það er
fullráðið, hvers vegna ætti þá ráðherra
að draga veitingu þess. Háttv. 5. kgk.
þm. (G. B.) ljet og þá skoðun í ljós í Ed.,
er talað var um að fresta veitingu embættisins, að hreinasta fjarstæða væri að
stjórnin frestaði því, en framkvæmdi ekki
strax það, er þingið vildi. Og stjórnin
bar svo mikla virðingu fyrir vilja þingsins í þessu efni, að hún áleit það getsakir, að því hefði ekki verið full alvara.
Og jeg gat ekki annað gjört en að veita
embættið, enda er mikið spursmál, hvort
í raun og veru hafi verið þörf á að leita
álits háskólaráðsins um þetta, þar eð
umsækjandi var að eins einn. En hefði
jeg vitað vilja háskólaráðsins í þessu,
þá hefði jeg farið algjörlega eftir honum, og hefði það lagt á móti þvi, að
embættið yrði veitt, þá hefði jeg aldrei
gjört það.
ATKVGR.:
Frumv. vísað til 2. umr. í einu hlj.

Á 38. fundi i Nd., föstudaginn 20.
ágúst, var frumv. tekið til 2. umr.
(A bls. 1.—83, þgskj. 333, n. 337, 338,
347, 348, 350, 373, 378, 382, 381, 390,
391, 392, 393, 394, 395, 399, 404, 405,
406, 407, 408, 409, 410, 413, 415, 416,
417, 420, 422, 423, 424, 426, 427, 428,
430, 432, 433, 435, 436, 443, 448, 456,
480 (Atkv.skrd), 491, 495, 496, 497.)
Forseti: í sambandi við þessa umræðu skal jeg geta þess, að stundum
hefir verið hagað svo til, að fjárlagafrumvarpinu heflr verið skift í kafla og

þingmönnum leyft að taka tvisvar til
máls um hvern kafla, og þá ef til vill
6 sinnum eða oftar við sömu umræðu
frumvarpsins. Sú tilhögun virðist naumast í fullu samræmi við 36. gr. þingskapanna, er mælir svo fyrir, að engir
aðrir en ráðherra og framsögumaður
megi tala oftar en tvisvar við hverja
umræðu. Til þess að fullnægt sje
ákvæði þingskapanna, en þingmönnum
þó gefist kostur á að tala tvisvar um
hverja grein fjárlaganna, virðist liggja
beinast fyrir að taka frumv. til umræðu
í heild sinni ásamt öllum breytingartillögum. En ef einhver háttv. þingmanna
vill gjöra stutta athugasemd um gæslu
þiugskapanna að þessu leyti, þá er það
heimilt.
Bjarni Jónsson: Jeg vil leyfa
mjer að biðja hæstv. forseta að bera
þetta undir deiidina, þar sem þetta hefir alt af verið venja, að taka fjárlagafrumv. ekki fyrir i einu lagi, og jeg
hins vegar býst við því, að þingsköpin
sjeu þau sömu og venjulega.
Magnns Kristjánsson : Jeg vildi
láta þá skoðun í ljós, að óheppilegt er,
að minni ætlun, að taka fjárlagafrumv.
fyrir í einu lagi. Jeg verð að líta svo
á, að enginn tímasparnaður verði að
þessu. Því þó að þingmenn töiuðu
sjaldnar, ef þetta væri gjört, þá mundu
þeir tala þeim mun lengur í hvert
skifti, og fengju þó ekki jafngott yfirlit
yfir málin eins og annars. Það er
margt það í fjárlögunum, sem er óliks
eðlis, og hygg jeg því rjettara, ef ekki
verður fylgt þeirri reglu, sem verið hefir, að þeim verði að minsta kosti skift
í tvent.
Framsögumaður (Pjetur Jónsson: Mjer flnst i raun og veru
ástæða
til þess að taka fyrir
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þá venju, að akifta fjárl. i kaíla og ræða
hvem kafla sem sjerstakt mál. Þessi aðferð lengir umræð. að óþörfu. Hjer er
hvort sem er ekki um mörg mál að
ræða, heldur að eins um mörg atriði.
Jeg get þvi ekki annað en hvatt til
þess, að þeirri venju, er tiðkuð heflr
verið nú að undanförnu, verði breytt,
þar sem hún brýtur ekki bág við þingsköpin, þvi að með þvi móti yrði þessari umræðu lokið annað kvöld og á
þann hátt spöruðust tveir dagar af þingtimanum. Eiginlega fínst mjer að það
taki mest tii min sem framsögumanns
fjárlagan., ef nauðsyn væri á að skifta
fjárlögunum í kafla við umræðurnar,
og ÍeS skil ekki i að þingmenn fari að
fylgja hinu fram að eins til þæginda
fyrir sjálfa sig, því það lengir þingtimann að óþörfu um 2 daga.
Sigurður Eggerz; Jeg fæ ekki
sjeð, að það sje athugavert að halda
fram gamalli venju og ræða vissa kafla
sjer. Með þvi að taka þá liði út af
fyrir sig, er saman eiga, fæst miklu
betra og gleggra heildaryfirlit en annars. Aðalatriðið er þó að mönnum
verði vel Ijóst hvað þeir eru að gjöra;
jeg tel það meira vert en flýtirinn.
Annars vafasamt hvað raikill tiraasparnaður yrði að því að ræða öll fjárlögin
í einu, því með því móti yrðu ræður
hvers eins þeim mun lengri.
Jeg vil þvi leggja til, að gamla venjan haldist, og leyfí mjer að fara þess
kurteislega á leit við hæstv. forseta,
að hann leggi þetta undir úrskurð deildarinnar.
Jón Magnússon: Jeg er alveg
samdóma hæstv. forseta um það, að það
sje brot á þingsköpunum að haga þessu
eins og verið heflr. Með því móti tala

margir þingmenn oftar en tvisvar í
sömu umræðu, þó að þeir sjeu ekki
framsögumenn.
Að minsta kosti er
sjálfsagt að gjöra það með afbrigðum
frá þingsköpunum. Annars fæ jeg ekki
skilið það, að þingmenn fái ekki nógu
glögt yfirlit yfir fjárlögin, þó að þau
sjeu tekin fyrir í einu lagi, og að þingmennirnir sjeu ekki færir um að muna
það, sem sagt hefir verið, er harla ótrúlegt.
Benedikt Sveinsson: Mjer þótti
miður, er jeg heyrði það, að ræða ætti
fjárl&gafrumv. með öðrum hætti en verið heflr mörg undanfarin ár. Jeg verð
þvi að taka undir með háttv. þm. Ak.
(M. K.) og öðrum þeim þingmönnum,
er talað hafa á líkan veg. Og þó að
reglan, er gilt heflr, komi ekki fyllilega
heim við bókstaf þingskapanna, þá hefir þessi venja komist á, vegna þess að
nauðsyn hefir borið til þess. Fjárlögin
eru lang yfirgripsmesta málið, er liggur
fyrir þinginu og ekki við það hlitandi,
að svo margbrotið mál liggi i einu lagi
fyrir til umræðu.
Hjer er í raun og veru um mörg mál
að ræða, t. d.: strandferðir, vegagjörðir,
vitamál, búnaðarmál, mentamál, vísindi og listir o. fl. Það er alls óvíst,
að það myndi stytta umræðurnar, þó
að fjárlagafrumv. yrði tekið fyrir í einu
lagi, enda er það undarleg kenning, ef
þing ætlar að halda þvi fram, að það
sje skaði, að málin sjeu rækilega rædd.
Jeg hugði þó, að þingraenn hefðu málfrelsi og að þeir væru sendir á þing til
þess að tala um mál þau, er fyrir liggja,
til þess að þau skýrðust við umræðumar og þingmennirnir gætu á þann veg
fengið sem glöggastan skilning á þeim.
En að þenjast yfir öll fjárlögin í einni
bendu hygg jeg að verði til þess, að
ræður verði svo langar og slitróttar, að
4*
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þingmönnum tæki að leiðast að hlýða
á þær, svo að bekkimir verði auðari
en verið heflr. Það væri nærri verra
að hafa þetta þannig en að taka dagskrá með 10 málum á og ræða þau öll
í einu. Það myndi ef til vill spara
tímann, en ég efast um, að úrlausn málanna yrði betri með þeim hætti.
Jeg vil þvi eindregið mæla með þvi,
að sú venja, er tiðkast heflr, haldist nú
eins óg áður, enda mun það happadrýgst.
Báðherra: Jeg vil geta þess, að
jeg hygg, að ekki sje ráðlegt að vikja
frá þeirri venju, er verið heflr, nema
knýjandi ástæður sjeu til þess. Ef sú
venja er á móti þingsköpunum, þá er
rjett að leita afbrigða frá þeim.
Það er bersýnilegt, að miklu ljettara
er að tala ekki um fjárlagafrv. í heild,
þvi að það hefir að geyma mörg og
óskyld málefni, eins og nokkrir háttv.
þingmenn hafa rjettilega tekið fram.
Jeg tel það enn fremur mjög mikið
vafamál, hvort nokkur timi sparaðist
með þessu, þótt talað væri um frumv.
alt i heild.
Guðmundur Eggerz: Jeg vil að
eins taka það fram, að það er langt frá
þvi, að timinn styttist við þessa nýju
tilhögun, þvi að ræðumenn myndu þá
tala .4—5 klukkutima i hvert skifti. Auk
þess hefír nú verið eytt hálfum tima til
að þrefa um þetta.
Aðalatriðið fyrir mjer, er að fá sem
best yfirlit yflr málin, og eins og hæstv.
ráðherra hefir tekið fram, verður hver
liður miklu betur athugaður eftir gamla
fyrirkomulaginu. Auk þessa verður að
athuga það, að þingmenn hafa haft litinn tima til þess að athuga álit fjárlaganefndarinnar, og þar sem við það bætist sá aragrúi af breytingartillögum, er
fram hafa komið, þá vil eg eindregið

mæla með því, að gamla fyrirkomulag
inu verði haldið.
Sigurður Gunnarsson: Jeg vil
að eins taka það fram, út af því, sem
háttv. þm. S.-Þing. (P. J.) sagði, að það
er mjög eðlilegt frá hans sjónarmiði, að
taka fjárlagafrv. fyrir i einu lagi. Fjárlaganefndinni eru þessi mál orðin svo
þaulkunnug, að hún þarf ekki að kynna
sjer þau nánar; en okkur, sem ekkert
höfum um þessi mál fjallað, er það engu
siður nauðsynlegt að setja okkur sem
best inn i þau.
Af þessum ástæðum verð jeg aðvera
þvi mjög fylgjandi, að gömlu reglunni
verði fylgt, eins og að undanförnu, sem
sje þeirri, að ræða frumvarpið i köflum.
ATKVGR.:
Borið undir deildina sem afbrigði frá
þingsköpunum, að fjárlagafrv. yrði skift
niður i kafla til umr., var það samþykt
með 16 : 7 atkv. að viðhöfðu nafnakalli
og sögðu:
nei:
já:
Bened. Sveinsson, Björn Hallsson,
Eggert Pálsson,
Bjarni Jónsson,
Björn Kristjánsson, Einar Jónsson,
Einar Arnórsson, Guðm. Hannesson,
Jón Magnússon,
Guðm. Eggerz,
Hjörtur Snorrason, Pjetur Jónsson,
Jóhann Eyjólfsson, Þórarinn Benediktss.
Jón Jónsson,
Magnús Kristjánss.,
Sigurður Eggerz,
Sigurður Gunnarss.,
Skúli Thoroddsen,
Stefán Stefánsson,
Þorleifur Jónsson.
Sigurður Sigurðsson og Sveinn Björns
son greiddu ekki atkvæði, og töldust til
meiri hlutans.
Forseti: Samkvæmt atkvæðagreiðslunni um þetta atriði, verður frumvarp-
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ið rætt i 3 köflum. Fyrsti kaflinn tekur yfir tekjubálkinn og útgjaldabálkinn
aftur að 13. gr, annar kaflinn 13. og
14. gr., og þriðji kafiinn 15.—22. gr.
Fyrstu 12 greinarnar í frumvarpinu
liggja þvi nú fyrir til umræðu.
Framsðgum. (Pjetur Jónsson):
Jeg skal byrja á því að taka það fram,
að þeasi skifting á umræðunni um fjárlögin er ekki að minum vilja, þótt jeg
hefði ef til vill haft ástæðu til þess,
frekar en nokkur annar að óska eftir
henni. Ef þvi niðurstaðan af henni
verður bú, að fjárlögin verða afgreidd
hjeðan úr deildinni tveim dögum seinna
en ella, þá þvæ jeg minar hendur.
Svo skal jeg leyfa mjer að geta þesa
fyrst af öllu, að villur hafa orðið i
breytingartillögum nefndarinnar. Fyrst
og fremst í brtt. við 12. gr., þar sem
víxlað er um tölur, og er það aftur leiðrjett með sjerstakrí brtt. frá nefndinni.
Það er styrkur til Jóns læknis Kristjánssonar, og hafa þar orðið víxl á 37.
og 19 lið. Svo er prentvilla í 45. lið,
en hún hefir ekki mikla þýðingu. Aftari
talan í efrí linu á að vera 40,400 kr.
Loks á í 92. lið að standa »Eiriksson«,
i nafni Gísla pósts.
Viðvíkjandi yfirliti þvf, sem eg reyndi
að gefa á dögunum við framh. 1. umr.,
vil jeg geta þess, að jeg býst við að jeg
hafi þá tæplega lagt nóga áherslu á umframgreiðslur þær, er sjálfsagt má búast við í áætlunartölum fjárlaganna.
Þær verða liklega með meira móti.
Þetta sjest glögglega, ef miðað ervið
reynsluna að undanförnu. Það hefir
komið í ljós, bæði við landsreikninginn
og fjáraukal. fyrir árin 1912 og 1913,
að umframgreiðslur hafa orðið svo miklar, að nefndin hefir fundið ástæðu til að
koma beinlinis fram með aths. til stjórnarinnar um að hafa áætíunina betrí að
þessu leyti eftírleiðis. Einnig hefir veríð

bent á þetta af yfirskoðunarmönnum. —
Jeg segi þetta ekki af því, að jeg hafi
umboð fjárl.nefndar til að veita stjórninni ákúrur fyrir þetta, enda hefir fjárlaganefnd einmitt sjáif oft áður klipið
af svo kölluðum »kalkulatoriskum« póstum, svo að þeir bafa ekki hrokkið,
heldur bendi eg á það af þvi, að það
hefir áhrif á fjárbagsáætlunina, einkum
nú, er dýrtíðin gjörir það að verkum,
að margur kostnaður verður hærri en
ella, og held jeg að sá raunur verði
meiri en stjórnin hefir tekið til greina.
Jeg get t. d. ekki sjeð betur en að
upphæðin til eilistyrktarsjóðs og eftirlauna sje áætluð heldur lágt.
Jeg hefi þvi miður ekki taiað við
sljórnina um þetta, en mjer þykja 167
þús. kr. bæði árin, eða 83'/2 þús. áári,
vera nokkuð lítil upphæð í 18. gr. —
Þar af ganga til eftirlauna, samkvæmt
athugas. við stjórnarfrumv., um 70,000
kr. á árí, sundurliðað til nafngreindra
manna. Svo er það, sem til ellistyrktarsjóðs fer, og mun það vera nálægt 20
þús. kr. á ári. Eftir því hefði fjárveitingin ekki mátt minni vera en 90 þús.
kr. á ári eða 180 þús. kr. á fjárhagstiraabilinu. Jeg hefi ekki gætt að þessu
fyrr en nýlega og ekki haft tima til að
bera mig saman við stjórnina um þetta.
Jeg gat þess við framhald 1. umr.,
hve brtt. nefndarinnar næmu miklu í
hækkunum og lækkunum á upphæðum
fjárlaganna og fer ekki út i það.
Þá vil jeg geta þess, að nú hefi jeg
hugsað mjer það fyrirkomulag á framsögunni, að tala ekki um hverja brtt.
fyrír sig, heldur skirskota þar til nefndarálitsins. Það er heppilegra, að háttv.
þm. lesi þess konar athugasemdir heima
hjá sjer eingöngu en að þeir þurfi í viðbót að hlusta 25 i hóp á framsöguræðu
um einstök atriði, sem ekki bætir neinu
verulegu við það.sem í álitinu stendur.
Aftur getur það verið, að einhverjum
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þyki skýringamar i nefndarálitinu ekki
nógar, og er þá eðlilegt að fyrírspumir
sjeu gjörðar I umræðunum, og er þá
hægt að svara þeim sjerstaklega.
Mig hefði langað til að gjöra nokkuð
meira í yflrlits-áttina, því að það eru ekki
einungis tekjurnar, sem liggja fyrír i
þessum kafla, heldur og nokkur hluti
af gjöldunum.
Fyrir tekjunum er nú svo gjörð grein
í nefndarálitinu, að jeg hygg, að jeg
þurfi þar litlu við að bæta. Tekjuáætlunin er svo, að hún er alt af álitamál,
en það þykist jeg sjá, að hún er tæplega jafn-ábyggileg nú og hún hefir að
undanförnu verið, þegar ekki var hægt
að sjá annað en að gott árferði iægi
fram undan. En væru ekki óvenjulegir
skuggar i lofti, þá værí hún fullkomlega eins varleg og vant er. Annars
er það nú svo um tekjuáætlunina, að
það, sem lagt er til að hækka á einum
pósti, það er þá aftur lækkað á öðrum,
svo að breytingin er sama sem engin.
Jeg hefi gjört dálítinn samanburð á
frumv. stjómarinnar og núgildandi fjárlögum, hvað gjöldin snertir. Og það
hefir nú orðið svo, að þó að hæstv.
stjóm hafi viljað halda sparlega á, þegar hún bjó til frumvarpið, þá ‘hefir hún
þó orðið að taka upp i frumv. hækkanir á gjöldum frá núgildandi fjárlögum, sem nema brúttó 540 þús. kr. Þar
frá dregst svo ýmislegt, sem hún hefir
lagt til' að spara, frá því sem nú er
veitt, og nemur það um 240 þús. Hækkunin á útgjaldahliðinni verður þvi alls
nettó 300 þús. kr. En ýmsir af þeim
liðum, sem stjórnin hefir viljað spara,
verða þó þvi miður ekki til neins spamaðar. T. d. er lagt til að lækka styrkinn til heilsuhælisins á Vífilsstöðum, en
stjórninni er þó vitanlegt, eins og sjest
á athugasemdum hennar, að þar verður
i utaðinn stór hækkun, og svo er um

ýmsa fleiri af þessum póstum. Þeir eru
bersýnilega of lágt áætlaðir af stjórninni.
Um samanburð á frumv. stjórnarinnar og tillögum nefndarínnar er það að
segja, að þar standast mikið tii á hækkanir og lækkanir. Sparnaðartillögurnar
nema 15 þús. kr. meira en hækkunartillöguraar. En ýmsar hækkanir, sem
nefndin gjörir, vom fyrirsjáanlega óhjákvæmilegar, og hefðu helst átt að standa
i frumv. stjómarinnar. Það var engin
ástæða til að kasta sliku á bak fjárlaganefndar, eins og t. d. hækkuninni til
heilsuhælisins, sem jeg mintiat á áðan,
og gjört var ráð fyrir í fyrra.
Líkt er ástatt með geðveikrahælið.
Sú viðbót var fyrirhuguð áður og nauðsynlegt að byrjað yrði á henni á næsta
fjárhagstímabili.
Jeg ætla hjer ekki í neinn meting,
heldur vildi jeg sýna það, að sparnaðartillögur nefndarinnar eru raunar talsvert verulegrí en mismunur hækkana
og lækkana sýnir.
Þá skal jeg að eins minnast i örfám
orðum á eina af brtt. nefndarínnar.
Hún er um lækkun á Alþingiskostnaðinum. Jeg skal geta þess um hana, að
fjárlaganefndir beggja deilda nefndu til
sinn manninn hvor, til þess að lita yfir
og rannsaka Alþingisreikninginn 1913.
Kom það þá í ljós, að hann mun ekki
allur hafa getað heimfærst til þess árs,
heldur að sumu leyti til fleiri ára. Ýmislegt var þar af, sem þessum rannsóknarmönnum þótti ýmist óþarfakostnaður eða óþarflega hátt reiknaður, og
menn vita, að sumpart verður komið i
veg fyrir slikt framvegis. Jeg veit ekki
hvort athugasemdir út af þessari rannsókn muni geta legið fyrir þessu þingi, en
hugsanlegt er þó, að það gæti orðið, og
gætu menn þá glöggvað sig á þeim og
gjört sjer ljóst, hvernig því er varið,
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að kostnaðurinn varð svo geysihár þetta
ár, og ef til vill komið með einhverjar
tillögur til bóta á fyrirkomulaginu.
Jeg hafði búið mig undir að minnast
á fleiri liði,- en þar sem ekki er nema
þessi kafli til umræðu, þá sleppi jeg
þvi.
Þá eru þær fáu brtt., sem fram hafa
komið við' þenna kafla frá öðrum en
nefndinni. Jeg hefi ekki orðið var við,
að þær sjeu nema við 12. gr., og er sú
fyrsta á þgskj. 333 frá háttv. 1. þm.
G.-K. (B. K.) og háttv. 1. þm. Árn.
(S. S.). önnur er frá háttv. þm. Snæf.
(S. G.) á þgskj. 382, og þriðja frá báttv.
þm. Dal. (B. J.) á þgskj. 393. Þær eru
allar þess efnis, að fara fram á styrk
handa einstökum hreppum til að leita
læknis, á sama hátt og fordæmi eru til
á fjárlögum nú. Um brtt. á þgskj. 333
má segja það, að hún er hófleg, og ef
farið er út i það á annaðborð, að veita
slikan styrk, þá er hægra að ganga inn
á hana en sumar aðrar.
Nefndin heflr nú athugað þessar tillögur að nokkru leyti og komist að
þeirri niðurstöðu, að ekki sje gjörandi
að fjölga þeim að svo stöddu, er þessa
styrks njóta, nema þá með þvi, að læknaskipunarnefnd hefði fjallað um þetta
mál i heild sinni fyrir land alt. Það
eru svo margvíslegar tillögur, sem fram
koma um slíkt. Sumir vilja fá styrk
til að leita sjer lækna, aðrir til að bæta
launakjör læknis síns, og enn aðrir til
að reisa lækninurn bústað, hvert um
sig í þvi skyni að geta haldið lækni
kyrrum í hjeraðinu. Um þetta alt má
margt segja, og ef gæta ætti sanngimi
og koma samræmi i það alt saman, þá
veitti ekki af sjerstakri nefnd, ef eitthvað ætti verulega að bæta úr því.
Nefndin hefir því ekki getað fallist á
neina af þessum tillögum. Það væri
lika hægt að nefna ýmsa hreppa, sem
liklega eru verr staddir að þessu leyti
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en nokkur þeirra, sem hjer er um að
ræða, t. d. eins og austur á Hólsfjöllum,
þar sem fyrst og fremst er nærri dagleið undir öllum kringumstæðum til
næsta læknis, og það yfír öræfí að fara,
og svo í öðru lagi er það ekki nema
með höppum og glöppum, að nokkur
læknir sje i öxarfirði. Þá mætti og
nefna Flatey og Grimsey. Svo að ef
litið er á nauðsynina, þá er hjer áreiðanlega nóg efni fyrir fasta þingnefnd.
Þá er ein brtt. um smátillag til sjúklings á fábjánastofnun erlendis. Nefndin
hefír athugað þetta og ekki getað fallist
á, að það standi í sambandi við neitt
það, sem þingið geti talið sem sitt hlutverk. Sama er að segja um styrk til
Magnúsar Guðlaugssonar smáskamtalæknis, og vona jeg að jeg þurfi ekki
að tala langt mál um ástæður fyrir þvi.
Báðberra: Þessi þögn er næsta
óvanaleg hjer í hæstv. deild, en »fyrst
allir aðrir þegja«, verð jeg liklega að
taka til máls. Jeg bjóst nú reyndar við
að þeir, sem viðauka- og breytingartill.
ættu, myndu taka til máls. Jeg hefi í
sjálfu sjer ekki mikið að athuga við
breytingartUl. fjárlaganefndarinnar, hvað
þenna kafla fjárlaganna snertir. Það er
tæpast hægt að segja neitt um það, eins og
horfír nú, hvort muni ábyggilegra í heild
sinni, stjórnarfrumvarpið eða breytingatillögur fjárlaganefndarinnar. Nefndin
hefir ákveðið að lækka vitagjaldið, og
hefir hún þar vafalaust mikið til sins
máls, þvi að sennilega verða skipaferðir nokkuð minni til landsins næsta ár
og ef til vill 1917, sökum ófriðarins, en
vanalega, og mun því varlegt að færa
þenna tekjulið niður um 10,000 kr. Um
hækkun áfengistolls er liklega ekki gott
að segja mikið, jeg meina á áfengi löglega innfluttu. (Hlátur). En jeg býst þó
við þvi, að nefndin hafi full rök að færa
fyrir þessari hækkun sinni. Sama er
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að segja um vörutollinn. Nefndin hefir
ákveðið að lækka hann um 50000 kr.,
þar eð hún gjörir ráð fyrir, sem og má
ske er eðlilegt, að vöruflutningur til
landsins muni minka að nokkrum mun,
meðan striðið stendur yfir. Jeg álít því
ekki þessa lækkun neitt sjerstaklega
athugaverða. Hækkun simatekna er að
likindum bygð á því, að nefndin gjörir
ráð fyrir að nýjar simalinur bætist við.
(Framsögumaður Pjetur Jónnson: Nei,
alls ekki!) Mjer þótti þetta nú samt
líklegt, því að vafalaust má telja að
einhv.erjar nýjar línur verði lagðar á
þessu fjárhagstímabili.
Hvað snertir
breytingartillögu nefndarinnar við 4.
gr., þá er þar um harla litinn mismun
að ræða, þar sem nefndin fer fram á
að hækka leigur af innstæðu viðlagasjóðs um 500 kr. siðara árið. Enn fremur leggur nefndin til að Búðahreppi sje
veitt uppgjöf á 1500 kr. Stjórnin getur
eftir atvikum fallist á þeasa uppgjöf, og
það því fremur, sem landsimastjóri hefir
mælt með henni. Hvað snertir 6. lið 4.
greinar um arð af innstæðufje í Landsbankanum, þá er það satt, að það var
ekki tekið upp i fjárlögin, en það stafaði ekki af gleymsku frá minni hálfu,
því að jeg mundi eftir honuin, en fanst
ekki borga sig að taka hann upp, vegna
þess, að það hefði raskað öllum útkomum fjárlaganna, sem að miklu varbúið
að ganga frá, þegar jeg tók við, enjeg
held að það sje rjett með farið hjá mjer,
að jeg hafi minat á þetta við fjárlaganefndina, svo að jeg eiginlega eigi breytingartillöguna. Hvað snertir 5. gr. 1.
lið, um það, að presturinn á Breiðabólsstað í Fljótshlíð megi verja árgjaldinu
af brauðinu til jarðabóta, þá skal jeg
geta þess, að tnjer er ekki kunnugt um,
hvort undanfarandi stjórnir hafa tekið
þetta upp i sin fjárlagafrumvörp. Jeg
sje ekki 'ástæðu til þess að breyta þessu,
þar eð- presturinn hefir víst áreiðanlega

gjört meiri jarðabætur en hann beinlínis var skyldur til.
Þá skal jeg vikja að breytingartillögunum við 1. grein útgjaldabálksins.
Við 9. grein, 6. lið, héfir fjárlaganefndin hækkað þóknun þá, er Landsbankinn fær fyrir það, að annast útborgun og innborgun fyrir landssjóð,
eða með öðrum orðum að gegna landfógetastörfum. Það er ekki ólíklegt, að
þetta starf hafi aukist nú upp á siðkastið og kostnaðurinn við það sje því
meiri en áður var, og þvi ekki ástæða
til þess að vera þessari hækkun mótfallinn; en hins vegar fær Landsbankinn svo mikið fje fyrir þetta, 5000 kr.
á ári, að maður skyldi halda að hann
gæti haft þetta á hendi án sjerstakrar
frekari borgunar, enda samningur um
það. (Bjöm Kriatjdnason: Landsbankinn
fær ekki fje þetta rentulaust). En reyndar má nú líta svo á, sem þetta sje aðeins að hafa vasaskifti á peningunum,
þar sem Landsbankinn er eign landsins sjálfs. Ura 10,000 kr. lækkunina
við 10. grein, skal jeg ekki segja, hve
rjettmæt hún er, það mun koma i ljós á
sinum tima, en ekki er óliklegt að miðað
sje við það, að suraarþing sjeu ódýrari,
því á þeim sparast töluvert til ljósmatar og eldsneytis. Nefndin hefir fært
upp kostnaðinn við endurskoðun landsreikn.,og er það rjettmætt,því að nú verða
eftirleiðis 3 yfirskoðunarmenn. En það,
að stjórnin tók ekki þessa upphæð með
i frumvarp sitt, stafaði af því, að stjórnarskráin var þá ekki staðfest, er hún
samdi frumvarpið, og alls óvíst um hvort
svo myndi verða í bráð. Við 11. grein,
B 1., hefir nefndin bætt 500 kr.
Þetta mun vera samkvæmt loforði fráfandi stjómar um að taka þessa fjárveiting upp í fjárlagafrumvarpið, eða
fjáraukalagafrumvarpið.
Fyrverandi
landahöfðingi Magnús Stephensen hafði
búið til efnisyfirlit yfir framhald stjórn-
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artíðindanna og boðið stjórninni það.
En þessu vissi jeg ekki af, og gat. þvi
ekki tekið það með i reikninginn.
Hvað snertir hagstofuliðinn, þá er það
rjett hjá nefndinni, að tillagan um fjárveitingu, til þess að gefa út bók á erlendu máli um landshagi Islands, er
fram komin beint eftir ósk minni, svo að
jeg verð henni vitanlega ekki mótfallinn. Þá er 3. iiður 11. greinar um endurgjald til smbættismanna fyrir burðareyri. Jeg efast um að það endurgjald
muni eiga sjer nokkurn tíma stað nema á
pappírnurn. Jeg sje, að stjórnin hefir
ekki talið að minna mundi nægja til
þessa en 16000 kr.; en jeg hygg að
þetta muni miklu fremur verða áætlunarliður en hitt, sökum þess, að ekki er
gott að segja nákvæmlega um, fyrir
hvað beri að endurgjalda, eða hvað eigi
að teljast borgað beint i embættisþarfír.
Eftirlitslaunin vill nefndin færa niður
um 500 krónur. Auðvitað er hægt að
haga eftirlitinu samkvæmt þessari lækkun, en það verður þá lika minna og
eftirlitsferðirnar færri. En þess vegna
var þessi fjárveiting höfð svo há i
stjórnarfrumvarpinu, að á siðasta þingi,
1914, komu fram töluvert háværar raddir um það, i báðum deildum, að eftirlitið
væri ónógt. En ef menn vilja að það
sje aukið, þá hlýtur það að kosta peninga. Um þá ráðstöfun nefndarinnar,
að bæta við peningaskápum í Rangárvallasýslu, hefí jeg ekkert að athuga.
Um 11. grein, 7. lið, er það að segja,
að nefndin hefír hækkað fjárveitingu til
strandgæslu um 2000 kr. og jafnframt
gjört þá breytingu, að landsjóður taki á
sig 8/b hluta kostnaðarins í stað helmings áður. Jeg get gengið inn á að
sanngjarnt sje, að landið taki meiri þátt
i strandgæslunni en það hefir gjört, og
sú ástæða nefndarinnar fyrir hækkuninni, að illa hafí gengið að ná fjenu inn, er
Alþt. 1915. B. IH.

víst alveg rjett, en mjer þykir hún á
hinn bóginn benda í þá átt, að menn
vilji ekki vinna mikið til þess að fá
almennilega strandgæslu.
Við 12. grein hafa komið fram ýmsar breytingartillögur frá nefndinni og
sumar þeirra eftir tilmælum stjórnarinnar. Um hækkunina á fjárveitingunni til húsbúnaðar holdsveikraspitalans skal jeg ekki segja. Jeg er ekki
nógu kunnugur því, hverja nauðsyn ber
þar til. Viðvíkjandi viðbótinni til geðveikrahælisins á Kleppi, þá skal jeg
geta þess, að tillagan um þá fjárveitingu er fram komin samkvæmt tilmælum stjómarinnar og tillögum Rögnvalds
Olafssonar húsameistara. Jeg býst við
þvi, að það sje alveg rjett að veita þessa
upphæð, því tilgangurinn mun vera sá,
að fara nú þegar að viða efni að, grjóti
og möl, og þess vegna likur til að
byggingin verði fyrr fullgjör og kostnaðarminni en ella. Þó sá stjórnin sjer
ekki fært, þegar fjárlagafrumv. kom,
að koma fram með tiilögu um það, að
landið tæki að sjer Vifilsstaðahælið á
næsta ári, þótt hún raunar sæi fram á,
að að því myndi liklega reka. Eins og
kringumstæðurnar eru nú, fanst stjórninni rjettara, að fjárlaganefndin segði
sitt álit um málið og kæmi sjálf fram
með fullnaðar tillögu, ef hún teldi sjer
það fært. Fjárlaganefndin hefír ogfariö fram á, að styrkur sá, er veittur væri
til sjúklinga, sem þyrftu að leita utan á
ljóslækningastofnun Finsens, sje hækkaður um 300 kr. Mjer fínst þetta ekki
nema sanngjarnt, þar sem landlæknir
leggur þetta og til, og þar sem ekki eru
tæki til slíkra lækninga hjer á landi.
Enda skiftir litlu máli, hvort styrkurinn
er 500 eða 800 krónur.
Viðvikjandi
styrknum til Jóns Kristjánssonar læknis,
þá vildi jeg skjóta þvitil nefndarinnar,
hvort ekki myndi heppilegra að láta
5
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æknirinn fá 1000 kr. hvort árið, heldúr en að láta hann fá 3500 kr. styrk í
eitt skifti. Því að jeg býst við því, að úr því
nefndin hefir einu sinni tekið þessa fjárbæn upp á sína arma, þá geti hún ekki
vel neitað þvi að styrkja þetta fyrirtæki áfram, ef beiðni skyldi koma fram
um það. Og ef litið er á þetta frá
sjónarmiði sparnaðarins, þá ljettir þessi
tillaga mín þó dálítið á landsjóði, en
mundi koma hjer um bil í sama stað
niður fyrir læknirinn.
Við 12. grein hefir komið fjöldi af
viðaukatillögum, sem aiiar ganga i líka
átt, að undanskildri einni, nefnilega að
leita styrks til læknishjálpar. Ef nú
þetta alt væri tekið til greina, þá myndi
fara svo, að allir, eða flestir hreppar
á landinu, álitu sjálfsagt að biðja um
styrk til þess að ljetta undir með sjúklingum sínum að leita sjer lækninga.
Og þá myndi verða ilt að gjöra upp á
milli þeirra, því að takmörkin eru sennilega óviða svo glögg, að sjá megi hver
er mest þurfandi. Loks er ein tillaga
á þingskjali 390 frá háttv. þm. Dal. (B.
J.) um styrk til smáskamtalæknis eins
i hans kjördæmi. Jeg skal ekkert um
það segja, hve verðugur þessi maður
er þess, að fá styrkinn, en hætt er við,
að upp myndu rísa fleiri smáskamtalæknar víðar á landinu, er þættust jafnvel að því komnir að fá viðurkenningu,
ef þessum eina manni væri veitt hún.
Jeg skal reyndar játa, að það er einungis smáskamtur, sem háttv. þm. Dal.
(B. J.) fer fram á handa skjólstæðing
sinum. En margir smáskamtar geta
orðið að einum stórum. Það verða
menn að hafa vel hugfast, þá er um
þessar smáfjárveitingar er að ræða.
Signrður Guunarsson: Jeg hafði
nú eiginléga ekki ætlað mjer að tala
langt mál hjer, en af þvf að jeg á viðaukatillöguna á þingskjali 392, þá vildi

jeg leyfa mjer að segja nokkur orð.
Það var einkum tvent, sem knúði mig
til þess að koma fram með þessa tillögu, og gaf mjer jafnvel von um að
henni yrði tekið vel. í fyista lagi
hafa, eins og háttv. þingdeild er kunnugt, komið til fyrri þinga bænir um að
stofnað yrði sjerstakt læknishjerað í
Hnappadalss. og syðra hluta Snæf.s. Þingið tók þunglega á þessu í fyrstu og alt
fram til 1911. Þá var því svo vel tekið, að það komst í gegn um Nd. og til
2. umræðu í Ed., og kunnugir menn
málinu sögðu að það hefði einungis verið fyrir slys, að það komst ekki í gegn
þar. Nú ríkir sama óskin þar vestra.
Þeir, sem kunnugir eru staðháttum á
þessum slóðum, munu vita um, hve afarerfitt er fyrir þessa 3 hreppa, Miklaholtshrepp, Eyjarhrepp og Kolbeinsstaðahrepp, að ná til læknis. Þingið hefir
líka viðurkent læknaþörfina í þessum
hreppum, með því að taka frumvarpinu
um sjerstakt læknishjerað á þessum
slóðum svo liðlega 1911. A eina hlið
þessum sveitum er hafið, á aðra hlið
slæmur og erfiður fjallgarður, og á
þriðju hliðina afarlangur vegur til læknis. Jeg vildi ekki koma með frumvarp
um að stofna nýtt læknisembætti, sökum sparnaðar nú, en kom í staðinn
fram með þessa viðaukatillögu, sem fer
fram á að þessum þremur hreppum sje
veittúr 300 króna styrkur í sameiningu,
til þess að leita læknis, en sá styrkur
yrði að sjálfsögðu látinn koma hinum
fátækustu hreppsbúum að notum. Þetta
verða ekki nema 100 krónur á hrepp
til jafnaðar, og jeg vona að fjárlaganefninni geti því fundist þessari beiðni
stilt við hóf. Jeg skal leyfa mjer að
taka það fram, að tilætlunin er ekki
sú, að 100 krónur falli endilega hverjum hreppi í hlut, heldur að þessum
300 krónum verði skift niður á alla
hreppana í rjettu hlutfalli við fólks-
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fjölda. — Þetta var þá fyrri ástæðan.
Hin ástæðan er sú, að jeg sje, að í
stjómarfrumvarpinu er farið fram á að
veita sams konar styrk, 300—600 kr.
ýmsum hreppum, sem ekki eru færri
en 5 að tölu, og jeg býst fastlega við,
að hægt sje að setja þessa tillögu mina
við hliðina á þeim, hvað sanngirni
snertir. Það er nú raá ske von, að fjárlaganefndinni þyki fullmikið gjört að
því að sækja um þess háttar styrk, er
hjer ræðir um, eins og hæstv. ráðherra
drap á í ræðu sinni, en sje þessi styrkbeiðni feld, þá álit jeg líka rjett að
fella i burtu allar sams konar styrkbeiðnir, sem fram eru komnar, að undanskildum styrknum til öræfinga. Því
þeir munu vera allra manna verst settir á landinu í þessum efnum, með öræfi, jökla og alls konar torfærur á allar hliðar. Vona jeg að háttv. fjárlaganefnd taki þessi ummæli mín til athugunar, samræmisins vegna.
Jeg skal svo ekki fjölyrða meira um
þetta. Jeg vona að þessi viðaukatillaga
mín standi ekki verr að vigi, með að
samþykki háttv. deildar, en aðrar sams
konar fjárbeiðnir, er fram hafa komið,
og fjárlaganefndin hefir ekki hreyft við.
Björn Kristjánsson: Jeg á hjer
breytingartillögu á þgskj. 333 og vil fara
um hana nokkruöi orðum. Eins og háttv.
deild mun vera kunnugt, þá hefi jeg
hvað eftir annað farið fram á, að endurreistyrði læknishjeraðið í Kjósarsýslu, sem
lagt var niður fyrir nokkrum árum.
Það mun hafa verið lagt niður sökum
þess, að læknirinn, sem gegndi þvi, þóttist ekki hafa nægar tekjur. Þingvallahreppur tilheyrir þessu hjeraði, og allir
þeir, sem til þekkja, vita hvað langt er
að leita til læbnis til Hafnarfjarðar þaðan. Læknirinn þar hefir og afarmikið

að gjöra og afþessum ástæðum er læknis oftast leitað hingað til Reykjavíkur.
En menn geta líka getið því nærri, að
æði mikið dýrara er að sækja lækni
út fyrir hjeraðið en að vitja hjeraðslæknis sjálfs.
Þegar jeg i vor var á fundi uppi í
Kjós, stóð svo á, að veikindi voru þar
á einu heimili, og þurfti þá að reynaífleiri
daga að ná í meðul, áður en það tækist.
Eins er þessu varið um Þingvallahrepp.
Þaðan er læknis að vitja að Skálholti
eða niður á Eyrarbakka, en hvorttveggja
er jafn miklum erfiðleikum bundið.
Þar sem hæstv. ráðherra óttaðistað heilar lestir af hreppum kæmu á eftir og sæktu
um viðlíka styrk, þá vil jeg benda á,
að þingið getur ekki lengi staðið á móti
því, að stofnuð verði ný læknishjeruð,
ef það vill ekki sýna einhvern lit á að
jafna mesta misrjettið, sem ýmsar sveitir verða fyrir í þessu efni. Hygg jeg
það vera ólikt >praktiskara<, að veita
slika smástyrki, heldur en að fjölga
læknishjeruðum mikið, úr þvi sem komið er. Sjeretaklega vil jeg benda á í
þessu sambandi, að núverandi hjeraðslæknir i því hjeraði, sem Kjósarhreppur telst til, er óvenjulega stór og þuugur, svo að það er ekki nema fyrirefldustu hesta að bera hann, einkum í ófærð.
Þetta eykur á erfiðleikana að ná í hjeraðslækninn.
Það er því • margföld
ástæða til að taka þessa tillögu til greina.
Fjárl.n. hefir enga ákvörðun tekið um
þetta mál. Henni þykir krafan sanngjörn.
Jeg verö að leggja áherslu á, að þessum hreppum báðum sje gjört jafnt undir höfði, því að þeir eiga alveg sömu
aðstöðu, að minu áliti.
Sigurður Sigurösson: Hjer i
lestrarsalnum hefir legið frammi beiðni
frá Páli Guðmundssyni á Hjálmstöðum
i Laugardal, þar sem hann fer fram á,
5*
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að honum verði veittur styrkur af landssjóði, til þess að koma á heilsuhæli ytra
vitfirringi eða fábjána, sem hann á.
Ástæður þessa manns eru erfiðar, eins
og lesa má í vottorði, sem beiðninni
fylgir frá hreppstjóranum i Laugardalshreppi. Hann er barnamaður mikill,
og misti konuna fyrir rúmu ári síðan.
Þetta barn, sem hann sækir um styrkinn fyrir, er elsta barn hans, og er það,
eins og gefur að skilja, tilfinnanlegt fyrir bláfátækan barnamann, að elsta barnið skuli vera óhæft til allrar vinnu,
og meira en það. Heimilisástæðumar
eru mjög erfiðar, og það því fremur,
sem manninum gengur illa að halda
stúlku til að hirða þenna vesaling, og
er hann þvi tiðum mannlaus með barnahópinn.
Fjárlaganefndin heffr ekki tekið afstöðu til þessarar beiðni Páls, en leyfði
mjer hins vegar að bera fram brtt. í
þessa átt. Að því er mjer skildist, lagði
háttv. framsm. (P. J.) ekki á móti henni.
Tillaga min á þgskj. 348 fer fram á,
að styrkur verði veittur, 400 kr. hvort
árið, til þess að koma sjúklingnum Oddnýju Pálsdóttur á >den Kellerske Anstalt< í Kaupmannahöfn. í þessu sambandi vil jeg minna á, að það er ekkert einsdæmi, sem hjer er um aðræða.
Hjer höfum við fordæmi fyrir okkur.
Á aukaþinginu 1902 var heitið styrk i
fjáraukalögum, sem þá lágu fyrir þinginu og samþykt voru, til manns í þvi
skyni að koma barni hans á stofnun
þessa í Kaupmannahöfn. -Þessi styrkur var siðan endurveittur meðan sjúklingurinn lifði, eða fram að árinu 1909.
Þetta er alveg samhliða dæmi því, sem
hjer liggur fyrir. Auk þess hefir þingið iðulega hlaupið undir bagga með fátækum foreldrum, til þess að gjöra þeim
það kleift, að koma böraum sinum til
lækninga erlendis, þegar þess hefir ekki
verið kostur að fá mein þeirra bætt

hjer á neinn hátt Þannig er i fjaraukalögunum fyiir 1914 og 1915 veitt
ur styrkur, að upphæð kr. 684,71, til þess
að kosta dreng á ljóslækningastofnun
Finsens í Kaupmannahöfn. Og um allmörg ár hafa blind börn verið styrkt
til að vera i skólum erlendis, þar sem
þau gátu numið handavinnu, meðan engin stofnum var til hjer á landi, sem þau
gátu gengið á og lært þess konar hluti.
Jeg vænti að þessi viðaukatill. raín fái
góðar undirtektir.
Jeg skal minna á, að hjer á landi
munu að vísu vera margir slíkir vesalingar, sem hjer um ræðir, og mætti
því ef til vill búast við, að fleiri kæmu
á eftir með svipaðar styrkbeiðnir. Samkvæmt manntali 1910 voru hjer um 85
fábjánar, og flestir þeirra unglingar eða
börn, enda segja fróðir menn, að mjög
fátt af slíku fólki nái háum aldri. Flestir verða ekki eldri en 10—20 ára.
Sjúkdómnum er þannig háttað, að flestir, sem hafa hann verða skammlífir, til
þess að gjöra.
Fjárlaganefndin minti mig á, að þessum sjúklingi ætti að koina fyrir á Kleppi.
En bæði er það, að þangað koraast ekki
allir, sem nauðsynlegt væri að þangað
flyttust, og eins býst jeg við, að læknirinn þar taki ekki þangað sams konar
sjúklinga og hjer um ræðir, með öðrura
orðum, ekki þá, sem fæddir eru fábjánar. Það er þvi ekki í önnur hús að
venda til að koma af sjer slikum aumingjum en að reyna að koma þeim fyrir á erlendum lækninga- eða hjúkrunarstofnunum. En þegar fátæklingar eiga
í hlut, sem ekki rísa undir þeim kostnaði, sem af því leiðir, þá er ekki nema
eðlilegt, að leitað sje á náðir þingsins i
því efni.
Jeg vænti að allir háttv. deildarmenn
sjái, að öll sanngirni mælir raeð þvi, að
sinna þessari beiðni. Og jeg vænti þess,
að þeir, sem ekki hafa kynt sjer málið,
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gjöri það nú. öll plögg, sem að því
lúta, eru bjá mjer, og getur hver, sem
þess óskar, fengið þau til yfirlesturs.
Málaleitanír þær, sem til þingsins koma,
eru flestar lagðar fram í lestrarsalinn,
til þees að þingmönnum gefíst kostur á
að kynna sjer þær. En hversu margar
af þessum málaleitunum eru alment
lesnar, það værí fróðlegt að vita. Jeg
hygg, að óhætt sje að fullyrða, að þær
farí fyrir ofan garð eða neðan hjá flestum þingmönnum, nema þeim, sem þær
eru beinlinis afhentar til yfirlesturs. Og
afleiðingin er bú, að þegar til þess kemur að greiða atkvæði um þær, eða brtt,
sem á þeim eru bygðar eða við þær
miðaðar, þá bafa menn alment ekki
bugmynd um, hvað um er verið að
ræða, og greiða þar af leiðandi atkvæði
i blindni, hvort sem þeir segja já eða
nei.
Jeg skal svo ekki fjölyrða meira um
þetta atriði, en vikja örfáum orðum að
annari viðaukatill.,sem viðböfum flutt bv.
1. þm.G.-K. (B. K.) og jeg. Þessi till. er
á þgskj 333. Háttv. meðflutningsmaður
minn (B. K.) hefir gjört svo glöggva
grein fyrir því múli, að jeg hefl þar
litlu við að bæta. Þó get jeg gefið þær
upplýsingar, að Þingvallasveit heyrði
áður undir Kjósarumdæmi, meðan læknirinn sat í Kjósinni, en þegar bústað
bans var breytt, var hún tekin undan
og lögð við Skálholtsumdæmi. Nú er
það svo, eins og háttv. meðflutningsm.
minn (B. K.) gat um, að það er oft
mjög miklum erfiðleikum bundið, og
jafnvel frágangssök fyrir Þingvallasveitarmenn, að leita læknis að Skálholti yflr torfærur og vegleysur. En
annars er ekki kostur, nema þá að fara
til Reykjavikur eða Eyrarbakka, sem
ekki er síður erfltt.
í sambandi við þær viðaukatillögur,
sem fram hafa komið um það, að veita
Sinstökum hreppum styrk til að leita

læknis, skal jeg geta þess, að mjer virðist nauðsynlegt, eins og lika einhver
mintist á, að það sje athugað, hvort
betur mundi svara kostnaði, að fjölga
læknisutndæmunum eða styrkja einstaka
hreppa, seih harðast verða úti í þessu
efni, til að leita læknis. Nú er allJangt
síðan þingið byrjaði að veita styrk i
þessu skyni. Og úr því það heflr einu
sinni sagt a, þá býst jeg við að það
eigi erfítt með að láta þar við sitja, og
ef það vill vera sjálfu sjer samkvæmt
og sýna rjettlæti í gjörðum sinura, þá
verði það líka að segja b. Hitt er annað mál, og þarf nauðsynlega að athugast, hvort rjettara er, þegar á alt er
litið, bæði á kostnaðarhliðina og fleira,
að bæta við nýjum læknisumdæmum,
eða heita einstökum hreppum, sem erfiðast eiga aðstöðu, styrk, til þess að vitja
læknis.
Jeg skal fúslega játa, að sumar aðrar
tillögur um þetta efni eiga töluverðan
rjett á sjer. (Rdðherra: Ekki nema
töluverðan?). Þó vil jeg taka undir
með háttv. meðflutningsmanni mínum
(B. K.), að ef til vill á tillaga okkar á
þgskj. 333 forgangsrjettinn, svo að fremur bæri að taka hana til greina en hinar, án þess þó að jeg vilji á nokkurn
hátt leggja stein í götu þeirra, því að
eins og jeg gat um, eiga þær einnig
töluverðan rjett á sjer, sumar þeirra að
minsta kosti.
Annars værí full ástæða til að koma
á þessu þingi fram með þingsályktunartillögu um að skora á stjórnina að taka
af nýju læknaskipunarlögin til endurskoðunar, og. I sambandi við það einmitt þetta atriði, styrkveitingar til
einstakra hreppa til að leita læknis.
Guðmundur Hannesson: Jeg
verð að segja, þó að jeg sist ætti að
spilla þvi, að menn geti leitað sjer
læknishjálpar, að brýn nauðsyn ber til

75

Stjórnarfrumvörp samþykt.

76

Fjárlög fyrir árin 1916 og 1917.

að athuga vel þessa spurningu, hvort Vitaskulci nær Iandsjóðsgjaldið ekki tii
heppilegt sje að veita einstökum hrepp- allrar þeirrar höfðatölu, en óhætt mun
um styrk til að vitja læknis. Það er að gjöra ráð fyrir, að það nemi 200—
ekki svo að skilja, að jeg sjái ekki, að 300 kr., og er þar komin ámóta uppmikið mælir með þvi, að hjálpa þeim hæð og hjer er farið fram á, án þess
hreppum, sem verst eru settir í þessu að nýja fjárveitingu þyrfti til.
Annar liður er það i þeim kafla fjárefni. En jeg lít svo á, að þingið hafi
ekki svo hugsað, sem vert er, hversu laganna, aem nú er til umræðu, sem vel
margir hreppareru á landinu, sem jafnilla gæti verið, að jeg leyfði mjer að koma
eru settir að þessu og þeir, sem hjer er síðar fram með brtt. við. Það er liðurum að ræða. Því að ef styrkur er veitt- inn um utanfararstyrk lækna. Það er
ur tveimur, þremur eða fjórum hrepp- fullkunnugt, að læknar sækjast mikið
um, þá er erfitt fyrir þingið að neita eftir að fá þenna litla styrk, sem þó
öðrum hreppum ura styrk, sem hafa hvergi nærri hrekkur til þess, að standalveg sömu ástæður fram að bera, og ast þann kostnað, sem af því leiðir, að
þær jafngildar. Það virðist næstum fara utan, til þess að afia sjer fræðslu.
óhjákvæmilegt að draga það, að ganga Þörfin á utanferðum lækna er gifurlega
lengra út á þessa braut, þangað til öll mikil, ekki síst fyrir þá, sem eru í afheildiri hefir verið athuguð. Fyrir norð- skektum og fámennum hjeruðum og hafa
an, þar sem jeg þekki best til, veit jeg þar af leiðandi litla æfingu. Og utanum marga hreppa, sem hafa jafnmikla ferðirðar eru ekki að eins nauðsynlegar
sanngirniskröfu til að verða styrks að- 'fyrir læknana sjálfa, heldur jafnframt,
njótandi í þessu skyni, eins og þeir eða jafnvel miklu fremur, fyrir almennhreppar, sem hjer er sótt um styrk ing, því að svo best hefir hann gagn at
fyrir. Af þeim hreppum, sera þegar læknunum, að þeir sjeu vel að sjer í
hafa verið teknir í fjárlögin, er að sinni ment. Mjer er kunnugt um, að
eins einn hreppur, sem mjer virðist læknar þeir, sem utan hafa farið, hafa
vafasamt um að beri slíkur styrkur. notað sjer förina mjög vel. Sumir þeirra
Það er Bolungarvík. Vegalengdin það- hafa jafnvel lesið með sama kappi, eins
an og til læknisins er svo stutt, og þeir væru að lesa undir próf, til
að i öðrum hjeruðum, sem jeg þess að hafa sem mest upp úr ferðinni.
þekki til, mundi sú vegalengd vera Nú er að opnast nýr vegur fyrir lækntalin einskis virði. Eg skal taka það ana, til þess að rifja upp fræði sín og
fram, að jeg er ekki kunnugur þar fylgjast með nýjungunum i ment sinni,
vestur frá, en miða að eins við vega- og hann er sá, að dvelja hjer i Reykjalengdina eins og hún er sýnd á kortinu. vík um tíma. Sjerfræðingar eru hjer
Mjer hefir dottið i hug önnur leið í orðnir margir og sjúklingafjöldinn eykst
þessu máli, og hún er sú, að þeir hrepp- ár frá ári. Dvöl hjer í Reykjavik
ar, sem eiga erfitt með að ná til lækn- mundi verða stórum ódýrari en utanis, kæmu á fót hjá sjer sjúkrasamlögum. för, og býst jeg við að hvorttveggja
Jeg get ekki sagt með vissu, hve raiklu verði notað jöfnum höndum í framtíðsjúkrasamlagsstyrkur landsjóðs mundi inni.
nema, fyrir þessa þrjá hreppa í SnæBjarni Jónsson: Það ernauðsynfelisnessýslu, sem farið er fram á að
styrktir sjeu, til þess að leita læknis. í legt fyrir mig að tala nokkur orð fyrir
hreppum þessum eru um 600 ibúar. brtt. þeim, sem jeg hefi neyðst til að
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bera fram, vegna þess, að fjárlaganefndin heflr ekki tekið til greina eina einustu fjárbeiðni úr Dalasýslu. Jeg ætla
að geta þess, án þess að jeg vilji fara
að gjöra nokkra afsökun á því, að jeg
stend upp og lýsi skoðun minni, hvers
vegna jeg hefi komið fram með þessar
* tillögur. Jeg hefi heyrt það úr ýrasura
áttum, að það sje syndsamlegt að vera
að bera fram brtt. og yfirleitt að tala
á þessu þingi.
Jeg mun siðar koma inn á það, að
menn hafa hjer ekki málfrelsi nema í
orði kveðnu; en nú vil jeg skýra frá
því, að jeg hefi það fyrir reglu að bera
fram hjer á þingi allar þSer beiðnir, sem
mjer er falið að bera fram í kjördæmi
minu. Jeg lít svo á, að þeir menn, sem
senda mig á þing, eigi rjett á því, að
óskir þeirra komi undir atkvæði þingsins. Það er auðvitað mál, að bæði jeg
og hjeraðsmenn leggja mismunandi
áherslu á tillögurnar, sumar mætti kann
ske fella, ef þá hinum væri sint.
Jeg hefi varla brjóst á þvi, eftir því
sem meðvitundarlifi manna hjer er farið,
‘ að tala mikið um, hvað jeg tel vangjört
eða ofgjört af nefndinni. Þó get jeg
ekki komist hjá þvi að nefna einstaka
liði, bæði í nefndarálitinu og frumvarpinu sjálfu. Það er sjerstaklega einn liður, sem settur er i frumv., til þess að
ljetta undir með embættismönnum, sem
jeg er frenaur þakklátur nefndinni fyrir,
hvernig hún hefir farið með. Húnhefir
sýnt dálitinn lit, með þvi að færa þenna
lið niður um 2000 kr. (Rdðherra:
Hvaða liður er það?). Það er endurgjald til embættismanna fyrir burðareyri, símskeyti og simtöl. Jeg er ekki
vanur að lasta embættismennina, eða
telja þá óþarfa. Jeg vil þvert á móti,
að þeim sje allur sómi sýndur, og þeim
sje borgað fyrir starf sitt, en jeg tel
það rangt, að borga þeim fremur en
öðrum starfsinönnura landsins burðar-

gjald af brjefum, simtöl o. s. frv. Og
þótt jeg vilji ekki rengja þessa menn,
þá virðist mjer ekki rjett, að fara i
þessu efni eftir frásögn þeirra einna,
um hve mörg brjef þeir hafi skrifað,
hve oft þeir hafi símað o. s. frv. Vilji
menn greiða þeim einhverja uppbót
fyrir þetta, þá væri miklu rjettara að
taka tillit til þess í kaupgjaldi þeirra.
Jeg hefi, sem kunnugt er, verið nokkur ár — jeg held fjögur — starfsmaður
landsins óg fengið miklar þakkir fyrir,
eins og menn muna. En þar var aldrei
um það að tala, að jeg fengi endurgreídd frimerki, sem jeg þurfti mikið á
að halda, og ekki var mjer ætiað endurgjaid fyrir simskeyti, sem jeg varð oft
að senda.
Mjer virðist þetta alveg óþarft, sjerstaklega þegar allir starfsmenn landsins
njóta þess ekki, heldur að eins þeir
einir, sem kallaðir eru embættismenn
og hafa eftirlaun og önnur hlunnindi.
Jeg hefði samt ekki komið með brtt.
um þetta, því að jeg vonaði, að þessi
slátrari, sem við kusura i þingbyrjun,
mundi þegar hlaða þessu ákvæði, en
svo hefir mjer gleymst að koma með
tillöguna^ eftir að jeg hafði sjeð, að
nefndin hafði ekki gjört annað en skera
dálítið af upphæðinni.
Þá er vert að athuga, hvað nefndin
segir um eitt atriði í 12. gr. — að mig
minnir. Þar ætla jeg ekki að hrósa
nefndinni, heldur lýsa undrun minni
yfir því, að sjúklingar, sem i raun og
veru eru dauðadæmdir, og verða að lifa
i ákveðnu húsi eftir skipun landsstjórnarinnar, skuli þurfa að lifa í stibbu og
kolareyk alla sina æfi, vegna þess, að
landið hefir ekki efni á að leggja út 22
þús. kr., til þess að koma miðstöðvarhitun í húsið. Þarna eru þeir af þinginu dæradir til að deyja, — gætu að
öðrum kosti, ef til vill, útvegað sjer
annað betra hæli. Mjer virðist það
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undarlegt, að nefndin skuli voga sjer i háttv. nefndarmönnum, að einstaklingað ganga fram bjá þessu. Jeg veit ekki arnir eigi að ráða yfir lög og sanngirni
hvar skilningur manna ætti að vera oþ- franþ sem orsakar þenna hugsunarhátt.
inn, ef ekki fyrir sjúklingum, sem bágt Jeg eetla að benda á eitt atriði viðvikjeiga og verða að hýrast á ákveðnum andi þessari bón. Við höfum flestir,
eða allir, alla okkar æfi, heyrt alþýðu
stað, þangað til þeir deyja.
Jeg hefi orðið of seinn að koma með kvarta um það, hve embættismenn væru
breytingartill. núna, en það er ekki úti- margir, og það væri synd að verja svo
lokað, að hún komi siðar, ef nefndin miklu fje til þeirrá. Og þessar raddir
sjer sig ekki um hönd og breytir skoð- eru allháværar enn þá, bæði í blöðunum og hjá þingmönnum og þingmannaun sinni.
Þá verð jeg að segja nokkur orð um efnum, sem vilja koma sjer i mjúkinn
brtt., sem jeg hefi borið fram eftir ósk- hjá kjósendum. Halda menn þá ekki,
um kjósenda minna. Jeg skal þá geta að ástæða sje til þessarar litlu fjárþess, að jeg hefi leyft mjer að koma veitingu, þar ( sem komið hefir fram
fram með tillögu um lítíls háttar styrk áskorun um hana frá -heilu kjördæmi
til Magnúsar Guðlaugssonar smáskamta- og hlutum úr 2—3 öðrum kjördæraum?
læknis á Bjarnastöðum í Dölum. Jeg Þetta er því ekki á móti vilja kjósenda.
hefi sjálfur aldrei haft neina trú á smá- Rúm 400 manns úr Dala-, Barðastrandarskamtalæknum, en mjer finst það sjálf- og Strandasýslu og sunnan af Skógarsagt, þegar einhver maður hefir reynst strönd i Snæfellsnessýslu, hafa skrifað
bjargvættur sinnar sveitar, að honum undir þessa áskorun. Meðal þeirra eru
sje fyrir það sómi sýndur, hvað sem margir merkir bændur og prestar, t. d.
harfíi er kallaður Þessi maður er hnig- Bjarni Símonarson á Brjánslæk, vandinn að aldri, og hagur hans er svo, að aður og sannorður maður, sem jeg
hann getur ekki haldið áfram störfum þekki nærri eins vel og sjálfan mig,
því við vorum bekkjarnautar í skóla.
sinum, eða bjargast af.
Það, sem aðallega kom því til leiðar, Og hvað segja mentuðu mennirnir í
að jeg ber þessa tillögu fi am,. er það, þessari grein — læknarnir. Með leyfi
að 7 hreppar af 8 í Dalasýslu skoruðu hæstv. foraeta skal jeg lesa upp brjef
á mig að gjöra það, sem jeg gæti, til Odds læknis Jónssonar, sem bæði er gáfþess að Alþingi sýndi einhvern lit á aður maður og besti læknir. Hann segir:
»Jeg vil hjer með lýsa því yfir, að
því, að hjálpa þessum manni, eða viðurjeg
hefi síðan 1894, eða í 21 ár, verið
kenna það, sem hann hefði vel gjört.
Og þar sem sama sem heilt kjördæmi í nágrenni við Magnús homöopata Guðfer fram á þetta, þá er ekki hægt að laugsson, og befi á öllum þeim tima oft
visa því frá sjer og segja, að óþarfi sje haft tækifæri til þess að taka eftir
að skýra frá ástæðunum fyrir því, hvers lækningatilraunum hans, og hefi jeg
vegna það hafi ekki verið tekið til ávalt komist að raun um, að hann hefgreina, eins og háttv. framsm. (P. J.) ir á öllum þeim tima komið fram sem
komst að orði. Það er engu likara en mannúðarfullur, samviskusamur, lipur
að nefndin haldi, að veitingarvald á fje og reynsluæfður maður við smáskamtalandsins sje hjá hénni einni; við hinir lækningar sinar.
Jeg vil því að gefnu tilefni mæla hið
megum engu um ráða og hún þurfi
engum að standa reikningsskap gjörða besta með honum, til þess, að hann
sinna. Það er vist Nesjakonungablóðið mætti njóta einhverra ávaxta þessarar
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vinnu sinnar i opinberum ellistyrk (árlegri peningaupphæfi), er hann hefir i
hyggíu afi leita um til Alþingis, þar sem
haqn i elli sinni á stóran, ungan barnahóp, frá 1 til 9 ára, afi upp ala, og efni
hans eru gengin tii þurfiar.
Mifihúsum 19. júni 1915.
Oddur Jónggon,
hjerafislæknir Reykhólahjerafis<.
Annar læknir skrifar:
♦Jeg undirrítafiur hefi þekt Magnús
Gufilaugsson persónulega öll árin sifian
1890, og haffii hann stundum mjer til
afistofiar vifi handlæknis afigjörfiir, þegar þær báru afi hendi nærrí bústafi hans,
og vil hvafi þafi snertir veita honum
hrós fyrír framkomu hans. Afi öfiru
leyti er jeg enn fremur afi öllu leyti
samþykkur þvi, sem hjeraöslæknirinn i
Reykhólahjerafii hefir ritafi hjer afi framan, og vil mæla mefi því, afi Magnús
homöopati Gu&laugsson fái áfiur umgetinn styrk.
Búfiardal, 24. júni 1915.
Sig. Sigurðgton,
fyrverandi hjerafislæknir i Dalahjeraöi.<
Þar sem mefimælin eru svona almenn.
og fylgi kjósanda svona mikifi, þá sýnist þafi eigi um skör fram, þótt menn
athugi þetta nánar og spyrji sjálfa sig,
hvort vert sje afi neita heilqm hópi kjósanda úr Dalasýslu og mörg hundrufi
mönnum öfirum um svona litla beifini.
Jeg get ekki vitnafi til minnar eigin
reynilu á Magnúsi sem lækni, þvl að
hún er engin, en jeg þekki manninn og
veit afi hann er vel gjörfiur. Þó get
jeg ságt frá þvi, þegar jeg var staddur
i Dölum i vor, til þess afi halda þar
þingmálafundi, afi mafiur i Glerárskógum veiktist. Læknirínn var nýkominn
úr Hrútafirfii, og gat þvi ekki komifi
sjálfor. En sendimafiur haffii meft sjer
Alþt 1915. B. III.

>diagnose< frá Magnúsi og áleit læknir
þafi óhætt, afi senda sjúklingnum mefiul
eftir henni. Þessi mafiur, Árni Ámason, er ungur og efnilegur, ágætur læknir og vill ekki vamm sitt vita.
Upphæfiin, sem farið er fram á, er
ekki stór.
Þafi er, eins og einhver
fyndinn mafiur sagfii i dag, afi eins
smáskamtur í elli hans. En hann er
ánægfiur mefi þafi og þakklátur fyrir,
ef hann fær þafi, og þótt minna væri.
Ef landifi er svo aumlega statt, þá má
lika færa styrkinn nifiur um 50 til 100
krónur, ef landifi munar um þafi i fátæktinni. Jeg kvefi svona afi orfii, vegna
þess, afi jeg hefi heyrt þafi kvefia vifi,
bæfii hjer i salnum og utan hans, afi
þafi yrfii afi fara svo afar varlega afi,
vegna þess afi fjárhagurinn væri svo
aumur. Vifi gætum ekki einu sinni
borgafi 20 þús. kr. i Landhelgissjófi,
vegna þess, afi landssjófiur ætti ekki svo
mikifi til. Væri jeg ísland, þá mundi
jeg stefna þeim mönnum, sem svona
tala, fyrir lánstraustsspjöll. Hvernig
ætla menn afi fara afi taka handa landinu 10 millj. kr. lán, sem þó er naufisynlegt, til þess afi bæta atvinnumál vor
og bankamál, ef t. d. Btæfii i >Times<
ákvefiinn dag, afi þessi og þessi þingmafiur, sem væri i miklu áliti, heffii
sagt, afi landifi gæti ekki borgafi 20
þús. krónur. Þafi væru dálagleg mefimæli út um heiminn. Jeg læt svo útrætt um þetta; vænti þess afi tillaga
inín veröi samþykt, jeg býst ekki vifi,
afi þafi verfii landinu til neins tjóns,
þótt þafi meti vilja svona margra kjósanda 1 þessu. Jeg hefi hjer ekki farífi
út t neinar öfg&r, afieins skýrt frá málinu, bent á vilja kjósanda og lesifi upp
álit tveggja lækna.
Þá kem jeg afi aqnari brtt., sem jeg
ber lika fram samkvæmt áskorunum úr
kjördæmi minu. Eins og menn vita,
6
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þá er landsháttum svo varið í Dölum,
að Klofningurinn skiftir sýslunni í tvent,
allt fram á Klofningstá. Læknirinn situr, sem kunnugt er, í Búðardal, svo að
Saurbæingar, og einkum Skarðstrendingar, verða að sækja hann allerfiða
leið, um Svínadal, sem er fannkista og
illur yfirferðar á vetrum. Fátækum
mönnum verður því oft ókleift að vitja
læknis, sakir kostnaðar, og verða þvi að
láta menn deyja drotni sínum. Sama
eða likt er um Fellsstrendinga. Jeg
iegg því til, að hreppum þessum sje
veittur styrkur til þess að vitja læknis.
Jeg skal benda á enn eitt i sambandi
við þenna styrk, að ef viturlega hefði
verið tekið í annað mál, þá mundi þessi
beiðni aldrei hafa komið fram. Þegar
símamáiið var til meðferðar á síðasta
þingi, voru frumv. um síma, þar á meðal frumv. um síma til Búðardals, tekin
aftur gegn því skýlausa loforði, að símarnir yrðu teknir upp í næstu fjárlög.
Þessu loforði hefði fjárlaganefnd átt að
muna eftir, og ef svo hefði verið, mundi
jeg ekki hafa komið fram með þessa
brtt.
Jeg mun þá hafa tekið fram flest það,
sem jeg þarf að segja að sinni. Jeg
hefi reynt að setja svo fram mál mitt,
að jeg vænti, að háttv. þingmenn hafi
skilið.
Gnömundur Eggerz: í þetta
skifti ætla jeg að eins að beina nokkurum orðum til háttv. þm. Dal. (B. J.),
þótt jeg raunar byggist við, að aðrir
mundu verða fyrri til svars.
Háttv. þingm. var eitthvað að nudda
um endurgjald til sýslumanna fyrir
burðareyri og símskeyti. Af þvi að hv.
þm. mun vera óljóst um þetta efni, ætla
jegað reyna að gjöra honum það skiljanlegt. I sumum sýslum nemur þetta
endurgjald á 8. hundrað kr., og verða
sýslumenn þó að greiða úr sjálfs sín

vasa á 3. hundrað kr., fyrir þá sök, að
þeir nenna ekki að eiga í stímabraki
við stjórnina um endurgreiðslu. Þessar
upphæðir ber sýslumönnum að sjálfsögðu engin skylda til að borga, enda
má kalla, að hjer sje tekið úr einum
vasanum og látið í hinn fyrir stjórnina,
hvað frímerki og símskeyti snertir. Embættismenn hafa leyfi til að nota símann ókeypis í embættis þarfir, og gjörir
það öll embættisverk greiðari, t. d. innheimtu á tollum. Það er athugandi, að
enginn getur skyldað embættismenn til
að nota síma, og verst væri það fyrir
almenning, en ekki sjálfa embættismennina, ef þeir notuðu ekki símann. Jeg
skal benda á það, að símskeytin, sem
Velferðarnefndin sendi, námu sum 30—
40 kr. til sýslumanna. Jeg er viss um,
að háttv. þm. Dal. (B. J.) þætti hart, ef
skáldunum væri gjört að skyldu að
greiða slikt fje af launum sinum.
Þá skal jeg snúa mjer að brtt. á
þgskj. 393, um styrk til nokkurra
hreppa i Dalasýslu til að leita læknis.
Háttv. þm. Dal. (B. J.) gjörði alt of
mikið úr erfiðleikunum, sem á því væru
fyrir þessa hreppa, að ná í lækni. Hann
segir till. sína vera borna fram af því,
að þessi hjeruð hefðu ekki fengið sfma.
Jeg skal játa það, að símar eru góðir,
en þótt margt megi fá með símanum,
þá verður þó ekki hægt að senda lækni
með þeim. En jeg gæti nefnt mörg
hjeruð, sem eiga miklu verri aðstöðu
með að ná í lækni, t. d. í Norðurmúlasýslu, Borgarf. o. fl. Yfirleitt verð jeg að
álíta það hála braut, að styrkja þannig
hreppa; mjer finst annar vegur miklu
nær, nefniiega að hækka laun læknanna i hinum afskektu hjeruðum, þar
sem fáment er.
Á þgskj. 390 ber háttv. þm. Dal. (B. J.)
fram beiðni um 500 kr. árlegan styrk
til Magnúsar Guðlaugssonar á Bjarnastöðum. Mjer þykir leitt að geta ekki
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gtyrkt alla fátæka menn. Hann taldi
þenna mann bjargvætt sinnar sveitar.
Jeg held, að það sje of djúpt tekið í
áriftni, en bitt veit jeg, að bann er vel
liðinn. En vottorðin, sem háttv. þm.
lagðl fram, sanna ekki neitt. Við vitum
það allir, að skottulæknum er vel trúað af alþýðu manna, svo að ef maður
deyr i höndunum á þeim, þá er sagt,
áð hann bafí átt að deyja, en ef hann
deyr i böndunum á lærðum lækni, þá
er stundum annað bljóð í strokknum.
Báðherra: Jeg býst ekki við, að
meira þurfl að taka fram um 9. gr.,
það er tekur til endurgreiðslu á burðareyri og simskeytum til embættismanna.
Þó er jeg ekki alls kostar viss um, að
háttv. þm. Dal. (£. J.) hafi til fulls látið af skoðun sinni, og þykír mjer þvi
rjett að skýra málið fyrir bonum enn,
og fara eins að og þegar verið er að
kenna bömum. Þá má ekki vera of
>abstract«, heldur taka einstök dæmi.
Mun jeg þvi taka þann kost, sem hægastur er til skýringa fyrír ungmennum,
en sá er að rekja dæmi.
Nú gengur farsótt, og læknir sá, sem
hlut á að roáli, vill vinda bráðan bug
að þvi, að stemma stigu fyrir sóttinni;
i því skyni hentar honum bezt að leita
til landlæknis simleiðis. Stjórnarráðið
þarf að gjöra snarar ráðstafanir. Sýslumenn þurfa að innheimta toll, og verður það greiðara með sima, eins og háttv.
2. þm. S.-M. (G. E.) tók fram. Og
þannig má lengi rekja. Ef háttv. þm.
Dal. (B. J.) vildi vera samkvæmur
sjálfum sjer, þá ætti stjómarráðið, ráðherra, landritarí, skrifstofustjórar o. s.
frv. að greiða þau simskeyti, er send
eru, en það værí sama sem að þessir menn yrðu ekki einungis að vinna,
heldur yrðu og að borga með sjer. Mjer
er ekki fcunnugt um, hvprt viðskifta-

ráðunauturinn hefir sent símskeyti vegna
starfsemi sinnarr en ef hann hefir gjört
það, þá hefir hann átt rjett til endurgreiðslu.
Annað mál er það, að álitamál getur
verið, hvenær nauðsyn er að senda
brjef eða skeyti, og er þá stjórnarinnar
að skera úr því.
Að öðru leyti skal jeg fræða háttv.
þm. Dal. (B. J.) um það, að til eru
stjórnarbrjef, sem til taka, hverir starfsmenn megi nota þjónustumerki og simskeyti, og hafa þeir stundum kvartað
yfir því, að þeim væri endurgreitt of
litið. Annars er þetta nokkuð sama
sem að taka úr einum vasanum og láta
i hinn, því að auknar tekjur af simaog frímerkjasölu koma á móti.
Framsðgum. (Pjetur Jónsson):
Jeg hefi ekki mikið að segja, sem
betur fer.
Jeg er þakklátur hæstv. ráðherra fyrir undirtektir hans undir tillögur nefndarinnar við þenna kafla fjárlaganna,
enda hafa nefndin og ráðherra veríð i
samvinnu.
Hæstv. ráðherra mintist á, að heppilegra mundi, að styrkurinn til Jóns
Kristjánssonar til lækningastofu yrði
1000 kr. ársstyrkur, líkt og er um aðra
lækna, semy sjerfræðingar eru. En með
með því að hjer er um að ræða að
setja upp lækningastofu, þá hefir nefndinni litist rjettara að veita þenna styrk
í eitt skifti fyrír öll, en binda ekki
þingið með árlegum styrk. Þó er þetta
álitamál, og enginn hagur að, ef siðar
yrði tekinn upp árlegur styrkur.
Um styrk hreppanna til að leita læknis, skal jeg kannast við það fyllilega,
að tíll. háttv. þm. Snæf. (S. G.) er engu
síður hófleg en aðrar tillögur, sem minst
hefir verið á. Aftur á móti, að því er
snertir brtt. á þskj. 393, þá getur það ekki
6
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komið til mála, að þeir hreppar, sem
þar um ræðir, sjeu eins illa að vígi
staddir til að ná i lækni og hinir hrepp*
arnir. En hvað aem þvi líður, þá víkur málinu bvo við, að þessir styrkir ná
ekki tilgangi sinum. Það er ajaldnaat
tíiflnnanlegt, hvað kostar að ná i lækni,
heldur hitt, að ekki sje hægt að ná i
hann, þótt það oft riði á mannalifl.
Upphaflega byrjaði þessi atyrkur svo,
að Oræfingum var veitt upphæð til þess
að launa með lækni, er dveldi hjá þeim
tímakorn, viku eða svo, einu sinni á
ári, og gátu þeir þá leitað til hans þann
tima.
Jeg held, að rjettast væri, eins og jeg
tók fram i dag, að sjerstök nefnd fjallaði um málið og hefði þá auðvitað yfirlit yfir öll hjeruð landsins. Það er engan veginn af tilflnningarleysi, að jeg
mæli þessi orð, heldur er hitt, að mjer
þykir rjettast, að öll þessi mál sjeu
rannsökuð sem best i heild og með
rjettlátum samanburði.
Mig furðar ekki á þvi, þótt háttv.
þm. Dal. (B. J.) taki svari sjúklinganna
i Laugarnesspitala út af reyknum.
Sams konar er tekið fram i nefndarálitinu. En háttv. þm. er sjaldan svo
nærgætinn við landssjóðinn, þótt hann
sje í þröng. Það heflr verið reynt að
útrýma reyknum, en mistekist enn þá.
í þessu sambandi verður þess að gæta,
að nefndin hefir alstaðar orðið að kllpa
af og spara; þó skal jeg ekki segja,
hvernig nefndin tæki i málaleitan um
þetta, ef margir þingmenn væruum hana.
Að öðru leyti hafa háttv. 2. þm. S.-M.
(G. E.) og hæstv. ráðherra svarað ýmsu,
sem jeg hefði viljað svara, og mun jeg
þvi láta staðar numið, þótt ef til vill
væri ástæða til að tala meira.
Bjarni Jónason: Það er ekki
nýtt, að jeg standi upp. Jeg þarf alt
af að færa einhverjum þakkir, enda er

skylt að þakka það, sem vel er til
manns gjört. Skal það nú gjört.
Jeg get ekki annað sjeð en það sje
alveg óþarft, að fela embættismönnum
landsins að ákveða það sjálflr, hvenær
þeir eigl að alma, og láta þá svo fá allar sinar greiðslur endurgreiddar. Ef
þeir þurfa að sima til stjórnarráðsins,
þá er vitanlegt, að þeir fá þanu kostnað
endurgreiddan, og simi stjórnarráðið til
þeirra, þá auðvitað borgar það svarið.
En að láta þá mega kalla inn tolla og
önnur gjöld með simskeytum, það vírðist mjer alveg óþarfi, þvl að bæði er
það, að þeir fá svo mikið fyrir að innheimta gjöldin, að þeir standa sig vel
við að bera þann kostnað sjálflr, sem af
þvi leiðir, og svo er lika hitt, að með þvi
er ekki hægt að hafa neitt eftirlit, að
þeir sjeu þá ekki að fá sjer hausa eða
rikling einhverstaðar að, og gjöri það i
embættisnafni. Jeg skil ekki 1 þelm
mönnum, sem vUja að landssjóður hafl
nákvæmar gætur á hverjum flmmeyringi, en eru samt fylgjandi bruðli eins
og þessu. Og ónotast svo við mig, að
jeg skuli mæla þetta i sömu vog og
þeir mæla öll önnur og nauðsynlegri
gjöld landssjóðs.
Jeg skal nú reyndar segja háttv. deild
það, að i alvöru talað, þá tel jeg það
ekki stórtjón, þótt þessi liður fengi að
standa, en þó er rjett að fella hann, til
þess að mæla alt á sömu voglna.
Jeg skal, áður en Jeg seet niður, geta
þess, að það gleður mig auðvitáð, að jeg
hefl nú yfirlýsingu stjórnarinnar fyrir
þvi, að jeg eigi heimtingu á að fá greitt
úr landssjóði það, sem jeg lagði út fyrir
frimerki og simskeyti, meðan jeg var i
þjónustu landslns. Það er svo sem auðvitað, að verði þessl liður samþyktur,
þá sendi ]eg reikoíug fyrir það til stjórnarinnar.
Þá vildi jeg minnast Utið eitt á styrkinn til hreppanna i Dalasýslu, sem jeg
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fer fram & að verði veittur i fjárlögunum, til þett að ljetta undir með mönnum að lrita fljer lfieknis. Þótt jeg fari
fram á að styrkur Verði veittur 3 hreppum i flýilUnni, þá er þó ekki svo að
ákilja, að þeir sjeu allir jafn illa settir.
í þvi efni éru Skárðstrendingar langverat Bettir, Til dæmis um það, hvað
glöggur taaður háttv. 2. þm. S.-Múl. (G.
E.) ef, og hvernig hann borgar Dalasýfllu fósturlaunin, er það, að hann sagði,
að Fellsstrendingar væru ekkert verr
settir en Skógstrendingar, taeð að ná sjer
i lækni frá Stykkishólmi. Þó geta Fellsatrendingar ekki með nokkru móti náð
i lækni, flje sjórinn ófær, en Skógstrendingar eigá alt af hægt með það, þvi að
þeir hafa þó landveginn.
Viðvíkjandi styrknum til Magnúsar
Guðláugssohar smáskamtalæknis, þá skal
jeg taka það fram, að hann hefirfjölda
meðmæla frá ýmsum ágætismönnum í
5 sýslum landsins. Auk þess að hafa
meðmteli tVeggja lækna, þá hefir hann
meðmæli frá öðrum eins mönnum og
þessum, ðeta jeg nú skal leyfa mjer að
láta háttv. deild heyra hvað heita, og
nefna til dæmis af möigum:
Sira Bjarna Simonarson próf. í Barðastrandaraýsiu, Guðjón Guðlaugsson fyrrUm þingm. Strandamanna, Tryggva
Bjarnason fyrr. þm. Húnvetninga, Torfa
heit. Ólaffloon, síra Jóh. L. L. Jóhannes8on, sira Svein Guðmundflson i Múla,
Rögnvald Magnússon, síra Jón Finnsson
og svo sira Lárus Haildórflson á Breiðabólstað á Skógarströnd.
Jeg býst við að það sje nóg að nefna
nöfn þettara þjóðkunnu og gáfuðu
raanna, tii þess, að háttv. deild trúi þvi,
að hjer sje ekki farið fram á að veita
heiðurslaun að verðleikalaúsu, og jeg
þýst við, að fiestir verði mjer sammála
Uta, að þeesir menn, sem jeg hefi nefnt,
jjpli satnaaburð við háttv. 2. þm. S -M.
(G. E.).

Jeg skal svo ekki lengja frekar umræðurnar, og læt þess að siðustu getið,
að jeg tel víst, að tillögur mínar vefði
ailár samþyktar.
ATKVGR.:
(Akv.skrá A. 480).
1. gr. samþ. án átkvgr. með þeim
breytingum, sem leiðir af atkvgr. um
2.—6. gr.
1. brtt. 338,1 samþ. með 20:2 atkv.
2. brtt. 338,2 samþ. með 20 shlj.
atkv.
3. brtt. 338,3 samþ. með 17 :1 át«
kvæði.
4. brtt. 338,4 samþykt með 20 shlj.
atkvæðum.
2. gr. svo breytt samþ. með 23 Shlj.
atkv.
3. gr. sámþ. með 21 shlj, atkv.
5. brtt. 338,5 samþykt með 21 shlj.
atkv.
Athugasemdin flamþykt taeð 20 tblj.
atkv.
6. bitt. 338,6 Samþykt með 18 shlj.
atkv.
7. brtt. 338,7 samþykt með 23 shlj,
atkv.
4. gr. svo breytt samþ. með 20 shlj.
atkv.
8. brtt. 338,8 samþykt með 20 shlj.
atkv.
5. gr. svo breytt samþ. með ölium
atkvæðum.
6. gr. samþ. i 6. hlj.
7. gr. samþ. án atkvgr. með breyt*
ingum þeim, sem leiðir af atkvgr, Um
8.—19. gr.
8. gr. samþ. með 24 flhlj. dtkv.
9. brtt. 338,9 samþykt með 18 shlj.
atkv.
9. gr. svo breytt samþ, með 24 flhlj.
atkv.
10. brtt. 338,10 samþ. ifleð 22 Mblj.

átkv.
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10. gr. þar með ákveðin.
11. brtt. 338,11 samþ. með 24 shlj.
atkv.
12. brtt. 338,12 samþ. með 23 shlj.
atkv.
13. brtt. 338,13 a samþ. með 17 shlj.
atkv.
13. brtt. 338,13 b samþ. með 18 shlj.
atkv.
14. brtt. 338,14 samþ. með 16 shlj.
atkv.
15. brtt. 338,15 samþ. með 20 shlj.
atkv.
16. brtt. 338,16 samþ. með 21 shlj.
atkv.
11. gr. svo breytt samþ. með 23 shlj.
atkv.
17. brtt. 382 feld með 16 : 9 atkv. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu:
nei:
jd:
Bjarni Jónsson,
Bjöm Hallsson,
Björn Kristjánss., Eggert Pálsson,
Hannes Hafstein, Bened. Sveinsson,
Jóhann Eyjólfsson, Einar Arnórsson,
Matth. Ólafsson,
Einar Jónsson,
Guðm. Eggerz,
Sigurður Eggerz,
Guðm. Hannesson,
Sig. Gunnarsson,
Skúli Thoroddsen, Hjörtur Snorrason,
Þorl. Jónsson.
Jón Jónsson,
Jón Magnússon,
Magnús Kristjánss.,
Pjetur Jónsson,
Stefán Stefánsson,
Þór. Benediktsson.
Sigurður Sigurðsson og Sveinn Bjömsson greiddu ekki atkv. og töldust til
meiri hlutans.
18. brtt. 393,1 (6) feld með 17 : 4 atkv.
brtt. 393,2 (7) feld með 17:8 atkv.
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu:
jd:
nei:
Bened. Sveinsson, Björn Hallsson,
Bjami Jónsson,
Eggert Pálsson,
Hjörtur Snorrason, Einar Amórsson,
Matth. Ólafsson,
Einar Jónsson,
Sigurður Eggerz,
Guðm. Eggerz,

Sig. Gunnarsaon, Guðm. Hannesson,
Skúli Thoroddsen, Hannes Hafstein,
Þorleifur Jónsson. Jón Jónsson,
Jón Magnússon,
Magnús Kristjánss.,
Pjetur Jónsson,
Stefán Stefánsson,
Sveinn Bjömsson,
Þór. Benediktsson.
Björn Kristjánsson, Jóhann Eyjólfsson
og Sigurður Sigurðsson greiddu ekki atkvæði og töldust til meiri hl.
18. Brtt. 393,3 (8) tekin aftur.
19. brtt. 333, 1—2 feld með 17 : 8
atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu:
já:
nei:
Bjami Jónsson,
Bjöm Hallsson,
Bjöm Kristjánsson, Benedikt Sveinsson,
Jóhann Eyjólfsson, Guðm. Hannesson,
Sigurður Eggerz, Hannes Hafstein,
Sigurður Gunnarss., Hjörtur Snorrason,
Sigurður Sigurðss., Jón Jónsson,
Skúli Thoroddsen, Jón Magnússon,
Þorleifur Jónsson. Magnús Kristjánss.,
Pjetur Jónsson,
Stefán Stefánsson,
Þórarinn Benediktss.
Eggert Pálsson, Einar Arnórsson, Einar Jónsson, Guðmundur Eggerz, Matthias Ólafsson og Sveinn Björnsson
greiddu eigi atkv. og voru taldir til
meiri hlutans.
2Ó. brtt. 350,1 samþ. án atkvgr.
21. brtt. 338,17 samþ. með 20 shlj.
atkv.
22. brtt. 390 feld með 16:9 atkv. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu:
jd:
nei:
Benedikt Sveinsson, Bjöm Hallsson,:
Eggert Pálsson,
Bjarni Jónsson,
Einar Jónsson,
Bjöm Kristjánsson,
Hannes Hafstein, Einar Arnórsson,
Hjörtur Snorrason, Guðm. Eggerz,
Magnús Kristjánss., Guðm. Hannesson,
Matthías Ólafsson, Jóhann Eyjólfsson, '
Sigurður Gunnarss. Jón Jónsson,
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Skúli Thoroddsen. Jón Magnússon,
Pjetur Jónsson,
Sigurður Eggerz,
Sigurður Sigurðss.,
Stefán Stefánsson,
Sveinn Björnsson,
Þorleifur Jónsson,
Þórarinn Benediktss.
23. brtt. 338,18 sámþ. með 21 shlj.
-atkv.
24. brtt. 350,2 samþ. án atkvgr.
25. brtt. 338,19 samþ. með 19 shlj.
atkv.
26. brtt. 338,20 samþ. með 24 shlj.
atkv.
27. brtt. 338,21 samþ. í einu hlj.
28. brtt. 338,22 samþ. með 22 shlj.
atkv.
29. brtt. 348 samþ. með 15: 10 atkv.
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu:
já:
nei:
Benedikt Sveinsson, Bjöm Hallsson,
Bjarni Jónsson,
Eggert Pálsson,
Einar Árnórsson, Bjöm Eristjánsson,
Einar Jónsson,
Guðm. Eggerz,
Hannes Hafstein, Guðm. Hannesson,
Hjörtur Snorrason, Jón Jónsson,
Jóhann Eyjólfsson, Jón Magnússon,
Magnús Kristjánss., Pjetur Jónsson,
Sigurður Eggerz, Sveinn Bjömsson,
Sigurður Sigurðss., Þórarinn Benediktss.
Skúli Thoroddsen,
Stefán Stefánsson,
Þorleifur Jónsson.
Matthias Olafsson og Sigurður Gunnareson greiddu ekki atkv. og voru taldir
með meiri hlutanum.
Að lokinni atkvæðagreiðslu vom 13.
og 14. gr. fjárlaganna téknar til umræðu.

lækkunartill.,sem lika nema allstórri upphæð. Sú 1. er um að fella niður fjárveitingu til simalagninga alveg. En
fjárlaganefndia leggur þar til, að stjóminni skuli vera heimilt að fresta framkvæmdum símalagninga, ef nauðsyn
krefur að verja til annara útgjalda
landssjóðs þeim fjárhæðum, sem annars
em ætlaðar til simanna. önnur tillagan
fer fram á að fella niður fjárveitingu
til rannsóknar á járnbrautarstæði, og
sú 3. er um að fella niður fjárveitingu
til brimbrjótsins í Bolungarvik. Það er
góðra gjalda vert að sýna lit á að spara,
til þess að vega ögn á móti þeim auknu
útgjöldum, sem brtt. einstakra þingmanna valda.
Jeg vil brýna það fyrir háttv. deildarmönnum, að nú er ekki um marga
vegi að ræða. Nefndin hefir leitast við
að halda svo i útgjöldin, að tekjuhallinn færi ekki fram yfir það, sem gjört
er ráð fyrir í frumv. stjómarinnar. Jeg
vona að þeir, sem eru nefndiuni sammála um það, að tekjuhallinn megi ekki
hærri vera, styðji hana eftir megni með
þvi, að hleypa ekki að brtt., sem fara
fram á aukin útgjöld. í öðru lagi munu
þeir, sem vilja ganga lengra heldur en
nefndin i að minka tekjuhallann, að
sjálfsögðu
styðja spamaðarviðleitni
nefndarinnar. Þá er enn þriðji flokkururinn, ef bann skyldi vera til, sem
horfir fram á það með fullum kjarki
að auka útgjöldin, án þess að hægt sje
að benda stjóminni á, hvar hún eigi að
taka fje til þeirra. Jeg vona nú, að
enginn láti sjer detta i hug að greiða
atkvæði áður en hann hefir gjört sjer
ljóst, hvað af þessu hann velur og hvaða
Framsögum. (Pjetur Jónsson): vegi stjómin hefir. Til frekari skýrÁður en jeg fer út í einstaka liði í þess- ingar frá báðum hliðum á tilögum
um kafla, skal jeg geta þess, að jeg nefndarinnar, skal jeg leyfa mjer að
hefí lagt saman allar þær brtt., sem nefna fyrst símana. Stjórnin hefir tekið
hjer liggja fyrir. Hækkunartillögumar upp í frumv. sitt 28000 kr. fjárveitingu
nema samtals 267000 kr., en aftur eru til þeirra fyrra árið, en 50000 kr. seinna
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árið. Hún heflr gjört grein fyrir, hvað
eigi að gjöra við þessar 28000 kr., en
ekki nefnt, hvaða sima eigi að
leggja fyrir hina fjárhæðina, 50000 kr.
Eftir því, eem mjer hefir verið skýrt
frá, hefir landsimastjóri lagt til, að fjárveitingin til stmanna yrði töiuvert hærri.
Tekjuafgangur landsimans er samkvæmt
siroalögunum ætlaður til að leggja nýja
3. flokks sima, sem landsmenn eiga
heimtingu á, og er sjálfsagt full þörf á
að leggja fleiri sima en stjórnin hefir
hugsað sjer. En þetta atriði hefir fjárlaganefndin leitt hjá sjer og vill leggja
það á vald stjórnarinnar, hvort nokkrir
simar verða lagðir eða engir, svo framarlega sem fram kemur brýn nauðsyn
til að brúka simafjeð á annan hátt. En
ef stjórnin sjer, að ekki þurfi á fjenu
að halda til annars, þá ætlast nefndin
vitanlega til, að það verði brúkað samkvæmt simalögunum, og landsímastjóri
bendir þá til, í hvaða röð simarnir verði
lagðir. Það mun hafa verið búist við
þvl i fyrra, að fleiri simar yrðu teknir
til greina 1916, heldur en stjórnin hefir
gjört ráð fyrir. En nefndin ætlar ekki
að blanda sjer í það roál að þessu sinni,
þar sem hún beinlinis leggur til, að til
þessarar upphæðar verði gripið til annars, ef nauðsyn krefur.
Þá hefir nefndin gripið til þess óyndlsúrræðis, að leggja til að fjárveitingar
til nýrra vitabygginga yrðu feldar niöur að þessu sinni. Þetta fanst nefndinni að visu hart aðgöngu, en það var
ekki hægt að benda á neina aðra fjárhseð til sparnaðar, sem meira munaði
upa en þessa. Vitarnir gefa auðvitað af
sjer miklar tekjur, en samt sem áður
hallaðist nefndin að þessu, jafnframt
með tilliti til þess, að nú er alt efni til
bygginga mjög dýrt, t. d. er járn nú
helmingi dýrara en það áður var, en
það er mikið notað, sem kunnugt er,

tilvitabygginga. Þaðerþví ýmislegt, sem
með þvi mælir, að þessum framkvæmdum verði frestað, en ef úr rætist, finst
mjer ekki frágangssök, að stjórnin undirbúi vitabyggingar og efni til þeirra
1917, þegar þing kemur saman næst.
Þá er 2. liður í 14. gr. Nefndin hefir líka leyft sjer að leggja til að fresta
að þessu sinni styrkveitingum til barna
skóla. Það mun þykja nokkuð hart aðgöngu, en fyrir þessu eru færðar ástæður í nefndarálitinu, og læt jeg mjer
nægja að vísa til þeirra. Að eins skai
jeg taka ’það fram í sambandi við vitafrestunina, að þetta hvorttveggja getur komið sjer mjög illa, en hjer er einungis um að ræða frestun á þvi, sem
seinna er ætlast til að verði tekið til
framkvæmda. Um leið og vjer leggjum til að fresta svo miklum nauðsynjamálum, er ástæða til að ininng menn á,
að fylla ekki þetta skarð með öðru
ónauðsynlegra.
Þá skal jeg snúa mjer að einstökum
brtt., sem komnar eru frá öðrum en
nefndinni. Við 13. gr. B. hafa komið
fram tvær stórar brtt., önnur á þgskj.
422, um brú á Eyjafjarðará, en hin um
brú á Jökulsá og er á þgskj. 410. Þetta
eru stærstu tillögurnar, og nema þær
samtals 153,000 kr., eða miklu meira
en helmingi allra hækkunartillagna samanlagðra. Aðrar hækkunartillögur nema
samtals 115,000 kr. Jeg þarf ekki að
færa rök að því, hvers vegna fjárlaganefndin tók ekki upp þessar brýr. í
rauninni er það óheppilegt, að ekki
skuli hafa verið búið að brúa þær áður
en þetta ár kom, en úr þvi að fje hefir
ekki verið veitt til þess á undanförnum
þingum, er sist að vænta, að fjárlaganefndin leggi það til nú, eftir þeirri
stefnu, sem hún hefir tekið í fjármálum.
Þá eru tvær brtt á þgskj. 391 um fjárveitingu til að brúa tvær ár i Dalasýglu.
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önnur tillagan er um endurveitingu til
brúar á Ljá. Nefndinni er ekki vel
ljóst um þörfina á þessari fjárveitingu.
Hún veit ekki betur en að brúin geti
komist á i haust, samkvæmt fjárveitingu
siðasta fjárlagaþings. En svo framarlega, sem hún getur ekki komist á eftir
skýrslu verkfræðingsins á þessu ári, þá
tel jeg sjálfsagt að endurveita þenna
styrk.
En hvað hina brúna snertir, brúna á
Ejaliaksstaðaá, að veita til hennar7000
krónur, þá segir það sig sjálft, að fjárlaganefndin hefir ekki getað verið með
þeirri fjárveitingu.
Þá hefir nefndin ráðist á Stykkishólmsveginn og felt i burtu 8000 króna fjárveitinguna annað árið. Gjörir hún það
með tilliti til þess, að í stjómarfrumv.
var riflega lagt til þessa vegar, oghins
vegar hefir nefndin fengið þær upplýsingar hjá landsverkfræðingi, að siðan
þessi vegur kom i þjóðvegatölu, hafi
verið gjörðar á honum tiltölulega meiri
vegabætur en á öðrum þjóðvegum. Af
þessum ástæðum virðíst sanngirni mæla
með þvi, að tillaga nefndarinnar verði
látinn fram ganga.
Þá hefir nefndin einnig gjört það að
tillögu sinni, að fjárveitingin á liðnum
B. HI. 8., aðrar vegabætur og viðhald,
sjeu lækkaðar úr 32,000 niður i 16,000
á ári. Lægri upphæðin var í upphaflegum tillögum landsverkfræðingsins til
stjórnarinnar, svo hjer hefir ef til vill
verið einhver vangá í stjómarfrumvarpinu.
Aðrar . breytingar, er nefndin leggur
til á þessum liðum, ganga beinlínis i þá
átt, að ná i einhvern spamað.
Þá er brtt. á þgskj. 406 frá háttv.
þingmönnum Norðurmúlasýslu um að
fá hækkaðán styrk til brúargjörðar á
Miðfjarðafá upp í 8500 krónur. Tilætlunin er þvi sú, að landssjóður kosti
Alþt. 1915. B. IH.

brúna að öllu leyti. Nefndin getur ekki
litið svo á, að það opinbera beri alla
sök á þvi, að brúin fjell niður. Enannað mál er það, að sanngjarat sje, að
landssjóður leggi til mikinn hluta fjárins, er þarf til þess að reisa jafngóða
brú og áður var. En nú verður að
gæta þess, að brúin legst' niður á gamla
brúarstæðinu, því nú eru ekki tiltök að
að gjöra þar brú aftur, og verður hún
þá helmingi dýrari en áður. Enn fremur er þarna sýsluvegur en ekki þjóðvegur, og er því ekki ósanngjarnt, að
hlutaðeigandi hjerað beri einhvem hluta
af ábyrgðinni á þessu slysi.
Nefndin heldur sjer þvi við þessa
7000 króna upphæð til brúarinnar, og
vill ekki hækka neitt úr þvi.
Viðvikjandi öðrum brtt., er komið hafa
fram um brýr á sýsluvegi og hreppavegi, get jeg verið stuttorður. Að vísu
eru þær hóflegar, en nefndin hefir samt
ekki sjeð sjer það fært að taka þær til
greina. Hún litur enn fremur svo á, að
fyrst raskað hefir verið áætlun landsverkfræðings um vegagjörðir á fjárhagstímabilinu og dregið úr fjárveitingum til
þjóðvega, þá taki ekki tali að brytja það
niður í vegi, sem landssjóði eru óviðkomandi. Enn fremur, að hagkvæmara kunni
að vera að greina fjárveitingar ekki i
sundur á milli áranna, heldur láta stjórnina hafa frjálsar hendur í því efni. En
nefndin kemur þó ekki með brtt. i þá
átt að þessu sinni. Einnig vill nefndin
taka það fram, að hún vill ekki gjöra
neinar ákveðnar tillögur um sundurliðun á fjárveitingum tilsýsluvega, enætlast til þess, að stjórnin hafi full umráð
á þessu, án þess að þvi sje skift niður
i nefndarálitinu.
Það er margt, sem mælir með þessu, og
jeg er viss um, að stjórnin litur engu síður
en þingið rjettlátum augurn nauðsyn hvers
einstaks vegar. En á hinn bóginn, ef
7
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menn færu nú að leiða inn smásmuglega Nefndin hefir engan veginn getað fallskíftingu á þessu fje, gæti hæglega faríð ist á þá breytingu, og býst við að nú
svo, að upp sneri það, sem niður ætti. sítji við þá upphæð, sem nefnd er í
Jeg hygg, að jeg hafi ekki meira um 8tjórnarfrumvarpinu. Enda virðist nefndþetta að segja. En þá hafa komið fram inni sú breyting enga fjárhagslega þýðbrtt. við C-liðinn, strandferðirnar og ingu hafa, ef stjórnin fær heimild til
millilandaferðirnar. En nefnd sú, er um frestunar; yrði því að eins til prýði í
þau mál hefir fjallað, hefir enn ekki komið fjárlögunum, að því leyti, að lægri tekjufram með álit sitt og breytingatillögur. halli stæði í 20. gr. þeirra.
Fjárlaganefndin hefir þvi látið bíða að
Loks er ein breytingartillaga eftir við
taka ákveðna afstöðu til þessa hluta 13. gr., er jeg vil minnast á, við vitstjómarfrumvarp8ins.
ana. Hún er frá háttv. þm. Snæf. (S.
Raunar eru komnar fram brtt. frá G.) og fer fram á, að veitt verði i fjárþessari nefnd, en jeg hefi heyrt, að for- lögunum 100 kr. til leiðarljóss á Svartamaður nefndarínnar ætli að taka þær tangahjáStykkishólmi. Við nefndarmenn
aftur í þetta sinn og brtt. komi ekki frá bárum þetta upp við vitaumsjónarmann,
nefndinni, fyrr en við 3. umr. fjárlag- en hann áleit enga ástæðu til þess, að
anna. Skal jeg því ekki fara fleiri orð- veita fje til hafnarljósa, eins og þessa.
um um þenna lið.
Bygði hann það á því, að hiutaðeigandi
Þá er brtt. á þgskj. 394 frá háttv. kaupstaðir og kauptún ættu að annast
þm. Dal. (B. J.) og háttv. þm. Snæf. um þau. Það er líka mjög eðlilegt, þar
(S. G.) um hækkun á styrk til sima- sem kaupstaðir hafa rjett til, samkvæmt
lagninga. Er þar farið fram á, að sú hafnarreglugjörð að taka skipagjald, að
fjárveiting hækki úr 28500 kr. upp í þau kosti þá sjálf leiðarljósin inn á
49500 kr. fyrra árið. Nefndin hefir ekki höfnina. öðru máli væri að gegna, ef
getað fallist á þetta, af þeirri einföldu kaupstaðirnir hefðu ekki hafnargjaldi
ástæðu, að hún ætlar sjer ekki að hlut- til að dreifa.
Þá kem jeg að breytingartillögum við
ast frekar um símalagningu en hún hefir
gjört. Það virðist fremur þýðingarlítið, 14. gr. Þær eru ekki neitt sjerlega
að ráðgjöra meirí símaiagningar en stórvægilegar í fjárhagslegu tilliti.
Það eru þá fyrst tvær breytingartilstjórnin gjörir, en heimila henni þó
jafnframt, eins og nefndin leggur til, að lögur á þgskj. 415 frá háttv. 1. þm.
freata þeim alveg.
Húnv. (G. H ). önnur er um 1200 kr.
En jeg tek það upp aftur, og bið hv. styrk til húsabyggingar á Bergsstöðum
þm. Dal. (B. J.) að hlusta á mig, að jeg i Svartárdal. Jeg hefi lýst yfir þvi við
kannast fyllilega við, að simanefnd frá hátt. flytjanda tillögunnar, að þótt sæmi1914 hefir gjört ráð fyrir að ýmsir sím- leg grein sje gjörð fyrir nauðsyn þessar yrðu lagðir 1916, sem stjórnin hefir arar fjárveitingar i erindi, sem lagt hefir
ekki tckið tillit til, er hún samdi frv. verið fram til afnota, að nefndin myndi
til fjárlaganna. En þar sem stjórnin ekki geta fallist á að veita styrk þenna.
Þá er hin hreytingartillagan á sama
engu siður hefir lagt til, að allmiklu
fje skuli varið í þessu skyni, getur þingskjali, um það að hækka styrk til
nefndin engan veginn verið með þvi, kvennaskólans á Blönduósi um 200 kr.
á ári næsta fjárhagstimabil. Það kom
að upphæðin verði hækkuð.
Þá hefir einnig komið fram till. um einnig fram erindi am þetta, en nefndað fella niður alt fje til simalagninga. in hefir ekki heldur sjeð sjer fært að
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verða við þessari styrkbeiðni. Það hefir verið fært fram sem ástæða fyrir
þessu, að eldsneyti hafí hækkað í verði.
En ef styrkurinn væri veittur með
þetta fyrir augum, þá liti svo út sem
landssjóður beri alla ábyrgð á þessarí
stofnun. Nefndin getur ekki litið þannig á þetta, þar sem kvennaskólinn á
Blönduósi er hjeraðsskóli, eða eiginlega
sýsluskóli.
Á þgskj. 395 er brtt. við B. I. d. 2.
frá háttv. þm. Dal. (B. J.) um hækkun
á styrk til bókakaupa handa heiraspekisdeild Háskólans, að hann hækki úr
1000 kr. upp í 2000 krónur .á ári. Jeg
býst við, að hann færi ástæðu fyrir
þessari hækkun. Nefndin hefír haft
með höndum erindi um þetta og að
nokkru leyti tekið það til greina. Hún
hafði hugsað sjer, að lækka fjárveitingarcar til bókakaupa til Háskólans talsvert mikið, sökum árferðis nú, en til
þess, að hægt væri þó að sinna þessum
>klassisku< fræðum og koma þeim á
laggimar, ljet nefndin sjer nægja, að
upphæðin til bókakaupa færðist einungis niður um 200 kr.
Þá kem jeg næst að brtt. á þgskj.
407 frá háttv. þm. Ak. (M. K.) um styrk
til að reisa hússtjórnarskóla á Akureyri,
gegn jafn miklu annars staðar að.
Nefndinni hafa borist áskoranir ýmsra
kvenna frá Akureyri, er styðja sig við
skjöl frá konum víðs vegar á Norðurlandi. Nefndinni er kunnugt um, að
þessi hreyfing um kvennaskóla nyrðra
hefír gripið all mikið um sig, en það
var sjerstaklega eftir að kvennaskólinn
i Eyjafirði lagðist niður, að sú hreyfing
hefír náð tökum á mönnum, að stofna
húsmæðraskóla.
Þegar sú hreyfing
komst á legg fyrir alvöru, voru flestir
á þvi, að slíkur skóli ætti að vera í
sveit. Kom þetta mál hjer inn á þingið 1907. Var þá samþykt í Nd. frv. til

laga um að stofna húsmæðraskóla i
sveit, en varð aldrei út rætt í Ed.
1909 var svo mikil stórpólitík á ferðum, að þingið gaf sjer ekki tóm til að
fjalla mikið um þetta mál að því sinni,
en þó starfaði nefnd að því allmikið,
og var samþykt þingsályktunartillaga
um að skora á stjórnina, að taka málið
til undirbúnings og leggja það siðan fyrir næsta þing. Hreyfing þessi var jafnframt jafnrjettiskrafa kvenna til sjermentuoar. Þær vildu fá húsmæðraskóla,
kostaða af landssjóði, að sínu leyti eins
og karlmenn hafa bændaskólana.
Árið 1911 var málið ekki lagt fyrir
þingið, nje undir búið af stjórninni. En
frumvarpi, sem kom fram í Nd. um
Eiðaskólann, var snúið upp í það, að
gjöra hann að húsmæðraskóla, og var
samþykt i Nd., en kafnaði í Ed., eins
og hitt, og þó fyrir tímaskort hvorttveggja.
Svona er gangur þessa máls, og þó
að það hefðist ekki fram, vegna þess,
að stórpólitikin sat í fyrirrúmi, þá fjekk
það þó nægilegt fylgi til þess, að alt
bar vott um, að málið þótti mikils vert,
og líklegt var þvi að sigur væri fyrir
höndum, áður en langt um liði. En
mönnum var það alt af ljóst, að skólinn ætti að vera í sveit, og hann ætti
aðallega að búa sveitakonur undir húsmóðurstöðu. Þvi að á hinn bóginn var
mönnum það auðsætt, að húsmæðraskóli
i kaupstað gæti ekki eins náð þeim tilgangi, er til var ætlast, gæti aldrei
orðið sannarlegt heimili.
Hjer hefir þvi einlægt verið aö ræða
um hússtjórnarskóla i sveit.
Það er af þessari ástæðu, að fjárlaganefndin og jeg fyrir mitt leyti getum
ekki fallist á að veita styrk til að reistur verði hússtjórnarskóli á Akureyri.
Það yrði að eins til ruglings í málinu.
Mjer er það lika vel kunnugt, að kon7*
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Guðmundur Hannesson: Okkur þingmönnum Húnvetninga bárust
mýmargar beiðnir, er kjósendur okkar
báðu okkur að koma á framfæri. Jeg
veit ekki hvort kjósendur okkar verða
okkur þakklátir fyrir það, að við höfum lagt aðaláhersluna á fáeinar þeirra,
sem okkur þóttu sjálfsagðaatar, en þvi
meiri ástæða er til þess fyrir háttv.
deild, að taka tillit til þeirra, enda eru
þær allar vel undirbúnar og hvervetna
að ræða um brýna nauðsyn.
Við 13. gr. er á þgskj. 408 viðauktill.
um brú á Hamarsá á Vatnsnesi. Þessi
brú er að vísu á hreppavegi, og það
mun hafi mestu ráðið hjá fjárlaganefndinni um það, að hún fjellst ekki á þessa
styrkveitingu. En það er nú svo, að
aðgreiningin á hreppavegi og sýsluvegi
er oft og tíðum markleysa ein. Það eru
margir sýsluvegir, sem ekki eru meira
virði, en hreppavegirnir. Munurinn er
bara á pappírnum. Aftur er annar
mælikvarði ólíku áreiðanlegri, er um slikt
er að ræða og hann er sá, hve mikið sveitimar vilja á sig leggja, borga úr eigin
vasa. Það sýnir best þörfina og alvöruna. Þessi á, sem brúa þarf, er þverá,
sem skiftir hreppi i tvent og getur orðið alveg ófær, t. d. á haustum, þegar
menn þurfa að fara þarna um með fje.
Hún rennur saman úr þrem ám, sem
koma ofan úr þröngum dölum upp til
fjalla, og verður þá oft að gjöraannaðSigurður Eggerz: Fyrir hönd hvort að fara yfir þverárnar uppi í
strandferðanefndarinnar lýsi jeg yfir þvi, fjalli, eða sjóleiðis fyrir framan ármynnað hún tekur aftur brtt. þær, er hún ið, ef það er þá fært. í þessum eina
hefir komið fram með. Nefndin hefir hreppi hafa nú safnast um 1000 kr. til
enn ekki getað lagt fram álit sitt i þessu brúargjörðarinnar, en sýslunefndin hefir
vandasama og flókna máli. Tekur hún veitt 1700, og hjer er að eins farið
það nú fyrir, vegna breyttra atvika, til fram á 1200 kr. styrk, og minna er
nýrrar ihugunar og leggur fram álit ekki unt að komast af með til þess að
sitt og væntanlegar brtt. ekki fyrr en koma brúnni á.
Þá kemur 2. i. á brtt,408, við 14. gr.; þar
við 3. umræðu fjárlaganna.

ur myndu ekki alment verða ánægðar
með úralit málsins ef skólinn yrði þar
i framtíðinni.
En til þess að sýna, að nefndin er
ekki alveg á móti því að hugsa um
kvenfólkið og hlynna að því, hefir hún
lagt til, að 1000 króna árlegur styrkur
yrði veittur til kenslu í matreiðslu á
Akureyri á næsta fjárhagstimabili. Vakir það fyrir nefndinni, að þessi styrkur
eigi að bæta úr fyrst um Binn, á meðan ekki er kleift að koma málinuíþað
horf, sem alt af hefir verið talið sjálfsagt og nefndin er fyllilega með. Einnig hefir nefndin lagt til að veita styrk
til sams konar kenslu á Eyrarbakka.
Þá er að siðustu brtt. frá háttv. þm.
Snæf. (S. G.) um 500 kr. árlega hækkun.
á styrknum til unglingaskólanna. Af
samtali við hann veit jeg, að þetta er
miðað við það, að unglingaskólinn missi
ekki neins í við þá ívilnum, ereinstakir nafngreindir unglingaskólar fá, ef
tillaga nefndarinnar verður samþykt.
Er það aðallega i sambandi við athugasemdina um skólann á Núpi, að hann
fær nokkru hærra en áður af hinni
sameiginlegu upphæð, ef athugasemdin
er samþykt.
Þetta hygg jeg, að nefndin láti alveg
laust og bundið.
Jeg hugsa að það hafi ekki þýðingu,
að orðlengja frekar um þetta að sinni.
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aem farið er fram á styrk til húsabyggingar á Bergsstöðum i Svartárdal. Þetta er
nú i rauninni ekki annað en styrkur til
landssjóðs sjálfs, þar sem presturinn var
þama settur á jörð, þar sem heita mátti
áð húsin væru fallin, og eins og gengur, hrekkurálagiðekkimikið til að byggja
upp, til þes8 að viðunandi sje. Jörðin
er að visu gamalt prestssetur, en er svo
illai sveitkomið, eftir sameiningu brauða,
að ekki kemur til tals, að prestssetur verði
þar til frambúðar,og getur presturinn því
ekki notað prestakallalán. Aftur hefir
ekki fengist nein jörð handa honum, sem
lægi nær miðju prestakallsins. Efpresturinn byggir nú á jörðinni upp á sinn
kostnað, hlýtur hannn að tapa tilfinnlega fje á þvi, fje sem rynni i landssjóð. 011 sanngirni mælir þvi með þvi,
að landssjóður veiti þenna litilfjörlega
styrk, sem engan veginn hrekkur til
húsabótanna, enda fordæmi fyrir slikri
fjárveitingu. Verði Jhonum neitað, má
búast við þvi, að presturinn fiýi burtu,
ef hann á þess kost að fá annað
kall.
Það gleður mig, að háttv. fjárlagan.
hefir tekið til greina lítilfjörlega hækkun til Blönduósskólans. Það værí ósanngjarnt, að setja.hann hjá, þegar stjórnin hækkar framlagið við alla aðra skóla
til eldsneytiskaupa nú í dýrtiðinni. Satt
að segja hefir skóli þessi svo lítið fje
til umráða, að hann kemur ekki að
hálfum notum fyrir þá sök. Húsið er
stórt og allvandað, og sjálfsagt ætti að
þykja, að alt annað gæti veríð eftir því,
en vegna fjárskorts verður alt hálfverk;
fátæktin skin út úr flestum útbúnaði
skólans.
Jeg verð að segja, að jeg skil ekki
þá skólapólitík, sem kemur fram í meðferðinni á þessum skóla. Að fara fyrst
að basla við að reisa skóla á þessum
stað, byggja stórt og myndarlegt hús,
og ónýta svo mikinn kostnað með því,

að hafa hann ekki í sæmilegu lagi. Það
er satt, að margir mundu heldur hafa
kosið honum annan stað, en það fór nú
einu sinni svona, að kvennaskóíinn
veslaðist upp hjá Eyfirðingum, bæði
inni í sveitinni og á Akureyri, en Húnvetningar hjeldu aftur á móti við þessum skóla sinum með miklum dugnaði
og fjárframlögum. í raun og veru er
ekkert því til fyrirstöðu, að hann geti
verið skóli fyrir alt Norðurland, ef vel
er lagt til hans, og hann er ódýrastur
allra skólanna, og enn fremur má telja
honum það til gildis, sem margir leggja
mikla áherelu á, og það er það, að hann
er í raun og veru í sveit. Hann er alllangan spöl frá kaupstaðnum, og ræktað land gæti veríð þar alt i kríng, en
hann hefir verið vanhirtur við það, sem
gæti verið með sæmilegri styrksviðbót.
Þó að þessar litlu brtt. mínar yrðu
samþyktar, þá væri sú fjárhæð ekkert
likt þvi, sem Húnavatnssýsla ætti kröfu
til og krefjast, en hins vegar veit jeg
um stefnu fjárlaganefndar, og hefi þvi
ekki viljað fara fram á meira.
Guðmundur Eggerz: Jeg heyrí
að hjer tala ýmsir háttv. þm. fagurt
fyrir sín kjördæmi, og jeg get ekki sagt
áð jeg hafi sjálfur orðið var við hrossakaup, en það er ef tií vill af því, að
jeg er svo heppinn, að jeg hefi enga
fjárbeiðni meðferðis fyrir mitt kjördæmi.
T. d. talaði hv. 1. þm. Húnv. (G.H.)af
mikilli andagift um eina brú, og hefði
jeg þó liklega haft meiri ástæðu til að tala
um brú á Grímsá, sem er jökulvatn og
ein af veretu ám yfirferðar, enda heflr
fjöldi manns druknað í henni. (Bjami
Jónsson: Hvar er hún á landinu?).
Það getur verið, að háttv. þm. Dal.
(B. J.) viti ekki hvar hún er, en það
eru þó ekki nema 2 ár síðan að kvenmaður druknaði i henni, og árí þar áður 2 aðrir, Það er tvisvar búið að
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áætla, hvað brú yfir hana muni kosta,
svo að talsvérð sanngirniskrafa virðist
vera á því, að fara nú að koma þvi
máli í framkvæmd. En ástæðan til þess,
að jeg ber það ekki fram hjer, er sú,
að jeg ætla að efna það, sem jeg hefi
lofáð kjósendum minum, sem sje að
stuðla að því, að fjárlögin verði afgreidd
hjer frd þingmu tékjuhallalaugt. Jeg hefi
tekið það fram, að jeg hygg að það
stæði nær að brúa Grimsá, en þessa
Hamaraá, því að það hefir sagt mjer
kunnugur maður, að á sumardag sje
hún ekki meiri en svo, að varla væri
hægt að drekkja þar ketti í poka. En
jeg hefi lika heyrt það úr öllum áttum,
að það væri hrein og bein ékylda þingsins að sjá svo um, að ekki yrði tekjuhalli á fjárlögunum, og það þvi fremur,
sem tekjuáætlunin mun vera sett fullhátt. Hún er sem sje hjer um bil alstaðar sett nokkru hærra en 1914—15,
og nú er þó heimsstyrjöld yfiratandandi,
og það getur meðal annara haft þær afleiðingar, að vöruflutningur teppist til
og frá landinu, svo að við það tapist
tolltekjur og útflutningsgjöld, sem eru
aðaltekjur landsins, og eru þá engin
ráð, nema taka lán, ef það þá fæst.
Reyndar heyrast hjer líka einstöku
raddir um það, að fiónska sje að amast
við tekjuhalla, og koma þær auðvitað
helst frá þeim, sem mestar kröfurnar
gjöra fyrir sín kjördæmi. Það mætti ef
til vill benda á það, að gjaldaukinn,
sem slíkir menn fara nú fram á hjer,
nemur þegar 270 þús. kr., og ef það
yrði samþykt alt saman, þá væri tekjuhallinn þar með kominn upp í 368 þús.
kr. Jeg vona nú reyndar, að einhverju
af þvi verði slátrað, og vildi jeg nefna
í þvi sambandi háttv. þm. Dal. (B. J.),
þar sem hann t. d. fer fram á 47 þús.
kr. útgjaldaauka. Það eru þessir þingmenn, sem koma með stæratar brtt.,
pemmest stuðla að tekjuhallanum,

Eins og fjárlögin koma nú frá nefndinni, er tekjuhallinn 110 þús. kr. Þetta
er 110 þúg. kr. of mikið. Það er sagt
að það Bje ógurlegur vandi að gjöra
þau úr garði tekjuhallalaust. Jeg get
ekki sjeð það, og jeg vil leyfa mjer að
benda háttv. deild á það, hvernig á að
fara að því að leysa þann Gordionshnút. Ef brtt. þær, sem jeg hefi flutt,
verða samþyktar, þá sparast við þær
38 þÚ8. kr., en þær heyra undir annan
kafla, og skal jeg þvi ekki tala um þær
að sinni. Einnig má taka tillögur nefndarinnar, 30. lið, sem sje brýrnar á
austurós Hjeraðsvatna og Miðfjarðará.
Þær voru ekki teknar upp í fjárlagafrumvarpið, og það var vel, og ef þær
verða feldar, þá sparast þar 32 þús.
kr, og þarna eru þá strax komnar 70
þús. kr. alls. Enn er gjört ráð fyrir
þvi, að byggja hús yfir listaverk Einars
Jónssonar fyrir 10 þús. kr. Jeg vil
sleppa því, þegar svona þröngt er í
búi. Svo held jeg að mætti taka burt
eitthvað af því, sem ætlað er til simalagninga, upp í það, sem þá er eftir af
þessum 110 þús. kr.
Jeg vona nú að surair háttv. þm.
vilji hjálpa mjer tii þess arna, og þá
ekki hvað síst háttv. 1. þm. Húnv. (G.
H ). Jeg vona að hann finni, að þess
er þörf, og jeg man að jeg las
eftir hann einhvem tíma í vetur góða
grein i merku blaði, þar sem talað var
um »landssjóðslekann«. Sagt að menn
Iegðu sig í líma fyrir sitt eigið kjördæmi, en hugsuðu eigi um það, að þeir
ættu fyrat og fremst að vera þingmenn
alls landsins. Jeg hefi nú lagt saman
fjárveitingaraar, sem hann fer fram á
i sinum brtt., og þær eru samtals 9700
kr., og ef nú allir 40 þingmennirnir
kæmu fram með víðlika brtt., þá væri
því samfara nær 400,000 kr. útgjaldaauki að samþykkja þær. Og allar lúta
brtt. þessa háttv. þm. að hans eigin
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kjördæmi. Jeg vænti nú svo góðs af
honum, að hann taki þær aftur, þegar
hann sjer, að jeg hefí ekki farið fram á
neitt fyrir mitt kjördæmi. Það er ekki
nema eitt nauðsynlegt í þessu máli, og
það er að skera niður allar brtt., sem
fara fram á gjaldahækkun, nema menn
geti þá jafnframt komið sjer saman um
að láta þær ganga upp á móti einhverju öðru.
Málið tekið út af dagskrá.

Á 39. fundi i Nd., laugardaginn 21.
ágúst, var framh. 2. umr. um 13.
og 14. gr. fjárlaganna.
Bjarni Jónsson: Jeg vil geta þess,
að enn sem fyrr er jeg ekki alls kostar
samþykkur gjörðum fjárlaganefndarinnar. Hefi jeg þó iátið marga hluti fara
fram hjá mjer, án þess að bera fram
brtt. við þá, og er það fyrir þá sök,
að jeg hefí sjeð, að það mundi ekki
verða til neins.
Jeg vil þó geta þess um einn liðinn,
simaliðinn, að jeg er sammála nefndinni
um skilyrðið, sem hún setur þar á eftir, að fresta megi framkvæmdunum að
nokkru leyti eða öllu, ef svo fara sakir,
að stjómin verður í fjárþröng. En það
eitt þykir mjer að, að nefndin hefði átt
að binda fjárveitingar til vegabóta og
annarra fleiri framkvæmda þessu sama
skilyrði. Því að jeg tel rjett, að þingið fari öldungis eins með fjárlögin nú
og áður, án þess áð gjöra ráð fyrir neinum sjerstökum slysum eða óvenjulegum
tekjuskakka, en sjái hins vegar um, að
stjórnin geti heft eitthvað af þeim framkvæmdum, sem kosta svo mikið fje, að
verulega um munaði, ef bjarga þyrfti
landinu úr voða, sem af ófriðnum stafaði. Um annan voða er ekki að ræða.

Jeg tel næga tryggingu í slíkum heimildum, og þær miklu skynsamlegri, en
að vera að klipa 200 kr. hjer, 300 kr.
þar, 500 kr. hjer og 5000 kr. þar, sem
aldrei getur numið svo miklu, að það
komi að neinu liði.
Jeg vil benda nefndinni á, að hún
ætti að koma viðar með slikar athugasemdir. Vona jeg, að hún taki það til
athugunar til 3. umræðu. Sjerstaklega
ætti þetta heima um vegagjörðirnar,
þvi að það getur aldrei orðið að neinu
stórtjóni, þó að þeim væri frestað um
sinn, en hins vegar munaði mikið um
það fje, sem við það sparaðist i bili.
Ef þessar frestunarheimildir væru gefnar víða, gæti það orðið að verulegu
gagni, en í einum lið þýðir það sáralitið.
Ýmislegt gæti jeg talað um, sem mjer
þykir heldur verr en betur um brtt.
nefndarinnar. Mjer dettur í hug ein tillaga hennar um að kaupa peningaskápa
handa 6 simastöðvum, 1200 kr. fyrra
árið. Þar sem nefndin vill spara alstaðar þar, sem því verður við komið, þá
hefi jeg þá trú, að þessir peningaskápar
hefðu vel mátt vera ókeyptir þetta fjárhagstímabil. Sjerstaklega þar sem jeg
sje að upphæðin er svo hlægilega litil,
að fyrir haua er ekki hægt að fá betri
skápa, en þó að venjulegir smiðir væru
fengnir til að smiða skápa úr trje. Eldheldir skápar eru dýrari en svo, að þeir
fáist fyrir þetta verð. Það kemur ekki
til nokkurra mála. (Sveinn Bjðmsson:
Jú). Nei. (Sveinn Bjðmsson: Jú). Það
má. vera,. að þeir sjeu seldir sem eldheldir, en þeir eru það ekki, þegar bruna
ber að höndum.
Þá eru laun umsjónarmanns vitamálanna. Jeg er ekki að hafa á móti því,
að þessum manrií sje goldið sæmilega
fyrir verk sin, en mjer þykir það undarlegt, að undir eins og það steðjar að
verkfræðingum landsins, að krefjast fjár
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úr landssjóði, þá rýkur Alþingi upp til
handa og fóta og fleygir i þá fjenu. En
þegar um laun þeirra manna er að ræða,
sem fást við vísindi og uppeldismál, þá
er alt öðru máli að gegna. Það væri
gaman að bera launakjör þeirra saman
við launakjör hinna, sem leggja vegi,
eða halda vendi laganna yflr landinu,
og lesa út úr þeim samanburði hugsunarhátt fólksins, hvað það telur mest
virði og hvað minst. Þetta er ekki sjerstaklega mælt til fjárlaganefndarinnar,
þó að henni sje reyndar skylt að reyna
að leiðrjetta þenna hugsunarhátt. Einkum þegar laun verkamanna landssjóðs
eru -alt af talin blóðpeningar, að minsta
kosti laun þeirra, sem eitthvað kenna.
Þá þykir mjer lika aðstoðarmanninum
við vitana gjört tiltölulega lægra undir
höfði en umsjónarmanninum. Það er
ekki eingöngu, að hann hafi miklu lægri
laun, sem ef til vill má til sanns vegar
færast, heldur er honum jafnframt gjört
að skyldu að veita ókeypis leiðbeiningar þeim mönnum, sem vilja fá sjer rafmagnstæki til heimilisnota. Hann á að
gjalda þess, að hann er góður rafmagnsfræðingur, en hann á engin not að hafa
af því. Það var aldrei nema rjett að
gjöra honum að skyldu að veita þessar
leiðbeiningar, en að láta hann gjöra það
ókeypis, það þykir mjer nokkuð mikið
á manninn lagt, þar sem hann hefír
ekki meira kaup en hann hefír.
Jeg vona, að nefndin athugi þetta betur til þriðju utnræðu.
Þá er það 40. brtt. nefndarinnar við
13. gr. E. IV., að liðirnir a., b., d. og
e. falli burtu, sem mjer þykir einkennileg. Það eru vitarnir, sem eiga að falla
i burtu, bæði Akranesvitinn, Malarrifsvitinn, Bjarnareyjarvitinn og Selvogsvitinn. Nú er það svo, að af öllu því,
sem gjört er til samgöngubóta á þessu
landi, er, eins og alflr vita, langmest
vert um vitana. Þeir geta bókstaflega

bjargað lífí manna, ekki fárra manna,
heldur margra skipshafna. Það eru
vitabyggingar og lendingarbætur, sem
sí8t má fresta framkvæmdunum á, því
að líf fjölda manna er í veði, ef þarer
ekki að gjört. Þá er munur, þó að
flutningabrautir sjeu látnar ógjörðar.
Enn vantar mjög mikið á, að svo
mörgum vitum hafl verið komið upp, að
sæmilegt megi heita að sigla um landhelgina. Margir þingmenn hjer hafa
verið sjómenn, og vita vel hvað það er,
að sigla úfinn sjó i myrkri, og taka illa
lendingu. Og þeir vita, að þeir menn
verða ekki taldir i tugum, sem látið
hafa lifíð fyrir þá sök eina, að þeir
vissu ekki fyrir, hvar þeir áttu að lenda.
Jeg tel óráðlegt, að fella vitana burtu.
En í sambandi við þá athugasemd, sem
jeg gjörði áðan, skal jeg taka það fram,
að jeg tel rjett að gefa stjórninni heimild til að fresta þessu, ef í öngþveiti
kemur. En jeg tel alveg sjálfsagt, að
samþykkja þetta i fjárlögunum, ef svo
fer, sem mikil ástæða er til að vona,
að styrjöldin hafí ekki nein háskasamleg áhrif á fjárhag þessa lands.
Þetta eru þær athugasemdir, sem jeg
vildi gjöra við brtt. fjárlaganefndarinnar við 13. gr., að því leyti, sem jeg
kem ekki aftur að þeim, er jegminnist
á simana.
Aftan við 14. gr. B. XIII. a., þar sem
talað er um styrkinn til uuglingaskólanna, vill nefndin hnýta athugasemd,
þar sem skólanir á Núpi, Hvitárbakka,
ísafírði og Seyðisfirði eru sjerstaklega
nafngreindir, og þ.eim heitið 1500 kr.
styrk á ári.
Það er merkilegt, að sú meinlega
vitleysa skuli sitja i mönnum ár eftir
ár, að vilja veita hæstan styrk þeim
skólunum, sem best geta komist af án
styrks. Bæði á ísafírði og á SeyðÍBfirði
geta menn gengið heiman að frá sjer i
skólana. Það er þvi ekki nema hús-
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rúmið og kenslan, sem menn þurfa að
kosta. En í sveitunum þurfa menn að
hafa nemendurna á vist i sjálfum skólunum. Erfiðleikarnir eru hjer ekkisaman berandi.
Jeg vil skora á fjárlaganefndina, að
kippa þessu í lag til 3. umræðu, þvi að
hjer er um svo bersýnilegt ranglæti að
ræða, að það er ekki sæmandi fyrir
þingið, að senda annað eins frá sjer.
Nú vil jeg nefna með örfáum orðum
nokkrar brtt., sem jeg á við 13. gr.
En fyrst vil jeg geta þess, að brtt.
háttv. þm. Snæf. (S. G.) á þgskj. 338
mun jeg ljá atkvæði mitt. Hún er um
það, að halda uppi leiðarljósi á Svartatanga við Stykkishólm. Á þessu er hin
mesta nauðsyn, en kostar hins vegar
svo lítið, að sjálfsagt er að gjöra þetta
orðalaust.
Brtt. frá strandferðanefndinni á þgskj.
435 ætla jeg að sje tekin aftur. (Ýmsir
þingmenn: Já, hún bíður til 3. umr.).
Jeg skal þá ekki tala mikið um það
mál að sinni. Jeg verð þó að geta
þess um brtt. mína á þgskj. 392, sem
er við sama liðinn, að hún fer fram á
12000 kr. styrk til flóabátsins á Breiðafirði, ef sú verður raunin á, sem til er
stofnað, að báturinn verði keyptur.' En
um leið hefi jeg farið fram á, eftir
beiðni hjeraðsbúa, að þingið veiti auk
þess 10000 kr. styrk úr landssjóði til
þess að kaupa bátinn. Sá hluti tillögunnar getur komið undir atkvæði nú,
þó að hinu verði frestað. Það skaðar
raúnar ekki, að það biði lika til 3. umr.,
ef hæatv. forseta þykir umhendis að
hera það upp nú.
Þá kem jeg að símatill., sem jeg hefi
borið fram. Eins og menn muna, tók
jeg á þinginu í fyrra aftur frumv. um
þenna síma, vegna þess að símastjórinn
Bkrifaði þinginu brjef, sem prentað er
í Þingtíðindunum frá í fyrra, þar sem
Álþt. 1915. B. IH.

hann skýrir frá því, að fyrirhugað sje
að leggja þenna síma á árinu 1916.
Það er því loforð simastjórnarinnar og
þingsins fyrir því, að síminn skuli verða
lagður á næsta árí, og þar sem nú er
nægilegt fje fyrir hendi, þá sje jeg ekki,
hvemig þingið getur látið undið höfuð
leggjast, að efna loforðið.
Það stendur i símalögunum, jeg ætla
í 7. gr., að afganginum af rekstri símans ár hvert skuli varið til þess að
leggja 3. fiokks síma, og i annari grein
stendur, að vextir og afborganir af símalánum teljist ekki til reksturskostnaðar.
Það er því beinlínis lögskipað, að tekjuafgangurínn skuli ganga til 3. flokks
simanna, og engin heimild til að ráðstafa því fje á annan hátt, ekki fremur
en hægt er að taka laun embættismanna
og verja þeim til brúargjörða. Jeg skil
ekki hvað fjárlaganefndin hefir ætlað
að spara með því, að nefna ekki þessa
upphæð í fjárlögunum. Henni verður
hvort sem er ekki varið til annars,
nema þá að samin væru sjerstök lög,
um frestun eða breytingu á 7. gr. símalaganna. (Sveinn Bjömsson: Fjárlögin
eru líka lög.) Ekki þess konar, að með
þeim verði hnekt öðrum lögum eða þeim
breytt. Jeg vona, að háttv. deild sjái,
að hjer er ekki faríð fram á annað en
það, sem sjálfsagt er, og veiti því þess
vegna góðar undirtektir. Háttv. frsm.
fjárlaganefndarinnar (P. J.) viðurkendi
í gær, að jeg hafi hermt hjer rjett frá.
En honum er málið vel kunnugt, þvi
að hann sat ásamt mjer í simanefndinni
í fyrra.
Jeg hefi áður minst á, hversu merkilegur þessi sími, frá Búðardal og yfir í
Saurbæ, er fyrir norðurhluta Dalasýslu,
einkum til þess að ná í lækni. Ef
mönnum er það ekki ljóst, get jeg reynt
að skýra það með dæmi. Ef riðið er
eftir Skarðströndinni 4—5 tíma reið að
8
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Tjaldanesi, geta menn hringt þaðan að
Búðardal, til þess að vita hvortlæknirinn er heima, og ef svo er, beðið hann
að mæta sjer. Það liggur í augum uppi,
að ef læknirinn er t. d. staddur í Bæj
arsveitinni, þá er ekki til neins að fara
til Búðardals til að ná í lækni. Efsvo
stendur á, geta menn reynt að hringja
til Magnúsar Pjeturssonar í Hólmavík,
og ef hann skyldi vera vant við látinn, þá er um þriðju leiðina að velja,
sjóleiðina yfir að Reykjanesi til Odds
Jónssonar. Með þvi að hafa símann,
geta menn oft sparað sjer tveggja daga
ferð, og hana ef til vill árangurslausa,
og eins gjört mönnum kleift að ná í
lækni, sem að öðrum kosti hefði verið
ómögulegt. Sje nú sá sjúki annaðhvort
kona í barnsnauð eða annar sá, er
skjótra aðgjörða þarf við, getur. þetta í
mörgum tilfellum riðið á lifi hans. Jeg
vona að mönnum sje þetta nokkurn
veginn ljóst, þó að menn sjeu ef til vill
ekki nákvæmlega kunnugir vegalengdunum, sem hjer er um að ræða.
Svo er það sjerstaklega brúin á Ljá,
sem jeg vildi biðja bæði fjárlaganefndina og aðra að veita tregðulaust. Hjer
er að eins að ræða um endurveitingu á fje, sem að líkindum verður
ekki hægt að að nota i ár. Landaverkfræðingurinn segir, að minsta kosti, að
vafasamt sje, að hægt verði að byggja
brúna i haust, vegna þess hve ilt er að
ná i steinlim. En ef það verður hægt,
nær það ekki lengra; þá verður vitanlega eldri fjárveitingin tekin, en þessi
ekki. Jeg vildi benda á þetta, til þess
að láta menn vita hvernig á þessu stæði.
Hin brúin, sem jeg fer fram á fjárveitingu til, er fyrirhuguð á sýsluveginum á Fellsströndinni, á Kjallaksstaðaá.
Það er mikið vatnsfall og ilt yfirferðar,
þó að það sje raunar ekki jökulvatn,
einfl og sumar bergvatntsár eru nú kallaðar af hv. 2. þm. S.-M. (G. E.).

Þetta eru nú minar tillögur, og vildi
jeg sjerstaklega biðja menn að láta ekki
kjördæmi mitt fara á mis við simann,
sem því var heitinn í fyrra, og eins að
láta ekki brúargjörðina þurfa að falla
niður, þó að ekki verði hægt að koma
henni í framkvæmd á þessu árí.
Hjer er till. á. þgskj. 405 um 8500
kr. fjárveitingu til brúargjörðar norður
á Langanesströndum. Jeg heyri sagt,
að brú hafi verið gjörð yfir þessa á þar
norður frá í fyrra, en að hún hafi dottið í ána. Má jeg spyrja, hvað olli því
falli? Mundi það hafa verið vanræksla
verkfræðingsins, eða þeirra manna, sem
gjörðu brúna eftir hans fyrirsögn? Og
til hvers er nú farið fram á þessa fjárveitingu? Er það til þess að byggja
brú út í ána, en ekki yfir hana, til þess
að hún geti hrunið í annað sinn?
Jeg vildi, áður en jeg sest niður,
gjöra örlitla athugasemd, út af því, að
mönnum hefir þótt það sæta býsnum og
ósköpum, hversu margar brtt. eru við
fjárlögin nú. Þrír eða fjórir þingmenn
hafa staðið upp og skelt á lærín: Að
hugsa sjer, svona og svona margar brtt.,
og svona og svona margra þúsunda kr.
hækkun! Það er býsna gaman að heyra
þettá, af því, að þegar Utið er til fjárlagaþinganna nú undanfarið, þá verður
þetta ekki eins voðalegt. Á þinginu
1909 voru brtt. 254, á þinginu 1911
194, á þinginu 1913 180 en á þinginu
1915 nú 160. Brtt. eru með öðrum orðurn
langfæstar nú. Og svo standa menn
upp, berja sjer á brjóst og tala um firn
og ósköp, aldrei hafi slíkt komið fyrir
áður. (Ráðherra: En upphæðin?) Jeg
hefi ekki reiknað það saman. En það
værí sjálfsagt gustuk að gjöra það, til
þess að fríða samviskur manna. Upphæðin er lika áreiðanlega með lægsta móti.
Ráðherra: Jeg þarf ekki að vera
margorður um þenn^ kafla fjárlaganna.
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Jeg vil þó drepa á afstöðu mina til brtt.
'þeirra, er fram hafa komið, og skal þá
fyret minnast brtt. nefndarinnar. Hún
leggur tíl að færa niður útgjöldin í
stjómarfrv., 13. gr. B. I, um 57 þús. kr.
Aftur á mótí fer hún fram á 32 þús.
króna ný útgjöld á liðnum. Verði till.
hennar samþyktar, sparast á þessum lið
25 þús. kr. f brtt. við B. I. er farið
fram á 200 kr. hækkun á skrifstofukostnaði landsverkfræðings. Þessi hækkun byggist á því, að kol og ljósmeti
hefir hækkað allmjög í verði, og hefi
jeg ekkert við hana að athuga; upphæðin skiftir litlu og menn geta ekki
starfað i myrkri og kulda.
Við B. n. hefir nefndin lagt það til,
að styrkurinn til Skagfirðingabrautar
verði numinn burtu annað árið. Enn
fremur leggur hún það til við B. HI, að
afnuminn sje styrkurinn til Stykkishólms- og öxnadalsveganna. Jeg er
þeirrar skoðunar, að það sje allhæpið,
hvort rjett sje að lækka nú mikið fjárframlag til vegagjörða i landinu. Þessber
að gæta, að til þessa þarf lítið sem ekkert
erlent efni, og vegagjörð veitir mjög
mörgum mönnum, sem þess þurfa með,
atvinnu yfir Bumarið, langt fram á haust.
En sje nefndin hrædd um að tekjur
landsins hrökkvi ekki til þessa, þá teldi
jeg það miklu betra úrræði, að setja
sams konar athugasemd við þessa liði
og nefndin hugsar sjer við simaliðina,
að fresta mætti framkvæmdum verkanna, ef nauðsyn þætti. Þá er brtt. við
B. m, 8, að færa þann lið i 16 þúsund
krónur hvort árið, í stað 32 þús , er i
stjóraarfrumv. standa. Vitanlega er jeg
alveg samdóma nefndinni i þessu. í
stjórnarfrv. stóðu 32 þús. kr., en það
stafaði af ritvillu i handritinu, sem of
seint var orðið leiðrjetta, þegar hennar
varð vart, — hefði raskað öllum útreikningnum, sem búið var að leggja mikla

vinnu i. Þetta voru niðurfærelur hefndarinnar.
Þá kem jeg að hækkunum.
Nefndin hefir lagt til, að veittaryiðu
25 þús. krónur, til þess að brúa eystri
ós Hjeraðsvatna. Jeg get fallist á þessa
tíllögu; brúin, sem nú er, er sögð vera
mjög hrörleg og jafnvel lifi manna
hætta af þvi búin. Ef til vill er það
með hliðsjón af þessari brtt., að nefndin hefir lagt til, að veitingin til Skagfirðingabrautar fjeUi burt. Þá eru brtt.
viðvíkjandi brú á Miðfjarðará. Það vildi
svo slysalega tíi með þessa brú, að eigi
hafði vérið nægilega tryggUega um hana
búið, svo að áin sópaði henni burtu í vöxtum. Hjeraðið hafði lagt fram fje til hennar að sinum hluta, og virðist sanngjamt,
að landssjóður taki einhvern þátt í þvi
áð gjöra hana af nýju. Nefndin hefir
lagt til, að 7000 krónur sjeu veittár i
þessu skyni. Aftur á móti hefir komið
fram brtt. frá háttv. þm. N.-Múl. (J. J.
og B. H.), um að upphæðin verði 8500
kr. Jeg get ekki, að svo stöddu, tekið
afstöðu tíl þessarar brtt. Verð fyret að
heyra rök þau, er háttv. flutningsmenn
færa fyrir henni. Þá leggur nefndin
til, að veittar sjeu 8000 krónur til þess
að gjöra dragferju á Skjálfandafljót, og
get jeg verið þvi samþykkur.
Þá kem jeg að brtt. einstakra þm.
við 13. gr. B. Jeg hefi þegar minst á
brúna á Miðfjarðará. Enn fremur hafs
komið fram tillögur um að veita fje tíl
brúargjörða á fleiri ár: Eyjafjarðará,
Hörgá, Jökulsá, Kjallaksstaðaá, Ljá, Ólafsfjarðarós og Hamarsá. Yrðu allar þesear fjárveitingar samþyktar, þá mundi það
hækka liðinn um kr. 167,500. Það er
þó nokkuð öðru máli að gegna um
brúna á Ljá en hinar brýrnar, þvi áð
þar er að eins um endurveiting að ræða.
Verði sú brú ekki gjörð i sumar, þá er
auðvitað sjálfsagt að veita fje til þess
8*
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að hún verði gjörð síðar, þar sem hún
stendur í gildandi fjárlögum. Það er
um allar þessar breytingartillögur að
segja, aó það væri auðvitað skemtilegast að geta brúað sem flestar árárlega,
en eins og nefndin tekur fram, þáleyfir fjárhagurinn ekki, að teknar sjeu
fleiri brýr á þessu tímabili en stjórnin
hefir stungið upp á og taldar eru í vegafjárveitingunum, og auk þess þær, sem
nefndin heflr mæit með.
Annars vil jeg geta þess, að jeg hefi
enn ekki tekið afstöðu til þessara tillagna. Jeg vil fyrst heyra rök háttv.
flutningsm. fyrir þeim. Vera má, að
þau verði svo góð, að óhjákvæmilegt
verði að sinna þeim að einhverju leyti.
Um 13. gr. C. þarf jeg ekki að tala
nú, því að brtt. við þann lið hafa verið
teknar aftur að sinni.
Þá kem jeg að 13. gr. D. Þar hefir
nefndin gjört nokkrar breytingartillögur.
Enn fremur hefir hún gjört þá athuga
semd við liðinn, að nýjar símalagningar
skuli ekki koma til framkvæmda, svo
framarlega sem fjárhagurinn virðist ekki
leyfa það. Mjer virtist það ekki fært,
þegar frumv. var samið, að láta það
vera svo úr garði gjört, að þar væri
ekki stungið upp á neinum nýjum símalinum. Jeg hefi nefnilega litið svo á,
að það sje beint lögmælt, að tekjuafganginum af símunum sje varið til þess
að leggja nýja síma. Raunar hefir tekjuafgangurinn verið hærri á pappírnum
en stjómin leggur til að varið sje til
nýrra símalagninga. En simareikningurinn er ekki nákvæmur, að því leyti,
að þar eru ekki með taldir til gjalda
vextir af lánum. Jafnframt er það
spursmál, hvort ekki myndi rjett, að
gjöra þar lika fyrir fyrningu símanna,
því að þótt simaþráðunum sje alt af við
haldið, þá fúna samt staurarnir smám
saman. Ritsimalögin marka reyndar að
nokkru, hvað talið skuli til útgjalda

simans, og þeim verður auðvitað að
hlýða.
Nefndin hefir lagt til dálitla hækkun við rekstur stöðvanna í Reykjavik
og á Borðeyri, og jeg hefi ekkert við
það að athuga. Sama máli gegnir um
viðgjörð á símakerfinu á Akureyri. Þar
sem landið hefir einkarjett á rækslu
símanna, þá er það auðvitað sjálfsagt,
að það kosti tii þess, að þar sje alt í
góðu iagi, enda er það fjárhagslegt tap
fyrir landið, ef stöðvarnar geta ekki
afgreitt menn eftir þörfum.
Jeg get ekki verið sammála háttv.
þm. Dal. (B. J.) um fjárveitinguna til
þess að kaupa stöðvunum peningaskápa.
Mjer virðist það sjálfsagt, að varðveita
verðmæta muni iandsins, eins á þessum
stöðvum og öðrum, og fáist eldtraustir
skápar ekki fyrir minna verð en nefndin stingur upp á, þá er sjálfsagt að afla
þeirra samt. Þar sem nefndin hefir komið fram með athugasemdina við þennan
lið, þá er þar opnuð leið til sparnaðar
á 78,500 kr., ef á þarf að halda.
Háttv. þm. Dal. (B. J.) hefir borið
fram breytingartill. við símaliðinn, um
símalagningu til Búðardals. Það er rjett,
að þingið 1914 gaf ádrátt um lagningu
þessa síma 1916. En þar sem Búðardalssíminn mundi hlíta sömu athugasemd, sem aðrar nýjar línur, ber ekki
að skoða svo, sem breytingartili. háttv.
þm. Dal. (B. J.) fari fram á einsýn útgjöld.
Fyrir utan brtt. háttv. þm. Dal., sem
jeg mintist á, hefir ekki komið fram
önnur brtt. við þenna lið en tiilaga
háttv. þm. V.-Skaft. (S. E.), sem fer
fram á það, að fella liðinn burtu. Það
skiftir ekki miklu máli, hvort þessi tillaga verður samþykt eða ekki. Þó að
hún verði samþykt, þá lít jeg svo á, að
það útiloki ekki, að simar verði lagðir
á fjárhagstimabilinu, vegna laganna frá
1913. Mjer skilst það svo, að stjórnin

121

Stjómarfrumvörp samþykt.

122

Pjárlög fyrir árin 1916 og 1917.

geti, samkvæmt þeim, gjört undanþágu, reisa vitana fyrra árið, því að þá verðef nauðsyn krefði og fje væri fyrir ur enn ekki sjeð, hvernig fjárhagnum
hendi.
reiðir af. En siðara árið gæti svo farÞá kem jeg að vit^málunum. Það er ið, ef ófriðnum linti, að hægt yrði að
athugavert, að vitafræðingurinn hefir nú framkvæma verkin, og þá væri ilt, ef
3700 kr. laun. Þess vegna mun eigi heimildina vantaði.
fært að sundurliða svo laun hans, sem
Við þennan lið er ekki nema ein brtt.
fjárlaganefndin leggur til. í stað 3600 frá háttv. þm. Snæf. (S. G.), sem jeg
ætti þvi að koma 3700, og i stað 400 vænti að hann gjöri grein fyrir.
kr. peraónuJegrar launaviðbótar 300 kr.
Þá kem jeg að 14. gr. og mun, eins
persónuleg launaviðbót. í stjfrv. var og við 13. gr., fyrst minnast á brtt.
þessi sundurliðun eigi höfð, heldur sett- nefndarinnar, en síðan athuga brtt. þær,
ar 4000 kr. alls. En það skiftir máli, er einstakir þingmenn hafa borið fram.
ef mannaskifti yrðu, að 300 kr. sjeu nú
Fyrst skal jeg geta þess, að jeg felst
settar sem persónuleg launaviðbót, því fúslega á brtt. nefndárinnar um uppbót
að þá fengi eftirmaður vitaverkfræðings- á brauðum og eftirlaunum prestsekkna.
ins 3700 kr., en ella 4000 kr.
Eru þær eftir tillögum biskups og stjórnViðvikjandi aðstoðarmanni hans, þá in getur ekkert á móti þeim haft. Sama
skal jeg geta þess, að jeg hefi nýlega er að segja um B. I., launaviðbót til
átt tal við vitamálastjórann, og skýrði Sigurðar Sivertsen dóeents og BjörnsM.
hann mjer frá þvi, að hann teldi það Olsen prófessors.
mjög tvisýnt, að þessi maður fengist til
Þá hefir háttv. nefnd ætlað að spara
þess að halda stöðu sinni, ef hann væri á liðnum til bókakaupa háskólans. Stjórnskyldaður til þess, að veita mönnum in hafði þar lagt til 2000 kr. fjárveitókeypis leiðbeiningar þær, sem farið er ingu, en nefndin vill færa hana niður í
fram á. Fyrir utan hinn fasta starfa 1800 kr.
sinn, hefir hann haft þá atvinnu, að
Mjer virðist þetta ákaflega smásmugleiðbeina mönnum um rafmagnsstöðvar legt hjá háttv- nefnd, að láta sig muna
o. 8. frv., og býst þvi við, að tími hans um þetta litilræði; landssjóð munar
verði of upptekinn, ef hann á að veita það engu. I sambandi við þetta skal
þessa ókeypis tilsögri, sem nefndin tal- jeg geta um brtt., sem fram er komin
ar um. Jeg lofaði að skýra háttv. Al- samkvæmt tilmælum heimspekisdeildar
þingi frá þessu.
Háskólans um lítilfjörlegan styrk til
Þá hefir nefndin sundurliðað kostnað- bókakaupa síðara árið. Það stendur
inn við einstaka vita, i reksturskostnað nokkuð sjeibtaklegar á um þessa deild
og laun vitavarða. Annars skal jeg geta en aðrar deildir Háskólans Þegar hann
þess, viðvíkjandi till. nefndarinnar við var stofnaður, höfðu þær þegar starfað
þessa grein, að það er leitt, ef svo kynni í mörg ár og lagt sjer til talsvert af
að fara, að fje yrði fyrir hendi, að bókum. Heimspekisdeildin var ný, og
stjórnin hefði þá ekki heimild til þess, því eðlilegt, að hún þyrfti að afla sjer
að reisa nema 1 vita af 5, eins og nefnd- talsvert fleiri bóka. Hjer við bætist, að
in stingur upp á. Jeg teldi það rjett- stofnað var, samkværat frv., sem samþ.
ara, að samþykkja tillögur frulnvarps- var á síðasta þingi, nýtt embætti við
ins i þessu efni, en hnýta svo aftan í þessa deild, kennaraembætti í klasssams konar athugasemd og ura símana. iskum fræðum.
En af klassiskum
Auðvitað kæmi það varla til mála að bókmentum mun ekki vera mikið í söfn-
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um landsins. Mjer virðist það óhjákvæmilegt af Alþingi, fyrst það heflr
sagt a að segja þá b, og sjá um, að
kensla í þessum greinum sje möguleg.
Hvort veitt er einu hundraðinu meira
eða minna, munar litlu, og mjer, virðist
það hálf nánasarlegt, að vera að klipa
af þessari smáupphæð, sem engan munar um, nema þann, sem á að njóta
hennar.
Það er rjett hjá nefndinni, að gleymst
hefír að taka upp í frv. fjárveitingu til
söngkennara við Mentaskólann, og er
jeg henni þakklátur fyrir að hafa leiðrjett það.
Jeg þekki lítið til Akureyrarskólans,
en býst við, að kennarinn, sem nefndin
vill hækka launin við, sje illa launaður, og mun ekki leggjast á móti þess
ari lítilfjörlegu viðbót, sem farið er
fram á.
Nefndin leggur til, að lagfæring á
lóð kennaraskólans falli burt. Það má
vera, að þetta geti beðið.
Þá leggur nefndin til að veita fje til
að gefa út siglingafræði á islensku.
Þetta tel jeg þarfa fjárveiting, þvi að
jeg tel rjettast, að allar kenslubækur i
skólum bjer sjeu á íslensku.
Um húsmæðraskólana er það að segja,
að jeg tel sjálfsagt, að þeir sjeu styrktir að sínu leyti eins og bændaskólarnir.
Tillögur nefndarinnar um barnaskólahús og um sundkenslu hjer munu vera
á rökum bygðar. Um styrkinn til Björns
Jakobssonar get jeg ekki sagt með vissu,
en býst þó við, að sú tillaga sje á rökum bygð.
Það hefír þegar verið minst á ýmsar
tillögur frá einstökum mönnum. Jeg
skal sjerstaklega taka það fram um
brtt. á þgskj. 415, hækkun á fjárveitingu til Blönduósskóla, að það er athugavert um þann skóla, að hann hefír
aldrei gefið neina skýrslu til stjórnar
nje þings.

Á sama pgskj. er brtt. um styrk til
húsabóta á Bergsstöðum. Um þessa
brtt. get jeg ekki dæmt, því að engin
gögn hafa legið fyrir stjórninni um
þetta.
Mjer skilst þá, að nefndin vilji spara
í þessari grein um 121 þús. kr., og er
stærsti liðuriun fólginn i barnaskólahúsunum. Þar á móti nema hækkunartillögur einstakra þingmanna um 8600 kr.
Magnús Kristjánsson: Það er
brtt. á þgskj. 407, sem jeg ætla að leyfa
mjer að minnast á nokkurum orðum.
Það er sú eina brtt., sem jeg á við
fjárlögin, svo að það gefur að skilja,
að mjer er hún áhugamál og að jeg
vænti velvildar háttv. deildar, að því
er hana snertir. Vona jeg, að háttv.
deild taki eftir því, sem jeg segi um
tillöguna, því að rjettast er að heyra
málið rætt frá báðum hliðum.
Háttv. framsm. (P. J.) gjörði þessari
tillögu talsvert hærra undir höfði en
öðrum, því að hann talaði um hana
langt mál, þótt ekki vildi hann veita
henni stuðning. Hjer liggur nú fyrir
þinginu áskorun frá hjer um bil 2000
konum á Norðurlandi um, að þingið
veiti 10 þús. kr. styrk til að stofna húsmæðraskóla á Akureyri, og jafnframt er
farið fram á 3000 kr. árlegan reksturskostnað. Svo langt hefi jeg þó ekki
þorað að fara. Jeg fer að eins fram á
5000 kr. styrk á ári til byggingar, gegn
jafn miklu annars staðar frá, þvi að
jeg gjöri ekki ráð fyrir, að hægt verði
að koma skólanum upp á einu ári, en
býst ekki við, að þingið 1917 verði svo
illa skipað, að það neiti um litinn styrk,
ef með þarf.
Jeg ætti ekki að þurfa að fjölyrða
um, hver þörf er á þessari fjárveitingu.
Næg sönnun fyrir því ætti það að vera,
að leitað hefir verið samskota nyrðra
og undirtektir orðið góðar, sumar kon-
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ur gefið 100 kr. og jafnvel meira. Þetta
aýnir, að hjer er um alvörumáfað ræða.
Það skal þegar tekið fram, að þeasi
skóli er ekki ætlaður bænum eingöngu.
Gjört er ráð fvrir raörgum heimavist
um handa konum, sem heima eiga utan bæjar, og þeim eru ætluð sjeretök
hlunnindi, einkanlega þeim efnaminni.
Jeg skal nú ekki fara frekari orðum
um þetta í bráð, en vil litillega taka til
athugunar ummæli háttv. framsm. (P. J ).
Aðalástsoðan bjá honum og nefndinni
gegn þessari fjárveitingu átti að vera
sú, að hjer hefði fyrr legið fyrir þinginu frumv. um stofnun húsmæðraskóla
í sveit. Háttv. framsögum. vildi haida
því fram, að þetta mál hefði kafnað i
hinu pólitiska moldviðri, sem gengið
hefir fjöllunum hærra, en sannleikurinn
er sá, að margir munu hafa litið svo á,
að það fyrirkomulag, sem þá var stungið upp á, væri afar óhentugt frá fjárbagslegu sjónarmiði. Það hljóta lika
allir að sjá, hve ákaflega mikill munur
er á þvi, hvað slikir akólar mundu
kosta landið. hjá því, sem hjer er farið
fram á. Það þarf ekki annað en minna
á bændaskólana, fyrir utan það, hver
munur er á að hafa skólana þar, sem
hægastar eru samgöngur og best er að
afia mentameðala.- Háttv. framsögum.
hefir ekki treyst sjer til að neita því,
að stofnkostnaður tveggja slíkra skóla
mundi ekki nema minna en 100 þús.
kr. og reksturekostnaður árlega fyrir
hvorn þeirra 10 þús. kr. eða meira.
Þetta mun ekki heldur vera of í lagt,
þegar þess er gætt, að bæði þarf að
kaupa jöfð, áhöfn o. fi., auk sjálfrar byggingarinnar. Ef nú báðir skólarnir kosta
minst 100 þús. kr. og að auki 10 þús.
kr. í árlegan reksturekostnað, þá er hjer
um mikla fjárupphæð að ræða, og virðist mjer þetta ekki koma vel heim við
sparnaðaretefnu þá, sem nefndin þykist
fylgja fram. Þess er vert að gæta. í

þessu sambandi, að miklu fieiri geta
notið kenslunnar, ef skólarnir eru í
kaupstöðum en í sveitum. Mjer virðist
þvi ræða háttv. frarasögum. (P. J.) miklu
fremur vera meðmæli með tillögu minni
heldur en hitt, jafnvel þótt hann hafi
ekki ætlast til þess.
Af þvi að jeg ætla m jer ekki að taka
oft til máls, þá vona jeg að menn afsaki, þótt jeg rifji þetta mál nokkuð
upp fyrir mönnum. Hugmyndin er ekki
ný. Málið var talsvert mikið rætt
norðanlands, einkum í Eyjafirði og Þingeyjaraýslu, og um það haldinn sameiginlegur fundur. En þá voru einkum
Þingeyingar svo einstrengingslegir, að
þeir vildu ekki, að skólinn væri annarstaðar en í sveit, svo langt frá kaupstað, að engin kaupstaðarkona gæti
gengið i hann.
Háttv. 1. þm. Húnv. (G. H.) veik
heldur kuldalega að þessari tillögu minni.
Honum fórust orð einhvern veginn á
þá leið, að nær væri að styrkja skólann á Blönduósi, heldur en eitthvert
kák með skólanafni á Akureyri. En
þótt Blönduósskólinn sje góður, þá gctur vist enginn neitað þvi, að hann
hefði átt að vera annaretaðar. Það var
i trássi við guð og menn, að sá skóli
var stofnaður, og þar með eyðilagður
sá skóli, sem staðið hafði i Eyjafirði um
30 ár. En svona fór fyrir ofurkapp
Húnvetninga, og þætti mjer ekki ólíklegt, að þeir væru nú farnir að sjá, að
þetta hafi ekki verið vel ráðið. Jeg
verð að álita, að kvennaskóli Eyfirðinga
hafi verið hart leikinn í þeim viðskifbum, mest fyrir hugsunarleysi þingsins,
sem þá átti um málið að fjalla.
Þetta mál hefir dýpri þýðingu en
margur kann að halda i fyretu. Það
er kunnugt, að konur hafa sótt um
styrk til að koma upp þessum skóla, og
finst þeim þingið vera skylt til þess og
vilja nú vitá, hvort þvi. hafi verið alr
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vara með hin auknu rjettindi til handa
konum, eða hvort þau bara sjeu í orði
en ekki á borði. Og það hlýtur að hafa
víðtæka þýðingu og afleiðingar, hvernig
þingið nú hagar sjer, hvort það hefir
viðsýni til að ráða hjer rjett fram úr. Ef
konur sjá, að alt er skamtað úr hnefa
eins og áður, þá gæti svo farið, að þær
nú þegar teldu sig knúðar til að kasta
sjer alvarlega inn í hina illvigu landsmálabaráttu, sem jeg teldi miður farið,
og svo fjarri hinu sanna kvenneðli. En
ef þær sæju, að sanngjarnlega væri
tekið í mál þeirra, þá hugsuðu þær sem
svo, að þær þyrftu ekki að blanda sjer
inn i þingmái nje flokkadrætti að svo
stöddu; þær geti borið traust til karlmannanna, geti þá rækt heimili sín,
sem eðlilegast er, eins og jafnan er ríkast í eðli allra góðra kvenna.
Jeg hefl ekki reynt að gjöra þetta
mál að flokksmáli, ekki farið i liðsbón
enn sem komið er, treysti því, að þingið
sje svo vel skipað, að í öllum flokkum
sjeu þeir menn í meiri hluta, sem hafi
sanngirni og víðsýni til að líta rjett á
þetta mál og telji sjer bæði ljúft og
skylt að verða vel við jafneðlilegri og
sanngjarnri kröfu, sem þessi erjaf hálfu
kvennanna.
Atkvæðagreiðslan um þessa tillögu
sker úr því, hverjir af ykkur, háttv.
þingmönnum, eru víðsýnir í velferðarmálum þjóðarinnar og hverjir ekki.
Þá er eitt enn, sem jeg vildi minnast
á. Sparnaðarstefnan getur verið góð,
ef henni er haldið innan vissra takmarka, en hún getur, eins og alt annað,
farið út í öfgar. Hjer hefir nú farið
svo, sem svo oft áður, að einn kallar
það sparnað, sem annar kallar ekki
sparnað. Háttv. fjárlaganefnd talar um
að allir eigi að spara, en þó kemur hún
með ýmsar tillögur, sem vitanlega eru
miklu ónauðsynlegri en þetta, sem hún
þó leggur til að yerði felt.

Jeg ætla nú ekki að segja mikið
meira, en vil að eins geta þess, að ef
raínar tillögur verða feldar, þá mun jeg
við 2. eða 3. umræðu athuga, hvort það,
sem samþykki nær, sje alt svo nauðsynlegt, að ekki megi við því hrófla.
Jeg hefl nú lýst minni skoðun. Jeg
teldi það mjög illa farið, ef tillögur
mínar yrðu leiddar á höggstokkinn í
dag, en þó myndi jeg taka því með
allri stillingu, því jeg er þess fullviss,
að þær rísa brátt upp aftur.
Guðmundur Hannesson: Þegar eg bað um orðið, hafði jeg von um,
að menn mundu haldast inni í salnum,
en jeg sje að nú standa flest sæti auð,
svo að það er líklega ekki til neins fyrir mig, að vera að tala yfir auðum
stólum. Jeg ætla þó að segja fáein orð.
Jeg vii fyrst minnast á brtt. á þgskj.
448, um brú á Hamarsá á Vatnsnesi.
Jeg hefi átt tal við Jón Þorláksson landsverkfræðing um þetta mál. Honum
þótti það sómaboð, að einn hreppur og
sýslufjelagið skyldu bjóðast til að leggja
fram 8/4 kostnaðarins, og sagðist hann
ekki skilja í því, að þingið neitaði að
leggja fram það, sem á vantaði. Þótt áin
sje ekki nema lækur þegar þurkar ganga,
þá er hún samt oft ófær á vorin í leysingum, og það sýnir best, hvort ekki er
þörf á brúnni, að hreppurinn skuli vilja
leggja svona mikið I sölurnar.
Þá er næst brtt. mín, um að veita
prestinum á Bergsstöðum, síra Birni
Stefánssyni, styrk til að byggja upp á
jörðinni. Þar stendar svo á, að húsin
eru nálega fallin, og er þvi alveg nauðsynlegt að byggja upp, ef fólki á að
vera við vært. Presti þykir, sem von er,
ósanngjarnt að ætlast sje til þess af sjer,
að hann byggi fyrir eigið fje, þar sem
jörðin verður tæplega prestssetur til
frambúðar, eftir því sem henni er sveit
komið, Landssjóður á jörðina og ber
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að sjá fyrir sómasamlegum húsum á
henDÍ, svo þetta er ekki annað en styrkur til landsins sjálfs.
Jeg ,skal ékki vera margorður um
kvennaskólann á Blönduósi, enda befir
þessi 200 kr. styrkveiting fengið góðar
undirtektir. En út af þvi, sem háttv.
þm. Ak. (M. K.) sagði, skal jeg taka
það fram, að jeg álit þetta skólamál
Norðlendinga vera hálfgjört klúður. Og
jeg skal fúslega játa, að væri alt ógjört,
sem gjört hefir verið i þvi máli, þá
myndi jeg greiða atkvæði með því, að
• skólinn yrði settur í Eyjafirði, en ekki
i Húnavatnssýslu. En úr þvi að Eyfírðingar hafa ekki haft dug i sjer til
að halda við sínum skóla, en aftur Húnvetningar sýnt dæmalausan dugnað í
þvi máli, þá finst mjer það fásinna að
fara nú að dragaaf fjárveitingu til skólans.
Jeg sje ekki annað en það sje sjálfsagt,
að efla Blönduósskólann, úr þvi sem
komið er. Húnvetningar hafa reist
þarna skólahús, sem er eitthvað 25 þús.
króna virði, og það verður ekki sagt,
að staðurinn sje illa valinn, þótt skólinn
væri ef tíl vill betur settur i Eyjafirðinum. Ef til vill reynir Eyjafjarðarsýsla að koma sjer saman við hinar
sýslumar, og þær reisi svo í sameiningu
skóla i Eyjafirðinum, sem kepti við skólann á Blönduósi. En þá nægja ekki
þessar 10 þús., sem farið er fram á. Þá
nægja ekki 25 þús. kr. Fjárveitingin
yrði þá áð vera að minsta kosti 50—
100 þús- kr., ef sá skóli ætti að verða
nokkur veruleg framför frá skólanumá
Blönduósi. Eg held þvi, að tillaga háttv.
þm. Ak. ætti ekki að fara leogra en
til þessarar umræðu, og segi jeg þetta
ekki af þvi, að jeg vilji ekki unna Eyjafírði alÍ8 góðs, heldur ,af hinu, að jeg sje
að þessi fjárstyrkur verður þeim að engu
liði.
Þá vildi jeg minnast ofurlitið á símAlþt 1915. B. £U.

ana, og tillöguna um að skera niður
allar fjárveitingar til þeirra. . I fjárlögunum er einn sími, sem jeg vil minnast á. Það er síminn til Kálfshamarsvíkur á Skagaströnd. Á aukaþinginu
í fyrra var gefið loforð um, að þessi
sirai skyldi lagður 1916. íbúar hjeraðssins vildu samt ekki láta sjer þetta
lynda,. þótti þessi bið of löng og ætluðu
að leggja hann fyrir eigið fje; höfðu
jafnvel útvegað sjer fje að láni í þessu
augnamiði, þó ekki yrði úr þvi, sökum
þess að jeg og ýmsir aðrir löttu þess i
því trausti, að síminn yrði lagðurl916,
eins og lofað var, bæði af aukaþinginu
og landssímastjóra. Það má heita að
þingið sýni prett, ef það samþykirekki
þessa fjárveitingu. Skal jeg svo ekki
orðlengja þetta frekar.
Sigurður Gunnarsson: Þaðhefir nú ef til vill ekki mikla þýðingu að,
jeg standi upp, þvi nú er ekki nema
helmingur þingmanna inni, en af þvi
jeg á hjer nokkrar brtt., þá neyðist jeg
til að gjöra ofurlitla grein fyrir þeim.
Jeg minnist þess, að háttv. framsmfjárlaganna sagði, að nefndin hefði farið svo langt í sparnaðartillögum sinum,
sem fært hefði verið, án þess þó, að
nauðsynlegar framkvæmdir væru rifnar
upp með rótum. Þetta er satt, að nefndin hefir gengið að minsta kosti svo langt,
sem fært var i því að draga úr eða
fella niður nauðsynlegar fjarveitingar;
verður enda álitamál, hvort hún hefir
ekki farið öllu lengra en .fært var að
rjettu lagi. Sjerstakjega mæli jeg þetta
með tilliti til nefndarinnar um vegi,
síma og vitabyggingar. Úr þessumframkværadum vill hún draga mjög. En
þetta, sem jeg nú hefi nú talið, er, eins
og allir vita, öflugustu lyftistengurnar
undir því, að framleiðslan í landfnu og
viðskiftalifið haldist í lagi. Og skal jeg
9
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bæta því við, að aldrei er þesa brýnni
þörf en á þessum erfiðu ófriðartímum.
Þó skal jeg játa, að nefndin hefir tekið
liðlega í eina fjárbón mina, er fer í þá
átt, að bæta samgöngur við fjölbygt
hjerað, með því að veita fje til þess að
mæla upp skipaleiðina að Skógarnesi.
Úr þessu hefir ekki orðið hingað til, en
nú hefir nefndin tekið málið upp á sína
arma, og er jeg henni þakklátur fyrir það.
En er jeg sný mjer að 13. gr. og
brtt. nefndarinnar við hana, þá sje jeg
að nefndin leggur til, að framlagið til
Stykkishólmsvegarins, 8000 kr. síðara
árið, falli burtu. Jeg skal þegar benda
á, að þetta er ekki gjört eftir tillögum
stjórnarinnar nje heldur landsverkfræðingsins. Þvi það sjest af athugasemdum stjórnarinnar, hvað hún leggur til
og hvernig hún lítur á málið. Þar segir svo: »Vegur þessi liggur nær eingöngu eftir blautum mýrum, mjög illum yfirferðar, alt vestur að Gröf í
Miklaholtshreppi, og er óhjákvæmilegt
að halda honum áfram þangað. En úr
því er þolanlegur vegur vestur að Hjarðarfelli*. Þetta er alt öldungis rjett hjá
stjórninni, og skil jeg því ekki, hví fjárlaganefndin leyfir sjer að leggja til, að
fjárveiting þessi falli burtu.
Jeg
treysti því, að háttv. fjárlaganefnd sjái,
að jeg hefi rjett fyrir mjer og sansist
á, að fjárveitingin eigi að standa eins
og hún er í stjórnarfrv.
Þá skal jeg víkja ofurlítið að vítunum. Nefndin leggur til, að bygging
vitans á Malarrifi sje frestað. Þótt jeg
áliti, að það sje mjög nauðsynlegt, að
fá þenna vita bygðan sem fyrst, eins
og fleiri vita, þá skal jeg ekki vera
mótfallinn þessari brtt. nefndarinnar, ef
hún þá aftur á móti tekur liðlega i það,
að fjárveitingin til Stykkishólmsvegarins fái'að standa óhögguð. Elest efni
í vita er afar dýrt sem stendur, en
vegagjörðin heimtar ekkert útlent efni.

Þá er brtt. á þgskj. 383. Þar fer
jeg fram á að fá 100 kr. styrk til
tveggja leiðarljósa á Svartatanga. Háttv.
framsm. nefndarinnar (P. J.) ber því við,
að þetta sjeu Qkki leiðar- heldur hafnarljós, og hefir það eftir umsjónarmanni
vitamálanna. Þetta er hinn mesti misskilningur. Þegar skip sigla inn flóann, þá lýsir Elliðaeyjarvitinn þeim inn
að eynni. En þegar komið er inn fyrir
eyjuna, þá er skarpur krókur á skipaleiðinni, og nýtur vitans þá ekki, en
þá taka leiðarljós þessi við, sem nauðsynleg leiðbeining fyrir skipin inn undir höfnina. Kostnaðurinn við að gæta
þessara Ijósa er ekki lítill, því helst
þarf að hafa fastan mann mikinn hluta
ársins. Jeg legg áherslu á það, að þessi
Ijós eru ekki hafnarljós, heldur, eins og
jeg sagði, leiðarljós.
Það er ekki nema sanngjarnt að veita
þenna styrk, þvi að þingið hefir á þremur undanförnum fjárhagstímabilum veitt
styrk til þessara leiðarljósa, og væri nú
undarlegt, að fara að kippa að sjer
hendinnn
Um brtt., sem jeg á hjer, ásamt háttv.
þm. Dal. (B. J.), viðvíkjandi styrk til
fióabáts á Breiðafirði, ætla jeg ekki að
tala í þetta sinn, því að það stendur
enn á áliti strandferðanefndarinnar, en
væntanlega verður hægt að athuga þann
lið við 3. umr. Að eins skal jeg taka
það fram, viðvikjandi þessari brtt. á
þgskj. 392, að kjósendur minir hafa falið mjer, auk þess að fá ársstyrkinn
hækkaðan að mun, að fara fram á, að
fá landssjóðsábyrgð fyrir 10,000 kr., til
að kaupa vjelbát, en ætlast ekki til, að
það sje beinn styrkur. Aftur á móti
hafa Dalamenn falið þingmanni sínum
að fá beinan styrk. En, eins og jeg
drap á áðan, er nú ekki tækifæri til að
fara ítarlega út í það mál.
Jeg vænti þess, að fjárlaganefnd og
strandferðanefnd hafi kynt sjer ítarlega
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öll skjöl og skilríki, sem snerta það in til unglingaskólanna í heild sinni,
mál. Dalamenn og Snæfellingar hafa ef gjört er ráð fyrir, að framvegis verði
átt itarlegt tal við framkvæmdarstjóra sama tala unglingaskóla sem nú er, eða
Eimskipafjelagsins, hr. Emil Nielsen, um að minsta kosti ekki færri. Hinu má
málið, og munu væntanlega njóta aðstoð- heldur gjöra ráð fyrir, að þeim fjölgi.
ar hans um útvegun á bátnum og um Jeg tel ekki ráðlegt, að nú verði minna
fyrirkomulag útgjörðarinpar. Það er fje lagt til unglingaskólanna en á síðáreiðanlega víst, að það mun v.erða asta fjárhagstímabili, enda hygg jeg, að
miklu meira gagn að slikum bát, sem háttv. fjárlaganefnd hafi ekkert á móti
hjer er um að ræða, heldur en að bát, þessari lítilfjörlegu hækkun við nánari
sem einstök verslun á, og getur verið ihugun. Það er að eins farið fram á,
einráð um allar áætlanir, og yflrleitt, að hækka þenna lið um 500 kr., og
hvemig útgerðinni er hagað, og slíkur mundi það jafna hallann. ,
bátur auk þess mjög óhentugur.
Það eru ekki nema 13. og 14. gr.,
Út af því, sem háttv. 2. þm. S.-M. (G. sem eru til umr. i þetta sinn, og þess
E.) sagði í gær, jeg held reyndar meira vegna skal jeg ekki fara lengra út í
í gamni en alvöru, þegar hann fór að fjárlögin að sinni. Jeg skal fúslega játa,
leiða þm. Snæf. frant á sjónarsviðið i að það er mikið vandaverk, sem fjárl.sambandi við þra. Dalamanna, og þá nefndin hefír með höndum, en þótt margt
fjáreyðslu, sem við stofnuðum til með sje eflaust vel ráðið hjá nefndinni, get
brtt. okkar, skal jcg benda fyonum á jeg ekki betur sjeð, en að frá henni
það, að þótt þessi fjárveiting til upp- komi ýmsar tillögur til hækkunar, sem
mælingar á skipaleið inn að Skógarnesi alls ekki sýnast verá bráðnauðsynlegar,
sje látin standa, og þótt mjög yrði og allra síst á sama þinginu, sem vill
hækkaður styrkur til flóabáts á Breiða- draga mikið úr framlögum til mestu
flrði, og þótt Svartatangaljósið gengi í framfaramála landsins.
Jeg gæti t. d. nefnt ýmsar styrkveitgegn, þá sparaði fjárlaganefndin 10—
11,000 kr. til Snæfellsnessýslu í fjörlög- ingar, sem hljóða upp á nafn, og virðunum, ef Malarrifsvitanura yrði frestað, ^st síður en svo vera nauðsynlegar.
eins og hún leggur til. Ef fjárl.n. sparaði svipaðar upphæðir í öllum kjördæmJón Jónsson: Háttv. framsögum.
um landsins, yrði það álitleg upphæð. (P. J.) og fleiri hafa minst nokkuð á
Þetta var raunar útúrdúr, sem heflr brtt., sem við þingmenn Norðmýlinga
litla þýðingu.
höfum komið fram með. Jeg verð að
Þá er að eins eftir ein brtt, sem jeg segja, að þessi brtt. er i alla staði hófá við 14. gr., og skal jeg leyfa mjer að leg og sanngjörn. Hjer ræðir um að
fara um hana örfáum orðum. Hún er endurreisa brú, sem bygð var i fyrra
á þgskj. 428, og miðar að því að hækka sumar, en hrundi i vatnavöxtum siðastlítilsháttar aðalupphæð fjárveitingarinn- liðið vor. Fjárlaganefndin hefir lagt til,
ar til unglingaskóla á landinu. Fjárl.n. að mikiíl hluti kostnaðarins verði greiddhefir gert breytingu í vil einstökum ur úr landssjóði, gegn því, að viðkomskólum, svo sem Núpsskólanum, og skal andi hjerað greiði nokkurn hluta, eða
jeg sist draga úr því. En ef þær breyt- það, sem á vantar, þegar landssjóðsingar ganga fram, og er jeg fyrir mitt styrkinn þrýtur.
leyti fylgjandi þvi, þá lækkar upphæðEins og kunnugt er, var á þinginu
9
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1913 veittur 6000 kr. styrkur til að
b'yggjá 2 brýr; aðra á Miðfjarðará, þá
sem hjét um ræðir, en hina á Hölkná.
Landsverkfræðingurinn gjörði kostnaðar
ásetlun, og áleit, að 9000 myndi nægja,
til að byggja þessar brýr á þeim stöðdtfi, sein hann ákvað. Þar með var því
élegið föstu, að brúarstæði á þeim stöðum væri örugt. Það mun hafa verið
fyrir vángá eða einhverja óstjóm á
verkinu, að brúin fór eins og hún fór.
Nú þegáf* þarf að flytja brúna á annan
stað og hún verður dýrari þar, heldur
en á hifium staðnum, þá kemur það til
álita, hvort sá aukakostnaður eigi að
bitha á hlutaðeigandi hjeraði.
Það verður ekki með sanni sagt, úr
því áð brúarstæðið á fyrri staðnum var
talið örugt af landsverkfræðingnum, að
það sje sanngjarnt, að láta hjeraðsbúa
tvíborgá þenna kostnað. Við vitum, að
lándsverkfræðifigurinn er opinber starfsmaður þjóðarinnar, og þvi verður landssjöður að svara til, ef verk hans fara
feitthvað I ólagi, en ekki einstök hjeruð.
í nefndaráliti fjárlagán. sjer maðúr, að
verkfræðingúr landsins hefir verið svo
sanngjam að segja, að landinu beri að
borga þessa brú. Hann játar, að brúii^
hafi farið svona, vegna þess, að hvorugúr verkfræðingúrinn gat verið við stáddúr, og maður sá, sem átti að sjá um
verkið, hafði ekki fullkomna verkfræðilégá þekkingu. Þetta sýnir, að verklS*éöðfBfgxrr iandsins hefir svo miklum
^törfum áð gegna, að hann getur ekki
kóftöst yfir áð lita eftir þeim öllum.
Þ^ár svó verkið fer i handaskolum,
vegfiá eftirlitéleysis af hendi þeirra, sem
elgá 'áð hafa yfirumsjón með þvi, fæ jeg
ekki betúr sjéð, en að landssjóður ein£ðngu éigi 'að bérá afleiðingamar.
HfittV. frámsm, (P. J.) sagði, að landsverkfræðingurinn ætti ekki einn sök á
•þvi, áð brúin bilaði. Jeg veit ekki, á
hverjú hann byggir það. Mjer finst

ékki hægt að kenna þáð öðram en þeim,
sem á að stýra verkinu. Mjer hefir
verið ságt frá því, að menn úr hlutaðeigandi hjemðúm hafi bent á, að það
dygði ekki að ganga frá brúnni eins og
gjört var, á þéssura stað. Hafi svo verið, þá er þyi síður ástæða til að láta
hjergðið bera köstnaðinn.
Þá sagði háttv. framsm. (P. J.), að
menn ættu ekki að vera að setja fyrir
sig smámunalega þátttöku í kostnaðinum. Það er nú sjátfsagt rjett, að það
sje ekki vert að setja fyrir sig smámuni, en hjer stendur alveg sjerstaklega á, og við myndum ekki hafa fárið
fram á þetta, ef ekki hefði verið svona
i garðinn búið. Við getum ekki kannast við, að hlutaðeigandi hjeráðsbúar
eigi sök á því, hvernig fór, og því eigi
þeir ekki að bera kostnaðinn. Mjer er
þetta í rauninni ekkert kappsmál, enda
býst jeg við, að þingmenn láti sjer í
ljettu rúmi liggja, hvemig fer um þessa
brú. Jeg gjöri ráð fyrir, að menn hafi
yfirleitt ekki miklar vonir um að þær
mörgu brtt., sem fram eru komnar, nái
samþykki deildarinnar. Enda væri það
rjettast af þingmönnum, að koma fram
með sem fæstar þrtt. við fjárlögin. Það
er að visu óþægilegt fyrir þingmenn,
þegar kjósendur óska þess, að þeir útvegi þetta og þetta handa sínum kjördæmum, og þeir telja það jafnan sjálfsagða kurteisi, að leitast við að verða
við óskum kjósanda. En þetta er rangt.
Þingmenn eiga ekki að vera að daðra
við kjósendur, heldur eiga þeir að fara
eftir sínu éigin höfði, og fylgja fram
fram þeirri stefnú í fjármálura, sem þeir
álita rjettasta. Við verðum að fara að
hefja okkur yfir hreppapólitik í fjármáíum
bjer á þinginú og táká upp skynsamlega
Stefnú. En það verður ekki gjört, nema
einstákir þingmenn takmarki kröfur
sinar til laúdssjóðsins, og naumast meðan svo stendur, að hver einstakur þing-
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fnaður befir tillögurjett í fjármálunum
tíl aukinna útgjalda. Það erbarnalegt,
að vera að gjöra sjer það að leik, að
bfcra fram brtt., og i því efni á maður
ekki að fara fram á annað en það, sem
maður getur haldið fast við. {Guðm.
Eggerz: Þetta segja nú allir).
Jeg ífctla mjer ekki að fara að sundnriiða þ$r tillðgur, sem hjer liggja fyrir.
Þær eru að vísu ekki mjög margar, en
þeer myndu hafa töluverð áhrif á tekjuhallann, ef þær næðu fram að ganga.
Sjerstaklega eru það brýrnar, sem hafa
verulegan kostnaðarauka í för með sjer.
Jeg taldi mjer skylt að minnast á þessa
brú á Miðfjarðará, þvi að mjer finst það
rangtj að láta hlutaðeigandi Býslu eða
hrfcpp bera kostnaðinn, þegar svona
slysálega tókst til. Jeg segi ekki að
sýslan eða hrepparnir geti það ekki, en
það er bara stefnan i málinu, sem jeg
fer að halda fram. Hún á að vera sú,
að landssjóður einn bæti úr því, sem
ttiður fer fyrir handvömm starfsmanna
hans.
MattBias Ólafðson:. Jeg tek ekki

tíi máls af því, að jeg eigi brtt. við fjárlögin. Jeg hefi ekki komið fram með
neina brtt., og stafar það meðfram af
þvi, að jeg hefi verið svo önnum kafínn, að jeg gat ekki gefið mjer tíma til
•að kynna mjer brtt. nefndarinnar, og
hins vegar er mjer ekki ljúft að standa
4 því beinatrogi, sem þingmenn standa
Wú í dag eftir dag. Þó jeg hafi ekki
komið með neina brtt. sjálfur, iangar
’naig til að <gjöra örstutta athugasemd út
fef einni brtt., sem fram hefir komið.
Það er 40. brtt. sjálfrar fjárlaganefnd•arinnar, þar sem hún leggur það til,
■að feila niður fjóra vita, sem stjórnin
•ætíaðist til að bygðir yrðu á næsta fjár■hagstímabili. Með þessu hygst nefndin
•að 'spara upp undir 50000 kr. Þetta er

að vísu mikill sparnaður, en jeg efast
um að það sje hyggilegur sparjiaður.
Ef eitthvað þarf að spara, þá verðtup
við að athuga, hvað belst xnegi spara.
Það er aldrei svo þröngt 4 búi, að það
sje ekki óhyggilegt að spara á sumum
sViðurn. Og á þessu syiði/naá -einna
sist spara. Jeg hefi heyrt, að vitamálastjórnin hafi farið fram á, að það yrðu
bygðir átta vitar á fjárhagstímabilinu.
Henni er það kunnast, hve þörfin er
mikil og hvar hættan er mest.,
Menn kunna nú ef til vifi að
segja, að hættan sje ekki meiri en á
liðnum öldum, en með þeim hugsunarhætti yrði lítið um framfarir hjer á
landi. Auk þess hafa siglingar aukist
mjög hraðfara á seinustu árum, svo að
hættan er að því leyti meiri nú en áður, og því dugar ekki að vitna tii liðinna tíma í því efni. StjórnÍB hefir njú
fallist á að taka 5 nýjar vitabyggingar
upp í fjárlögin, og því fipst mjer þaö
harla undariegt af fjárlaganefndinnijnð
hún skuli leggja til að fella fjórar þeirra,
en taka að eins eina upp.: Sparnaðurinn er að visu nokkuð-mikiU 4 orði, en
eins og jeg drap á áðan, held jeg að
það sje ekki hyggilegur.sparnaður. Jeg
held að hitt sje hyggilegra, eins og hy.
þm Dal. (B. J.) sagði áðan, að láta nú
eins og ekki sje þröngt i búi, enda er
það ekki enn þá, hvað sem verður. Viö
getum gjarnan hugsað um, hvað gpti
komið fyrir, og best er að vera við öþlpi
búinn. En þá er lika ráö að láta. fjárveitingar bíða til seiuna ársius og gefa
stjóminni heimild til að fresta framkvæmdum, ef nauðsyn krefur. Þaðgetur veiið, að styrjöldin miuki tolitekjur
okkar, og annað er ekki. að pttasb en
afleiðingar af ófriðnum. Það geturnpginn sagt neitt um, hvetjar þær yyrða;
það getur verið, að þær verði miklar
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og slæmar, en það getur líka farið svo,
að þær verði ekki meiri en hingað til,
og þá er ekkert að óttast. Nú er hjer
góðæri bæði til lands og sjávar, og er
þvi ekki ástæða til að draga úr nauðsynlegum framkværadum þess vegna.
Jeg hefði helst kosið, að háttv. fjárlaganefnd vildi taka þennan lið aftur,
en vilji hún það ekki, get jeg ekki látið
vera að koma með brtt. til 3. umr., og
vona jeg, að sú tillaga fái fylgi háttv.
deildar.
Jeg sje svo ekki ástæðu til að tala
um fleiri brtt. Þetta er sú tillagan, sem
mig tekur sárast, ef fram gengi.
Ráðherra: Mjer þykir það leiðinlegt, að háttv. 2 þm. N.-Múl. (J. J.) er
ekki inni, því að jeg ætlaði að leyfa
mjer að gjöra nokkrar almennar athugasemdir út af ræðu hans.
Eins og eðlilegt er, var aðalatriðið i
því, sem hann sagði, brúin á Miðfjarðará, sem svo slysalega vildi til um, að
hún fjell þegar hún var nýlega fullgjörð.
Mjer virtist hann halda þvi fram, að
landssjóður ætti að bera ábyrgðina á
því, hvernig fór. Ef það er rjett skilið
hjá mjer, þá er afieiðingin sú, að landssjóður ætti að endurreisa brúna að öllu
leyti á sinn kostnað. Þessi brú, sem
hjer er um að ræða, er á sýsluvegi, og
var bygð á kostnað landssjóðs að miklu
leyti, en að hinu leytinu með framlagi
úr sýslusjóði. Landið mun hafa lagt
ókeypis til hina verkfræðilegu vinnu
við að koma brúnni á. Nú er spurningin, hver á að bera áhættuna. Þetta
merkir ekki einungis brúna á Miðfjarðará, heldur einnig sjerhverja aðra
brú eða mannvirki á þessu landi, sem
eins er ástatt um. Nú skulúm við hugsa
okkúr, að einhver feill hefði verið í
framkvæmdum verkfræðingsins, sem
gjörði brúna. Þá er spurningin: Ætti
landssjóður einn að bera ábyrgðina eða

1

að eins að einhverju leyti og sýslan að
eínhverju leyti eða sýslan eingöngu ?
Eins og jeg tók fram áðan, var þetta
mannvirki gjört með styrk úr landssjóði
og með ókeypis verkfræðilegri aðstoð.
Mjer skilst, að landssjóður hafi verið búinn að gjöra það, sem honum bar, þegar hann var búinn að leggja fram fje
til brúarinnar og láta verkfræðing sinn
vinna verkið ókeypis. Starfsmaðurinn
verður þá að skoðast í svona tilfelli
aðallega sem starfsmaður sýslunnar. Og
þá skilst mjer, að aflpiðingin af því
verði sú, að sýslan eigi að bera áhættuna. Það er ekki hægt að ætlast til
þess, að sá, sem slika aðstoð lætur i
tje ókeypis, eigi að bera ábyrgð á því,
ef verkamanninum skjátlast. Jeg skal
taka það til dæmis, að jeg hefði vinnumann, sem væri smiður, og lánaði hv.
2. þm. N. M. (J- J.) þenna smið ókeypis
til að smiða baðstofu hjá honum. Nú
skulum við segja, að smiðurinn gjörði
eitthvert smíðafeil, svo að verkið yrði
ónýtt. Ætti jeg þá að bera ábyrgðina
og kosta verkið af nýju, að eins fyrir
það, að jeg. gjörði honum þann greiða
að ljá manninn, smiðinn? Það get jeg
ekki gengið inn á. Jeg held að það sje
nokkuð likt um sambandið milli sýslufjelagsins og laudsjóðs, að þessu leyti.
Jeg segi þetta ekki af þvi, að jeg vilji
spilla fyrir brúnni á Miðfjarðará, heldur
sem almenna athugasemd, sem gildi,
hvað sem fyrir kann að koma. Svo
skal jeg minnast á hitt tilféllið, að ekki
hafi verið .neitt feil í gjörðum verkfræðingsins. Þá er það ljóst, að því
síður væri hægt að ætlast til þess, að
landsjóður bæri ábyrgð á verkinu. Þetta
vildi jeg taka fram, svo að það sæist
að minsta kosti i þingtiðindunum, að
það hafi ekki verið gengið inn á það af
stjórnarinnar hálfu, að landsjóður ætti
að bera áhættu af því verki, sem hjer
er um að ræða og sáms konar verkum-
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Hitt skal jeg standa við, að i svona tilfelli er það ekki nema aanngjarnt, að
landsjóður hlaupi undir bagga.
Guðmundur Eggerz: Jeg ætla
að taka i sáma strenginn og báttv. þm.
V.-ísf. (M. Ó.), að mjer þykir leitt, að
háttv. fjárlaganefnd hefir felt niður fjárveitingar til vitabygginga. Jeg lít
þannig á, að síst hefði átt að taka þá
stefnu að spara fjárveitingar undir þessum lið. Að minsta kosti tel jeg vitann
á Malarrifi mjög nauðsynlegan. Eins
og kunnugt er, hafa skip, er fara vestur og norður um land, eða þá þau, er
koma að norðan, mikið gagn af þessum
vita. Sömuleiðis hafa skip þau, sem
koma sunnan með landi, gagn af vitunum, er Reykjanessvitanum sleppir,
með þvi að þá yrði minni hætta á því,
að þau lendi norður á Mýrunum, sem
oft vill verða. Lika er það, að undir
Jökli eru mörg fiskiskip, sem hafast þar
við nálega allan ársins tima.
Jeg bendi á þetta, til þess að sýna
fram á, að frá sjónarmiði sjómannastjettarinnar er nauðsyn á, að þessi viti sje
i sem bestu lagi, en til þess að tekjuhallinn aukist ekki, mun jeg gjöra brtt.
um að fella burtu fjárveitinguna i 13.
gr. B. IH. til Langadalsvegar, 7000 kr.
hvort árið.
Jeg veit að engum manni blandast
hugur um, að vitabyggingar eru lifsnauðsyn fyrir sjómenn vora, og því ekki
hægt að bera þenna veg í Húnavatnssýslu saman við þær, sjerataklega þar
sem skiftar skoðanir eru um það, hvort
halda eigi áfram með þenna veg, eins
og nú er ætlast til. Jeg vil geta þess,
að sýslunefnd i Skagafjarðaraýslu hefir
óskað, að stjómin ljeti athuga annað
vegarstæði, nefnilega frá Blönduósi um
Kolugafjall að Sauðárkróki. Sýslunefndin áleit að þetta gæti orðið heppilegt, af þvi að vegurinn yrði þá að

mun styttri, Auðvitað skal jeg játa, að
með. þessu lagi yrði vegurinn lagður
yfir fjall, en á siðastliðnum vetri var
gjörð sujómæling þarna á fjallinu, og
þótti vist ekki bein ástæða til að óttast
of mikil fannalög.
Þar sem því þannig stendur á, að
ekki er enn rannsakað til hlitar, hvar
heppilegast verður að leggja veginn, þá
virðist ekki miklu vera slept, þó að
þessi fjárveiting væri feld niður á þessu
fjárhagstímabili. Ef svo fullnaðarrannsókn Um þetta vegarstæði — hvort
vegurinn skyldi heldur liggja frá BlönduÓ8i um
Kolugafjall til Sauðárkróks, eða fram Langadal yfir Vatnsskarð að Viðimýri og þaðan út á Sauðárkrók — kæmi fram á næsta fjárlagaþingi, þá mætti að sjálfsögðu taka veg
þenna af nýju upp í fjárlögin.
Út frá þessu, er jeg nú hefi Bagt, roun
jeg koma fram með breytingartillögu
við 3. umræðu fjárlaganna, er fari i þá
átt, að þessi fjárveiting verði feld, en
Malarrifsvitinn verði tekinn upp í fjárlögin. Og vænti jeg þess, að allir, er
bera hag sjómannastjettarinnar fyrír
brjósti, greiði atkvæði sitt með þeirri
breytingartillögu, þar sem hún að eins
fer fram á það, að þessi viti, sem öll
sanngirni mælir með að verði bygður,
sitji fyrir vegi, sera óvist er, hvort haldið verður áfram eins og uú horfir við.
Jeg álit að sjómannastjettinni væri annara gjört mjög rangt til.
Og flestir
munu kannast við það, að betra sje að
fara um illán veg, en að sigla í myrkri
úti á hafi eða velkjast nálægt brimgörðum, án þess að neitt sje til að sýna mönnum, hvar þeir sjeu staddir.
Sigurður Eggerz: Mjer er það
fullljóst, að á slíkum tímum, sem nú
eru, er erfitt að búa til fjárlög, er bæði
taki tillit til sjálfsagðs sparnaðar og
hins vegar dragi þó ekki úr nauðsyn-
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légum framkvæmdum. Jeg veit að það
er erfltt aðvega salt á milli þessa, en
það erfiði verður háttv. deild að takast
á hendur.
Af þesSum ástæðum sje jeg það fylli
lega, að brýna nauðsyn ber til, að ýms
þörf og annars óhjákvæmileg fyrirtæki
verða að sitja á hakanum, að þessu
sinni. Enda hefi jeg komið fram með
breytíngartiliögu á þgskj. 427, ér fer í þá
átt að verja ekki fje til simalagninga á
þessu fjárhagStímabili.
Nú skyldi enginn ætla, að breytingartillaga þessi sje runnin af þeirn rótum,
að jeg áliti ekki simalagningar nauðsynleg og sjálfsögð fyrirtæki, en ástæðurnar tii þess, að jeg rjeðst á þenna
lið Jjárlagafrumvarp8ins eru fleiri en
ein.
Fyrsta ástæðan er sú, að vegna stríðsins hefir orðið gifurleg verðhækkun á
því efni, er þárf til símalagningar, og
það svo raikil, að t. d. kopar myndi
nú kosta margfait meira en venjulega.
Önnur ástæðan er sú, að ef litið er
til síma, er gjörðir hafa verið hjer á
landi, þá dylst engum, að þær framkvæmdir hafá í raun og veru verið
miklu braðskreiðari en allar aðrar framkvæmdir okkar á þeim tíma. Að vísu
segja menn, áð Bímar borgi sig svo vel,
að sist sje ástæða til að draga úr þessum framkvætndum; en þar til er því
að svara, að jeg gjöri ráð fyrir því, að
margar af þeim simalínum, sem eftir er
að leggjaý muni siður borga sig en þær,
sem þegar hefir verið lokið.
Þá er ein ástæða enn til þess, að jeg
hefi komið fram með þessa brtt., og hún
er sú, að svo framarlega sem símar
standa í fjárlögunum, þá ber jeg kviðboga fýrir því, að brtt. þær, er gjörðar
verði við liðihn, verði bæði margar og
miklar, þvi að sannleikurinn er sá, að
fléstir þingmenn hafa einhvem sima-

spotta í pokahorninu, er þeir eiga að
útvega.
Jeg verð að taka það fram, að þessi
brtt. min er ekki sprottin af eigingirni,
því að mitt kjördæmi lagði mikla
áherslu á að fá síma frá Vík í Mýrdal
og austur á Síðu, er kostaði um 40,000
krónur. Mælir það fremur með sfmalagningu þessari en flestum öðrum, að
sú hugsun vakir fyrir landssímastjóranum og raunar mörgum fleirum, að
ákjósanlegt sje, að símalina verði lögð
alla leið austur til Hornafjarðar, til
þess að nokkurn veginn fullkomið símasamband komist á bæði sunnan og norðan lands.
Um leið og jeg bendi á þetta, skal
jeg geta þess, að símaverkfræðingur
hefir athugað símalinustæði á þessum
slóðum, og telur hann enga hættu á
því, að ekki muni takast að gjöra simaiínuna örugga fyrir ám og söndum;
hefir hann athugað siðasta hlaupið á
Skeiðarársandi og ekki talið, að það
mvndi hafa valdið tjóni á símalínu þar.
Jeg hefi bent á þetta til þess að sýna
mönnum fram á, að, skoðað frá minu
kjördæmi, er mjer þetta áhugamál, og
verði simar látnir standa i fjárlögununr,
þá yrði jeg þess vegna að koma fram
með brtt. við þann lið, og eins og jeg
hefi áður sagt, yrði jeg ekki sá eini, er
það gjörði.
Fjárlaganefndin virðist lika ,vera fylgjandi þessari sparnaðarstefnu, þvi að i
athugasemd við símaliðinn hefir hún
tekið það fram, að stjórninni skuli veitt
heimiid til að fresta frekari símalagningu, ef þröngt yerði í búi. Að visu
er þessi athugasemd bót i máli, en sf
skeyta á mikið af slíkum athugasemdum við hina ýmsu liði fjárlaganna, þá
fer vald stjómarinnar um það, hvað
gjört skufi og hvað ekki, að verða allmikið. Ef símar eiga .að standa í fjár-
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lögunum, þá er rjett af Alþingi að gjöra
ákvæði um, hvaða símar skuli lagðir,
ef nægilegt fje yrði til þess, og í hvaða
röð. Það teldi jeg viturlegra, heldur en
leggja heimild upp í hendur atjómarinnar um það, hvaða simar skuli lagðir
og i hvaða röð.
Það hafa komið fram andmæli gegn
brtt minni frá háttv. þm. Dal. (B. J.)
Hann telur það ekki heimilt, samkvæmt
7. gr. simalaganna frá 1912, að ekki
verði lagðir nýir simar fyrir tekjuafgang landssímans, meðan fleiri sima
gjörist þörf. En þá akal jeg taka það
fram, að svo framarlega sem heimilt er
að leyfa stjórainni þá takmörkun i þessu
efni, er fjárlaganefndin leggur til, þá
er jafn heimilt að leggja engan sima.
Ef skilja á símalögin svo, að allur
tfekjuafgangur gangi til nýrra símalagninga, þá má ekki verja neinu af tekjuafganginum til annara fyrirtækja, en
svo er þó gjört í fjárlagafrumvarpi
stjórnarinnar. En jeg lit svo á, að hún
hafi rjett fyrir sjer i þessu, og þessi
heimild sje til að láta hjá líða, að leggja
nýja siraa. Byggi jeg það einmitt á
þessum orðum i 7. gr. símalaganna 1912:
»Þá er lokið er lagning og kaupum á talsímum og talsimakerfum o.
fl., samkvæmt 5. gr., skal kaupa og
leggja talsíma, er til 3. flokks teljast,
og enn fremur aukaþræði i eldri linur,
eftir þvi, sem nauðsyn krefur . . .<
Þrátt fyrir staðhæfingar háttv. þm.
Dal. (B. J.), get jeg ekki skilið annað
en orðin »ef nauðsyn krefur* eigi við
hvorttveggja, talsima, er til 3. flokks
teljaat og aukaþræði i eldri línur. Þar
sem þvi að nauðsyn krefur, að
láta vera i þetta sinn, að leggja sima
yfirleitt, sökum þess, að brýn nauðsyn
er á þvi, að verja þessu fje til annara
fyrirtækja, heimilar 7. gr. simalaganna,
að símaliðurinn sje feldur I burtu. —
Alþt. 1915. B. IH.

(Bjami Jónsgon: Jeg skil islenskuna
rjett, og þetta er hrekkvís skýrsla.)
Mjer skal vera það Ijúft að votta það
hjer i háttv. deild, að háttv. þm. Dal.
(B. J.) ber gott skyn á islenska tungu;
jeg skal ekki draga úr því, en hann
hefir ekki vit á lögskýringum. En jeg
veit ekki hvaða ástæðu háttv. þm. Dal.
hefir til þess að væna mig hrekkvisi,
þar sem það yrði til gagns fyrir kjördæmi mitt, ef unt væri að skilja þetta
á annan veg. Enda eru það fleiri lögfræðingar en jeg, sem finst eðlilegt að
skýra lögin á þenna hátt.
Með þvi að fella burt þennan lið úr
fjárlögunum, spöruðust 78,500 krónur.
En þó að jeg komi fram með þessa
breytingartillögu, sem orkað getur tvimælis, þá er það þó ekki meining min,
að vilja draga úr því, að einhver verklegur svipur verði á fjárlögunum. —
Þegar maður horfir framan í sum
andlit, tekur maður ekkert eftir þeim,
af þvi að þau eru svo venjuleg, þó að
maður sjái þau dag eftir dag; en þó
að maður sjái önnur að eins i svip,
verður maður að taka eftir þeim og
gleymir þeim þvi ekki, af þvi að i þeim
eru einhverjir þeir drættir, er verða
manni minnisstæðir. Þá er maður lítur
nú framan i fjárlagaandlitið, ef svo má
að orði kveða, þá verður maður ekki
var þessara stóru og sterku drátta, er
hljóta að vekja athygli vora.
í fjárlagafrumvarpinu er ekki gjört
ráð fyrir, að ráðist verði í mörg stórfyrirtæki, enda er það eðlilegt, miðað
við kringumstæður allar. En þar sem
mjer virðist vera helst til langt farið i
þessu efni, hefi jeg komið fram með
brtt. á þgskj. 410, er bætir úr þessu.
Sú brtt., er hjer ræðir um, fer fram
á, að veittar verði nú í fjárl. 78,000 kr.
til brúargjörðar á Jökulsá á Sólheima10
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sandi. Þetta mál er ekki nýtt hjer á
þingi. Á þingi 1911 voru samþykt lög
þess efnis, að brú yrði.gjörð á Jökulsá,
jafnskjótt og fje væri veitt í fjárlögunum til þessa fyrirtækis. Þessi lög er
ekki hægt að skilja öðruvísi en svo, að
þingið hafi ætlast til að þessi brúargjörð gengi á undan öðrum stórfyrirtækjum á landinu. Ástæðan fyrir því,
að lögin beri að skýra þannig, er sú,
að þegar lögin voru á ferðinni í Nd. á
þinginu 1911, komu ýmsar brtt. fram
um að bæta hinum og þessum brúm
við, en þær voru allar feldar. Þetta
virðist ljóslega benda á það, að þingið
hafi markað sjerstöðu með brúargjörð á
þessari á.
Á síðasta fjárlagaþingi (1913) hafði
þetta mál fylgi bæði í Ed. og Nd., en
ekki nægilegt til þess, að fje yrði lagt
fram til fyrirtækisins.
Það er ef til vill ekki þörf á að fara
mörgum orðum um hinar knýjandi
ástæður, sem til brúargjörðarinnar eru,
þvi að þetta mál er orðið svo kunnugt,
bæði frá umræðunum um lögin 1911 og
sömuleiðis frá síðustu fjárlagaumræðum.
En jeg get samt ekki stilt mig um, að
minnast á nokkrar þeirra.
Jeg skal þá fyrst minnast á þá ástæðuna, er mun verða Ijettvægust fundin
hjer i háttv. deild, en er þó ástæða
engu síður.
Eins og kunnugt er, kemur Jökulsá
undan Mýrdalsjökli; er hún erfið og ill
yfirferðar, og það svo mjög, að euginn
fær yfir hana komist nema fuglinn fljúgandi, þegar hún er sem verst. En fyrir austan hana liggja ýmsir fegurstu
hlutar þessa lands, t. d. Mýrdalur og
Síðan. Svo framarlega sem brúin yrði
reist, yrði það til þess, að mikill ferðamannastraumur leiddist austur i þessar
bygðir. En það er ekkert vafamál, að
fyrir hvaða land sem er hefir það meiri
þýðingu en flesta grunar, að útlending-

ar sjái merkustu og fegurstu svæði þess.
Það vekur meiri eftirtekt á landinu en
margur ætlar.
Ef þetta hefði verið aðalástæðan, hefði
jeg ekki leyft ínjer að koma fram með
þessa brtt. hjer í háttv. deid, er fer
fram á, að veita 78000 kr. til þessa
fyrirtækis. En ástæðurnar eru fleiri og
veigameiri.
Ein ástæðan er sú, að Jökulsá rennur i. miðju læknishjeraði, og oft hefir
það borðið við, að ómögulegt hefir verið að ná i lækni til kvenna, er legið
hafa i barnsnauð.
Þá er það enn eitt, að yfir þessa á
verða tvær blómlegar sveitir i Rangárvallasýslu að sækja verslun sina til
Víkur, sem sje Austur- og Vestur-Eyjafjallahreppar, og geta menn ímyndað sjer,
hvern trafala þesai voðagripur muni
gjöra þeim. Enn er það, að Skaftfellingar eiga að sækja til fiskróðra vestur
yfir ána, og komast þeir oft ekki yfir
hana, þó að veður sjeu góð og fiskur
nógur. Loks má geta þess, að rnikið
er fjárrekstra á þessuri leið til Reykjavikur, og hefir það stundum viljað til,
að þeir hafa orðið að bíða við ána i
viku eða upp undir hálfan mánuð, og
ættu menn að geta gjört sjer í hugarlund, hver hnekkir þeim miklu landbúnaðarsveitum er í því, hve fjeð rýrnar á þessu, og hve mikill kostnaður hlýtur að vera þvi samfara.
Jeg vil enn fremur minna þá, sem
ekki eru kunnugir þarna, á það, að þótt
þeir ef til vill haldi það ekki, þá er
umferðin yfir ána mjög raikil. Það er
auðvitað oft, að enginn kemst yfir hana,
en mjer er nær að halda, að varla komi
sá dagur áárinu, að ekki eigi einhver leið
yfir hana, eða reyni að komast það.
Vor og haust er umferðin einkum gríðarmikil. Ef brú kæmist á Jökulsá, þá
væri Mýrdalurinn, þessi mikla framfarasveit, sem t. d. háttv. 1. þm. Árn. (S.
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.) heflr oft lýst ánægju sinni yflr og
talið þar mestar búnaðarframfarir á öllu
landinu,— þá væri þessi sveit komin í náið samband við sjálft Suðurlandsundirlendið, og með tímanum yrði akbraut
alla leið til Reýkjavikur. Og þvi fremur er þörf á þessu, þar sem þessi blómlegu framfarahjeruð eiga við bið bagalégásta hafnleysi að stríða, þvi að þótt
margir kunni að vera, aem ekki vita,
hvílikt illfygli Jökulsá er, þá eru þó
hinir margir, sem hafa farið meðfram
strandlengjanni á skipum og þekkja til
þess, hvernig er að lenda á höfninni í
Vik. Og það liggur í augum uppi, hve
illa sett það hjerað er, sem ekki getur
notið þeirrar blessunar, sem fylgirsamgöngunum á sjóuum, ef þvi er lika
bægt frá eðlilegum samgöngum á landi.
Jeg þykist nú hafa talið allmargar
ástæður fyrir þvi, að brúa þessa á, sem
nálega ættu að nægja hver fyrir sig.
Og jeg hefi bent á það, að Alþingi hefir geflð beint loforð um það með lögum og örugga von um, að það skuli
verða gjört. Og jeg get ekki lýst þvf,
hver gleði varð þá á hverjum einasta
bæ þar eystra yflr þessum stórtiðindum,
— yflr þvi, að þingið skyldi hafa sýnt
þann skilning á erfiðum kringumstæðum
manna, sem það gjörði þá. Jeg er viss
um, að þær blessunaróskir hafa verið
óteljandi, sem þingið fjekk fyrir þau lög.
En þvi meiri urðu vonbrigðin, þegar
fjárveitingin kom ekki á síðasta fjárlagaþingi, en í stað þess var veitt fje
til að brúa hinar og þessar smásprænur, sem kann ske hefir verið einhver
þörf á, en engin í samanburði við þessa.
Og enn er aðaldgtœðan eftir, og sú
ástæða ætti að vega svo mikið, að menn
hugsuðu sig ekki tvisvarum. Súástæða
er mannhœttan, sem stafar af ánni. Siðan sögur fara af, heflr hún drepið 40

manng, og þótt menn jafnvel vilji nú
að eins líta á þetta frá fjárhagslegu
sjónarmiði, og gleyma ölium sorgum og
böli, sem af þvf heflr leitt, þá er mjer
spurn, hvers virði öll þessi mannslíf
sjeu. Þótt að eins sje litið á þetta köldum hagsýnisaugum, þá hlýtur það að
borga sig að brúa ána, af þessari ástæðu
einni. En fyrir okkur, sem kunnugir
erum þaraa,1 og vitum, hver áhrif áin
hefír á hugi manna i kringum hana,
heflr það mál einnig aðra hlið. Mjer
hefir oft verið fylgt yfir Jökulsá, og jeg
hefi tekið eftir því, að sumum konuandlitunum, sem annars eru ódeig, heflr
brugðið, þegar mennimir þeirra eru að
leggja af stað — út yftr úna. Því að
það er sannleikur, að það veit enginn
nokkurn tima nema það sje í síðasta
sinn, að hann fer þá för. Og jeg get
því fremur borið um þetta, þar sem jeg
hefi sjeð mann drukna i Jökulsá, frá
konu og mörgum börnum, og var við,
þegar farið var heim með líkið. Það
mun hafa verið síðasta fómin.
I mannúðarinnar nafni verður Alþingi
fyrst og fremst að hugsa um það, sem
myndi firra menn jafnstórkostlegri hættu
og hræðslu, sem þessi brú myndigjöra.
Og á þessu máli hefi jeg svo mikinn
áhuga, að jeg vildi óska, að það væri
í höndum einhvers meira áhrifamanns,
en jeg er, svo að meiri vissa væri fyrir þvi, að því yrði framgengt, því að
með þvi myndi þingið vinna betra verk
en margan grunar. Fáir þeirra, sem
hjer era, þekkja þá góðu menn, sem
þaraa búa, og enginn veit, nema áin
kunni þá og þegar að taka þá af sonum landsins, sem það vildi ef til vill
sist missa..
í nafni mannúðarinnar hefl jeg fullan
rjett til að spyija hið háa Alþingi, hve
lengi þessi gröf eigi að standa opin!
10*
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Stefán Stefánsson: Þegar jeg leit
yfir fjárlagafrumv. stjómarinnar, þá
skal jeg játa það, að töluvert fanst mjer
vanta á, að jeg gæti verið ánægður.
Að vísu er þar gjört ráð fyrir fjárveitingu til vegar í öxnadal, sem jeg er
hæstv. Btjóm þakklátur fyrir, en annað
er þar ekki sjáanlegt í þágu míns kjördæmis. Jeg er þakklátur fyrir þessa
fjárveitingu, meðfram af því, að í síðustu fjárlögum voru veittar 5 þús. kr.
til framhalds akbrautarínnar um Moldhaugnaháls og inn Þelamörk, sem var
samkvæmt tillögu minni á þinginu 1913,
og þá taeiningin, að þvi yrði aðaUega
varið til þess, að gjöra við ýmsar torfærur á leiðinni, frá vegarendanum inn
að Bægisá, en svo hefir þessu fje verið
varíð beint til áframhalds brautarinnar,
sem er auðvitað gjört að ráði Jóns landsverkfræðings Þorlákssonar, er kom af
þvi, að hann taldi engan efa á, að næsta
þing myndi veita .nóg fje til þess að
gjöra veginn góðan alla leið að Bægisá.
Þessa vegna verð jeg að telja það sjerstaklega illa farið, að háttv. fjárlaganefnd skuli leggja það til, að feUa niður þessa 7 þús. króna fjárveitingu, þvi
að með þvi er ætlast tíl, að það dragist
enn um óákveðinn tíma, að Þelmerkingar, öxndælir og Hörgdælir fái sæmilegan akveg á þessari leið.
Annarar upphæðar sakna jeg líka,
sem sje til framhalds akvegarins i Svarfaðardal. Styrkur til þess vegar hefir
áður staðið i fjárlögunum, og kom mjer
það því algjörlega á óvart, að hann
skyldi ekki standa þar enn, þar sem
mikið vantar á, að sá vegur sje fuUgjörður. En nú er mjer sagt, að þar
sem í 13. gr. B. VI. er gjört ráð fyrir
fje tU akfærra sýsluvega, 20 þús. kr.
hvort árið, þá muni það fje að sjálfsögðu að einhverju leyti ætlað til þessa
vegar, og á þvi sje það bygt, að ekki
er ætluð sjálfstæð fjárveiting í þessu

skyni, og i þvi góða trausti, að þetta
reynist svo, þá hefi jeg ekki flutt neina
tillögu um fjárveiting til Svarfdælabrautar. En um öxnadalsveginn vil
jeg taka það fram, að jeg vUdi óska,
að háttv. deild sæi sjer fært að láta
þessar 7 þús. kr., sem stjómin hefir
gjört ráð fyrir, halda sjer i fjárlögunum, því auk þess, sem vegagjörð þessi
er bráðnauðsynleg, og hlýtur þar af
leiðandi að verða gjöður á næstu árum,
þá er því fremur óheppilegt, að þurfa
að flytja burtu öll vegagjörðaráhöld og
tæki, sem þarna eru við höndina, í stað
þess að nota þau við framhald vegarins á næsta sumrí.
Þá höfum við, jeg og háttv. samþm.
minn (H. H.), leyft okkur að flytja
tvær brtt. við 13. gr. önnur er um
það, að veittar verði 75 þús. kr. til
brúar á Eyjafjarðará, sem oft hefir til
tals komið. En áður en jeg fer að tala
um þetta, verð jeg að biðja háttv. deild.
afsökunar á því, að jeg get ekki talað
öðru eins tilfinningamáU og háttv. siðasti ræðumaður, þm. V.-Sk. (S. E.), en
hitt vona jeg eigi síður, að svo sterk.
rök mæli með þessarí brúargjörð, að
hún verði ekki látin dragast lengur,
heldur tekin nú inn i fjárlögin.
Árið 1908 var gjörð rannsókn á brúarstæði á Eyjafjarðará á tveim stöðum,
bæði inn við Gilsferju og úti á Hólmavöðum, og var það álit verkfræðingsins, að brú við Gilsferju mundi ekki
kosta nema 50 þús. kr., en á Hólmavöðum aftur á móti 75 þús., með vegagjörð yfir Hólmana. Þetta rounar nú
auðvitað talsverðu, eftir því hvort brúin er höfð utar eða innar, en munurínn
svarar þó engan veginntíl þess mikla
munar, sem er á vegalengdinni og
óþægindunum, sem af henni leiða, ef
brúin er höfð innar frá, og þvi er það,
að almenningur hefir meir og meir
hneigst að því, að brúin sje sett á svo
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nefndum Hólmavöðum, þar sem áin
rennur i 3—4 kvíálum, og að þar verði
svo upphækkaður vegur á milli brúnna
Til stuðnings þvi, hvenær er ætlast
til að byggja þessa brú, má benda á
það, að verkfræðingur landsins (Jón
Þorláksson) hefir i tillögum sinum til
landsstjórnarinnar um fjárveitingar til
vega 1916 og 1917 eindregið lagt það
til, að Eyjafjarðará verði fyrst brúuð
af öllum stórám landsins, og gjörir þar
ráð fyrir 75 þús. kr. tillagi úr landssjóði á næsta fjárhagstímabili og að
ekki komi til mála að byggja aðrar
brýr á undan henni. Þetta er og eðlilegt, þegar þess er gætt, að þarna er
meiri umferð en yfir nokkra aðra stórá,
sem á póstleið liggur og enn er óbrúuð,
enda er áin alófær vikum saman fram
eftir sumrinu, nema að taka á sig þenna
langa og tafsama krók inn á ferjuna
að Gili, eða, þegar því verður við komið, að fá sig og sinn farangur fluttan
yfir um fjörðinn milli Svalbarðsstrandar og Akureyrar.
Einmitt vegna þessara miklu erfiðleika og farartálma verða líka ekki
svo sjaldan slys að því, að menn hafa
ekki viljað fara þenna langa, 2—3 tíma
krók inn á ferjuna, heldur farið yfir um
á svokallaðri Leiru innan við Akureyrarpoll, og er ekki langt á það að minnast. Þvi að nú fyrir 2 árum siðan voru
þar nær druknaðir ofan um ís þrir
dugnaðarbændur úr sömu sveitinni, og
mátti það heita hepni ein, að svo varð
ekki. Og mig minnir, að það væri sama
árið, að tveir ungir og efnilegir menn
druknuðu á leið austur yfir Leiruna;
voru þar á ferð í dimmri þoku og stefndu
til sjávar. Svona getur altaf viljað til,
að vandræði hljótist af því, að brúin
kemst ekki á. En þótt menn sleppi við
stóru slysin, þá er þó á hverju ári að
brúarleysinu meiri og minni farartálmi
og stök óþægindi. Þessi svonefnda Leira,

sem liggur á milli Hólmannna og sjáv-.
ar, er sem næst 2 kilometra leið og offe
ekki árennileg, því að úr þvi að sjór
er bálffallinn, sjást þar ekki nema örlitlar smáeyrar á stöku stað. Menn sjá
þess vegna, hver nauðsyn er á þessari
brú, enda hefir málinu verið hreyft á
hverjum einasta þingmálafundi i Eyjafirði nú undanfarið um mörg ár, og því
er það, að menn una því altaf verr og
verr, eftir því sem lengra Iíður, að brúin
sje ekki bygð.
Jeg skal ekki fara út i mikinn samanburð á nauðsyninni fyrir brú á Jökulsá og Eyjafjarðará, en það hljóta þó
allir að renna grun i, hve uraferðin ej;
miklu meiri yfir Eyjafjarðará. Um hættuna veit jeg ekki nógu nákvæmlega,
en þó hygg jeg, að ekki sjeu fá slysin,
8em Eyjafjarðará hefir valdið, ef farið
væri lengra aftur í timann,
Jeg hefi ekki sett á breytingartillögu
okkar athugasemd um það, að fjárveit-.
ingin skuli þvi að eins. koma til greina,
að fjárhagur leyfi, en jeg hefi þegar
sent þann viðauka til skrifstofunnar, og
vona jeg að hann komi þaðan áður en
atkv. verða greidd.
Eitt af því, sem mælir með því, að
byrja á þessari brúargjörð þegar að
sumri, er það, að nú er í Eyjafirði mik-,
ið af verkfærum, sem þurft hefir að
nota við brautargjörðina inn að Saurbæ,
og væri því þægilegast og kostnaðarrninst, að geta notað þau framvegis i
sama hjeraðinu. Það er kostnaðarauki
að flytja alt slikt hjeraða á milli, og það
máske að óþörfu. líitt er einlægara, að
nota það áfram i sama bjeraði, á meðan svo er, að þess er þar full þörf, eða
rjettara sagt enn meiri þörf en á nokkrum öðrum stað. Meðfram þess vegna
höfum við flutningsmenn lagt til að
vinna verkið fyrra árið. — Hygg jeg
það svo ekki hafa neina þýðingu að
tala meira ura málið, því öllum háttv,
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þingdeildarmönnum er það svo kunnugt
frá fyrri þingum, þar sem það hefir
verið svo margoft rætt, og ekki nema
hið sama að segja um það og áður.
Hin breytiogartillaga okkar á þgskj.
423 fer fram á tillag til brúar á Ólafsfjarðarós, alt að 1 þús. kr. Þetta er
samkvæmt eindreginni ósk fjarðarbúa
á þingmálafundi i vor, enda er mjer
ánaegja að flytja þessa tillögu fyrir þá,
því allur undirbúningur þess máls sýn
ir svo lofsverðan áhuga þeirra. í fyrra
var sem sje kosin 5 manna nefnd, og
leitaði hún samskota i sveitinni í þessu
skyni, og þótt menn þar sjeu hvorki
miklum efnum búnir, eður margmenni
mikið, þá varð henni þó svo vel ágengt,
að hún fekk, bæði í peningum og lofaðri vinnu, 2785 kr. Þessy framlagi
lofuðu og greiddu að surau leyti að eins
136 menn, bæði til þessarar brúar og
vegar frá Ólafsfjarðarhorni inn sveitina
að Þverá. Þetta verður að teljast mjög
mikið á sig lagt, og jeg efast um, að
nokkur sveit hafi orðið til þess að lofa
slikum framlögum, og binda sig til þess
að greiða þau árlega um næstu 4 ár.
Vegurinn er að miklu leyti á hreppavegaleið, en það, sem fyrst verður að
gjöra, er að byggja þessa brú, og er
þegar gjörð allgreinileg áætlun um
það, hvað hún muni kosta, ásamt uppdrætti, sem hvorttveggja heflr legið
og liggur hjer fyrir þinginu, og er
þar gjört ráð fyrir að hún muni
kosta 3400 kr. og farið fram á með tillögunni, að */» af þeirri upphæð fáist
veittur úr landssjóði. Brúna verður að
byggja á einu ári, og þess vegna er
líká naumast hægt að búast við, að farið
sje fram á minni styrk, enda ætti ekki
upphæðin i sjálfu sjálfu sjer að verða
til þess, að málaleituninni verði ekki sint.
Fjeð verður að leggja fram alt í einu,
ög sveitarmenn treysta sjer þar af leiðftödi ekki til þess að leggja út alt það

fje, Bem þarf til byggingarinnar. öll
vegagjörðin frá Ólafsfjarðarhorni og að
Þverá er áætlað að muni kosta 20100
kr. Þessa leið vilja menn gjöra akfæra,
og halda svo áfram veginum yfir Lágheiði og tengja þannig saman norðausturhluta Skagafjarðarsýslu og Ólafsfjörð.
En þegar komið er að Þverá, þá tekur
sýsluvegur þar við, og um Lágheiði er
vafalaust hentugasta vegarstæðið, til þess
að fá góðar og eðlilegar samgöngur
milli Fljóta og Ólafsfjarðar, sem óefað
væri mjög hentugt fyrir báðar þær
sveitir. Það virðist æði hart aðgöngu,
að sinna ekki þessari fjárbeiðni, þar
sem jafn fáir menn ráðast í það stórvirki, að byggja brýr og Ieggja akfæran
veg, er kostar 20100 kr. Jeg vona þess
vegna, að háttv. þm. hugsi sig vel um,
áður en þeir ráða við sig að greiða at
kvæði á móti þessari tillögu. Þetta er
i fyrsta skifti, sem Ólafsfirðingar kvaka
til þingsins, og finst mjer svo drengilega á stað farið, að vert sje, að þingið
hlaupi hjer undir bagga. Á þingmálafundi, sem haldinn var tveim dögum
áður en jeg fór að heiman, var samþykt að fara fram á 500 kr. styrk til
vegagjörðarinnar hvort árið. En þeirri
beiðni hefi jeg ekki hreyft, vegna þess,
að jeg heyrði það á þingmönnum, að
ekki væri talsmál um að báðar þessar
fjárbeiðnir yrðu teknar í einu á þessu
fjárhagstimabili, sem nú fer i hönd.
Þá skal jeg leyfa mjer að víkja að
2. lið brtt. á sama þgskj., þar sem farið
er fram á að veita alt að 800 kr. til
brúargjörðar á Hörgá innan við Myrká.
Það eru nokkur ár siðan að Hörgdælir
fóru að hugsa til þessarar brúargjörðar,
og hafa jafnvel safnað nokkru fje meðal
sveitarmanna í þvi skyni. Að visu eru
tvær brýr á Hörgá. önnur á póstleiðinni bjá Möðruvöllum og hin á Helguhyl innar i dalnum, spölkom innan við
ármót Hðrgár og öxnadalsár, og skiftist

157

Stjórnarfrumvörp samþykt.

158

Fjirlög fyrir árjn 1916 og 1917.

þá dalurinn i tvent, Hörgárdal og öxnadal. Innar í Börgárdalnum er engin
brú á ánni, sem þráfáldlega er mjög
tilfinnanlegt, bæði fyrir venjulega umferð um sveitina, og eins hvað snertir
alla fjárrekstra vor og haust, vegna
þess að vestan i Hörgá rennur Myrká,
sem er þverá og afarill yfirferðar margoft, svo að teppast allar ferðir á stóru
SVæði, sem þá er innilokað af Myrká
að norðan og Hörgá að austan. Það
hefir því komið til álita, hvort hyggilegra mundi vera að brúa Myrká, eða
gjöra brú á Hörgá innan við Myrká.
Þegar á þetta var litið af þeim verkfróða manni, sem falið var að athuga
brúarstæði á ánum, þá gaf hann það
álit, eftir að hafa leitað mjög grandgæfilega að tryggu brúarstæði, að etkki
væri álitamál um það að setja brúna á
Hörgá litlu innar en Myrká fellur í
hana, því auk þess sem brúaretæði á
Myrká væri mjög vafasamt, þá yrði sú
brú miklum mun dýrari, en hins vegar
myndi brú á Hörgá koma að likum
notum, þvi að þá væri þó hægt að hafa
greiðar samgöngur að mestu leyti við
þann hluta Hörgárdalsins, sem er innilokaður af báðum ánum. Hörgdælir
hafa nú þegar lagt nokkurt fje af mörkum í þessu skyni, eins og jeg áður gat um,
og einnig leitað til sýslusjóðs um fjárframlag til brúarbyggingarinnar, og hefir
málinu verið þar vel tekið. En samt
vantar enn mikið á það, að nægilegt
fje sje fyrir hendi, og var þess vegna
álitið rjett að snúa sjer til þingsins um
800 kr. styrk, sem búist er við að svari
*/*
byggingarkostnaðinum. Jeg vona
því, að háttv. þingdeild taki þessu sem
(best, er jeg hefi nú farið fram á. Jeg
álit, að þessi litla brtt. min á þgskj. 423
breyti ekki svo verulega til um niðurstöðu fjárlaganna, að neinn muni setja
slíkt fyrir sig. En jafnframt verð jeg
að taka það fram með brúna yfir Ólafs-

fjarðarós, að þar er svo laglega af stað
farið hjá sveitarmönnum sjálfum, að jeg
álít sjálfsagt að þingið styðji þá til þessara framkvæmda.
Loks vil jeg geta þess, að þeir hafa
alimikinn undirbúning gjört, til þessað
byggja kirkju í Ólafsfjarðarhorni, og
skólahús, hvorttveggja úr steinsteypp.
Þessir menn eru þvi vel verðugir þess,
eins og lika Hörgdælir, að styrkbeiðni
þeirra sje sint. Og í báðum tilfelluin
virðist rajer mjög hófiega i sakirnar
farið.
- Bjarni Jónsson: Mjer varð það
á i siðustu ræðu minni, að gleyma alveg að minnast á 14. gr., og á jeg þar þó
eina brtt. Jeg get nú reyndar skirskotað til ummæla hæstv. ráðherra. Hann
hefir rækilega sýnt fram á, hve van*
hugsuð þessi brtt. nefndarinnar er, að vilja
lækka styrkinn til bókakaupa fyrirHáBkólann um 200 krónur. Það sýnist þó
sannarlega ekki veita af 2000 krónum
til Háskólans fyrir bækur. Jeg skal
skýra frá þvi um þessa fjárbeiðni,að því er
snertir klassisku fræðin, að Háskólinn
hafði áætlun aína tilbúna áður heldur en
að það embætti var stofnað. Siðan áleit
Háakólinn og heimspekisdeildin nauðsynlegt, að tillaga kæmi frara um þetta
sjerstaklega, þar sem það var ekki
komið fyrr. Þær 1000 krónur, sem í frv.
standa, eru sjerstaklega ætlaðar til bókakaupa i islenskum fræðum. Jeg bar
þvi frara beiðni um 1000 kr. styrkveiting
til bókakaupa i griskum og latneskum
fræðum. Jeg skal reyndar játa það, að
ef mönnum er hugþekkara að veita að
eins 500 kr. í þessu skyni, þá myndi
mega hjálpast við það i vetur.' Þær .
500 krónur yrðu þá að eins skoðaðar
sem byrjun til bókakaupa, svo að ef
fjárlaganefndin er fús á að taka þær
upp i frumv. sitt, þá skal jeg taka brtt.
mina aftur, en að eins með því móti.
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En svo er mál með vexti, að í bókasafni landsins eru engar bækur, er á
nokkurn hátt fullnægja þeirri þörf, sem
hjer er um að ræða. Jeg hefi hugsað
mjer, í þakklætisskyni fyrir gott urntal,
að halda almenna fyririestra í vetur um
latneska og griska bókmentasögu. En
hjer eru engar sæmilegar handbækur til
utn griskar bókmentir, nema dálítið um
heimspekina grísku, en jeg hafði hugsáð mjer að byrja á bókmentaaögunni og
skáldskapnum elsta, en taka heimspekina og heimspekissöguna ekki fyrr en
þá ef til vill næsta ár. Til þess að
þetta hje hægt, þá vantar að minsta
kosti einar 2—3 stórar og góðar handbækur um þessi efni. Jeg sótti ekki
um þessa stöðu við háskólann sem vís
indamaður, en hefi ætlað mjer að halda
íyrirlestra fyrir almenning, sem ættu
að vera bæði frásögn og skýringar um
starf annara manna í þessum greinum,
sem jeg tel fróðlegt fyrir almenning að
vita, ef mjer skyldi takast að setja það
bærilega fram. Því þótt jeg ekki gjöri
kröfu til þess að vera vísindamaður, eða
að jeg geti farið að gefa mig til muna
að vísindastarfsemi, er jeg hefi náð þessumaldri, þátreysti jeg mjerþó til þess,
að geta nokkurn veginn sómasamlega
skýrt frá skoðunum annara manna um
þessi efni. Sama er að segja um handbækur og hjálparrit við latneska bókmentasögú; það vantar tilfinnanlega.
Enn fremur héfði jeg viljað gefa mönnutn hugmynd um samanburðarmálfræði.
Gæti jeg ef til vill tekið svo saman
fræði ánnara, þar að lútandi, að einhverjum mætti að gagni koma, en hjer
vita menn varla, hvernig þeirri fræði• grein er varið. Til þess þarf líka uokkur dýr verk, því hjer er að eins til ein
samanburðarmálfræði, sem er þó ekki
nema útdráttur úr öðru stærra verki,
svo mjer skilst að á fje þurfi að halda
til þessara kaupa. Sama er að segja, ef

jeg vil fara í gegnum einhver verk
með mönnum.-, .,Jeg hefi t. d. hugsað
mjer að fara í gegnum Cicero: De oratore næ8ta vetur. Til þess þarf jeg að
minsta kosti að hafa 2—3 útgáfur af
glöggum textakrítíkurum, eða með öðrum orðum, bókum eftir sjérfræðinga í
þessum efnum, er hafa nákvæmlega
farið í gegnum þessi verk og skrifað
svo skýringar sínar neðanmáls, eða þá
aftan við bókina. Þetta er nauðsynlegt,
ef kenslan á ekki að verða fullkomið
kák.
Jeg gæti talið upp margt fleira nauðsynlegt, handbækur í listasögu Grikkja
og Rómverja o. fl. o. fl. Enn fremur
heila flokka af ljósmyndum af snijdarverkum þessara þjóða, til þess að geta
gefið mönnum sem glöggasta hugmynd
um, hvernig þau líta út. Lika væri
vinnandi vegur að fá kerfi til þess að
sýna með myndavjel, og gefa mönnum
á þann hátt sem glegsta hugmynd um
þessi listaverk. Þó ekki væri keyptur
nema helmingurinn af því, er jeg nú
hefi talið, þá myndu 500 krónur vera
farnar til þess fyrir löngu. Og sannarlega veitti ekki af 1000 krónum. Það
er bláber nauðsyn og ekki annað. En
vildi þingið veita þetta fje, þá mætti
vafalaust komast að góðum kaupum hjá
Birni Olsen, sem á gott safn hjer að
lútandi. Jeg slæ þessu fram af því, að
hjeðan i frá mun hann eingöngu fást
við kenslu i íslenskum fræðum. En
hann á einmitt ágætar myndir af listaverkum þessara þjóða, frá þvi að hann
var á ferðalagi um Grikkland og Ítalíu.
Jeg held þess vegna rjett að samþykkja
þessa tillögu mina, en hrjósi mönnum
hugur við því, þá mætti, eins og jeg
hefi þegar tekið fram, kaupa hið allra
nauðsynlegasta fyrir 500 kr. í haust, ef
von væri um það, að fjárveiting til
þessa fengist áfram síðar.
Jeg þarf ekki að nefna það, að jeg
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mæli ekki með þessu af eigingirni.
Þvert á móti gæti jeg sagt, að jeg hefði
sjálfur mestan hag af þvi, ef þingið feldi
þessa tillögu. Háværar raddir hafa
heyrst um það, bæði utan þings og innan, að jeg kynni ekkert i þeim fræðum,
sem jeg hefi nú tekið að mjer að kenna.
En gSefi þingið mjer svo ákveðna traustsyfirlýsingu, með þvi að fella þessa tillögu, að jeg væri það miklu lærðari en
allir hálærðir visindamenn, að jeg þyrfti
engar bækur, en gæti lesið alt úr lófa
mjer, þá mætti jeg vel við una. Og jeg
vil lý8a yfir því, að jeg tek það sem
traustsyfirlýsingu, ef till. verður feld.
(Rdðherra: Er það þá vantraust, ef tillagan verður samþykt?). Nei, engan
veginn. Með því er jeg ekki settur
neðar en bestu menn, sem við þessi og
önnur fræði fást. Mjer er ekki kunnugt, að nokkur háskólakennari í heiminum kenni bókalaust. Hitt væri virðuleg traustsyfirlýsing, eins og jeg sagði.
Þetta vildi jeg sagt hafa um þenna
lið.
Jeg gleymdi að geta þess áðan, þegar
jeg talaði um brtt. fjárlaganefndarinnar,
að mjer likar miður að hún skuli hafa
fært niður styrkinn til útgáfu kenslubóka við Háskólann, frá þvi sem hann
var ákveðinn i stjórnarfrumv. Jeg held
að þær 1000 kr. á fjárhagstimabilinu
sjeu slæmur gróði, þvi að* þessi styrkur
er svo örlítill, að hann er sama sem
ekkert, ef tveir eða þrir menn takasig
til og fara að gefa út kenslubækur. Það
sannar ekkert, þó að hann hafi ef til
vill hrokkið hingað til. (Rdðherra: Hann
hefir ekki verið nægur). Það gleður
mig að t& þær upplýsingar. En það,
sem jeg vildi segja, var það, að menn
mega ekki láta það villa sig, þó að
kenslubækur komi dræmt út, fyrst á
eftir að stofnunin er kominn á fót. Það
erekkert áhlaupaverk að semjakenslu*
Alþt. 1915. B. III.

bækur. Menn geta ekki gengið að þvi
eins og að ríða síldarnet. (Guðm. Eggerz:
Það er nú ekkert áhlaupaverk.) Það
segir sýslumaðurinn af þvi að hann
kann það ekki. Jeg vil mælast til þess
við fjárlaganefndina, að hún taki aftur
þessa brtt. Jeg vona að háttv. framsm.
(P. J.) gjöri mjer þá ánægju, þegar hann
talar næst, að lýsa því yfir, að svo hafi
verið gjört.
Jeg verð að vera mönnum hluBtahrelling i nokkrar mínútur enn, vegna
þess, að nokkrir háttv. þingmenn hafa
komið of nálægt brtt. minum við 13.
grein.
En áður en jeg sný mjer að því efni,
vil jeg minnast á brtt. frá háttv. 1. þm.
Húnv. (Gr. H.) um styrk handa sira
Birni Stefánasyni til húsabóta á Bergsstöðum i Svartárdal i Húnavatnssýslu.
Mjer skilst þetta sjálfsögð sanngimiskrafa, og i fullu samræmi við það, sem
áður hefir verið gjört. Jeg mun því
greiða tillögunniatkvæði, og vil leyfa mjer
að mæla með því að hún fái samþykki.
Háttv. 2. þm. N.-Múl. (J. J.) talaði
alllangt mál um brú þá, sem fleygt
hefir verið í vatnið norður á Langanesströndum. Hann taldi það sjálfsagðan
hlut, að landssjóður, sem á sinum tima
borgaði mikinn hluta af þeim 7000 kr.,
sem brúin kostaði, veitti nú 8500 kr.
til þess að láta aftur í ána. Þessi brú
er þó á sýsluvegi; það hafði jeg ekki
getað gjört mjer ljóst, er jeg talaði áðan. Virðist mjer þessi krafa keyra úr
hófi. Jeg hefi nú hvert árið eftir annað biðlað til þingsins, að veitt yrði fje
til brúargjörðar á Kjallaksstaðaá, en
ekki fengið neina áheym. Þykir mjer
sennilegt, að þingið sinni nú þessari
beiðni fremur en hinni, og veiti okkur
7000 kr. í eitt skifti, og viti hvort við
fleygjum þeim í ána. Þegar við höfum
gjört það, skal jeg ganga inn á að
11
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Langanesstrandabrúin verði látin ganga
fyrir i næsta skiftið.
Sami þm. (J. J.) talaði um að þingmenn
gjörðusig seka um barnaskap, með því
að vera að bera fram fjárbænir fyrir
kjósendur sina, og kallaði það kjósendadaður. Jeg skildi ekki hvort hann var
að ráðast á mig eða aðra með þessum
ummælum. £n sje jeg sekur um þessa
óhæfu, þá skil jeg ekki, að hann sje
alveg hreinn af henni, nema svo sje að
skilja, að hann hafi ekki verið að daðra
við kjósendur sina á Langanesströnd,
með þvi að biðja um fje til brúarinnar,
heldur við einhverjar aðrar verur þar
norður frá. Út af þessu vildi jeg gjöra
þá stuttu athugasemd, að jeg veit ekki
til að veitingar í fjárlögum sjeu svo
merkilegur hlutur, að kjördæmi landsins megi ekki fá það undir atkvæði
þingsins, hvort þau geta fengið það fje,
sem þau sækja um. Allar fjárbeiðnir,
sem fram hafa komið, eru svo þarfar,
að 'gott væri, ef hægt væri, að verða við
þeim öllum. En úr þvi, að þess er ekki
kostur, þá er ekki nema sjáifsagt, að
þær sjeu vegnar og metnar, svo að þær,
sem minstan rjett hafa á sjer, sjeu þá
helst látnar sitja á hakanum. Jeg skal
svo sleppa þessum barnaskap þingmannsins, en ef hann ætlar sjer að taka
upp einhverja vituilega stefnu í fjármálum, þá vil jeg ráða honum til að
láta hana koma fram i einhverju öðru
en þvi, að bera ekki fram fjárbeiðnir
fyrir kjósendur sina. Meira er um það
vert, að meta fjárbeiðnirnar rjettilega.
Nú hefði jeg helst viljað setjast niður, en mjer er meinað að gjöra það, þvi
að einn háttv. þm. (S. E.) hjelt hjer
langa ræðu um nauðsynina á að brúa
eina af stórám þessa lands. En til þess
að friða samvisku sína, lagði hann til
um leið að fella niður fjárveitingar til
annara nytsamra fyrirtækja. Það sje
fjarri mjer, að mæla á móti þvi, að

mikil nauðsyn sje á, að brúa þessa á,
og jeg hefði vel getað sannfærst af
ræðu þingmannsins (S. E.), ef hann hefði
ekki leitast við að gjöra málaleitun
sina aðgengilega með því, að leggja til
að strika út annað, sem er að minsta
kosti jafn-nauðsynlegt.
Það eru símarnir sem hann vill strika
út.
Það var einkennileg röksemdaleiðsla,
sem hann kom með i þvi sambandi.
Fyrst mælti hann á móti símalagningunni, af því að efni til simanna væri
nú svo dýrt. Þetta kann að hafa við
nokkur rök að styðjast. En svo nauðsynlegt gæti þó verið að leggja simana,
að ekki væri í það horfandi, þó að þeir
yrðu nokkru dýrari en áður. Og illa
gengur það i mitt ferkantaða böfuð, að
efni til simanna hafi að eins hækkað i
verði, en ekki efni til brúarinnar. Mjer
skilst að þessi mikla brú verði ekki gjörð úr
röftum, heldur muni þurfa eitthvað af
járni i hana. Og járn hefir hækkað i
verði. Þessar röksemdir eiga þvi eins
við brúna og við simana. Það kann að
vera rjett, að þessir simar borgi sig
ekki eins vel og þeir simar, sem áður
hafa verið lagðir. En hitt mun og vera
jafn rjett, að mjög vafasamt sje, hvort
Jökulsárbrúin borgi sig, fjárhagslega
sjeð.
Háttv. þm. (S. E.) bar kviðboga fyrir
því, að ef byrjað væri á að veita fje
til sima, þá mundu fieiri símakröfur
koma á eftir. En jeg gæti lika hugsað
mjer, að þegar 78 þús. kr, hafa verið
samþyktar til brúar hans, þá kæmu
fleiri brýr hjer undir atkvæði. Sú hætta
fylgir báðum fyrirtækjunum jafnt. —
Enginn má skilja orð min svo, að með
þessu sje jeg að berjast á móti brúnni.
Jeg er að eins að sýna hvemig háttv.
þm. (S. E.) berst fyrir henni.
Það er rjett, að þingið hefir lofað
Jökulsárbrúnni, með þvi að samþykkja
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lög um hana, en úr þýí að háttv. þm.
(S. E.) heflr opin augun fyrir því, þá
er ekki nema sanngjamt, að ætlast til
þesa af honum, að hann hafi lika
opin auguu fyrir þvi, að þingið hefír
einnig lofað simanum, sem jeg fer fram
á. Frv. um hann tók jeg aftur í fyrra,
eingöngu fyrir það, að loforð var gefíð
um að leggja hann á árinu 1916. — Þá
gat háttv. þm. (S. E.) þess, að um 40
manns hefðu drukað í Jökulsá, svo að
menn vissu. Það er siður en svo, að
jeg vilji gjöra litið úr þessu; jeg tel það
mikið tjón, og afarmikið. En mjer skilst
það ekki meira tjón, að menn drukni
en að þeir deyi af öðram ástæðum. Nú
hefí jeg tekið það fram áður, að sími
sá, er hjer um ræðir, mundi gjöra mönnum miklu hægara með að ná í lækni,
og orðið, með þvi móti, til þess að
bjarga mörgu mannslífi. Þess vegna
gæti jeg endurtekið þann viðkvæma
kafia úr ræðu hans, sem var um þetta
atriði, og snúið honum upp á simann
með fullum rjetti. Jeg er ekki að vjefengja það, sem hann sagði. Jeg er að
eins að minna hann og aðra á, að símamálið hefir sömu hliðarnar.
Þá kem jeg að lögskýringu þingmannsins (S. E ). Hann ætlaði að finna heimild til að brjóta önnur lög með fjárlögunum. Sú lögskýring er röng. Og það
hygg jeg að hann viti, þvi að mjer er
nær að halda að hann hafi haldið þessu
fram i spaugi. í 7. gr. símalaganna
stendur: >Þá er lokið er lagning og
kaupum á talsimum og talsímakerfum
o. fl. samkvæmt 5. gr., skal kaupa og
leggja talsima og talsimakerfi, er til 3.
flokks teljast, og enn fremur aukaþræði
i eldri linur, eftir þvi sem nauðsyn krefur«. Það sjá allir, sem islenskt mál
kunna að lesá, að orðin, >sem nauðsyn
krefur*, eiga að eins við aukaþræði i
eldri Unum, þó að háttv. þm. V.-Sk. (S.

E.) þykist ekki skilja það. Hitt liggur
I hlutarins eðli, að alt af er nauðsyn á
á að leggja 3. flokks sima, meðan þeir
eru ólagðir. Annars hefðu þeir ekki
verið lögskipaðír. Mjer þykir alveg auðsætt, að háttv. þm. (S. E.) hefir látist
misskilja þetta af gletni, til þess að
geta látið sýnast svo, sem hann hefði
einhverja ástæðu fram að bera, til þess
að fella niður símana. En sú ástæða er
ekki frambærileg, eins og allir sjá. í
1. gr. simalaganna stendur enn fremur:
»Að jafnaði skal fje til þessara framkvæmda þó veitt í fjárlögum, og þar
þá jafnan tekin ákvörðun i hvert sinn
um tillag frá hlutaðeigandi hjeraði«. í
þessu er fólgin sönnun beint á móti
skoðun þingmannsins. Hjer er gjört ráð
fyrir, að taka megi afganginn af reksturskostnaðinum og verja honum til 3.
flokks síma, án þess að taka það upp í
fjárlögin. Það er dregið inn í fjárlögin
til þess eios, að ná ákveðnu tillagi frá
hlutaðeigandi hjeruðum. — Jeg skal enn
taka það fram, og halda því fast fram,
að ekki er leyfilegt að breyta öðrum
lögum með fjárlagaákvæði. Það væri
að sinu leyti eins og ætla sjer að afnema vegalögin, t. d. með þvi að ákveða
í háskólalögunum eitthvað, sem færi i
bága við þau. Jeg skal ábyrgjast, að
það eru færri lögfræðingar í beimi þessum, sem lita á það mál öðruvisi en jeg.
Og jeg spái því, að hjer fari sem oftar,
þegar mig hefir greint á við lögfræðinga þingsins, að það sannist siðar, að
min skoðun reynist rjett, en ekki þeirra.
Eggert Pálsson: Jeg get strax
lýst því yfir, að jeg verð ekki langorður. Enda gjörist þess ekki þörf, því
að háttv. frsm. fjárlaganefndar (P. J.)
hefir lýst afstöðu hennar, bæði gagnvart
brtt. nefndarinnar sjálfrar og hinum
ýmsu brtt. annara, sem fram hafa kom11*
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ið við þenna kafla fjárlaganna, sem fyr- landssjóðs, þó að hún yrði samþykt.
ir liggur til umræðu, þ. e. 13. og 14. Get eg því með góðri samvisku greitt
gr. Jeg mun sýna það við atkvæða- atkvæði með henni.
Háttv. þm. V.-Skaft. (S. E.) hefir sýnt
greiðsluua, að jeg mun fylgja nefndinni
fram á það, að samgöngur milli stórra
i langflestum efnum.
Aðallega verður það ein undantekn- hjeraða byggjast á því, að hægt sje að
ing, sem jeg verð að gjöra i því efni. komast yflr þessa á. Talsverður hluti
Er það viðvikjandi brtt. á þgskj. 410, Rangárvallasýslu verður að sækja til
þar sem farið er fram á fjárveitingu til Víkur til aðdrátta. Auk þessa liggur
brúargjörðar á Jökulsá á Sólheimasandi. aðalpóstleið yflr ána, og hefir hún oft
Úm hana verð jeg að greiða öðru vísi orðið póstum mikill farartálmi. Það
atkvæði en flestir samnefndarmenn mín- hefir oftsinnis komið fyrir, að Skaftfellir. Er það bæði sannfæring mín og . ingar hafa þurft að liggja meira en viku
með fjárrekstra sina við ána. Það hagskylda, sem býður mjer það.
Við þingmenn Rangæinga, ásamt háttv. ar nefnilega svo til, að engin tök eru á
þm. V.-Skaft. (S. E.), sendum fjárlagan. því að komast yfir hana, ef hún er á
skriflega beiðni um að taka upp í fjár- annað borð óreið á vanalegri leið. Þvi
lögin fjárveitingu i þessu skyni. Meiri er svo farið með flest ef ekki öll önnur
hl. nefndarinnar gat ekki orðið við þeim vatnsföll hjer á landi, að einhversstaðar
tilmælum. Hygg jeg að þar hafí meira er hægt að komast yflr þau, á ferju við
ráðið ótti við yfirvofandi fjárskort lands- upptök, eða á fjöru. En sje Jökulsá
sjóðs, heldur en að menn hafí ekki við- óreið, verður engum .yfir hana fært,
urkent þörflna, sem hjér var fyrir hendi. hvorki á ferju nje á jökli, og allra sist
Enda heflr þingið áður samþykt lög um á sjó fyrir framan mynni hennar. Allir
brúargjörð á Jökulsá, og þar með viður- verða að setjast þar kyrrir fyrir, sem
kent nauðsynina á því fyrirtæki. Verð- þeir eru komnir.
Háttv. þm. V.-Skaft. (S. E.) h'efirskýrt
ur ekki frá þeirri viðurkenningu gengið,
frá
því, hve mörgum mönnum, sera
ogbrúinhlýtur að verða bygð fyrr eða síðar. Hjer veltur að eins á þvi, hve nær menn vita ura, áin hefir orðið að bana.
En hins vegar má ganga að því sem
fyrirtækið verður framkvæmt.
Meiri hl. nefndarinnar leit svo á, að gefnu, að hún hefír banað óbeinlinis
ekki væri tiltækilegt að ráðast i þetta fleirum en sögur fara af, og á eftir að
stórvirki á næsta fjárhagstimabili. Þar bana mörgum, ef engar skorður verða
sem jeg meðfram hlaut að ganga inn á við því reistar. Ájn rennur í gegn um
þá akoðun meiri hl. nefndarinnar, að læknishjerað, og oft getur svo farið, að
útlit væri fyrir, að þröngt yrði i búi ekki náist til læknis, þótt itrasta neyð
landssjóðs, þá gat jeg ekki fylgt þessu kalli að.
En það, sem gjörir það mest að verkmáli fram með þeim krafti, sem jeg
hefði gjört, ef jeg hefði sjeð, að nægi- um, að jeg greiði atkvæði með þessari
legt fje yrði fyrir hendi. En þar sem fjárveitingu, þrátt fyrir þröngan fjárbrtt. á þgskj. 410 er svo orðuð, að fjár- hag, er aðallega viðaukinn við tillöguna,
veiting sú, sem þar er farið fram á til að ekki verði lagt út í fyrirtækið, ef
brúargjörðarinnar, kemur því að eins til fjárhagurinn sje örðugur, vegna ófriðarútborgunar, að nægilegt fje sje fyrir arins eða annara orsaka. Þessi tillaga
hendi, þá er auðsætt, að það getur ekki gjörir það að verkum, að engin hætta
þaft alvarlegar afleiðingar fyrir fjárhag er á þvi, að landssjóði verði hleypt í
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nein vandræði. Raunar hefi jeg ekki
mikla trú á þvi, að hagurinn verði svo
glæsilegur, að hægt verði að ráðast i
fyrirtækið, en þó er ekki loku fyrir það
skotið, að betur geti rætst úr en á horfist, og þá tel jeg það vel farið, að því
fje, sem afgangs verður, verði varið til
einhvers nytsemdarfyrirtækis, svo sem
til að brúa þessa á. Hins vegar skal
jeg kannast við það, að betur hefði farið á þvi, að upphæðin hefði verið sett
á siðara árið, vegna þess, að ekki verður um það sagt fyrra árið fyrir fram,
hvort fjárhagurinn verði svo örðugur,
að ekki sje hægt að leggja út i fyrirtækið. En þetta gjörir í sjálfu sjer ekki
mikið til, vegna þess, að verði tillagan
aamþykt, þá er hægur vandi, að flytja
upphæðina yfir á siðara árið við 3.
umræðu.
Sigurður Eggerz: Jeg skal ekki
vera langorður. Það eru að eins örfá
orð út af athugasemdum háttv. þm. Dal.
(B. J.). Hann sagði, að jeg mundi hafa
komið fram með breytingartill. mína við
símaliðinn, til þess að friða samviskuna.
Jeg vildi fella fjárhæðina burtu, til
þess að jafna upp tillagið til Jökulsárbrúarinnar.
Háttv. þm. Dalamanna fer bjer ekki
raeð rjett mál. Það er órjettmætt af
honum að gjöra mjer slíkar getsakir,
sjerstaklega þar sem jeg í ræðu minni
færði óræk rök fyrir þvi, hvers
vegna jeg vildi fella burtu fjárveitinguna tU simanna. Það sjest líka á athugasemd nefndarínnar við liðinn, að
hún er mjer sammála um það, að símarnii megi fremur sitja á hakanum en
margt annað.
Jeg hefi tekið það fram áður og get
gjarnan endurtekið það, að ein af ástæðum mínum fyrir þessari brtt. var sú,
hve alt efni til simalagninga værí dýrt
púna. Háttv. þm. Dal. (B. J.) segir, að

hin sama ástæða sje fyrir hendi með
Jökulsárbrúna. Þessu er því að svara,
að sú athugasemd er gjörð við brtt., að
verkið skuli ekki framkvæmt, ef fjárhagsörðugleikar sjeu fyrir hendi, og sýnist stjórninni, að brúarefnið muni verða
miklu dýrara en endranær, þá býst jeg
ekki við, að verkið verði gjört. Hann
efaðist um það, að verkið mundi borga
sig. Þó ekki væri litið á annað en þau
mannslíf, sem stendur hætta af brúarleýsinu, þá hygg jeg að sparnaðurinn á
þeim útgjaldalið mundi margborga brúna,
jafnvel þótt litið sje á málið köldum
fjárhagsaugum eingöngu.
Háttv. þm. Dal. (B. J.) hneykslaðist á
skýríngu minni á 7. gr. simalaganna.
Jeg fæ ekki annað sjeð en að 3. fiokks
síma þurfi ekki að leggja, nema nauðsyn krefji. Jeg las greinina upp áðan
og sýndi fram á það, að orðið >nauðsyn« hlyti að eiga við hvorttveggja,
lagninguna og viðgjörðina. En hvort
þessi nauðsyn sje fyrir hendi, verður
auðvitað Alþingi að meta. Jeg álit hana
miklu meiri í öðrum efnum, þar sem
flest hjeruð landsins hafa þegar fengið
sima.
Jeg býst þvi miður við því, að þessi
tillaga mín verði feld, en þá er það spá
mín, að allmargir símar verði komnir
inn í fjárlögin, áður en þau eru farin
út úr þinginu. Jeg hygg þá, að bæði
jeg og háttv. þm. Dal. (B. J.) þurfi að
athuga, hvort ekki muni jafn rjettmætt
að fara frara á einhverjar símalagningar fyrir okkar eigin kjördæmi og þær,
er í frumv. standa. Og jeg býst við,
að svo verði um fleirí, ef brtt. mín verður feld. Verði það aftur á móti ofan á,
að fella þennan lið burtu, þá er miklu
hægari aðstaðan fyrir háttv. þm. gagnvart kjördæmum sínum á eftir.
Háttv. þm. Dal. (B. J.) sagði, að skýring min á 7. gr. simalaganna værí sögð
i spaugi. Þetta eru eins og hverjar
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aðrar getsakir hjá háttv. þm. Dal. (B. J.),
en svo framarlega sem það er rjett, að
greinin eigi að skiljast á þá lund, að
ekki sje hægt að fresta símalagningum,
þá hefir þingið i hendi sjer að gjöra
ráðstöfun, er lögheimili undantekningu
undan þessari grein. En þar sem hann
sagði, að ekki mætti nota þetta fje til
annars en símalagninga, þá er það jafnt
stilað til háttv. nefndar og athugasemdar hennar um þennan lið.
Jeg hefi ekki frekara að segja. Háttv.
2. þm. Rang. (E. P.) hefir talað svo
vel og ljóst um nauðsyn Jökulsárbrúarinnar, að jeg hefi þar engu við að bæta.
Jón Jónsson: Það eru að eins örfá orð út af brtt. okkar háttv. 1. þm.
N.-Múl. (B. H.) um hækkun á fjárveitingunni til brúarinnar á Miðfjarðará.
Mjer virðist að landssjóður geti ekki,
sóma sins vegna, mótmælt því, að standast einn kostnaðinn af þessari brú, þar
sem þvi í fyrsta lagi var slegið föstu á
þinginu 1913, að hann ætti að standa
straum af byggingu hennar að */8 hlutum, og þar sem hún eyddist vegna þess,
að landsverkfræðingurinn, ’sem hana
átti að byggja, gat ekki verið við verkið, og maður, sem ekki hafði fullkomna
þekkingu, var látinn fjalla um það.
Hæstv. ráðherra sagði, að þessi brú
lægi á sýsluvegi. En það breytir engu
i þessu máli eins og það nú liggur fyrir,
enda hefir það oft átt sjer stað, að landið hefir bæði styrkt og jafnvel bygt að
fullu sumar brýr á sýsluvegum, eins og
t. d. í Þingeyjarsýslu. Þetta væri þvi
ekkert einsdæmi, jafnvel þótt öðru visi
stæði á en jeg hefi skýrt frá. öll sanngirni virðist lika mæla með þvi, að
sýslur þær, er afskektar eru og engar
aðalpóstleiðir liggja um, fái eitthvað af
vegafje landsins.
Háttv. þm. Dal. (B. J.) sagði, að það

væri sjálfsagt, að þingmenn bæru fram
allar fjárbænir kjósanda sinna, hvernig
sem á þeim stæði. Hann hefir breytt
svikalaust eftir þessari reglu, enda er
það kunnugt, að hann hefir greitt atkvæði með flestum þeim fjárbænum, er
til þingsins hafa komið. Þettu sýnir
brjóstgæði háttv. þm., en ekki þroska
hans eða varfærni i fjármálum að sama
skapi.
Hann talaði um þessa brú í sámbandi
við brýr þær, er hann ber fyrir brjóstinu nú. En hann var nú einu sinni
svo óheppinn, að þingið vildi láta þessa
brú ganga fyfir, og eins og venja er
til, þá getur landssjóður ekki kipt að
sjer hendinni með fyrirtæki, er hann
hefir einu sinni tekið á sínar herðar.
Jeg er ekki að álasa háttv. þm. Dal.
(B. J.) sjerstaklega, þótt hann vilji gjöra
kjósendum sinum til geðs. En hann
vill verða við óskum allra kjósanda í
landinu, en það er óðs manns æði að
hugsa sjer slikt. Landssjóður færi undir
eins á höfuðið, ef sú stefna yrði ofan á
i þinginu.
Það er ekki ólíklegt, að háttv. þm.
Dal. (B. J.) fari nú á næstu þingum
að koma fram með fjárbænir fyrir
vinnukonurnar i Dölum, sem nú hafa
fengið kosningarjett, t. d. til þess, að
þær geti fengíð sjer álnavöru í dýrtíðinni. Annars álít jeg það varlegra af
háttv. þm. að koma ekki með margar fjárbænir, ef þeim er alvara með að
afstýra miklum tekjuhalla. Reynalan
er sú, að það gjörir þá veikari i mótstöðunni gegn fjárbænum annara, ef
þeir eru sjálfir heimtufrekir. Jeg heyri
það á háttv. þm. Dal. (B. J.), að hann
ætlar nú að fara að bæta ráð sítt og
vera á móti fjárveitingum. Jeg álit
haun meiri mann eftir en áður fyrir
það, en auðvitað er ekki ennþá sjeð,
bvernig hann efnir þetta.
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Benedikt Sveinsson: Jeg er svo
heppinn, að jeg á enga brtt. við þenna
hluta fjárlaganna. Þó ætla jeg að minnast á örfá atriði í brtt. þeim, sem fram
hafa komið.
Skal jeg þá fyrst snúa mjer að brtt.
háttv. þm. N.-M. (J. J. og B. H.) um
brúna á Miðfjarðará. Mjer virðist krafa
þingmanna sýslunnar i þessu efni vera
á fullum rökum bygð. -Jeg verð að
telja það sjálfsagt, þegar um slik mannvirki er að ræða, sem landið leggur i,
að verkfræðingar þess eigi þar hlut að
máli og ábyrgist, að verkið sje tryggilega gjört. Jeg býst ekki við, að verkfræðingamir geti borið þessa ábyrgð
upp á eigin spýtur, og verður landið
þvi að gjöra það fyrir þeirra hönd.
Það er þvi síður ástæða til þess að láta
þetta slys koma niður á sýslunni, sem
verkfræðingur var varaður við að hafa
brúna á þessum stað, en hann treysti
betur sinu bókviti, sem hann hafði fengið suður i Kaupmannahöfn, heldur en
þekkingu kunnugra manna til staðhátta.
Siðan er bætt gráu ofan á svart með
þvi að kenna verkstjóranum um slysið,
sem ekkert hafði annað gjört en farið
eftir forsögnum verkfræðingsins og þeim
fyrirakipunum, er honum höfðu verið
gefnar. Hann rjeð auðvitað engu um
brúaratæðið.
Jeg vil nota tækifærið til þess að
drepa á umkvartanir manna um það,
að ráðstafanir verkfræðinganna sjeu
margar af alt of miklu einræði gjörðar.
Þeir fara um staðina um hásumar, þegar alt er þurt, og gjöra svo ákvarðanir
sínar eftir þvi, án þess að skeyta ráðum eða frásögnum kunnugra manna um
það, að þarna sjeu forarflæði vetur, vor
og haust. Svo heflr það verið viða, t.
i Mýrasýslu. Vegimir eru ófærir nema
um hásumarið, liggja undir fönn á vetrum, en eru ein forarleðja og ótræði vor
og haust; skurðimir með fram þeim

barmafullir af vatni, sem ekki verður
veitt burtu, en flóir stundum upp á
sjálfa vegina og jafnvel yfir þá. Viðhald alt verður miklum mun dýrara og
erfíðara, þegar vegimir era svona gjörðir í upphafl, eins og nærri má geta.
Það er þvi engin furða, þótt sifeldar
kvartanir heyrist úr hjeruðum um það,
að þurfa að halda vegunum við. Þetta
hafa skynsamir, gætnir og glöggir menn
sagt mjer, og margt hefl jeg eigin augum litið, sem er svo alvarlegt, að jeg taldi
sjálfsagt að vekja máls á þvi, ef vera
mætti, að bót yrði ráðin á þvi framvegis. En það er ekki von að betur
fari, þar sem þeir menn, er fyrir verkunum standa, hafa ekki annað við að
styðjast en danskar bækur, sem þeir
hafa lesið suður í Kaupmannahöfn
og treysta eins og nýju neti.
Menn þurfa að hafa reynslu samfara
bókaþekkingu, vita hveraig til hagar
um jarðveginn á öllum tímum ára og
kynna sjer, hvernig snjóa leggur á vetrum. Það er ekki lítið i húfi hjer. Jeg
gæti nefnt ýms dæmi, þar sem peninguta er sama sem kastað á glæ á þenna
hátt, t d. brúna á Gljúfrá í Borgarfirði.
Þar hagar svo til, að byljirnir kemba
stórfenni yflr veginn að henni og brúna
sjálfa á vetrum, svo að hún er litt fær
eða ekki, og stafar. það eingöngu af
þvi, að ekki var tekið til greina það,
sem kunnugir menn sögðu um brúarstæðið. Jeg vildi benda á þetta i sambandi við brúna á Miðfjarðará. Slysið
þar ætti að verða stjóminni eftirminnileg ráðning og verða til þess, að slik
verk verði unnin af meiri þekkingu á
staðháttum hjer eftir, heldur en stundum
hefir þótt brenna við.
í þessum kafla fjárlaganna er allur
bálkurinn um samgöngur á sjó, en hann
liggur ekki fyrir nú, því að strandferðanefndin heflr eigi gengið frá tillögum
sinum og ekkert álit frá henni komið.
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Þessi kafli verður því að bíða til þriðju í fyrra að leggja, frá mjer og fleírum,
umræðu. Það er allilt, því að hjer er en hafnað var þá, með beinu loforði
um einna mikilvægasta kafla fjárlag- þó um, að þeir skyldu teknir i fjáriög
anna að ræða, sem tæplega er forsvar- nú og iagðir 1916.
Jeg skai sjerstaklega snúa mjer að
anlegt að hafa ekki nema eina umathugasemd
nefndarinnar við símana.
ræðu um. Þau mál, er undir hann heyra,
snerta öll hjeruð landsins að meira eða • Þar er stjórninni heimilað að fella niðminna leyti, og er því nauðsynlegt, að ur algjörlega að leggja nokkurn sima
og verja hinu lögboðna símalagningarþau sjeu rædd ítarlega.
Jeg get þvi ekki talað um þenna fje, sem mjer telst muni vera 55 þús.
kafla að þessu sinni, en vil þó drepa á kr., til annarra þarfa landssjóðs. En
eitt atriði og treysti þvi, að þeir, sem jafnframt er tíl skilið, að hjeruðin greiði
í nefndinni eru, taki til greina tillögur venjulegt símafjárframlag. Þetta gjald
frá kunnugum mönnum Jeg skal benda hjeraðanna var stofnað með rangsleitni,
á það, að samkvæmt’frv. eru bátnum á en þá fyrst kastar nú tólfunum, þegar
Eyjafirði ætlaðar 3500 kr., en á siðasta stjórninni er heimilað að svipta hjeruðin
þingi voru veittar til hans 9000 kr. símum, sem iandinu er skylt að leggja
Það er athugandi, að þessi bátur var og beint heflr verið heitið að leggja á
ætlaður til strandferða norðanlands, alla ákveðnum tima. Jeg vona, að háttv.
leið norður um Raufarhöfn, Kópasker deild samþykki ekki þessa viðaukatill.
og Þórshöfn. En skaði rnikill væri það nefndarinnar. Og þótt samþykt verði,
þessum stöðum og hjeruðum, ef ferðir ber jeg það traust til stjórnarinnar, að
þessar eiga nú að leggjast niður og ekki hún neyti eigi heimildarinnar. Sjerstaklega vona jeg, að hún verði svo hagkoma þá aðrar skipaferðir í staðinn.
Þótt styrkurinn, sem er í gildandi sýn, að láta þetta að minsta kosti ekki
fjárl., 9000 kr., sje í lægra lagi, mundi bitna á Raufarhafnarsímanum. Næsta
þó, ef til vill, mega bjargast við hann. ár á að ieggja sima frá Svalbarði til
Jeg bendi á þetta til þess, að nefnd- Húsavikur, og þá liggur i augum uppi,
in athugi, að hjeruðin verði ekki svik- að hagfeldast er að leggja þenna simain um samgöngur, sem þau hafa haft, stúf i sama bygðarlaginu á sama tima,
nema þá að annað komi í staðinn, t. d. eins og lofað hefir verið. Með því
strandferðir verði bættar að sama skapi. mundi sparast mikið fje, ef báðir símTillögurnar um símana virðast eiga arnir væru lagðir samsumars, en ekki
örðugt uppdráttar. Háttv. þm. Dal. (B. sitt sumarið hvor. Verkamenn, verkJ.) hefír rakið það mál rækilega. Það fræðingar og áhöld öll væru þá við
er öllum kunnugt, að afgangur af síma- höndina.
Mundi þetta leiða til
tekjunum á að ganga tii þess að gjöra hins mesta sparnaðar á flutningum og
nýja síma. Fyrra árið eru ætlaðar til tíma. Auk þessa er þessi sími einn
simalagninga 28,500 kr. Símatekjur þar hinna nauðsynlegustu og mun skjótt
á móti áætlaðar 105 þús. kr. Þótt nú gefa landssjóði góðan arð, sem sjá má
frá þessafi upphæð sje dreginn rekst- af þvi, að útflutningsgjald af fiski og
urskostnaður, afborgun og vextir af sild nam 10 þús. kr. árið sem leið á
lánum til sima, er þó sýnilegt, að drjúg Raufarhöfn.
fúlga verður eftir um fram þessi 28,500
Þá sný jeg mjer að 14. gr. Þarverðkr., og mundi nægja til þess að leggja ur fyrst fyrir mjer tillaga nefndarinnar,
þá sima, sem frumvörp komu fram um um að lækka styrk til bókakaupa i
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H&8kólanum úr 2000 kr. niður í 1800
kr. Þar þykir mjer nefndin i meira
lagi nánasarleg, og hefði þótt betur við
eiga, að ráðist hefði verið á einhvern
lið, sem um hefði munað. Þess er að
gæta, að svo ung stofnun, sem Háskólinn er, getur beðið hinn mesta hnekki
við brest á bókum, og yfirleitt má segja
það um bókasöfn hjer, að þau sjeu harla
ófullkomin, svo að vart er við unandi.
Eindæmum sætir, er ekki fæst hjer i
bókasafni Alþingis rit eins og Andvari,
svo að menn verða að hafa þau rit með
sjer að heiman, ef nota vilja. Þetta
kom fyrir i nefnd á dögunum, að alls
ómögulegt reyndist að ná í eitt hefti af
Andvara, og má ekki svo vera, að slíkar bækur vanti.
Þá leggur nefndin til, að lækka styrkinn til útgáfu kenslubóka Háskólans.
Jeg þarf varla að fara mörgum orðum
um, hver vandræði það eru, hver brestur er á kenslubókum hjer i landi, og
hve leitt það er, skaðlegt og óhentugt,
að unglingar nemi fræði sin af dönskum.
öllum er það ijóst, að • bæði er þetta
plága fyrir nemendur, að þurfa að basla
við útleggingar úr erlendum tungum, til
þess að geta numið fræði sín, og eyða
i það óþarflega miklum tíma, en einkanlega eyðir þetta eða spillir smekk fyrir
fögru máli. Þvi er nauðsynlegt, að
námsbækur vorar sje á islensku, einkum
upphafsbækur i námi. Islendingar eru
námfúsir menn, en útlendar bækur koma
ekki alþýðumönnura, þeim er nema
vilja, að haldi, en með kenslubókunum
dreifist þekkingin um landið. Það hefði
jafnvel verið þörf á að veita meira fje
til islenskra kenslubóka og launa betur,
til þess að hæfir menn fengist til að
semja þær.
Það hefir verið talað um styrk til húsmæðraskóla á Akureyri. Jeg skal ekki
fara neitt út i þá sálma, hvort rjett sje
Alþt. 1915. B. HI.

að hafa skólann þar eða í sveit, en um
það er mjög deilt, og flestir eða ailir
þeir, sem mest hafa um það mál fjallað,
telja hentara, að slikur skóli sje í sveit.
En meðan ekki er skorið úr þvi, að
skólinn skuli vera á Akureyri, og eins
líklegt, að hann verði settur annarstaðar
áður langt um líður, þá finst mjer mjög
misráðið, að veita fje tii þess að reisa
skólahús á Akureyri. Slíkt getur ekki
komið til tals að svo vöxnu máli.
Loks sný jeg mjer að hækkun á styrk
til kvennaskólans i Reykjavík. Mjer
þykir viðurhlutamikið að hækka þenna
styrk sifelt. Alt það, sem lært er í
skóla þessum, má læra i öðrum skólum
hjer, og því sýnist rjetta leiðin vera sú,
þar sem nú er komið jafnrjetti milli
karla og kvenna, svo að konur geta
sótt alla skóla, að láta þann styrk minka
smátt og smátt, en hvergi vaxa.
Sigurður Sigurðsson: Ejárlaganefndin hefir ekki frekar en að undanförnu fengið einróma lof fyrir tillögur sinar. Hún hefir af sumum þótt
ihaldssöm og varfærin og verið borið á
brýn, að henni hafi veríð mialagðar
hendur. Jeg hjelt, að nú væru þeir
tímar, að ekki værí með rjettu ástæða
til að brígsla nefndinni eða einstökum
þingmönnum um það, þótt þeir og hún
vilji spara með tillögum sinum. Eða
hver er þá meiningin með skrafinu, sem
sífelt klingir um, að dýrtið sje i landinu? Einhver sagði í dag, að ekki væri
vist, nema striðinu yrði bráðlega lokið.
Þetta segja menn, þegar þeir vilja fá
þingið til þess að sinna fjárkröfum sinum. En satt er það, að enginn veit,
hvenær stríðinu ljettir af; það getur
staðið eitt til tvö ár enn, eins og Englendingar hafa spáð, og það getur ef til
vill staðið lengur.
Einhver háttv. þm. sagði, að nefnd12
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inni væru mjög mislagðar hendur, og frem8t þau útgjöld, sem við álítum
að því leyti, að hún vildi sumstaðar að megi bíða um sinn, og er þetta eitt
spara of mikið, en aftur væri hún á af þeim.
Hvað vegina snertir, þá vil jeg geta
öðrum sviðum of örlát. öllum getur
yfir sjest. — Jeg er ekki frá því, að t. d. i þess, að það voru þyngstu spor nefnd15. gr. mætti draga talsvert úr tillögum arinnar, er hún sá sig nauðbeygða til að
klípa af þeim styrk, er áætlaður hafði
nefndarinnar.
Hæstv. ráðh. kom með þau skilaboð verið til ýmsra vegakafla. En i þessu
frá Krabbe verkfræðingi, að hann væri efni, sem öðru, gildir hið sama, að nauðóánægður með athugasemd þá, er fjár- syn brýtur lög. — Hjer hafa komið
laganefndin hefir sett við aðstoðarverk- fram tillögur um að veita fje til að brúa
Jeg get
fræðing hans. Þá athugasemd tók nefnd- Kjallaksstaðaá og Hamarsá.
in upp eftir tilmælum landbúnaðarnefnd- ekki sjeð, að aðkallandi nauðsyn sje á ^ð
ar. Nú er þess að gæta, að laun að- brúa þessar ár, síst Hamarsá, sem er
stoðarverkfræðings voru hækkuð í stj.- litið stærri en meðal bæjarlækur. Það
frv. úr 2000 kr. upp í 2500 kr. Hins eru margar ár á landinu, sem meiri
vegar var fjárlaganefndinni ekki kunn- nauðsyn er á að brúa en hana, ár, sem
ugt um, að starf hans væri svo mikið, eru miklu vatnsmeiri og verri yfirferðeða timi hans takmarkaður, að hann ar en hún. Fyrir því verður að fresta
gæti ekki sint þessu, er ræðir um i at- að brúa þessa á og báðar árnar að
hugasemdinni. Athugasemdin er á þá þessu sinni.
Háttv. þm. V.-Sk. (S. E.) talaði mörg
leið, að aðstoðarverkfræðingur vitamálafögur
orð í sambandi við brúna á Jökverkfræðingsins sje jafnframt skyldur
til að veita einstökum mönnum ókeypis ulsá á Sólheimasandi. Hann skaut þvi
leiðbeiningar um rafmagsveitu til heim- til mín, hvort Skaftfellingar væru ekki
ilisnota. Þetta var afar þýðingarmikið góðir búmenn og jarðarbótamenn, og
og nauðsynlegt. Og þessu ætti aðstoð- skal jeg með ánægju votta, að svo er.
arverkfræðingurinn að geta sint, og jeg En mjer er ekki vel ljóst, hví þra. var
tel víst, að honum hljóti að vera það að blanda búskap Skaftfellinga inn i
ljúft. Jeg vona því, samkvæmt þessu, þetta mál. Það sem skiftir mestu máli,
sem jeg hefi nú sagt, að þessi athuga- frá mínu sjónarmiði, er það, hvort brúsemd fái að standa, þrátt fyrir skilaboð- in á Jökulsá muni geta staðið og þannin, sem hæstv. ráðherra kora með frá ig komið að gagni. Mjer hafa sagt
skýrir og kunnugir menn, sem jeg hefi
Krabbe.
Þá vil jeg minnnast á styrkinn til átt tal við um þetta mál, að þeir álíti,
bókakaupa við Háskólann og styrkinn að brú, sem kostaði 20—30 þús. kr.,
til útgáfu kenslubóka við sama skóla. myndi geta staðið jafn vel og eins lengi
Hæstv. ráðherra var mjög óánægður yfir og sú brúin, sem kostaði 78 þús. kr. Ef
tillögum fjárlaganefndarinnar í þeim hlaup koma i ána, þá yrði, að skoðun
efnum. Jeg skal kannast við, að sparn- þessara manna, hvorritveggja brúnni
aðurinn á þessum liðum er ekki stór- jafn hætt. Á þetta vildi jeg benda, til
vægilegur, það munar ekki mikið um þess að vekja athygli manna á því, að
hverjar 100 kr. En þegar þarf að spara þetta mál er ef til vill ekki enn ranná annað borð, þá verður að klípa af öllu sakað svo sem skyldi.
miður nauðsynlegu, og því, sem má
Þá skal jeg vikja fáeinum orðum að
fresta. Fyrir okkur vakir að spara fyrst símunum. Háttv. þm. N.-Þing. (B. S.)
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þótti við nefndina, fyrir uppástunguna
um að fresta lagningu nýrra sima, svo
framarlega sem sýnilegt væri, að tekjur landsjóðs hrykkju ekki fyrir útgjöldunum. — Jeg lít svo á, að þetta sje
bæði sanngjarot og sjálfsagt. Nú er alt
efni til sima mjög dýrt, og er þá sjáanlegt, að það er beinlinis >praktiskt< að
fara hjer eftir tillögum nefndarinnar og
heimila að fresta lagningu nýrra síma,
meðan svo er ástatt.
Jeg gleymdi áðan einni athugasemd
i sambandi við aðstoðarmann vitamálaverkfræðingsins. Athugasemdin á reyndar ekki frekar við hann en aðra starfsmenn landsins. Mjer finst það vera
mjög óviðkunnanlegt, þegar þeir, sem
hafa föst laun, heimta aukáborgun fyrir
flest eða alt, sem þeir gjöra, ef þeir ekki
telja það beint skyldu sina, og jafnvel
hvort sem er. Mjer flnst það helst til
langt gengið. Og yfirleitt má segja að
peningagræðgi sumra starfsmanna landsina gangi hneyksli næst.
Þá er eitt atriði enn, sem jeg vildí
minna á. Það er um styrkinn tilhúsabóta á Bergsstöðum í Svartárdal. Mjer
fínst það mjög einkennilegt, að háttv.
1. þm. Húnv. (G. H.) skuli koma fram
með slika tillögu, annar eins sparnaðarmaður og hann þykist vera. Jeg skal
minna á það, að það hefir verið farið
með þetta mál inn á þingið alveg á
bak við stjórnina, og án þess að leita
álits hennar. Það má ekki minna vera,
en að hún fái að segja álit sitt um
málið. Að öðru leyti skal jeg geta þess,
að seinast þegar jeg kom að Bergsstöðum, þá voru þar ekkert verri húsakynni
en alþýða manna á jafnaðarlegast við
að búa.
Um húBstjórnarskólabygginguna á
Akureyri ætla jeg ekki að tala mikið.
Að eins vil jeg geta þess, að sje skólanum ætiað að vera húsmæðraskóli fyr-

ir Norðurland alt, þá ætti hann ekki,
að minu áliti að vera í kaupstað. Mjer
virðist sist vera ástæða til að fjölga
kaupstaðaskólunum, úr þvi sem komið
er. Það hefir enda of mikið verið gjört
að þvi, að flytja skólana úr sveitunum
og í kaupstaðina, og skal jeg þvi sambandi minna á Möðruvailaskólann, sem
illu heilli var fluttur til Akureyrar. Svo
framarlega sem þetta á að vera skóli
fyrir húsmæður i sveitum, þá á skólinn
vitanlega að vera á hentugum stað i
sveit.
Einar Jónsson: Jeg hafði ekki
ætlað mjer að lengja umræðurnar. En
ummæli háttv. 1. þra. Árn. (S. S.) gefa
mjer tilefni til að standa upp. Það er
svo ástatt, að nafn mitt er bundið við
eina þá brtt., sem komið hefir fram hjer
i deildinni. Sú tillaga er reyndar stór,
en hún er samt sem áður ekki óþörf.
Mjer þótti háttv. 1. þm. Árn. (S. S.)
tala af allmiklum ókunnugleik, þegar
hann hjelt þvi fram, að hægt væri að
brúa Jökulsá á Sólheimasandi fyrir einar 20 þú$ kr., og að sú brú geti gjört
sama gagn eins og 78 þús. kr. brú. Jeg
get vel búist við að þetta mál sje öllum svo ljóst, eftir allar þær upplýsingar og umræður, sem um þáð hafa komið fram að undanförnu, að ekki sje
þörf á að skýra það frekar í þetta sinn.
Þó vil jeg geta þess, fyrir þá, sem ekki
hafa sjeð uppdrátt þann, sem gjörður
hefir verið af hinni fyrirhuguðu brú, að
svo er tii ætlast, að steinstöplar verði
bygðir sinn hvorum megin við hvem ál,
og svo tengdir aaman með steinbogum.
Ef nú yrði bygð brú, sem kostaði 20
þúsund kr., þá nægði það einungis til
þess að brúa einn einasta ál; hinir yrðu
þá eftir sem áður óbrúaðir. Þetta væri
auðvitað betra en engin brú, því venjulega er austasti állinn verstur og yrði
12*
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væntanlega brúaður fyret, en þó ervið
það að athuga það, að slik brú kæmi
að engu haldi, ef vöxtur væri svo mikill í ánni, að ófærir væru hinir grynnri
álarnir. Það fá af þessu allir sjeð, að
tal háttv. 1. þm. Árn. (S. S.) um brú á
Jökulsá fyrir 20 þús. kr. er ekki annað en fálm út i loftið; hún kæmi ekki
að hálfum notum.
Annare hefl jeg litlu við það að bæta,
sem háttv. þm. V.-Sk. (S. E.) sagði um
þenna lið fjárlaganna. Jeg er honum í
öllum atriðum sammála. Áin, sem hjer
ræðir um, er háski mikill öllum, sem
yfir hana eiga að sækja; það vita allir,
enda er það margviðurkent af þinginu, að þessi brúarbygging sje hið mesta
nauðsynjamál. Hinu hefir verið haldið
fram, að áin myndi taka af i stórhlaupum hvaða brú sem væri. Jeg sje ekki
ástæðu tii að óttast þetta svo mjög. Jeg
býst ekki við, að steyptir steinstöplar
standist öllu verr hlaup í ánni en steinar þeir, sem nefndir eru Stórusteinar,
sem staðist hafa öll hlaup í ánni nú
um marga áratugi, og eru þó ekki
stærri um sig en svo, að ætlast mætti
til, að vel væri kleift að hafa steypta
stöpla jafn öfluga. Hefi jeg áður lýst
þessum Stórusteinum og fleiri staðháttum við Jökulsá, og endurtek það ekki
í þetta sinn.
Jeg skal svo ekki fjölyrða um þetta
mál. Jeg veit það með vissu, að hver,
sem greiðir atkvæði með brúnni, hann
gjörir guði og samvisku sinni þægt verk.
(Hannes Hafstein: Ekki guði, því þá
fær hann færri menn en áður.). Jeg
hefi aldrei heyrt það af guði, að manndráp væru honum þóknanleg, svo að
brúin gæti verið honum til óþæginda.
Framsögum. (Pjetur Jónsson):
Það er ekki hægt verk að svara í einu
öllum þeim aðfinningum, sem fram hafa
komið til nefndarinnar, enda mun nú

þolinmæði margra á þrotum með að
hlusta á menn skattyrðast hjer i deildinni. Jeg mun því hætta á að hafa
svörin styttri en ræður þeirra háttv.
þm., sem talað hafa, í þeirri von, að
málstaður nefndarinnar sje betri en
þeirra.
Það lítur svo út af máli margra, sem
hjer hafa talað, að þeir hafi ekki lesið
nefndarálitið, eða þá ekki athugað það,
sem skyldi, því þeir virðast ekki hafa
hugmynd um, hverjar ástæður liggja til
sparnaðaretefnu fjárlaganefndarinnar i
ýmsum greinum.
Jeg er hæstv. ráðherra þakklátur fyrir það, hve vel hann tók svari fjárlaganefndarinnar. Jeg tók ekki eftir
að það væri nema á einum stað, sem
skoðanir hans fóru i aðra átt en nefndarinnar. Það var um bókakaup Háskólans og fjárveitinguna til útgáfu íslenskra kenslubóka. Mjer fanst hann
tala um það í hálfgjörðu skopi, að nefnd
in hefði ætlað að spara á fyrra liðnum
200 kr. Jeg vil benda hæstv. ráðherra
á, að það hefir ætið fjárhagslega þýðingu að spara, þótt ekki sjeu nema
smámunir. Það hefir fjárhagslega þýðingu að spara öll óþarfa útgjöld, smá
og stór.
Það er enginn vafi á því, að ef á
annað borð á að fara að spara, þá má
alveg eins spara á þessum bókakaupum eins og öðru. Jeg skal benda á
það gagnvart því, sem háttv. þm. N.-Þ.
(B. S.) sagði um þetta mál, að á árinu
1914 fjekk Háskólinn yfir 7000 kr. til
bókakaupa. Það var 1300 kr. meira en
vfcitt var til bókakaupa i sjálfu landsbókasafninu.
(Bjami Jónsson:
Og
þótti engum rnikið.). Af því að háttv.
þm. Dal. (B. J.) hefir talað einna mest,
held jeg að jeg verði að taka hann fyrir næst ráðherranum og víkja nokkrum
orðum að ræðu hans. Jeg var nú búinn að tala um bókakaupin, en 8vq
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kem jeg að útgáfu kenslubóka. Það,
sem nefndin hafði fyrir sjer í tillögum
sínum þar að lútandi, var það, að nú
er einn duglegasti maðurinn við Háskólann, í að semja kenslubækur, forfallaður frá þvi starfí um lengri tima
og óvist, hver kemur í hans stað, eða
hvort hann verður fær um slíkt. Nefndin leit svo á, að ef hæfileg ritlaun yrðu
borguð, myndi trauðla verða samdar
öllu fíeiri kenslubækur en svo, að þessar 2000 kr., sem veittar eru, hrykkju
fyrir því. Jeg þarf svo ekki að svara
fleiru upp á þetta. Þá mintist háttv.
þm. Dal. (B. J.) á athugasemdina um
aðastoðarmanninn við vitana. Því hefir háttv. 1. þm. Árn. (S. S.) svarað svo
greinilega, að jeg hefí eiginlega engu
þar við að bæta. Það eru engir afarkostir, sem þessum manni eru settir,
þótt ætlast sje til, að hann veiti örfáum
mönnum ókeypis leiðbeiningu i að gjöra
rafmagnsleiðslu til ljósa. Það yrði honum ekki að fjeþúfu hvort sera væri.
Þótt hann taki jafnvel ekki neitt beinlínis aukreitis fyrir leiðbeiningu sina,
veit jeg þess dæmi, að hann telur sig
hafa hag af þessari tilsögn, því að hann
útvegar öll tæki 4il þessara fyrirtækja.
Hann hefír áður boðist til að veita þeirn,
sem pöntuðu hjá honum tækin, ókeypis leiðbeiningar og áætlanir, svo að jeg
get ekki sjeð neina annmarka á þvi,
að honum sjeu sett þessi skilyrði fyrir
launahækkuninni.
Þá mintist sami
háttv. þm. á athugasemdina um unglingaskólana. Honum fanst það óþarft
að vera að taka fjóra skóla út úr, til að
veita þeim sjerrjettindi. Jeg skal geta
þess, að þessi athugasemd hefír staðið
að mestu leyti óbreytt í fjárlögunum
áður. Tillaga sú, sem fjárlaganefndin
ber fram í þessu efni, er að öllu leyti
sniðin eftir tillögum fræðslumálastjórans, og nefndin gat ekki fengið neinn
mann, sem lítur sanngjarnlegar á út-

hlutun þeBsa styrks heldur en hann.
(Bjami Jónggon: Verkin sýna merkin.
Þetta sýnir bara, að maðurinn hefir ekki
vit á málinu.). Fyrst og frerast hafa
kaupstaðaskólarnir fastara skipulag,
heldur en unglingaskólarnir úti um land,
og í öðru lagi eiga þeir sitt eigið skólahús og hafa fullkornnari kröftum á að
skipa.
Enn fretnur mintist sami háttv. þm.
á undanþágu þá, sem nefndin leggur til
að gjörð verði um símafjeð, að stjórninni veitist heimild til að láta vera að
leggja nýja síma, og megi nota fjeð til
annarra þarfa. Hann telur, að til þessa
þurfi að gjöra sjerstök lög, ef þau eigi
að hafa gildi.
Nefndin talaði um þetta við ráðherrann, eftir að hún hafði athugað málið
rækilega, og spurði hann, hvort hann
myndi láta sjer nægja þessa athugasemd
til að hegða sjer eftir, og kvað hann
svo að orði, að svona lagaða athugasemd mundi hann telja nægilega. Jeg
er ekki Iögfræðingur, og hætti mjer
ekki út í lagaskýringar, en læt mjer
nægja fyrir nefndarinnar hönd að skír
skota til þessa svars hæstv. ráðherra.
Jeg var víst búinn að svara upp á
brtt. háttv. þm. Dal. (B. J.) um að
hækka tillagið til simanna upp i 50,000
kr. fyrra árið.
Jeg hefi sagt það fyrir nefndarinnar
hönd, að hún gæti ekki fallist á að
hækka þessa fjárveitingu, sist fyrra
árið. Frá mínu peraónulega sjónarmiði
hefði jeg ekkert á móti þvi, að þetta
fje yrði sett svo hátt, sem landssimastjóri hefir ætlast til. Hann ætlaðist til
að tekjuafgangurinn af símunum, sem
áætlaður er 100000 kr., yrði notaður til
simalagninga 1916, eins og sjest af brjefí
hans til nefndarinnar. En jeg kannast
ekki við, að um neitt loforð sje að ræða,
enda er þetta brjef landssímastjórans
ekki tæmandi, þvi að hann hefír gleymt
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einum síma, sem átti að vera allra fyreti
siminn, sem lagður yrði, en það er síminn til Grenivikur í Þingeyjareýalu. Það
er ekki ósennilegt, af þvi að jeg var flutningsmaður símafrumv. á sinum tíma, að
jeg hefði ósköp hæglega getað komið
þessum síma í 2. flokk, ef jeg hefði
viljað hnotabitast um það. Jeg átti
meira vald á því en aðrir, þar sem jeg
var upphafsmaður að þessu máli. Jeg
álit nú, úr þvi að þessi áætlun heflr
raskast, að það verði að fela stjórninni
að ráða fram úr því, hvaða símar eigi
að verða fyrstir, og gjöri jeg þá ráð
fyrir, að þessi sími i Dalasýslu, sem
háttv. þm. Dal. (B. J.) var að tala um,
hljóti að verða með þeim allra fyrstu
símum, sem lagðir veröa.
Háttv. 1. þm. Húnv. (G. H.) mintist
á húsmæðraskólamálið. Jeg var ekki
viðstaddur og heyrði ekki ræðu hans,
en mjer var sagt, að hann hefði tjáð
sig mótfallinn stofnun húsmæðraskóla á
Norðurlandi, og sagt, að sjálfsagt væri
að gjöra skólann á Blönduósi að húsmæðraskóla, ef á annað borð væri verið að hugsa um að stofna slikan skóla
fyrir Norðurland. Hann hvislar nú að
mjer, að hann hafi bætt við: nema ef
upp kæmi myndarlegur skóli í Eyjaflrði fyrir allar þrjár sýslurnar. Hann
hefír þá haldið fram minni skoðun i
þessu efni, og er jeg honum þakklátur
fyrir.
Jeg er búinn að gjöra athugasemd út
af tillögu háttv. þm. Húnv. (G. H) um
styrk til brúar á Hamarsá. Mjer flnst
að sú Btyrkbeiðni og sömuleiðis tillaga
háttv. 2. þm. Eyf. (St. St.) um styrk til
brúar á Ólafsfjarðarós hljóti að koma
undir liðinn um sýsluvegi. Það er
óneitanlegt, að það er ákaflega fallega
gjört af Ólafsfirðingum að leggja fram
fje, eins og háttv. þm. skýrði frá að þeir
hefðu gjört, og undir flestum kringumgtæðum myndu þeir hgfa fengið styrk,

ef það hefði að öðru leyti getað samrýmst tillögum nefndarinnar. Jeg gjöri
ráð fyrir, að nefndin geti ekki greitt
atkvæði með þessum styrkveitingum,
þrátt fyrir ýmislegt, sem með þeim
mælir.
Háttv. þm. Snæf. (S. G.) mintist á
Stykkishólmsveginn. Það má vel vera,
að það komi tilfínnanlega niður, að
lækka þennan lið, en það er vitanlega
svo alstaðar, þar sem styrkir eru lækkaðir eða þeim kipt í burtu. Hjer var
um það að ræða, að taka annaðhvort
þetta fje eða eitthvað annað, og jeg get
ekki sjeð, að það hafl verið færðar
ástæður fyrir því, að það væri svo afartilfinnanlsgt að bíða eftir framhaldi
þessa vegar í samanburði við aðra vegi,
sjerstaklega þegar litið er til þess, að
á þessum vegi frá Stykkishólmi til
Borgarness hefir verið unnið meira að
vegabótum en á nokkrum öðrum þjóðvegi á landinu á sama tímabili. Hann
lagði svo mikla áherslu á þennan veg,
að hann sagði, að jafnvel þótt Malarrifsvitinn fjelli, þá væri það ekki svipað því eins tilfinnanlegt og hitt, ef vegafjeð væri strikað út.
Þá mintist hann á Svartatangaljósið
og sagði, að það Ijós væri ekki fyrir
höfnina i Stykkishólmi. Jeg veit ekki
til, að slik ljós sjeu beint við þær hafnir,
sem kosta þau. Gróttuvitinn er t. d.
langt frá höfninni í Beykjavik, sem
kostar hann, og eitthvað svipað mun
það vera með Svartatangaljósið. Nefndin fór i þessu efni cftir tillögum umsjónarmanns vitanna, og mun hún halda
fast við sína afstöðu til þessara mála.
Hann talaði um, að það væri ýmislegt
I fjárlögunum, sem nefndin hefði frekar
getað sparað, heldur en þetta, sem hún
heflr ráðist á. Jeg vildi óska, að þeir,
sera hafa það fyrir augum að spara
sem flest, hefðu komið beint til nefndarinnar, ellegar komið með brtt. um
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að fella niður éinstaka liði. Að visu
hafa tveir menn, eða sjerstaklega einn
maður, komið fram með tillögur i sparnaðaráttina, en ekki hefir verið farið
fram á, að neinu væri kipt burt af tillögum nefndarinnar, nema ef til vill
einni.
Háttv. þm. V.-ísf. (M. Ó.) mintist á
vitana. Hann sagði eitthvað i þá leið,
að það væri undarlegt, þegar stjórnin
hefði tekið þessa vita upp í fjárlagafrumv. sitt, að þá skyldi fjárlaganefndin
leggja tfi, að þeir yrðu feldir burtu.
Mjer þótti þetta fremur undarleg umsögn hjá háttv. þm., þvi að vitanlega
var það ætlun fjárlaganefndarinnar að
reyna að spara eitthvað af þvi, sera i
stjómarfrumv. stóð, og rjeðst hún þá
meðal annars á þetta. Hann sagði, að
fjárlaganefndin ætti að meta þarfimar
og fara svo eftir þvi. Það er dálitið
undarleg ráðlegging lika, þvi að nefndin
hefir ekki gjört annað þessar 5 vikur,
sem hún hefir setið á rökstólum, en að
meta þarfirnar. Eigi að siður vill þm.
að Bamkomulag geti komist á milli hans
og nefndarinnar. Það er óneitanlega
fallega hugsað, og það getur vel verið,
að til samkomulags geti dregið, en jeg
hefi ekki umboð til að lýsa yfir neinu i
þeæu efni fyrir nefndarinnar hönd.
Háttv. 2. þm. S.-Múl. (Gr. E.) vill taka
burtu fjárveitinguna til Langadalsvegarins, en fella tillögu nefndarinnar um
Malarrifsvitann. Þetta gefur mjer tilefni til að minnast á þessa vegarlagningarhugmynd yfir Kolugafjall. Jeg
veit ekki hvort þessi breyting er heppileg, en eitt skal jeg leyfa mjer að benda
á, og það er það, að á meðan þessi
breyting er ekki komin á, þá er ómögulegt að koraast hjá þvi að hafa þennan
veg eftir Langadalnum. Þessi umræddi
vegur er alls ekki reiðfær, og miklu
verri en hann hefir nokkru sinni verið,

en skip geta þó siglt fyrir Snæfellsnes,
án þess að reka sig á. (Bjami Jóns
son: Það fer lika margur um Langadalinn, án þess að fara ofan í). Þegar
verið er að gjöra ráð fyrir að leggja
veg yfir Kolugafjall, þá er þar um veg
að ræða, sem enginn veit hvað kostar.
Hann getur kostað 100 þúsund kr. eða
meira. Tilfellið er, ef ekki er lagt fje
til Langadalsvegarins nú, vegna fyrirhugaðrar vegabreytingar, þá verður
hann óviðgjörður allan þann tíma, sem
verið er að þinga um það, hvort þjóðvegurinn skuli vera yfir Kolugafjall eða
ekki, og að likindum á meðan vegagjörð
þar stendur yfir.
Sami þm. (GL E.) var að áfeila stjórnina fyrir það, að vegaverkfræðingarnir
væru látnir einráðir um, hvernig þeir
höguðu vegagjörðinni, og talaði um
galla á vegunum í sambandi við þetta,
rjett eins og gallarnir á vegunum væru
því að kenna, að nú eru loksins fengnir
sjerfróðir menn til að sjá um lagningu
þeirra. Þótt vegirnir sjeu 'ekki gallalausir síðan, þá eru þeir þó margfalt
betri en áöur. Það er ekki rjett, að
verkfræðingamir fari yfirleitt eingöngu
eftir ástandi jarðvegarins um hásumar,
heldur hafa þeir lagt sig eftir kunnugleika á ástandi hans bæði haust og vor
og vetur með snjómælingum og öðrum
athugunum, sem nauðsynlegar eru,
Háttv. þm. V.-Skaft. (S. E.) talaði fyrir brú á Jökulsá. Jeg ætla ekki að
blanda mjer í þá brúardeilu. Jeg hefi
látið það i ljósi persónulega, að það
hefði að rjettu lagi átt að vera búið að
byggja þessa brú fyrir löngu, og eins
brúna á Eyjafjarðará. En það er enginn vafi á því, að ef nú ætti að fara að
samþykkja þessa tillögu, þá myndi það
rugla þeirri áætiun, sem fjárlaganefndin
hefir þegar gjört, og get jeg þvi ekki
hlynt að henni, jafnvel þótt þessi at-
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hugasemd fylgi, að fresta megi framkvæmd verksins, ef fjárhagurínn reynist örðugur.
Fjárlaganefndin heíir ekki getað fallist á að taka þessa tillögu upp, jafnvel
með þessari athugasemd. Jeg mun þó
láta málið hlutlaust, en tel það rjettast,
ef önnur þessara brúa, sem jeg nefndi,
verður samþykt til að fara upp í efri
deild, að lofa þeim að fara þangað báðum.
Háttv. þm. Ak. (M. K.) hafði sjerstaka
ástæðu til þess að vera hvassyrtur, út
af tillögu sinni, af því að jeg beindist
á móti þvi að veita styrk til að reisa
hússtjórnarekóla á Akureyri. Mjerþykir þetta leitt, ekki að eins vegna vinfengis okkar, háttv. þm. Akureyringa og
mín, sem jeg vona að ekki falli neitt á
fyrir þetta, heldur líka vegna hins, að
mjer er orðið ant um þetta húsmæðraskólamál, og hefi verið flutningsmaður
að því með háttv. 2. þm. Eyf. (St. St).
Háttv. þm. Akureyringa talaði um, að
þetta mál hefði ekki haft fylgi á þingi,
af því að fyrirkomulagið hafi ekki líkað. Þetta stafar af ókunnugleika hans
á málinu. Það var ekki þetta, sem
hamlaði, heldur hitt, að þiugmenn voru
þá bundnir við stórmál, og líka ef til
vill það, að þeir hafa, sumir hverjir,
ekki haft áhuga eða vilja á að beita
sjer í því. En hitt er rjett, að tvisvar
hefir verið samþykt í Nd. að setja slíkan skóla á stofn á Norðurlandi og Austfjörðum.
Háttv. þm. Ak. (M. K.) fór að athuga
hvað hússtjórnarskóli í sveit kostaði í
samanburði við það, ef hann væri á
Akureyri. En fyrst og fremst gjörði
hann þar úlfalda úr mýflugu, og svo vil
jeg benda á það, að kostnaður við stofnun þessa skóla á Akureyri verður ekki
litill, því að þar sem safnað hefir verið
undirskriftum kvenna um alt Norðurland, og 8vo rausnarleg fjárframlög eru

boðin af þeirra hálfu, þá má búast við,
að þær hafi ekkert smáræði í hyggju.
Yrði slíkur skóli áreiðanlega ekkiódýrari á Akureyri en í sveit, en kæmi svo
á sínum tima algjörlega að kalla á landssjóð, eins og kvennaskólinn í Reykjavík
og á Blönduósi.
Enn fremur er jeg hræddur um það,
að þrátt fyrir þessar mörgu undirskriftir, muni verða almenn óánægja út af
skólanum, ef hann verður ekki í sveit.
Jeg veit beinlínis um það, að undir8kriftirnar eru bygðar á því, að konur
hjeldu, að miklu erfiðara yrði að fá
hústjórnarskóla á Norðurlandi i sveit en
í kaupstað.
Jeg hefi átt tal við nokkrar konur, er
skrifuðu undir, um þetta mál, og er því
kunnugt um, að þetta voru ástæðurnar
fyrir mörgum undirskríftum, enda þótt
þær vildu skólann miklu heldur í sveit.
Auk þess hefi jeg átt tal við þær konur, er best hafa kynt sjer fyrirkomulag á hússtjórnarekólum, og búið sig
undir kenslu í slikum skólum. Þær hafa
allar verið eindregið með því, að þeir
væri betur komnir í sveit.
Loks mintist háttv. þm. Akureyringa
á ágreining, sem var fyrir nokkrumárum á milli Eyfirðinga, eða eiginlega
Akureyringa og Þingeyinga, út af þessu
máli. En jeg skal svara því, að einstrengingsskapurinn var ekki af Þingeyinga hálfu.
Þá greindi á um það siðast, hvort
skólinn ætti að vera svo ndlœgt Akurureyri, að hægt værí að ganga i hann
úr bænum, eða svo fjærri bænum, að
nemendur úr bænum gætu ekki gengið
í hann daglega. Við Þingeyingar vildum, að skólinn yrði heimavistarekóli, og
virtist okkur, að hann myndi ekki illa
settur á Kjarna, svo nærri Akureyri
mátti hann vera okkar vegna. Og er
salan á Kjarna kom hjer seinna fram
á þingi, þá var jeg á móti henni, með-
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al annars af því, að sú jörð væri til
fyrir húsmæðraskóla, ef til kæmi. Þetta
sýnir best, hvernig þessum ágreiningi
var farið,
Það má vera, að jeg hafl einhverju
ósvarað, en jeg læt hjer staðar numið.

já:
nei:
Sigurður Eggerz, Jón Jónsson,
Stefán Stefánsson, Sig. Sigurðsson,
Sveinn Björnsson,
Þór. Benediktsson.
Eggert Pálsson, Matth. Ólafsson, Pjetur Jónsson, Sigurður Gunnarsson, Skúli
Bjarni Jónsson : Jeg tel það lof- Thoroddsen og Þorleifur Jónsson greiddu
orð þings, ef heitið er einhverju í nefnd- ekki atkvæði og töldust til meiri hlutaráliti, og sama stendur i framsögu, og ans. Einn þingmaður ekki viðstaddur.
enginn hefír í móti mælt.
36. brtt. 410 samþ. með 17 : 8 atkv.
Á þinginu í fyrra var því lofað, að að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu:
jd:
nei:
þessi simi og aðrir skyldu lagðir á árinu 1916, og skal jeg leyfa mjer að lesa Eggert Pálsson,
Björn Hallsson,
upp úr nefndarálitinu þessu til sönn- Bened. Sveinsson, Einar Arnórsson,
Bjarni Jónsson,
Guðm. Hannesson,
unar:
»Nefndin vill því mælast til þess Einar Jónsson,
Pjetur Jónsson,
við flutningsmenn, að þeir taki aftur Guðm. Eggerz,
Sig. Gunnarsson,
frumvörp sin, en hafi fyrirheit Al- Hannes Hafstein, Sig. Sigurðsson,
þingis og simastjórnar, að simarnir Hjörtur Snorrason, Sveinn Björnsson,
verði lagðir 1916«.
Jóhann Eyjólfsson, Þór. Benediktsson.
Svona stendur í þingskjölunum frá i Jón Magnússon,
fyrra, og þar sem enginn hefir á móti Sigurður Eggerz,
þessu mælt, hlýt jeg að skoða það Skúli Thoroddsen,
sem loforð þingsins um það, að simar Stefán Stefánsson,
þessir verði lagðir á árinu 1916.Þorl. Jónsson.
Björn Kristjánss., Jón Jónsson, Magnús
Kristjánsson og Matth. Ólafsson greiddu
ATKVGR.:
um 13. og 14. gr. (Akv.slerá A. 480). ekki atkv. og töldust til meiri hlutans.
30. brtt. 338,23 samþ. með 21 shlj. atkv. 37. brtt. 338,28 samþ. án atkvæðagr.
38. — 338,29 — með 19 shlj. atkv.
31. — 338,24 —
— 15 —
—
39. — 338,30 — — 19 : 1 atkv.
32. — 338,25 —
— 21 — —
33. — 338,26 —
— 13 : 8 atkv. 40. — 406 feld með 14 : 11 atkv. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu:
34. — 338,27 —
— 16 : 5 —
nei:
já:
Viðaukatill. 491, við brtt. 422 samþ.
Eggert Pálsson,
Björn Hallsson,
með 15 : 1 atkv.
35. brtt. 422 svo breytt feld með 16:8 Benedikt Sveinsson, Björn Kristjánsson,
Einar Arnórsson,
atkv. að viðhöfðu nafDakalli, ogsögðu: Bjarni Jónsson,
já:
nei:
Guðm. Hannesson, Einar Jónsson,
Guðm. Eggerz,
Jón Jónsson,
Björn Hallsson,
Bjarni Jónsson,
Hannes Hafstein,
Sigurður Eggerz,
Bened. Sveinsson,
Einar Jónsson,
Sigurður Gunnarss. Hjörtur Snorrason,
Hannes Hafstein, Björn Kristjánsson,
Skúli Thoroddsen. Jóhann Eyjólfsson,
Jóhann Eyjólfsson, Einar Amórsson,
Stefán Stefánsson, Jón Magnússon,
Guðm. Eggerz,
Jón Magnússon,
Þorleifur Jónsson, Magnús Kristjánss.,
Magnús Kristjánss. Hjörtur Snorrason,
Alþt. 1915. B. I
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net:
net:
já:
Sig.
Gunnarsson,
Þór. Benediktsson Matthías Ólafsson,
Sigurður Sigurðss ,
Pjetur Jónsson,
Skúli Thoroddsen,
Sigurður Sigurðss.,
Stefán Stefánsson,
Sveinn Björnsson,
Sveinn Björnsson,
41. brtt. 338,30 samþ. með 22 : 1 atkv.
Þórarinn Benediktss.
42. — 423 a — — 15 : 7 —
Þeir Einar Jónsson og Þorleifur Jóns— 423 b feld með 17 : 8 atkv. að
son greiddu eigi atkv. og töldust til
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu:
já:
nei:
meiri hlutans.
Benedikt Sveinsson, Björn Hallsson,
45. brtt. 408 feld með 19 : 6 atkv. að
Eggert Pálsson,
Bjarni Jónsson,
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu:
Björn KrÍBtjánBSon,
já:
nei:
Einar Jónsson,
Hannes Hafstein, Einar Aruórsson,
Bened Sveinsson, Björn Hallsson,
Jóhann Eyjólfsson, Guðm. Eggerz,
Eggert Pálsson,
Bjarni Jónsson,
Sigurður Eggerz, Guðm. Hannesson,
Guðm. Hannesson, Einar Arnórsson,
Skúli Thoroddsen, Hjörtur Snorrason,
Jón Magnússon,
Guðm. Eggerz,
Skúli Thoroddsen, Hannes Hafstein,
Stefán Stefánsson, Jón Jónsson,
Jón Magnússon,
Stefán Stefánsson, Hjörtur Snorrason,
Magnús Kristjánss.,
Jóhann Eyjólfsson,
Matth. Ólafsson,
Jón Jónsson,
Pjetur Jónsson,
Magnús Kristjánss.,
Sigurður Gunnarss.,
Sigurður Eggerz,
Sigurður Sigurðss.,
Sigurður Gunnarss.,
Sveinn Björnsson,
Sig. Sigurðsson,
Þorleifur Jónsson.
Þeir Björn Kristjánsson, Einar Jónsson,
Þórarinn Benediktss. Matth. Ólafsson, Pjetur Jónsson, Sveinn
43. brtt. 338,31 samþ. með 16 : 3 atkv. Björns8on, Þorleifur Jónsson og Þórarinn
44. — 391 fyrri liður samþ. með 24 Benediktsson greiddu eigi atkvæði og
shlj. atkv.
töldust til meiri hlutans.
— 391 siðari liður feld með 21:4
46. til 52. liður á atkvæðaskrá var
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu:
tekinn aftur.
já:
nei:
53. brtt. 427. feld með 22 : 3 atkv. að
Benedikt Sveinsson, Björn Hallsson,
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu:
Bjami Jónsson,
Eggert Pálsson,
já:
nei:
Hannes Hafstein, Björn Krístjánsson,
Guðm. Eggerz,
Björn Hallsson,
Sigurður Eggerz.
Einar Arnórsson,
Hjörtur Snorrason, Eggert Pálsson,
Guðm. Eggerz,
Sigurður Eggerz. Bened. Sveinsson,
Guðm. Hannesson,
Bjarni Jónsson,
Hjörtur Snorrason,
Björn Krístjánss.,
Jóhann Eyjólfsson,
Einar Arnórsson,
Jón Jónsson,
Einar Jónsson,
Jón Magnússon,
Guðm. Hannesson,
Magnús Kristjánss.,
Hannes Hafstein,
Matth. Ólafsson,
JÓn JÓ11880I1,
Pjetur Jónsson,
Jón Magnússon,
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nei:
Magnús Kristjánss.,
Matth. Ólafsson,
Pjetur Jónsson,
Sig. Gunnarsson,
Sig. Sigurðsson,
Skúli Thoroddsen,
Stefán Stefánsson,
Sveinn Björnsson,
Þorleifur Jónsson,
Þór. Benediktsson.
Jóhann Eyjólfsson greiddi eigi atkv.
og taldist til meiri hlutans.
54. brtt. 338,32 samþ. með 22 : 2 atkv.
55. — 394
—
— 16:9 —
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já:
net:
Eggert Pálsson,
Björn Hallsson,
Bened. Sveinsson, Guðra. Eggerz,
Guðm. Hannesson,
Bjarni Jónsson,
Einar Arnórsson, Hjörtur Snorrason,
Magnús Eiristjánss.,
Einar Jónsson,
Hannes Hafstein, Matth. Ólafsson,
Jóhann Eyjólfsson, Sigurður Eggerz,
Jón Jónsson,
Sig. Sigurðsson,
Jón Magnússon,
Þór. Benediktsson,
Sig. Gunnarsson,
Skúli Thoroddsen,
Þorleifur Jónsson,
Þeir Björn Kristjánsson, Pjetur Jónsson, Stefán Stefánsson og Sveinn Björnsson greiddu eigi atkvæði og töldust til
meiri hlutans.
56. brtt. 338,33 aamþ. með 21 shlj. atkv.
57. — 338,34 — — 19 : 2 —
58 — 338,35 (fyrri liður) samþ. með
20 shlj. atkv.
— 338,35 (síðari Íiður) samþ. með
18 shlj. atkv.
59. — 338,36 samþ. með 18 : 3 atkv.
— 21 : 1 —
60. — 338,37
61. — 338,38
—
— 14shlj. —
62. — 338,39 —
— 19 — —
63. - 383
—
— 13 : 7 —

64. brtt. 338,40 (liðurinn a. við E. IV.
falli burt) samþ. með 16 : 9 atkv.
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
jd:
nei:
Björn Hallsson,
Bened. Sveinsson,
Eggert Pálsson,
Bjami Jónsson,
Björn Kristjánsson, Einar Jónsson,
Einar Amórsson, Hannes Hafstein,
Guðm. Eggerz,
Jóhann Eyjólfsson,
Guðm. Hannesson, Magnús Kristjánss.,
Hjörtur Snorrason, Matth. Ólafsson,
Jón Jónsson,
Sigurður Eggerz,
Jón Magnússon,
Sig. Gunnarsson.
Pjetur Jónsson,
Sig. Sigurðsson,
Skúli Thoroddsen,
Stefán Stefánsson,
Þorleifur Jónsson,
Þór. Benediktsson.
Sveinn Björnsson greiddi eigi atkvæði
og taldist því til meiri hlutans.
64. brtt. 338,40 (liðurinn b. við E. IV.
falli burtu) feld með 16 : 9 atkv.
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
jd:
nei:
Eggert Pálsson,
Bened. Sveinsson,
Björn Kristjánsson, Bjami Jónsson,
Guðm. Hannesson, Einar Arnórsson,
Hjörtur Snorrason, Einar Jónsson,
Jóhann Eyjólfsson, Guðm. Eggerz,
Jón JónBson,
Hannes Hafatein,
Jón Magnússon,
Magnús Kristjánss.,
Sig. Sigurðsson,
Matth. Ólafsson,
Þór. Benediktsson. Sigurður Eggerz,
Sig. Gunnarsson,
Skúli Thoroddsen,
Stefán Stefánsson,
Þorleifur Jónsson.
Björn Hallsson, Pjetur Jónsson og
Sveinn Björnsson greiddu ekki atkvæði
og töldust með meiri hlutanum.
64. brtt. 338,40 (liðurinn d. við E. IV.
falli burtu) samþ. með 15 : 10 að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
13*
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nei:
já:
Björn Hallsson,
Benedikt Sveinsson,
Bjarni Jónsson,
Eggert Pálsson,
Björn Kristjánsson, Einar Arnórsson,
Guðm. Hannesson, Einar Jónsson,
Hjörtur Snorrason, Guðmundur Eggerz,
Jóhann Eyjólfsson, Hannes Hafstein,
Jón Jónsson,
Magnús Kristjánss.,
Jón Magnússon,
Sigurður Eggerz,
Pjetur Jónsson,
Sigurður Gunnarss.,
Skúii Thoroddsen.
Sig. Sigurðsson,
Stefán Stefánsson,
Sveinn Björnsson,
Þorleifur Jónsson.
Matthías Olafsson og Þórarinn Benediktsson greiddu ekki atkvæði og töldmeð meiri hlutanum.
64. brtt. 338,40 (liðurinn e. við E. IV.
falli burtu) feld með 12 : 12 atkv.
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
net:
já:
Bened. Sveinsson,
BjÖrn Hallsson,
Bjarni Jónsson,
Eggert Pálsson,
Björn Kristjánss., Einar Amórsson,
Guðm. Hannesson, Einar Jónsson,
Hjörtur Snorrason, Guðm. Eggerz,
Jón Jónsson,
Hannes Hafstein,
Jón Magnússon,
Jóhann Eyjólfsson,
Pjetur Jónsson,
Magnús Kristjánss.,
Sig. Sigurðsson,
Matth. Oiafsson,
Sigurður Eggerz,
Stef. Stefánsson,
Þorleifur Jónsson, Sig. Gunnarsson,
Þór. Benediktsson. Skúli Thoroddsen.
Sveinn Björnsson greiddi ekki atkvæði.
65. brtt. 338,41 samþ. með 13 shlj. atkv.
13. gr. svo breytt samþ. með 21 shlj.
atkv.
66. brtt. 338,42 samþ. með 18 shlj. atkv.
67. —338,43 —
— 17 — —
68. —338,44 —
— 17 : 1 —
69. —415,1 feld með 18 : 7 atkv. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu:
jd:
nei:
Bened. Sveinsson, Björn Hallsson,
Bjarni Jónsson,
Eggert Pálsson,

net:
Björn Kristjánss.,
Einar Jónsson,
Guðm. Eggerz,
Hannes Hafstein,
Hjörtur Snorrason,
Jóhann Eyjólfsson,
Jón Jónsson,
Jón Magnússon,
Matth. Olafsson,
Pjetur Jónsson,
Sigurður Eggerz,
Sig. Sigurðsson,
Stef. Stefánsson,
Sveinn Björnsson,
Þór. Benediktsson.
Þorleifur Jónsson greiddi ekki atkv.
og taldist með meiri hl.
70. brtt. 338,45 samþ. með 17 shlj. atkv.
71. — 338,46 feld með 18:7 atkv. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu :
já:
nei:
Björn Hallsson,
Bened. Sveinsson,
Eggert Pálsson,
Bjarni Jónsson,
Hjörtur Snorrason, Einar Arnórsson,
Pjetur Jónsson,
Guðm. Eggerz,
Sig. Sigurðsson,
Guðm. Hannesson,
Stef. Stefánsson,
Hannes Hafstein,
Þór. Benediktsson. Jóhann Eyjólfsson,
Jón Jónsson,
Jón Magnússon,
Magnús Kristjánss.,
Matth. Olafsson,
Sigurður Eggerz,
Sig. Gunnarsson,
Skúli Theroddsen.
Björn Kristjánsson, Einar Jónsson,
Sveinn Björnsson og Þorleifur Jónsson
greiddu ekki atkvæði og töldust til
meiri hl.
72. brtt. 395 feld með 16 : 9 atkv. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu:
já:
nei:
Bened. Sveinsson, Björn Hallsson,
Bjami Jónsson,
Eggert Pálsson,
Einar Arnórsson, Björn Kristjánss.,

jd:
Einar Arnórsson,
Guðm. Hannesson,
Magnús Kristjánss.,
Sig. Gunnarsson,
Skúli Thoroddsen.
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nei:
já:
nei:
Einar Jónsson,
Hannfts Hafstein, Bened. Sveinsson,
Guðm. Eggerz,
Jón Magnússon,
Björn Kristjánss.,
Hjörtur Snorrason,
Magnús Kristjánss., Einar Amórsson,
Jóhann Eyjólfsson,
Matth. Ölafsson,
Guðm. Eggerz,
Jón Jónsson,
Sigurður Eggerz,
Hjörtur Snorrason,
Jón Jónsson,
Magnús Kristjánss.,
Sig. Gunnársson,
Matth. Ólafsson,
Skúli Thoroddsen, Pjetur Jónsson,
Pjetur Jónsson,
Stef. Stefánsson,
Sig. Sigurðsson,
Sig. Sigurðsson,
Þorleifur Jónsson. Sveinn Björnsson,
Stef. Stefánsson,
Þór. Benediktsson.
Sveinn Björnsson,
Eggert Pálsson, Einar Jónsson, GuðÞorleifur Jónsson,
mundur Hannesson og Jóhann EyjólfsÞór. Benediktsson.
son greiddu ekki atkvæði og töldust til
meiri hl.
73. brtt. 338,47 feld með 11 : 11 atkv.
83. brtt. 338,56 samþ. með 20 : 5 atkv.
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu:
nei:
jd:
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
nei:
já:
Bened.
Sveinsson,
Bjöm Hallsson,
Bened. Sveinsson,
Bjarni Jónsson,
Eggert Pálsson,
Eggert Pálsson,
Einar Jónsson,
Einar Arnórsson,
Bjarni Jónsson,
Einar Jónsson,
Björn Kristjánss., Guðm. Eggerz,
Hjörtur Snorrason, Hannes Hafstein,
Jóhann Eyjólfsson,
Einar Arnórsson, Hjörtur Snorrason,
Pjetur Jónsson,
Guðm. Hannesson, Stef. Stefánsson.
Sig. Gunnareson, Jón Jónsson,
Hannes Hafstein,
Jón Magnússon,
Sig. Sigurðsson,
Jón Jónsson,
Stef. Stefánsaon,
Magnús Kristjánss.,
Jón Magnússon,
Sveinn Björnsson, Matth. Ólafsson,
Magnús Kristjánss.,
Þorleifur Jónsson, Sigurður Eggerz,
Matth. Ólafsson,
Þór. Benediktsson. Skúli Thoroddsen.
Björn Kristjánsson, Guðm. Eggerz og Pjetur Jónsson,
Guðmundur Hannesson greiddu ekki Sigurður Eggerz,
Sig. Gunnarssson,
atkvæði.
Skúli Thoroddsen,
74. brtt. 338,48 samþ. án atkvgr.
Sveinn Björnsson,
338,49 — — —
75.
Þorleifur
Jónsson,
með 19 shlj. atkv.
338.50
76.
Þór. Benediktsson.
16 — —
77.
338.51
Björn Hallsson, Jóhann Eyjólfsson og
16 : 1 —
338.52
78.
Sig. Sigurðsson greiddu ekki atkvæði og
18 shlj. —
338.53
79.
töldust til meiri hl.
338.54
15 — —
80.
81. - 338,55 fyrri liður (2) samþ. með 84. brtt. 415,2 samþ. með 20 : 5 atkv.
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
13 : 2 atkv.
nez:
já:
— 338,55 síðari liður (3) samþ. með
Bened. Sveinsson,
Bjarni Jónsson,
14 : 3 atkv.
82. — 407 feld með 15:10 atkv. að Björn Kristjánss, Guðm. Eggerz,
Einar Arnórsson, Hjörtur Snorrason,
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
Guðm. Hannesson, Sigurður Eggerz,
já:
nei:
Hanues Hafstein, Sig. Sigurðsson,
Bjarni Jónsson,
Björn Hallsson,

jd:
Guðm. Hannesson,
Hannes Hafstein,
Jón Magnússon,
Sigurður Eggerz,
Sig. Gunnarsson,
Skúli Thoroddsen.
'
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já:
net:
Jóhann Eyjólfsson,
Jón Jónsson,
Jón Magnússon,
Magnús Kristjánss.,
Matth. Ólafsson,
Sig. Gunnarsson,
Skúli Thoroddsen,
Sveinn Björnsson,
Þorleifur Jónsson,
Þór. Benediktsson.
Björn Hallsson, Eggert Páleson, Einar
Jónæon, Pjetur Jóngson og Stef. Stefánsson greiddu ekki atkvæði og töldust til
meiri hl.
85. brtt. 338,57 samþ. með 23:1 atkv.
86. — 338.58 —
— 22shlj. —
— 20:3 —
87. — 338.59 —
— — 16 shlj. —
88. — 428
89. — 338.60 —
— 16 — —
90. — 338.61 —
— 14 — —
14. gr svo breytt samþ. með 22 shlj.
atkv.
Málið tekið út af dagskrá.

Á

9.
10.
11.
12.
13.
13.
13.
14.

gr.

lækkun

krónur

3,800
5,000
— B.
— D.
— E.

—

57,000

—

—
—

20,250
32,500

—
—

Samtals lækkun 118,550 krónur.
Mismunur 87,275 kr.

Framsögum. (Pjetur Jónsson):
Jeg ætla að gefa háttv. deildarmönnum
yfirlit yfir, hvað breytingartillögurnar,
sem þegar hafa verið samþyktar við
frv., hafa mikla þýðingu.
Ef miðað er við stjórnarfrv., þá er
hækkunin og lækkunin sem hjer greinir:
Á 9. gr.
hækkun
1000 krónur
— 10. —
—
«
—
3825
11.
39.900
12.
115,000
13. — B.
33,000
13. — D.
200
13. — E.
12.900
14.

Ilækkunin verður þannig 87,275 kr.
þegar miðað er við stjórnarfrv. Á einum liðnum verður hækkunin ekkibeinlínis talin öðruvísi en sjálfsögð; það er
39 þús. kr. hækkunin á 12. gr. Það er
vegna Heilsuhælisins.
Ef miðað er við þá breytingu, sem
orðið hefir frá till. nefndarinnar, þá
nemur hækkunin netto 113 þús. kr. En
raunar er sú hækkun meiri en hún í
sjálfu sjer sýnist vera, því að nú er sá
sparnaður hjer um bil upp etinn, sem
nefndin hafði lagt til að gjöra. Á þeim
greinum, sem eftir eru, er lítils sparnaðar að vænta, en hins vegar má búast þar við töluverðum hækkunum. Það
er þess vegna auðsætt, að við þessa
umræðu fer því mjög fjarri, að tilgangi
nefndarinnar verði náð.
Þá vil jeg minnast með nokkrum
orðum á einstakar brtt. nefndarinnar.
Fyrst vil jeg geta um eina brtt., sem
ekki er gjörð grein fyrir i nefndarálitinu. Hún er um að veittar verði alt
10 þúsund krónur til að byggja hús
yfir listaverk Einars Jónssonar. Á síðasta þingi voru samþykt lög um að
veita alt að 4 þús. kr. til þess að fiytja
heim frá Kaupmannahöfn listaverk
þessa manns, sem hann hafði boðist til
að gefa landinu, með vissum skilyrðum.
Sumir ætluðu, að þessar 4 þús. kr. nægðu
til þess einnig að fá hús utan um listaverkin, sem dugað gæti í bráð. Enda

Samtajs hækkun 205,825 krónur.

var getið um það hjer 1 þinginu i fyrra.

Á 40. fundi í Nd., mánudaginn 23.
ágúst, var frumvarpið tekið til frh. 2.
umr. (15.—22. gr.).
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að hægt væri að fá mjög ódýrt hús- Einar Jónsson geti haft þar húsrúm
næði fyrir myndimar, en þó að likind- fyrir myndasmíði sitt.
Að öðru leyti tel jeg ekki þörf að
um ekki stærra en svo, að þurft hefði
að geyma þær þar í kössum. En brun- gjöra grein fyrir brtt. nefndarinnar, fyrr
inn hjer í Reykjavik í vetur hefir gjört en jeg kem að lánagreininni. Þar á
það að verkum, að nú mun það hús- nefndin till. um nokkrar viðbætur. Eins
rúm ekki fáanlegt. Þessarar fyrirhug- og tekið er fram i nefndarálitinu, heflr
uðu byggingar var getið í ræðu flutnm. nefndin ekki mikla trú á að hægt verði
þessa máls i fyrra, háttv. þm. Dal (B. J.). að veita þau lán, en þó ekki óhugsHann gjörði ráð fyrir, að hægt væri að andi. Þar er einnig tekið fram, að það
koma upp járnskúr utan um myndirn- sje alls ekki tilætlunin, að þingið með
ar fyrir mig minnir um 300 kr., þar þeim vilji þrengja að stjórninni með
sem þær gætu geymst óskemdar, þang- þær greiðslur, sem hún þarf að hafa
að til þingið sæi sjer fært að láta byggja fyrir landið.
veglegt hús utan um þær og önnur
Þá er fyrst að telja lánsheimild til
listaverk landsins. Jeg var á móti 4 Daviðs Stefánssonar i Foruahvammi,
þús. kr. fjárveitingunni í fyrra, vegna 2000 kr., tii húsabóta á jörðinni, vegna
þess, að jeg þóttist sjá, að það kæmi gestagangs. Nefndin telur vert að
að litlu gagni að fiytja myndirnar heim, hjálpa honum til að koma upp húsrúmi
nema þeim væri strax sjeð fyrir sæmi- til þess að hann geti tekið vel á móti
legu hú8rúmi. Eiginlega verð jeg að gestum. Auðvitað er ætlast til, að lánlita svo á, að það hafi verið til þess, ið gangi til bygginga, sem eru nauðað tæla menn til að greiða atkvæði synlegar um fram það, sem hann þyrfti,
með fjárveitingunni, að verið var að , ef enginn gestagangur væri hjá honum.
telja mönnum trú um, að hægt væri að Þessi lánsheimild hefir meðmæli póstuna í bráð við ljelegan járnskúr utan anna og annarra, sem tiðum fara þar
um þær. Enda hefir það nú komið á um.
Næst er að telja lánsheimild til Ólafs
daginn, þvi að það er að nokkru leyti
skilyrði frá hálfu gefandans, að lista- Jónssonar prentmyndasmiðs, til þess að
verkin verði geymd í húsi, þar sem koma upp prentmyndastofnun i Reykjahægt sje að sýna þau. Fjárlaganefnd- vik. Ymsir nefndarmenn lita svo á, að
inni hefir borist uppdráttur af slíku nauðsynlegt væri að hafa slika myndahúsi, sem haldið er að muni kosta 9—10 gjörð í landinu sjálfu, þvi að myndir
þús. kr. Uppdrátturinn er eftir Guðjón eru nú mjög farnar að tiðkast i islenskSamúelsson. — Það er ekki í fyrsta um blöðum og bókum, og þvi erfitt að
skifti, þegar verið er að koma til leið- fá þær allar gjörðar i útlöndum. Sama
ar fjárveitingum, að farið er aö eins gildir um vörumerki, sem menn þurfa
og hjer hefir verið gjört. En hvað sem að láta prenta. Ólafur Jónsson hefir
því líður, það er komið sem komið er. lært þetta handverk til fullnustu, en
Nú getur það ekki talist sæmilegt fyrir mun tæplega vera svo efnum búinn, að
landið að kippa að sjer hendinni, og hann geti komið fyrirtækinu á fót. En
nefndin álítur, að ekki sje undanfæri nú hefir hann fengið sjer til styrktar
að veita fje til viðunandi húss utan um prentarana í prentsmiðjunni Gutenberg,
safnið. Það er ætlast til, að húsið verði sem lofað hafa að standa á bak við
bygt svo, að hægt verði að stækka það fyrirtækið. Hefir hann þar traust þeirra
i framtíðinni, og einnig er ætlast til, að manna, sem helst skyldi.
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Þá hefir nefndin lagt það til, að lækninum á Siglufirði verði veitt 2500 kr.
lán til hússbyggingar. Hann er búinn
að byggja húsið fyrir nokkru, en það
hafa verið vafningar með að fá lánið.
Áður fyrr hefir það verið algengt, að
læknar fengi sams konar lán, án þess
að þurfa að leita til þingsins. En í
þetta skifti hefir stjórnin neitað að veita
það upp á sitt eindæmi, talið sig
bresta heimild til þess, eins og nú stæði
á. Þess vegna hefir nefndiu tekið þessa
lánsheimild upp. Sama er um lækninn
í Austur Skaftafellssýslu að segja. Hann
hafði farið fram á 6000 kr. lán, en
nefndinni fanst það rjettara að binda
lánsheimildina við þá upphæð, sem
venjulega er veitt í sams konar tilgangi,
2—4000 kr. og leggur þvi til, að honum sje veitt 3000 kr. lán. Vitanlega á
aldrei að lána fult verð út á húsin.
r Þá kem jeg að einni af stærri lánsheimildunum, sem nefndin mælir með.
Það er 20 þús. kr. lán til raflýsingar
Húsavíkurþorps. Það er nú svo komið,'
að kaupstaðir og hvert kauptúnið á fætur öðru er farið að hugsa til að koma
upp hjá sjer raflýsingu. Þetta er merkismál og má ekki vera stuðningslaust
af landinu, enda hefir verið veitt áður
lán í þessum tilgangi, bæði til Seyðisfjarðar, Víkur og fleiri . kauptúna, að
jeg held. Jeg álit, að þetta sje alveg
sjálfsagt. Má vera að einhver segi, að
hjer sje í alt of mikið ráðist, þvi að
vitanlega verði þá að veita öllum kauptúnum, þar sem likt stendur á, lán i
þessum tilgangi, en jeg hygg að málið
sje svo mikils vert, að rjett sje af stjórninni að vera við búin þeim afleiðingum,
jafnvel þótt það kosti sjerstaka lántöku
fyrir landið. Bankalán fá hjeruðin ekki
með þeim kjörum, að þau treysti sjer
til þess að leggja út i svona fyrirtæki,
eingöngu með slikum lánum.

Þá er loks lánsheimild til Arnesinga,
50 þús. kr., til áveitu úr Þjórsá á Skeiðin. Þetta verk er svo undir búið, og
verður þó betur, að það má treysta
því, að það verði að gagni, en sýsluna
skortir megin til þess að kom því fram,
nema landið hlaupi undir bagga með
lán. Það var sótt um 70 þús. kr. lán
í þessum tilgangi. Nefndin hefir viljað
sýna lit á því, að verða við beíðninni
að nokkru leyti, og hefir því lagt til,
að 50 þús. kr. lán verði veitt. Þetta
er merkilegt mál, en engin von til
þess, að sýslan geti fengið nóg og viðunandi lán annarsstaðar en i landssjóði.
þessi fyrirhuguðu lán hefir nefndin viljað binda við 5% vexti, og vill því eðlilega sníða hinar lánsheimildirnar, sem
í frv. standa, eftir því.
Þá eru viðaukatillögur við 22. gr. frá
nefndinni. í fyrsta lagi vill hún heimila stjórninni að kaupa ræmuna af Melkotslóð meðfram Suðurgötu á kr. 1,50
pr. □ al. Að vísu er þessi ræma svo
mjó, að ekki verður hús bygt þar, en
hún eykur lóðina við ráðherrabústaðinn,
og nokkurn hluta lóðarinnar má selja
aftur.
Enn fremur vill hún heimila
stjórninni að kaupa Landsbankarústirnar ásamt lóð, eftir brunabótavirðingarverði, og borga það með 1200 □ al. lóð í
Arnarhólstúni. Það er eftir ósk ráðherra,
að nefndin leggur þetta til. Aftur á
móti álítur hún, að ekki taki til hennar spurningin um það, hvort heppilegt
sje að reisa bankann á öðrum stað, en
verði það gjört, þá áleit hún heppilegra,
að landið slepti ekki göralu lóðinni.
Tillögu hennar ber að eins að skilja á
þenna eina hátt.
í heild sinni tekur
hún enga afstöðu til þess, hvort rjett
sje að flytja bankann eða eigi. Vilji
þingið skifta sjer að einhverju leyti af
því máli, þá getur það gjört það, og eru
atkvæði nefndarmanna óbundin um það.
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Um 3. lið er svo glögt talað í nefndarálitinu, að jeg þarf ekki frekar að
minnast á hann.
Þá heimilar 4. liður stjórninni að taka
65 þús. kr. lán, til þess að endurbæta
talsimastöðina í Reykjavík, útvega henni
svokallaðan >kvartautomat<.
Það er
enginn vafi á því, að hagur verður að
þessari endurbót. Stöðina verður að
stækka innan skamms, og jafnframt
verður ekki hjá því komist, að endurnýja áhöld hennar, annað skiítiborðið
o. s. frv. Næsta ár mundi þurfa að fá
2 skiftiborð, er kosta 10 þús. kr. Það
fje mundi sparast, ef þessi breyting yrði
gjörð. Enn fremur er það, að i áætluðum kostnáði við þenna kvartautomat
eru 1000 ný talsimafæri, sem þarf í
sambandi við hina nýju tilhögun. Gömlu
talfærin, sem eru nú ca. 600, mætti þá
selja út um landið, og mundi fást ca.
40 kr. fyrir hvert. Nefndinni er það
ljóst, að þessi umbreytni er til stórra
bóta og sparnaðar, og mælir þvi eindregið með því, að þessi brtt. verði
samþykt.
Loks hefir nefndin fallist á það, að
heimila Landsbankanum að greiða fyrv.
bankastjóra Stefáni Stephensen á Akureyri 400 kr. eftirlaun í næstu tvö ár.
Nefndin vill ekkert um það segja, hvort
þessu skuli haldið áfram sem reglu. En
liklega verður fyrirkomulag bankans
athugað bráðlega, samkvæmt rökstuddri
dagskrá þessarar deildar, og þá væntanlega tekið til ihugunar um leið, hvort
sú kvöð eigi að leggjast á bankann
framvegis, að gjalda starfsmönnum slnum eftirlaun. Þetta vildi jeg benda
hæstv. stjórn á.
Þá kem jeg að brtt. einstakra þm.
Skal jeg fyrst leyfa mjer að minnast á
brtt. frá háttv. þm. Dal. (6. J.) á þskj.
399, sem fer fram á 1000 kr. styrk
fyrra árið til Alexanders Jóhannessonar,
Alþt. 1915. B. HI.

til þess að halda fyrirlestra um nýjustu
uppgötvanir í þýskri hljóðfræði. Nefndin hefir ekki getað fallist á þessa brtt.
Hún hafði haft til athugunar umsókn
frá þessum manni, en sá sjer ekki fært
að verða við henni.
Þá er brtt. á þskj. 433, frá hv. þm.
N.-Þing. (B. S.), um 3000 kr. styrk til
Einars Hjaltested, tll þess að fullkomna
sig í sönglist. Þessi maður mun nú
vera staddur í New-York. Hann er i
talsverðu áliti, og menn voru tviskiftir
í nefndinni um þessa brtt. Sem heild
leggur nefndin henni ekki hindranir i
götu, en lætur það laust og buDdið,
hvemig nefndarmeun greiða atkvæði —
mælir hvorki með henni nje mót.
Sama er að segja um brtt. frá háttv.
2. þm. Rvk (J. M.) um 800 kr. styrk
hvort árið til magister Boga Th. Melsted. Nefndin hafði haft umsókn frá
þeasum manni, en ekki fundið ástæðu
til þess að taka hana til greina. En atkvæði nefndarinnar um þessa brtt. eru
alveg óbundin.
Þá er loks á þgskj. 416 brtt, er fer
fram á 3000 kr. styrk hvort árið tU dr.
Guðm. Finnbogasonar, til þess að endurbæta vinnubrögð i landinu. Þessi till.
hefir áður verið þrautrædd, og þarf jeg
ekki tala frekara um hana.
Þá kem jeg að brtt. við 16. gr. Hv.
1. þm. Árn. (S. S.) hefir komið fram með
brtt. við brtt. nefndarinnar, er hafði lágt
það til, að styrkurinn til búnaðarfjelaga
fjelli niður bæði árin næstu. Brtt. hv.
þm. fer fram á það, að styrkurinn sje
að eins burtu feldur fyrra árið. Þesaí
tillaga var rædd i nefndinni, og ljet hún
atkvæði nefndarmanna óbundin um þessa
brtt. En meiri hluti hennar vildi samt
spara þenna styrk bæði árin.
Þá hefir háttv. 2. þm. S.-Múl. (G. E.)
lagt það til, að fella burtu tillagið til
rannsókna á járnbrautarstæði austur um
14
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sýslur. Um þetta voru skiftar skoðanir
í nefndinni. Meiri hlutinn vildi láta
styrkinn haldast, en atkvæði nefndarmanna eru óbundin um þessa tillögu.
Þá hefir háttv. 2. þm. Eyf. (St. St.)
farið fram á það, að laun þess manns,
sem leiðbeinir bændum í húsagjörð, sjeu
færð úr 1000 kr. upp í 1500 kr. Nefndin hefir þar farið meðalveg og leggur
það til, að launin sjeu ákveðin 1200 kr.
Annars lætur hún sjer þetta ekki á
miklu standa. — Það er auðvitað, að
þessi maður hefir litið úr býtum að bera,
jafnvel í samanburði við þá menn, er
Btunda almennar srniðar. Hún lætur
sig því litlu skifta, hvor tillagan verður samþykt.
Þá er brtt. frá hæstv. ráðherra viðvikjandi ullarmatsmönnum, á þgskj. 425.
Sú tillaga fer fram á styrk til þess að
leiðbeining um meðferð og verkun ullar geti haldið áfram, og maður sje fenginn til þess að koma ullarmatslögunum
í framkvæmd. Nefndin fjelst á skoðun
þá, er liggur til grundvallar fyrir brtt.
hæstv. ráðherra, að efni til, þar sem
upphæðin í stjórnarfrv. virðist alt of
lág. En hún vildi hafa fyrirkomulagið
nokkuð öðru vísi. Þess vegna hefir
hún komið fram með brtt. á þgskj.456,
er fer fram á það, að veittar sjeu 1200
kr., auk ferðakostnaðar, fyrra árið, til
leiðbeiningar í ullarverkun og til þess
að'koma uUarmatslögunum í framkvæmd.
Þetta taldi nefndin nægilegt. Að öðru
leyti standa liðir hennar óbreyttir. Eftir
Bamtali, er jeg hefi átt við hæstv. ráðherra, vænti jeg þess, að hann taki
brtt. sina aftur.
Þá eru framkomnar 3 brtt. viðvíkjandi
fjárframlaginu til brimbrjótsins i Bolungarvik. Ein er frá háttv. 2. þm.
S.-Múl. (Gr. E.) um það, að fella fjárveitinguna burtu. Nefndin hefir ekki
getað faUist á þessa brtt. Hún vill að
upphæð sú, er í frumv. stendur, haldist

óbreytt, en þeirri athugasemd sje við
bætt, að hjeraðið leggi jafnmikið á móti.
Við þessa skoðun sína heldur nefndin
fast. Háttv. þm. N.-ísf. (Sk. Th.) hefir
komið fram með tvær brtt. hjer að lútandi. Hin fyrri fer fram á það, að
veittar sjeu 15 þús. kr. hvort árið.
Nefndin getur ekki fallist á þá brtt.,
enda ólíklegt, að hjeraðið geti lagt svo
mikið á móti. Hin síðari fer fram á
það, að fjárupphæð frumv. haldist, en
8kilyrðið fyrir veitingunni sje það eitt,
að verkið sje framkvæmt eftir fyrirsögn verkfróð3 manns. Nefndin getur
heldur ekki fallist á þessa brtt. Hún
verður að telja það mjög athugavert, ef
þingið veitti þetta fje, án þess að setja
ofannefnda athugasemd nefndarinnar við
það. Það er nú búið að fá fullkomna
áætlun um það, að verkið muni kosta
alt 225 þús. kr. Ef þingið nú setur
engin skilyrði fyrir fjárveitingunni um
fjárframlag á móti, þá skapar það fordæmi fyrir sams konar veitingum næstu
ár og tekur fyrirtæki þetta að öllu leyti
á herðar landssjóðs.
Á þgskj. .373 er brtt. um að fjárveiting til uppmælinga á innsiglingu til
Borgarne88 og Skógarness verði sett á
fyrra árið, en nefndin hafði lagt til að
hafa fjárveitinguna síðara árið. Þetta
stendur náttúrlega ekki á miklu. En
nefndin leit svo á, að heppilegra væri
að hafa fjárveitinguna siðara árið, sökum þess, að fremur óliklegt er, að hægt
verði að fá herskip til þess að rannsaka innsiglingarnar á meðan á striðinu
stendur, en allar likur til þess, að það
standi að minsta kosti fram á næsta ár.
Þá eru eftir brtt. á þgskj. 409 um
styrk til bátabryggju á Blönduósi, og á
þgskj. 436, um styrk til bryggjugjörðar
í Búðardal og Salthólmavik. En þar
skiftir mjög í tvö horn. Brtt. á þgskj.
409 gjörir ráð fyrir */8 kostnaðar annarsstaðar frá, en brtt. á þgskj. 436 að eins
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helmingi kostnaðar. Enn fremur er sá
munur á, að nefndin hefir sjeð bæði
teikningar og áætlanir um bryggjuna á
Blönduósi og heyrt verkfræðihg landsins fullyrða, að bryggjan geti bæði staðist brim og is. Aftur á móti hefír nefndin ekki sjeð neitt þess' háttar um þessar
fyrirhuguðu bryggjur í Dalasýslu, heldur að eins fengið um þær nokkurar
linur frá háttv. þm. Dal. (B. J.), útdrátt
úr þingmálafundargjörðum. Nefndin
vérður þvi að álíta, að þessar bryggjur
1 Dalasýslu komi alls ekki til mála með
slikum undirbúningi. Og af fjárhagslegum ástæðum heldur hún því fram,
að allir þessir bryggjustyrkir verði að
bíða. En þótt nefndin treysti sjer ekki
til að leggja með þessum styrkveitingum, þá er þáð að eins af fjárhagsleg’im
ástæðum, sjerstaklega að því er snertir
bryggjuna á Blönduósi. Enn fremur er
þess að geta um bryggju á Blönduósi,
að áður hefir verið veitt til bryggju þar
takvert fje úr landssjóði, ,og er enn svo
að sjá, að ekki sje búið að bíta úr nálinni með það.
Þá hefí jeg minst á allar þær brtt.,
sem fram voru komnar, þegar atkvæðaskráin var samin. En síðan hefir ein
tillaga bætst við, sem sje brtt. á þgskj.
496, frá háttv. þm. Dal. (B. J.), um að
styrkurinn til skálda og listamanna
verði ekki færður niður i 9000 kr., eins
og nefndin leggur til, heldur niður í
12000 kr. Stjórnin hafði tiltekið þenna
lið 14000 kr., en þar af kleip nefndin
5000 kr. hvort árið, til þess að reisa
hús yfir liataverk Einars Jónssonar.
Upphæðin er því i rauninni sú sama
sem í stjórnarfrumv., og mun nefndin
ekki vikja frá þessari tillögu sinni.
Sömuleiðis hefir bætst við brtt. á
þgskj. 497 frá hæstv. ráðherra um 2500
kr. styrk til rannsóknar á væntanlegri
Elóaáveitu. Þá tillögu hefir nefndin

ekki haft til meðferðar, og get jeg því
engu um hana lofað fyrir nefndarinnar
hönd. En væntanlega koma fram skýringar frá hæstv. ráðherra um þessa
tillögu. Það er vert að minnast þess,
að þetta mál, Flóaáveitan, hefir þegar
kostað landssjóð talsvert fje.
Mjer hefir láðst að minnast á brtt.
við 21. gr. frá háttv. þm. A.-Sk. (Þ. J.)
um hækkun á láni til læknisseture i
Hornafirði, og frá háttv. þm. Mýr. (J.
E.) um breyting á skilyrðum fyrir láni
til bóndans í Fornahvammi. Nefndin
hefir tekið tillögur þessar til meðferðar
og ræður deildinni til að samþykkja
þær.
Bjarni Jónsson: Jeg stend upp
til þess að leysa vandkvæði hinna, sem
ekki eru enn við því búnir að taka til
máls. Jeg hefi þó því m.iður ekki haft
tima til að melta sumt, sem komið hefir
eins og skúr úr heiðríkju frá fjárlaganefnd. Hún kveður enn við sama tón,
gengur með slátrunarknífinn reiddan um
öxl, og er sama hvar lendir, en miðar
þó sjeretaklega á smáupphæðir, en lætur fremur hitt standa, sem nokkurum
útlátum nemur. T. d. ræðst nefndin á
500 kr., sem nauðsynlegt er að bæta
við afskriftir af íslenskum skjölum í
Eaupmannahöfn. Heggur sá sem hlifa
skyldi. Síst hefði mátt við þvi búast.
af bændastjett landsins, sem einkanlega
skipar fjárlaganefnd, að hún vilji ekki
bæta úr bölvi liðinna alda, eða horfi
ekki i að draga úr viðleitni manna til
þess að ná inn i landið jafngildi gamalla skjala, sem úr þvi hafa verið dregin.
Þetta tel jeg ekki vel hugsað, sist þegar
upphæðin nemur að eins 500 kr.
Sams konar er önnur tillaga nefndarinnar um að fella burt smáupphæð, sem
ætluð er til þess að halda við Þingvelli eða laga þar svo til, að staðurinn
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liti ekki út eins og flag, þennan stað,
sem við eru bundnar sárustu og bestu
endurminningar þjóðarinnar. Það væri
undarlegt, ef landssjóður hefði ekki efni
á að kosta nokkurum hundruðum króna
til svo bráðnauðsynlegs fyrirtækis. Og
það er ekki vansalaust að hafa völlinn
svo, sem hann er nú. Það er ekki i
það horfandi, þótt landið sæi um, að
þar væri reist veglegt gistihús fyrir
innlenda og útlenda, og hefði eftirlit með
vellinum, svo að þar færi ekki annað
fram en á að vera, og mættu þá landsmenn gleðja sig þar og læra, en útlendingar sjá, að Islendingar kunna að meta
sóma sinn og sögu. Fjárlaganefndin
hefir víst ekki treyst. því, að breddan
biti vel, fyrst hún vili skera niður
þessa litlu upphæð.
Hitt er skiljanlegra, að hún legst á
móti einni tillögu frá mjer, þvi að þar
eru þó þrjú núllin til að glíma við,
einkanlega þar sem um mentamál er að
ræða. Jeg á hjer við tillögu mina um 1000
kr. styrk til Alexanders Jóhannessonar.
Þessi maður hefir lagt i mikinn kostnað við nám sitt, hefir stundað nám i
Halle og Leipzig, og hlustað þar meðal
annara á Sivers, hinn heimsfræga hljóðfræðing, þaun er fyrstur taldi þaö, aö
qvantitas væri til í íslensku, eins og allir vita. Þessi maður er fátækur maður; misti hann föður sinn i æsku, en
móðir hans kom honum fram, en síðari
árin hefir hann barist áfram af eigin
ramleik. Nú vill hann sækja um styrk
þannig lagaðan, að hann leggi fram sjerstaka vinnu gegn styrknum. Ber það til
sjerstaklega, að hann veit, að óþektar
eru hjer kenningar Sivers, og rannsóknir um áhrif ýmsra vöðva á röddina;
gætu þessar kenningar verið mjög gagnlegar fyrir alla þá, sem starfa að listum og eins ræðusnillinga, svo að ekki
er óliklegt, að þingmenn, er þeir hefðu
hiustað á þenna pilt, i einn vetur, gætu

talað af miklu meiri snild og hljómfegurð en áður, og orðið til að keppa við
Cicero og aðra mælskumenn úr fornöld.
Væri það ekki ómerkilegt atriði, að löggjafarnir yrðu raddfegri, þegar þeir halda
likræðurnar yfir nauðsynjamálum þessa
lands. En svo að jeg snúi mjer að alvörunni, þá er það leiðinlegt, að ekki
skuli vera til góður kennari við Háskólann, til þess að veita leiðbeiningar í
merkilegum uppgötvunum siðari tíma.
Hjer fer og engin kensla fram í þýsku,
og ekki heldur gotnesku, og mundi þó
Björn M. Ólsen geta frætt þingmenn um
það, að þar vantar kenslu, og enginn
getur tekið próf í islenskum fræðum, af
þvi, að enginn er hjer á landi, er kent
gæti gotnesku, sem þó er bein skyldunámsgrein fyrir þá, sem þróf viljataka
í norrænum fræðum. Að því mundi
þess vegna reka, að stofna þyrfti docentsembætti í þessari grein, því að ótækt
mun öllum þykja, að hver sá, sem taka
vill próf í norrænum fræðum hjer, verði
að sigla til þess að læra þessa aukagrein. 'Þess vegna trúi jeg ekki öðru
en að háttv. þingdeild og fjárlaganefnd
styrki þenna efnilega unga mann til
að halda uppi kenslu í þessari grein,
enda fylgir styrknum engin skuldbinding um, að stofnað verði úr þessu nýtt
embætti á næsta þingi, og þarf því fjárlaganefnd ekki annað en brýna kuta
sinn, og nema styrkinn burt.
Þá kem jeg að listamönnunum og
skáldunum. Fjárlaganefndin hefir alveg misskilið stöðu sína, þegar hún hafði
þenna lið til meðferðar. Enginn hefir
til þess ætlast, að úthlutun styrksins
færðist yfir i hendur fjárlaganefndarinnar. Það hefir verið talað um, að stjórnin hefði þetta úthlutunarvald á hendi.
Mjer þykir háttv. nefnd tala alldigurbarkalega, er hún leyfir sjer að faraað
tiltaka þá menn, er styrksins skuli njóta.
Mætti þ$ vist vel finna 7 menn, sem
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alt eins vel væru færir um að leysa
fjárlaganefnd af hólmi að þessu leyti,
enda er hún ekki til þess kosin, að
dæma um verk manna í listum eða visindum. Jeg mótmæli því eindregið yfirlýsing þeirri, er felst i nefndaráliti fjárlaganefndar, ekki af þvi, að jeg sje á
móti nöfnum þeim, sem þar eru nefnd,
heldur af hinu, að stjórnin kann að
telja sjer skylt að fara eftir henni. Eina
upphæð fþeirra, sem nefndin sjerstaklega nefnir, vil jeg minnast á i þessu
sambandi. Nefndin ætlar sjer hvorki
meira nje minna en að láta Einar Jónsson fá 1500 kr. árlegan styrk. Þessi
maður hefir gefið landinu öll sin verk.
Álitamál getur verið, hversu mikils virði
þau sjeu. Verkin eru 30 talsins, og ef
hvert er talið 4000 kr. virði, ‘þá verða
þau samtals 120 þús. kr. virði, en auðvitaðgeta þau verið miklu meira virði,
ef maðurinn hefði verið erlendis, og orðið frægur, þá er ekki gottt að segja,
hve hátt hefði mátt meta þau. En nú
er maðurinn ek-ki að reikna, hve mikils
virði verk sin sjeu, heldur er hann guðs
feginn, að geta gefið landinu þau. Siðferðislega er sú gjöf jafnmikils virði,
sem þá er móðir gefur barn sitt, sem
hún hefir lagt ástríki við, og er allur
annar mælikvarði á það leggjandi en
venjulegur verðlagsskrár mælikvarði. Á
við um þetta sú grein úr biblíunni, sem
telur ekkjunahafalagt mestíguðskistuna.
Það er ekki mikið i lagt, þótt verkin
sjeu metin 100 þús kr. virði, og víst er
ekki með öllu ómögulegt, að þau sjeu
alt að hálfrar miljónar króna virði.
Þótt nú með þessari gjöf Einars sje ekki
sjeð til gjalda, þá er það samt smán
fyrir Alþingi, að taka við henni og
bjóða honum svo 1500 kr. laun á árí,
til þess að vinna framvegis í þarfir listarinnar, og það á striðstimum, þegar
engum útlendingum dettur i hug að
kaupa listaverk hans. Vita menn, sem

ætla sjer að samþykkja þessa 1500 kr.
fjárveitingu, hvað það kostar manninn,
að lifa hjer við vinnusína? Hann þarf
að hafa sjerstaka vinnustofu, og kostar
það mikið. Hann þarf mikið af efni til
vinnunnar, og kostar það einnig nokkuð. Og þar að auki þarf hann að lifa
eins og aðrir, en það virðast menn ekki
renna grun i.
Auk þessarar gjafmiJdi vill svo þingið ekki veitg. fje til að kaupa listaverk
þau, sem hann hefir i smiðum. Nei, nú
á einmitt að fella burtu fjárveitinguna
til að kaupa ný listaverk. Það er eins
og tilgangurinn sje sá einn, að murka
úr manninum lífið.
Jeg veit, að Einar hefir nú í smiðum
listaverk, sem á að heita Þorfinnur.
Karlsefni. Ef nú Alþingi vildi veita fje
til að kaupa það af honum, þá skyldi
jeg ekkert kvarta undan meðferðinni á
manninum.
í sömu andránni, sem veríð er að
klipa af styrknum til Einars, þá styrkir
landið annan mann til að sigla i þeim
tilgangi, að læra myndhöggvaralist. Jeg
er satt að segja hissa á, að nokkur maður skuli vilja sigla út i sömu óvissuna
og Einar, og hafa fyrir augum meðferð
Alþingis á honum. Sjá í fjárlögunum
þenna smánarlega styrk.
Það, sem var einna aðdáunarverðast,
af öllu þessu, sem háttv. framsögum.
fjárlaganefndar (P. J.) sagði, var það, er
hann sagði frá því, að nefndin vildi
láta klipa af styrk listamannanna til
þets að láta reisa hús yfir listaverk Einars Jónssonar. Veit maðurinn, aðþetta
er sama sem að segja: Þið kæru listamenn! Það er ekki nóg, að þið gefið
okkur öll ykkar verk, heldur verðum
við að nema af rjettlátum launum ykkar, til þess að geta reist skýli yfir
þau! ?.
Háttv. framsögum. (P. ,J.) sagði frá
því, að jeg hefði gint þingið til að veita

219

Stjórnarfrumvörp samþykt.

220

Fjárlög fyrir árin 1916 og 1917.

þessar 4 þús. kr. með því að segja, að
hægt væri að byggja ódýran geymsluskúr, til að geyma listaverkin í. Hafi
þessi orð min orðið til þess að ginna
þingið, til þess að taka við gjöf Einars,
þá tel jeg það vel farið. En hinu vík
jeg ekki frá, að jeg skal taka að mjer
að koma upp geymsluskúr fyrir 600 kr.,
eius og jeg hefi sagt. Það verður hægt
að geyma listaverkin þar, án þess að
þau skemmist, þangað til búið er að
spara nógan styrk frá listamönnunum
til að koma öðru veglegra húsi!
Þetta vildi jeg sagt hafa um þá, sem
fjárlaganefndin nafngreinir. En það
eru margir, sem þó hafa áður fengið
styrk, sem hún ekki nefnir, og virðist
» því ekki ætlast til að fái neinn styrk.
Jeg 8kal einungis nefna Kjarval málara. Hann er einstaklega efnilegur listamaður. En það er eins og annað með
þessa sælu fjárlaganefnd. Hún vill nú
nema af þessum styrk, sem listamönnunum var ætlaður í frumvarpi stjórnarinnar, svo stjórninni verði ómögulegt
að veita neitt, nema þessa hungurlús,
sem nefndin ætlar að veita örfáum
mönnum.
Jeg ætla enn einu sinni að mótmæla
þvi, að fjárlaganefndin hafi neitt vald
til þess, að nafngreina nokkurn mann i
áliti sínu um þetta efni. Jeg trúi þó
stjórninni það betur, hversu fjandsamleg sem hún annars kann að vera mjer,
að hún taki þó orð mín meir til greina
en þessir böðlar lista og visinda, sem
sæti eiga i þessari fjárlaganefnd.
Jeg skal þá hverfa frá þessu efni að
sinni; jeg býst við að fjárlaganefndin
þakki fyrir sig, og mun jeg þá reyna
að þakka henni aftur, fyrir meðferðina
á listamönnunum.
Jeg vil gjarna mæla með styrknum
til Vilhelms Jakobssonar, til að fullkomna sig i hraðritun. Það, að jeg mæli
með þessu, er ekki af því, að jeg þekki

manninn neitt, heldur af hinu, að jeg
vil helst að það komi rjett, sem jeg hefi
sagt hjer á þingi. Jeg segi þetta ekki
til að lasta skrifara þingsins, þá sem
nú eru, en það vita allir, að það er
ómögulegt að ná ræðum manna og skrifa
þó snarhönd. Jeg mun því reyna að
koma með brtt. við þingsköpin, um að
alt verði framvegis hraðritað, sem sagt
er hjer á þingi. Þessi maður, sem jeg
nefndi, hefir nú þegar lært svo mikið,
að hann vantar nú lítið á að verða útlærður. Hann gæti þá kent skrifurunum, sem nú eru hjer, hraðritun, svo að
þeir gæti orðið við þingið framvegis, og
er þá vel farið.
Þá vil jeg enn nefna einn lið i fjárlögunum. Það er styrkurinn til Boga Melsted. Jeg var áður á móti því, að
veita þeim manni styrk til ritstarfa, og
var það af þvi, að mjer likaði ekki sagan, sem út var að koma eftir hann. En
þessum manni hefir síðan verið veittur
styrkur í fjárlögum okkar, og því mun
jeg ekki verða til þess' að svíkja hann
um það, sem skoða má að Alþingi hafi
lofað. Þessi maður hefir auk þess vaxið
síðan í áliti minu, fyrir ritgjörð, sera
hann hefir nýlega skrifað, um siglingar
fornmanna, og mun jeg þvi nú glaður
greiða atkvæði með styrk til hans.
Jeg ætla í einu atriði að vera góður
við nefndina, og hjálpa henni til að
hækka styrkinn til Helga Pjeturss um
800 kr. Helgi er nú á rannsóknarferð,
og vona jeg að heilsa hans sje nú orðin
svo góð, að hann geti framvegis unnið
óskiftur að starfi sínu.
Háttv. fjárlaganefnd segir, að stórstúkan hafi sótt um að fá 2000 kr. styrk
til að hafa eftirlit með þvi, aö bannlögin verði ekki brotin. Og segjast templarar ætla að gjöra þetta með öllu leyfilegu móti. Þetta er auðvitað fagurt
fyrirheit, en jeg veit ekki til, að templarar eigi að hafa neitt lögreglueftirlit í
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landinu, og myndu þeir því ekki verða
i þessu efni annað en það, sem >Psykophantar< og >Delatorar« voru með
Grikkjum og Rómverjum. Jeg verð
því, sóma mins vegna, að vera á móti
þessari fjárveitingu. Og er það ekki af
því, að jeg ekki unni fjelaginu als hins
besta. En þetta er ekki starfssvið fyrir
það.
Mjer þykir heldur færast skörin upp
i bekkinn, þegar fram kemur frá háttv.
fjárlaganefnd tillaga um að fella í 16.
gr. styrkinn til búnaðarsambandanna.
Og það á þessu bændavaldsþingi. Jeg
lasta það auðvitað ekki, að bændurnir
skuli vera svona óeigingjarnir, en samt
flnst mjer tillagan mjög svo óviturleg.
Þótt bóndi fái 11 aura á dagsverkið,
sem hann vinnur að jarðabótum, þá er
það vitanlegt, að hann vinnur ekki
jarðabætur i þeim tilgangi að ná i
þenna styrk, en samt er þetta uppörfun, að eiga von á, þó ekki sje nema
þessi litla viðurkenning. Þessi styrkur er auk þess ekki svo hár, að mikið
muni um hann, og mun jeg þvi greiða
atkvæði á móti tilögunni.
Aftur á móti mun jeg greiða atkvæði
á móti styrkveitingunni til Miklavatnsmýraráveitunnar. Jeg sje ekki ástæðu
til, að landið fari að leggja i þessa
áveitu 13,000 kr. Sýslan fær lán til
þess að veita á Skeiðin og kostar þetta
verk sjálf að öllu leyti. En þar fæst
þá reynslan án kostnaðar. Jeg held að
nefndinni hefði verið sæmra að skera
þetta niður, en ekki sumt annað, sem
hún hefír lagt niður við trogið.
Jeg befi ekki sjeð neina skýrslu frá
nefndinnium það, hvort 15000 kr. sjeu
taldar nægjaviðtilraunina, að veita Þverá
i annan farveg. Jeg hugsa að upphæðin sje sett alveg út í loftið.
Loks er það eitt af afrekum nefndarinnar, að saxa 200 kr. af skógræktinni
og 300 kr. af launum húsabyggingaráðu-

nautsins. Hann á ekki að fá hjá nefndinni nema 1200 kr. í stað 1500 kr., sem
hann hafði farið fram á að laun sin yrðu
ákveðin. Þessi maður, sem jeg gat um,
er mjög vel vinnandi maður, og jeg
veit, að hann verður ekki lengi í þjónustu landsins fyrir slik sultarlaun, sem
honum eru ætluð. Jeg vona að honum
verði veittar 1500 kr.
Þá er enn eitt visindaverkið nefndarinnar; það er styrkurinn til Samvinnufjelaganna, 1000 kr.! Þeir eiga svei mjer
ekki að hlaupa til annara landa til að
menta sig, þeir sem eiga að kenna þessa
fræðigrein.
Þá sagði háttv. framsögum., að þeir
í nefndinni gætu ekki verið með þessum smástyrk til brúargjörðar í Dalasýslu. Ekki vildi hann heldur failast á
tillögu mína um að veita 2000 kr. styrk
til bryggjugjörðar í Búðardal, gegn jafnmiklu framlagi annarstaðar að. Hann
vildi álita, að landssjóður ætti ekki að
leggja til nema V3 hluta kostnaðarins.
Hann sagði, að Blönduósbryggjan væri
rjett undir búin, því að þar væri þetta
brot áskilið. Jeg hef nú ekki heyrt það,
að svo væri fyrir mælt i lögum á íslandi, að Alþingi mætti ekki styrkja
verklegar framkvæmdir nema að þriðjungi. Mjer heyrðist hann sjálfur mæla
með styrk til hafskipabryggju á Búðareyri við Reyðarfjörð, gegn helmings
framlagi annarstaðar að. Þar hefír
hann sjálfur brotið þetta >princip« sitt,
svo að syndin er sameiginleg. Commune •
naufragium dulce. Ef mönnum þykir .
það til of mikils mælst, að leggja til
helming kostnaðarins á móti hlutaðeigendum, þá þykir mjer betra að þeir fái
V3 heldur en ekki neitt, og ef þessi tillaga verður feld, mun jeg leggja það
til við 3. umr., að veittur verði l/s
kostnaðarins.
Það var sjálfsagt rjett, sem háttv.
framsögum. sagði, að jeg hefði ekki lát-
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ið nægar skýrslur fylgja þessari beiðni,
en jeg skal heita því, að fá skýrslu um
Búðardalsbryggjuna hjá Jóni Þorlákssyni fyrir 3. umræðu, því að hann hefir
gjört nákvæma teikningu af henni og
kostnaðaráætlun.
Jeg skal minnast
þess, að fá skýrsluna fyrir 3. umr., því
að jeg mundi ekki eftir því, að það
þyrfti að búa svo í hendur fjárlaganefndarinnar, að maður þurfi að skrifa
upp beiðnir, sem liggja hjer frammi í
lestrarsalnum og senda henni þær með
eigin nafni og innsigli. Eftir áætlun
mun bryggjan tæplega kosta 4000 kr.,
svo að það verður aldrei meira en 2000
kr., sem landssjóður þarf að leggja fram,
en ef til vill eitthvað minna.
Jeg skal geta þess, af þvi að menn
taka stundum tillit til þess, hvernig
stendur á, að þetta er eina kauptúnið
við fjörðinn, sem skipasigling er til.
Nú háttar svo til, að þarna er mikið
útfiri, svo að skip verða oft að bíða í
3 klukkustundir eftir sjávarfalli, þvi að
þann tima verður uppskipunarbátum
hvergi lent. Þess vegna er ærin nauðsyn á, að hafa þarna langa bryggju;
það gjörir skipunum aðgengilegra að
koma þar við. Jeg vona að menn líti
á nauðsyn Dalamanna i þessu efni, og
eins með bryggjuna inni í Salthólmavik.
Upphæðin, sem þar er farið fram á, er
svo lítil, að jeg skil ekki að fjárhagur
landsins geti hallast vegna hennar. Jeg
er líka fús til að bæta inn i tillöguna
orðunum »alt að«. Við það gæti ef til
vill sparast 10—20 kr.. sem svo mætti
verja til einhvers stórfyrirtækis á
næsta fjárlagaþingi.
Jeg skal nú ekki vera margorður úr
þessu. Jeg er þakklátur fjárlaganefndinni fyrir margt, sem hún hefir gjört,
en jeg hefi farið að eins og gjört er tíðast í heiminum, að jeg hefi orðið margorður um það sem miður fer, en látið

hitt liggja í láginni, sem betur má
fara.
Jeg vona, að háttv. frarasögum. taki
nú vel undir minar málaleitanir, svo að
jeg þurfi ekki að tefja tíma deildarinnar með þvi að taka aftur til máls. Sjerstaklega vil jeg skora á menn að samþykkja heldur mína tillögu, heldur en
tillögu nefndarinnar, ura listamannastyrkinn. En menn mega fyrir mjer
gjaman fella báðar tillögurnar, ef menn
vilja láta styrkinn halda sjer eins og
hann er í fjárlagafrumvarpi stjórnarinnar.
Ráöherra: Háttv. þm. Dal. (B. J.)
hefir nú talað langt mál og haldið reiðilestur yfir fjárlaganefndinni. Þann reiðilestur ætla jeg ekki að endurtaka, því
að jeg er að mestu leyti sammála fjárlaganefndinni og kann henni góðar
þakkir fyrir störf hennar. Jeg vil að
eins leyfa mjer að lýsa þvi nokkuð,
hvernig fjárlögin kæmu til með að líta
út, ef allar þær tillögur til hækkunar,
sem fram hafa komið, yrðu samþyktar.
í 8.—12. gr. er hækkunin 31000 kr.,
og í 13.—14. gr. tæplega 51000 kr. Það
verður samtals 82000 kr.
Ef svo
allar þær tillögur til hækkunar, sera
komið hafa fram við þær greinar, sem
eftir eru, yrðu samþyktar, þá er útkoman á þessa leið: Hækkun á 15. gr.
myndi nema minst 16—17 þús. kr., þó
allar lækkunartillögur, sem komið hafa
fram við sömu gr., yrðu samþyktar.
16. gr. hækkar um 7—8 þús. kr. 18.
gr. er í jafnvægi hjá nefndinni.
En ef þetta færi nú svo, sem hugsanlegt er, að allar þessar hækkunartillögur yrðu samþyktar, þá myndi neðri
deild skila fjárlögunum með hjer um
bil 240000 kr. tekjuhalla. Við þetta er
þó það að athuga, að sumar fjárveitingar, t. d. til simalagninga og til brú-
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ar á Jökulsá á Sólheimasandi, hefír stjómin heimild tii að draga og fresta framkvæmdum þessara verka, ef fjárhagur
reynist örðugur, en þær nema samtals
um 175 þús. kr. Sá ótvíræði tekjuhalli
yrði þá 68—69 þús. kr., og er það satt
að segja ekkert ægilegt, því að búast
má við, að tekjumar verði lika hærri
en áætlað er. Þó er það enn þá að athuga við þetta, að ýmsar’ umframgreiðslur munu verða óhjákvæmilegar. Þar
að auki má búast við, að á þingi verði,
eins og vant er, samþykt lög, sem hafí
i för með sjer fjárgreiðslur. (Pjetur
Jónsson: Það er þegar búið að samþykkja slik lög). Já, en þau geta orðið fleiri. Jeg veit ekki hvort nefndin
hefír yfírlit yflr þessi lög, en jeg gjöri þó
ráð fyrir að hún fylgist með í þessu atriði.
Þá skal jeg leyfa mjer með nokkrum
orðum að vikja að brtt. þeim, sem fram
hafa komið við þann kafla fjárlaganna,
sem nú er til umræðu, og vil jeg byrja
á brtt. nefndarinnar.
Það er þá fyrst 1. brtt. nefndarinnar
við 15. gr. um að styrkur sá, sem Landsbókasafninu er ætlaður til spjaldskrársamningar, verði hækkaður um 400 kr.
hvort árið, eða 800 kr. alls á fjárhagstímabilinu. Jeg er í sjálfu sjer ekki mótfallinn þessum styrk, en þegar á hann er
litið í sambandi við annan styrk, styrkinn
til að afskrifa og 1jósmynda skjöl, er snerta
ísland, i útlendum skjalasöfnum, sem
nefndin viil lækka niður i 1000 kr., þá
verður ekki neitt samræmi milli þessara
tveggja styrkveitinga. Jeg skal játa það
fúslega, að það er full þörf á þvi, að skrá
Landsbókasafnið, og jeg treysti þeim
manni vel, sem undanfarið hefír haft
það starf á hendi, enda mun hann vera
sá hæfasti roaður, sem völ er á til þess.
En það er engu siður þörf á að afrita
íslensk skjöl i erlendum söfnum, og ef
nefndin hefði viljað hafa samræmi i
Alþt. 1915. B. III.

gjörðum sínum, þá hefði hún átt að
hafa meiri jöfnuð í þessum styrkveitingum. (Pjetur Jónsson: Jeg sje ekki,
að það sje svo náið samband þar á milli).
Það er einmitt náið samband þar á milli.
Það er stefnt að sama markmiði með
báðum fjárveitingum, og jeg ímynda
mjer, rjett á litið, að eins mikið gagn
sje i því, að afrita merk skjöl íslensk, sem
geymd eru i Rikisskjalasafninu og öðrum söfnum í Eaupmannahöfn, og að
skrá Landsbókasafnið. En þetta eru nú
smámunir, sem ekki munu skapafjandskap milli stjórnarinnar og nefndar*
innar.
Enn fremur leggur fjárlaganefndin til
að fella burtu 500 kr. styrk á ári, til að
gefa út dómasafn Landsyfirrjettarins.
Mjer er þetta mál nokkuð skylt, þvíað
jeg fór fram á það við fyrirrennara
minn, að þessi styrkur væri settur inn
í fjárlagafrumv. stjórnarinnar. Hann
var sammála mjer um nauðsyn þessa
verks, og jeg veit, að yfírrjetturinn er
einnig á sama máli. Jeg skal benda á,
að það hefir lengi verið veittur styrkur,
til að gefa út íslenskt Fombrjefasafn,
sem hefir að geyma dóma til 1540. Þar
að auki hefir verið veittur styrkur siðan
1909, til að gefa út Alþingisbækur hinar fornu frá 1570—1800. Þá hefir og
þótt nauðsynlegt að gefa út dóma Landsyfirrjettarina frá 1874 til þessa tíma, og
þvi verður að sjálfsögðu haldið áfram
eftirleiðis. Þá er að eins eyða i útgáfu
þessara dóma á timabilinu frá 1800 til
1873. Ef það má telja nauðsynlegt að
gefa út þá dóma, sem þegar hafa verið
gefnir út, þá er engu siður ástæða til
að gefa út dómana frá þessu tímabili.
Það er sjerstaklega vegna dómstólanna
i landinu, að jeg vildi fá þessa dóma
útgefna, því að það er mikið varið i
það fyrir dómara landsins, að geta sjeð,
hvað hefir verið »praxis< áður. Þar
15
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að auki má benda á, að dómasafnið
hefir mikla sögulega og »culturella« þýðingu. I því geta menn fengið upplýsingar um mjög mörg atriði, sem menn
geta ekki fengið upplýsingar um annarsstaðar. Jeg vildi ekki fara fram á háa
fjárhæð, þvi að mjer var það fyrir mestu,
að byrjað yrði á verkinu. Jeg skil
ekki, að landið geti farið á höfuðið,
þótt veittur sje í þessu skyni 500 kr.
árlegur styrkur.
Þá kem jeg að styrknum til skálda
og listamanna. Það getuy verið, að það
sje rjett á litið hjá fjárlaganefndinni, að
þessi styrkur sje óþarflega hátt settur
í fjárlagafrumv. stjórnarinnar. En jeg
skal geta þess, að þótt þessi liður væri
settur hærri en nauðsyn bæri til, þá
væri stjórninni ekki skylt að eyða honura öllum. Jeg býst við, að það sje
nær meðalhæfi að setja þenna lið 12000
kr. hvort árið, eins og háttv. þm. Dal.
(B. J) hefir stungið upp á. Þá skal jeg
taka það fram út af aðferð nefndarinnar, þar sem hún hefir nafngreint nokkra
menn, sem hún ætlast til að njóti styrks
af þessum lið, og tiltekið við nöfn
þeirra ákveðnar upphæðir, að jeg lít
svo á, að þessar upphæðir eigi að vera
lágmark, en stjórninni sje heimilt að
veita meira innan hæfilegra takmarka.
Komi engin andmæli fram gegn þessum skilningi minum, lít jeg svo á, að
þessi sje vilji nefndarinnar og deildarinnar.
Jeg get tekið undir það, sem háttv.
þm. Dal. sagði um styrkinn til Einars
Jónssonar höggmyndasmiðs. I núgildandi fjárlögum mun hann hafa 1800
kr., en nefndin leggur til, að hann fái
1500 kr. hvort ár næsta fjárhagstimabils.
Það er ekki viðfeldið að lækka þenná
styrk, sjerstaklega þegar litið er til þess,
að þessi maður hefir gefið landinu stórhöfðinglega gjöf, sem jeg sje, að fjárlaganefndin hefir kunnað að meta, þar

sem hún leggur til, að alt að 10000 kr.
verði veittar til að reisa hús yfir listaverk hans.
Þá koma hjer ýmsar smærri styrkveitingar, sem ekki er ástæða til að fara
mikið út í. Þrír næstu styrkirnir, til
Steingríms Jónssonar, Laufeyjar Valdemarsdóttur og Vilhelms Jakobssonar,
nema samtals 2800 kr. á fjárhagstímabilinu.
Þá hefir nefndin lagt það til, að veita
Jóhanni Kristjánssyni ættfræðingi 600
kr. hvort árið til að rannsaka meðferð
á guðsþakkafje fyrr og síðar. Jeg held,
að það sje full þörf á þessu verki, og
maðurinn, sem býðst til að vinna það,
er mjög áhugasamur og duglegur maður, sem eflaust er fullkomlega trúandi
til að vinna verkið. Sama er að segja
um styrkinn til Ágústs H. Bjarnasonar.
Hann er fullkomlega verðugur þess að
fá þenna litla styrk. Hann hefir nú
nýverið gefið út stóra bók, sem er framhald af fyrri ritum hans um sögu
mannsandans. Er það mikið ritverk og
mikið á því að græða fyrir fróðleiksfúsa anda. Þá hefir nefndin lagt til, að
styrkurinn til Helga Pjeturssonar verði
hækkaður úr 1000 kr. upp í 1800 kr.
hvort árið. Jeg er í sjálfu sjer ekkert
á móti því, en í sambandi við þetta vil
jeg beina til nefndarinnar þeirri spurningu, hvers vegna hún hefir ekki gjört
Helga Jónssyni grasafræðingi sömu skil.
Hann er alkunnur vísindamaður, sívinnandi að sinni vísindagrein, og hefir
nú nýlega gefið út stórt rit á ensku um
grasafræði Islands. Mjer finst, úr því
að öðrum nafnanum eru gjörð þessi
skil, þá sje ekki rjett að setja hinn hjá.
Loks rekur svo Stórstúkan lestina með
1000 kr. á ári. Mun sá styrkur eiga
að vera. til að efla bindindisstarfsemi,
og er það væntanlega gott mál.
Um brtt. einstakra þingmanna við 15.
gr. er ekki mikið að segja, enda er þar
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engar stórar fjárhæðir um að tefla. Eina
þeirra má skoða útkljáða hjer í deildinni i dág, nefnilega styrkinn til dr.
Guðmundar Finnbogasonar. Þá er styrkurinn til dr. Alexanders Jóhannessonar,
sem háttv. þm. Dal. (B. J.) kom fram
með á þgskj. 399. Mjer er alveg ókunnugt um rjettmæti þeirrar tillögu, og vil
hafa óbundið atkvæði mitt um hana.
Þá er Einar Hjaltested með 3000 kr.
styrk til söngnáms eitt skifti fyrir öll.
Hann er sagður mjög efnilegur maður
í sinni grein, en mjer er ekki fullkomlega kunnugt um, hvort þessi upphæð
getur komið að verulegu gagni, því að
það er mjög dýrt að afla sjer kenalu
þeirrar, sem hann þarf með til fullkomnunar sjer í sinni ment. Þá er
næst styrkurinn til Boga Melsted, 800
kr. hvort árið. Jeg verð að taka undir
með háttv. þm. Dai. (B. J.), því að það
lítur svo út, sem sviknar sjeu þær vonir, sem þessi maður gat gjört sjer til
þingsins. Hann hefir í mörg ár haft
1000 kr. árlegan styrk, misti hann í
eitt ár, en var svo veittur sami styrkur aftur. Það er auðvitað um þenna
mann, að hann vill vinna þetta. verk,
að skrifa sögu Islands, og sumir' eru
ánægðir með, hvernig hann leysir það
af hendi, en aftur aðrir miður, eins og
gjörist og gengur í veröldinni, að það
er ekki gott að gjöra öllum til hæfís.
Þá skal jeg næst minnasc nokkrum
orðum á brtt. við 16. gr. Fjárlaganefndin hefír lagt til að hækka styrkinn til Búnaðarfjelags íslands um 2000
kr. á ári, eða upp í 56,000 kr. hvort
ár fjárhagstimabilsins. Þessi styrkur er
nú orðinn ærið hár, en viðbótin nemur
ekki miklu, og mun jeg engan ágreining gjöra út af henni. Þá leggur nefndin til, að styrkurinn til búnaðarsambandanna falli niður að þessu sinni, og
er jeg nefndinni sammála um þá ráð-

stöfun. Þessi styrkur heflr verið bútaður niður milli mýmargra búnaðarfjelaga
hjer á landi, svo að lítið hefir komið í
hvern stað og styrkurinn því ekki að
miklu haldi komið. Það verður þessum
fjelögum því varla mjög tilflnnanlegt,
þótt styrkurinn verði feldur burtu að
þessu sinni.
Háttv. þm. Dal. (B. J.) vjek eitthvað
að áveitunni á Miklavatnsmýri. Jeg
ætla ekki að fara neitt út í það mál,
enda býst jeg við, að háttv. samþingismaður minn sje því máli kunnugri en
jeg og muni halda þar uppi svörum.
Þá vill nefndin veita 15,000 kr. síðara árið til að reyna að fyrirbyggja
skemdir af vatnagangi úr Þverá og
Markarfljóti. Við höfum nokkrir nýlega
komið þangað áustur og sjeð verksummerkin, hvernig vatnið hefir farið með
gott og víðáttumikið land. Það er enginn
efl á því, að mikið er í sölurnar leggjandi til að bjarga þessu fagra og góða
landi, og sem betur fer má maður gjöra
sjer góðar vonir um, að það takist.
Þá vill nefndin lækka lítið eitt styrkinn til skógræktar. Hún ætlar með því
að spara 4000 kr. á fjárhagstímabilinu.
Það munar nú fremur litlu; en fjárlaganefndin byggir á því, að ekki sjeu fyrir hendi neinar mikilsvarðandi framkvæmdir á þessu sviði. Mjer er ókunnugt um, hvort skógræktarstjórinn hefir
lagt nokkuð til þessa máls.
Svo kemur næst styrkurinn til útgáfu
dýralækningabókar. Sá styrkur stendur í núgildandi fjárlögum, en verður
að líkindum ekki notaður á fjárhagstimabilinu, og er því sjálfsagt að taka
hann upp í næstu fjárlög til endurveitingar.
Svo koma blessaðir gerlarnir, sem
stjórn Búnaðarfjelagsins vill hleypa inn
i efnarannsóknarstofu landsins. Þeir
eiga að kosta 3600 kr., eða meira. Jeg
15*
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sje ekki, að þetta sje svo bráðnauðsynlegt, að það geti ekki beðið næsta þings.
Upphæðin er að visu lítil, en nú tala
allir um sparnað, 'og nefndin hefir lagt
til sparnað á öðrum liðum, sem ekki
eiga minni rjett á sjer en þessi. Mjer
dettur í hug, ef deildin samþykkir
þessa tillögu, að henni sje betur við
þessa gerla, heldur en Háskólagerlana,
sem hún steindrap hjer á dögunum.
Annars hefi jeg engin góð orð um það,
að jeg komi ekki með brtt. þar að lútandi við 3 umr. fjárlaganna.
Þá er sveitahúsagjörðarmaðurinn. Það
er satt, sem háttv. þm. Dal. (B. J.) sagði,
að sá maður hefir ljeleg laun, og eru
mikil líkindi til, að hann geti unnið
fyrir meira kaupi i þjónustu einhvers
annars húsbónda en landssjóðs
Stjórn Fiskifjelags íslands hefir farið
fram á, að styrkur sá, sem fjelagið hefir notið undanfarið og er i núgildandi
fjárlögum, 12,500 kr. á ári, verði hækkaður upp í 20,000 kr. hvort árið. Nefndin hefir lagt til, að þessi styrkur verði
ákveðinn 18,000 kr. hvort árið, og tel
jeg það heillaráð. Jeg held, að ekki
hafi legið fyrir stjórninni nein beiðni
um styrk frá þessu fjelagi, og því setti
hún í fjárlagafrv. sitt sömu upphæðina
og er i núgildandi fjárlögum. Jeg tel
það vel farið og maklegt, að þessi styrkur sje hækkaður, en hins vegar er jeg
meira efins um erindrekastarf fjelagsins erlendis til að selja afurðir sjávarútvegarins. Kaupmönnum ætti að vera
vel trúandi til þess. Jeg skal geta
þess, að þessi styrkur var ekki notaður til fulls siðast, vegna þess, að Fiskifjelagsdeildirnar lögðu ekki eins mikið
fram og til var ætlast, eða einungis
tæpar 2000 kr. i stað 4000 kr. Þetta
bendir á, að Fiskifjelagið álíti þetta
ekki mjög þýðingarmikið atriði.
Þá er næst 1000 kr. til samvinnufjelagsskapar. Það fje hefir verið veitt

undanfarið til fræðslu i þessu skyni, og
maðurinn, sem hefir haft þetta á hendi,
og er prýðilega fær, hefir férðast um
hjer i landi, að jeg ætla um land. alt,
eða mestan hluta þess að minsta kosti.
Væntanlega er því ekki nauðsynlegt nú
að láta þennan styrk haldasjer,þvi að þótt
gott væri að hafa námsskeið í bókfærslu,
þá er þess að gæta, að menn vilja nú
spara, og hins vegar veltiár fyrir bændur, þar sem afurðir þeirra eru í gífurlega háu verði. Mjer finst því, að spara
roætti fje þetta að þessu sinni.
Jeg hefi kornið fram með brtt. um
ullarmatið; hana tek jeg aftur, af þvi
að nefndin heflr borið fram aðra, er
jeg get felt mig við.
Þá er brtt. frá nefndinni um að hækka
styrk til heimilisiðnaðarfjelagsins úr 500
upp í 1000 krónur. Þetta er i sjálfu
sjer nytsamt fyrirtæki, en jeg held að
það sje svipað sumum matreiðsluskólunum að sinu leyti. Stúlkur læra að
búa þar til >fina< rjetti, en kunna svo
ekki, er þær koma þaðan, að búa til
almennan mat, eins og hann er roest
notaður í sveitum. Eins er því farið
með heimilisiðnaðinn. Þar er kendur
finn vefnaður, er naumast einura af
hundraði kemur að notum. Þá er þar
líka kent »Slöjd«, er fyndnir menn kalla
slóðaskap. Þetta er kent viða i skólum; jeg veit til þess, að inn i Mentaskólann er kominn þessi slóðaskapur,
en ber víst lítinn árangur, eins og sum
önnur nýbreytni þar.
Þessu næst er styrkur til Ungmennafjelaganna. Hann vill meiri hluti nefndarinnar hækka upp í 1000 kr. hvort
árið. Það er líkt um þetta að segja og
annað, að fyrst menn ætla að spara,
þá sje jeg ekki svo brýna nauðsyn á
þessu, að eigi sje við lægri upphæðina
hlitandi.
Þá er styrkur til ábúandans á Hrauntanga, til að feisa ferðamannaskýli.
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Nefndin hefir fært hann niður í 100 kr.
Jeg veit ekki, hvort þetta er rjett; upphæðin var svo lág, að litlu máli hefði
skift, þó að hún hefði verið veitt öll.
Svo er brtt. um að hækka laun umsjónarmanna áfengiskaupa úr 600 kr.
upp i 900 kr. Af þvi að starf hans fer
sivaxandi, virðist þessi launahækkun
vera eðlileg og sjálfaögð.
Þá er fjárveiting til að ryðja vör í
Ingólfshöfða. Hún hygg jeg að sje þörf,
ef að gagni mætti koma.
Fjárveitingin til Sauðárkróksbryggju
er endurveiting,og er víst alveg sjálfsögð.
Viðvikjandi hafskipabryggju á Búðareyri skal jeg ekkert segja, þvi jeg þekki
þar ekki til.
Þá er enn fremur 5000 kr. fjárveiting tii uppmælinga á innsiglingu til
Borgarness og Skógarness og á höfnum
beggja staðanna. Fjárveiting þessiermjög
nauðsynleg,ogverð jeg því henni hlyntur.
Þá koma brtt. ýmsra þingmanna, er
jeg skal sleppa að minnast á að mestu
leyti. Jeg hefi minst áður á styrkinn
til Búnaðarfjelags íslands. Háttv. 1.
þm. Árn. (S. S) hefir komið fram með
tillögu um, að því verði veittur styrkur
siðara áríð. Það er miðlunarleið, sem
hann hefir farið. Jeg býst við að jeg
verði þar óskorað með nefndinni.
Háttv. 2. þm. S.-Múl. (G. E.) hefir
komið fram með brtt. viðvikjandi járnbrautinni. Honum get jeg ekki orðið
þar samferða. Einnig hefir háttv. sami
þm. komið fram með brtt. viðvikjandi
bryggjugjörðum á Blönduósi og i Salthólmavik. Um þessa brtt. get jeg ekkert sagt að sinni. Háttv. þm. Dal. (B.
J.) hefir mælt með fjárveitingu til Salthólmavikurbryggjunnar, og jeg býst við,
að 1. þm. Húnv. (G. H) mæli með hinni.
Tek jeg þvi ekki afstöðu til þessa máls,
fyrr en jeg hefi heyrt rök þeirra.
Læt jeg hjer svo staðar numið að
þessu sinni,

Guðmundur Hannesson: Jeg
býst ekki við, að það hafi mikla þýðingu að halda langa ræðu, enda skal
jeg ekki gjöra það. En þó get jeg ekki
látið hjá liða að minnast litið eitt á
Blönduóssbryggjuna.
Eins og fiestir vita, er Blönduósshöfnin ein af hættulegustu höfnum hjer við
land, er skip koma á, en fyrir ofan
liggja fjöibygð hjeruð, er hafa mikla
verslun, en annarsstaðar er ekki höfn
til afnota. Þarna verða menn að fara
í land og flytja vörur úr skipi og i,
hvernig sem veður er.
Lengi sáu menn engin ráð til að bæta
úr þeim kostnaðarauka og þeirri lífshættu, er þessu var samfara, en fyrir
allmörgum árum var þó ráðist í gjöra
bryggju alllangan veg frá kaupstaðnum,
liklega 1 kilómeter þaðan. Bryggja
þessi liggur fram undan háum bakka,
er skafla leggur i á vetrum. Er sá
erfiðleiki, sem af þessu stafar, svo mikill á vetrum, að oft er nálega ómögulegt að nota bryggjuna. Ofan bryggjunnar er nálega ekkert undirlendi, og
gengur þar sjór á land i brímum, svo
vörur, sem i land koma, verða tæpast
eða alls ekki varðar stórskemdum. Þá
eru og bátar i mikiili hættu.
Nú var bryggjan gjörð á þeim tímum, er menn þektu ekki sem skyldi,
hvernig sliku mannvirki skyldi haga.
Það voru gjörðir stórir timburkassar,
bundnir saman með trjeslám og járni
og fyltir með grjóti. Slíkar bryggjur
geta tæpast orðið til frambúðar, þvi
járnið hlýtur að ryðga sundur með tímanum, og er þá við búið, að kassarnir
losni sundur. Þó hafa þessir stóru
kassar staðist til þessa. En nú er það
spurningin, hversu lengi gjöra þeir það?
En það er engum vafa bundið, að aífelt er við búið að þeir bili.
Við nýja rannsókn, er verkfræðingur
Geir Zoöga hefir gjört, kom það upp úr
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kafinu, að fært væri að gjöra bryggju
þar sem kaupstaðurinn er. Þar er nóg
landrými fyrir ofan, svo að hægt er að
bjarga vörum undan sjó og skemdum,
og skamt yrði þá einnig að flytja þær,
þvi að þar eru allar verslanirnar, nema
»Kaupfjelag Húnvetninga*, er stendur
við gömlu bryggjuna. Þar sem ætlast
er til að bryggjan verði gjörð, er klöpp
i botninum og örugg undirstaða. Þegar
gamla bryggjan var bygð, örvæntu allir
um, að mögulegt væri að byggja bryggju
hjá kaupstaðnum, svo mjer fanst, satt
að segja, grunsamt, að þetta fyrirtæki
væri svo vel hugað sem skyldi. Jeg
náði því tali af verkfræðingnum, sem
hefir gjört áætlunina. Jeg spurði hann
fyrst, hvort bryggjan gæti orðið til frambúðar, gæti varist sandinum og staðið
gegn hafís og brimi. Taldi hann engan
vafa á því. Síðan hefi jeg skrifað honum brjef og lagt fyrir hann fyrirspurnir
um það, hvort bryggjan gæti staðist brim, sandaðburð og hafís, til þess
að geta sýnt fjárlaganefnd þetta svart
á hvítu. Hann svaraði mjer i brjefi, að
bryggjan muni algjörlega trygg fyrir
öllu þessu, ef hún verði gjörð eins og
hann hefir lagt til.
Þá er annað atriði, er þingmenn verða
að taka til greina, og það er, hversu
mikið þeir menn vilja leggja á sig, er
fyrirtækið kemur að gagni. Þeir bjóðast til að leggja fram 2/3 hluta kostnaðarins, ef. til framkvæmda kemur. Með
þessu er fengin trygging fyrir þvi, að
fyrirtækið sje þarft og trú á þvi, að
hryggjan verði trygg og til frambúðar.
Það er enginn vafi á því, að lítið kauptún gjörði þetta ekki, nema um ríka
nauðsyn væri að ræða og menn gjörðu
sjer vissa von um, aö bryggjan kæmi
að fullum notum.
Þá er annað mál, er jeg vildi minnast á. Það er Langadalsvegurinn; gjöri jeg
það mest af því, að nú hefir því verið

hreyft, að stefna póstleiðarinnar væri
ekki ákveðin til fulls, og mætti svo
fara, að hún yrði ekki lögð um Langadal.
Það hefir mikla þýðingu fyrir Skagafjörð, ef vegurinn yrði lagður ytri leiðina og yflr Kolugafjall, en leið þessi er
fjærri þvi að vera álitleg fyrir póstveg,
miklu óálitlegri en fram Langadal og
yfir Vatnsskarð. Annars er vegur yfir
Kolugafjall erfiður og ógreiður að vetrarlagi; jeg hefi farið hann um það leyti
árs, og er það því kunnugt. Líka er það
mikill krókur fyrir póst að fara þá leið,
í samanburði við að fara fram Langadal, ef öxnadalsheiði er farin, eins og
nú á sjer stað. En þó svo ólíklega
tækist til, að póstleið yrði lögð yfir
Kolugafjall, er enginn vafi á því, að
eigi að síður verður vegur lagður fram
Langadal. Fjölbygðar sveitir hafa not
af þessum vegi, eigi að eins Langidalur,heldur einnig Svartárdalur og Blöndudalur, sem efiaust nota þennan veg til
aðdrátta. Það er því ekki vegna póstleiðarinnar einnar, að jeg er þessu
fylgjandi, en jeg sje það i hendi minni,
að þe88i vegur verður lagður, hvort sem
er. Jeg býst líka við, að meðan hann
verður ekki endurbættur, hljóti viðhaldskostnaðurinn að verða landssjóði þungur baggi.
Um aðrar brtt. ætla jeg ekki að tala.
En jeg vil minnast ögn á styrkinn til
skálda og listamanna.
Mjer fellur það illa, að ekki var tekin til greina ósk Guðmundar Kamban,
um að fá lán, til þess að geta klofið að
byrja á ritstörfum í Vesturheimi. í
þessu máli verða ekki færð önnur rök
en persónulegt álit, og hvað mig snertir,
þá er jeg ekki í neinum efa um, að því
fje hefði verið vel varið, sem til hans
hefði gengið. Þó að hann hefði fengið
10,000 kr. í eitt skifti fyrir öil, þá sjá
allir, að hjer er ekki um gifurlega upp-
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hæð að ræða, í samanburði við skáldastyrk æfilangt. Líka væri það gott fyrir landið, ef hann gæti sjer orðstír í
Vesturheimi, én það heflr hann þegar
gjört í Danmörku. Jeg get þess til, að
saga hans verði einhverntíma skrifuð, og
þá verði þess getið, oss til litils sóma,
að hann hafí eitt sinn leitað til þingsins
og verið neitað.
Það er eitt, sem jeg vil minnast enn
á, og það er Heimilisiðnaðarfjelagið.
Það var alveg rjett, sem hæstv. ráðherra sagði, að tilgangur fjelagsins væri
sjálfsagt góður. En hann var í vafa
um, hvort framkvæmdirnar væru allskostar heppilegar. Það getur verið, að
þær sjeu minni en æskilegt væri. Jeg
tel það líklegt, en vona að þær batni
með timanum. Eigi að síður er þetta
gott mál, sem jeg býst við, þegar tímar
líða, að verði talið stórmál, því að með
þessu er í raun og veru verið að reyna
að gjöra Islendingum arðsama hina löngu
vetur. Islendingar hafa lengst af verið
iðnaðarþjóð, og starfað að alls konar
iðnaði mestan hluta árs, en er útlendur
iðnaður tók við, þá kastaði almenningur þessu frá sjer, miklu fyrr en aðrar
þjóðir. Þar þrifst enn víða mikill heimilisiðnaður, og vist er um það, að óliku
voru Þjóðverjar fastheldnari. Þeir hafa
sumstaðar haldið heimilisiðnaði sínum,
jafnvel þó kaupið væri afarlágt, tæpl.
1 kr. fyrir 16 stunda vinnu.
Þó er eitt bygðarlag hjer á landi, þar
sem heimilisiðnaður er enn þá lifandi.
Það er i Eyjafirði. Þaðan er flutt út
mjög mikið af prjónlesi. Að vísu er
það ófullkomið; þyrfti mikilla endurbóta. Ef þær kæmust á, ætti það ekki
að vera óhugsandi, að vjer gætum unnið
prjónles úr allri okkar ull.
Þegar verið er að ræða um að styrkja
heimilisiðnað, fínst mjer það liggja næst,
að styrkja Eyjafjörð framar öllum öðrum. Þar heflr verið stofnað heimilis-

iðnaðarfjelag í þeim tilgangi, að endurbæta og auka garala iðnaðinn.
Jeg greiði atkvæði með hækkun til
heimilisiðnaðar, en við 3. umræðu hugsa
jeg mjer að koma fram með breytingartillögu um, að þetta fjelag í Eyjafirði
njóti styrks af þessum 1000 krónum,
því að jeg held, að þar sje miklu betri
jarðvegur fyrir hann en nokkru sinni
hjer í Reykjavík.
Sigurður Sigurðsson: Jeg skal
reyna að haga orðum mínum svo, að
enginn þurfl að hneykslast af, enda
miður vel gjört að egna ilt skap og
stuðla þannig að því, að umræðurnar
lengist úr hófl.
Háttv. fjárlaganefnd, eða meiri hluti
hennar, hefir nú komist að þeirri niðurstöðu, að fella niður styrkinn til búnaðarfjelaganna bæði árin. Þó að jeg
vilji nú spara landsfje og láta þann
sparnað koma eins niður á landbúnaðinum og öðru, þá þykir mjer þetta helst
til langt gengið. Þess vegna hefir það
orðið að samkomulagi milli min og meðnefndarmanna minna, að jeg mætti koma
fram með brtt., sem er á þgskj. 347, og
fer fram á það, að styrkurinn verði
veittur síðara árið, og skal jeg nú stuttlega gjöra greiu fyrir því, hvers vegna
þessu er svo hagað.
Að vísu eru skiftar skoðanir um nytsemi þessarar styrkveitingar. Sumir
halda þvi fram, að hún megi vel missa
sig, eða sje jafnvel með öllu óþörf.
En menn verða samt að lita á það, að
það er ekki litið þessum styrk að þakka,
hvað jarðabótum og ræktun landsins
hefír miðað áfram á siðari árum. Þess
vegna myndi það koma sjer illa, ef honum Væri kipt burtu nú, og ef. hann
hyrfi bæði árin, þá væri vafasamt, hvort
þingið 1917 færi að taka hann uppaftur. Búnaðarfjelögin* eru nú flest komin
í búnaðarsamböndin og hafa sinar skyld-
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ur gagnvart þeim, greiða þeim árlegt
gjald, sem þau hafa meðfram tekið af
þessum styrk. Ef þess vegna þessi breyting væri nú gjörð, þá myndi það ekki
einungis verða til þess að há sveitabúnaðarfjelögunum, heldur og búnaðarsamböndunum. Þess vegna tel jeg það
naumast geta komið til mála, að kippa
styrknum burt bæði árin. Og jafnvel
þótt skoðunin um það, að styrkurinn
sje ekki í sjálfu sjer nauðsynlegur, væri
á einhverju bygð, þá er ekki enn korainn tími til þess nú, að fella hann burtu.
Til þess þarf að gjöra frekari ráðstafanir og undirbúning, t. d. þvi viðvíkjandi, hvernig sambandi búnaðarfjelaganna og sambandanna ætti þá framvegis
að verða háttað o. s. frv. Jeg skil að
það gcti komið til tals, að breyta forminu á þessum styrk, en það er enn ekki
búið að koma sjer niður á því, hvemig
þá væri æskilegast að fyrirkomulagið
yrði í framtiðinni. Jeg vona því, að
háttv. deild sjái það, að full ástæða er
til að samþykkja þessa tillögu mina á
þgskj. 347, og læt þetta því nægja að
sinni. Jeg kannast við, að styrkurinn
ætti að standa bæði árin, en bæði af
því, að nefndin hafði hvarvetna fyrir
augum að spara sem mest, og þarfirnar
hins vegar kalla alstaðar að, þá varð
þetta ofan á i nefndinni. Yfir höfuð er
starfsemi búnaðarfjelaganna og sambandanna komin á svo fastan rekspöl, að
það myndi raska þeirri starfsemi mjög,
ef styrkurinn alfarið fjelli burt.
Um hækkunina á styrknum til Búnaðarfjelags ísiands skal jeg ekki segja
mikið. Hún er meðal annars miðuð við
það, að fjelagið geti styrkt mann til
þess að kynna sjer vatnsveitur og fullkomna sig svo í þeirri fræðigrein, að
hann geti tekið að sjer >kulturteknisk<
störf i landsins þjónustu. Og þetta er
er eitt af því, sem mælir mjög með
hækkuninni.

Viðvíkjandi lánsheimildinni til Skeiðaáveitunnar, vil jeg að eins upplýsa það,
að þetta fje, sem nefndin leggur til að
veitt verði, 50 þús. kr., er ekki nema
rúmur helmingur þess, sem gjört er ráð
fyrir að áveitan muni kosta. Þetta er
sagt til þess, að menn gjöri sjer það
ljóst, að hjer er ekki gjört ráð fyrir
láni til fyrirtækisins, nema að nokkru
leyti. Hver ráð verða til þess að afla
þess fjár, sem á vantar, það kemur
ekki svo mjög þessu máli við. Þeir
menn, sem þar eiga hlut að máli, munu
reyna að sjá þar einhverjar útgöngudyr.
Ura fjárveitinguna til Miklavatnsáveitunnar, skal jeg geta þeas, eins og bent
var á í dag, að hún er i frumv. stjórnarinnar, og er ætluð til þess, að fullkomna það verk, ef kostur er á.
Ur þvi að jeg stóð upp, þá get jeg
ekki leitt hjá mjer að minnast á örfá
atriði i einstökura liðum þessara greina,
sem nú eru til umr.
Hæstv. ráðherra gat í dag um styrk
til að gefa út Landsyfirrjettardóma frá
1800—1873. Það mun nú vera nauðsynlegt, og ekki hefi jeg á móti þvi,
enda kannast nefndin við það. En
mjer skildist svo, sem það hefði verið
hugsun fyrrv. stjórnar, að það starf
hefði verið ætlað þáverandi háskólakennara Einari Arnórssyni. En með
því að hann er nú orðinn ráðherra,
rauni hann ekki geta snúist við þvf, en
vafasamt, hvort annar myndi fást jafn
fær til þess starfa.
(Rdðherra: Jú, jú.
Nógir menn, sem kunna að lesa prófarkir). Hvað sem því liður, þá býst
jeg við því, að þótt þetta kunni að vera
þarfaverk, þá sje það þó, eins og sumt
annað, að það geti ekki kallast beinlínis aðkallandi nauðsynlegt.
Þá skal jeg minnaat á styrkveitingar
til lista og visinda. Þar hefir sjerstaklega háttv. þm. Dal (B. J.) vitt nefnd-
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ina fyrir það, að þessi liður í fjárlagafrumvarpinu skuli vera sundurliðaður í
nefndarálitinu, eins og þar er gjört. En
mjer er óhætt að segja, að sú sundurliðun er ekki annað en bending um það,
að nefndin telur sjálfsagt, að þeir, sem
að undanförnu hafa notið þeirra styrkveitinga, fái að halda þeim áfram.
Bæði hún og flestir aðrir hafa litið svo
á, að þeir, sem um mörg undanfarinár
hafa notið styrksins, eigi rjett á þvi, að
þeir sjeu ekki sviftir honum nú, þótt
þessi breyting verði, og þessu minnir
mig, að jeg hafí einmitt skotið að hv.
þm. í dag, þegar hann var að fjargviðrast út af þessu. (Bjami Jónggon:
En er þá meiningin að útiloka, að þeir
fái hærri styrk en verið hefir?). Nei,
ekki hygg jeg það. — Um upphæðina
í heild sinni hafa verið skiftar skoðanir, og varð ofan á í nefndinni að hafa
hana 9 þús. kr. á ári. — Hæstv. ráðh.
ljet það i ljós i umræðunum i dag, að
sjer hefði þótt fara betur á þvi að hafa
þá upphæð hærri, og að stjórninni bæri
ekki skylda til að úthluta henni allri.
Það getur nú verið, en trúað gæti jeg
því, að fleiri yrðu þeir ráðherramir,
sem myndu útbýta öllum styrknum,
jafnvel þótt hann væri nokkrum þúsundum hærri en til er tekið, og jafnvel telja það skyldu sína. — Að minsta
kosti er jeg sannfærður um það, að ef
háttv. þm. Dal. (B. J.) yrði einhverntíma ráðherra, þá myndi hann ekki
telja það á sig. (Bjami Jónggon: Alveg
rjett). Jeg segi það ekki til þess að
ámæla þeim visa manni. Það vita allir,
að það væri samkvæmt skoðunum hans.
Þess vegna álit jeg það rjett gjört af
þinginu að takmarka þánn gjaldalið sem
mest. Jeg skal fúslega kannast við
það, að mjer þætti það æskilegast, að
geta sint öllum þeim fjárbeiðslum, sem
jeg hjeldi að gætu á einn eða annan
Al.þt. 1519 B. m.

hátt orðið til gagns. Ef ástæður og fjárhagur leyfðu, þá vildi jeg vera þeim
meðmæltur. En það er hjer eins og
annarsstaðar, að getan verður að ráða,
og þar Bem ekki er hægt að sinna öllu,
jafnvel ekki öllu því, sem gagnlegt er,
þá verður að vinsa úr og láta það sitja
fyrir, sem álitlegast er og arðvænlegast.
Hins vegar þykist jeg nú vita, að
skiftar skoðanir sjeu um það, hvað það
sje, og skal jeg ekki fara langt út í
það. En þó að listir og visindi sjeu
mikils virði hjá okkur eins og öðrum
þjóðum, þá verður þó fyrst og fremst
að styrkja þau fyrirtæki, sem styðja
beinlinis að velmegun þjóðarinnar, svo
sem atvinnuvegina o. fl. Og þegar það
hefir verið gjört um skeið, þá kemur
sá tími, og það vona jeg að verði áður
en langt um líður, að þjóðin verður
færari til að sinna visindunum og veita
riflegri styrk til skálda og listamanna.
Hæstv. ráðherra mintist eitthvað á
styrk til að kaupa gerlarannsóknaráhöld
Gísla Guðmundssonar og að veita honum þóknun framvegis fyrir rannsóknir
hans. Þótti honum miður, að embætti
það, sem um var rætt hjer í þinginu
að stofna við Háskólann, skyldi falla,
þvi að þar ættu að fara fram slikar
rannsóknir jafnhliða. En jeg vil nú
fyrir mitt leyti ekki setja það tvent í
samband, því að það er óskylt. Starf
Gisla hefir verið i þarfír atvinnuveganna
og landbúnaðarins, og sjerstaklega miðað að þvi, upp á siðkastið, að rannsaka
gerla i mjólk og osti, í þeirn tilgangi að
bæta tilbúning og meðferð mjólkurafurða
og greiða með þvi götu þeirra til hærra
verðs en nú á sjer stað.
Jeg verð að álíta þetta þýðingarmikið atriði fyrir landbúnaðinn, og jeg sje
ekki að það þurfi að verða þessari fjárveitingu að falli, þótt þetta háskólaembætti fjelli hjer i háttv. deild.
16
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Jeg raun svo ekki fara frekar út í
einstaka liði i brtt. nefndarinnar, eða
brtt. einstakra manna; það myndi verða
of langt mál. En það mun sjást á sinum tíma, er til atkvæðagreiðslu kemur,
hver er afstaða mín til hinna ýmsu
styrkbeiðna.
Ráðherra: Jeg vildi leyfa mjer
að gjöra fáeinar athugasemdir við ræðu
háttv. samþm. míns (S. S.). Hann kvað
fjárlaganefnd hafa ætlast til þess, að
jeg ynni að útgáfu dómasafnsins. Jeg
man nú satt að segja ekki vel, hvort
hann nefndi bitling í því sambandi, en
þá skýringu get jeg gefið honum til
vonar og vara, að hjer er ekki um
feitan bita að ræða. Jeg hefi hjer i
höndum brjef frá sjálfum mjer til fyrrverandi stjórnar, sem fjárlaganefndin
hefir góðfúslega ljeð mjer, þar sem jeg
vek athygli stjórnarinnar á því, að þörf
sje á, að dómasafnið sje gefið út. Það
má vel vera, að háttv. samþm. minn
hafi ekki sjeð þetta brjef, en það skiftir ekki svo miklu máli, því að hann
getur fengið að sjá það hjá mjer nú
þegar. En þótt nú svo hefði verið, sem
ekki var, að ákveðinn maður hefði
verið nefndur til þessa starfs, þá skiftir það engu, því að þetta verk er ekki
svo Vandasamt. Það er ekki innifalið
i öðru en að afrita dómabækurnar, og
hefði háttv. samþm. minn verið lögfræðingur, þá hefði jeg alveg óhræddur
þorað að fela honum starfið, upp á það
að gjöra, að hann myndi hafa getað
leyst það sómasamlega af hendi. Mjer
hefir og skilist á fjárlaganefndinni, að
hún væri mjer samdóma um það, að
útgáfa þessi væri í alla staði þarfleg.
Mjer fanst háttv. samþm. minn kom
ast að þeirri niðurstöðu, að styrkinn til
lista og visinda bæri að takmarka sem
allra mest. Nú vildi jeg leyfa mjer að
minna háttv. samþm. minu á það, að á

þingmálafundi, sem haldinn var af kjósendum okkar í sumar að Húsatóttum á
Skeiðum, og þar sem við báðir vorum viðstaddir, var samþykt ljómandi
góð tillaga í garð listamanna með öllum atkvæðum. Var þar samþykt að
skora á Alþingi að veita listamönnum
hæfilegan styrk, og margir vildu meira
að sega hafa það rlflegan styrk. í byrjun fundarins kom einmitt fram tillaga
um að spara þessa styrkveitingu, en þá
risu upp þrír menn, hver á fætur öðrum, er allir sýndu fram á, að heimskulegt væri að hafa á móti þessari styrkveitingu. Allur þingheimur sá, að þeir
höfðu rjett að mæla, og var svo tillaga
8Ú, er jeg nefndi áðan, um að veita
listamönnuzn hæfilegan styrk, samþykt.
Það er því áreiðanlega ekki í samræmi
við vilja kjósenda okkar að vilja takmarka þessar stýrkveitingar. Það er
alt af einstaklega gott að vera fyrst og
fremst sannfærður um gott málefni og
svo að hafa vilja kjósenda, til þess að
ýta undir sig, er á þing er komið! Það
er alveg rjett, að atvinnuvegina á að
styrkja af öllum mætti, en andlegi
gróðurinn má ekki kyrkjast heldur, en
það hlýtur hann að gjöra ef listamenn
vorir, hverju nafni sem nefnast, eru
látnir hanga á horriminni ár eftir ár.
(Sigurður Sigurðsson: Það gjöra nú
fleiri). Má vera að svo sje, en engan
ráðunautinn hefi jeg sjeð, er ekki hefir
þrifist vel. (Hlátur).
Þá mintist háttv. samþm. minn (S. S.)
á gerlana i sambandi við það, er jeg
sagði. Jeg vil síst neita því, að mikla
þýðingu hefir það, að mjólkursýrugerlar og ostagerlar o. s. frv. sjeu rannsakaðir sem best, en rajer hefir þó ætíð
skilist, að ekki væri síður nauðsynlegt
an rannsaka manngerlana. Sú fræðigrein mun þó engu síður hafa rjett á
sjer en hin, og hefðum við verið nokkrum öldum á undan i þvi efni, þá hefðu

245

Stjórnarfrumvörp samþykt.

246

Fjárlög fyrir árin 1916 og 1917.

ekki pestir og drepsóttir höggvið eins
tilfinnanlegt skarð í þjóðarmeið vorn
Islendinga, eins og t. d. Stórabóla gjörði
árið 1707, svo jeg nefni að eins eitt
dæmi. Þá hefðu manngerlarnir verið
betur rannsakaðir. (BjarniJóngson: Hver
á að verða til þess að rannsaka sparsemdargerilinn?) Sparsemdargerilinn hygg jég
að snjallast væri að láta hv. samþm. minn
(S.S.) og hv. þm. Dal. (B. J.) rannsaka í
sameiningu, og sjá svo að hvaða niður
stöðu þeir kæmust í því efni. Það er
siður en svo, að jeg hafi nokkuð á móti
gerlafræðingi þeim, er hjer er um að
ræða, eða sje mótfallinn því, að hlynt sje
að honum, en jeg álít, að Alþingi eigi
að vera sjálfu sjer samkvæmt, og ekki
að ganga algjörlega fram hjá öðru, en
taka hitt, þegar líkt stendur á og hjer
í þessu tilfelli.
Sigarður Gnnnarsson: Jeg á
nú að visu enga brtt. við þenna kafia
fjárlaganna, en þar með er þó ekki
sagt, að jeg greiði atkvæði með öllum
brtt., er fram hafa komið. Mjer dettur ekki i hug að drepa á nema fáein
atriði, því bæði myndi það vera gagnslaust, og svo að eins til þess að tefja
tímann. Jeg skal þá fyrst taka það
fram, út af brtt. fjárlaganefndarinnar i
byrjun 16. gr. á þgskj. 338, að jeg felst
á að hækka styrkinn til Búnaðarfjelags
íslands um 2000 kr. hvort árið, í fullu
trausti til þess, að stjórn Búnaðarfjelagsins sjái svo um, ekki síður nú en
áður, að sem fjörugast samband sje
milli þes8 og hinna einstöku búnaðarfjelaga út um landið. Þá er næst
breytingartillagan á þgskj. 347, þar
sem nefndin leggur til að fella alveg
niður styrkinn til búnaðarfjelaganna.
Auðvitað ræðst nefndin á styrk þenna
af sparsemisástæðum, en ekki af þvi, að

meiningin sje sú, að styrkurinn eigi
ekki aftur að koma i fjárlögin.
Jeg er samþykkur háttv. 1. þm. Árn.
(S. S.) í þvi, að hjer sje of Jangt farið.
Það er ekki einungis, að jeg sje fylgjandi uppástungu hans um að láta búnaðarfjelögin fá 20000 kr. síðara árið,
heldur langaði mig til þess, að sú upphæð, sem stjórnarfrumvarpið fer fram
á, væri látin halda sjer óbreytt. Jeg
held að enn þá sje ekki kominn timi
til þess að kippa þessum styrk burtu.
Það er auðvitað, að styrkurinn er skamtaður smátt einstökum fjelögum, en það
er áreiðanlegt, að styrkurinn á mikinn
þátt í því að örva bændur til jarðræktar. Einmitt af því, að fjelögin hafa
sjeð, að Alþingi rjetti fram höndina til
styrktar, þá hafa þau unnið með glaðara geði en ella, og þess vegna held
jeg, að misráðið sje að kippa þessum
styrk burtu.
í sambandi við þetta skal jeg leyfa
mjer að drepa á breytingartill. áþgskj.
378, þar sem lágt er til, að 18000 kr.
til undirbúnings og rannsókna á hentugu svæði fyrir járnbrautarlagningu falli
burtu. Jeg skal strax lýsa því yfir, að
jeg mun fylgja þessari breytingartillögu,
og nái hún fram að ganga, þá fæst allmikið upp í það, sem búnaðarfjelögin
þurfa með. Járnbrautarmálið er langstærsta málið, sem komið hefir til umræðu á þessu landi. Jeg skal ekki
leggja neinn dóm á rjettmæti þeirrar
hugsunar, hvort járnbrautir muni borga
sig eða ekki, en jeg álit, að fullyrða
megi, að þetta sje fremur framtiðarmál
en nútíma. Eða búast virkilega nokkrir háttv. þingmenn við því, að nokkuð
verði gjört í þá átt, að leggja járnbrautir á þessu landi, nú á næsta áratug?
Það er því tilgangslaust, að eiga nokkuð við það mál á þessu fjárhagstíma16*
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bili, en varhugavert frá fjárhagslegu
sjónarmiði.
Við 16. gr. er brtt. á þgskj. 338, þar
sem lagt er til, að 13000 kr. sjeu veittar til Miklavatnsáveitunnar. Jeg ætla
nú ekki að amast við þessari fjárveitingu, en eingöngu þó í því trausti, að
stjórnin sjái um, að skýlaus yfirlýsing
komi um það frá landsverkfræðingnum,
að vatn fáist nægilega mikið til áveitunnar. Þetta er auðvitað raikils vert og
gagnlegt mál, og þess vegna þarf að
búa sem rækilegast um, að það komi
að fullum notum.
Þá skal jeg næst minnast ábreytingartillögu 416 við 15. grein. Hún fer fram
á að dr. Guðm. Finnbogasyni sjeu veittar 3000 krónur hvort árið, til þess að
endurbæta vinnubrögð í landinu. Eins
og menn muna, þá lá fyrir háttv. deild
í dag frumvarp um það, að stofna embætti við Háskólann í hagnýtri sálarfræði. En nefnd, sem sett var í það
mál, visaði þvi á bug með rökstuddri
dagskrá, sem óbeinlinis fór fram á að
veita þessa fjárupphæð, er jeg hefi
nefnt, og var sú dagskrá samþykt með
17 atkvæðum gegn 8, og var jeg einn
af þeim síðarnefndu. Ekki var endilega
með þessu sagt, að allir þessir 8 væru
algjörlega á móti fjárveitingu til þessara rannsókna, í hverri mynd sem væri,
því ýmsir af þeim vildu heldur frumvarpið og þar á meðal var háttv. 2.
þm. Rang. (E. P.), því að hann tók fram
í ræðu sinni, að hann væri á móti dagskránni, en feldi sig vel við frumvarpið. Þannig er þessu ekki farið með mig.
Þegar jeg greiddi atkvæði á móti dagskránni, þá var jeg ráðinn í þvi að
greiða atkvæði á móti fjárveitingu þessari, í hverri mynd sem væri.
Jeg vil ekki bera brigður á, að þeir
muni hafa rjett fyrir sjer, er telja vinnuvisindi gagnleg. En þessi vísindi eru

tiltölulega ný, og að minata kosti alveg
glæný hjer á íslandi.
Það heyrðist á ræðu háttv. þm. Dal.
(B. J.), að honum þótti kenna mikils
misskilnings hjer í deildinni um þetta
mál. Það er víst líka rjett hjá honum.
En halda menn þá, að þjóðin muni vera
búin að átta sig á því, hvað hjer er á
ferðum. Nei, jeg held vafalaust, að jeg
gjörði málinu þarfara verk með því, að
vera á móti þessum styrk nú, og láta
þjóðina átta sig á þesau, með þvi að
þeir, sem helst bera þetta mál fyrir
brjósti, riti um það i blöðin og haldi
fyrirlestra um það. Dr. Guðm. Finnbogason er, eins og allir vita, ágætur
visindamaður í sinni grein, eins og sjest
best á bókum hans ýmsum. En jeg er
viss um, að ef menn gæfu þjóðinni tíma
til þess að átta sig á þessu, og samþýðast hugraynd þeirri, er hjer liggur bak
við, þá myndi honum vinnast betra
verk í þessa átt á næsta fjárhagstímabili en ella. En svona óundirbúið mundu
margir taka málinu illa, og ekki skiija,
að það gæti að haldi komið.
Þá skal jeg minnast litið eitt á þær
tillögur, sem fara fram á styrk til
bryggjugjörða, t. d. í Búðardal, Salthólmavík og á Blönduósi. Jeg álit, þó
að nú sjeu iskyggilegir timar, þá megi
undir engum kringumstæðum vanrækja
að hlynna sem best að öllu því, er
styður að greiðum samgöngum og aukinni framleiðslu. Jeg hefi þess vegna
Bterka tilhneigingu til þess -að styðja
þessa tillögu. Mjer er kunnugt um að í
Búðardal tefst uppskipun og útskipun
þráfaldlega, vegna þess, hve útfiri er
þar mikið og skip verða þvi að sæta
sjávarföllum. Þessi töf, sem skip verða
fyrir, eykur ætíð kostnaðinn við strandferðir og póstbátaferðir. Sama er að
segja um Salthólmavík, þá er hinn
væntanlegi flóabátur fer að ganga þang-
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að. En má ske gæti vel á þvi farið, að
háttv. þm. Dal. (B. J.) vildi taka sömu
stefnuna og ýmsir aðrir háttv. þingm.,
að heimta ekki alt of mikið fyrir sitt
kjördæmi úr landssjóði.
Vona jeg að
hann sje ekki ófús til þess.
Á BlönduÓBÍ er góð bryggja býsna.
nauðsynleg, sökum þess, bve höfnin er
slæm, svo að ekki þurfí að biða af sjer
slæm veður svo dögum skiftir, eða þá
að skipa vörunum annarsstaðar upp.
Jeg þarf ekki að blanda mjer mikið
i deilu þeirra háttv. 1. og 2. þm. Árn.
(S. S. og E. A), út af fjárveitingu til
útgáfu dómasafns frá 1800—1874. Jeg
tel alveg rjett, að fylt sje í þetta skarð
sera fyrst.
Jeg sje, að háttv. þm. Mýr. (J. E.) á
eina breytingartillögu, sem reyndar hefir ekki nein áhrif á útkomu fjárlaganna,
eða upphæð þá, er fjárlaganefndin hefír
ætlað til mælinga á skipaleiðinni til
Borgarness. Tillagan fer einungisfram
á, að upphæðin verði veitt fyrra árið í
stað þess síðara. Jeg hafði nú haldið,
að betra væri, að fjárveitingin væri
bundin við siðara árið, svo að betri timi
væri til þess að fá dönsku mælingamennina til þess að mæla þetta, en vel
má vera, að þetta komi i sama stað
niður.
Að því er snertir aðrar styrkbeiðnir,
sem hjer liggja fyrir, þá verð jeg að
segja, í stuttu máli, að jeg mun greiða
atkvæði með sumum þeirra, en sumum
ekki, án þess að jeg gefí mjer tima til
að gera nánari grein fyrir því, fyrr en
við atkvæðagreiðsluna.
Þorleifur Jónsson: Jeg á hjer
brtt. á þgskj. 405. Þessi brtt. fer fram
á að veitt verði til læknisbústaðar i
Hornafirði 6 þús. kr. lán.
Málinu er þannig varið, að fyrir ári
BÍðan lá við borð þar austur frá, að
hjeraðslæknirinn yrði að hröklast burtu,

vegna þes3, að hvergi var hægt að fá
handa honum viðunandi húsnæði. Hann
gat hvergi fengið leigt, og sakir stóðu
svo, að enginn fastur bústaður var til
handa lækni, hvorki upp til sveita nje
i verslunarstaðnum.
Eins og kunnugt er, er ekki auðhlaupið að þvi að fá lækna í afskekt
hjeruð, ef þeir mega búast við því, þá
og þegar, að þurfa að hröklast burtu
vegna húsnæðisleysis. Þess vegna tóku
menn það ráð, að koina upp læknisbústað i Hornafjarðarverslunarstað. Þáð
var keypt nýlegt hús, dubbað upp og
gjört að besta bústað fyrir lækni. Það
kostaði fullgjört sýsluna um 6 þús. kr.,
og er það í sjálfu sjer töluvert þung
byrði fyrir ekki fjölmennara sýslufjelag.
Húsið var fullgjört í haust sem leið og
þá flutti læknirinn í það.
Þegar ráðist var í þetta fyrirtæki, var
það meðfram haft fyrir augum, að sýslan mundi geta fengið lán úr viðlagasjóði með þolanlegum borgunarskilmálum, og á fundi sýslunefndarinnar í vor
var samþykt að skora á þingið, að veita
6 þús. kr. lán til læknisbústaðar sýslunnar.
Jeg hefi skrifað fjárlaganefndinni um
þetta, og hún hefir tekið málaleitunina
að hálfu leyti til greina, með því að
leggja til að sýslunni væri veitt 3 þús.
kr. lán í þessu skyni. Þetta er i sjálfu
sjer betra en ekki, en það er ekki nægileg hjálp. Sýslan verður þá að leita
lánstrausts hjá öðrum, og ef hún getur
einhversstaðar kríað út lán, þá verður
það með lakari kjörum, styttra lánsíresti og hærri rentum en viðlagasjóðslán.
Þó að fjárlaganefndin hafí ekki getað
fallist á að veita alt, sem um var beðið,
þá hefí jeg leyft mjer að bera fram
brtt. um, að svo skuli gjört. Ef fje
verður ekki fyrir bendi, þá nær það
ekki lengra.

251

Stjórnarfrumvörp samþykt.

252

Fjárlög fyrir árin 1916 og 1917.

Jeg sje ekki hvaða ástæða er til að
gjöra mun á Austur-Skaftafellssýslu og
og Rangárvallasýslu, sem á þinginu 1913
var veitt 14 þús. kr. lán til læknisbústaðar í 28 ár með 6% í vexti og afborganir. Rangæingar komust þar að
mjög góðum kjörum, og þó að okkur
væri veitt lán til 20 ára með 5% vöxtum, þá eru það lakari kjör, sem við
yrðum að sæta. Með tilliti til þessa
álít jeg þingið ekki sjálfu sjer samkvæmt, ef það neitar þessari sýslu um
lán til embættisbústaðar, þar sem það
fyrir tveimur árum veitti annarri sýslu
í sama skyni alt það lán, sem hún bað
um. Það er auðvitað, að Austur-Skaftafellssýsla er ekki rík, en jeg vona þó
að ekki sje raikil hætta að lána henni
þessa upphæð. Það fer illa, ef hún
verður ekki borgunarmaður fyrir 6
þús. kr.
Jeg er hræddur ura að fjárlaganefndin hafí tekið þetta dálítið skakt. Að
minsta kosti virtist mjer kenna misskilnings i ræðu háttv. frarasm. (P. J.).
Mjer heyrðist hann ganga út frá því, að
umsóknin væri stiluð svo, að farið væri
fram á, að lán væri veitt lækninum
sjálfum, til að koma sjer upp húsi. Þenna
misskilning vildi jeg leiðrjetta. Hjer er
það sýslufjelagið sjálft, sem hefír komið
upp framtiðar-embættisbÚ8tað fyrir hjeraðslækni, alveg eins og á Stórólfshvoli
og annarstaðar, þar sem komið hefir
verið upp föstum læknisbústöðum.
Þar sem hjer er að eins um lánsheimild að ræða, sem ekki verður um
að tala, nema nægilegt fje sje til í viðlagasjóði, þá vænti jeg að deildin sýni
þá sanngirni að veita hana, með tilliti
til þess, að áður hefír verið veitt lán
til sams konar fyrirtækis. Það er einungis lán, sem hjer er farið fram á, en
hvorki gjöf pje styrkur.
Jeg er svo heppinn að eiga ekki fleiri
brtt. við þann kafla fjárlaganna, setp

nú er til umræðu. En það er önnur
tillaga nefndarinnar, sem jeg vildi minnast á með nokkrum orðum, því að hún
kemur mjer við og mínu kjördæmi.
Hún er um styrk til lendingarbóta við
Ingólfshöfða í öræfum. Jeg kann nefndinni þakkir fyrir að hafa tekið þetta
upp, samkvæmt ósk minnl. Hún hefir
sýnt með því mikla sanngirni, og jeg
hefí sýnt henni þakklæti mitt með þvi
að koma ekki fiam með fleiri brtt., þrátt
fyrir ýrasar fjárbeiðnir frá Austur Skaftfellingum, til endurbóta á þjóðvegum
o. fl. Jeg hefi ekki viljað koma fram
með till. til hækkunar, vegna þess, að
jeg er sama sinnis sem fjárlaganefndin
og margir fleiri sparsemdarmenn, að
mjög æskilegt væri, að fjárlögin gætu
litið sem best út frá þinginu.
Viðvíkjandi Ingólfshöfðamálinu vil jeg
leyfa mjer að gefa nokkrar upplýsingar,
þar sera mörgum háttv. deildarmönnum
mun vera ókunnugt um, hvernig því
er varið.
Eins og kunnugt er, er alveg hafnlaust á strandlengjunni frá Vík í Mýrdal og austur að Hornafirði. Og eini
staðurinn á þeirri leið, sem likindi eru
til að umbæta megi svo, að þar mætti
lenda, er einmitt Ingólfsliöfði.
Það er nokkuð síðan að kunnugir
menn álitu, að þar mætti gjöra sæmilega bátalendingu. Þar er vík á einum
stað í bergið, og í þeirri vík er sagt
gott afdrep 1 flestum áttum. En sá
galli er á víkinni, að i henni er stórgrýtt urð, svo að ekki er lendandi bátum þar þess vegna, og eins er ófær
vegur um klettana niður að víkinni.
Aðalverkið, sem gjöra þarf, er þvi að
ryðja vörina og gjöra veg um klettana
niður að henni.
Fyrir nokkrum árum siðan var rannsókn gjörð á þessum stað af vegaverk
stjóra Árna Zakaríassyni. Hann hafði
verið fenginn til athuga þetta fyrir-
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hugaða mannvirki. Jeg ímynda mjer,
að töluvert megi leggja upp úr hans
áliti, þvi að hann er hagsýnn maður
og þaulvanur að fást við þess háttar
störf. Hann taldi verkið framkvæmanlegt, og áætlaði að það mundi kosta b
eða 6 þúsund kr., jeg raan ekki hvort
heldur.

Nú í sumar hefír þessi staður verið
skoðaður aftur af Bimi Eymundssyni
hafnsögumanni i Hornafirði, sem er
ágætur sjómaður, raesti völundur og
verkhygginn með afbri£ðum, og hefir
við margvísleg störf fengist, bæði hjer
á landi og í Vesturheimi. Bjöm rann
sakaði þetta fyrirhugaða mannvirki að
tilhlutun Jóns Þorlákssonar landsverkfræðings. Hann fór þangað snemma í
vor og athugaði vegarstæðið, en þá var
svo ilt í sjó, að ekki var hægt að ýta
frá söndum, og þess vegna var ekki
hægt að mæla dýpið nje rannsaka vikina pákvæmlega. Hann fór þangað aftur siðla i næstliðnum mánuði, en jeg
veit ekki til að skýrsla um þá för sje
komin enn. Jeg veit þvi ekki, hvernig
hann litur á málið nú, eftir að hann
hefir kynt sjer dýpi o. fl.
En ef menn vilja ekki trúa leikmönnum i þessu efni, þá er hægurinn
hjá að fá verkfræðing til að rannsaka
þetta enn betur en gjört hefir verið.
Jeg veit ekki betur en að i næsta
mánuði
fari
Guðmundur Hliðdal
verkfræðingur og aðstoðarmaður vitaverkfræðings austur, til þess að
setja upp Ingólfshöfðavitann. Er þá
gott tækifæri að fá hann til að líta á
þetta.
Jeg held, að engin hætta sje að samþykkja þessa fjárhæð, því að ef stjómin
fær vitneskju um, eftir allar rannsóknir,
að það sje ekki til annars en að fleygja
peningum í sjóinn, að leggja út í fyrirtækið, þá verður það heldur ekki gjört
og fjenu ekki eytt.

Sjálfur er jeg því miður ekki kunnugur á þessum Btað, þvi að jeg hefi
ekki komið þangað. En öræfingar, sem
þar eru þaulkunnugir, hafa geysitrú á
að þar megi gjöra góða bátalendingu,
og vilja leggja fram fje og vinnu, til
þess að þvi gæti orðið framgengt. Ef
landssjóður legði 5 þús. kr. til fyrirtækisins, þá mundu hjeraðsbúar leggja
mikið á móti, i vinnu að minsta kosti.
Fiskur mun vera mikill fram undan
lendingarstaðnum flesta tima árs. Að
minsta kosti er það vist, að vetur, sumar, vor og haust er urmull af innlendum og útlendum togurum á þeim slóðum, og bendir það til þess, að þar muni
vera afar aflasælt. Hins vegar væru
það mikil þægindi fyrir hina afskektu
öræfinga, ef hægt væri að gjöra svo við
lendinguna, að hægt væri að skipa þar
upp vörum. Því að í góðu veðri mundu
strandferðaskipin geta lagst þar skamt
frá landi.
Jeg hygg að í þessarí svo kallaðri
Höfðavík sje ágætt afdrep í óveðrum.
Bendir það til þess, að á síðastliðnu vori
var róið í öræfum og ýtt frá söndum í
ágætu sjóveðri. En meðan menn voru
úti versnaði svo í sjóinn, að ekki var
unt að lenda við sandana. Tóku menn
þá það ráð, að leita til vikurínnar í
Höfðanum, og björguðust þannig mennirnir, en báturínn brotnaði, vegna þess,
hve urðin var stórgrýtt. Á þessu má
sjá, að þó að ófært sje við sandana,
getur verið vel fært að leita lands í
víkinni, ef hún væri rudd.
Þar sem fjárlaganefndin hefir verið
svo væn, að taka þessa tillögu upp, þá
vona jeg að deildin verði svo náðugað
samþykkja hana. Hjer er ekki um þá
upphæð að ræða, að horfandi sje i að
veita hana, ef hún gæti orðið til þeirra
bóta, sem kunnugir menn hyggja.
Að öðru leyti sje jeg ekki ástæðu til
að tala mikið um þann kafla fjárlag-
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anna, sem fyrir liggur. Menn eru orðnir leiöir á löngum ræöum, sem vonlegt
er. — Jeg vil að eins drepa á það, að
það sem mjer fjell verst af tillögum
nefndarinnar, var það, að hún skyldi
leggja til, að feldur væri niður styrkurinn til búnaðarfjelaganna. Jeg býstvið,
að ýmsum nýlega stofnuðum og fámennum búnaðarfjelögum bregði í brún, þeg
ar búið er að fella niður þann styrk.
Þó að hann sje raunar ekki mikill, þá
er hann áreiðanlega til uppörfunar fyrir
menn til að ganga í fjelögin og gjöra
jarðarbætur. Og þó nokkuð getur munað um hann, ef svo er farið með hann,
að hann er látinn allur ganga í sjóð
fjelaganna, en ekki bútaður sundur
milli manna. Með því móti verða þau
betur en ella fær um að útvega sjer ný
og betri jarðyrkjuverkfæri, plóga, herfi
og ýms hestaverkfæri, og ljetta undir
með fjelagsmönnum að borga aðfengna
vinnu til jarðabóta.
Jeg veit að nefndinni gengur sparnaður til, og það vil jeg ekki lasta. En
þessi ráðstöfun kemur áreiðanlega eins
og' skúr úr heiðrikju yfir búnaðarfjelögin, og því er jeg hræddur um að kurr
verði í mönnum út af henni.
Það er sagt, að nú ári svo vel í sveitum landsins, að óþarfi sje að veita
mönnum uppörfunarstyrk. Það raá vel
til sanns vegar færast. En líkt mætti
segja um fjárveitingar til annara at
vinnugreina t. d. til sjávarútvegarins.
Það árar engu síður fyrir hann, og því
þyrfti hann heldur ekki hjálpar við.
Sem sagt, jeg er á móti þvi, að styrkurinn til búnaðarfjelaganna sje afnuminn, vegna þess, að jeg álít að landið
hafi haft og geti haft framvegis mikið
gott af honum, og því sje varhugavert,
að kippa honum burtu. Jeg tel sjálfsagt, að fylgja heldur tillögu háttv. 1.
þm. Árn. (S. S.) um að fella styrkinn
ekki niður nema annað árið. Það gæti

þó fremur verið álitamál að styrkurinn
væri látinn falla niður fyrra árið, með
tilliti til þessa góðæris, fvrir landbændur, sem alt af er verið að tala um. En
enginn veitt hvað það stendur lengi, og
vel getur farið svo, að hallæri verði
hitt árið. Góðærið, sem nú er, er að
eins að þakka verðhækkun í svip, sem
enginn veit hvað stendur lengi. Verðið
getur lækkað bráðlega aftur, og þá ef
til vill niður fyrir allar hellur. Jeg
álít það algjört neyðarúrræði að svifta
búnaðarfjelögtn styrknum, og lengra get
jeg alls ekki gengið, en að hann falli
burtu að eins annað árið, og mun þvi
fylgja brtt. 1. þm. Árn. (S. S.).
Guðmundur Eggerz: Jeg get
sagt með sönnu að kjördæmi mitt, SuðurMúlasýsla, greiði ekki minstar tekjur til
landssjóðsins, en þó er það svo, að jeg
á engar útgjaldatillögur til að berjast
fyrir.
Breytingatillögur mínar eru þó 'tvær.
Fyrri brtt. er við 16. gr. 4. Hún er um
að fella burtu 18. þús. kr. fjárveitingu
til undirbúnings og rannsóknar járnbrautarstæðis frá Keykjavík og austur
að Þjórsá.
Hvers vegna er jeg á móti þesaum
lið? Þegar á árinu 1913, þegar frumv.
um járnbrautarlagningu kom fram hjer
í deildinni, varð jeg hræddur — jeg
varð myrkfælinn við frumvarpið. Jeg
fullyrði, að það sje rjett staðhæfing hjá
mjer, þegar jeg segi, að flestir fyrir
utan Reykjavík og nærsveitirnar hafi
verið myrkfælnir og hræddir við frumvarpið, og það af ýmsum ástæðum.
Jeg er andvígur þessum lið nú, fyrir
þá sök, að jeg tel hann annaðhvort með
öllu óþarfan, eða jeg tel hann hættulegan.
Ef tilætlunin er sú, að útlendingar
leiti til landsins, og biðji um leyfi til að
leggja þessa jámbraut, fyrir svo ogsvo
margar miljón króna, þá segi jeg, að
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þessi 18. þús. kr. fjúrveiting sje óþörf,
þvi að þeir mundu alls ekki taka þær
rannsóknir á járnbrautaravæðinu gildar,
sem við hefðum látið gjöra hjer heima
fyrir. Þegar um miljónafyrirtæki er að
ræða, þá mundu þeir að sjálfsögðu vilja
láta sína eigin verkfræðinga ranpsaka
járnbrautarsvæðið.
Jeg tel fjárveitinguna hættulega, ef
hún miðar til þess, að greiða götu frv.,
sem lá fyrir þingiuu 1913. Jeg ætla
ekki sem stendur, að ganga langt inn
á það frumv. Jeg vil rjett að eins
minna á, að svamkvæmt þvi átti að
veita einkaleyfi tíl járnbrautalagninga i
75 ár, og átti íandssjóður að ábyrgjast
5’/«% af Því fle, sem varið yrði til járnbrautalagningarinnar, fyrir utan viðhald og reksturakostnað, og var sagt, að
vel gæti 8vo farið, að fyrirtækið kæmi
til að kosta 5—6 miljónir króna. Þetta
taldi þingið 1913 hættulegt fyrirtækið
fyrir land og þjóð.
Jeg veit það vel, að svo var tilskilið,
að meiri hluti stjórnenda skyldi vera
búsettir íslendingar, en allir vita það,
að íslendingar voru ekki færir um að
leggja út í slikt fyrirtæki upp á eigin
spýtur, enda voru það líka danskir auðmenn, sem ætluðu að veita þessum miljónum inn í landið. Og það verð jeg
að taka fram, að síst af öllu vildi jeg
fá miijóna áveitu á landið úr þeirri átt.
(Pjetur Jónsson: Þetta vita allir). Það
er undarlegt af háttv. framsögum. (P.
J.), að vera alt af að gripa fram í fyrir
þingmönnum. Heldur hann, að hann
hafl einkaleyfi til að tala hjer, þótt honum virðist ef til vill ræður sínar skemtilegar? Hann verður að sætta sig við
það, að allir eru ekki á sömu skoðun
og hann. Það má vel vera, að hann
kæmi akandi á járnbraut með pipuhatt,
til þess að fagna þessum dönsku auðkýfingum.
Alþt. 1915. B. HI.

Annars vildi jeg beina þeirri fyrirspurn til þeirra manna, er láta sjer ant
um þessa breytingartill., hvort meiningin sje sú, að rannsóknum loknum, að
fitja upp á einhverju svipuðu og 1913.
Jeg vænti þess, að fá ákveðið svar upp
á þessa fyrirspurn mina. Sje meiningin
sú, að fara þá að leita til Dana með
fyrirtækið, þá álít jeg, að það geti orðið oss íslendingum stórhættulegt. Annara vil jeg geta þess, að mjer kemur
það harla kynlega fyrir sjónir, að vera
nú að fara fram á þessa fjárveitingu.
1907 voru veittar kr. 16500 í þessu skyni,
og á þinginu 1911 kr. 3000 í sama tilgangi. Rannsókn hefir verið gjörð, bæði
af dönsku landmælingamönnunum og
verkfræðingunura Krabbe og Jóni Þorlákssyni, og loks Þórarni Kristjánssyni.
Mjer virðist það því undarlegt, ef nú
þarf að veita kr. 18000 í viðbót, og það
einkanlega með tilliti til þess, að á
þinginu 1913 var þvi haldið fram, að
málið væri fullkomlega rannsakað út i
æsar, og óhætt væri að byggja á áætlun Jóns Þorlákssonar.
Þá kem jeg að annari breytingartill.
minni við 29. lið 16. gr., um að 20 þús.
kr. fjárveitingin til brimbrjótsins í Bolungarvík falli niður. Ekki er svo að
skilja, að jeg sje andstæður þessufyrirtæki í sjálfu sjer. Fyrir nokkrum árum var svo áætlað, að þetta fyrirtæki
mundi kosta 85 þús. kr., en nú er mjer
sagt, að samkvæmt nýjustu áætlun kæmi
það til að kosta 225 þús. kr. Þar sem
upphæðin er svona há, og timarnir nú
eins og allir vita, þá tel jeg það hæpið,
að það sje rjett leið, sem hæstv. stjóm
og nefnd vill fara i þessu máli. Jeg
held það miklu rjettara, ef landið á að
kosta þetta verk, að það væri þá unnið alt i einu og tekið lán til þess. Að
öðru leyti er jeg sjálfu málinu hlyntur
og breytingartill. mín er að eins fram
17
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komin vegna þess, hvernig fjárhagsástandið er nú.
Þetta eru þær einu breytingartill.,
sem jeg hefi leyft mjer að bera fram
við fjárlögin; 'en jeg verð lítið eitt að
mínnast á aðrar framkomnar brtt.
Á þgskj. 338, 97. lið á atkvæðaskránni, er tillaga um 10 þús. kr. fjárveitingu, til þess að reisa hús yfir listaverk Einars Jónssonar. Jeg get ekki
ljeð þessari tillögu atkvæði mitt. Jeg
man eftir því, að um þetta mál var
rætt á seinasta þingi, og aðalformælandinn, háttv. þm. Dal. (B. J.), gat þess,
að nægja mundi, til þess að geyma listaverkin í 5—600 króna járnskúr. Eins
ætti að mega notast við það 1915. Að
minsta kosti er það talsvert stórt stökk
úr 600 kr. upp í 10 þús. kr.
Háttv. þm. Dalamanna fór fögrum
orðum um þessi listaverk; hann virti
þau ekki hátt, eitthvað 120 þús. kr.
Ætli 600 kr. áætlun hans í fyrra hafi
ekki verið eitthvað svipuð þessari áætlun. Jeg veit það vel, að þessi maður
á alt gott skilið, en hann getur átt það,
þótt við förum ekki í þessu árferði að
byggja 10 þús. kr. hús yfir verk hans.
Einhverjir kunna að segja, að jeg sje
á móti þessari brtt., vegna þess, að jeg
gjöri lítið úr verkum þessa manns.
Látum þá segja svo, en jeg get ekki
fengið af mjer að greiða atkvæði með
þessu, þegar jeg veit, að í mínu eigin
kjördæmi eru svo mörg fyrirtæki, miklu
þarflegri en þetta, sem verða samt að
biða.
Það má ekki minna vera en jeg drepi
á það, hvað það er helst, sem mitt
kjördæmi þarfnast, og það afarfljótt.
Það eru vitar, bæði á Norðfirði, Seley,
Kambsnesi og Papey. (Eggert Pdlsson:
Háttv. þingm, greiddi í gær atkvæði
með vita í Suður-Múlasýslu). Jeg greiddi
atkvæði með fjárveitingu til vitabyggingar, vegna sjómannastjettarinnar, en

ekki af hreppapólitík. Það fer líkt fyrir
háttv. þm. (E. P.), sem á heima ísveit,
og lundunum, sem lika eru kallaðir
prófastar, þeir missa, greyin, flugið og
ruglast með öllu, þegar þeir hrekjast á
land upp, svo langt, að þeir sjá ekki
sjóinn. Jeg get frætt háttv. þm. (E. P.)
um það, að sá viti, sem jeg greiddi atkvæði með, átti ekki að vera í SuðurMúlasýslu, heldur Snæfellsnessýslu. Þar
sem jeg flyt ekki fram önnur eins nauðsynjamál fyrir mitt kjördæmi — og
sumir vitarnir mundu ekki kosta 10
þús. kr. — þá get jeg ekki greitt atkvæði með þessari tillögu, því að jeg
veit það, að euginn mun drukna af því,
að þetta hús verði ekki reist, en jafnvel
hinn minsti dráttur á vitabyggingum
getur orðið fjölda manna að fjörlesti.
Fyrst jeg mintist á vitana, þá verð
jeg að víkja nokkrum orðum að ræðu
háttv. 1. þm. Húnv. (G. H). Hann vítti
mig fyrir það, að jeg greiddi í gær atkvæði með Malarrifsvitanum, og þar
með aukningu á tekjuhallanum. En
honum láðist að geta þess jafnframt, að
þann halla vildi jeg jafna upp með því,
að fella burtu 14 þús. kr. fjárveitingu
til Langadalsvegarins. Þær upphæðir
eru því nær jafnháar.
Þá vítti sami háttv. þm. (G. H.) mig
fyrir að greiða atkvæði með Jökulsárbrúnni. En það var á engan hátt vítavert. Jeg man ekki betur, en samþykt
hafi verið á þinginn 1911, lög um þessa
brúargjörð, og jafnframt verður háttv.
þm (G. H.) að gæta þess, að það er
ekki hægt að segja, að þessi fjárveiting
auki hin’n sanna halla í fjárlögunum,
því að hann er bundinn því skilyrði, að
nóg fje sje fyrir hendi. Að öðrum kosti
verður hún ekki gjörð. Háttv. þingmaður getur því ekki vítt mig fyrir það, að
jeg reyni að auka tekjuhallann. Þar
eiga aðrir þingmenn skyldara mál. Það
eru þeir, sem alt af eru að reyna að
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reita úr landssjóðnum í sín eigin kjördæmi, er skapa tekjuballann, og kem
jeg þá aftur að háttv. 1. þm. Húnv.
(G.H.).
I stjórnarfrv. eru hans kjördæmi ætlaðar 54 þús. kr., 40 þús. til Húnvetningabrautar og 14 þús. kr. til Langadalsvegar. Maður skyldi þvi ætla, að þessi
háttv. þm. (GL H.), sem alt af er að
tala um sparnað, væri 'ánægður. En
svo er ekki. . Hann vill ekki hjálpa
sjómannastjettinni; hann vill ekki vera
með því að brúa eitt hið ægilegasta
vatnsfáll á landinu, sem hefír orðið
mönnum tugum saman að aldurtila, en
hann vill að veittar sjeu 1200 kr. til
þess að brúa lækjarsprænu í hans eigin
kjördæmi. Enn fremur fer hann fram á
7500 kr. fjárveitingu til bryggjugjörðar
á Blönduósi. Nú er. þar bryggja að
norðanverðu, sem veittur hefir verið ríflegur styrkur til og þar hefir kaupfjelagið, sem er stærsta verslunin í hjeraðinu, stöðvar sínar. Bryggja að sunnanverðu kæmi því að engum notura, og
jafnframt hefir því alt af verið haldið
fram, að ómögulegt væri að gjöra
bryggju þar. Jeg fæ ekki skilið hvers
vegna á að fara að veita fje til þess,
að hafa tvær bryggjur á þessum stað,
sjerstaklega þar sem þær hafa reynst
svo illa.
Þá kem jeg að 108. lið á atkvæðaskránni, sem fer fram á 1000 kr. fjárveitingu hvort ár til Stórstúkunnar.
Þessi fjárveiting stóð ekki í frv. stjórnar, og mjer er ekki vel Ijóst hvers
vegna nefndin hefir tekið hana upp. I
nefndarálitinu er raunar sagt, að tilgangurinn sje sá, að tryggja það með
öllu »heiðarlegu móti«, að bannlögin
verði ekki afnumin, eða eitthvað á þá
lund. Jeg hygg nú ekki, að yfir vofandi
hætta sje á því. En eitthvað hefir
Stórstúkan sjálfsagt unnið sjer til ágæt-

is, fyrst nefndin hefir hlaupið til að
koma með þessa brtt. Og hvað er það
þá, sem hún hefir gjört? Hún hefir
komið hjer á bannlögunura, sem jeg efa
að þjóðinni sjeu til mikils sóma. J£n
jeg get sagt annað með vissu, og það
er það, að með því hefir hún dregið úr
bindindishreyfingunci, sem var svo vel
á veg korain áður en lög þessi öðluðust gildi, og gjört landinu með því
stórtjón. Ef til vill er það meiningin,
að stúkan noti þetta fje til þess, að
verðlauna forverði sína fyrir hógværð
og kurteislega framkomu, sem við sáum gott dæmi upp á i háttv. Ed. fyrir
skömmu. Eða kann ske eigi að verðlauna flutningsmenn frv. þessa, er nú
er nýkomið hingað til deildarinnar.
Þegar Reglan er orðin svo, að hún ætlar að meina læknum að nota þau lyf,
er þeir vilja, þá álít jeg sist ástæðu til
þess, að verðlauna hana.
Þá hefir nefndin lagt til, að fella
burtu lítilfjörlega fjárveitingu — 15 kr.
fyrir örkina — til þess að gefa út landsyfirrjettardóma. Jeg skil ekki hvernig
hv. nefnd getur dottið annað eins í hug.
Það er áreiðanlegt, að þetta dómasafn
er bráðnauðsynlegt, ekki eingöngu lögfræðingum, heldur öðrum mönnum, til að
hafa við höndina. Slík söfn ættu að
fylgja hverju embætti, og jafnframt ætti
að vera til registur yfir gildandi lög í
landinu. Slíkt registur er nauðsynlegt
öllum mönnum. Nú verða menn að
fara í danska lagasafnið, ef þeir vilja
finna eitthvað.
Þá á jeg að eins eftir einn lið. Það er
6000 kr. fjárveitingin til dr. Guðmundar Finnbogasonar. Jeg er búinn að tala
nokkuð um þá fjárveitingu áður og
þykist vita hver úrslitin muni verða,
eftir því sem fór um rökstuddu dagskrána. Þessi samþykt er afareinkennileg. Jeg veit ekki til þess, að nokkur
17*
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af þeim mönnum, er atkvæði greiddu
með dagskránni, haíi bent á það, hvernighagaættiþessu skýjaverki. Annars ætti
það að vera venja, þegar um svona
stórar veitingar er að ræða, að einhver
væri látinn hafa hönd í bagga með því,
hvort og hvernig verkið yrði unnið.
Enn fremur verð jeg að telja það hinn
versta ósið, hve margar fjárveitingar
eru bundnar við nöfn einstakra manna.
Þessi og mörg önnur störf ætti stjórnin að minni meiningu að veita. Þessu
fje væri betur varið til vegarins milli
Borgarness og Stykkishólms, sem feldur
hefir verið hjer í deildinni. Og jeg er
alveg viss um það, að Snæfellingar hefðu
heldur kosið að sjá framan í þenna vegarspotta, en þenna nýja fimbul-búfræðing
eða heimspeking, eða hvað hann nú heitir. Jeg vil ljúka ræðu minni með því
að segja, að þessar 6000 kr. eru sá mesti
óþarfi, óviturlegasti og versti bitlingur, sem þingið hefir nokkru sinni veitt.
Skúli Thoroddsen: Út af ræðu
háttv. þm. Dal. (B. J.) í dag, þar sem
hann mintist á skáldastyrkina, og á þá
tilhögun, sem nú er farið fram á, þ. e.
að veita stjórninni ákveSna upphæQ, til
þess aO úthluta meðal skálda og listamanna, í stað þess, að láta þingið, eins
og nú á sjer stað, ákveða upphæðirnar
til hvers einstaks, skal jeg geta þess,
að jeg var á móti þessari tilhögun, þegar um hana var rætt í fjárlaganefndinni.
Jeg hygg og, að gjöra yerði æ ráð fyrir þvi — þótt það sje leitt, að vera að
metast á um verðleika einstakra manna
hjer á þinginu — að þingið hafi þó
yfirleitt meiri þekkingu, eða sje færara
um það, að kveða á um þetta, en
stjórnin er alment, og jeg býst við því,
að yfirleitt mundu þessar fjárveitingar
þó koma rjettlátlegar niður, ef þær
væru ákveðnar af þinginu, heldur en
bf stjórninni væri falið það,

Einnig ber að lita á það, að pólitisku
öldumar hjer á landi risa stundum hátt,
og það er því óm&gulegt annað, en láta
sjer detta það í hug, að það gæti haft
óheppilegar afieiðingar, að þetta vald
væri fengið stjórninni i hendur.
Skáld og listamenn, þvi orðið neyddir til þess, að skifta um skoðanir i pólitik, eða láta hana eigi til sín taka, vildu
þeir ekki eiga'það á hættu, að fá engan styrk.
Annars er það mín skoðun, að heppilegast væri, að lögð vœri í sjóð einhver
ákveðin upphœð, er œtluð vœri skáldum,
og listamönnum, til styrktar, — varið
siðan æ árlega einhverjum tilteknum
hluta vaxtanna til þess, sem og t. d.
ákveðinni upphæð, er landssjóður veitti
sjóðnum á ári hverju, meðan hann væri
þess þurfandi.
En stjórn sjóðsins, og úthlutun styrksins, ætti að vera falin ákveðinni nefnd,
er í sætu menn, valdir t. d.: einn af
skáldunum sjálfum, annar af listamönnum öðrum, einn af Háskólanum, einn af
stjórninni, einn af þinginu o. s. frv., ef
fleiri væru.
Efa jeg og eigi, að þetta verði niðurstaðan, sem þingið kemst að, fyrr eða
síðar.
Viðvíkjandi styrknum til búnaOarfjelaganna, skal jeg taka það fram, að jeg
er þar ekki samþykkur meðnefndarmönnum mínum. Jeg álít, að styrkur
þessi hafi gjört mikið gott, hafi örvað
menn til framkvæmda, og að enn sje
ekki kominn timi til þess, að kippa að
sjer hendinni.
Satt er það að visu, að styrkur þessi
nemur ekki miklu, þegar honum er skift
niður á mörg búnaðarfjelög, og sje hann
þá bútaður niður, eftir tölu dagsverka,
sem sífelt fara vaxandi, en á hinn bóginn verður því þó ekki neitað, að hann
hefir þó eigi óviða orðið — og verður
enn — að töluverOu liði, einkum að þvi,
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er snertir kaup á jarðyrkjuáhöldum, o.
Hann talaði um það, að áætlunin
fl., sem fjelögin þarfnast, og mundi þvi væri allmjög á reiki, þar sem ýmist
mðrgum falla það illa, ef styrknum væri gjört ráð fyrir því, að verkið
væri nú alveg kipt burtu, enda hefír mundi kosta 80 þús. kr., eða þá 225
málið ékki verið rætt á þingmálafund- þús. kr. En hv. þm. gætti þess þá eigi,
um, nje i blöðunum og mundi þess vegna að áætlunin hlýtur að sjálfsögðu að verða
koma mönnum á óvænt, og mælast þá að mun mismunandi, eftir þvi, hversu
mikið verk menn ætla að vinna.
og miðttr vel fyrir.
Þá sný jeg mjer að fjárveitingunni til
Það er hægt, að nema staðar, þegar
dr. Gfuðmundar Finnbogasonar.
lagðar hafa verið 80 þús. kr. i verkið,
Min skoðun er sú, að ekkert sje á en til þess að það komi þó að verulega
móti þvi, að veita styrk í þvi skyni, er góðum notum, veitir ekki af talsvert
hjer um ræðir, alls einu sinni, þ. e. i miklu á 3. hndr. þús. kr, og ef þar
eitt skifti fyrir öll. — Hitt felli jeg mig ætti að koma reglulega góð höfn, þá
á hinn bóginn siður við, að veita styrk- mundi ef til vill ekki veita af einni
inn ár eftir ár, þvi að það bendir í þá milljón króna, eða jafn vel enn meira.
átt, að hjer eigi að mynda fast em- En að fara svo langt hefir engum enn
bætti.
komið til hugar; en vitaniegt er það,
Ef styrkurinn væri veittur í eitt skifti að pvi lengra, sem »brimbrjóturinn« nær,
fyrir öll, gæti jeg aftur á móti mjög vel þvi meira gagn gjörir hann.
Á síða8tliðnu sumri voru alls lagðir
felt mig við það, að upphæðin væri þá
höfð nokkuru hærri, t. d. 4—5 þús. kr., um 30 metrar, fyrir fje það, sem veitt
og hefi jeg hugsað mjer, að i þá átt var á Alþingi 1913, sem voru alls 20
mætti þá koma að breytiugartillögu við þús. kr., gegn 20 þús. kr. fjárframlagi
annars staðar frá. En óunnið var þá
3. umr.
Jafnframt vil jeg benda á það, að enn alls fyrir kr. 13443,93, sem unnið
eigi starf þetta að koma að tiiætluðum verður fyrir i ár, og væntanlega hefir
notum, þá þarf styrkþegi, að geta lagt nú þegar verið gjört að nokkru, ef eigi
i töluverðan kostnað. Hann þarf að öllu.
Eins og gefur að skilja, og eins og
geta haft menn í vinnu, og verður og að geta fengið menn, til að jeg gjörði mjög ítarlega grein fyrir á
vinna svo eða svo, til þess að geta grein fyrir á þinginu 1913, þá er mönnprófað þau eða þau handtök, og mynd- um vestra það hið mesta áhugamál, að
að sjer þannig fasta niðurstöðu, eða kom- »brimbrjótnum« miði sem mest áfram.
Það, af 8jóvarnargarðinum, sem þegist að ákveðinni skoðun. En til þessa
ar er upp komið, veitir og þegar skjól
þarf auðvitað nokkurt fje.
Þá sný jeg mjer að háttv. 2. þm. S.- fyrir næstu, og næst-næstu, vör, en að
Múl. (G. E.).
því skapi, sem garðurinn lengist, að því
Jeg er honum ekki þakklátur fyrir skapi' veitir hann og skjól fyrir æ fleiri
brtt., sem hann hefir komið fram með, og fleiri varir.
og fer í þá átt, að fella alveg niður
Til þess að vinna það, sem unnið var
styrkinn til *brimbrjótsins* í Bolungar- í fyrra, og unnið verður í ár, hafa vervik, en verð þó að lita svo á, sem til- ið keypt áhöld, og vjelar, fyrir um 4
laga hans sje fram komin af því, að þús. kr., og dylst eigi að þeðsi gætu nú
hann hafi ekki átt kost á þvi, að afia skemst, ef eigi orðið al-ónýt, ef hætt
sjer nasgrar þékkingar á málinu,
væri
við
verkið, og sama
er

-
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um efnisleifar, einkura timbur, o. fl.,
8vo að mjöfl áriðandi er því, er ámálið
er litið, frá þessu sjóuarmiði, að verkinu geti orðið haldið áfram árlega, svo
öfluglega, aem unt er.
En hjer við bætist og, að þörfin er
alt af að verða 'æ brýnni og brýnni, að
því er »brimbrjótinn« snertir, og má í
því skyni geta þess, að útvegurinu er
nú og sem óðast að breytast vestra,
vjelbátar að verða þar að mun stœrri
en verið hafa.
Sjerstaklega eru það Skutulsflrðingar
(þ. e. útveg8mennirnir í ísafjarðarkaupstað), sem farnir eru að afla sjer raun
stærri báta, um og yfir 20 smálesta, í því
skyni, að eiga þá hægra með, að ná í
fiskinn, hvar sera hann er, en þetta geta
Bolvíkingar ekki, eins og lendingunni er
þar enu háttað, og verða að láta sjer
nægja smábáta.
í Bolungarvik er ákaflega brimasamt,
á haustum, og vetrum, í norðan og norðaustanátt, og yfírleitt, sje hann eigi á
sunnan. — En leiðin, inn Víkina, mjeg
hættuleg, þegar ilt er í sjó, og margir
eru þeir, sem farist hafa á þeirri leið,
eða þá þar í lendingu.
Þá má og enn minna á það, hve
feikilega örðugt er að setja þar báta á
land. Ef vírstrengur bilar, — bátarnir
eru dregnir á land með spili — geta æ
slysin af hlotist, eins og dæmi eru til.
Það, að flýta sem mest fyrir »brimbrjótnum*, það $r því að gjöra sitt til
þess, afl afstýra druknunum og slysum í einni
allra helstu og afla-sœlustu verstöð landsins.
Það, að flýta fyrir »brimbrjóttíum«,
mundi og verða til þess, að auka mjög
framleiBsluna, og gjöra landssjóðnum fje
það, sem til hans heflr verið varið, sem
allra fyrst arflvænt, því að þá geta menn
mun oftar róið, þ. e. þurfa ekki eins oft
að liggja í landi, eins og ella mundi.
Krabbe, verkfræðingur, sem rannsakað

hefir staðinn, er málinu ogmjög fylgjandi;
enda landinu beint gróflafyrirtækí, ef rjett
er skoðað, — borgaðist fljótt, með aulcnum útflutnings og aðflutnings-gjöldum,
en landinu, og hjeraðinu, á hinn bóginn stór-tjón, ef fólk neyddist til, að
flytja þaðan, og eignir manna fjellu i
verði.
Stjórnin hefir einnig tekið máli þessu
mjög vel, og ætlað til verksins 10 þús.
kr. á ári, eins og fjárlaga-frumvarpið
ber með sjer, — heflr þannig mætt óskum hjeraðsbúa, er sótt höfðu að vísu
um 15 þús. króna á ári, vel á miðri
leið, og kann jeg henni þakkir fyrir
það.
Að því er snertir undirtektir fjárlaganefndarinnar, skal það og játað, að hún
heflr — frá sínu sjónarmiði — tekið
málinu fremur vel, og myndi þó óefað
betur, hefði meiri hluta nefndarinnar
eigi brostið nægan kunnugleik í málinu.
En það má nærri geta, að menn, sem
greiða mjög hátt lendingarsjóðsgjald,
2 kr. af hverjum hlut yfir veturinn og
sömu upphæð af hlutnum yfir vorið, og
hafa auk þess tekið á sig 20 þús. kr.
lán, til þess að geta orðið fjárveitingar
Alþingis 1913 aðnjótandi, þeir eiga nú
ekki að eins örðugt með, heldur er þeim
það og beint alveg ókleift, að taka nú
þegar að sjer nýja lántöku.
Jeg vænti því svo góðs af háttv. deild,
að hún aðhyllist stj.frv., og lang-kærast
hefði mjer þó að sjálfsögðu verið, að
veittar yrðu alls til verTcsins 30 þús. Tcr.
yflr fjárhagstímábilið nœsta, eins og Bolvíkingar hafa óskað, og í samrærai við
það hefi jeg því farið fram á 15000 kr.
fjárveitingu á ári, en skyldi sú tillaga
mín þó — því miður — ekki fá byr
hjer í deildinni, þd vonajeg þó, að menn
láti þá upphœð standa óbreytta, sem til
er tékin í frumv. stjómarinnar, og taki
ekki i sama strenginn, sem háttv. fjárlaganefnd, að heimta þar framlag á móti.
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þvi að slíkt skilyrQi yrBi þá i reyndinni
alveg sama, sem að synja um styrkinn.
Hjer er og um það mál að ræða, sem
ékki að eins snertir aðalatvinnuveg, heldur
og lif og heilsu fjölda manna, og það eigi
að eins Bolvikinga og ísflrðinga, heldur
og manna úr ýmsum öðrum hjeruðum
landsins, svo sem úr Barðastrandarsýslu,
úr Strandasýslu, Húnavatnssýslu, Skagafjarðarsýslu, Ðalasýslu, og víðar að, því
að svo margir eru þeir, og víða að, sem
sjó stunda i Bolunarvik.
Sje jeg svo ekki ástæðu til að fjölyrða frekar um þetta mál, — vona og
helst, að háttv. framsm. (P. J.) haldi
ekki fast við þá skoðun, sem ofan á
varð hjá meiri hluta fjárlaganefndarinnar, skoðun, sem stafað mun hafa
ekki hvað sist af þvi, að málið þótti
ekki 8vo nægilega upplýst af oddvita
sýslunefndarinnar í Norður-ísafjarðarsýslu, sem æskilegt hefði verið.
Jeg vona og þvi fremur, að háttv.
þingdeildarmenn leggi ekki mjög mikla
áherslu á það, sem ofan á varð í fjárlaganefnd, sem þingið 1913 var þeirrar
skoðunar, - að ekki hæri afl setja >brimbrjót8<-lagningunni sörnu skilyrBi, eða lita
á hana sömu' augum, sem um venjulegar bryggjugjörðir.'
í minu kjördæmi er ómögulegt, að
gjöra mönnum það skiljanlegt, að þingið
geti œtlast til, aB þeir eigi i raun rjettri
nokkurn eyri aB greiBa til þessa fyrirtækis.
Þeir segja, sera er, * aB alt landiB eigi
hjer hlut aB máli, og benda, sem rjett er,
d það, aB landssjóBur fái þetta endurgreitt,
vonum bráðar, með auknu útflutningsgjaldi, því að þegar verkinu sje lokið,
þá muni fólk þyrpast til Bolungarvíkur
hvaðanœva, og aðflutningar, og útflutningar, þá vaxa svo, að landssjóður fái
þá fje sitt mjög bráðlega aftur, og þá
meB þeim vðxtum, og vaxta-vöxtum, er
aldrei verBi nein þrot á.

Það er og ólíku hægra fyrir þingið,
þegar verkið er komið nokkuð áleiðis,
og farið að koma að töluverðum notum,
að kippa þá að sjer hendinni og segja:
»Nú er verkið komið þetta langt, nú
verðið þið sjálfir að taka við«.
Það eru því tilmæli mín til deildarinnnr, að hlifa nú og ibúunum við nyrri
lántöku, og þá ekki hvað síst vegna
þess, að þeir hafa nýlega tekið á sig
20 þús. kr. lán, eins og fyrr var að
vikið.
Geta má þess og enn fremur, að
*Fiskifjelag íslands< hefir, sem kunnugt
er, lagt styrkbeiðninni bestu meðmæli
sín, og veit jeg ekki, hvað málið ætti
betur að geta stutt, því að ekki minnist
jeg annars, en að hvert einasta mál, sem
landabúnaðarfjelagið hefir stutt, hafi œ
hlotið góðan byr á þinginu, og sama ætti
þá ekki siður að gilda um *Fiskifjelagið<, þ. e. meðmæli þess, að verða
þá og eigi síBur þung á metunum.
Matthías Ólafsson: Það er eins
og áður, að jeg á enga brtt. við þenna
kafla fjárlaganna, en langar þó til að
gjöra athugasemdir um ýmsa liði í þeim.
Svo er enn sem áður, að jeg get ekki
lagt til mikils sparnaðar, og'mun þvi
fremur vera hlyntur þeim liðum, sem
til hækkunar miða, ekki af því, að ekki
mætti sjá af sumum liðum, jafnvel þeim,
sem nefndin hefir komið með.
Jeg skal þá fyrst snúa mjer að 93.
lið á atkvæðaskránni. Stjórnin hefir
lagt til að veita 2000 kr. til aðgjörða
á Þingvelli, en nefndin leggur nú til að
fella þá fjárveitingu niður. Þeir, sem
komið hafa á Þingvöll nú siðustu vikurnar, mundu ekki telja eftir þessa fjárupphæð, því að viðgjörð á vellinum má
ekki lengur dragast. Hann er að blása
upp, af því að efni i veginn hefirverið
þaðan tekið. Þar ofan á bætist, að
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öxará flóir út yfir völlinn í vöxtum.
Jeg veit ekki til hvers menn vilja veita
fje, ef ekki til þess að vernda þenna
fornhelga stað, sem öllum Islendingum
á að vera heilagur. Enda veitir .ekki
af innan stundar að veita stór/je, til
þess að koma þar upp veglegu gistihúsi
og halda þar uppi eftirliti, sem ekki
mun vanþörf á, þvi að menn blygðast
sín ekki fyrir að rífa upp kjarrið á eystra
barmi Almannagjár, svo að vagnar, sem
verða á leið manna þangað, eru alþaktir
hríslum. Þetta má ekki líðast. Og þó
er ekki nóg með það; menn leyfa sjer
jafnvel að kveikja í grasinu. Jeg sá
það á dögunum, að kveikt hafði verið
í grasi og rótin brunnið, svo að rjóður
var komið eftir á stærð við þenna sal.
Yfirleitt er svo óvistlegt þarna, eins og
þar hefðu staðið þar herbúðir. Tómar
dósir liggja þar á við og dreif, svo að
í myrkri eru menn ekki óhultir um að
meiða sig, nema þeir gangi á þykkum
stígvjelum. Jeg álít misráðið að fella
niður þenna líð, þvi að vel má lagfæra
þetta, og þótt upphæðin sje lítil, þá
mundi hún þó gjöra gagn, en þótt upphæðin hefði verið miklu hærri, þá mundi
jeg samt hafa greitt henni atkvæði, og
er vis8 um, að kjósendur minir mundu
hafa orðið mjer þakklátir fyrir.
Þá er 96. liður á atkvæðaskránni, sá
margumþráttaði styrkur til skálda og
listamanna. Ekki get jeg heldur þar
verið samdóma nefndinni. Jeg álít misráðið að lækka þenna lið, og hefði helst
kosið, að hann hjeldist óbreyttur eins
og hann er í stjórnarfrumv. og að stjórnin útbýti styrknum, enda var sú hugsun þingsins 1913, að losa þingið alveg
við öll afskifti af úthlutun þessara
styrkja. Mín skoðun var og er sú, að
stofna bæri sjerstakan sjóð með 200—
300 þús. kr. stofnfje, en sjerstök nefnd
verði svo skipuð til að útbýta vöxtunum.

Það er leiðinlegt, að þurfa að vera
að togast á um þetta. Sumir segja það
hættulegt, að eiga þessar styrkveitingar undir stjórninni. Er þá ekki hitt líka
hættulegt, að þingið skuli hafa úthlutun skáldastyrksins til meðferðar? Jeg
get ekki komist hjá því, að lýsa yfir
því, að jeg vil veita talsvert fje til
skáidanna, því hvar stæðum við nú, ef
við hefðum aldrei haft skáld? Jeg er viss
um það, að það er beinlínis satt, að
»Hallgrímur kvað heilaga glóð í freðnar þjóðir<.
Jeg held að engin þjóð geti lifað
neinu lífi, sem vert er að kalla lif, án
skálda, listamanna og visindamanna.
Jeg er viss um, að það er engu minni
sannleikur en skáldskapur í þessum orðum Jónasar:
Vísindin efla alla dáð,
orkuna styrkja, viljann hvessa,
vonina glæða, hugann hressa,
farsældum vefja lýð og láð.
Þá vil jeg minnast örfáum orðum á
bygginguna yfir listaverk Einara Jónssonar. Mjer er þaþ óskiljanlegt, að
nokkur skuli vilja mæla á móti þvi, að
við látum byggja yfir listaverkin. Við
höfðum nú þegið þessa gjöf að manninum, og við vitum það, að við getura
ekki flutt listaverkin heim, fyrr en bygt
hefir verið yfir þau. Það er auðvitað
fjaratæða hjá háttv. þm. Dal. (B. J.), að
hægt sje að byggja fyrir 600 kr. Það
er ómögulegt. Við erum nú búnir að
binda okkur, svo að við verðum að byggja,
og þá er best að byggja veglegt hús.
Það er ekki til neins að vera að byggja
fyrir 10000 kr. Það hús yrði of lítið
á næstunni, nema svo sje hagað til, að
hægt sje að byggja við húsið siðar, svo
að laglega fari á.
Jeg er háttv. fjárlaganefnd þakklátur
fyrir hönd Fiskifjelagsins, fyrir örlæti
hennar við það, þó að hún hafi ekki
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veitt fulla upphæðina, þá býat jeg við
brtt. um það við 3. umr. Jeg er sjerstaklega þakklátur fyrir það, að fjeð tii
erindrekans erlendis er veitt skilyrðislaust. Jeg skal geta i fáum orðum um,
hvernig á skilyrðinu stóð i síðustu fjárl.
Samband sámvinnufjelaganna sótti
um 4000 kr. styrk til erindreka erlendis, gegn þvi, að það legði til aömu upphæð. Fiskifjelagið fekk nú einnig styrk
sama augnamiði, með sama skilyrði.
En það gat ekki lagt fram helming
fjárins frá sjer, og það gekk illa að fá
fjeð annarsstaðar frá. Sjerstaklega tóku
botnvórpungaútgjörðarmennirnir dauft í
málið, og endirinn varð sá, að eigi fjekst
annars staðar frá meira en 1800 kr, og
fór þvi svo, að ekki fjekst meiri upphæð úr landssjóði. Nú fór Fiskifjelagið
fram á, að fjeð til ráðunautsins yrði
veitt skilyrðislaust. Hæstv. ráðherra
tók þunglega i málið, og þótti kenna
áhugaleysis hjá Fiskifjelaginu, en jeg
get fullvissað háttv. deild um það, að
Figkifjelagið gjörði alt, sem hægt var
að gjöra, og þvi ekki um að kenna.
Það er heldur engin von, að svo ungt
fjelag geti lagt fraoa jafnmikið fje og
gömul aamvinnufjelög. Nú hefir fjár
laganefndin orðið við bón Fiskifjelagsins, og er jeg henni mjög þakklátur
fyrir það. Jeg álít, að landið etgi að
hgfa erindreka erlendis, og það jafnvel
fleiri en einn, og kosta hann að öllu
leyti af lyndssjóði. þetta ættu að vera
föst embætti, og þó að það kostaði
20,000 kr. hvert embætti, þá gæti svo
farið, að það borgaði sig á einurn degi.
Aðrar þjóðir hafa menn út um allan
heim, til þesa að kynna sjer vörumarkaði, en kaupmannastjettin okkar hefij
engan ráðunaut, og er þess þó síat vanþörf. Kaupmannastjettin heldur, ef til
vill, að hún þurfl engan ráðunaut, en
jeg get bent'á mýmörg dæmi, er sýna
Alþt. 1915. B. III.

hið gagnstæða. Fyrir ca. þrjátui áxum
kom hingað Englendingur, W$£d Sð
nafni, og keypti hjer fisk — smáfiak —
og verkaði hann á annan hátt ea áðw
hafði verið gjört. Hann keyptí fisktoh
á 180 kr. tonnið, en þegar hajm h&fiM
verslað um ca. 20 ára tíma msð þamW
fisk, þá kemur það upp, að bWn
fengið ca. 400 kr. fyrir tonnið- Áður ep
Wyrd kom hingað, hafði þessi fiflkwf
eigi verið í neinu verði. Þetto var htoto
svo nefndi Labradorfiskur, ssm lepgi
hefir verið kallaður hjer á laodí W«d*
fiskur, Þetta sýnir það best, að 01 ffflta
verið markaðir, sem íelensfca
mannastjettin veit ekki neitt af.
Þá vildi jeg minnast lítillega á brtt.
131 á atkvæðaskrá, frá háttv.
ísf. (Sk. Th.), um brimbrjótinn í BpJ,-.
ungarvik. Jeg mun greið* aihvmðj
með henni, og falli hún, mun jsg gflý&h
atkvæði með tillögunni 133 á atkyæðfcskrá, frá fjárlaganefndinni- En
er
mjög illa við skilyrði fjártogsnefudM'
innar fyrir þeirri styrkveitingu. NumÞ
synin til þess, að koma þesay st<toy£riO
i framkvæmd, er afarmikil. Og það er
ómögulegt að hugsa sjer, að einp þtoppur getí lagt fram belming þess $ár, SO
þaif. Það hefir verið totoð um
&
áætlunin um, hvað verkið mundi kosfe»
hafi ekki verið ábyggHeg. Þff$?rsfeto
En í uppbafi vissu menn o^ki qfc
gæti orðið sfikt stórmái, aem
er Sý^
að það verður. Jeg tel þftö
mgftráðið af þingiou, eí það vill eW Wjá
fje, nema því að eins, að Bolupgsryíjí
leggi fram helming á móti. Ef táfcáfe
er tillit til þess, hvað landssjóðm? fmr
i aðra hönd fyrir alian þann fisfcj SUW
aflaat i Bolungarvik, þá hijóta menn áð
finna, að ekki er hægt að tolja þetto effia?.
Þá kem jeg að sparnaðgrtillögym
mínum. Skal jeg þá fyrst minnaat á
tillögu 134 á atkvæðaskrá, um að yeito
18
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5000 kr. til þess að ryðja vör við Ingólfshöfða. Það hefir áður verið samþykt hjer, að fela stjórninni að láta
rannsaka hafnaretæði á þessum stað.
Það hefir ekki verið gjört enn sem
komið er, því þó að Árni Zakariasson
og, ef til vill, einhver annar hafi rannsakað þarna lendingu, þá er ekki fyllilega að marka slíkt, og því vildi jeg
helst láta þessa fjárveitingu bíða. Jeg
álít sem sje, að þingið hafi enga tryggingu fyrir þvi, að þessum 5000 kr.
verði ekki beinlínis kastað í sjóinn.
Þá vil jeg næst minnast á tillöguna
um, að leggja fje til að byggja bryggju
i Reyðarfirði og sömuleiðis í Búðardal.
Jég veit ekki til þess, að af þessum
bryggjum sje nokkur teikning til, eða
nokkur áætlun um kostnaðinn. Jeg
hefi komið í Reyðarfjörð og sjeð að
bryggjuleysi stendur þar ekki fyrir
þrifum.
Jeg þykist þá ekki þurfa að segja
.méira. Atkvæðagreiðslan (mun sýna
afstöðu mína til annara liða fjárlaganna
og brtt. þeirra, sem komið hafa fram.
Jón Magnússon: Við háttv. 1.
Húnv. (G. H.) eigum saman brtt. á
þgskj. 417. Það er styrkurinn til Boga
Th. Melsted. Hæstv. ráðherra hefir
mælt með tillögunni og sömuleiðis
háttv. þm. Dal. (B. J.), og kann jeg
þeim báðum þakkir fyrir. Jeg get ekki
sjeð neina ástæðu til þess, að fella
þenna styrk niður, og það því síður,
sem Bogi hefir áður haft styrk í fjárlögunum. Sú eina ástæða, sem hugsanleg væri til þess, að rjett væri að fella
styrkinn niður, er sú, að Bogi hefði gjört
sig óverðan styrksins, síðan hann var
settúr aftur inn í fjárlögin. En það er
langt frá þvi, að svo sje. Hann hefir
einmitt siðan gefið út mikið rit og gott.
Það er um siglingar fornmanna. Það

4

gengur að vísu svo, að misjafnir eru
dómar manna um þenna mann, eins og
alt af á sjer stað. Sjálfur er jeg ekki
fyllilega fær til að dæma um sögurit
hans, en jeg get vitnað til manna, sem
vit hafa á slíku, til þeirra prófessoranna Finns Jónssonar og Þorvalds
Thoroddsen. Þeir hafa báðir lokið lofsorði á vísindalega starfsemi Boga Th.
Melsted.
Jeg skal svo ekki orðlengja frekar
um þessa tillögu. En jeg treysti því,
að hún fái að ganga fram.
Um styrkveitinguna til dr. Guðmundar Finnbogasonar þarf jeg ekki að
ræða nú; það var gjört svo rækilega
um daginn. Tveir háttv. þm. hafa
minst á fjárveitinguna, en ekkert hefir
nýtt komið fram í ræðum þeirra; alt
saman sama tuggan og um daginn.
Háttv. þm. N.-ísf. (Sk. Th.) gat um,
að hann væri ekki á móti fjárveitingingunni, ef hún væri veitt í einu lagi.
Jeg get frætt háttv. þm. á því, að það
er tilgangslaust að veita þetta i einu
lagi, því að dr. Guðmundur Finnbogason mundi aldrei taka þetta að sjer, ef
hann hefði ekki tvö ár til rannsóknanna. Háttv. 2. þm. S.-M. (G. E.) talaði um, að þetta væri stærsti og verati
bitlingurinn, sem. þingið hefði veitt.
Þetta er mjög illa sagt. Hjer er ekki
um neinn bitling að ræða, heldur um
laun fyrir starfa, sem öllum kröftum er
varið til. Jeg skal lika benda háttv.
þm. á, að dr. Guðmundur Finnbogason
græðir ekkert á að taka þetta starf að
sjer. Hann hefir nú 2700 kr. í fastar
tekjur, og jeg veit um, að hann hefir hitt,
sem á vantar, i aukatekjur, eða meira.
Það er mjög rangt að segja, að þetta
auki útgjöldin um 6000 kr.; það eykur
þau ekki einu sinni um 5000 kr., því
að minsta kosti 1200 kr. ganga frá.
Jeg ætlaði ekki að minnast á fleira.

EI
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En úr því jeg er á annað borð staðinn
upp, vil jeg minnast litillega á skáldastyrkinn.
Það er nýmæli, að láta stjórnina útbýta fjenu. En mjer finst þessi ráðstöfun bæði viturleg og eðlileg. Það er
ekkert við þvi að segja, þó að fjárlaganefndin komi fram með tillögur um
það, hvemig fjeð sje veitt. En fjárlaganefndin stingur upp á, að stjómin fái
9000 kr. til umráða, en svo skiftir hún
sjálf upp 7100 kr., og bætir við tveimur mönnum, sem varla er hægt að veita
minna en 2000 kr. báðum. Þetta verður að laga, ef vel á að fara.
Þess vegna vona jeg, að tillaga háttv.
þm. Dal. (B. J.) verði heldur tekin en
tillaga fjárlaganefndarinnar. Að minsta
kosti getur varla verið um annað að
ræða en að hafa stýrkinn eitthvað ríflegri en fjárlaganefndin hefír setthann.
Skal jeg svo ekki lengja umræðurnar
meir.
Björn Kristjánsson: Það er svo
ástatt um mig, að jeg á enga brtt.
við fjárlögin. Er það ekki af þvi, að
jeg hefði ekki þurft á því að halda,
vegna mins kjördæmis, að fá einhverjum styrkveitingum framgengt, en jeg
var svona ákaflega kurteis, vegna þess,
að jeg vann í fjárlaganefndinni, að
koma ekki með neina tillögu ofan i
nefndina, þó hún væri ófáanleg til að
leggja með nokkurri ákveðinni fjárveitingu til mins kjördæmis.
Jeg vildi nú aö eins leyfa mjer að
minnast á sárfá atriði. Okkur komvel
saman í nefndinni, og það var minn
fasti ásetningur, að vikja ekki hársbreidd frá því, sem hún hafði sett sjer.
En nú hefí jeg sjeð, að sumir fjárlaganefndarmennirnir hafa vikið frá því við
atkvæðagreiðsluna, þá sem liðin er.
Þess vegna ætla jeg að leyfa mjer að

minnast á tvær brtt. nefndarinnar, sem
jeg er ekki ánægður með. Annað er
styrkurinn til brimbrjóts í Bolungarvík.
Nefndin hefir sett það skilyrði fyrir
styrkveitingunni, að sýslan legði éins
mikið til og landssjóður. Það er ekki
hægt að ætlast til þess, að sýslan geti
lagt svo mikið af mörkum, og þess
vegna hallast jeg að tillögu háttv. þm.
N.-ísf. (Sk. Th.), að styrkurinn verði
bundinn því skilyrði einu, að verkið
verði unnið eftir fyrirsögn verkfróðs
manns. Auðvitað vil jeg halda fast við
upphæðina, að hún fari ekki fram úr
10000 kr. Þetta er þá mín athugasemd
við þenna lið, og vænti jeg að fjárlaganefndin afsaki það.
Svo var hitt atriðið, sem jeg felli
mig ekki við hjá fjárlaganefndinni. Jeg
er mjög hlyntur öllum nauðsynlegum
bryggjugjörðum og bátahöfnum, og hálfkynoka mjer þvi við að greiða atkvæði
móti bryggjunni á Blönduósi, fyrir þá
sök, að mjer er kunnugt um, hve brýn
nauðsyn er á henni. Jeg hefí komið
þangað og sjeð, að þar er algjör landtökuleysa, svo að lifsómögulegt er að
afgreiða þar skip, ef eitthvað er að
veðri. Nú er það kunnugt, að stærri
póstskipin og vöruflutningaskipin koma
þar við, og sjá þá væntanlega allir,
hvilikt mein það er, ef þau geta ekki
fengið sig afgreidd, og verða að fara
burt aftur með vörurnar. Jeg tel hina
brýnustu nauðsyn á, að þarna verði
bygð viðunanleg hafskipabryggja sem
allra fyrst, og verð jeg þvi i þessu tilfelli að brjóta þá reglu, sem jeg hefí
sett mjer, og greiða atkvæði með þvi,
að 7« hluti kostnaðarins við þessa
bryggjugjörð verði greiddur úr landssjóði.
Þá vil jeg enn minnast örlltið á einn
styrk, sem fjárlaganefndin hefir ekki
tekið afstöðu til. Það er styrkurinn til
18*
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Eiftáré Hjttítésted, til þess að Ijúka söngflsíflrföátoi ertendis. Mjer er kunnugt
#i6, áð þéssi raaður er kominn mjög
flrfigt i aífini grein, sÖngliBtinni, Og tel
bflifin íflriegan til að verða þjóðinni til
flflfta. Jég vil þésé vegna greiða atfcVeéW flféð því, að þessi styrknr veírði
VéSttúr í tett skifti fyrir öll. Mjer er
þflð ljósfc, að vlð lifum ekki & einu samáfi brauði. Það er ekki nóg, að sjóftftÉða'rinfi fiéki vel og landbóndinn búi
gðða 'bfli. Landið okkar verður ékki
þiékt út á við fyrir það eitt. En það
tftu flfttamennirnir, sém gjöra garðinn
tríégflÉfi. Þess végná gjöri jeg mjer von
«f», ftð þingménn gjöri landinu þægt
verk með því að greiða atkvæði raeð
þéðsutú styrk. Og öldungis eins ér það
fiaeð Eifiar Jónsson.
Mjér ifkaði það illa hjá háttv. 2. þm.
S.-M. (Œ E.), þegar hann var að andföflélá þvi, að bygður yrði skúr yfir
íflýöffir Binars Jónssonar, sem hann hef# feéft lattdfnu að gjöf. Það er rangt,
ftð láta þesefi listaverk liggja úti i Kaupftftíflná'höfn, og það ættí að vera landinu
fiý hvtft tíl áð flýtja þau heim, að nærri
iá flfð þáu færuSt í eldsvoða i sumar.
fljér þýrftí að koma upp yfir þau sæmiíégá hflfll, þar sem myndasmiðurinn
•fljSÍHuf gætí haft athvarf framvegis og
Úrtfiið að Kstasmiðum stnum.
Svó kéih jeg þá loks að brtt. á þgskj
ST8. Jég flfcóð einn uppi i fjárlaganefndflftri á teóti þéssari fjárVeitingu, og háfð i
flflkilið ifijér rjéft til að bera fram brtt.
flÉi ftð fefla haha bortu, ef enginn annflfr gjöfðí það. En nú heflr háttv. 2.
Jftfi. É.-M. (GL É.) tekið af mjer ómakið,
flféð þvi áð kotea teeð þessa breytingrtftfflögu á þgekj. 378. Hún fer fram á
að fella niður fjárveitinguna til rann’
flótefir á járbrautarstæði, 18000 króuur
fýrfa Srið. Þetta er étærsta málið, sem
gökkffl fllöHi héflr komið inn á þingið,

svo' stórt, að þjóðin ætti fulla heimtingu
á, að fá það skýrt sem best, áður en
hún legði einn eyri til þess, umfrám
þessar 20 þús. kr., sera búið er að verja
til þeirra rannsókna. Það er ekki fyrir
hvöt frá fjððinni, að þetta mál erkomið á dagskrá, heldur fyrir dhrif einstákra
manfta hjer i Reykjavik, sem vita ekki
betur, hvar skórinn kreppir en fjóðin öU.
Það fyrsta, sem hefði átt að liggja fyrir,
þegar um járnbrautarlagningu ei’ að
ræða, er það, hvað viðkomandi hjeruð
vildu kosta til hennar, en þess hefir
ekki verið leitað hjer.
Jeg las fyrir nokkrum árura skýrslu
um það, hvernig farið var að i UngVerjalándi, þegar strjálbygt hjerað bað
um járnbraut. Þetta hjerað hafði vegi
eins og við, en þar voru lika menn,
sem ýttu undir og töldu fólkinu trú um,
að það væri mesta hnoss fyrir það, að
fá járnbraut lagða til sin. Hjeraðsbúar
bitu á agnið og fengu járbrautina, en
eftir nokkur ár báðu þeir þingið um að
taka við henni aftur og láta sig hafa
vegina gömlu. Þétta lá í því, að rikið
hafði sett það upp, að hjeraðið bæri
reksturskostnaðinn.
En tekjuhallinn
varð svo mikill, að hjeraðið gat ekki
risið undir honum.
Það hefir verið ritað mikið um þetta
mál, og meira en um ýms önnur mál,
en margt er þó ósagt enn. Það væri
þvi eðlilegast, að láta málið biða og gefa
þjóðinni tóm til að athuga það betur.
Jeg hefi skrifað dáilitla ritgjörð um járnbrautir á íslandi, og hefi tekið þar frara
ýíns atriði, er snerta skilyrðin fyrir
járnbrautarþörfinni. Jeg skal, með leyfi
hsestv. forseta, lesa upp dálítinn kafla
úr þessari ritgjörð minni, þvi að jeg vil
að þáð sjáist i þingtiðindunum, enda
geymist það þar hetur til seinni timanna, heldur en á lausum blöðum. Um
járnbraqtarþörfina segi jeg svo:
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>Það, æm knýr hin stærrí lönd til að
leggja járabrautir, er einkum þetta:
1. að löndin eru stór,
2. áð fiest lönd liggja í samhengi við
Sttnur iShd,
3. áð þau hafa kemaðarskyldu,
4. að þau hafa námur,
5. afi þaú hafa skóga,
6. áð þáú hafa akuryrkju,
1. odþau, vegnagífurlegra vegalengda,
Ýerða að hráðá póstflutningi,
8. aú þau hafa iðnað,
9. áð vegalengdimar frd hafnarstað eru
oft svo miJdar, að flutningur á nauðsynjavSruin og fðlki vœru ókleiflr dn jdmkraufá, eða með öðrum orðum sagt:
Plutningsþörfin svo mikil, að henni yrði
alls ekki fullnægt á annan hátt.
Þessar munu vera aðalástæðurnar.
En auk þeirra vil jeg nefna:
að fyrir getur komið að smdlSnd leggi
brautir af fordild, til þess að þau verði
ekki talin eftirbátár annara, og
að þáú leggi járúbrautir f hlindni, fyrir áfeggjan fjárgróðamanna, sem koma
Vilja ár Binni sém best fyrir borð til
eigin hágsmuna.c
Þétta vildi jeg gjarnan að stæði í
þingtíðindunum, vegna þess, að það eru
ástæður, sem verður að taka til greina,
þegar talað er uni járnbrautarlagningu.
Um kostnaðinn við byggingu jámbraut«r hefi jeg lika skrifað nokkuð, en um
háún get jeg ekki sagt neitt méðvissu.
En ef önnur lönd eru tekin til samanbúrðar, t. d. Noregur og nokkur fylki í
Þýskalandi, þá múnu menn sannfærast
úm, áð ekki mun vera hægt að leggja
járnbraut hjer fyrir minna en um 60
þús. kr. hvem km. Jeg skal enn nefná
nokkur dæmi um járnbrautarlagningarkostnað annars staðar:
í Baden kostarhver km. 68,084.50 kr.
1 Preuszen-Hessen
62,870.49 —
1 Saehsen
89,194.88 —
t Wörtembérg

61,906.63

Ef maður gjörði lagningarkostnaðinn
hjer 60000 kr. á hvern km., og það
mun vera hæfilega áætlað, þá kæmu
þessir 112 km. til að kosta 6,720,000 kr.
Vextir og afborgun af því láni, teknu
til 30 ára, ætti að vera 560,000 á ári,
fyrst i Btað, fyrir utan reksturskostnað.
Ef maður miðar járnbrautarrekstur
hjer við fólkstölu annars staðar, verðnr
útkoman þessi:
í Þýskalandi koma 10,3 km. járabrautar á hverja 10000 íbúa. Eftir því
ættum við að leggja um 22 km. járabrautarspotta hjer austur á bóginn, ef
talið er að þjóðarauðurinn sje sá sami
og þar, og flutningamagn og verslunarmagn hið sama. 1 Austurriki og Ungverjalandi koma 8,8 km. á 10000 íbúa.
Eftir því ættum við að leggja úm 20
km., og eins er um Bretland og Irland.
í Rússlandi eru það að eins 5,5 km.,
sem koma á hverja 10000 ibúa. Miðað
við það ættum við að leggja um 12 km.
í ítaliu eru það 5,1 km. og í Portugal
5 km., og eftir því ættum við að leggja
11 km. Og ef miðað er við Serbiu, þar
sem að eins 2,4 km. koma á hverja
10000 íbúa, ættum við að leggja 5 km.
Jeg álít óþarft að nefna fieiri dæmi,
því að jeg býst við, að allir geti sjeð
af þessu, að þótt þjóðarhagurinn og þjóðarauðurinn hjer, og fjör í verslun og viðskiftum, væri eins og í öðrum löndum, þá
ættum við ekki að leggja meira að tiltölu við þau lönd, sem jeg nefndi, miðað við fólkstölu.
Ef litið er til flutningaþarfarinnar og
flutningamagnsins, má benda á það, að
árið 1905 nam . vöruflutningurinn á
Þýskalandi 8994 lestum (tonn) á hvera
km. i járabrautarlengdinni. Þess má og
geta, að með öllum þessum flutningi
varð hagurinn það ár að eins 5,8 %■
Eftir þessu ætti að flytja með 112 km.
járnbraut 1,007,338 lestir. Á sama tíma
nam fólksflutniugurinn þar 22,753 manns
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á hvem km. jámbrautarinnar. Eftir
því ættum við aö flytja á 112 km. járabraut 2,548,336 menn, eða hjer um bil
29 sinnum alla þjóðina.
Mjer finst það liggja jafn ljóst fyrir
eins og 2+2 era 4, að íslendingar geti
ekki að sinni lagt út í að leggja járnbraut Á þvi máli þarf ekki frekari
rannsókn en þá, sem hver maður getur
komist yfir með athugunum sinum, ef
hann nennir því. Þar af leiðandi er
fullkominn óþarfi, og mjer liggur við að
segja glapræði, að veita nokkum styrk
til slikra rannsókna.
Jeg skal nú ekki þreyta deildina með
langri ræðu hjeðan af, því það er orðið
nokkuð áliðið. Jeg gjöri mjer von um,
að þessi styrkur verði ekki samþyktur,
en þjóðinni gefist kostur á, að fá málið
skýrt hlutdrægnislaust, og Islendingar
afli sjer gagna til næsta þings, sem skýri
það enn betur, hve ótiltækilegt það er,
að ráðast i að leggja jámbraut, meðan
öll skilyrði vantar til þess, að hún geti
borið sig.
Vil jeg svo að lokum leyfa mjer að
minnast stuttlega á örfá atriði, er snerta
ýmsar fjárveitingatillögur, sem fram hafa
komið.
Mjer þótti það leitt, hvað háttv. 2.
þm. S.-Múl. (G. E.) var önugur við fjárlaganefndina út af þessum litla styrk
til Goodtemplarafjelagsins, 1000 kr.
hvort árið. Jeg hefi verið stuðningsmaður þess máls, sem þetta fjelag berst
fyrir, frá því fyrsta, og mjer finst ekki
vera kominn timi til að sú Regla leggist niður. Jeg veit, að hún hefir kostað miklu fje til, og. sjálfsagt meira en
hún hefir ráð á. Jeg fyrir mitt leyti
væri miklu ánægðari með að sjá, að
þessi styrkur væri 2000 kr. hvort árið,
eins og verið hefir undanfarið.
Háttv. þm. V.-ísf. (M. Ó.) vildi ekki
leggja til varar við Ingólfshöfða. Jeg
er þonum ekki samdóma um það, því

að mjer er kunnugt um, að nauðsynin
er mjög brýn. Auk þess er búið að veita
styrk til rannsóknar þessa fyrirtækis
áður, en því hygg jeg að háttv. þm.
hafi gleymt. Því fje væri sama sem
fleygt í sjóinn, ef nú væri hætt við að
veita styrkinn.
Jeg er ekki samdóma meiri hluta
nefndarinnar um það, að styrkurinn til
skálda og listamanna eigi að vera á
valdi stjórnarinnar að mestu leyti. Jeg
lít svo á, að það sje ekki rjett, að fjárlaganefndin ein gjöri tillögur til stjórnarinnar um úthlutun þessa styrks, heldur
eigi þingið alt að ráða fram úr þvi. Það
liggur næst mjer að koma með brtt. til
3. umr. um, að þessi styrkur verði látinn standa i fjárlögunum eins og áður
hefir verið. Hæstv. ráðherra tók það
fram, að hann skoðaði tillögur fjárlaganefndarinnar svo, að þær upphæðir, sem
þar eru til greindar, skuli vera það
minsta, sem veita megi. Þessa skoðun
kvaðst hann mundu hafa á málinu og
hegða sjer samkvæmt henni, ef enginn
mótmælti. Nú vil jeg leyfa mjer að
mótmæla þessum skilningi, þvi að jeg
skildi fjárlaganefndina svo, að þessir
styrkir ættu að vera ákveðnir, eins og
til er tekið í nefndarálitinu, en ættu
alls ekki að skoðast sem lágmark. Annars kynni jeg betur við, að þessir styrkir
stæðu sundurliðaði eins og áður hefir
verið í fjárlögunum, því að það getur
verið, að Ed. mæli með öðrum mönnuin og öðrum upphæðum. Og eftir
hverju á stjórain þá að fara? Jeg er
hræddur um, að með þessu móti geti
orðið ógagn eitt úr þessari styrkveitingu.
Jeg er nú orðinn nokkuð langorður,
enda skal jeg ekki þreyta deildina með
lengri ræðu.
Eggert Pálsson: Háttv. þm. Dal.
(B. J.) minti8t lítillega á fjárveitinguna,
sem ætluð er til fyrirhleðslu í Þverá.
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En jeg hygg, að andmæli hans gegn
henni muni hafa stafað af því, að hann
er ekki húinn að kynna sjer fylgiskjölin, sem prentuð eru með nefndarálitinu,
en ekki af þvi, að hann sje roálinu i
sjálfu sjer mótfallinn. Jeg hygg, að
hann sje fæddur Rangæingur, og þykir
mjer því ólíklegt, að hann vilji spilla
þessu máli, jafnnauðsynlegt sem það er.
Jeg skal nú gjöra örstutta grein fyrir
þvi, hvemig ætlast er til að þessi fjárveiting verði notuð. Vitanlega nægir
hún ekki til að fullgjöra verkið, heldur
til þess að gjöra ýrqsar undirbúningsráðstafanir og framkvæmdir, áður en
sjálf ihleðslan er gjörð. Það er þá fyrst
tilætlunin, að ganga svo frá garðinum
við Seljalandsmúla, að engin hætta geti
stafað af vatnagangi úr Markarfljóti
austur með Eyjafjöllum, þótt Þverárfarvegurinn yrði teptur. Enn fremur
þarf að ganga frá upptökum svonefndra
Ála nálægt Stóra-Dímon, til að hindra
það, að vatn leggist í þá og brjóti upp
Austur-Landeyjarnar að austanverðu, eða
rífi sjer farveg gegn um þær. Þetta er
þvi fremur nauðsynlegt, þar sem það
getur haft áhrif á afstöðu Rangæinga
gagnvart málinu í heild sinni. Því ef
þessi hluti sýslunnar, Eyjafjöll og AusturLandeyjar, verður ekki trygður fyrir
vatnagangi, þá er hætta á þvi að hann
vilji ekki leggja neitt til, og meira að
segja spyrni á móti, að framrensli Markarfljóts i Þverá verði heft.
En hins vegar verð jeg að taka í
sama strenginn og háttv. 1. þm. Árn.
(S. S.), um að fella niður styrk til Búnaðarfjelagsins. Það var ekki gjört með
mínu samþykki, þvi að jeg taldi það
varhugavert. Því þó að þessi styrkur
sje ekki mikill fyrir hvem einstakan,
þá er mjer kunnugt um, að hann hefir
verið nokkur lyftistöng og hvatt menn
til framkvæmda i margs konar búnaðarfyrirtækjum, sem menn annars hefðu

látið ógjörð. Hættulegt er þetta einnig
með tilliti til búnaðarsambanda þeirra,
er stofnuð hafa verið, eins og háttv.
þm. (S. S.) benti á, þvi að þau lifa á
búnaðarfjelögunum i hreppunum að
meira eða minna leyti. Ef þetta, að
fella niður styrkinn, verður til þess að
draga úr þeim, eða jafnvel stinga þeim
svefnþorn, getur það haft skaðlegar afleiðingar, einnig með tilliti til búnaðarsambandanna.
Því hallast jeg fyrir mitt leyti að
meðalvegi þeim sep háttv. 1. þm. Ám.
(S. S.) hefir gjört að tillögu sinni, að
styrkurinn, sem fjelögin hafa notið,
haldist seinna árið, og er það hlutaðeiganda 'bending um, að hugsunln sje
ekki sú, að nema styrkinn algjörlega
burtu í framtíðinni, því ef hann er strikaður út bæði árin, þá sjest það hvergi,
að meiningin sje að veita hann siðar.
(Pjetur Jónsson: Það sjest í nefndarálitinu). Að vísu. En bæði er það, að
nefndarálitið túlkar ekki beinlinis vilja
þingsins, og svo verða það margir, sem
alls ekki sjá nefndarálitið. En ef styrkurinn er látinn standa seinna árið, þá
þyrftu menn að eins að lita i fjárlögin,
en ekki að leita i öllum þingskjölunum
eftir nefndarálitinu, til þess að fá að
vita vilja þingsins i þessu efni.
En aðalástæðan fyrir því, að jeg tók
til máls, var nú samt sem áður ekki
þetta, heldur andmæli þau, er komið
hafa fram gegn tillögu stjórnarinnar um
að verja 18,000 kr. til rannsókna á járnbrautarlagningu austur i sýslur. Það
hafa þrir háttv. þm. tekið til máls á
móti þessu. Háttv. 2. þm. S.-Múl. (G.
E.) hefir komið fram með brtt. um að
fella niður þessa fjárveitingu, og fanst
náttúrlega sem hann þyrfti að rökstyðja
hana. Það þarf nú enginn að furða sig
á þessu, þar sem hann hefir lýst þvi
yfir hvað eftir annað, að honum háfi
verið falin sú >Mission<, að sjá um að
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fjárlögin yrðu hallalaus i þetta sinn.
Það er þvi ekki að undra, þó að hann
ráðist á þetta, og ekki takandi tillit til
þess, þó að hann sje á móti þessu framfarafyrirtæki, þar sem hann er á móti
svo raörgum öðrum þarflegum fjárveitingum. Get jeg því látið mig litlu skifta,
hvað hann hefír lagt til þessa máls, þvi
að jeg hygg, að það hafi hvort sem er
ekki áhrif á örlög þess, nema hvað hans
eina atkvæði snertir.
Hann mintist á frumv. frá 1913 og
hjelt að þessi 18,000 króna fjárveiting
stæði i sambandi við það frumvarp.
öllum gefur að skilja, að það er ekki
liklegt, að hún grípi svo aftur fyrir sig.
Ef svo ætti að vera, þá ætti það frumvarp að liggja hjer i loftinu. En það
er ekki liklegt, að frumvarp á sama
grundvelli sje fyrirliggjandi nú. Það
vita og skilja allir. öllum þeim, sera
alvarlega kyntu sjer málið þá, var það
Ijóst, að það fje, sem þá bauðst til framkvæmda á fyrirtækinu, var ekki danskt,
heldur þýskt fje. (Bjöm Kristjánsson:
I gegn um danskar hendur). Það er
rjett, að mikils megandi danskir menn
vildu rjetta fram höndina, til að útvega
okkur. fjeð. Og hygg jeg, að þó að við
hefðum haft vit til þess að þiggja það
fje þá, þá hefði oss ekki þurft að iðra
þess nú, þvi eins og sakir standa nú,
mun þýskt fje ekki vera á boðstóium
til þarflegra framkvæmda hjer á landi.
En ef það hefði verið þegið 1913, hefði
það ekki verið aftur tekið.
Háttv. 2. þm. S.-Múl. (G. E.) furðar
enn fremur á því, að svona mikils fjár
skuli þurfa til þessara rannsókna. En
þar sem hann furðar sig á sliku, þá
sýnir það að eins, hversu hugmyndir
hans um slikt stórvirki, sem hjer um
ræðir, eru lágar og óljósar.
Að vísu er það rjett, að 1913 álitum
við margir málið svo rannsakað, að
óhætt væri að leggja út i það, vitan-

lega með rannsóknum samhliða framkvæmdum. En þá var tilætlunin sú,
að nota kola- eða gufukraft til stafrækslunnar, en siðan hefír verið bent á, að
betra kynni að vera að nota rafmagnskraft til að reka fyrirtækið. Þetta er
ekki enn rannsakað til hlitar, og er
eitt meðal annars sem rannsaka þyrfti.
Við eigum svo marga fossa á þessari
leið, að það dylst engum óhlutdrægum
manni, að þörf er á, að þetta verði
rannsakað til fullnustu.
Við vitum hversu mikinn hugútlendingar hafa á því, að eignast fossa
hjer á landi og þá ekki sist á þessari
leið. Og nú sem stendur heflr heyrst,
að verið sje að gjöra tilraunir af útlendinga hálfu, til þess að ná eignarhaidi á
fossum í austursýalunum. Væri málið
látið eiga sig, gæti farið svo, að þeim
tækist að ná eignarhaldi á þeim vatnakrafti, er í fossunum býr áþessumstöðum. En ef sá kraftur væri rannsakaður á vísindalegan hátt, og það kæmi
berlega i ljós, hve mikils virði hann
væri, þá mætti telja líklegt, að löggjafarvaldið sæi um, að hann gengi ekki
úr höndum okkar.
En ef á hinn þóginn sannaðist við
nánari rannsóknir, að ekki væru tiltöfc
að ráðast i þetta fyrirtæki, og vjer
í framtíðinni flefðunj ekkert við foasaflið að gjöra, þá væri ekki rjett að bindra
útlenda auðmenn frá þvi að hafa foaaanna not eða eignast þá. Væri föet
niðurstaða fengin um það, að fyrirtæki
eins cg þetta gæti alls ekki þrifisthjer
á landi, þá höfum við ekkert að gjöra
með að eiga fossana, þá koma þeir ekki
að notum í vorum höndum, og þá er
ekkert í vegi, að menn fái að aelja þá
hverjum þeim, sera eitthvert verð vill
fyrir þá gefa. En til þess að fá vissu sína
um þetta alt, þarf að rannsaka málið,
og það af sjerfróðum manni eða ntönnum.
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Að bvo mæltu get jeg hlaupið yfir
háttv. 2. þm. S.-Múl. (G. E.), því að hann
talaði af lítilli þekkinga og enn minni
sanngírni um-málið. Hefir það ef til vill
stafað meðfram af því, að þetta snerti
hvorki Suðurmúlasýslu nje Snæfellnessýslu, hina einu landshluta, sem virðast
hafa nokkra þýðingu fyrir hann, hvort
sem það er af því, að hann hefir verið
lögsagnari í báðum þessum sýslum
eða af öðrum ástæðum.
En háttv. þm. Snæf. (S. G.), sem jeg
tek meira tillit til, af þvi að hann er
vitur maður og sanngjarn, talaðiheldur
ekki hlýlega í garð þessa fyrirtækis. En
hann gat þess þó, og sömuleiðis háttv.
1. þm. G.-K. (B. K.), að þetta væri
stærsta málið, er lægi fyrir þinginu. En
þar sem svo djúpt er tekið í árinni,
liggur einnig i þeim ummælum viðurkenning fyrir þvi, að það sje lang-þýðingarmesta málið. En sje það bæði
stærsta og þýðingarmesta málið, þá á
þingið ekki að fleygja þvi frá sjer, án
þess að sinna þvi nokkuð. Slikt yrði
að telja algjörlega óforsvaranlegt.
Háttv. þm. Snæf. hjelt enn fremur,
að enginn skaði væri skeður, þó að málið væri látið biða nú, þvi að ekkert
yrði fengÍBt við það næsta áratug. Vitanlega verður það ekki gjört, e'f þetta
þing fleygir málinu, þessu lang stærsta
ogþýðingarmesta máli, frá sjer i kæruleysi og svo næsta þing og svo koll af
kolli. Með þvi móti gæti liðið margir
tugir ára áður málinu miði nokkuð
áfram. En ef við verðum svo skynsamir, að horfa ekki i að veita þessar
18000 kr. nú, þá má búast við þvi, að
á næsta áratug kæmist fyrirtækið á
góðan rekspöl. Það er ekki þar með
sagt, að landssjóður þyrfti að leggja fje
fram til fyrirtækisins. Það mætti t. d.
hugsa sjer að mönnum sýndist, að rannBÓknunum loknum, að gefa einhverju fjeAlþt 1915. B. IH.

lagi einkarjett til að hrinda fyrirtækinu
áfram og reka það. (Bjöm^ Krigtjdnsson:
Þýðingarlaust). Það er alls ekki þýðingarlaust. En hitt er vitanlegt, að ekkert fjelag kærði sig um þann einkarjett,
ef fyrirtækið kæmi að engu gagni, eins
og háttv. þm. K.-G. (B. K.) heldur fram.
En það er einmitt það, sem rannsóknirnar eiga að færa okkur heim sanninn
um, hvort gagns megi vænta af fyrirtækinu eða ekki, þvi staðhæfingu
háttv. þm. K.-G. tjáir ekki að taka
gilda, að órannsökuðu máli.
Háttv. þm. K.-G. sagði, að þjóðin ætti
heimtingu á að þetta mál yrði vel skýrt
fyrir henni, áður en i það væri ráðist.
Þar er jeg á sama máli. En það liggur i augum uppi, að í þvi er mótsögn,
að vilja ekki að fram fari visindalegar
rannsóknir í þessu efni, en krefjast þess
þó, að málið verði skýrt sem best. • Þvi
að málið verður ekki neitt skýrara, þó
að hann riti um það af vanþekkingu
sinni og óbilgirni. Þvi þó að hann sje
annars mætur maður, þá hefir hann ekki
meira vit á þessu máli en hver okkar
hinna. Jeg býst ekki við þvi, að það
skýrí málið yfirleitt, t. d. að taka, þótt
i nefndaráliti hans sje arðurinn af hverri
kú reiknaður 12 kr. (Bjöm Krigljánggon:
Leigan er 12 kr). í nefndarálitinu stóð
og stendur, að arðurinn sje þetta, að
eins 12 kr. af hverri kú.
En þó að jeg geti ekki verið að eltast við hinar ýmsu staðleysur háttv.
1. þm. G.-K. (B. K.) i þessu máli eða
hrekja bækling hans, sem hann las upp
úr áðan — það mun án efa einhver
mjer færari verða til þess, — þá skal
jeg samt benda á eina augljósa staðleysu hans þar, þá sem sje, að engin
þjóð legði járnbrautir, nema að land
hennar lægi að öðrum löndum. Til þess
að aýna, hversu fráleit þessi staðhæfing
sje, þarf ekki annað en benda á Eng*
19
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land. Þar eru járnbrautir um landið
þvert og endilangt, og liggur það þó
ekki áfast við nein önnur lönd.
Þá var það, að háttv. 1. þm. G.-K.
(B. K.) þótti það ávanta, að ekki lægi
fyrir hversu mikið fje viðkomandi hjeruð vilji leggja til. Þar til er því að
svara, að það er ekki hægt að ætlast
til að þau bjóði fram nokkurt fje að
órann8ökuðu máli, og enginn getur sagt,
hvað kosta mundi járnbraut austur. Til
þess að slíkt fjárframboð geli legið fyrit’, þarf vitanlega rannsókn fullkomin að
fara fram. Eina og besta ráðið verður
þvi að rannsaka alt sem best, til þess
að fá sem glegstar skýrslur yflr alt viðhorf málsins, hve mikið fyrirtækið muni
kosta, hversu skuli reka það og hverjar líkur eru til að það beri sig. Þá
fyrst er kominn tími til að spyrja hvað
hjeruðin vilji leggja fram í þessu skyni.
Annars skal jeg ekki fara fleiri orðum um þetta atriði að þessu sinni.
Býst hvort sem er við að það sje árangurslítið. En að lokum vildi jeg taka
það fram, að jeg gjöri ráð fyrir og er
sannfærður um, að sú kemur tíðin, að
að mótspyrna háttv. 1. þm. G.-K (B. K ),
bæði fyrr og síðar, á móti málinu, verði
honum ekki til meiri vegsauka en mótspyrna hans í ritsimamálinu forðum.
Stefán Stefánsson: Jeg sje ekki
ástæðu til að fara að ræða mikið um
brtt. þær, er fyrir liggja, því að nóg
virðist vera um þær rætt orðið, og margt
endurtekið.
En jeg á brtt. á þgskj. 430, er jeg
vildi minnast á örfáum orðum.
Hún fer i þá átt, að maður sá, er
heflr á hendi að leiðbeina mönnum i
húsabyggingu í sveitum, fái svo sæmileg laun, að hann geti við þau lifað.
Hann hefír haft 1000 króna laun að
viðbættum alt að 400 krónum til ferðakostnaðar. Fjárlaganefndin hefir feng-

ið brjef frá honum, þar sem hann sýnir fram á, að hann geti ekki lifað af
þessum launumý og óskar að þau verði
hækkuð, mig minnir upp i 1800 kr. Nú
hefir nefndin lagt til, að laun hans verði
hækkuð úr 1000 kr. upp í 1200 krónur.
En þar sem hann heflr lýst yfir því, að
hann geti ekki haldið áfram þessu
starfl, nema hann fái hækkuð laun sín
að mun, sem er ofur eðlilegt, því að
hann hefir bæði fyrir konu og börnum
að sjá, þá fanst mjer þetta vera vel
þess vert að gefa því gaura. Jeg hefi
því komið fram með tillögu um að laun
hans yrðu hækkuð upp í 1500 kr., og
er það sú lægsta upphæð, sem hann
hefir látið í ljós við mig, að sjer væri
unt að ganga að. Maðurinn er orðinn
kunnur víða um land, og væri mikil
eftirajón að honum, ef hans misti við.
Því að hann er áhugamaður, hefir lagt
sig fram allan og óskiftau, til þess að
starf hans kæmi bændum að sem mestu
og bestu liði, enda hefir árangur af
starfinu orðið mikill og góður. Það er
heldur ekki annars að vænta, því að
hann er mikið vel að sjer í sinni
grein, enda hefir hann varið til náms
síns 10—12 árum, til þess að geta orðið sem nýtastur maður til þessa starfa.
Fyrst stundaði hann timburamiði í mörg
ár, fór síðan til Noregs og lærir þar
steinsteypugjörð. Kemur siðan hingað
heim og tekur við starfinu í þeirri von,
að hann fái sæmileg laun, eða þau
laun, sem hann þó geti lifað af.
Síðastliðið ár, er hann hafði að eins
1000 kr., hefir hann varið frá sjálfum
sjer alt að 400 krónum, en auðvitað
getur slikt ekki gengið til lengdar.
Maðurinn er efnalítiil, eins og geta má
nærri eftir langt nám, og aðstandendur
hans fremur fjelitlir, svo að nærri má
geta, hvort hann er fær um stöðug útlát frá sjálfum sjer, enda i mesta máta
ósanngjarnt. Þess vegna finst mjer al-
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veg sjálfsagt, að svo framarlega sem

þingið ætlast tii, að haqn haldi starfi
sínu áfram, að það veiti honum þá
þe^a sjálfsögðu launahækkun.
Hæstv. ráðherra, háttv. þra. Dal. (B.
J.) og háttv. þm. N.-Þ. (B. S.) Jiafa
alljr tekið vel i þessa málaleitan, og
eftir orðum þeirra að dæma, verður að
biiaet við þvi, að þesBari litlu fjárveitingu verði vel tekið. Bændur hafa nú
orftið fengið mikinn ábuga fyrir þvi, að
vanda sem best bæjarbyggingar sinar,
og vilja nú helst ekki framar byggja
úr öðru efni en steini. Þess vegna sjá
aliir hversu afarnauðsynlegt það er, að
hafa þann mann til að leiðbeina í þessu
efni, er hefir Iagt þetta fyrir sig og
gjört að lifsstarfi sinu. Þess má geta,
að hann hefir skrifað fjárlaganefndinni
hjer i Nd., og sent henni ásamt því
brjefi, þar sem hann óskaði hærri launa,
mjög góð meðmæli frá þeim bændum,
sem hann hefir mest unnið hjá að sinu
byggingarstarfi; þau ættu því að vera
nokkur sönnun fyrir því, að rjett sje að
fylgja fram þessari tillögu minni.
Jeg skal svo ekki orðlengja frekar
um þetta, en vænti þess, að þessi litla
fjárveiting fái atkvæði sem allra flestra
háttv. deildarmanna, því það er öldung
is vist, eins og jeg hefi skýrt frá, að
fái hann ekki þessa hækkun, verður
hann að láta af starfinu, en það teldi
jeg mjög illa farið, og mjög væri það
gremjulegt fyrir hann, sem tekist hefir
þetta á hendur með það fyrir augum,
að vinna sem mest og best gagn.
En svo er það viðvíkjandi 21. gr.
fjárlaganna, að jeg sakna þess mikillega, að ekki hefir fengist lánsheimild
til póstafgreiðslumanns og símastjóra á
Siglufirði, Jósefs Blöndal, sem hann
hefir óskað eftir og fengið meðmæli
með, bæði frá landssimastjóra og póstmeistara. Lánið, sem hapn fer fram á

að sjer verði veitt, er þó ekki hærra
en 5—6000 krónur. Hann hefir bygt
allvandað steinsteypuhús og er i því
bæði póstafgreiðslan og simastöðin, sem
áður var í fornfálegum timburhjalli,
sem var alsendis óhæfilegur til slikra
almennra afnota, og ekkert var hægt
að geyma í, nema það lægi undir stórskemdum.
Þegar á það er litið, að maðurinn er
fátækur, en hefir þó ráðist í að byggja
þarna allvandað steinsteypuhús, sem
hefir kostað hann 15000 kr., þá er svo
sem auðvitað, að hann hefir orðið að fá
þetta fje mest að láni, og er þar af
leiðandi í mestu vandræðum með að
geta staðið í fullum skilum, og leitar
þess vegna lánveitingar um nokkurra
ára bil á þessum */8 af húsverðinu. Frá
þingsins hálfu sýnist mjer það ekki vera
nema lítil greiðvikni, þar sem um ekki
hærri upphæð er að tala, en getur að
hinu leytinu bjargað fjelitlum manni
út úr fjárkröggum, sem hann hefir komist í, um leið og hann gjörði því opinbera mjög mikinn greiða.
Jeg verð því að leyfa mjer, við 3.
umræðu, að koma fram með breytingartillögu viðvíkjandi þessari lánbeiðni,
ef fjárlaganefndin sjer sjer ekki fært
að taka þessa málaleitun til gréina. Jeg
tel það svo mikla framför fyrir hjeraðið, og svo mikinn feng fyrir það opinbera, að hafa fengið þarna sæmilegt hús
i stað hjallsins, er var bæði sveitinni
og landinu til minkunar, að jeg telþað
ekki vansalauðt að láta mann þennan
fara algjörlega synjandi.
Um fleiri atriði ætla jeg ekki að tala,
en m’m sýna með atkvæði mínu, hvern
veg jeg lít á breytingartillögur þær, er
fyrir liggja.

Þá bar forseti upp tillögu, er komið
19*
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hafði frá Bjarna Jónssyni, Bened. Sveinssyni, Skúla Thoroddsen, Magnúsi Kristjánssyni, Birni Kristjánssyni, Jóhanni
Eyjólfssyni, Hannesi Hafstein, Hirti
Snorrasyni og Sigurði Eggerz, um að
fresta fundi, og var hún feld með 13
: 12 atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og
sögðu:
já:
nei:
Bened. Sveinsson, Bjöm Hallsson,
Bjami Jónsson,
Eggert Pálsson,
Björn Kristjánss., Einar Arnórsson,
Guðm. Eggerz,
Einar Jónsson,
Hannes Hafstein, Guðm. Hannesson,
Hjörtur Snorrason, Jón Jónsson,
Jóhann Eyjólfsson, Matth. Ólafsson,
Jón Magnússon,
Pjetur Jónsson,
Magnús Kristjánss., Sig. Gunnarsson,
Sigurður Eggerz. Sig. Sigurðsson,
Skúli Thoroddsen, Stefán Stefánsson,
Þór. Benediktsson. Sveinn Björnsson,
Þorleifur Jónsson,
Magnús Kristjánsson: Jeg býst
ekki við að tala langt mál. En það er
eitt mál, sem mikið hefír verið talað
um, en virðist þó talsvert óljóst fyrir
háttv. þingmönnum, en það eru tillögumar viðvíkjandi brimbrjótnum i Bolungarvik. Þær eru fjórar og talsvert
mismunandi.
• Fyrst er tillaga stjórnarinnar um 10
þús. kr. hvort árið. í öðm lagi er tillaga nefndarinnar um sömu upphæð, en
að styrkveitingin sje bundin tveimur
skilyrðum, i fyrsta lagi þvi, að verkið
sje framkvæmt eftir fyrírsögn verkfróðs
manns, og í öðru lagi, að lögð sje fram
eigi minni upphæð annarsstaðar frá. —
Þriðja tillagan er frá háttv. þm. N.-ísf.
(Sk. Th.) um 15000 kr. hvort árið, og
loks kemur 4. till. frá sama háttv. þm.,
sem er viðaukatillaga sama efnis og
fyrra skilyrðið, sem fjárln. setti fyrir
styrkveitingunni. Þetta eru nú nokkuð
jnargar tillögur og breytilegar, og jeg

verð að álíta, að það muni vera nokkuð
óljóst fyrir ýmsum mönnum, hvað verið er að gjöra stundum, hvort heldur er
verið að gjöra hafnir tryggar eða bryggjur í stórum og smáum stíl, víðs vegar
kringum landið. Og jeg álít, að svo búið
megi ekki standa lengur, að menn gjöri
sjer það ekki ljóst, hverjar afleiðingar
það hefir, að samþykkja fjárveitingar til
slikra fyrirtækja, ef þeim er hagað
svona alveg út í loftið. Það er ekkert
á móti því, þegar um einhverja smábryggjuna er að ræða, að landið leggi
til hennar svo sem */* kostnaðarins, því
að þá peninga getur það borið upp á
annan hátt, þar sem með því sparast
bæði tími og fje við greiðari afgreiðslu
strandferðaskipanna o. fi.
En það horfir nokkuð öðruvísi við,
þegar um það er að ræða, að ráðast í
stórfyrirtæki, þar sem kostnaðurinn
veltur á hundruðum þúsunda. Það er
nú upplýst, að í þennan brimbrjót er
þegar búið að leggja 40 þús. krónurúr
landssjóði, og hjer er enn farið fram á
30 þús. kr., auk þess sem hjeraðið hefir
þegar lagt talsvert fje í fyrirtækið, og
þó vantar enn yfir 200 þús. krónur.
Þegar þessa er gætt, þá finst mjer vera
kominn tími til að athuga, hvernig á
að ráða fram úr þessu.
Það er víst, að það er óhjákvæmilegt,
að vinna þetta verk áfram, og það sem
fyrst. Og eins víst er hitt, að ékki tjáir
að ætlast til þess af hjeraðsbúum, að
þeir geti lagt fje i það til muna hjeðan
af. Þá verður landið að taka verkið að
sjer, og þá finst mjer jafnframt, að komi
annað til greina, og það er, að tryggja
sjer að landið fái þar þær lóðir, sem
þarf til þess, að menn geti stundaðþar
þann atvinnurekstur, sem nauðsynlegt
kann að verða. Hvort það gæti orðið
með samkomulagi eða þá þannig, að
taka þyrfti landið eignarnámi, það er
annað mál. En víst er um það, að
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þetta mannvirki er þá orðið landsins
eign, og þ& á landið að geta lagt þar
gjöld á atvinnureksturinn, að minsta
kosti sem svarar vöxtunum af fje því,
sem til þess hefir verið varið.
Jeg býst ekki við, að þingmenn geti
nú annað gjört en að greiða atkvæði
með stjórnarfrumv., auðvitað með þeirri
athugasemd, að verkið fari fram undir
umsjón verkfróðs manns. Allar aðrar
tillögur eru alveg þýðingarlausar, og
miða að eins til að hefta framgang
verksins, en það er alveg ófært, þar
sem um jafnmikið fjárspursmál ogjafnstóran atvinnurekstur er að ræða. Það
er ekki að tala um, að halda föstu því
skilyrði, að hjeraðsbúar skuli leggjasvo
og svo mikið fram.
Jeg hefi sagt þetta til þess, ef verða
mætti, að málið yrði tekið til nákvæmari ihugunar, þvi að það hlýtur að reka
að þvi innan skamms, að i það verði
lagt miklu meira fje, og þá vil jeg að
menn hafi fyrir augum, að algjörð
stefnubreyting verður að eiga sjer stað
um fjárframlagið, eins og jeg hefi bent
á hjer að framan.
Sveinn Bjðrnsson: Þetta er i
fyrsta sinn, serr. jeg tek til máls við
þessa umr. fjárlaganna, og nú er orðið
áliðið, svo að jeg mun reyna að tala
stutt, enda stendur svo á, að jeg hefi
ekki neitt að flytja fyrir mitt kjördæmi,
en ræður fiestra háttv. þm. hafa hnigið
i þá átt, að útvega kjördæmura sinum
eitthvað.
Jeg skal fyrst geta þess, að jeg hefði
óskað, að deildin hefði tekið meira tillit til þess, sem fjárlaganefnd hefir lagt
til en raun er á orðin. Jeg hefi heyrt
það á flestum, að eins og ástandið er
nú, þá færi best á því, að fjárlögin yrðu
afgreidd tekjuhallalitið, eða tekjuhallaiaust. Og jeg er á þvi, að ef sú verð-

ur reyndin á, að hallinn verði töluvert
mikill, þá sje ekki annað fyrir stafni
en að allmargar athugasemdir verði að
gjöra við ýmsa liði, iikar þeirri, sem
nefndin hefir nú gjört við 13. gr. 3. lið,
eða með öðrum orðum, að ýmsar fjárveitingarnar verði sama sem engar fjárveitingar, þar sem það verði stjórninni
í sjálfs vald sett, eftir kringumstæðum,
hvort þær koma til framkvæmda eöa
ekki.
Þessa áthugasemd vildi jeg
gjöra nú þegar, en að svo mæltu, skal
jeg snúa mjer að örfám einstökum liðum.
Mig furðar á áhuga tveggja hv. fjárlaganefndarmanna (S. S. og E. P.) á þvi, að
víkja frá till. nefndarinnar um styrkinn
til búnaðarfjelaganna. Jeg leit svo á, að
það hefði orðið samkomulag í nefndinni,
að fella nú þenna styrk burt i þetta
skifti með sjerstöku tilliti til ástandsins,
sem nú er, enda var grein um þetta i
nefndarálitinu. Þess vegna voru mjer
það vonbrigði, þegar tveir menn úr
nefndinni rísa nú hjer upp og leggja
afar mikið kapp á það, að þessi sparnaðartillaga verði ekki samþykt, og segi
jeg þetta því fremur, sera það heyrðist
bæði i nefndinni og utan nefndar, að
gagnið að þessum styrk myndi ekki
vera jafn mikið og margir hjeldu. Og
jeg hefi einnig átt tal um þetta við
bændur, og ber mikið á þvi, að þeir
töldu gagnið, sem að honum væri, ekki
svara til fjárhæðarinnar.
Þá hafa heyrst raddir um það, að
rjett væri að spara það fje, sem nefndin hefir lagt til að veitt verði til þess,
að reisa hús yfir listaverk Einars Jónssonar. En sú fjárveiting er bein afleiðing af því, að þingið hefir lýst yfir því,
að það vilji taka við þessari gjöf. Það
væri lítill sómi fyrir þingið, að sjá ekki
þessu safni fyrir sæmilegu húsnæði, svo
að það liggi ekki undir skemdum, held-
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ur eiga það lengur á hættu, að það
misfarist ef til vill í öðru landi, fyrir
handvömm, úr því að upphæðin er þá
ekki heldur meiri.
Þá skal jeg minnast litið eitt á till.
um það, að fella þær 18 þús. kr., sem
ætlaðar voru til undirbúnings járnbrautarmálinu, og skal jeg þó ekki fara langt
útí það, svo seint. Eins og menn Vita,
hefir staðið deila um það mál, aðallega
railli tveggja manna, og munu fieiri en
jeg hafa lesið skrif þeirra með athygli
og þó án þess að sannfærast — má ske
á hvoruga hlið. En þetta mál er svo
stórt, að ekki hæfir að ganga þegjandi
fram hjá því, og jeg fyrir mitt leyti
hefi nú þá trú, að landið sje svo gott,
og svo margt sje hægt að gjöra þvi til
bóta, að það geti borið annað betra en
vegaspottana, sem um það liggja nú.
Að minsta kosti hefir nauðsynin og
reynslan kent mönnum það í öðrum
löndum, þar sem víðátta er mikil, að
þeir verði að fá sjer eitthvað betra, til
þesa að koma löndunum í vöxt og blóma.
Og ef menn hafa ekki trú á þvi, að slíkt
blessist hjer eins og þar, þá er það af
þvi, að þeir hafa ekki trú á landinu
sjálfu. — Nú kunna einhverjir að segja,
að þá vanti að visu ekki trúna á landið, en að ástæðurnar mæli með þvf, að
fresta þessu máli nú. En á siðasta fjárlagaþingi koin fram þessi sama uppástunga um fjárveitingu, og var einmitt
ætlast til þess, að fjeð gengi til þess,
að rannsaka hvort eigi myndi borga sig
betur að hafa rafmagn fyrir hreyfiafl,
og átti þá einkum að rannsaka Sogsfossana. Og jeg fyrir mitt leyti álít, að
það atriði sje svo mikilvægt, að þetta,
að fá þessa fossa rannsakaða, megi ekki
biða nema sem allra minst, svo grundvöllur fáist fyrir viðleitni til að halda
þessum fossum í eigu landsins. Annars
hygg feg að muni fara svo, að vjer

vjer erum búnir að missa öll »hvítu
kolin«. Þess vegna vil jeg ekki láta
fresta þessu máli, ekki einu sinni nú i
þetta sinn.
Þá er brtt. við 16. gr. 20, um að
Heimilsiðnaðarfjelagi íslands verði veittar 1000 kr. hvort árið, í stað 500 kr.
Raddir hafa heyrst á móti þessu, en jeg
hygg að það sje rjett hjá háttv. 1. þm.
Húnv. (G. H.), að það er enginn efi á
þvi, að hjer er að byrja það, sem vel
getur orðið stórmál áður en nokkurn
varir. Menn vita það, að hjer hefir
lengi áður verið heimilisiðnaður, sem
bæði hefir gefið þeim atvinnu, sem lítið
hafa haft að stunda og svo ætíð nokkurn ágóða í aðra hönd, og þetta er ekki
þýðingarlaust fyrir okkar land, þar sem
þarf að nota kraftana til einhvers, þegar ekki er hægt að vinna það, sem
þarfast þykir. Og þáð er nærri sama
hvað þá er lítið í aðra hönd, því að þá
er þó ætíð i því annars konar gróði, sá,
að hafa eitthvað fyrir stafni. Háttv.
þm. A -Sk. (Þ. J.) var að tala um fitl.
Jú, það er fitl að prjóna sokk eða vetling, en það er nú gott samt. Jeg veit
nú ekki hve mikil áhersla er lögð á það
í heimilisiðnaðarfjelaginu að prjóna, en
það er ýmislegt, því skylt, sem þar er
unnið, og þótt ekki kunni að verá mikill gróði að því að sinni, sem þar er
kent, af smiðum o. fi., þá getur það átt
framtið fyrir sjer, engu síður en í Noregi, Sviss og víðar.
Jeg skal nú ekki orðlengja mikið úr
þessu. Eins og jeg gat um í upphafi,
þá þykir mjer það mjög miður fara,
þegar 7 menn hafa varið mjög miklum
hluta af þingtímanum og vinnu sinni i
það, að setja sig inn i fjárlögin, að þá
skuli þeir ekki standa saman um heildartillögur nefndarinnar, en það er nú
einu sinni svo, að ýmsir háttv. nefndarmenn álita sig ekki bundna við það,

vöknum upp við vondan draum, þegar

en hafa áskilið sjer ágreimngsatkvæði
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um ymislegt. Jeg mun nú fyrir mitt
leyti ekki greiða atkvæði á móti nefndinni, en eins og er, þá álít jeg mjer hitt
heimilt, ef jeg vil sýna einhverri fjárveitingu velvild mina, að gjöra það þá
með því, að greiða ekki atkv., þó að
nefndin sje þvi mótfallin.
Guðmundur Hannesson: Jeg
gjöri ráð fyrir, að flestum sje nú orðið
litið um það, að lengja umræðumar, en
jeg stend i dálitilli skuld við háttv. 2.
þm. S.-Múl. (G. E.). Mig undrar stórum
sú fyrirmunun, sem yfir honnm er. Hann
lýsti yflr því fyrir skömmu, og get jeg,
hvað þétta snertir, skírskotað til allra
hjer í deildinni, að jeg fer með rjett
mál, að fjárbænir flytti hann engar fyrir
kjósendur sína; að eins ætlaði hann að
sjá svo um eftir megni, að tekjuhalli
yrði ekki í fjárlögunum. Rjett á eftir
greiðir hann atkvæði með 39,300 kr. til
vitabygginga, sem fjárlaganefnd hafði
viljað spara, og 78,000 kr. til brúargjörðar á Jökulsá, sem fjárlaganefndin
hafði einnig verið mótfallin. Á þennan
hátt gjörir hann sitt til að auka tekjuhallann um nokkuð á annað hundrað
þús. kr. Þetta afsakar hann svo á eftir
með þvi, að segja, að ef illa ari, verði
brúin ekki gjörð, og auk þess leggi
hann til að fella Langadalsveginn. Þessar 14,000 kr., sem áætlaðar voru til
hans, áttu að vega á móti vitunum.
Þetta athæfí alt þarf ekki frekari skýringar. Það er blátt áfram að segja eitt
og gjöra annað. Satt var það, að þetta
var ekki fyrir hans kjördæmi, en hafl
það út af fyrir sig sýnt nokkuð, -þá
sýndi það það, að hann væri ónýtur
fulltrúi fyrir kjördæmið og annað ekki.
Og þegar hann er svona þar, þá er
ekki von á góðu, þegar hann kemst í
ókunn hjeruð, t. d. vestur í Húnavatnssýslu, enda lagði hann þar til málanna
ekki annað en rangt eitt. Hann hjelt þvi

fram, að Hamarsá væri svo litil spræna,
að varla mætti væta í henni kött. Jeg
ætla nú ekki neitt að fara að pexa um
það við hann, en allir háttv. þm. mega
nærri því geta, hvort hreppur og bjerað myndi láta sjer svo ant um að brúa
ána og kosta til þess 4000 kr., ef svo
væri.
Þá var hann að tala um póstleiðina
i Húnavatnssýslu, en þekti ekki hvað
sú leið var kölluð, sem bann taldi álitlegri en Langadalsveginn, Hann mun
hafa átt við Kolugafjall, sem er einhver
mesta fannakista á vetrum, fjallvegur,
sem i minum augum er miklu óhentugri.
Seinast í ræðu sinni var hann að skamma
gömlu bryggjuna á Blönduósi. Það eru
vandkvæði á með þá bryggju, því miður, af því að hún var bygð þarna, en
þrátt fyrir það má þó segja, að hún
hafl enst vonum framar, þótt skemdir
vofi alt af yflr henni.
Þá var hann að bregða mjer um, að
jeg legði kaþp á að krækja í fjárveitingar handa Húnavatnssýslu, 45,000 kr.
til flutningabrautar og svo Langadalsveginn, en þar skýst nú þm. illa yfir,
því að þar á jeg engan hlut að, heldur
hefír stjórnin tekið það alt í frumv. sitt
eftir tillögum verkfræðingsins, en hins
vegar hefír Húnavatnssýsla setið lengi
á hakanum með sina flutningabraut, og
ósanngjarnt er það, að láta hana nú
gjalda þess, að hún fær flutningabrautina miklu seinna en hin hjeruðin.
Annars hefði honum verið miklu nær
að hrósa mjer fyrir það, að kröfur mínar voru ekki J/io hluti af kröfum sumra
annara háttv. þm., en það var alt á eina
bókina Iært Það voru annaðhvort rangfærslur eða hreinar og beinar fjarstæður, erhann fór með. Þetta er undarlegt
frá hans hálfu.
Hvað húsið á Gili snertir, sem hann
var að blanda inn i umræðurnar, þá
hefl jeg aldrei búist við að hann skilji,
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að það kunni að vera engu þýðingar- hálf leiðinlegt að heyra, hversu miklar
minna fyrir þjóðina, að fá góð húsa- loftungur þau gjörðust, þeirra manna,
kynni, eins og hvort stjórnarskráin var sem auðnum rjeðu og liklegir voru til
samþykt í þetta sinn eða ekki, og að þesa að verða rífir að bragarlaunum.
einB vel megi dæma um hvort bygg- Væri eigi óliklegt, að sumum færi sem
ingarlag sje gott eða ekki eftir litlu Gunnlaugi ormstungu,— en hann hafði þó
húsi eins og stóru. Ekkert af þessu til að bíta frá sjer, — sem kvað þetta
skilur hann, og jeg bjóst heldur ekki við konung:
við því.
Muna gramr við mik,
En svo jeg víki nú frá þessu óhugðvenr hann gjöfli sik,
næma umtalsefni, þá skal jeg geta þess,
(þess man grepp vara)
að jeg hefí því miður ekki getað aflað
gullhring spara.
mjer þeirra upplýsinga um brimbrjótinn
Mig uggir, að í þessa átt mundi
í Bolungarvik sem skyldi, og get þvi
litið um það mál sagt; en vel get jeg beygjast krókurinn, og skáldin halda
skilið það, að fátækum fiskimönuum enn síður einurð sinni eftir en áður,
veitist erfitt að leggja fram til helmings þegar þau ætti »bragarlaunin< eða
»skáldstyrkinn< að sækja í klær ráðmóti landssjóðsstyrknum.
flvað snertir vörina við Ingólfshöfða, herrans. Jeg hygg, að skáldin myndu
þá er enginn efi á þvi, að það^væri til óháðari, ef þingið ætti þessu að ráða.
mikils gagns fyrir sveitina, ef hún gæti Sennilega skaraði hver stjórn eldi að
komist á, svo að hún yrði nothæf. Jeg sinni köku, skáldgæðinga sinna og fylgiheyri að það orkar tvímælis, hvort svo fiska, og gæti þá hæglega orðið áramuni geta orðið. Jeg álit að minsta skifti að því, hversu skáldunum vegnkosti nauðsynlegt, að fjárveitingin sje aði, nema þau væru því hjólliðugri að
bundin þvi skilyrði, að verkfræðingur aka seglunum. Jeg held þvi að gamla
áliti að verkið geti komið að tilætluð- fyrirkomulagið sje heppilegast. Fjárlaganefndin hefir nú viljað fara meðalum notum.
Jeg sje að nú er orðið svo áliðið næt- veginn með því að telja þá upp 1 nefndur, og vil jeg ekki syndga meira upp aráliti sinu, er hún telur að eigi að
á náðina, þó jeg ef til vill' hefði gjört verða styrksins aðnjótandi, en liklegt
er að stjórnin telji sig ekkert bundna
það að öðrum kosti.
við það.
Benedikt Sveinsson: Jeg á hjer
Auk þeirra skálda, sem áður hafa
að eins eina brtt., en vildi þó leyfa fengið styrk, hefir fjárlaganefnd nú bent
mjer að minnast á ýmislegt fieira. Jeg á Jóhann Sigurjónsson, sem hún vildi
skal þá fyrst leyfa mjer að minnast á að yrði styrks að njótandi. Jeg hygg,
það nýmæli, að stjórnin skuli úthluta að það sje óþarfi. Jeg var eitt sinn
Bkáldastyrknum. Jeg álit rangt að fá flutningsmaður að þvi, að honum yrði
stjórninni einni valdið i hendur i þess- veittur styrkur, en þá var hann byrjum efnum. Það stefnir að þvi, að ala andi og skorti fje óg átti erfitt uppupp hirðskáld i landinu, eða rjettara dráttar. Nú, þegar hann er frægur orðsagt stjórnarskáld. Fornskáld vor voru inn viða um lönd og hefir allmiklar
fult eins sjálfstæð og einurðargóð eins tekjur, þá sje jeg enga nauðsyn til þeas
og menn gjörast nú á dögum, og þó er bera, enda er þetta fje, sem farið er
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frám á honum til handa, svo hlægilega
Ittið móts við tekjur hans aðrar, að jeg
tel það að eins hjegóma.
Þá eru þessar 10000 krónúr, sem
veita á til húss yfir listaverk Einars
Jónsöonar. Auðvitað er nauðsyn á einhverju húsi, til þess að geyma í myndiraar, en vandhæfi er á því, hvernig
fyrirkomulagið skuli vera. Það er ódýrt
að ftyggja eitt lítið hús fyrir þetta safn
út áf fyrir sig, enda þurfa íslendingar
á miklu stærra húsi að halda bráðlega,
svo að þetta hús þyrfti þá að vera
þannig gjört, að hægt væri að stækka
það, ef þyrfti, eins og átti að vera um
safnahúsið, en jeg veit ekki hvort það
er hægt, þegar til kemur. Nú tekur
mjög að þrjóta hús handa Náttúrugripasafninu og Þjóðmenjasafninu, enda þrengir ÞjÓðbókasafnið að, og verður að hafa
alt þetta í huga, þegar farið er að kosta
fje til nýrrar húsagjörðar, svo að ekki
sje sifeldlega verið að reisa til einnar
næfur.
Þá skal jeg vikja að íbrtt. þeirri, er
jeg á sjálfur, um það, að veita Einari
Hjaltested 3000 kr. til söngnáms i eitt
skifti fyrir Öll. Jeg ér þakklátur háttv.
framsm. (P. J.) fyrir það, að hann tók
heldur vel i þessa fjárbeiðni og sömuleiðÍB þeím háttv. þm. Dal. (B. J.) og
háftv. 1. þm. Ö.-K. (B. K.), sem talaði
rækilega fyrir þessu. Gæti jeg að
mestu skirskotað til ræðu hans, en vil
þó gjöra örfitla grein fyrir þessari fjárbeiðni. Einar Hjaltested fór fyrir nokkrúm árum kornungur tii Ámeríku, og
var þá óráðinn i þvi, hvað hann myndi
taka sjer fyrir hendur. En svo vildi
til á leiðinni vestur um haf, eitt sinn,
er hann var að syngja fyrir fjelaga
sína á 3. farrými, að menn, sera voru
á 1. farrými, hlustuðu á hann, og urðu
svO' hrifnir af söng hans, að þeir buðu
honum far á 1. farrými endurgjaldslaust,
Alþt. 1915. B. HI.

það sem eftir var ferðarinnar. Þetta
mun hafa glætt trú hans á sönghæfileikum sínum, svo að þegar er hann
kom til Winnipeg, þá fór hann að læra
söng hjá prof. Hollner. Við það var
hann á 2. ár, styrktur af efnuðum fslendingi þar í borginni, er dáðist að
rödd hans. Próf. Hollner hafði miklar
mætur á Einari, en hann hugði sjálfur,
að betra myndi fyrir sig að fara víðar,
svo að hann tók sig upp og fiuttist til
Kaupmannahafnar. Þar lærði hann hjá
frú Behrend í heilan vetur, . en hún
undirbýr leikendur og söngmenn við
konunglega leikhúsið þar í borginni.
Svo kom hann hingað heim, en þá kom
ófriðurinn, er dvaldi utanför hans þar
til i 'vor, að hann fór aftur og til NewYork. Þar komst hann í kynni við
ýmsa þekta listaménn og söng þar í
samkvæmum. Þótti mönnum svo mikið til hans koma, að sumir jöfnuðu honum helst við Caruso hinn heimsfræga
söngvara, þótt auðvitað sje þar ólíku
saman að jafna hvað kunnáttu og leikni
í meðferð raddarinnar snertir. Jeg hefl
hjer i höndum útdrátt úr brjefum frá
ýmsum merkum mönnum þar vestra, og
liggja þau til sýnis i lestrarsalnum. En
þó að jeg færi að þylja upp hin og
þessi nöfn, sem góðkunn eru i heimi
listanna í Ameríku, þá erúm vjer engir sjerfræðingar í þeirri grein hjer i
háttv. deild, og myndi það þá þýða lítið. En Einar Benediktsson, sem gott
skyn ber á slika hluti, sem marga aðra,
hefir ritað grein um nafna sinn Hjaltested, og skal jeg, með leyfi hæstv. forseta, leyfa mjer að lesa upp kafia úr
henni, fyrir háttv. deild. Hann hjóðar
svo:
»Jeg hefi heyrt Einar Hjaltested
syngja alloft, og mjer finst ekki
néinn efi vera á því, að hann sje
rjett borinn til þess að verða mik20
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ill söngvari.-------Það, sem ræður
mestu, það sem er dýrmætt- af því,
að það er ekki eign algengra söngmanna, það á hann til í ríkum
mæli. Afl og hæð raddarinnar er
á því stigi hjá honum, að ekkert
þarf þar til viðbóta annað en það,
sem allir geta fengið fyrir peninga.
Með venjulegu námi og æfingu
mundi E. H. geta komist að söngleikum stórborganna hvar sem
væri; þaö mundi bera á honum alstaðar og hann mundi verða harla
mikils verður, ef alt færi vel um
skólanám hans.
Til þess ber enn eitt, sem mælir
með honum fram yfir mikinn fjölda
þeirra, sem gjöra sönglistina að
lífsstarfi sínu. Hann er óvenjulega
vel gefinn andlega, til þess að skilja
sjálfur, og þess vegna líka til þess,
að láta aðra skilja það, sem hann
syngur.-------Og það er ef til vill
markverðast af öllu um E. H., að
dómgreind hans og gáfur geta staðið yfir því verki, sem hann á að
vinna. Það er auðheyrt, þótt ekki
sje nema á einu einföldu lagi, sem
hann ieikur sjálfur undir, að smekkur hans er ósvikull.*------Það er kunnugra en frá þurfi að segja,
að slíkt nám, sem þetta, er afar kostnaðarsamt, ef til fullnustu er numið og
svo að af beri. 3000 krónur er því
eiginlega mjög lítið fje, en er þó betra
en enginn stuðningur, þar sem Einar
mun jafnframt gjöra sjer von um stuðning frá málsmetandi mönnum í NewYork. Hann vonar, að þessi styrkur
muni gjöri sjer mögulegt að ljúka námi
8ínu þar, og þeir, sem vit hafa á, ætla,
að hann muni komast í fremstu röð
listamanna að loknu námi. Þessi styrkur er því ekki eingöngu í hans þágu,
heldur getur hann orðið landi og þjóð
til stórsóma. Noregur hefir t. d. orðið

mest þektur fyrir skáld sín, listamenn
aðra og norðurfara, og þeim mönnum
á hann mest að þakka að hann öðlaðist frel^i sitt svo giftusamlega fyrir 10
árum. Jeg man eftir frá þeim tímum,
að jeg sá i tímariti ensku myndir af
fjórum helstu mönnum þjóðarinnar, en
það voru þeir Björnson, Ibsen, Grieg
og Nansen, og var það beint tekið þar
fram, að þessir fjórir menn hefðu gjört
Noreg kunnan út um heiminn. Jeg
gjöri mjer þess vegna vonir um það,
samkvæmt vitnisburðura þessa efnilega
manns, að Island muni ekki sjá eftir
þessu hlutfallslega litla fje, er hann
biður um.
Þá er enn fremur nýr liður um að
veita Jóhanni Kristjánssyni 600 króna
styrk til rannsóknar á guðsþakkafjám.
Jeg tel þetta nauðsynjamál, því eins og
nú stendur, er mjög óvíst um ýmsa
opinbera sjóði, hvar þeir eru niður
komnir. Þeir voru stofnaðir svo hundruðum skifti á öldinni sem leið, og eru
nú týndir og tröllum gefnir, tugum saman. Það er að vísu skylda stjómarinnar að garfa í þessu, og það áður en
lengra líður, því sjóðirnir geta hæglega
týnst með öllu, ef engin skilagrein fæst
á því, hvar þeir eru niður komnir. En
jeg er hræddur um, að stjórnin gjöri
ekki nægilega gangskör að þessu, nema
veitt sje eitthvert fje til þess, og maður
sá, sem hjer ræðir um, er bæði fróður
og eftirrýningasamur, og því hið besta
til starfans fallinn.
Jeg get ekki greitt atkvæði með styrknum til Goodtemplarafjelagsins i því
skyni, sem fram á er farið af nefndinni.
Það er lögreglunnar, að sjá um að bannlögin sjeu haldin, en ekki einstakra fjelaga. Dálítið öðra máli væri að gegna
um styrk til bindindisfræðslu. Það er
annars undarlegt með svona gamalt fjelag og vel grundvallað, að það skuli
vera í sifeldu fjárþroti. Það ætti þó að
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geta borið sig.hjálparlaust, eins og önnur fjelög, sem þó hafa lakara fyrirkomulag.
Þá er komin fram brtt. á þgskj. 378,
um að fella burtu styrk til járnbrautarrannsóknar. Jeg mun greiða atkvæði
með þessari tillögu, því að jeg álít að
þeim peningum væri á glæ kastað, er
til þess gengju. Þetta mál hefir verið
rannsakað nokkuð áður, liklega nægilega til þess, að geta fengið nokkra
hugmynd um kostnað lagningarinnar,
en það er auðvitað mál, að þá er það
fjelag kemur hingað, er ætlar að takast járubrautarlagninguna á hendur, þá
mun það sjálft láta gjöra mjög grandgæfilegar mælingar, hvort sem væri, og
þessar 18000 kr. kæmu því að engu
haldi.
, Þá er farið fram á, að 1000 kr. sjeu
veittar til heimilisiðnaðar. Þetta er 500
kr. hækkun frá stjórnarfrumv., en mjer
finst þetta of lítið. Það var sótt um
2500 kr. og það er sannarlega ekki of
mikið, móts við það gagn, sem almenningi getur orðið að góðum leiðbeiningum og kenslu i heimilisiðnaði. Mál
þetta er að vísu nýmæli, en engu síður
mjög mikils vert. Um það er nýlega
komin út ágæt ritgjörð í Skírni eftir
Jón Sigurðsson í Ytstafelli, er sýnir
mæta vél fram á, hversu nauðsynlegt
er að gefa þessu gaum, og það sem
fyret.
Þá vil jeg minnast á eina sparnaðartillögu frá fjárlaganefndinni. Stjórnin
hefir ætlað ábúandanum i Hrauntanga
300 kr., til þess að halda uppi bygð á
öxarfjarðarheiði. Fjárlaganefndin vill
færa þeBsa upphæð niður í 100 kr.
Þarna er likt ástatt og með bóndann í
Tvískerjum, og eru honum ætlaðar 300
kr. hvort árið. Hrauntangi er nýbýli
á miðri heiðinni og var hin mesta þörf
á þvi, þar sem heiðin er svo löng, að

tæplega er hægt að komast yfir hana
á 'einum degi að vetrinum, og oft alls
eigi.
Það getur því oft riðið á lífi
manna, að þarna sje bygð eins og háttv.
framsm. (P. J.), játaði líka 1913 á Alþingi. Jeg skil ekki hvers vegna fjárlaganefndin hefir viljað gjöra upp á
milli Jæssara tveggja manna, því að
býli beggja eru þannig sett, að á hvorugu er búandi nema með svipuðum
styrk frá öðrum; en nauðsyn er á því,
að bygðin leggist ekki niður. Fjárlaganefndin hefir nú að eins ráðist á bóndann í Hrauntanga, sem þó mun verr
staddur.
Þá hefir þó stjórnin verið
sanngjarnari, því að hún ætlaði báðum
jafnt. Þe88i maður, ábúandinn í Hrauntanga, er áreiðanlega fátækasti maðurinn, sem fær fjáretyrk í fjárlögum þingsins, og þess vegna væri hart og órjettlátt, að Játa sparnaðarhugmynd fjárlaganefndarinnar bitna á honum.
Það var svo á síðasta fjárlagaþingi,
að það komst fyrat inn í fjárlagafrumv.
að veita 200 kr. hvort árið til þessa
búanda. En við eina umræðu hjer í
deildinni var þetta fœrt til þannig, að
honum voru ætlaðar 300 kr. fyrra árið
en 100 kr. siðara árið. Var það gjört
með það fyrir augum, að það væri áewfara fyrir hann að fá meira fje útborgað í einu fyrra árið, til þess að hann
gæti fremur bætt hús á bæ sínum. En
það var ekki gjört í þvi skyni, að hann
ætti ekki að fá nema 100 kr. á ári
framvegis. Jeg man eftir því 1913, að
framsm. fjárlaganefndarinnar (P. J.) var
á því, að 300 kr. mundu jafnvel ekki
nægja til þess, að bóndinn gæti haldið
uppi bygð á þessum stað. Hefði því
fremur verið nauðsyn á, að hækka
styrkinn en að lækka hann, og það
hefir stjórnin líka álitið. Jeg hygg að
nefndinni sje þetta ekkert kappsmál. Og
jeg vona að deildin felli þessa tillögu.
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Þá kem jeg að næsta liðnum á atkvæðaskránni. Hann er um það,. að
hækka kaup umsjónarmanns áfengiskaupa. Hann hefir haft 600 kr. á ári,
en nefndin vill nú láta hann hafa 900
kr. Auk þess á að veita samkvæmt
stjómarfrumv. 800 kr. hvort árið til
annara útgjalda við eftirlitið. Þetta er
hægt og vandalítið og því mjög eftirsótt starf, og því engin ástæða til að
fara nú að hækka laun við það. Mjer
var sagt, að þegar það var veitt, hafi
umsækjendur verið milli 20 og 30, og
þar á meðal var hr. Kristján Þorgrímsson. (Pjetur Jónnsson: Er hann sjerstaklega hæfur?) Svo sagði fyrv. ráðherra Kristján Jónsson að minsta kosti.
Hann bar honum það vætti, að hann
væri manna hæfastur til að gegna þessu
starfi. Nú er hr. Kristján Þorgrímsson
fús til að taka það að sjer fyrir 600 kr.
árskaup, og auk þess býðst hann til að
lána hús undir áfengisbyrgðirnar ókeypis. (Hlátur). Þar sem ætlast er til, að
eftirlitið kosti alls 1700 kr. á ári eftir
tillögum nefndarinnar, en tilboð hæfasta
manns liggur fyrir um það, að inna það
af hendi fyrir 600 kr. á ári, þá erauðsjeð að hjer má spara nokkur hundruð
krónur. Væri það miklu nær, heldur
en að leggjast á blásnauðan einyrkja
uppi á öræfum, sem er að reyna að
halda uppi bygð, vegfarendum til
hjálpar.
Fjárveitingin til áveitunnar á Miklavatnsmýri — 13 þús. kr. — sýnist mjer
nokkuð hæpin, þar sem áður hefir verið veitt fje til.þessa sama fyrirtækis,
en það ekki borið neinn árangur.
Það er sagt, að fje þetta skuli ekki
koma til útborgunar, nema landsverkfræðingur gefi yfirlýsingu um, að nægilegt vatn fáist á áveitusvæðið. Það er
svo að heyra, að það sje æði mikill
vandi að sjá það fyrir fram. Raunar
yita allir, að nægilegt vatn er i Þjórsá.

En annað mál er það, hvort hægt er að
koma þvi á áveitusvæðið. (Pjetur Jónsson: Vatnið rennur ofan í móti). Það
er ekki ný uppgötvun. Þúsundir króna
hafa'áður verið lagðar til þessa verks,
án þess að það kæmi að nokkru haldi,
og vissu menn þó þá þenna eiginleika
vatnsins. Það virðist svo, sem einbverjir hálsar sjeu á leiðinni, sem erfitt sje
að koma vatninu yfir. (Pjetur Jónsson:
Nefndin hefir athugað þetta). Fjárlaganefnd hafði lika athugað þetta mál
áður en fyrri fjárveitingin var veitt, og
sömuleiðis verkfræðíngar, og þó hefir
samanlögð speki þeirra að engu haldi
komið. En jeg hefi enga ástæðu til að
halda, að þessi fjárlaganefnd sje athugnlli en fjárlaganefndin þá, eða að verkfræðingarnir sjeu nú orðnir miklu vitrari en fyrr.
Sigurður Eggerz: Klukkan er nú
orðin æði margt. Jeg sá að einn háttv.
þingmaður var sofnaður hjer í deildinni
áðan. En úr því að umræðunum er
haldið áfram, þá vildi jeg biðja menn
að vaka eins vel og þeir geta vakað,
Jeg Btend aðallega upp til þess að
minnast á brtt. á þgskj. 438, um að 14.
liður 16. gr. falli burtu. En sá liður er
um 500 kr. fjárveitingu hvort árið til
að gefa út landsyfirrjettardóma 1800
—1873. Jeg vil gjöra mitt itrasta til að
koma sem bestu samkomulagi á milli
beggja þingmanna Árnesinga (S. S. og
E. A). Þeir hafa deilt um þettaatriði.
Háttv. 1. þm. Árn. (S. S.) hefir borið
það á bæstv. ráðherra, að hann bafi
farið þess á leit við mig, þegar jeg var
ráðherra en hann prófessor við lagadeild Háskólans, að jeg ljeti hann hafa
þenna styrk, til þess að gefa sjálfur út
dómana.
Mjer er ljúft að styrkja hæstv. ráðherra, þegar jeg get það. Mjer erljúft
að vitna það, að Einar prófessor Arn-
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órsson fór aldrei fram á, að hannfengi
sjálfur að gefa út þessa dóma. (Sigurðvr Stgurðssou: Það hefi jeg heldur
aldrei sagt). Hann skrifaði stjórnarráðinu i vetur, og 1jet i ljós, að nauðsynlogt væri að fá dómana út gefna. Jeg
l$itoði álits justitiariusar við yfirrjettinn
á málinu, og hann lýsti því yfir, að
hann teldi það í alla staði heppilegt, að
þefBU væri komið i framkvæmd. Tók
jeg þá þetta upp i fjárlögin.
Hæstv. ráðherra lýsti því yfir áðan,
að hann mundi vilja fela háttv. 1. þm.
Ám. (S. S.) að sjá um útgáfuna. (Rdðheria: Nei; jeg sagðist mundi trúa honum fyrir því, ef hann væri lögfræðingur). Jeg vildi að eins segja það, að ef jeg
byggist við því, þá mundi jeg vera býsna
deigur að greiða atkvæði með fjárveitingunni. Og segi jeg þetta ekki til þess
að gjöra litið úr háttv. 1. þiugm. Árn.
Jeg álít það að eins ekki liggja undir
hanu verkahring.
Þá viidi jeg minnast lítillega á brtt.
nefndarinnar um að frk. Laufey Valdimarsdóttir fái námsstyrk, til þess að
halda áfram námi sínu við Kaupmannahafnar háskóla. Þar sem þessi vel gefna
Stúlka getur ekki fengið Garðstyrk, tel
jég sjálfsagt að samþykkja þessa till.
Vil jeg mæla eins vel með því og jeg

get.
Viðvíkjandi listamannastyrknum vil
jqg geta þess, að þegar jeg tók það ráð,
að hafa hann í einu lagí í fjárlögunum,
eftir bendingu fjárlaganefndarinnar og
þingsins i fyrra, þá vakti það fyrir
rojer að útvega nefnd, til þess að gjöra
tiUögur til stjórnarinnar um styrkveitingarnar. Jeg hafði hugsað mjer að
gjöra tiilögui um slíka nefnd. En þegar jeg ljet af ráðherraembættinu og afhenti núverandi hæstv. ráðherra fjárlagafrumv., hafði jeg ekki áttað mig á,
hvernig nefndin skyldi skipuð oghenni
fyrir kómið. Mjer er ljóst, að það er

talsverðum vandkvæðum. bundið. Ef til
vill leyfi jeg mjer að bera fram brtt.
snertandi þetta atriði til 3. umræðu.
Stjóminni væri það miklu betra, að
hafa þess háttar nefnd sjer við hlið,
einkum ef i henni ættu sæti þeir menn,
sem sjerstaklega hefðu vit á fögrum
listum. Því að vel má búast við því,
hversu rjettlát sem stjórain vill vera í
þessu efni, að hún fái ákúrur i líka átt,
sem háttv. þm. N.-Þing. (B. S.) gjörði
ráð fyrir, að hún gerði menn að stjórnarskáldum o. s. frv. (Sigurður Sigurðsson: Þá verður þessu valdi kipt af
henni). Það getur verið of seint að
byrgja brunninn, þegar barnið erdottið
ofan i hann.
Að því er 8nertir þá till. nefndarinnar, þar sem hún mælir með ýmsum
skáldum og listamönnum, þá vil jeg
sjerstaklega taka i sama strenginn og
háttv. þingm. Dal. (B. J.), viðvíkjandi
Einari Jónssyni myndhöggvara. Nefndin ætlast til, að hann fái 1500 kr. styrk
á ári. Jeg verð að lita svo á, að þessi
styrkur sje í rauninni alt of lítill. Bæði
er það, að þessi listamaður hefir nú
gefið landinu mjög stórhöfðinglega gjöf,
sem að öllum likindum verður því til
mikillar sæmdar i framtiðinni, og auk
þess hefir hann þegar gjört landinu svo
rnikinn sóma, að það verður ekki til
peninga metið. Þó að hann hafi verið
svo óheppinn, að geta ekki selt neítt af
listaverkum sínum, þá hefir hann samt
sem áður hlotið mikinn orðstír, þar
sem talað hefir verið um hann og honum hrósað í frægum timaritum, bæði í
Frakklandi, Englandi og víðar. Oss er
þvi skylt að styrkja hann betur en
nefndin ætlast til. Og því fremur vil
jeg mæla með þvi, þar sem Einar
Jónsson er sjerstaklega óframfærinn að
útvega sjer styrk. Hann er svo skapi
farinn, að hann vill heldur svelta en
biðja um hjálp.
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Jeg þykist.ekki hafa gjört mikið að
þvi, að segja frá einkamálum manna,
sem jeg fjekk vitneskju um í stjórnartíð minni, en jeg get þó ekki látið vera
að skýra frá nokkru,. sem fór á milli
mín og Einars Jónssonar. — Eins og
menn muna, voru 2000 kr. veittar í
núgildandi fjárlögum, til þess að kaupa
fyrir listaverk af íslenskum listamönnum. Jeg áleit rjett, að kaupa fyrir alla
upphæðina af Einari Jónssyni. Kallaði
jeg hann á minn fund og skýrði honum
frá því. Þakkaði hann mjer fyrir. En
næsta dag kemur hann til mín og segir: Er þetta rjett? Eru ekki einhverjir aðrir, sem eins raikla þörf hafa áað
selja verk sín og jeg? Á ekki heldur
að skifta styrknum ? — Jeg segi þetta til
dæmis um það, hvað maðurinn er ákaflega óeigingjarn. (Sigurður Sigurðsson:
Það er satt). Svo óeigingjarn, að jeg
hefí aldrei þekt annað eins.
Jeg vænti að háttv. deild, þegar hún
hefír skoðað málið frá öllum hliðum,
mæli með þvi, að þessum listamanni
verði veitt svo mikil árleg laun, að
hann geti lifað af þeim. Væri vel, ef
hann þyrfti nú ekki lengur að búa við
jafnerfið kjör og hann hefir átt við að
búa i Kauprnannahöfn i langan aldur.
Háttv. þm. N. Þing. (B. S.) mintist á,
að ekki væri ástæða til að veita Jóhanni skáldi Sigurjónssyni styrk, þar
sem hann væri nú orðinn frægur maður og hefði nóg fje til umráða. Það er
satt, að Jóhann Sigurjónsson er mjög
frægur orðinn, svo frægur, að ekkert
skáld er til i Danmörku nú, sem honum er jafnfrægt. En hitt er jafnvíst,
að tekjur hans eru ekki miklar; þær
eru þvert á móti alveg ótrúlega litlar.
Auk þess hafa þær minkað mikið nú
upp á síðkastið, vegna ófriðarins. Þegar
jeg var i Kaupmannahöfn siðast, átti
jeg tal við hann um þetta atriði. Vegna
Ófriðai’ins hefír ekkert orðið úr því, að

ýms leikhús stórborga álfunnar keyptu
leikrit hans, sem þau annars hefðu gjört.
ísland hefir þegar hlotið stórsóma af
þessum manni. Og jeg, sem þekki hann,er sannfærður um, að þó að hann hafí
nú skrifað þau verk, sem hafa gjört
hann stórfrægan, þá eigi hann þó eftir
að skrifa verk, sem gjöra hann eun
frægari.
Þá er hjer brtt. á þgskj. 416 um 3000
kr. hvort árið til dr. Quðm. Finnbogasonar, til þess að endurbæta vinnubrögð
í landinu. Það voru hjer langar umræður um þetta mál í dag — eða í gær,
sem nú má segja. Er því síst ástæða
til að fjölyrða mikið um það nú. Jeg
vildi þó geta þess, að jeg ber nokkurn
kvíðboga fyrir því, að þó að þessi
styrkur væri veittur þessum visindamanni, og góða manni, þá gæti hann
varla orðið honum til mikils gagns. Þó
að gengið væri út frá því, að þessi
vinnuvísindi væru þannig, að þau gætu
orðið að stórmiklu gagni hjer á landi,
þá pr tíminn svo.stuttur, sem doktornum er ætlaður til tilraunanna, að hann
getur ekki, þess vegna, sýnt og sannað
að svo sje. Til þess að rannsaka annað eins mál, þarf miklu lengri tíma.
Auk þess geng jeg út frá því, að ef
nokkur veruleg alvara á að vera í þessum
rannsóknum, þá þurfi doktorinn að hafa
fjölda manns, til þess að gjöra tilraunir
með. Það er óhugsandi, að rannsóknirnar verði að.nokkru gagni, nema hann
hafi' tækifæri til að gjöra hvað eftir
annað rannsóknir á sömu mönnunum.
Nú skulum við gjöra ráð fyrir, að hann
fái flokk manna hjá landsverkfræðingnum, til þess að gjöra tilraunir með.
Segjum svo, að hann veldi úr þeim
flokki verklagnasta manninn. Þá analyserar hann öll hans handtök, en þegar það hefir verið gjört, þá þarf, til
þess að fá enn betri árangur, að fella
burtu öll óþörf handtök. Mjer skilst nú,
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að til þess að gjöra þessar tilraunir,
nægi ekki að hafa heimspeking einan,
sem -analyserar, heldur þurfi einnig að
hafa verkfróðan mann og praktiskan,
til þess að sjá óþörfu handtökin. Enda
mun það vera svo, að í' Araeríku, þar
sem þessar tilraunir hafa verið gjörðar,
hafa ekki eingöngu fengist við þær
heimsþekingar, heldur einnig praktiskir
menn og verkfróðir. Jeg held sem sagt,
að þessi styrkur, eins og honum er fyrir komið, verði aldrei að því gagni, sem
er tilætlun og vilji þessa góða manns.
Jeg mun þvi greiða atkvæði á móti
þessari tillögu. En jafnframt vil jeg
taka það fram hjer í deildinni, £ð
enginn má skilja mitt nei svo, að jeg
vantreysti svo mjög þessum góða og
mikilsvirta heimspekingi. Ailra manna
best gæti jeg unnað honum þess, að
hann hefði tækifæri til að leggja stund
á námsgrein sina, heimspekina. En
þegar á að fara að draga heimspekina
inn í þessa grein, sem hjer er um að
ræða, þá er jeg hræddur um, að það
verði, því miður, ekki að þeim notum,
sem ýmsir ef til vill íraynda sjer nú.
Brtt. á þgskj. 338 við 29. lið 15. gr.,
um að hækka styrkinn til dr. Helga Pjeturss., get jeg eftir atvikum mælt með.
Brtt. á þgskj. 338 um 1000 kr. styrk
til Goodtemplarareglunnar hefir sætt
andmælum. Þau andmæli hafa ekki
verið á rökum bygð. Jeg lít svo á, að
Templarareglan hafi unnið mikið og
gott verk fyrir þetta land. Og jeg skoða
þenna styrk sem litilsháttar umbunun
fyrir þau verk. Þó að í nefndarálitinu
standi, að hún eigi að fá styrkinn til
þess að vernda bannlögin, þá ber það
vitanlega ekki að skilja svo bókstaflega,
að hún eigi að fara að blanda sjer i
starf lögreglunnar, heldur er hitt auð
sjáanlega meiningin, að hún á að skapa
betri opinion fyrir bannlögunum en nú
er.

Eins og kunnugt er, liggur aðalhættan fyrir bannlögin ekki í því, hvernig
þau eru sniðin í sjálfu sjer, heldur einkanlega í því, að margir þeirra raanna,
er standa í efstu tröppum mannfjelagsins, hafa snúist á móti þessum lögum.
Þeir skapa »móðinn«, en þeir, sem eru
enn þá lítilsigldari, fara í kjölfarið.
Hjer liggur fyrir tillaga um það, að
styrkurinn til búnaðarfjelaga verði látinn halda sjer óbreyttur. Jeg hlýt að
mæla með þessari tillögu. Jeg verð að
líta svo á, að þessi fjelög hafi gjört það
gagn, að fje til þeirra sje vel varið.
Ut um land er mjer kunnugt um, að
menn hafa sett allmikið traust til þessa
styrks. Háttv. fjárlaganefnd hefir lagt
það til, að hann væri feldur burtu. Jeg
get ekki fallist á það. Það mundi
vekja óánægju um alt land, ef þessi
styrkur, sem hefir verið lyftistöng undir margar og mikilsverðar framfarir i
landinu, yrði nú alt i einu afnuminn,
öllum að óvörum. Vitanlega er gott að
spara — og jeg er sjálfur sparnaðarmaður — en það er hrein og bein eyðslusemi að spara styrk til jafn þarflegra
stofnana og búnaðarfjelaganna. Jeg
gjöri ráð fyrir, að jeg þurfi ekki að
mæla betur fyrir þessari tillögu, en jeg
nú hefi gjört. Jeg vænti þess fastlega,
að hún verði samþykt.
Um styrkinn til Miklavatnsáveitunnar hefir verið talsvert rætt. Jeg er þvi
meðmæltur, að brtt. sú, er að honum
lýtur, verði samþykt. Enda þótt eitthvað hafi mishepnast við fyrirtækið í
fyrstu, þá getur slíkt komið fyrir á
bestu heimilum, og það tjáir ekki að
kippa að sjer hendinni þegar byrjað er
á fyrirtækinu. Það verður að veita
nægilegt fje til þess, að það geti orðið
að tilætluðum notum.
Þá er hjer tillaga um fjárveitingu til
áframbalds brimbrjótsins i Bolungarvik.
Strax og þetta mál var borið fram hjer
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á þinginu, þá skildist mjer það, að hjer
væri um fyrirtæki að ræða, sem þinginu væri skylt að styðja. Háttv. nefnd
hefir sett það sem skilyrði fyrir fjárveitingunni, að hjeraðið leggi fram jafn
mikið fje og landssjóður. En þetta skilyrði gæti orðið til þesa, að fyrirtækinu
yrði siglt í strand. Það er ekki hægt
að búast við því, að fátækir sjómenn
geti lagt svo mikið fje af mörkum. Jeg
mun því greiða atkvæði með tillögu
þeirri, er fer fram á það, að fjeð verði
veitt skilyrðislaust, enda sje jeg það
líka í frv. 8tjórnarinnar, að hún hefir
lagt það til.
Þá er brtt. á þgsbj. 338, er fer fram
á 5000 kr. fjárveitingu til þess að ryðja
vör við Ingólfshöfða. Jeg vil eindregið mæla með þessari brtt. Jeg er kunnugur staðháttum þar eystra. öræfin
liggja milli Breiðamerkur- og Skeiðarársands, og að þeim liggja ill vötn yfirferðar og oft ófær. Kæmi þessi vör við
Ingólfshöfða, þá mundi það geta Ijett
ákafiega mikið alla aðfiutninga.
Jafnfrarat ber þess að gæta, að fiskisælustu mið landsins liggja þarna fyrir
landi, og væri það ekki lítill fengur
fyrir sveitirnar, að geta stundað fiskveiðar þar. Jeg tel þessa brtt. eina af
hinum allra sjálfsögðustu.
Háttv. 1. þm. Húnv. (G. H.) hefir oft
minst á Jökulsárbrúna. Jeg ætla mjer
ekki að fara að blanda mjer í öll ónotin, sem farið hafa á milli hans og háttv.
2. þm. S.-Múl. (G. E.). Þau eru mjer
óviðkomandi. En mig tekur það sárt,
að háttv. þm. (G. H.) skuli alt af vera
að smásenda hnútur i þetta mikla mannvirki, sem jeg er sannfærður um að
verður þingthu til mikils sóma, ef það
nær fram að ganga nú. Það gæfi fjárlögunum miklu meiri svip en ella. Og
jeg lít svo á, að það ætti að vera hugsjón hvers þings, að skapa á hverju

fjárhág8timabili eitthvert mannvirki, er
stæði lengi sem vottur um vaxandi
menningu. Þegar menn riða austur um
sveitir, hvað er það þá, sem þeir helst
reka augun i? Það eru brýrnar á
ölfusá og Þjóreá. Og jeg er viss um
það, að líti háttv. 1. þm. Húnv. (G. H.)
á fortiðina og beri hana saman við nútimanh, þá kannast hann við, að þessi
mannvirki, ölfusár- og Þjóreárbrú, sjeu
einn af ríbustu vottum um vaxandi
menningu í landinu. Jeg tel óþarfa að
fara frekari orðum um þetta mál nú.
Það er svo margsýnt fram á nauðsynina til verksins, og þau rök standa enn
óhrakin.
Að þvi er snertir fjárveitinguna til
rannsóknar á járnbrautarsvæðinu austur um sýslur, þá skal jeg játa það, áð
jeg býst við, að sú komi tiðin, að þessi
járnbraut verði lögð. En þegar jeg lit
á allar horfur nú, þá gjöri jeg ekki ráð
fyrir, að hægt verði að leggja hana
fyratu árin. Þess vegna virðist mjer
óþarft að veita þetta fje að þessu sinni.
Aftur á móti finst mjer það eðlilegt og
sjálfsagt, að haldið sje áfram snjómælingum á þessum stöðvum á hverjum
vetri, svo að fáist sem glegst vitneskja
uni það, hvar snjóþyngslin sjeu mest,
og þetta kostar heldur ekki mikið fje.
En að öðru leyti gjöri jeg ráð fýrir því,
að ófriðurinn valdi þvf, að víð getum
ekki hugsað til þess, að koma þessu
fyrirtæki í verk á næstu árum.
Jeg hefi þá athugað helstu brtt., sem
fyrir liggja, og hefi reynt að vera eínfl
stuttorður og mjer var unt, en væntanlega gefst mjer kostur á að bæta það
upp næst er jeg tek til máls.

Framsðgum. (Pjetur Jónsson):
Jeg býst við þvf, að þeir háttv. þm.,
sem talað hafa, sjeu búnir að vinna upp
alla þolinmæði háttv. deildar. Þeir hafa
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nú, hver eftir annan, haldið sannnefndar
framsöguræður. Jeg get þvi vist ekki
bygt á mikilli þolinmæði manna, til
þess að hlusta á röksemdir nefndarinnar. Það hefir reynst svo, að menn hafa
verið allókyrrir í sætum sínum, þegar
aðrir en þeir sjálfir hafa verið að halda
ræðu.
Ætlun nefndarinnar var sú, að vinna
starf sitt á eins stuttum tima og unt
væri, með þvi þó að ganga sæmilega
frá fjárlögunum. Hún vildi ekki að þingið þyrfti fyrir hennar seinleika að tefjast lengi, eða verða kostnaðarsamara
en brýn þörf krefði. Þetta var beinlinis spamaðaratriði hjá nefndinni. Aftur á móti virðist ekkert slíkt hafa vakað fyrir sumum þingmönnum, því að
þeir hafa beinlinis tafið málið með meðferð sinni og löngum ræðum. öll sú
vinna, er jeg hefi lagt á mig sem skrifari nefndarinnar, til þess að fiýta fjárlögunum, er því unnin fyrir gíg.
Jeg kemst ekki hjá þvi, að minnast
á ræðu hæstv. ráðherra og þakka honum fyrir, hvernig hann hefir metið viðleitni nefndarinnar og tekið í tillögur
hennar. Hann hafði ekki mikið út á
þær að setja. Það voru að eins nokkur smáatriði, sem á milli bar. Jeg fer
fljótt yfir sögu, og vona, að menn vorkenni það, þar sem áliðið er orðið.
Hæstv. ráðherra fann að því, að nefndin hafði fært niður styrkinn til afskrifta
og Ijósmyndunar fornskjala. En svo
stóð á því, að nefndin vissi ekki, hvemig
þessu starfi væri varið, hvort i raun veru
væri unnið fyrir styrknum, hvað valið
væri til afskriftar, hvort.það væri tekið
»holt og bolt«, eða að eins þau skjöl, er
mest væri um vert. Um þetta lá engin skýrsia fyrir, og því færði nefndin
fjárveitinguna niður. Þá mintist hann
á styrkinn til útgáfu dómasafnsins, er
nefndin leggur til, að feldur verði burtu.
Ál.þt. 1519 B. IH.

Jeg skal fúslega kannast við það, að
fyrir nefndinni er þetta bara hreint
sparaaðaratriði. Það er fjarri því, að hún
sje á móti þessum styrk, i sjálfu sjer;
hún álítur verkið nauðsynjaverk, en eitt
af þeim, er spara mætti að þessu sinni.
Þá mintist hann á sundurgreining
nefndarinnar á listamannastyrknum.
Nefndin talaði aldrei um það, sin á milli,
hvort skoða ætti tillögu hennar um
sundurliðun alveg bindandi, svo stjórnin mætti hvorki hafa upphæðirnar hærri
nje lægri, en jeg heyri það nú á háttv.
nefndarmönnum, er talað hafa, að skoðanir þeirra eru skiftar um þetta atriði.
Jeg get því ekki svarað fyrirspurn hv.
ráðherra. En á upphæðunum virðist
mjer það sjást, að ekki hafi verið tilætlunin, að færa styrki til einstakra
listamanna mikið upp, en nefndin hafi
viljað tryggja það, að þessir menn, er
hún nefnir, gætu treyst því að hljóta
ekki minni styrk, en í álitinu getur.
Jeg vona, að hæstv. ráðherra líti hlýlegri augum á styrkinn til samvinnufjelaganna, þegar hann hefir athugað
málið. Samvinnufjelaga hreyfingin, og
þá einkum kaupfjelaganna, er merkilegasta hreyfingin á þessu landi í umbótum á verslun, og hefir komið meiru
til leiðar, beint og óbeint, til umbóta
versluninni, en nokkuð annað, siðan
verslunarfrelsið komst á. Jeg get því
ekki annað sjeð, en það sje sjálfsagt að
veita þennan litla styrk, þó ekki væri
nema í viðurkenningarskyni. Og hæstv.
ráðherra ætti að þekkja skaplyndi mitt
8vo vel, að hann vissi það, að jeg
myndi ekki halda þessu máli svo mjög
fram, ef hjer væri um eitthvert »humbug« að ræða, sem vel mætti bíða.
Þá vjek hann að styrknum til Heimilisiðnaðarfjelagsins, en þvi hefir þegar
yerið svarað, svo að jeg get gengið
fram hjá því.
21
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Þá hafa nokkrir háttv. þm. minst á hvað gjörir sýslan? Þetta eruppgripastyrkinn til búnaðarfjelaganna.
Eins sýsla. Eða hvaða sönnun er það fyrir nytog jeg hefi þegar tekið fram, þá má semi fyrirtækisins, að sýslan vill að eins
ekki skoða brtt. nefndarinnar öðru vísi leggja fram 2000 kr. til verksins?
en bráðabirgðaráðstöfun. Margir háttv. Sýslumaðurinn sendi nefndinni brjef,
þm. hafa mælt á móti þessari brtt. En sem er, segi og skrifa, þrjár línur!
hugsun okkar var sú, að það væri ekki Hvaða áhuga lýsir þetta á fyrirtækinu?
ósanngjarnt að nema styrkinn burtu Jeg verð að álíta, að þetta fyrirtæki sje
þetta fjárhagstímabil, þar sem ágætt ár heimskulega stofnað, svo framarlega
hefir verið fyrir bændur, en enginn sem sýslan og hreppurinn treystir sjer
skattur hefir verið lagður á gróða þann, ekki til að leggja fram fje til jafns, að
er þeir hafa fengið vegna verðhækk- minsta kosti, við landsjóð. Jeg vil taka
unar þeirrar á afurðunum, sem orsakast til samanburðar veginn hjerna suður
hefir af Norðurálfuófriðnum. Og það var Hraunin til Keflavíkur. Til þess vegar
von mín, að bændur mundu ganga að hafa verið lagðar, eftir því sem mig
þessu þegjandi og sjá sóma sinn i þvi minnir, 70—80 þús. kr. úr landsjóði og
að gefa þetta eftir nú, er þeir líta á sömu upphæð hefir sýslan lagt fram, og
þörfina á því að treysta fjárhaginn. sje jeg ekki, að í meira sje ráðist, þótt
Jeg áleit þetta heppilega tilraun í þá til þessa brimbrjóts komi frá sýslunni
átt, hvernig sem niðurstaðan nú verður, og hreppnum helmingur kostnaðarins,
er til atkvæða kemur. Jeg tel það of heldur þvert á móti Af vegi þessum
lítið að nema styrkinn að eins burtu eru engar beinar tekjur, en lendingar
annað árið, og mun því greiða atkvæði geta gefið beinar tekjur.
á móti brtt. háttv. 1. þm. Árn. (S. S.).
Háttv. 2. þm. S.-M. (G. E.) talaði um
Háttv. 1. þm. Húnv. (G. H.) hefir bryggjuna í Reyðarfirði. Hjer er ekki
minst á við mig utan fundar og mælst neitt að að finna. Það hefir verið tekið
til þess, að nefndin legði ekki á móti fram, að þar sem nefndin hefir lagt til,
styrknum til Blönduósbryggjunnar. Ef að veita meiri styrk að tiltölu en venja
Húnvetningar vildu vinna það tii, að er til, þá er það eingöngu bygt á því,
burt væri numinn styrkurinn til Langa- að landssjóður á landið í kring, svo að
dalsvegarins annað árið og því fje, er líklegt er, að það muni hækka í verði
sparaðist við það, yrði varið til bryggj- við þetta.
unnar, þá gæti þetta komið til mála.
Jeg ætla að enda á smámáli, sem
Jeg hefi ekki átt kost á að ræða slikt háttv. þm. N.-Þ. (B. S.) hefir hreyft,
við nefndina, en býst við, að hún gjöri sem sje styrk til bóndans i Hrauntanga.
þetta ekki að neinu kappsmáli. Fyrir Hann er ekki máli þessu kunnugri en
sjálfan mig get jeg lofað þvi, að greiða jeg, og getur því ekki frekar um það
ekki atkvæði á móti bryggjunni í þetta borið. í núgildandi fjárlögum er þessi
sinn.
styrkur 300 kr. f. á, en 100 kr. s. á.
Þá verð jeg að minnast nokkuð á Styrkurinn var hafður hærri f. á. til
brimbrjótinn í Bolungarvik. Margir hv. þess, að ábúandinn gæti bætt húsaþm. hafa látið þá skoðun í ljós, að veita kynni sín og hýst ferðamenn. Þetta
ætti fjeð til. verksins skilyrðislaust. Jeg hefir verið gjört undir umsjón sýsluverð að álíta þetta hið mesta glapræði. manns. En hinn árlegi styrkur var
Það hefir verið fært til, að hreppur- ætlaður 100 kr., og verð jeg að álíta
inn geti ekki lagt þetta fje á móti. En það sæmilegan styrk, með því að veg-
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urinn er alls ekki fjölfarinn. Nefndin
gjörir þetta þó ekki að kappsraáli, en
lítur svo á, að það muni hafa verið af
vangæslu, er stjórnin setti þenna lið
300 kr. hvort árið.
Jeg ætla ekki áð tala meira i þetta
sinn, þótt skrifað hafi jeg niður athugasemdir um margt, sem fram hefir komið i umræðunum, og tel heppilegast, að
svara með þögninni.
Báðherra: Það er aðallega vegna
einnar tillögu frá mjer, að jeg stend
aftur upp; jeg á við brtt. á þgskj. 497,
um 2500 kr. styrk til rannsóknar á
Flóaáveitunni. Vildi jeg gjarna, að
háttv. framsm. (P. J.) hlustaði á mál
mitt.
Svo er mál með vexti, að nýlega var
borin upp hjer í deildinni tillaga til
þingsályktunar frá allri landbúnaðarnefndinni um heimild til stjórnarinnar
að verja alt að 2500 kr. i þessu skyni.
Þessi tillaga var samþykt hjer með
nafnakalli og fjekk þau afdrif, sem
merkileg mega teljast í þingsögunni, að
ekkert neikvæði var við henni goldið.
Þessi tillaga var einnig samþykt í Ed.
með 11 atkv. samhlj.
Nú getur 8tjórnin ekki talið það formlega fjárveiting, sem að eins er heimild
fyrir í þingsályktunartillögu, þótt vitanlega mætti verja það, að nota heimildina og færa upphæðina síðar til útgjalda
I fjáraukalögum. Þess vegna hefi jeg
talið rjett, að þessi upphæð verði tekin
inn í fjárlögin, alveg eins og aðrar fjárveitingar, sem ekki er heimild fyrir í
sjerstökum lögum. Vona jeg, að háttv.
deild skilji, að þetta er alveg sjálfsagt.
Menn hafa ekkí verið á sama máli
sem jeg um fjárveiting til Heimilisiðnaðarfjelagsins. Ef til vill kennir hjer
misskilnings, og vera má, að jeg eigi
einhverja sök á því. Það er ekki til-

gangur minn að mæla >principielt< á
móti þessum styrk, en það, sem jeg
átti við, var það, að þessi iðnaður mundi
ekki rekinn á sem hagkvæmastan hátt.
Jeg játa, að það gæti haft töluverða
þýðingu, ef heimilisiðnaður ykist í landin'u; með því mundu menn venjast
nokkuð af iðjuleysi, dálitlar tekjur
mundu skapast við það og lítilsháttar
skemtun mundu menn hafa af því, að
dútla við þessi verk. En jeg hverf ekki
frá þvi, að þessum heimilisiðnaði sje
likt farið og húsmæðrafræðslunni í kaupstöðunum. Sannleikurinn er sá, að eins
og nú er, þá er þessi iðnaður meir i
orði en á borði. Menn eru látnir fitla
við fínan vefnað, salonsvefnað og spjaldvefnað og þess konar, en óneitanlega
væri meira um það vert, ef gauraur
væri gefinn að vaðmálsvefnaði og einskeftu og öðru slíku, sem til nytja má
vera, eins og prjónlesi alls konar. Þvi
hefir verið skotið að mjer, hvort kent
mundi þar að prjóna. Jeg get ekki
svarað, því að jeg veit það ekki. Jeg
hefi lesið skýrslur fjelagsins og verð að
byggja á þeim. Ef fjelagið væri dálítið hagsýnna en jeg held að það sje, þá
skyldi jeg sístur manna verða til að
hamla því, að það fengi einhvern styrk.
Jeg sje lika, að eitthvað er þar fengist
við smíðar, en mjög mun það vera óhagkvæmt. Jeg sje, að eitthvað hefir verið gjört að því að smíða hrífur, en það
get jeg ekki talið hagsýni að eyða heilum dögum í að tálga eða hefia eina
spýtu. Hjer mun vera líkt á komið og
í barnaskólunum og latínuskólanum, sem
nú má þó ekki lengur svo heita, heldur almennur mentaskóli; áherslan aðallega lögð á það, sem fínt er, alveg eins
og í matreiðsluskólunum, þar sem húsmæðrunum er kent að búa til »fromagebudding* og annað þess háttar, í stað
þess að búa til almennan islenskan mat,
21*
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sem tíðkaet til sjávar og sveita, kunni
að elda ósangan graut og annað slíkt.
Jeg skal ekki fara út i járnbrautarmálið nú, enda er háttv. 1. þm. G.-K.
(B. K.) farinn af fundi, og vil jeg ekki
neitt til hans tala um það mál, fyrst
hann er ekki viðstaddur. En ekki kæíni
mjer það á óvart, þótt svo gæti farið,
að líkt reyndist um þessa áætlun hans
og um áætlunina um símana forðum í
nefndaráliti minni hluta fjárlaganefndar Nd. 1905; þar var tekjuhalli af símanum áætlaður af háttv. 1. þm. G. K.
(B. K.) 137 þús. kr., en nú nemur tekjuafgangurinn af símanum ekki einungis
þeirri upphæð, 137 þús. kr., heldur
jafnvel nokkru meira.
Þetta járnbrautarmál er meira og
minna trúmái, og miðast því við hverja
trú menn hafa á landinu og gæðum
þess. Þótt gefið væri í byrjun eitthvert
tap á járnbrautinni reikningslega sjeð,
þá myndi það samt ekki fæla mig frá
að styðja það fyrirtæki. Jeg véit ekki
betur en að ef gjört er upp reikningslega, þá sje tap á hverjum vegarspotta,
sem lagður hefir verið, en samt játa
allir, að hinn óbeini arður, sem ekki
verður færður til reiknings, vegi margfaldlega upp þetta tap.
Þá sný jeg mjer að skáldunum. Háttv.
þm. N.-Þing. (B. S.) sagði, að það gæti
verið hættulegt, að stjórnin úthlutaði
styrknum, því að með því mundu skáidin verða loftungur stjórnarinnar; þar á
móti mundi þeirrar hættu ekki gæta, ef
þingið úthlutaði fjenu. En má jegspyrja:
Veltur ekki líka á ýmsu í þinginu?
Mun ekki vera hægt að nefna dæmi
þess, að skáldastyrkirnir hafi hjer verið
komnir undir pólitískum veðrabrigðum?
Það er víst, að þingið eða meiri hluti
þess hefir í fiokkaæsingu beint reynt til
þess að útiloka frá styrk þau skáld, sem
ekki hafa sungið meiri hluta þingsins lof
í það og það sinn. Annars er það und-

arlegt, að þessi orð skuli koma frá háttv.
þm. N.-Þing. (B. S), manni, sem eitt
sinn hefir borið fram þá tillögu hjer á
þingi, að allir skáldastyrkir skyldu afnumnir, þótt einn stæði hann uppi þá.
Háttv. þm. (B. S.) mintist á eitt af vorum góðu skáldum, Jóhann Sigurjónsson,
og mundi jeg sist hafa búist við þeim
orðum frá honum, sem hann Ijet þar
um mælt. Ekki svo að skilja, að háttv.
þm. vildi í nokkuru draga af sóma Jóhanns sem skálds, en hann taldi gjörsamlega óþarft að veita Jóhanni styrk
hjeðan, með þvi að hann mundi hafa
ærnar tekjur af leikritum sínum. Þessi
orð hljóta að vera sprottin af ókunnugleika. Fyrst farið er að draga nöfn
manna inn í umræðurnar, er mjer óhætt
að geta þess, að mjer er kunnugt um,
að fjárhagur Jóhanns er ekki góður nú
sem stendur, svo að honum mundi þökk
á þvi, að Alþingi sýndi honuin nokkurn
sóma, sera kæmi þá fram i peningalegu
formi. .Styrjöldin veldur því, að hann
fær nú miklu minna fyrir leikrit sin en
ella mundi. Leikhúsið Volks freie Buhne
i Berlin greiðir honum nálega sömu
upphæð sem Leikfjelag Reykjavikur, og
vita allir, að enginn verður feitur af
þvi gjaldi. Mjer skildist svo á Jóhanni,
þegar eg hitti hann í vor, að honum
væri þægð í því, að Alþingi sýndi honum sóma á þennan hátt, enda er hann
nú af kappi að vinna að leikriti úr
einni af vorum bestu sögum, og býst
jeg við, að honum þætti nokkuð undir
þvi komið, að fá að njóta styrks þann
tíma, sem hann hefir það leikrit í smiðum.
Það er ekki siður sómi oss að styrkja
þennan mann en honum að þiggja. Vjer
verðum að gæta þess, að hann er nú
að verða einn af vorum kunnustu mönnum erlendis, og rit hans hafa hlotið lof
mikið af hinum heistu listdómurum og
eru nú lesin um Þýskaland, England,
Ameriku og Ítalíu, auk Norðurlanda.
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Þetta hefi jeg sjeð i úrklippum ýmsra
blaða, þar sem getið er rita Jóhanns,
Fjalla-Eyvindar, Bóndans á Hrauni o. fi.
Um Einar Jónsson höggmyndasmið er
ekki mikill ágreiningur. Allir virðast
vera á einu máli um það, að hann sje
góðs verður, og betur en vjer getum
látið í tje. Um húsið yfir listaverk
hans skal jeg geta þess, að jeg hefi
hugsað mjer að það væri haft svo, að
það gæti orðið stofn i atærra hús. Jeg
er þvi miður ekki húsasmiðafróður, en
tel. sjálfsagt, að fenginn yrði uppdráttur
og áætlun um húsið með það fyrir augum, að aukið yrði við.
Það er rjett hjá háttv. þm. N.-Þing.
(B. S.), að söfnin eru að sprengja af
sjer Safnahúaið. Ef nú stjórninni er
veitt heimild til þess að kaupa Landsbankarústirnar, væri athugandi, hvort
ekki mætti endurbæta þær svo, að fiytja
mætti þangað eitthvað af söfnunum.
Annars hefi jeg heyrt, að Safnahúsið
væri svo úr garði gjört, að auka mætti
við það.
Jeg er sammála háttv. þm. V.-Sk.
(S. E.) um atyrkinn til Stórstúkunnar.
En jeg mundi vilja orða liðinn öðru visi
en fjárlaganefndin, þannig, að svo væri
látið heita, að styrkurinn væri ætlaður
til efiingar bindindi, eða eittbvað á þá
leið. En við það kann jeg ekki, að
styrkurinn sje ætlaður til þess að haída
uppi bannlögunum, því að það heyrir
undir löggæsluna, sýslumenn og bæjarfógeta. Þar á móti er styrkurinn vel
fallinn til þess, að halda uppi bindindisfræðslu og bindindisáhuga. Það er svo
um bannlögin, að þau hafa að vissu
leyti hvatt til mótspymu gegn sjálfum
sjer, og sumum þykir jafnvel fremd í
að brjóta þessi lög. En þótt menn sjeu
á móti lögunum, liggur við drengskapur þeirra og sjálfsögð borgaraskylda að
brjóta þau ekki, á meðan þau haldast.
Hitt er annað mál, að þeir, sem eru á

móti lögunum, hafa fullan rjett til þess
að sannfæra menn um það, að lögin
sjeu ekki haldkvæm.
Um Miklavatnsmýri þarf jeg ekki að
tala langt, þvi að sá fjárveitingarliður
hefir ekki sætt miklum andmælum.
Jeg er þakklátur háttv. þm. V.-Sk.
(S. E.) fyrir undirtektir hans undir lánsheimildina til Skeiðaáveitunnar. Fjárlaganefnd hefir tekið þá heimild upp,
og vona jeg, að háttv. deild taki vel i
það mál, þvi að hjer er ekki um gjöf
að ræða, heldur lán á ábyrgð sýslufjelagsins, og á að endurgreiðast með
venjulegum hætti. Málið er að öllu
undirbúið, og hlutaðeigándi hreppsfjelag
og sýslufjelag útvega það fje, sem á
vantar.
Háttv. þm. V.-Sk. (S. E.) mintist á
styrk til skálda og listamanna, og talaði um að láta nefnd manna úthluta
þessum styrk.
Jeg er hræddur um, að erfitt verði
að koma þessu vel fyrir. Skáldin, sem
manna best hafa vit á málinu, eru sjálf
ofmikið við málin riðin, til þess að hægt
verði að fela þeim að úthluta styrknum.
Jeg játa hins vegar, að þessi nefnd væri
vel fallin til að taka skellinn af stjórninni, og mjer er sannarlega ekki áhugamál, að stjórninni sje falið að úthluta
þessum styrk. Það er auðvitað vandalítið að úthluta styrknum, ef þingið er
fyrir fram búið að ákveða, hverjir eigi
að fá hann. En hitt er vandameira, 'ef
mismunandi skoðanir koma fram i fjárlaganefndum efri og neðri deildar. Þá
get jeg ekki sjeð annað en stjórnin
hljóti að vera óbundin.
Þá skal jeg nefna skyrkveitinguna til
þess að* afrita skjöl i útlendum söfnum.
Mjer þykir það mjög eðlilegt, að fjárlaganefndin hefir ekki gjört sjer glögga
grein fyrir þessum styrk. Það hefir áður verið veitturstyrkur í sama augnamiði.
Það er saroi maðurinn, sem unnið hefir
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alt verkið fyrir bæði söfnin, Skjalasafnið
og Landsbókasafnið. Þessi maður hefir
unnið fyrir vist kaup um timann. Það,
sem hann hefir unnið fyrir Landsbókasafnið, hefir verið greitt hjá Dr. Finni
Jónssyni, en útborgun á hinu hefir Jón
Krahhe skrifstofustjóri annast, og ekkert
hefir verið útborgað, nema samkvæmt
vottorðum. Það hefir verið haft ríkt
eftirlit með þvi, að ekki væri borgað
fyrir meira en unnið væri, og hið sama
verður gjört framvegis, ef fjárveitingin
fæst.
Landsskjalavörður ræður, hvað afritað er fyrir Landsskjalasafnið, en landsbókavörður, hvað afritað er fyrir Lands
bókasafnið. Tryggar verður þvi ekki
fyrir komið.

Frámsögum. (Pjetur Jónsson):

ekki áðan, að tillagan var komin frá
stjórninni en ekki nefndinni. í nefndarálitinu segir svo um þetta mál:
«Þótt nefndin hafi ekki viljað
leggja það til, að fjárveitingin falli
burt, þá er hún engan veginn laus
við allan geig við þetta fyrirtæki,
vegna þeirrar reynslu, sem þegar
er fengin. En nefndin verður að
treysta landstjórninni og verkfræð
ingunum til þess, að hjer verði ekki
lagt í nýjan kostnað, nema full
tryggiug sje fyrir því, að nægiiegt
vatn fáist, og tilraunin um not
jökulvatnsáveitu nái tilgangi sínum <.
Þetta sýnir ljóst afstöðu nefndarinnar.
Þá skal jeg geta þess, út af skáldstyrknum, að nefndin taldi upp í nefndarálitinu þessi skáld, einungis af því,
að þessir menn hafa staðið í fjárlögunum nú í mörg ár, og nefndin taldi ekki
rjett að svifta þá þessum styrk, sem
þeir hafa haft.

Það var að eins örstutt athugasemd út
af ræðu hæstv. ráðherra og orðum hans
viðvíkjandi Stórstúkunni. Það, sem sagt
er í nefndarálitinu um þenna styrk, er
þetta:
>Stóretúka Goodtemparaeótti ura
Þegar hjer var komið umræðum, var
2000 kr. styrk hvort árið, til þess nóttu nokkuð betur komið en á óttu, og
að styðja að því, að bannlögin sjeu bar forseti þá upp ósk um að slita umhaldin,' og að fyrirbyggja með öllu ræðum þá þegar, er honum hafði borist
heiðarlegu móti, að þau verði af- frá Sveini Björnssyni, Einari Jónssyni,
numin. Meiri hluti nefndarinnar Jóni Jónssyni, Sigurði Sigurðssyni, Pjetri
vill sinna beiðni þessari að nokkru, Jónssyni og Þórarni Benediktssyni. Var
og leggur nefndin- þvi til að 1000 hún feld með 10 : 9 atkv. að viðhöfðu
kr. sjeu veittar hvort árið«.
nafnakalli, og sögðu
Á þessum orðum sjest, að í nefndarjd:
nei:
álitinu eru eigi færðar ástæður frá Björn Hallsson,
Bened. Sveinsson,
nefndinni fyrir styrk þessum, heldurað Eggert Pálsson,
Bjarni Jónsson,
eins úr umsókninni.
Einar Arnóreson,
Einar Jónsson,
Jeg skal játa það, að ágreiningur varð Jón Jónsson,
Guðm. Hannesson,
um það i nefndinni, hvort þetta skyldi Magnús Kristjánss., Jóhann Eyjólfsson,
veita ellegar ekki, en aðalmeðmælandi Pjetur Jónsson,
Matth. Olafsson,
var háttv. 1. þm. G. K. (B.-K.) en ekki Sig. Sigurðsson,
Sigurður Eggerz,
jeg, og veit jeg því ekki nákvæmlega Sveinn Björnsson, Sig. Gunnarsson,
um tilgang meiri hluta nefndarinnar.
Þór. Benediktsson. Stef. Stefánsson,
Þá er Miklavatnsáveitan, sem jeg
Þorleifur Jónsson.
vfóli minnast lítillega á. Jeg mundi
Sex þingmenn v >ru fjaretaddif.
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Bjarni Jónsson: Mjer væri nú
hægt um vik, að tala hjer í 4 klukkutíma, eins og jeg lofaði áðan, en af þvi
að jeg vil ekki hefna mín á hæstv. forseta og vesalings þingskrifurunum, þá
ætla jeg að láta ræðuna farast fyrir að
sinni.
Benedikt Sveinsson: Jeg fer að
dæmum viturra manna, að lengja ekki
umræðutnar, sem þegar eru orðnar alllangar. Sje lika, að menn eru orðnir
heimfúsir og syfjaðir, og tek þvi ekki til
máls frekar.
Binar Jónsson: Þeir urðu nú
loks þeir einstöku fyrirmyndarmenn,
þeir háttv. þingmenn sem síðast töluðu,
að jeg ætla að fara að dæmum þeirra,
og falla lika frá orðinu, samt með þvi
skilyrði, að umræðum sje hætt.
Að eins vil jeg minnast á eina brtt.
Það er farið fram á að hækka laun umsjónarmanns áfengiskaupa. Jeg vil benda
mönnum á, að tilboð liggur fyrir, hjer
frammi í lestrarsalnum, frá manni einum bjer í bænum, um að hann vilji
taka að sjer starfann, fyrir sömu laun
og áður hafa verið, svo þessi launahækkun er alsendis óþörf.
Ráðherra: Það er rjett, að það
liggur fyrir tilboð frá öðrum, en jeg vil
vekja athygli manna á því, að það er
ekki rjett, að taka öllum undirboðum
um opinber störf.
Nú sem hjer var komið, var liðin
stund af óttu, og var þá umræðum slitið og fundi frestað tii hádegis.

Á hádegi þiðjudaginn þann 24. ágúst,
var fundinum fram haldið, og hófst þá

ATKVQR.
um 15.—22. gr. (AJcv.sJerd A. 480):
91. brtt. 338,62 samþ. með 19 shlj. atkv.
92. — 338,63 — — 16:5
—
93. — 338,64 — — 13: 5
—
94. — 338,65 — — 13 : 8
—
95. — 339 feld með 22 : 3 atkv. að
viðhöfðu nafnakaili, og sögðu
jd:
nei:
Bened. Sveinsson, Björn Hallsson,
Bjarni Jónsson,
Eggert Pálsson,
Einar Arnórsson, Björn Kristjánss.,
Einar Jónsson,
Guðm. Eggerz,
Guðm. Hannesson,
Hannes Hafstein,
Hjörtur Snorrason,
Jóhann Eyjólfsson,
Jón Jónsson,
Jón Magnússon,
Magnús Kristjánss.,
Matth. Olafsson,
Pjetur Jónsson,
Sigurður Eggerz,
Sig. Gunnarsson,
Sig. Sigurðsson,
Skúli Thoroddsen.
Stef. Stefánsson,
Sveinn Björnsson,
Þorleifur Jónsson,
Þór. Benediktsson.
Brtt. 496 við brtt. 338,66 samþ. með
14: 11 atkv. að viðhöfðu nafnakalli,
og sögðu
jd:
nei:
Bjarni Jónsson,
Björn Hallsson,
Einar Arnórsson, Eggert Pálsson,
Guðm. Hannesson, Bened. Sveinsson,
Hannes Hafstein, Einar Jónsson,
Jóhann Eyjólfsson, Guðm. Eggerz,
Jón Jónsson,
Hjörtur Snorrason,
Jón Magnússon,
Pjetur Jónsson,
Magnús Kristjánss., Sigurður Gunnarss.,
Matth. Olafsson,
Sig. Sigurðsson,
Sigurður Eggerz, Stefán Stefánsson,
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já'.
nei:
Skúli Thoroddsen, Þór. Benediktsson.
Þorleifur Jónsson.
Björn Kristjánsson og Sveinn Björnsson greiddu ekki atkvæði og töldust til
meiri hlutans.
96. brtt. 338,66 svo breytt samþ. með
22 : 3 atkvæði að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já:
nei:
Björn Hallsson,
Einar Arnórsson,
Eggert Pálsson,
Hannes Hafstein,
Benedikt Sveinsson, Matth. Olafsson.
Bjarni Jónsson,
Bjöm Kristjánsson,
Einar Jónsson,
Guðm. Eggerz,
Guðm. Hannesson,
Hjörtur Snorrason,
Jóhann Eyjólfsson,
Jón Jónsson,
Jón Magnússon,
Magnús Kristjánss.,
Pjetur Jónsson,
Sigurður Eggerz,
Sigurður Gunnarss.,
Skúli Thoroddsen,
Stefán Stefánsson,
Sveinn Björnsson,
Þorleifur Jónsson,
Þórarinn Benediktss.
Sigurður Sigurðsson greiddi ekki atkvæði og taldist til meiri hlutans.
97. brtt. 338,67 samþ. með 24 : 1 atkv.
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já:
nei:
Björn Hallsson,
Guðm. Eggerz.
Bjami Jónsson,
Bjöm Kristjánsson,
Einar Arnórsson,
Einar Jónsson,
Hannes Hafstein,
Hjðrtur Snorrason,
Jóhann Eyjólfsson,
Jón Jónsson,

já:
Jón Magnússon,
Magnús Kristjánss.,
Matthias Ólafsson,
Pjetur Jónsson,
Sigurður Eggerz,
Sigurður Gunnarss.,
Skúli Thoroddsen,
Stefán Stefánsson,
Sveinn Björnsson,
Þorleifur Jónsson,
Þór. Benediktsson.
Eggert Pálsson, Benedikt Sveinsson,
Guðm. Hannesson og Sigurður Sigurðsson greiddu ekki atkvæði og töldust til
meiri hlutans.
98. brtt. 338,68 a samþ. með 14 : 9
atkv.
99. — 388,68 b samþ. með 20 shlj.
atkv.
Í00. — 338,68 c tekin aftur.
101. — 433 samþ. með 17:8 atkv. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já:
nei:
Eggert Pálsson,
Einar Jónsson,
Benedikt Sveinsson, Guðm. Eggerz,
Bjami Jónsson,
Guðm. Hannesson,
Björn Kristjánsson, Hjörtur Snorrason,
Einar Arnórsson, Magnús Kristjánss.,
Hannes Hafstein, Sigurður Eggerz,
Jón Jónsson,
Sig. Gunnarsson,
Jón Magnússon,
Sigurður Sigurðss.
Pjetur Jónsson,
Skúli Thoroddsen,
Sveinn Bjðrnsson,
Þórarinn Benediktss.
Björn Hallsson, Jóhann Eyjólfsson,
Matth. Ólafsson, Stefán Stefánsson og
Þorleifur Jónsson greiddu ekki atkvæði
og töldust til meiri hlutans.
102. brtt. 338,69 samþ. án atkvgr.
103. — 417
— með 15 :4 atkv.
104. — 338,70 —
— 13 : 3 atkv.
105. — 416
—
— 16 : 9 atkv.
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
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já:
nei:
já:
nei:
Bjöm Hallsson,
Eggert Pálsson,
Eggert Pálsson,
Bjarni Jónsson,
Bjami Jónsson,
Bened. Sveinsson,
Bjöm Kristjánsson, Hjörtur Snorrason,
Einar Amórsson, Bjöm Kristjánsson,
Einar Arnórsson, Jóhann Eyjólfsson,
Einar Jónsson,
Guðm. Eggerz,
Einar Jónsson,
Jón
Guðm. Hannesson, Hjörtur Snorrason,
Guðm. Eggerz,
Matth. Ólafsson,
Hannes Hafstein, Siguröur Eggerz,
Guðm. Hannesson, Sigurður Eggerz,
Jóhann Eyjólfsson, Sig. Gunnarsson,
Hannes Hafstein, Sig. Gunnarsson,
Jón Jónsson,
Sig. Sigurðsson,
Jón Jónsson,
Skúli Theroddsen,
Jón Magnússon,
Stefán Stefánsson.
Magnúa Krístjánss., Stef. Stefánsson,
Magnús Kristjánss.,
Sveinn Bjömsson. Þorl. Jónsson.
Matth. Olafsson,
Pjetur Jónsson, Sig. Sigurðsson og
Pjetur Jónsson,
Þór. Benediktsson greiddu ekki atkvæði.
Skúli Thoroddsen,
111. brtt. 338,75 feld með 14 : 11 atkv.
Sveinn Bjömsson,
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já:
nei:
Þorl. Jónsson,
Bjöm Hallsson,
Eggert Pálsson,
Þór. Benediktsson.
106. brtt. 338,71 samþ. með 15 : 1 atkv. Bjöm Krístjánss., Bened. Sveinsson,
107. — 338,72 — — 15 : 2 atkv. Einar Arnórsson, Bjarni Jónsson,
Einar Jónsson,
108. — 338,73 — — 14 llatkv. Guðm. Eggerz,
Hannes Hafstein, Guðm. Hannesson,
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
net:
Jón Jónsson,
já:
Hjörtur Snorrason,
Jón
Ma^nússon,
Bened.
Sveinsson,
Jóhann
Eyjólfsson,
Bjöm Hallsson,
Matth. Olafsson,
Magnús Krístjánss.,
Bjami Jónsson,
Eggert Pálsson,
Pjetur Jónsson,
Sigurður Eggerz,
Bjöm Krístjánss., Einar Jónsson,
Sveinn Björnsson, Sig. Gunnarssson,
Einar Amórsson, Guðm. Eggerz,
Þór. Benediktsson. Skúli Thoroddsen,
Guðm. Hannesson, Hjörtur Snorrason,
Stef. Stefánsson,
Hannes Hafstein, Jóhann Eyjólfsson,
Þorleifur Jónsson.
Jón Jónsson,
Jón Magnússon,
Sigurður Sigurðsson greiddi ekki at*
Sigurður Eggerz, Magnús Krístjánss.,
Matth.
Ólafsson,
kvæði,
og taldist til meirí hlutans.
Sig. Gunnarsson,
112. brtt. 338,76 samþ. með 15 : 6 atkv.
Pjetur Jónsson,
Sig. Sigurðsson,
113. — 338.77 — — 17 samhlj.
Skúli Thoroddsen, Þór. Benediktsson.
atkv.
Stef. Stefánsson,
114.
—
378
— — l5:l0atkv.
Sveinn Bjömsson,
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
Þorleifur Jónsson.
já:
nei:
15. gr. svo breytt samþ. með 21 shlj.
Bjöm Hallsson,
Eggert Pálsson,
atkv.
109. brtt. 338,74 samþ. með 23 samhlj. Bened. Sveinsson, Einar Arnórsson,
Bjarni Jónsson,
Einar Jónsson,
atkv.
110. brtt. 347 við brtt. 338,75 feld með Bjöm Kristjánsson, Hannes Hafstein,
Jóhann Eyjólfsson,
11:11 atkv. að viðhöfðu nafnakalli, Guðm. Eggerz,
Guðm. Hannesson, Jón Magnússon,
og sögðu
•Hjörtur Snorrason, Magnús Kristjánss.,
já:
nei:
Pjetur Jónsson,
Jón Jónsson,
Bjöm Hallsson,
Bened. Sveinsson,
Alþfc 1915. B. III.
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net:
jd:
Sig. Sigurð8son,
Sigurður Eggerz,
Sveinn Björnsson
Sig. Gunnarsson,
Skúli Thoroddsen,
Stef. Stefánsson,
Þorleifur Jónsson,
Þór. Benediktsson.
Mattb. Ólafsson greiddi ekki atkvæði,
og taldist til meiri hlutans.
115. brtt. 338,78 samþ. með 16: 2 atkv.
116. — 338,79 —
— 18 shlj. atkv.
117. — 338,80 —
— 18 : 1 atkv.
118. — 430
—
— 17 shlj. atkv.
119. — 338,81 sjálffallin.
120. — 338,82 samþ. með 20 — —
121. — 338,83 —
— 22 — —
122. a— 338,84 —
— 18 — —
122. b — 338,84 —
— 18 — —
123. — 425 tekin aftur.
124. — 456 samþ.
með 22 ——
125. — 338,85 tekin aftur.
atkv.
126. — 338,86 samþ. með 17
127. — 338,87 —
— 13
128. — 338,88 feld — 16
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
jd:
net:
Björn Hallsson,
Benedikt Sveinsson,
Eggert Pálsson,
Bjarni Jónsson,
Guðm. Hannésson, Hannes Hafstein,
Jón Magnússon,
Hjörtur Snorrason,
Magnús Kristjánss., Jón Jónsson,
Pjetur Jónsson,
Sigurður Eggerz,
Sig. Sigurðsson,
Sigurður Gunnares.,
Sveinn Björnsson, Skúli Thoroddsen,
Þór. Benediktsson. Stefán Stefánsson,
Þorleifur Jónsson.
Bjöm KristjánBSon, Einar Arnórsson,
Einar Jónsson, Guðm. Eggerz, Jóhann
Eyjólfsson og Matthías Ólafsson greiddu
ekki atkvæði, og töldust til rneiri hlutans.
129. brtt. 338,89 samþ. með 16 : 9 atkv.
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
jd‘.
nei:
Eggert Pálsson,
Björn Hallsson,
Bjarni Jónsson,
Bened. Sveinsson,

net:
jd:
Björn Kristjánsson, Einar Jónsson,
Einar Arnórsson, Hjörtur Snorrason,
Guðm. Hannesson, Jóhann Eyjólfsson,
Hannes Hafstein, Jón Jónsson,
Jón Magnússon,
Sig. Sigurðsson,
Magnús Kristjánss., Stefán Stefánsson,
Matth. Ólafsson,
Þorleifur Jónsson.
Pjetur Jónsson,
Sigurður Eggerz,
Sig. Gunnareson,
Skúli Thoroddsen,
Sveinn Björnsson,
Þór. Benediktsson.
Guðm. Eggerz greiddi ekki atkvæði,
og taldist til meiri hlutans.
130. brtt. 413 feld með 23 : 1 atkv.
131. — 432 —
- 18 :4 —
132. brtt. 426 samþ. með 17 shlj. atkv.
133. — 338,90 feld með 17 : 8 —
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
net:
jd:
Björn Hallsson,
Bened. Sveinsson,
Eggert Pálsson,
Bjarni Jónsson,
Einar Jónsson,
Björn Kristjánsson,
Einar Arnórsson,
Guðra. Eggerz,
Jóhann Eyjólfsson, Guðm. Hannesson,
Pjetur Jónsson,
Hannes Hafstein,
Sveinn Björnsson, Jón Jónsson,
Þór. Benedikt8son. Jón Magnússon,
Magnús Kristjánss.,
Matth. Ólafsson,
Sigurður Eggerz,
Skúli Thoroddsen,
Stefán Stefánsson,
Þorleifur Jónsson,
Hjörtur Snorrason, Sig. Sigurðsson og
Sig. Gunnarsson greiddu ekki atkvæði,
og töldust til meiri hlutans.
134. — 338,91 a samþ. með 23 :2 atkv.
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já:
nei: ■
Bjöm Hallsson,
Jón Magnússon,
Eggert Pálsson,
Matth. Ólafsson.
Bened. Sveinsson,
Bjarni Jónsson,
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. jd:
Bjöm Kristjánsson,
Einar Jónsson,
Guðm. Eggerz,
Guðm. Hannesson,
Hjörtur Snorrason,
Jón Jónsson,
Magnús Kristjánss.,
Pjetur Jónsson,
Sigurður Eggerz,
Sig. Gunnarsson,
Skúli Thoroddsen,
Stef&n Stefánsson,
Sveinn Björnsson,
Þorleifur Jónsson,
Þór. Benediktsson.
Einar Amórsson, Hannes Hafstein,
Jóhann Eyjólfsson og Sig. Sigurðsson
greiddu ekki atkvæði, og töldust til meiri
hlutans.
135. brtt. 338,91 b saraþ.með 21 shlj. atkv.
136. — 338 91bb — — 17 : 1 —
137. — 373
— — 16 shlj. —
138. — 338,91 c — — 22 — —
139. brtt. 409 samþ. með 23 : 2 atkv.
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
jd:
nei:
Bjöm Hallsson,
Guðm. Eggerz,
Bened. Sveinsson, Sig. Sigurðsson.
Bjarni Jónsson,
Björn Kristjánss,
Einar Amórsson,
Guðm. Hannesson,
Hannes Hafstein,
Hjörtur Snorrason,
Jóhann Eyjólfsson,
Jón Jónsson,
Jón Magnússon,
Magnús Kristjánss.,
Sigurður Eggerz,
Sig. Gunnarsson,
Skúli Thoroddsen,
Stefán Stefánsson,
Sveinn Bjömsson,
Þorleifur Jónsson,

Þessir greiddu ekki atkv. og vom
taldir til meiri hlutans:
Eggert Pálsson, Einar Jónsson, Matthías Olafsson, Pjetur Jónsson, Þórarinn
Benediktsson.
140. brtt. 436 a. samþ. með 17:8
atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og
sögðu
nei:
jd:
Bened. Sveinsson, Björn Hallsson,
Bjami Jónsson,
Eggert Pálsson,
Einar Arnórsson, Jón Magnússon,
Matth. Ólafsson,
Guðm. Eggerz,
Guðm. Hannesson, Pjetur Jónsson,
Hannes Hafstein, Sig. Sigurðsson,
Jóhann Eyólfsson, Sveinn Björnsson,
Þór. Benediktsson.
Jón Jónsson,
Magnús Kristjánss.,
Sigurður Eggerz,
Sig. Gunnarsson,
Skúli Thoroddsen,
Þorleifur Jónsson.
Þessir greiddu ekki atkvæði, og vom
taldir til meiri hl.:
Björn Kristjánsson, Einar Jónsson,
Hjörtur Snorrason, Stef. Stefánsson,
140. brtt. 436 b. feld með 18 : 7
atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og
sögðu
nei:
jd:
Bened. Sveinsson, Björn Hallsson,
Eggert Pálsson,
Bjarni Jónsson,
Jóhann Eyjólfsson, Björn Kristjánsson,
Magnús Kristjánss. Einar Amórsson,
Sigurður Eggerz, Einar Jónsson,
Guðm. Eggerz,
Sig. Gunnarsson,
Skúli Thoroddsen. Guðm. Hannesson,
Jón Jónsson,
Jón Magnússon,
Matth. Ólafsson,
Pjetur Jónsson,
Sig. Sigurðsson,
Stefán Stefánsson,
Sveinn Bjömsson,
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nei;
Þorl. Jónsson,
Þór. Benediktsson.
Þessir greiddu ekki atkv. og töldust
til meiri hl.:
Hannes Hafstein, Hjörtur Snorrason,
16 gr. svo breytt samþ. með 19 shlj.
atkv.
17. gr. (óbreytt) samþ. með 17 shlj.
atkv.
141. brtt. 338,92 talin samþ. án atkvgr.
142. — 338,93 samþ. með 15:1 atkv.
143. — 338,94 1. liður samþ. með 14
shlj. atkv.
143. — 338,94 2. liður samþ. með 18
shlj. atkv.
143. — 338,94 3. liður samþ. með 19
shlj. atkv.
144. — 338,95 fyrri liður samþ. með
19 shlj. atkv.
144. — 338,95 seinni liður samþ. með
16 shlj. atkv.
145. — 338,96 samþ. með 21 shlj. atkv.
18. gr. svo breytt samþ. með 21
shlj.* atkv.
19. gr. óbreytt samþ. með 21 shlj. atkv.
20. gr. talin samþ. án atkvgr.
146. brtt. 338,97 talin samþ. án atkvgr.
147. — 338,98 samþ. með 19 shlj. atkv.
148. — 404 við brtt. 338,99 a samþ.
með 17 shlj. atkv.
149. — 338,99 a svo breytt samþ.
með 18 shlj. atkv.
150. — 338,99 b samþ. með 13 shlj.
atkv.
151. — 338,99 c samþ. með 15 shlj.
atkv.
152. — 405 við brtt. 338,99 d samþ.
með 22 : 3 atkv. að viðhöfðu
nafnakalli, og sögðu
já:
nei:
Bened. Sveinsson, Pjetur Jónsson,
Bjami Jónsson,
Sig. Sigurðsson,
Einar Arnórsson, Sveinn Björnsson.
Guðm. Eggerz,
Guðm. Hannesson,

já:
Hannea Hafstein,
Hjörtur Snorrason,
Jón Jónsson,
Jón JMagnússon,
Magnús Kristjánss.,
Matth. Ólafsson,
Sigurður Eggerz,
Sig. Gunnarsson,
Skúli Thoroddsen,
Stefán Stefánsson,
Þorleifur Jónsson.
Þessir greiddu ekki atkv., og töldust
til meiri hlutans:
Björn Hallsson, Eggert Pálsson, Bjöm
Kristjánsson, Einar Jónsson, Jóhann
Eyjólfsson, Þór. Benediktsson.
153. brtt. 338,99 d. svo breytt samþ.
með 20 shlj. atkv.
154. — 338,99 e. samþ. með 19 shlj.
atkv.
155. — 338,99 f. samþ. með 21 shlj.
atkv.
21. gr. 8vo breytt samþ. með 22
shlj. atkv.
156. brtt. 338,100, 1 samþ. með 22 shlj.
atkv.
157. — 338,100, 2 samþ. með 20 shlj.
atkv.
158. — 338,100, 3 samþ. með 17 shlj.
atkv.
159. — 338,100, 4 samþ. með 13 shlj.
atkv.
160. — 338,100, 5 samþ. með 14 shlj.
atkv.
22. gr. svo breytt samþ. í e. hlj.
Fyrirsögn frumv. samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umræðu í e. hlj.

Á 45. fundi í Nd, laugardaginn 28.
ágúst, var frv. tekið til 3. umr.
(A. 520, 526, 527, 528, 529, 530,
531, 538, 539, 559, 560, 567, 568,
569, 579, 580, 581, 582, 583, 584,
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585, 586, 587,
592, 593, 594,
602, 604, 605,
n. 616, 617,
623, 627, 634,
647).

588,
595,
606,
618,
644

589, 590,
596, 597,
607, 609,
620, 621,
(atkv.skrá),

591,
598,
610,
622,
646,

Framsögum. (Pjetur Jónsson):
Það þarf ekki mikið að ræða um áhrif
þau, er meðferð háttv. deildar við 2.
umr. heflr haft á fjárlögin; það verður
undir eins sjeð á tekjuhallanum í 20.
gr. Það er auðsætt, að tilraunir fjárlaganefndarinnar í þá átt, að minka
tekjuhallann, hafa- algjörlega mishepnast. Það er eins og vant er, vandratað
meðalhófið. Niðurstaðan er nú orðin
sú, að tekjuhallinn fyrir þetta fjárhagstimabil er kominn upp í 300,000 kr., í
staðinn fyrir að nefndin vildi koma
honum niður í 110,000 kr. Háttv. deild
heflr með þessu ruglað tilgangi nefndarinnar og störfum nefndarinnar að
nokkru leyti. Því þegar það, sem hún
vildi leggja til i sparnaðaráttina, er að
vísu felt, en talsvert þó samþykt og svo
siðan ýmislegt annað sett í staðinn, er
nefndinni sýndist sem mætti án vera
frékar en hitt, sem hún lagði til, að
klipið væri af, þá er það ekkert annað en að rugla gjörðum hennar og gjöra
starf hennar gagnslaust.
Það sem lýsir sjer i þessu er það, að
vantað hefir samhug i deildinni til að
ná ákveðnu marki í spamaðaráttina.
Bkki er það þó algjörlega viljaleysi að
kenna, því að það hefir komið í Ijós
vilji tll spamaðar hjá ýmsum, eða viljar,
en viljamir hafa ekki fylgst að, og
menn hafa ekki viljað leggja neitt i
sölumar til að ná markinu, — tekist illa
að vilja hið sama. Það em þessir smáviljar, þessar persónulegu smá-sannfæringar á stærð við fingurbjörg eða asklok, sem borið hefir á, en stórhug og
Stóran vilja hefif vantað. Það, aem nú

átti að vaka fyrir mönnum, var það,
að vera við búnir erfiðum kringumstæðum og hættulegum timum, og láta sjer
lynda að ýmsu væri frestað til betri
tima. Þessi sameiginlega hugsun hefði
átt að gripa menn nú, að sinu leyti
öldungis eins og stórhugurinn til framsóknar gripur menn stundum. Því það
er engu síður nauðsynlegt, að menn
sameini sig til varnar en til framsóknar. Ef menn geta ekki sameinað
sig til varnar, þá er ekki heldur að
vænta þess, þegar sækja á fram.
Maður skyldi ætla, að háttv. þingdeildarmenn hefðu svalað sjer við 2.
umræðu þessa máls, en því virðist ekki
að heilsa, þar sem nú eru komnar fram
60—70 nýjar brtt., eða fleiri. Jeg hefi
ekki komið tölu á þær. Þessar brtt.
nema samtals 146—148 þús. kr. til
hækkunar útgjaldanna, en alt að 120
þús. kr. til lækkunar. Ef taka mætti
eins mikið mark á lækkunartill. og
hækkunartill., þá væri ekki um mikið að
sakast. Mismunurinn er þá ekki svo
stór og fólginn í lögbundnum útgjöldum,
30 þús. kr. til landhelgissjóðs. Má þá
segja, að lækkanir og hækkanir stæðust á. En lækkunartillögurnar eru vist
fremur marklitlar, eftir þeirri reynslu,
sem fengin er áður, bæði nú og fyrri.
Jeg ætla fyrst að minnast á brtt.
nefndarinnar. Þar standast hækkunarog lækkunartill. nokkuð á, ef lögbundna
upphæðin (Landhelgissjóðurinn) er frádregin. Því miður munu háttv. þingdeildarmenn ekki hafa lesið framhaldsnefndarálitið, svo jeg ætla mjer að rekja
það upp hjer.
Fjárlaganefndin hefir lagt til, að fjárveitingin til nýrra símalagninga verði
50 þús. kr. hvort áriö, í stað 49500 kr.
fyrra árið og 50 þús kr. síðara árið.
Það mætti ætla, ef upphæðinni fyrra
árið væri svona nákvæmlega hagað, að
stjórnin yæri þá skuldbundin til að
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verja þessari fjárveitingu til alveg ákveðinna síma, en nefndin leit svo á, að
fleiri simar stæðu jafnfætis en komið
gæti til mála að lagðir yrðu fyrra árið,
og því vill hún leggja það á vald stjórnarinnar, að greiða úr því, hvernig símalagningunni verði raðað. Fyrirheit siðasta Alþingis um simalagningar 1916
nemur alls 90 þús. kr., að frádregnu
tillagi hjeraðanna, sem lesa má i Alþtið.
1914 A. bls. 597. Þar er þó slept einum
sima, Grenivikursímanum, sem ekki
getur komið til mála að fresta aftur
fyrir hina, eins og brjef landssímastjórans ber með sjer. Það er því um 100
þús. kr., Bem þarf til að fullnægja fyrirheitinu. Nú verða það að eins 100 þús.
kr. bœði árin, sem veitt verður eftir
tillögu nefndarinnar, og þó með undanþágu. Það verður því stjórnarinnar, að
ráða fram úr málinu á sem sanngjarnastan hátt.
önnur brtt. nefndarinnar er um vitana. Hún leit svo á, að úr því ekki
væri hægt að spara fje til vita, þá sje
rjettast að láta þá alla standa jafnfætis.
Hún leggur þvi til, að allir sömu vitar
sjeu teknir upp, sem í stjórnarfrumvarpinu voru, en að sama gildi um vitana og simana, að þeir verði ekki bygðir
nema fjárhagurinn leyfi. Nefndin hefir
ekki viljað áætla neitt fje til reksturskostnaðar hinna nýju vita. Fyrst og
fremst af því, að óvíst er að þeir verði
bygðir, og I öðru lagi af því, að það
liggur i augum uppi, að stjórnin hlýtur
að hafa heimild til að taka fje til reksturs þeirra vita, sem bygðir eru.
Þá leggur nefndin til, að timakenslufjeð við Kennaraskólann í Reykjavík sje
aukið um 800 kr. fyrra árið. Er það
gjört í því skyni, að dr. Björn Bjarnason,
sem nú dvelur eriendis, heilsulitill, og
sem vonlitið er um að geti komið heim
að svo komnu, fái að halda embætti
SÍnu og launum nresta ár. Birni hefir

verið leyft að halda kennaraembættinu,
ef hann setti mann í sinn stað við
kensluna. Nú stendur svo á, að sá
maður, magister Sigurður Guðmundsson,
sem hefir haft kensluna á hendi að
undanförnu og leyst starfið prýðilega af
hendi, vill ekki una sama kaupi og áður. Skólastjóri vill ekki með nokkru
móti missa Sigurð frá skólanum, og
nefndin hefir fallist á, að þingið ætti
bæði að stuðla að því, að skólinn hefði
reyndan kennara og að Björn Bjarnason þyrfti eigi að borga þessa millibilskenslu hærra en að undanförnu, og
þykir tilvinnandi að hlaupa undir bagga
með 800 kr. fjárveitingu.
Nefndinni hafði borist erindi frá þingmönnum N.-Múlasýslu um aukinn styrk
til Búnaðarskólans á Eiðum. Reglugjörð
skólans hefir verið breytt svo, að meiri
kensla er nauðsynleg. Auk þess hafa
laun kennara skólans verið hækkuð, og
dýrtiðin kemur niður á honum eins og
öðrum. Nefndin hefir því fallist á að
hækka styrkinn úr 2500 kr. upp í
3000 kr.
Þá vill nefndin bæta þeirri athugasemd aftan við 14. gr. B. XII. 2, að ef
fje það, sem veitt er í núgildandi fjárlögum til styrktar barnaskólabyggingum
utan kaupstaða, verði eigi notuð til fulls,
þá skuli stjórninni heimilt að veita það
á næsta fjárhagstimabili í sama augnamiði. Ráðherra skýrði nefndinni frá,
að 12—14 þús. kr. mundi vera óeytt i
lok yfirstandandi fjárhagstimabils. Þótti
nefndinni rjett að heimila að nota þetta
fje næsta fjárhagstimabil, þar sem feldur var úr fjárlagafrumv. við 2. umr.
15000 kr. styrkur hvort árið í þessu
augnamiði, og það gæti stungið óþægilega í stúf, ef alveg væri tekið fyrir
styrkveiting í þessu skyni.
Nefndin vill veita Samúel Eggertssyni
1000 kr. næsta ár, til þess að gjöra
landslagsuppdrættiaf íslandi. Háttv. þm.
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eru kunnnar tilraunir Samúels til aö
gjöra uppdrætti, til að skýra sögu og
landafræði íslands. Hefir hann sýnt i
þvi mikla elju og ástundun, og er þvi
alls góðs maklegur. Hann hefir fengið
meðmæli fræðslumálastjórans, sein telur
mikla þörf á góðu landlagskorti við
kenslu barna og unglinga og ber gott
traust tilSamúels, til þess að leysa það
verk sæmilega af hendi.
Enn fremur leggur nefndin það til, að
herra Aage Meyer Benediktsen sje veittur 500 kr. styrkur til að gefa út á
dönsku ritgjörð Guðmundar Björnsonar
landlæknis um þjóðfána, sem prentuð
er i fánabókinni. Kunnugt er að brytt
hafi á talsverðum misskilningi i Danmörku um fánamál vort, og þvi virðist
nefndinni þarft verk að koma ritgjörðinni út á dönsku.
Það hefir verið siður í meira en 20
ár, að veita 2 dýralæknaefnum styrk á
ári. Styrkur þessi hefir að visu ekki
alt af verið notaður árlega. En þar sem
litlar eða engar likur eru til að hjer
verði fieiri en 4 dýralæknisembætti, eitt
i hverjum landsfjórðungi, og útlit fyrir
að bráðum fáíst nægir útlærðir menn í
þau, þá er auðsætt, að ekki er nauðsynlegt að halda áfram að styrkja tvo
menn til náms á ári. Það mundu þá
brátt verða of margir menn í þeirri
stjett. Nefndinni sýnist því hæfilegt að
að eins einn maður sje styrktur til náms
á ári. Þetta hefir þó ekki verulega
fjárbagslega þýðingu nú. Eins ogstendur eru tveir menn við nám og verða
næstu ár. Nefndin leggur því til, að
styrkur til dýralækninganáms sje siðara
árið miðaður við einn nemanda, til merkis um að svo verði framvegis.
Þá vill nefndin lækka styrkinn til
bryggju I Búðardal. Nefndin hefir fengið upplýsingar um það frá landsverkfræðing, að hann hafi að eins munnlega
lagt ráð á um veggjagjörð bryggjunnar,

og sömuleiðis hefir nefndin fengið upplýsingar frá formanni kaupfjelagsins, að
bryggjan kosti um 2800 kr. Sjest á
þessu, að styrkur sá, 2000 kr, sem samþyktur var við 2. umr., hefir verið æði
mikið út i bláinn, og að það er ekki
ósanngjörn krafa, þegar fjárlaganefndin
i upphafi heimtaði, að ákveðin skilríki
lægi fyrir um bryggju þessa, lýsing,
áætlun o fl. Það var hreinasta tilviljud, að þessar upplýsingar komu meðan
þingið stóð yfir. Nefndin telur nóg, að
þingið styrki bryggjugjörð þessa með
1000 kr.
Við 18. gr. vill nefndin gjöra þá breytingu, að feld sje burtu orðin >viðbót við
eftirlaun prestsekkju Ástu Þórarinsdóttur 129,94 kr.«. í efri deild hefir sú athugasemd verið tekin í frumv. til fjáraukalaga fyrir árin 1914 og 1915, að
eftirlaun nefndrar ekkju skuli reiknast
300 kr. Ef þessi orð stæðu eftir sem
áður i 18. gr. fjárlaganna, mætti ef til
skoða það svo, að þessa, 129,94 kr. væru
viðbót við 300 kr. eftirlaun, en það er
ekki til þess ætlast, og því telurnefndin rjett, að fella þessa fjárveitingu burtu
þar sem hún stendur.
Loks hefir nefndin fallist á, að heimila stjórninni að veita Jósef Blöndal
6000 kr. lán úr viðlagasjóði til byggingar steinsteypuhúss i Sigluflrði. Þar
er simastöð og póstafgreiðsla, og maðurinn hefir ráðist i að byggja húsið, af
þvi hann hefir þessi störf á hendi. Á
húsinu hvíla . nú 4500 kr. með 1. veðrjetti, en nefndin væntir þess, að hreppsnefnd Hvanneyrarhrepps taki að sjer
ábyrgð á láninu, að svo miklu leyti sem
2. veðrjettur í húsinu yrði ekki nægilegur. Þessi lánveitingarheimild sætir
auðvitað sömu lögum og aðrar lánveitingaheimildir úr viðlagasjóði, að hún
kemur ekki til framkvæmda, nema fje
sje fyrir hendi.
3. brtt. á þgskj. 583 er ekki annað
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en leiðrjetting á prentvillu í frv. Þar
stendur 500 kr., en á að vera 400 kr.
Sömuleiðis hefir slæðst inn prentvilla
í 14. gr. B. I. a. — Þar stendur 40,100
kr. — á að vera 41 þús. kr.
Þá vil jeg benda á 14. gr. B. VI. 1. c.
Þar hefir smíðakenslan orðið tvöföld
í roðinu. Þar stendur bæði 600 og 800
kr., en tilætlunin var að eins sú, að
hækka 600 kr., sem áður voru, upp i
800 kr. hvort árið.
Við læknastyrkinn til Borgfirðinga,
eystra, vill nefndin setja þá skýringu í
athugasemd, sem virðist sjálfsögð, að
styrkurinn falli burtu, ef læknir verður
settur eða skipaður i Hróarstunguhjerað.
Enn fremur vill nefndin setja almenna
athugasemd um alla þessa styrki, þess
efnis, að stjórninni sje gjörð skilagrein
fyrir því árlega, hvernig styrknum sje
varið. Minna má það ekki vera.
Þá kemur nefndin fram með brtt. um
það, að fella niður styrkinn til búnaðarfjelaganna annað árið. Gjörir hún
það til þess að ná dálítið í áttina þeim
tilgangi, er hún hafði með brtt. sinni
við 2. umr., er fjell þá. Hún leit svo
á, að það þyrfti ekki mikla sjálfsafneitun til þess að vera án þessa styrks
svona í bili, þar sem að eins er um
bráðabirgðaráðstöfun að ræða, en landssjóði þörf á sparnaði. Jeg lít dálitið
öðru vísi á þetta mál en aðrir háttv.
nefndarmenn. Mjer virðist það tilgangslítið, að nema þennan styrk burtu, fyrst
það er ekki gjört bæði árin. Það hefði
verið bændum til mestrar sæmdar,
möglunarlaust og þegjandi, að taka sjer
svona litið i mein, til þess að bæta úr
vandræðum landsins.
Jeg hefi áður minst á landhelgissjóðinn, að rjett sje að setja fjárveitinguna,
sem lögbundin er til hans — þessar 20
þús. kr. — í fjárlögin, og þarf jeg þvi
ekki að fara frekari orðum um það.

Viðvíkjandi eftirlitinu og framkvæmd
á ullarmatslögunum, hefir það komið i
ljós, að 1200 kr. er oflítið fje — ómögulegt að fá menn fyrir svo lítið. Nefndin leggur því til, að sú upphæð sje hækkuð upp í 1500 kr.
Þá hefir nefndin komið fram með
viðaukatillögu, viðvíkjandi fjárveitingunni til þess að ryðja vörina við Ingólfshöfða. Hún vill bæta þeirri athugasemd við liðinn, að fjeð verði því að
eins veitt, að orð landsverkfræðings fáist fyrir því, að fjeð komi að fullum
notum. Verkfræðingur hefir aldrei rannsakað þetta til hlítar, og þykir nefndinni það miður farið, en vildi samt ekki
hindra það, að þessi styrkur yrði veittur, ef vissa væri fengin fyrir því, að
hann kæmi að tilætluðum notum.
Þá hefi jeg farið yfir brtt. nefndarinnar á þgskj. 583.
Þá hefir nefndin komið fram með
brtt. á þgskj. 617, eftir umtali við 2.
umr. Hún hallaðist að þvi, að leggjast
ekki á móti, að fjárveitingin til Blönduóssbryggjunnar yrði samþykt, með þvi
móti, að styrkurinn til Langadalsvegarins fjelli niður annað árið. Það er fram
komin brtt. um að nema veginn burtu
bæði árin, en nefndin getur ekki fallist á hana, en leggur til, að fella hann
burtu annað árið.
Þá hefir nefndin lagt það til, að skáldaog listamanna-styrkurinn verði færður
niður í 11 þús. kr. fyrra árið og 10
þús. kr. seinna árið. Þetta eina þúsund,
sem fram yfir er fyrra árið, er endurveiting til Rikarðs Jónssonar, því hann
getur ekki notað styrk þann, er honum
var veittur í núgildandi fjárlögum. Aftur á móti álítur nefndin nægilegt, að
10 þús. kr. sjeu veittar i listamannastyrk árlega.
Seinni liðurinn á þingskjalinu er viðvikjandi kenslu i hraðritun. Nefndin
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hafði lagt það til við 2. umræðu, að
ákveðnum manni væri veittur styrkur
i þessu skyni. En við nánari athugun
kom hik á hana, hvort ekki væri eins
rjett að veita öðrum manni, Helga Tómassyni, þenna styrk. Hún tók þvi tillöguna aftur við þá umræðu. Henni er
áhugamál, að þessi kensla komist á, en
getur ekki dæmt um það, hvort kerfið
er betra, það sem Helgi Tómasson eða
Vilhelm Jakobsson hefir lært. Þess
vegna vill hún ekki binda þessa fjárveiting við ákveðið nafn, en leggur það
til, að stjórnin hafi frjálsar hendur til
ráðstöfunar i þessu efni, svo hún geti
valið um.
Jeg hefi nú talað alllangt mál, og
ætla ekki að halda lengur áfram að
sinni. Jeg hefi ekki minst á aðrar brtt.
en nefndarinnar; ætla að bíða átekta
með þær, þangað til fiutningsmennirnir
hafa gjört ,grein fyrir þeim. Sjálfur á
jeg breytingartill. á þgskj. 620, enmun
minnast á hana siðar, og þá jafnframt
brtt. einstakra manna.
Sveinn Björnsson: Jeg er skrifari strandferðanefndarinnar, og ætti því
að hafa framsögu að brtt. hennar og
öðrum tillögum við 13. gr. C. En eftir
samkomulagi milli mín og formanns
nefndarinnar, höfum við skift með okkur verkum þannig, að hann hefir framsögu að þeim brtt., er snerta strandferðirnar, þar sem þar er um samninga að
ræða við fjelag, er jeg er formaður í.
Aftur á móti mun jeg minnast á brtt.
þær, er snerta flóabátana. En til þess
að halda rjettri röð, þá skal jeg leyfa
mjer að minnast áður á aðra brtt., sem
jeg er líka framsögumaður að. Hún er
á þgskj. 597, og er frá meiri hluta bannlaganefndarinnar. Þessi brtt. fer fram
á það, að veittar sjeu i fjárlögunum
5000 kr. hvort árið, til aukins lögregluAlþt. 1915. B. IU.

eftirlits með því, að bannlögin sjeu ekki
brotin. Eins og kunnugt er, var í Ed.
samþykt frumv., er gjörði talsverðar
breytingar á bannlögunum. Það frumv.
er nú í nefnd hjer í þessari deild.
Nefndin hefir ekki getað fylgst að, en
meiri hluti hennar vill þó bæta úr göllum þeim, sem á bannlögunum eru.
Þessi brtt. fer í sömu átt. Nefndin litur svo á, að eitt af aðalskilyrðunum til
þess, að lögin komi að haldi, sje betra
lögreglueftirlit, sjerstaklega með skipum
þeim, er frá útlöndum koma. Einn
nefndarmanna er háttv. 2. þm.Rvk. (J.M.),
lögreglustjóri á þeim stað, þar sem best
tækifæri hefir verið til þess að athuga,
hvernig lögin hafa verkað. Hann er
þeirrar skoðunar, að mikil bót mundi
verða að því, ef fje væri veitt til þess,
að hægt væri að hafa vörð úti í skipum, er þau liggja á höfnum, sjerstaklega millilandaskipunum. Slíkir verðir
gætu koraið í veg fyrir það, að flutt
væri á land áfengi, svo að nokkru næmi,
ekki að eins í Reykjavík, heldur
fiestum hinum stærri kaupstöðum.
Jeg vænti þess, að deildin sje mjer
sammála um það, að það er ekki vansaíaust af þinginu, ef það gjörir enga tilraun til þess, að sjá um, að þessi lög
sjeu annað og meira en pappirslög, sem
menn jafnvel stæra sig af að brjóta.
Þá kem jeg að brtt. við 13. gr. C,
að undarskildum þeim, er. snerta strandferðimar, og brtt. háttv. þm. S.-Þing. (P.
J.). Það er óhjákvæmilegt, að gefa dálítið yflrlit yfir þennan annan þátt samgöngumálanna, strandferðirnar.
Jeg
get í þessu efni hugsað mjer tvær stefnur. önnur er sú, að strandferðaskipin
komi inn á hverja vík og höfn á landinu, sem hægt er. Þá er minni þörf á
flóabátum. Þeirra þarf ekki við, nema
á þeim stöðum, er strandferðaskipin
geta ekki komist til. Hin stefnan er
38
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sú, að skipin komi að eins við á fáum landssjóði til óþarfa ferða milli Vesthöfnum, en við það eykst þörfin á flóa- mannaeyja og vestur á bóginn. Milli
Stokkseyrar og Reykjavíkur er flutningsbátum.
Verði tillögur strandferðanefndar sam gjaldið eftir þrjár ferðir, sem farnar eru
þyktar, má búast við því, að strandferð- árlega, 75 aurar. Þetta er svo hlægiirnar verði fullkomnari en nokkru sinni legt, að það þarf ekki að útlista það
áður. Skipin koma við á fleiri höfnum með orðum, hve tilgangslaust er að
en áður, og fleiri bjeruð hafa bein not styrkja slíkar ferðir. Milli Vestmannaaf þeim.
Þess vegna hefir nefndin eyja og Reykjavíkur nemur gjaldið kr.
ætlað minna fje til flóabáta en hingað 37,05. Þá vil jeg vekja eftirtekt háttv.
þm. á skýrslum flóabátsins Ingólfs.
til heflr verið veitt.
I sambandi við þetta vil jeg vekja Hann virðist ekki hafa mikið að gjöra
athygli háttv. þm. á fylgiskjali 2 með á Stokkseyri; flutningsgjaldið þangað og
nefndarálitinu.
Það er skýrsla sam- þaðan alt árid 29 kr.; ekki heldur á
göngumálaráðunautarins, og heflr strand- Vogavík, þar er það 48 kr., Akra 99
ferðanefndin bygt tillögur sínar á henni. kr. og Straumfjörð 83 kr. Þörfin er ekki
Hann kemst að þeirri niðurstöðu, að svo mikil á þessum slóðum, að rjett sje
minni þörf sje á að styrkja flóabáta en að kasta út þúsundum króna, til þess að
hingað til, vegna þess, hve strandferð- halda ferðuuum við.
irnar verði góðar á komandi ári. Og hann
Um styrkinn til einstakra báta skal
fer í þessu efni lengra en strandferða- jeg geta þess, að samgöngumálaráðunefndin. Jeg vænti þess, að háttv. þm. nauturinn hafði lagt það til, að styrkhafi lesið skýrsluna og nefndarálitið, óg urinn til Faxaflóabátsins yrði færður
tel því óþarft að vera að hafa alt það niður í 8000 kr. Tekjuafgangur fjelagsupp aftur, er þar stendur. Þó skal jeg ins hafði verið svo mikill síðastliðið ár,
leyfa mjer að minnast á eitt aðalundir- að honum virtist ástæðulaust' að veita
stöðuatriði nefndarinnar í sambandi við jafnmikið fje og áður. En strandlerðaeitt atriði, er í nefndarálitinu stendur. nefndinni barst brjef frá fjelaginu, þar
Nefndin hafði farið þess á leit við út- sem það segir, í fára orðum, að fjelagið
gjörðarmenn flóabáta, að þeir Ijetu henni muni ekki sætta sig við það, að styrkí tje skýrslur um tekjur af bátunum, urinn sje færður niður, það muni þá
flutninga þeirra, farþega og flutnings- hætta að halda uppi vetrarferðum.
gjald o. s. frv. Tvö fjelög hafa gjört Nefdin komst að þeirri niðurstöðu, að
þetta, og eru skýrslur þeirra prentaðar rjett muudi vera að veita fjelaginu 10
sem fylgiskjöl með nefndarálitinu. Það þús. kr. árlega. Þótt hún vilji ekki
þarf ekki að athuga skýrslurnar lengi, styrkja fyrirtæki að óþörfu, þá álítur
til þess að sjá milli hvaða hafna bát- hún samt varasamt að fara langt í því,
arnir hafa mest að gjöra. Milli Vikur að lækka styrkinn mikið þegar á fyrsta
og Vestmannaeyja er t. d. talsverður ári, er fyrirtækin eru farin að borga
flutningur, og þess vegna vel varið því sig vel.
fje, er veitt er til að styrkja bát milli
Viðvikjandi Breiðafjarðarbátnum skal
þeirra hafna. En milli flestra annara jeg geta þess, að þar vestra hefir nýviðkomustaða þess báts nemur flutning- lega verið stofnað hlutafjelag, er ætlar
urinn nokkrum aurum árið í kring. Því sjer að halda uppi samgöngum um
verður ekki neitað, að það virðist held- Breiðafjörð allan og Snæfellsnes sunnur slæmur búskapur að veita stórfje úr anvert sömuleiðis. Þetta fjelag ætlaði

35"

Stjórnarfrumvörp samþykt.

358

Fjárlög fyrir árin 1916 og 1917.

að byggja skip í þessum tilgangi og
hefir sent þinginu uppdrætti, áætlun um
tekjur og gjöld og kostnaðinn við skipa
kaupin.
Áætlanir þessar eru bygðar á minna
skipi en þvi, sem nú er áformað. En
á þessum áætlunum bygðu nefndirnar.
Nú eru gefnar þær upplýsingar, að
áformað sje að bafa stærra skip. Við
það eykst útgjörðarkostnaðurinn, og fje
lagið telur sig því þurfa hærri styrk.
Þessar upplýsingar komu fram á síðustu stundu, og á fundi, sem nefndin
átti I gær, voru ekki allir viðstaddir.
Jeg get þvi ekki fyrir nefndarinnar
hönd lýst yfir þvi, að hún fallist á brtt.
á þgskj. 618.
Þá sný jeg mjer að ísafjarðarbátnum.
Honurn var ætlað að sigla á Húnaflóa,
en það kom í ljós, að hann hafði ekkert þangað að gjöra, og er því óþarft
að ætla þeim bát að sigla fyrir Horn,
sjerstaklega af því, að strandferðirnar
verða bættar.
Tillaga nefndarinnar um lækkun á
styrk til Eyjafjarðarbátsins er bygð aðallega á því, að með bættum strandferðum er ónauðsynlegt, að báturinn gaugi
með öllu Norðurlandi. Strandferðaskipið og báturinn mundu þá elta hvort
annað og kroppa sína ögnina á hverjum stað, og árangurinn yrði sá, að hvorugt borgaði sig. Hins vegar hefir
nefndinni þótt rjett að leggja til að
styrkja ferðir um Eyjafjörð sjálfan, þar
með talinn Siglufjörður, og á Húsavik og
Flatey, eins og gjört er grein fyrir i
áliti nefndarinnar.
Þá kem jeg að ferðunum milli Vestmannaeyja og Stokkseyrar. Þar er styrkurinn samkvæmt tillögu samgöngumálaláðunautarins ætlaður 5000 kr. Þess
skal getið, að samkvæmt ósk hv. þm.
V.-Sk. (S. E.), þá er gjört ráð fyrir því,
að styrkurinn verði tvískiftur, sem sje

til ferða milli Víkur og Vestmannaeyja
og Stokkseyrar og Vestmannnaeyja, ef
hjeraðastjórnirnar koma sjer ekki saman um annað.
Um aðrar styrktillögur eru skiftar
skoðanir i nefndinni, og það, sem jeg
segi hjer, segi jeg fyrir hönd meiri hluta
nefndarinnar. .Komið hefir fram erindi
til nefndarinnar frá háttv. þm. A.-Sk
(Þ. J) um 800 kr. hækkun til bátsins
þar. En þar er jafnframt tekið fram,
að ef strandferðir korniat í gott lag, þá
þurfi báturinn ekki að fara margar ferðir til Djúpavogs. Nú með því, að nefndin ætlast til, að strandferðirnar verði
bættar, þá- þykir henni ekki ástæða til
að taka þetta erindi til greina.
Á þgskj. 622 eru ný skilyrði, sem
nefndin ætlast til, að tekin verði upp í
stað hinna gömlu athugasemda. Jeg þarf
ekki að fjölyröa um þau; þau eru sumpart runnin frá samgönguraálaráðunautinum, en að sumu leyti frá nefndinni
sjálfri.
Á þgskj. 623 er brtt. frá háttv. 1.
þm. G.-K. (B. K.), sem nefndin hefir
ekki tekið til athugunar; én jeg þykist
þó mega fullyrða, að nefndin muni ekki
gjöra þá till. að kappsmáli.
Um tiilögu háttv. þm. Dal. (B. J) á
þgskj. 528 er það eitt að segja, að nefndin er henni samþykk.
Þá er brtt. frá háttv. 1. þm. Húnv.
(G. H.) um að fella niður styrk til
bát8in8 upp Hvítá. Meiri hluti nefndarinnar er á þvi, að þessar ferðir ættu
að halda áfram, jafnvel þótt upplýsingar hafi komið fram um það, að ekki
muni eins mikil þörf á að styrkja þenna
bát og. sumir hafa haldið fram.
Þá skal jeg snúa mjer að nokkrum
öðrum brtt.
Jeg hefi með háttv. 1. þm. G.-K. (B.
K.) farið fram á það, að Theódóri
Árnasyni verði veittur styrkur til að
23*
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fullkomna sig í fiðluspili. Þessi maður Skorarfjalli, og eru það hin bestu sýniser vist flestum eða öllum þingmönnum horn, sem fundist hafa, eins og þingkunnur, með því að hann hefir leikið á menn hafa getað sjeð á lestrarsalnum.
fiðlu í veitingahúsi einu hjer í bænum Þau hafa verið reynd hjer víða, t. d.
i sumar.
Hann hefir lagt stund á hjer í þinghúsinu, og reynst brenna vel.
fiðluspil um nokkur ár og þykir hafa Jeg álit, að þetta spursmál sje svo stórt
góða hæfileika og vera ástundunarsam- og þýðingarmikið, að ekki sje vansaur, og hefir bestu meðmæli söngfróðra laust fyrir lögggjafarvaldið að gjöra ekki
og söngelskandi manna.
Með erindi tilraun til að rannsaka til hlítar, hvort
hans um styrkinn fylgja meðmæli frá hjer sje unt að afla kola, sem nægileg
Árna Thorsteinsson og Sigfúsi Einars væru til eldsneytis i landinu, og ef til
syni, og segja þeir meðal annara, að vill til skipa. Og þá þykir mjer ekki
hann sje ágætlega ástundunareamur og rjett, að horft sje i nokkrar þúsundir,
námfús og sje sjerstaklega gott efni í þegar svo mikið liggur við. En áherslfiðluleikara. Frá kennara hans i Winni- an liggur á því, að rannsóknin fari
peg, Hall að nafni, liggja og fyrir með- fram undir umsjón sjerfræðings, sem að
mæli, sem segja, að Theódór hafi spilað sjálfsögðu þarf þá að hafa öll nauðsynþar vestra fyrir söngelskandi fólki og leg tæki, einkanlega námubor. — Þessi
fengið hinar bestu undirtektir, og telur erindi hafa legið fyrir fjárlaganefndinni,
hann, að Theódór muni komast langt en hún ekki sjeð sjer fært að sinna
áleiðis. Það er ekki einskis vert að koma þeim. En ef þessi tillaga verður samhjer upp fiðluspili og styrkja viðleitni þykt, þá er stjórninni þar með að sjálfmanna í þá átt. Það er öllum kunnugt, sögðu heimiluð ráðstöfun á styrknum,
sem lesið hafa sögur norsku skáldanna, sem ef til vill gæti farið fram í samhvað fiðlan hefir átt mikinn þátt í að ráði við báða umsækjendurna.
koma einkennilegum blæ á hið norska
Loks á jeg brtt. á þgskj, 595 um 25
þjóðlíf. — Jeg vona því, að háttv. deild þús. kr. lán til Hjálpræðishersins, til að
samþykki þessa tillögu.
koma upp gistihúsi og sjómannahæli
Á þgskj. 594 fer jeg fram á styrk til hjer i Reykjavik. Fjárlaganefndin, sem
kolanámurannsókna á Vestfjörðum, að annara er svo ör á lánveitingar, sá sjer
því tilskildu, að þær fari fram undir ekki fært að sinna þessari lánbeiðni,
umsjón námuverkfræðings. Fyrir Alþingi þótt hún sje engu minna nauðsynjamál
hafa legið tvö erindi, annað frá Námu- en margt það, sem tekið hefir verið til
fjelagi ísland, hitt frá Guðmundi Guð- greina. Það er gjört ráð fyrir þvi, að
mundssyni, sem bæði fara fram á styrk þetta hús Hjálpræðishersins rouni kosta
eða lán til kolarannsókna. Það eru mörg 50—60 þús. kr. Jeg þarf ekki að fara
ár siðan fyrst var farið að grafa eftir mörgum orðum um þessa brtt. Það er
kolum hjer á landi. Ymsar tilraunir öllum kunnugt, að bjer í bæ vantar
hafa verið gjörðar til að rannsaka þau gistihús handa fátækum mönnum, þvi
og gæði þeirra. Námufjelagið hefir eytt að gistihæli það, sem Hjálpræðisherinn
stórfje í að rannsaka þetta, en fyrir- hefir haldið uppi hingað til, er orðið
höfnin hefir ekki borið þann árangur, mjög ljelegt vegna húsakynnanna; en
að jafnist á við peningana, sem rann- nú hefir herinn hugsað sjer að breyta
sóknirnar hafa kostað. Nú á síðustu ár- þessu til batnaðar, og ekki er það þýðum hefir Guðmundur Guðmundsson rann- ingarminna, að til er ætlast, að sett
sakað kolanámur hjer og fundið kol í verði einnig upp sjómannahæli, bæði
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handa innlendum og útlendum sjómönnum, svo að þeir geti haft þar bækistöð
sína.
Jeg vona, að háttv. deild taki þessa
brtt. til greina, sjerstaklega þar sem
tekið heflr verið tillit til allra lánbeiðna,
sem fram hafa komið nú, nema þessarar einu; þess vegna vænti jeg, að henni
verði ekki gjört lægra undir höfði en
hinum.
Siguröur Eggerz: Fyrir hönd
strandferðanefndarinnar og eftir samkomulagi við skrifara nefndarinnar ætla
jeg að minnast lítils háttar á tillögur
hennar.
Áður en jeg fer frekar út í þetta mál,
get jeg ekki stilt mig um að minnast
lítillega á gang málsins. Á þinginu 1913
kom símskeyti frá Sameinaða fjelaginu,
þess efnis, að fjelagið sæi sjer ekki fært
að taka að sjer strandférðirnar, sem það'
hafði gjört tilboð um, ef styrkur væri
veittur hinu íslenska Eimskipafjelagi.
Þetta símskeyti gjörði menn fastari og
eindregnari í þeirri skoðun, að nauðsynlegt væri, að landið rjeði sjálft yfir samgöngum sínum. Á því þingi var því
horfið frá Sameinaða fjelaginu, en aftur
samþykt að taka tilboði, sem þáverandi
ráðherra Hannes Hafstein hafði útvegað
frá Björgynjarfjelaginu, og því fjelagi
veittar 30 þús. kr., en auk þess voru
veittar 30 þús. - kr., til að bæta upp
ferðir Björgynjarfjelagsins og um þá
upphæð gjörður samningur við Thor E.
Tulinius, sem gilti 1914 og 1915 og
gildir til apríllöka 1916. Það var þegar búist við því á þinginu 1913, að
þessar ferðir Björgynjarfjelagsins og
Tuliniusar yrðu ófullnægjandi, enda
hefir sú orðið raunin á. Þingið 1914
sá, að svo búið mátti ekki standa, og
hóf því undirbúning og að nokkru leyti
samning við Eimskipafjelagið íslenska.
Þar var gjört ráð fyrir þvi, að fjelagið

legði fram tvö ný skip, og samþykt var
áætlun, sem bætti mjög strandferðimar
kring um landið. Frá Eimskipafjelagsins hálfu voru þau skilyrði sett, að landsjóður yki 100 þús. kr. við hlutafje sitt,
sem sett hafði verið 400 þús. kr. á
þingi 1913. Það var einnig tekið fram
sem skilyrði af hálfu fjelagsins, að ef
Norðurálfuófriðurinn legði stein í götu
fjelagsins, væri það ekki bundið við
samninginn. Nú hefir einmitt sú raun
á orðið, að vegna stríðsins hefir reynst
alveg ókleift að smíða þau tvö ný skip,
sem ráð var fyrir gjört 1914 og i bráðabirgðasamningnum. Samkvæmt fengnum upplýsingum raundi hvort skipið nú
kosta 330 þús. kr., í stað 260 þús. kr.,
sem ráðgjört var. Það er þvi fullkomlega forsvaranlegt, eins og á stendur,
að fjelagið hefir ekki látið smíða skipin.
Þá er nú svo kotnið, að skip Eimskipafjelagsins eru ekki tilbúin. Tulinius vill
ekki heldur endurnýja samningana; þar
á móti hefir hann boðist til að selja
landssjóði strandferðaskip sitt hjer fyrir
72 þús. kr. Nefndin athugaði það boð,
og komst brátt að þeirri niðurstöðu, að
ekki væri takandi í mál að kaupa
skipið. Þá er Björgynjarfjelagið eftir,
en það hefir enga menn hjer, sem hægt
sje að semja við. Nú er það kunnugt,
að 8amkvæmt vilja þings og þjóðar á
árunum 1913 og 1914, var áherslan lögð
á það, að Eimskipafjelagið tæki að sjer
strandferðirnar á einhvern hátt.
Þess
vegna leitaði nefndin samninga við
Eimskipafjelagið, og geta menn kynt
sjer alla málavöxtu í nefndarálitinu,
svo að ekki er þörf að rekja frekar
gang málsins.
Jeg skal taka það fram, að samkvæmt
tilboðinu er í ráði, að Eimskipafjelagið
fái 75 þús. kr. árlegan styrk, til að taka
að sjer strandferðirnar, en hins vegar
eru ekki sömu kröfur gjörðar til skipakostsins, sem var á þinginu 1914, enda
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yrði fjelagið nú að reka strandferðimar
með leigðum skipum, og er mjög óvíst
um, hvers konar skip fjelagið kann að
fá. Þó er gjört ráð fyrir þvi, að skipin
verði ekki Ijelegri en Austri og Vestri,
en samt er ekki unt að segja um það
með vissu, þótt nefndin búist við, að
skipin verði ófullkomnari en til var
ætlast 1914.
Enn er eitt atriði, sem mjög bar á
góma milli nefndarinnar og stjórnar
Eimskipafjelagsins, sem sje það, að
vegna ófriðarins mundi skipaleiga hækka
og kol verða dýrari en ella, enda er
svo nú, ög væri þá óhugsandi fyrir fje
lagið að reka strandferðirnar hallalaust.
Ogstjórn Eimskipafjelagsinslagði áherslu
á, að fjelagið treystist ekki til þess að
taka á sig þá áhættu, sem af striðinu
atafaði, hvorki gagnvart hluthöfum nje
þjóðinni sjálfri; vildi ekki tefla i hættu
fyrirtæki, sera þjóðin hefir fylgt með
svo hlýjum huga. Nefndin taldi þessar
ástæður rjettmætar.
Grundvöllurinn
undir samningnum 1914 var sá, að
skipaleiga og kol yrðu með venjulegu
verði. Þess vegna felst nefndin fyllilega á það, að landssjóður beri þann
halla, sem af þessu hlýst.
Með leyfl hæstv. forseta vildi jeg lesa
upp eina grein úr áliti strandferðanefndarinnar:
»Eftir nokkrar bollaleggingar milli
Eimskipafjel.stjórnarinnar og nefndarinnar, varð það því að samkomulagi, að til strandferðanna yrði
áætluð nokkuð lægri upphæð en
gert er ráð fyrir í fylgiskjali I. C,
en i þess stað bættur upp halli sá,
er verða kynni á rekstri ferðanna
vegna ófriðarins, og að fjelagið taki
að sjer ferðirnar, með þeim skilyrðum, að það fái 75 þús. kr. styrk
til strandferðanna hvort árið. En
ef tekjuhalli verður á útgjörð strandferðaskipanna, vegna aukavátrygg-

ingar, og þess, að skipaleiga og annað verður í hærra verði en vanalega, af oisökum stríðsins, bætir
landssjóður fjelaginu hallann«.
Þar sem hjer er talað um aukavátryggingu, þá má ekki skilja það svo,
að búi8t' sje við að hún hækki vegna
stríðsins, en Eimskipafjelagið bjóst við,
að ef það gæti trygt skip sín sjálft, þá
yrði vátryggingin lægri.
Að því er snertir ferðaáætlun skipanna, skal jeg geta þess, að áætlun nr.
2 er lögð til grundvallar fyrir henni.
Þó er þar gjörð ein breyting til sparnaðar, og hún er sú, að seinustu ferðinni
er slept, og jafnframt er sú breyting
gjörð, að síðasta ferðin er farin rúmri
viku siðar en ætlast er til íáætluninni.
Sú breyting er gjörð með sjerstöku tilliti til þess, að ætlast er til að skipin
taki kjöt ísíðustu ferðinni Ogþá eru einnig
gjörðar nokkrar aðrar óverulegar breytingar, og skal jeg ekki minnast á þær.
Aftur á móti hefir nefndin ekki sjeð sjer
fært að fella burtu fyrstu ferðina, eius
og beðið var um. Jeg gjöri ráð fyrir
þvi, að hafi menn kynt sjer áætlunina,
þá sjái þeir, að ferðirnar verða með
þessu móti betri en nokkurn timaáður.
Jeg fæ ekki betur sjeð, en að ráðist
hafi vel fram úr strandferðamálum vorum. Auðvitað verður afleiðingin sú, að
af því við fáum betri ferðir, verður líka
aukinn kostnaður við ferðirnar. En á
þessum lið útgjaldanna má síst spara.
Jeg sje ekki ástæðu til að tala meira
um strandferðirnar og verð að láta mjer
nægja að visa í nefndarálitið. En áður
en jeg sest niður vil jeg leyfa mjer að
minnast á tillögu frá háttvirtum minni
hl. nefndarinnar, þar sem lagt er til að
styrkurinn til millilandaferða Eimskipafjelagsins sje færður niður úr 40 þús.
kr, hvort árið í 35 þús. kr. fyrra árið
og 25 þús. kr. siðara árið. Meiri hluti
strandferðapefpdarinnar leggur ríka á-

365

Stjómarfrumvörp samþykt.

366

FjAriög fyrir árin 1916 og 1917.

herslu á, að 40 þús. kr. styrkveitingin
verði látin halda sjer. Auk þess gjörði
framkvæmdarstjóri Eimskipafjelagsins
það beint að skilyrði fyrir þvi, að fjelagið tæki að sjer strandferðirnar, að
þessi styrkur yrði óbreyttur. Jeg lít
svo á, að ef þessi styrkur yrði færður
.niður, þá riði það i bág við skýlaust
loforð þingsins, um að standa fast bak
við Eimskipafjelagið, og yrði Eimskipafjelagið að láta undan í samkepninni
við útlendu fjelögin, þá væri það illa
farið. En sjái keppinautarnir, að Alþingi standi á bak við fjelagið, þá vita
þeir fyrir fram, að ekki er til neins að
ætla sjer að koma Eimskipafjelaginu á
knje, og þá er jeg viss um að fjelagið
sigra alla keppinautana. Jeg vil þvi eindregið leggja til að breytingartill. verði
feld.
Þá á jeg sjálfur eina viðaukatillögu
við fjárlögin, á þgskj. 592. Hún er um
það, að styrkinn til skálda og listamanna skuli veita eftir tillögum þriggja
manna nefndar. Jeg gat þess við 2.
umræðu fjárlaganna, að jeg greiddi
styrkveitingunni atkvæði með því skilyrði, að samþykt yrði tillaga um að
stjórnin skyldi veita styrkinn eftir tillögum nefndar, en jeg var þá ekki ráðinn i, hveraig nefndin skyldi verða skipuð. Nú legg jeg til að nefndin sje skipuð þannig, að einn nefndarmaðurinn sje
kjörinn af háskólaráðinu, annar af stjórn
Bókmentafjelagsins, og þriðji af Stúdentafjelaginu i Reykjavík. Mjprskilst
að það sje óheppileg stefna, sem tekin
verður upp, ef alt er i þessu efni lagt á
vald stjórnarinnar. Þótt stjóruin vildi
fara vel með valdið, þá yrði hún samt
áreiðanlega fyrir hnútum og brigslum
út af því, hvernig hún úthlutaði fjenu.
Auk þess er ekki hægt að búast við, að
stjórnin hafí nokkurt vit á að meta
skáldskap og fagrar listir. Hitt virðist
mjer einsætt, að rjett sje að kjósa nefnd

manna, sem vit hafi á að meta slikt, og
láta úthluta styrknum eftir tillögum
hennar.
Ef þessi breytingartillaga min fellur,
þá vildi jeg fremur að þingið úthlutaði
styrknum, eins og áður, en að alt yrði
lagt á vald stjóraarinnar.
Guðmundur Hannesson: Jeg
skal fyrst byrja á, að fara nokkrum
orðum um fjárveitingar þær, er snerta
kjördæmi mitt. Jeg hefi heyrt þvi fleygt,
að Húnavatnssýslu væri ætlað óhæfílega
mikiö fje i fjárlögunum. Það er auðvitað satt, að flutningabrautir koata
mikið, en ef að er gáð, þá er upphæðin hin sama og vant er að veita til
fíutningabrauta, sem verið er að leggja,
15000 kr. á ári. Að eins lendir óhjákvæmlegur aukakostnaður á fyrra árinu, þvi að þá verður að byggja brú
yfír Vatnsdalsá. Siðara árið er fjárveitingin einar 15000 kr.
Eins og sjá má á frumv. stjórnarinnar, telur bæði hún og landsverkfræðingur Langadalsveginn nauðsynlegan, en
fjárlaganefndin vill lækka upphæðina
sem svarar fjárveitingunni til hans. Aftur
hefír hún fallist á skoðun stjórnarinnar
um nauðsyn vegarins, enda getur engum, sem þekkir til, blandast hugur um
hana. Landsverkfræðingurinn er ekki
heldur svo bruðlunarsamur á fje, að hann
hefði lagt með veginum, ef ekki hefði
vcrið full ástæða lil þess.
Um fjárveitinguna til Langadalsvegarins hafa komið fram tvær brtL, og
ferönnur i þá átt, að fella fjárveitinguna lika siðara árið. Jeg álit að
það muni verða skammgóður vermir,
þótt feld sje burtu fjárveitingin síðara
árið, því bráðlega verður að fullgjöra
þessa braut.
Það hefír komið til tals að breyta
póstleiðinni og leggja hana yfír Kolugafjall til Sauðárkróks. Þessi breyting
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væri mjög haganleg fyrir Skagfirðingá,
og skiljanlegt, að þeir sjeu henni fylgjandi, en þó mun vera úti lokað að sú
leið verði farin, þvi landsverkfræðingurinn hefir látið' í ljós við mig, að sjer
hefði aldrei komið til hugar að vegurinn yrði lagður yfir Kolugafjall.
Þá hefir því og verið kastað fram,
að leiðin yfir Kolugafjall væri styttri.
Jeg hefi mælt þetta svo nákvæmlega
sem jeg hefi átt kost á á góðum uppdrætti, og hefi rekið mig á, að svo er
ekki. Leiðin yfir Kolugafjall er sem
sje hjer um bil 3 dönskum mílum lengri,
ef mælt er frá Blönduósi að öxnadalsheiði.
Jeg skal ekki fjölyrða um Blönduósbryggjuna að þessu sinni, en að eins
geta þess, að nýlega hefir mjer borist
simskeyti norðan af Blönduósi, þar sem
sagt er frá þvi, að nú nýlega hafi Vesta
orðið að snúa aftur með miklar vörur, sem
legið hafa í henni síðan í vor, vegna þess
að þeim varð ekki komið í land. Tvisvar
hafði legið nærri, að bátshöfnin á uppskipunarbátnum hefði druknað. Ætti
þetta að nægja, til þess að sýna, hvert
alvöru- og nauðsynjamál bryggjan er.
Um vörina við Ingólfshöfða er það
að segja, að verkfróður maður hefir látið
i ljós við mig, að ómögulegt verði að
ryðja hana svo, að hún komi að nokkru
gagni, og þykir mjer því nauðsynlegt
að fjárveitingin sje því skilyrði bundin,
að landsverkfræðingur álíti, að verkið
geti komið að tilætluðum noturn.
Um hækkunina til Kennaraskólans
hefi jeg ekki annað að segja, en alt hið
besta. Jeg veit það af eigin reynslu,
að Sigurður Guðmundsson er ágætur
kennari, og mjer sýnist það vera fullkomin sanngirniskrafa, að hann fái í
þetta sinn nokkurt fje til uppbótar.
Þá hefir komið fram tillaga um að
veita fje til lögreglueftirlits með bannlögunum. Ef það gæti orðið að gagni,

rayndi jeg ekki sjá eftir þvi, en jeg tel
það mjög vafasamt, að slíkt eftirlit, sem
hjer er ura að ræða (vörður í skipum),
sje framkvæmanlegt. Það ætti heldur
að gjöra gangskör að því, að hafa
betra eftirlit með þeim mönnum, sem
öllum er vitanlegt að selja vín.
Samúel Eggertsson hefir sótt um fje
til að gjöra landslagsuppdrátt af íslandi.
Vitanlega er þetta hlutur, sem enginn
getur leyst af hendi, nema hann hafi
lært uppdráttagjörð. Þessi maður hefir
ekki lært að gjöra landsuppdrætti, og
ekki er mjer kunnugt um, að hann hafi
sjerþekkingu á landfræði íslands. Nú
er búið að mæla upp mikið af landinu,
og ef menn vildu fá slíkan uppdrátt,
sem hjer um ræðir, þá er það ofur einfalt mál. Ekki er annað en snúa sjer
til þeirra manna, sem hafa fengist við
mælingarnar, og kunna að vinna þetta
verk. Þeir hafa til þess áhöldin, og
það myndi verða tiltölulega ódýrt hjá
þeim, en engin leið að gjöra þetta, nema
með góðum áhöldum. Þó þetta sje
mæturmaður,og listfengur á marga lund,
þá er ekki von að hann kunni það, sem
hann hefir aldrei lært.
Porleifur Jónsson: Jeg á hjer
eina örlitla brtt. við fjárlögin á þgskj.
582. Hún fer fram á að hækka styrkinn til mótorbátsferða í Austur-Skaftafellssýslu úr 400 kr. upp í 800 kr.
Nokkur undanfarin ár hefir þessi styrkur, 400 .kr. á ári, verið veittur til að
halda uppi þessum ferðum. Báturinn
hefir gengið á mili Hornafjarðar og
Papaóss aðallega, en svo hafa auk þess
verið farnar 1—2 ferðir til Djúpavogs.
Það hefir verið mikil tregða á því, að
nokkur fengist til að taka þessar ferðir
að sjer fyrir svo litinn styrk, einkum
þó ferðirnar til Djúpavogs. Undanfarin
ár hefir kaupmaðurinn í Hornafirði haft
þessar ferðir á hendi. Hann hafði 1
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förum mótorbát hvort sem var, og gat
þess vegna gengið að þvi, að taka ferðirnar að sjer fyrir þennan litla styrk.
En í vor, sem leið, gat hann ekki eða
vildi ekki hafa þær á hendi lengur. Þá
leitaði sýslan fyrir sjer austur á bóginn
til Djúpavogs, en þegar jeg fór að
heiman 1 vor, var enginn fenginn til að
halda uppi þessum ferðum. Það svar
kom frá mótorbátaeigendum á Djúpavogi, að styrkurinn væri of lágur, og
kváðust þeir með engu móti geta unnið
það fyrir, að taka ferðirnar að sjer
fyrir þennan styrk. Jeg veit síðan ekki,
hvort nokkuð hefir rætst úr þessu eftir
að jeg fór.
Út úr þessum vandræðum fór sýslunefndin þess á leit á fundi í apríl, að
landsstjórnin veitti 2000 kr. styrk til
motorbátsferða i Austur-Skaftafellssýslu.
Jeg hafði skrifað fjárlaganefndinni um
þetta mál og mælst til, að nefndin legði
það til, að styrkurinn yrði hækkaður
um helming. Það er sama tillagan, sem
nú liggur hjer fyrir háttv. deild.
Það er mitt álit, að ef bærilegar
strandferðir eru i Hornafirði, þá þurfi
styrkurinn ekki að vera eins hár og sýslunefndin fór fram á. Hún fór fram á þennan
styrk, 2000 kr. á ári, einkum með tilliti til
vondra samgangna i Hornafirði undanfarin ár. En jeg vænti þess, að strandferðunum yrði kipt í betra horf, og fór
því að eins fram á, að styrkurinn yrði
hækkaður um helming. Ef nokkurn
veginn bærilegar strandferðir eru á
þessum slóðum, er minni þörf á mörgum ferðurn milli Djúpavogs og Hornafjarðar. Við þetta miðaði jeg, og hefi
því að eins farið fram á 800 kr. styrk,
enda þótt sýslunefndin færi fram á 2000
kr. Jeg þóttist vita, að með þeim
sparnaðaranda, sera rikti hjer á þinginu, væri rjett að slá heldur af þeim
kröfum, sem hjeraðið hafði gjört.
Alþt. 1915. B. III.

Jeg veit ekki hverja skoðun fjárlaganefndin hefir á þessu, en jeg býst við,
að það yrði erfitt að sanna, að það sje
ekki þörf á þessum styrk. Það, sem
háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.) sagði á móti
þessu máli, var ekki annað en ljelegar
málafiutningsmannsbrellur. Hann sagði,
að jeg mælti sjálfur á móti þessum styrk
í brjefi mínu. Úr því að einstök orð
eru rifin þannig út úr rjettu samhengi
og snúið út úr þeim, verð jeg að biðja
hæstv. forseta um leyfi til að lesa alt
brjefið. Það hljóðar svo:
»Á siðasta sýslufundi í Austur-Skaftafellssýslu var þess farið á leit við fjárveitingarvaldið, að styrkur til mótor*
bátaferða í Austur-Skaftafellssýslu sje
hækkaður upp í alt að 2000 kr., og
máialeitanir um hið sama komu fram
á ýmsum þingmálafundum.
Háttvirtri fjáriaganefnd til leiðbeiningar vil jeg leyfa mjer að fara nokkrum orðum um þetta mál.
Undanfarin ár hefir Þórh. kaupm.
Danielsson í Hornafirði haft bátaferðir þessar á hendi, og hefir mótorbátur gengið margar ferðir milliHornafjarðar og Papaóss og Hvalnesskróks i
Lóni, og síðasta sumarið 2 ferðir milli
Hornafjarðar og Djúpavogs, og hafa
orðið mjög góð not af ferðum þessum
fyrir almenning. En í vor, sem leið, neitaði
Þórh. Danielsson að eiga neitt við þetta
lengur, þar eð styrkurinn væri svo lítill,
(400 kr.) að hann skaðaðist á ferðunum.
Var þá leitað til mótorbátaeigenda á
Djúpavogi um það, hvort þeir vildu ekki
takast á hendur ferðir þessar, og var
svar komið frá þeim, rjett áður en jeg
fór að heiman i miðjum júní, að þeir
vildu ekki við það eiga fyrir þenna
lága- styrk. Veit jeg svo eigi, hvort
nokkur hefir fengist til að taka ferðirnar að sjer í sumar, en býst varla við
að svo verði.
24

371

Stjórnarfrumvörp samþykt.

372

Fjárlög fyrir árin 1916 og 1917.

Út af þessu vil jeg leyfa mjer að fara
þess á leit við háttv. fjárlaganefnd, að
hún hækki eitthvað hinn umrædda styrk
til noótorbátaferða í Austur-Skaftafellssýslu, og teldi jeg fyrir mitt leyti mikla
bót, ef styrkurinn yrði hækkaðar um
helming, eða upp í 800 kr. á ári, því
ef strandferðir í Hornafjörð kæmist í
þolanlegt lag, líkt og ráðgjört var á síðasta þingi, þá þyrfti báturinn ekki að fara
margar ferðir til Djúpavogs, en ferðirnar
þangað hleypa kostnaðinum mest fram.
Jeg fjölyrði svo ekki frekar um þetta,
en vænti þess, að háttv. fjárlaganefnd
taki liðlega í mál þetta«.
Af þessu munu menn geta sjeð, hvort
ástæða sje til að segja, að í brjefi minu
Bje því mótmælt, að styrkurinn verði
hækkaður. Jegsjeekki, hvernig háttv. 1.
þm. Rvk. (S. B.) fer að finna það út. Mjer
liggur við að segja, að það sjeu óhlutvendni, að rífa þannig orð úr rjettu samhengi og leggja í þau þveröfuga meiningu.
Jeg skal svo ekki viðhafa fleiri orð
um þetta mál, það er hvort sem er ekkert stórmál, hvorki fyrir hlutaðeigandi
hjerað nje fjárveitingarvaldið. En það
verður ekki annað sagt með sanni en
að sanngjarnt sje að veita þenna styrk,
sjerstaklega þegar litið er til hinna erfiðu
samgangna á sjó í Austur Skaftafellssýslu.
Læt jeg svo deildina ráða, hvað hún
gjörir í málinu, eftir að hafa heyrt þessar ástæður.
Stefán Stefánsson: Jeg hefi leyft
mjer að koma fram með þrjár brtt., sem
jeg vil minnast á með örfáum orðum.
Fyrsta tillagan er, að 5000 kr. verði
gefnar eftir af 10000 kr. tillagi, sem
Skagafjarðarssýsla og Eyjafjarðarsýsla
hafa lagt til símalínunnar milli Sáuðárkróks og Siglufjarðar. Þessa hefir verið leitað áður, þótt það hafi verið undir
nokkuð ólíku formi, en alt af árangurslaust. Háttv. 2. þm. Skagf. (J. B.) hef-

ir farið fram á það í Ed., aðþessisímalína yrði tekin í 1. flokk, en það var
felt með öllum atkvæðum gegn atkvæði
flutningsmannsins eins. Jeg hefi þvi
litið svo á, að það hefði enga þýðingu,
að flytja slika tillögu hjer, en i stað
þess hefi jeg leyft mjer að flytja þessa
tillögu, sem fer fram á það, að helmingur tillagsins verði gefinn eftir, en að
öðru leyti engin breyting gjörð á því,
í hvaða flokki línan telst, og ekki
heldur farið frara á neina breytingu á því,
hver kostaði stöðvarreksturinn á Siglufirði. Astæðan til þessarar brtt. minnar
er sú aðallega, að þessi símalína borgar
árlega svo geysimikið fram yfir allau
kostnað, að það er ósanngjarnt í mesta
máta að heimta allar tekjurnar og auk
þess, að sýslurnar borgi þessar 10000
kr. Til dálítillar skýringar skal jeg gefa
þær upplýsingar, að þessi lína frá Vatnsleysu í Skagafirði til Siglufjarðar kostaði tæpar 30000 kr. En í stað þess, að
leggja að eins þá línu, var lika lögð
lína í framhald af henni frá Vatnsleysu
til Sauðárkróks. Þessi vegalengd, sem
er 15—10 km., er því aðallínunni óviðkomandi, en hún kostaði um 6000 kr.
Upphaflega var ekki óskað eftir öðru,
en að línan lægi frá Siglufirði til Vatnsleysu í Skagafirði, svo að í stað þess, sem
hún þurfti ekki að kosta nema tæpar
30000 kr., hefir hún kostað 35264,34 kr.
Þegar Skagafjarðarsýsla og Eyjafjarðarsýsla gengust undir það, að greiða 10000
kr. af öllu þessu fjárframfagi, var það
álit manna, að línan myndi ekki gefa
eins raikið af sjer eins og raun er á
orðin. Reikni maður að línan hafi kostað 30000 kr. frá Siglufirði til Vatnsleysu,
þá er hún nú fullkomlega borguð, því
að árlega hefir hún gefið af sjer um
20%, auk vaxta og alls kostnaðar við
rekstur stöðvanna og viðhald línunnar.
Það væri því harla eðlileg krafa, að
þessi lina yrði tekin upp í 1. flokk, eða
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með öðrum orðum að alt framlag hjeraðanna yrði endurgreitt og stöðvarkostnaður borgaður af símanum; en þar sem
krafan kemur nú fram i þessu milda formi,
þykist jeg mega vænta þess, að þingið
veiti þessa mjög svo sanngjörnu eftirgjöf. Þegar jeg tek það fram, að línan gæfl af sjer 20% árlega, þá eru að
eins teknar til greina þær tekjur, sem
fást fyrir útfarin símasamtöl og símskeyti, en innkomin samtöl og símskeyti
alls ekki talin með. Það mætti því að
likindum telja tekjurnar helmingi meiri.
Jeg skil nú ekki að þingið geti gengið
fram hjá þessari hóflátu kröfu, sjerstaklega þegar lítið er til þess, að Vestmannaeyjalínan var þegar i byrjun tekin upp í fyreta flokk og allur kostnaður greiddur af landssjóði. Jeg skal svo
ekki fara frekari orðum um þetta atriði.
Jeg hefi i örfáum dráttum leitast við að
lýsa því, hvereu eðlileg þessi ósk Skagfirðinga og Eyfirðinga er. Málið hefir
verið rætt í báðum sýslunum á þingmálafundum, og þykir öllum það vera
of langt gengið, að heimta svo mikið
fjárframlag af línu, sem gefur jafnmikið af sjer í hreinar tekjur árlega.
Þá á jeg aðra brtt. á þgskj. 568, og
skal jeg ekki vera margorður ura hana.
Við 2. umræðu fjárlaganna var samþ.
að veita Einari Hjaltested 3000 kr. styrk
til sönglistarnáras. Mjer virtust þingmenn þá greiða atkvæði í hugsunarleysi um styrk þenna, og hefir það liklega stafað af því, að þeir hafi ekki
þekt ástæður þessa manns. Jeg hefi
síðan leitað mjer upplýsinga um fjárhagslega aðstöðu þessa manns, og fengið að vita, að aðstandendur hans eru
góðum efnura búnir. Mjer finst því, að
þótt hann fengi ekki nema lÓ00kr,þá
ætti það að vera góður styrkur fyrir
hann með því fje, sem hann má vænta
frá aðstandendum sínum hjer í Rvík.
Þegar svo er, að menn sinna ekki ýms-

um almennum nauðsynjamálum, virðist
það fremur hjáleitt, að veita fje til einstakra manna í mörgum þúsundum.
Mjer er nú forvitni á að vita, hvernig
menn greiða atkvæði um þessa tillögu,
þegar það má telja sem víst, að þessi
maður fær nægilegt fje annarsstaðar frá.
Það er sannarlega til nógu mikils mælst,
að veita þessum manni 1000 kr. styrk,
en þó hefi jeg sett til vara 1500 kr., ef
deildarmönnura skyldi þykja 1000 kr.
of smávægileg fjárveiting.
Þá er þriðja brtt. min á þgskj. 569,
um að veita Benedikt barnakennara
Þorkelssyni 100 kr. ellistyrk. Hann er
bláfátækur maður, sem hefir stundað
barnakenslu í 30—40 ár, en er nú orðinn heilsulítill og getur ekki sint öðrum
störfum. Hann hefir áður sótt um ellistyrk í viðurkenningarskyni fyrir starf
sitt, en fjekk þá enga áheyrn. Þessa
tillögu hefi jeg flutt eftir beinni ósk
hans, og af því að jeg hefi þekt manninn og starf hans frá því jeg var unglingur, þá get jeg með ljúfu geði gefið
honum mín bestu meðmæli. Háttv.
fjárlaganefnd hefir ekki treyst sjei’ til
að taka upp styrkveitingu til þessa
kennara, og stafar það kann ske af því,
að umsókn hans hafa að þessu sinni
ekki fylgt nein meðmæli frá einstökum
mönnum, og kemur það til af því, að
á þinginu 1913 lágu fyrir meðmæli
ýmsra mætra manna með styrkbeiðni
hans. Jeg man vel eftir því, að hann
sýndi mjer þá vottorð frá mörgum velmetnura mönnum, og skal jeg af þeim
nefna síra Jónas Jónasson og síra Helga
Árnason prest í Olafsfirði. Þessi kennari hefir unnið að sínu kennarastarfi
bæði í Skagafjarðar- og Eyjafjarðarsýslum, en er þó fjelaus með öllu. Hann
varð fyrir því óhappi fyrir nokkrum
árum að tapa því fje, sem hann hafði
smátt og smátt aurað saman til elliár24*
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anna, lánaði það kunningja sinum, i
þeirri góðu trú auðvitað, að fá það aftur, en reynslan hefir orðið sú, að hann
hefir ekki fengið einn eyri. Það væri
þvi einkar vel til fallið, ef þingið sæi
sjer nú fært að styrkja þenna gamla og
fátæka mann, sem er búinn að slíta
kröftum sinum í nytsömu starfi í þarfir
fósturjarðarinnar, með því að veita honum þenna litla styrk árlega, því, eins
og jeg tók fram, er hann nú ekki orðinn vinnufær, en þykir hins vegar sárt
að verða að leita til sveitarinnar með
framfæri sitt á garaals aldri. Jeg vil
því enn leyfa mjer að mæla hið besta
með þessari litlu fjárveitingu, og læt
jeg svo máli mínu lokið í þeirri von,
að háttv. deild sjái sjer fært að verða
við þessum mjög svo eðlilegu tilmælum
hans.
Bjðrn Hallsson: Jeg held að það
nálgist, að jeg tali yfir tómum bekkjum
nú; mönnum eru auðsjáanlega farnar að
leiðast umræður í fjárlögunum, og er
það að vonum, því að þær eru orðnar
langar. En jeg hefi ekki lengt hjer
óþarfar umræður og vona, að menn
hlusti því með þolinmæði á þau fáu
orð, sem jeg ætla að segja. Jeg segi
óþarfar umræður, af þvi að jeg lít svo
á, að langar ræður breyti ekki afstöðu
einstakra manna til málanna og sjeu
því gagnslausar.
Jeg hefi ekki fiutt áður nema eina
brtt. við fjárlögin, ásamt háttv. 2. þm.
N.-M. (J. J.). En hún fann ekki náð
fyrir háttv. deild.
Nú hefi jeg ekki við þessa umræðu
flutt neina brtt., beint, en óbeint á jeg
eina, er jeg vil rainnast á. Jeg skrifaði háttv. fjárlaganefnd um að hækkaður yrði styrkur til búnaðarskólans á
Eiðum.
Undanfarið hefir styrkurinn
verið 2500 kr., en meðan hann er svo

lágur, samsvarar hann ekki þvi fje, sem
rekstur skólans kostar, og á skólinn þvi
einlægt við þröngan fjárhag að búa.
Nú hefir fjárlaganefndin verið svo sanngjörn, að taka þessa styrkhækkun til
greina. Ástæður fyrir þessari umsókn
tók jeg fram í brjefi minu til nefndarinnar, eins og háttv. framsm. fjárlaganefndar (P. J.) tók fiam, og skal jeg
taka þær hjer upp í örfáum dráttum.
A síðasta vori var samþykt ný reglugjörð fyrir skólann; var hún sniðin eftir
reglugjörð bændaskólanna. Þessi nýja
reglugjörð hefir í för með sjer talsverð
aukin útgjöld við skólahaldið. Þannig
hækkar kaup kennara að mun, enda
var það sanngjarnt, þvi kaup þeirra var
lágt’ og þeir eru góðir kennarar og
standa því vel í stöðu sinni.
Hefðu
þeir annars farið frá skólanum, og hann
því tapað góðum kenslukröftum, því að
eins og eðlilegt var, báru þeir laun sín
saman við laun kennaranna við bændaskólana, en þau voru talsvert hærri en
á Eiðum.
Það er ýmislegt fleira, sem reglugjörðin gjörir ráð fyrir, er hefir aukin
fjárútgjöld í för með sjer, svo sem námsstyrkur bæði fyrir bóklegt og verklegt
nám, sem hefir ekki verið áður nema
við verklegt nám.
Það virðist ekki vera ósanngjarnt, bæði
borið saman við bændaskólana, eins
og jeg hefi drepið á, og einnig borið
saman við kvennaskólana, að styrkurinn til Eiðaskóla verði hækkaður. Enn
fremur má benda á það, að sumum
þessara skóla hefir nú verið veitt styrkuppbót, vegna hins afarháa kolaverðs,
sem nú er. Jafnframt vil jeg benda á
það, að háttv. Alþingi ætti ekki að þurfa
að vaxa í augum þessi styrkur til Eiðaskóla, þar sem hann er sú eina skólastofnun, sem er á Austurlandi, fyrir utan unglinga og barnaskóla í kaupstöð-
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um. Þess vegna virðist öll sanngirni
mæla með því, að hann sje styrktur
verulega úr landssjóði.
Hins vegar er mjer fullkunnugt um,
hversu fjárhagur skólans er erfiður, því
að jeg er í skólanefndinni og fjehirðir
skólasjóðs. £n á hinn bóginn er mönnum þar eystra mjög raikið áhugamál,
að halda skólanum áfram, þvi að nýlega heflr verið reist þar vandað og
risulegt skólahús, sem kostaði allmikið
fje, og auk þess vilja menn ekki missa
þá einu skólastofnun, sem til er á Austurlandi.
Hjer er einungis farið fram á, að
styrkurinn sje íærður úr 2500 kr. í
3000 kr., og er því ekki nema um 500
kr. hækkun að ræða.
Jeg skal svo ekki fjölyrða um þetta,
en þykist hafa ástæðu til að vonast til
þeas, að háttv. deild taki þessari málaleitan vel.
Jeg ætla mjer ekki að fjölyrða um
allan þann mikla fjölda af brtt., sem
hjer eru fyrir hendi, enda væri það til
þess að æra óstöðugan, að fara að rekja
þær allar. Yfirleitt hallast jeg að tillögum fjárlaganefndar. Jeg vil gjarna
spara og vil ekki fara í kapphlaup um
að ná sem mestu úr landssjóði fyrir mitt
kjördæmi.
Það er þó hjer brtt. á þgskj. 594, er
jeg vil minnast á. Hún er um styrk
til að vinna kol. Þetta er vandræðamál; upphæðin er allhá, en fjárhagur
tæpur. Þó er það engum vafa bundið,
að hjer er um þýðingarmikið mál að
ræða. Sýnishorn af kolunum, sem hjer
eru fyrir hendi, bera það með sjer, að
þótt hjer sje ekki um bestu kol að
ræða, þá eru þau samt vel brúkleg.
Annars er miklum erfíðleikum bundið að geta hagnýtt sjer þessar kolanámur; lending er afarslæm þarna vestur
við Breiðafjörð; væri því óumflýjaniegt

að gjöra þar bryggju og jafnvel höfn,
en það hefði gifurlegan kostnað i för
með sjer.
Þó að jeg sje málinu hlyntur, get jeg
samt ekki greitt þessari brtt. atkvæði
mitt, vegna þess, að málið er illa undir
búið, svo ómögulegt er að giska á, hver
kostnaðurinn yrði.
Jeg tek undir með háttv. 2. þm. Eyf.
(St. St.), þar sem hann hefir komið fram
með brtt. viðvikjandi 3000 kr. styrk til
Einars Hjaltested og vill færa hann
niður i 1000 kr.
Við 2. umræðu fjárlaganna var hjer
haldin mjög gyllandi ræða fyrir styrk
til þessa -manns. Jeg hefí siðan grenslast eftir ástæðum hans, og eftir þeim
upplýsingum, sem jeg hefi fengið, fylgi
jeg að sjálfsögðu lækkuninni, frá háttv.
2. þm. Eyf. (St. St.), þó jeg vildi helst,
að styrkurinn væri alveg feldur, því
að þótt þörf geti verið á að stykja
listamenn til náms, má þó ofmikið af
öllu gjöra og misjafnar ástæður manna.
Jeg ætla að efna loforð mitt, um að
þreyta ekki um of háttv. deild með
langri ræðu, en mun sýna afstöðu mína
til annara brtt. með atkvæði mínu, er
þar að kemur.
Matthías Ólafssou: Jegskalekki
vera margorður. En jeg á tvær breytingartillögur sjálfur og auk þess eina
með öðrum, er jeg vildi fara um örfáum
orðum.
Við 2. umræðu fjárlaganna var samþykt 18000 króna tillag til Fskifjelags
íslands. Jeg gat, eftir atvikum, verið
alveg sammála gjörðum fjárlaganefndarinnar um það, að lækka þetta tillag
úr 20,000 kr. niður í 18000 kr., eftir
þvi sem nefndin rökstuddi það. En
síðan hafa komið fram tilmæli um það,
að styrkja kenslu í sjómannafræði á
Vesturlandi. Er gjört ráð fyrir, að sá
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skóli yrði á Isafirði, fyrir menn, er ætla
að takast á hendur skipstjórastöðu á
smærri skipum.
í Ed. hefir fjárlaganefnd samþykt, að
Fiskifjelagið sjái um þennan skóla og
kostnað þann, er af honum leiðir, og
leggur nefndin til, að fjelaginu verði
veittar 19000 kr. með þvi skilyrði, að
það annist þessa kenslu. En mjér virðist að þá sje tillagið helst til lágt. Vil
jeg því fá tillagið til fjelagsins hækkað
upp í 20,000 kr., eins og Fiskifjelagið
fór fram á. Jeg hefi átt tal um þetta
við háttv. fjárlaganefnd, og virtist mjer
hún þessu hlynt, og vona jeg þvi að
hún og háttv. deild sjái sjer fært, að
greiða atkvæði með breytingartill. þeirri,
sem jeg hefi komið fram með viðvikjandi þessari hækkun.
önnur breytingartillagan, sem jeg á,
er á þgskj. 549, sem er annars eðlis og
óskyld. Hún er um styrk til Hólmfríðar Árnadóttur, til þess að halda uppi
kvöldskóla i Reykjavík. Húu hefir verið kennari á ísafirði og viðar ogreynst
alstaðar góður kennari. Jeg þekki ekki
efnahag hennar, en jeg veit að hún
hefir verið í Englandi og kynt sjer
kensluaðferðir og skólafyrirkomulag.
Hins vegar er mjer það kunnugt, að
hún er vel að sjer í enskri tungu, og
fleirum þeim námsgreinum, er hún hefir
kent hjer í Reykjavík.
Hún hefir undanfarin ár haft kvöldskóla hjer í Reykjavík, og hefir sá skóli
reynst vel. Slíkir skólar eru alveg
bráðnauðsynlegir, því að þá getur sótt
kvenfólk, sem annars vinnur allan daginn, en hefir kvöldstundunum yfir að
ráða. Getur þeim tíma naumast verið
betur varið til annars.
Hún hefir sótt um 1000 króna styrk
í þessu skyni. Meiri hl. fjárlaganefndar sá sjer ekki fært að taka þetta til
greina. En af því að jeg er sannfærður um, að mikil þörf er á þessu, hefi

jeg komið fram með breytingartillögu
þá, er jeg hefi nefnt, og vonast jeg til
þesB, að háttv. deild samþykki þessa
fjárveitingu, því að hún mun óefað að
miklu gagni koma.
Þá er þriðja breytingartillagan, er jeg
á með öðrum manni, á þgskj. 607.
Eitt af þvi, sem einna mestan þátt
getur átt í því að draga úr slysum, er
sundkensla.
En sá maður, er mest
hefir gjört í þessu efni, er Páll Erlingsson. í seinni tíð hefir hann fengið
Erling son sinn, er aflað hefir sjer frægðar fyrir sund erlendis, sjer til aðstoðar.
Nú er Páll sjálfur orðinn gamall og farinn, og því eigi hægt að búast við því, að
hann geti stundað sundkenslu af annari
eins elju og meðan hann var upp á sitt
hið besta. En til þess að hann geti
tekið Erling sjer til aðstoðar, svo að
honum sjálfum geti liðið betur og hefði
minna að gjöra, höfum við farið fram
á í brtt. þessari, að 1200 kr. styrk þeim,
sern næsta fjárhagstímabil á að veita
Reykjavíkurbæ til sundkenslu, verði
breytt í 300 kr. eins og verið hefir, en
1200 kr. styrkur til að halda uppi sundkenslu verði veittur Páli.
Jeg hefi átt tal við Pál um það, hvort
hann sæi sjer ekki fært að leiðbeina
mönnum úti um land í björgunartilraunum. Mörg slys úti um land eru því
einu að kenna, að þó að menn geti
fleytt sjer á sundi, þá eru þeir ófærir
til að bjarga öðrum. Það kemur t. d.
ekki ósjaldan fyrir, að menn, sem detta
úti úr bát eða af bryggju, druknabeinlinis af því, að enginn viðstaddra kann
björgunarsund. Páll kvaðst vera fús til
að gjöra það, sem hann gæti í þessu, en
meðan tekjur sínar væru ekki meiri,
sæi hann sjer það ekki fært.
Þar sem hjer er um mikið nauðsynjamál að ræða og úlgjöld landssjóðs hækka
að eins um 300 kr., þótt breytingartillagan verði samþykt, vonast jeg til svo
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góðs af háttv. deild, að menn greiði þessarar brúargjörðar hefir sjerstaklega
henni atkvæði sitt, ekki síst þar sem komið fram vegna þess, að áin er á læknPáll er alls góðs af okkur maklegur.
isleið. Við 2. umr. fjárlaganna lýsti jeg
Þá kem jeg að brtt. annarra þing- þeim örðugleikum, sem Kjósarhreppsmanna. Um þær skal jeg vera fá- búar hefðu við að stríða, er þeir leituðu
orður.
læknis, en þá var feldur hjer i háttv.
Við 2. urar. fjárlaganna greiddi jeg deild lítilfjörlegur styrkur til þess að
atkvæði á móti fjárveitingu til að ryðja gjöra mönnum það ljettara.
vör við Ingólfshöfða. Nú hefir komið
A sumardegi er áin lítil, en á haustfram brtt. um þetta frá háttv. 1. þm. in bólgnar hún upp, og er hlákur gjörHúnv. (G. H.) á þgskj. 606, að þetta ir, er hún tæplega reið, jafnvel stundverði því að eins gjört, ef landsverk- um ófær raeð öllu.
fræðingur sjái, að það komi að notum.
Landsverkfræðingur hefir lagt til í
Jeg tók það fram við 2. umræðu, að athugasemdum við tillögur um fjárveitþað eitt mælti á móti þessu, að hafnar- ingar til vegabóta árin 1916—17, sjá
fróður maður hefði ekki athugað, hvort A. bls. 80, að brúargjörð á Bleikfyrirtækið væri framkvæmanlegt, og dalsá yrði látin ganga á undan fiestum
því væri ekki hægt að segja annað en öðrum.
að þetta fje væri veitt í blindni. En
Þess vegna er það ekki ósanngjarnt,
það var ekki af því, að jeg væri því að fara fram á, að brúin verði nú gjörð
mótfallinn, að þetta væri gjört, ef vissa siðara árið, þvi vitanlega ætlast landsværi fyrir þvi, að það kæmi að notum. verkfræðingur til, að þetta verði gjört
Ef athugasemd háttv. 1. þm. Húnv. á næsta fjárhagstímabili.
(G. H.) verður samþykt, greiði jeg þessÞetta virðist því síður vera ósannari fjárveitingu atkvæði mitt, og tel það gjarnt, þar sem styrkurinn, til að gjöra
í samræmi við fyrri afstöðu mina til mönnum ekki eins erfitt að vitja læknþessa máls.
is í Kjósarhreppi, var feldur, og því
fremur virðist vera ástæða til þessa
Bjðrn Kristjánsson: Jeg á fá- fyrir þingið, þar sem þessi sýsla fjekk
einar brtt., er.jeg vil minnast á.
ekkert fjárframlag í síðustu fjárlögum
Það er þá fyrst brtt. á þgskj 531, og á enga fjárframlagsvon í núverandi
þar sem farið er fram á, að veitt sje fjárlögum, nema ef það kynni að verða
siðara árið á næsta fjárhagstimabili þessi fjárhæð. Borið saman við aðrar
3900 kr. til brúargjörðar á Bleikdalsá í sýslur er ólíku saman að jafna. Jgg
Kjósarsýslu. Jeg hefi flutt þetta mál vonast þvi til, þar sem svo raargt mælþing eftir þing. Fyrst flutti jeg það ir með þessu, að það verði samþykt.
Á þgskj. 623 á jeg aðra brtt. við til1909, og var þá lögð fram áætlun um
kostnaðinn, er fyrirtækið hefði í för lögur strandferðanefndarinnar, er skoða
með sjer, gjörð af landsverkfræðingi. má sem viðaukatillögu. Hún er um
(Matthias Olafsson: Þetta hefir verið það, að þeir strandferðabátar, sem hafa
samþykt á öllum þingum síðan). Ekki fasta ferðaáætlun, sjeu skyldir að láta
öllum, en gildar ástæður hafa verið Stjórnarráðið- vita, hvar þeir hafi verið
færðar fyrir þessu máli. Eins og kunn- staddir á hverjura tima í lok hvers
ugt er, er á þessi á póstleið eða þjóð- mánaðar, meðan þeir ganga eftir ferðabraut, en beiðnin um fjárveitingu til áætlun. Þetta gjöri jeg vegna þess, að

,
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það hefir reynst þannig, að þeir hafa þar sem menn eru nefndir á nafn við
oft og einatt ekki haldið áætlun, en það ýmsar aðrar fjárveitingar, þá er ekki
reynst mönnura afar bagaiegt. Hefir ástæða til að taka hina undan, ekki sist
það ekki lítinn kostnaðarauka í för með þai* sem þeir hafa haft etyrkina lengi,
sjer, er menn verða að bíða tímum og og því ólíklegt, að mikið verði um þá
dögum saman. Við það eyða menn deilt.
En ástæðan fyrir því, að jeg vil að
peningum beinlinis og óbeinlínis, og
verður ekkert úr þeim tima, sem beð- fjárveitingar þessar standi í fjárlögunið er.
um, er sú, að þessir menn þurfa að vita
Ef strandferðaskipunum er gjört að á hvað mikinn styrk þeir mega byggja,
skyldu að láta stjórnarráðinu í tje skýrslu og það sem fyrst, jafnvel áður en
um það, hvar þau eru stödd á hverri þingi er slitið. Ekki síst vegna þess,
stundu og degi, hefir stjórnarráðið sann- að margir þessara manna eru fátækir,
anir í höndunum, ef kæra kemur á hönd- og kemur því mjög bagalega, ef styrkur skipunum, og getur því fremur skor- urinn verður ekki eins hár og þeir
ið úr því máli. Væri þessu þannig bjuggust við. Jeg vil því vonast til að
háttað, yrði líka síður hætt við þessu, og þessar fjárveitingar verði teknar aftur
skipin gættu sin betur en annars að upp í fjárlögin.
halda áætlun. Jeg er því sannfærður
Jeg skal geta þess í þessu sarabandi,
um, að það væri til bóta að samþykkja að ágreiningur er um, hvort gjöra eigi
þessa tillögu.
upp á milli Guðmundar Guðmundssonar
Sama tillaga hefir komið fram á þgskj. og Guðmundar Magnússonar. Það átti
590 við fjárlögin, en jeg tek hana aft- að lækka styrk Guðmundar Magnússonur nú.
ar, en jeg legg til, að styrkur GuðmundÞá kem jeg að brtt., sem jeg á á ar Guðmundssonar verði hækkaður, svo
þgskj. 539.
báðir hafi jafnt. Tillögur mínar í þessu
Meiri hluti háttv. fjárlaganefndar vildi efni fara því fram á, að báðir hafi 1200
láta stjórnina útbýta styrknum til skálda kr. á ári. — Guðmundur Guðmundsson
og listamanna. En þó hefir hún í sje hækkaður um 200 kr. — En fáist
nefndarálitinu tiltekið þær upphæðir, það ekki fram, þá kem jeg fram með
er henni fundust hæfilegar, og ætlast varatillögu um, að báðir fái 1000 kr. á
til þess, að stjórnin fari eftir þvi. Nú ári. Styrkur Guðmundar Magnússonarer deiidinni kunnug skoðun hæstv. ráð- sje lækkaður um 200 kr. Enda gjöri
herra á þessu, að hann skoðar þessar jeg ráð fyrir, að hann beri meira úr
upphæðir sem minsta styrk og bindur býtum fyrir rit sín, þar sem hann
BÍg ekki við þær að öðru leyti. Þar skrifar aðallega sögur, en hinn er lyriskt
sem þessu er þannig farið, að ráðherra skáld.
telur sig óbundinn af tillögum nefndarÚt af þvi því, sem háttv. 2. þm. Eyf.
innar, þá finst mjer ekki ástæða til að (St. St.'i sagði um efnahag aðstandenda
taka styrkinn út úr fjárlögunum, og legg Einars Hjaltested, skal jeg geta þess,
jeg því til að hann sje aftur tekinn upp að hann hefir þar skakt fyrir sjer. Mjer
i þau sem áður.
er þar kunnugra um en öðrum, og jeg
Aðalástæðan fyrir þvi, að þetta var veit, að þeir geta ekki hjálpað honum
tekið út úr fjárlögunum, er vist það, að um fje honum til styrktar áfram, svo
mönnum hefir þótt leitt að tala um ein- að hann verður að hætta söngnámi, ef
staka menn í umræðum á þingi. En þingið tekur ekki beiðni hans til greina.
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Skúli Thoroddsoa: Jeg er bjer
riðinn við brtt. á 3 þingskjölum, og skal
þvi leyfa mjer, að gjöra grein fyrir
þeim i fám orðum.
Fyrsta brtt. er á þgskj 609, þar sem
farið er fram á það, að í stað þess, er
strandferðanefndin hefir að eins ætlað 5
þús. kr. ári til gufubátsferða um ísafjarðardjúp, þá verði sá liður nú hækkaður upp í 6500 kr.
Jeg skal geta þess, i sambandi við
nefnda brtt. mina, að i núgildandi fjárlögum er liður þessi talsvert hærri,
enda jafnframt ætlast þá og til þess,
að báturinn fari nokkrar ferðir til Húnaflóa.
Á hinn bóginn hefir niðurstaðan þó
nú orðið sú, að það sje ekki heppilegt
að halda sama fyrirkomulaginu framvegis, heldur Sje báturinn að eins ætlaður ísafjarðardjúpi, ásamt öðrum pörtum N.-Isafjarðarsýslu, ef eigi og V.-ísafjarðarsýslu, en fari þá alls eigi til Húnaflóa.
En þó að þessi takmörkun hafi nú
verið ráðin, þá hefir sýslunefndin í
Norður-ísafjarðarsýslu þó engu að síður
litið svo á, sem til bátsferða þessara
þurfi þó talsvert meiri styrk en samgöngumálaráðunauturinn, og nefndirnar,
sem um málið hafa fjallað, hafa gjört
ráð fyrir, eins og skjal, sem legið hefir
i les-stofu Alþingis i sumar, ber með sjer.
I von um, að málið fái þá betri byr,
hefi jeg þó ekki farið fram á jafn háa
upphæð, sem sýslunefnd Norður-Isfirðinga telur æskilegast, að fengist, en látið nægja, að fara að eins frám fram á
6500 kr. og til vara 5500 (ekki 5590,
eins og í þgskj. stendur; það er prentvilla), og er vara-krafan þá alveg samhljóða þvi, er samgöngumálaráðunauturinn hefir talið þurfa, og hvað sem öðru
liður, þá vona jeg að menn fylgi þó tilAlþt. 1915. B. III.

lögu hans og samþykki þvi að minsta
kosti varatillögu mina.
önnur brtt. er á þgskj. 581, og fer í
þá átt, að Einari Þorkelssyní, skrifstofustjóra Alþingis, sjeu veittar 800 kr., til
þess að semja sögu landsfjórðunga og
hjeraða á íslandi.
Að þ'ví er tillögu þessa snertir, skal
jeg og geta þess, að hún er fram komin af
því, að fjárlaganefnd barst skrifleg beiðni
hans í greinda átt, og getur hann þess
þar, að hann hafi þegar safnað talsverðu til þessa verks, og undirbúið
það.
Það er og kunnugt, að maðurinn er
wyo'gr góðum hæfileikum gæddur, enda
rayndi hann eigi hvað eftir annað hafa
verið kjörinn skrifstofustjóri þingsins,
ef svo væri eigi. Sýnir skráin, sem
hann hefl samið, og fylgir þingtíðindunum siðustu (um þingmanna- og forsetatal) mjög ljóslega elju hans, og áhuga,
og að vel er honum því treystandi, til
að leysa verkið vel af hendi.
í sambandi hjer við, skal jeg og geta
þess, að jeg hefi alt af litið svo á, sem
það sje mjög mikils vert, að rituð sje
ékki að eins saga landsins i heild sinni,
heldur og saga landsfjórBunganna og einstakra hjeraBa (eða sýslna), og jafnvel einstakra sveita, og sje því ijett, að hvetja
alþýðamenn eigi siður, en aðra, til þess
að safna til slíks, og semja slik rit.
Hvílíkur unaður það væri, að hver
sveit á landinu ætti sem greinilegasta
sögu sína, vel sagða, þarf jeg eigi að lýsa,
nje heldur hve gagnlegt það væri, að
vita glögt, hvað gjörst hefði á liðnum
árum, um tíðarfar, skepnuhöld, jarðabyltingar, fædda menn og dána, giptingar, fundahöld, ritstörf o. s. frv.,
o. s. frv.
Vetur, eftir vetur, og öld, eftir öld,
væri sveitar-sagan síðan lesin á kvöld25
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vökunum, og löngu dáinna, sem þar er
getið, væri þá hiýlega minst, kynslóð
eftir kynslóð, — vœru sendir œ nyir, og
nyir, kœrleiks-stiaumar} til góðs fyrir
alla.
Ekki væri þá og sá vinnumaðurinn,
eða vinnukonan, nje unglingurinn, eða
gamalmennið, er eigi vissi sig sögu skapandi, ef eigi þenna daginn, þá hinn, —
vissi sig og eftirtíðina gleðjandi, í sí og
æ vaxandi mæli.
Kappið, sem öllum skapaðist þá og
þannig, löngunin til þess, að vera þá og,
eigi öðrum síður, fyrr eða síðar, að einhve-rju góðu getið — yrði þá og sveitinni, og hverjum einstakling hennar,
til ómetanlegs góðs, auk þess er hver
sveitin vildi þá og eiga annari fegurri
sögu.
íslendingar hafa og löngum haft það
orð á sjer, að þeir sjeu söguþjóð, og
því hygg jeg, að ýmsir geti og orðið
mjer samdóma um það, að hjer sje um
spor í rjetta átt að ræða.
En af því að jeg veit, að menn horfa
i skildinginn, þá hefl jeg til vara lagt
það til, að veittar verði þó 600 kr.
á ári.
Jeg skal svo ekki fara frekar út í
þetta, en vona, að tillögur mínar fái
góðan byr hjer í deildinni, þótt meiri
hluti fjárlaganefndar hafi ekki sjeð sjer
fært, að veita málinu fylgi sitt, líklega
af sparnaðar-ástæðum.
Háttv. deildarmenn munu og án efa
sjá, að jafn litill styrkur, sem hjer um
ræðir, gjörir landinu hvorki til eða frá.
Hinn sanni, rjetti stórhugur á og einatt,
að lysa sjer i því, a0 láta eigi bugast af
ðrOugleikunum, en halda sínu stryki, og
færast þá æ þvi meira i aukana, sem
meira að kreppir. — Hitt er litilmenskan,
að gjöra sig þá einatt þegar að vesæling,
er á móti blœs, og vona jeg, að háttv.
deildarmenn láti hvorki þm. Suður-Þiugeyinga, nje aðra, innræta sjer þann

hugsunarhátt, þótt eigi verði því neitað,
að um of hafi að vísu viljað á honum
brydda, á þinginu, sem nú stendur yfir.
Þá vil jeg minna8t á br.tillögu, á
þgskj. b98, frá háttv. þm. Dal. (B. J.),
um styrk til cand. mag. Jakohs Jóhannessonar, til að rita islenska setningarskipunarfræði, og vildi jeg mæla sem
best með henni.
Jeg þekki pilt þeuna nokkuð, og veit,
að hann er gáfu- og hæfileika-maður, og
efa alls eigi, að hann sje mjög vel fallinn til þess, að leysa verk þetta vel af
hendi, en nauðsynin á þvi, að það verði
sem fyrst unnið, og vel af hendi leyst,
dylst að líkindum engum.
Þá er jeg loks við riðinn eina brtt.,
ásamt háttv. 1. þm. G.-K. (B. K.), og
hefir hann nú þegar mælt svo vel með
henni, að jeg þarf þar að vísu engu yið
að bæta.
Breytingartillagan lýtur að skáldunum og listamönnunum.
Jeg felli mig alls ekki við það, að
úthlutun styrksins til þeirra sje eingöng’i á valdi ráðherra.
í tið landshöfðingjadæmisins, var svo
hagað, að landshöfðingi hafði einatt
nokkra upphæð til umráða, er verja
skyldi til eflingar vísinda og bókmenta
m. m., en landshöfðingi þótti þá eigi
ætíð verja fjenu svo vel, sem skyldi,
og því var það ráðs tekið, að þingið
skyldi útbýta styrknum.
Á hinn bóginn hefir þó bólað að mun
á því, á nokkrum undanförnum þingum, að sumir hafa viljað láta þessa úthlutun hverfa undir stjórnina aftur, en
jeg hefi þá einatt verið þvi mjög mótfallinn, og er það enn.
í sambandi hjer við skal jeg og geta
þess, að það er algjör misskilningur, að
það hafi nokkuð að þýða, þótt fjárlaganefndin telji upp i nefndarálitinu, hverja
hún telur styrksins maklegasta, með þvi
að stjórnin er ekki bundin við það, —
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fjárlaganefnd i Nd. ekki það fjárveitingarvald, sem öllum sje skylt að beygja
sig fyrir.
Gjijrum og ráð fyrir, að nefndin i Ed.
nefnj i nefndaráliti sinu aðra menn, en
nefncþn i Nd. benti á, og hvað á þá
stjónjin að gjöra ? Og sama er að visu,
þótt eigi sje annað en það, að þingmenp, sem utan nefndarinnar eru, telji
aðna, í ræðum sinum, maklegri, en þá,
sem nefndarálitið bendir á.
EJins þarf og ekki að geta, hve ilt
það væri, ef skáld, og aðrir listamenn,
yrðu að eiga alt undir náð stjórnarinnar, og gætu þannig orðið henni háðir.
Það gæti haft alt annað, en holl áhrif,
eins og jeg benti á við aðra umræðu
fjárlaganna, og vil jeg því mæla sem
best með marg-nefndri tillögu okkar.
Sigtirður Gunnarsson: Jeg á
hjer eina breytingartiliögu á þgskj. 585,
en aðrar tvær ásamt með háttv. þm.
Dal. (B. J ) á þgskj. 618 og 591.
Um brtt. á þgskj. 585 skal jeg fyrst
geta þess, að eins og kunnugt er, hafði
hæstv. stjórn lagt það til í fjárlagafrv.
sinu, að veittar yrðu 8000 kr. hvort
árið til Stykkishólmsvegar, en háttvirt
fjárlaganefnd kom með þá breytingartillögu, að fella niður þenna styrk síðara árið, og náði hún fram að ganga
hjer við 2. umræðuz enda þótt fjárlaganefndin legði enga sjerstaka áherslu á
þetta. Nú legg jeg það til í brtt. minni,
að síðara árið verði þó veittar 6000 kr.
til áframhalds vegarins, og vona að hv.
deild taki þessu vel. Ástæðurnar til
þessa eru þær, að fyrst og fremst hefir
stjórnin og verkfræðingurinn mælt í
fremstu röð með þessum vegi, og hefir
landsverkfræðingurinn leitt rök að því,
að hann eigi að ganga fyrir öllum öðrum þjóðvegum, eins og jeg gat um við
2. umr. Enda tekur nú við sá kaflinn,

sem verstur er yfirferðar, og vantar
ekki nema herslumuninn, eins og landsverkfræðingurinn hefir lýst itarlega í
ástæðum fyrir fjárlagafrumv. Ogíöðru
lagi vil jeg benda á það, að til þess að
framkvæma þetta verk, þarf ekki að
kaupa nein útlend efni, sera nú eru
margfalt dýrari en venjulega. Þess
vegna eiga nú vegagjörðir sist að falla
niður af öllum verklegum frarakvæmdum, þar sem við eigum lika menn til
slíkra verka, sem eru dýrir landinu
hvort sem er.
Jeg vil lika benda á það, að i þessu
kjördæmi er engin flutningabraut og
enginn annar þjóðvegur, sem landið
styrkir, og jeg hefi sjeð það, bæði við
2. umræðu og nú, að fram hafa komið
ekki svo fáar tillögur um brýr, sem þó
er lakara að koma upp nú í dýrtíðinni,
þar sem til þeirra þarf mikið af útlendu
efni. Jeg segi ekki þetta af þvi, að jeg
hafi á móti fjárveitingum til þeirra í
sjálfu sjer, heldur af því, að mjer finst
þó að vegirnir ættu að standa betur að
vigi nú.
Skal jeg svo ekki fara fleiri orðum
um þetta, en vona að þessi hóflega tillega, sem færð hefir verið niður um 2
þús. kr., finni náð fyrir augum háttv.
deildai.
Þá skal jeg minnast á tillöguna, sem
við háttv. þingm. Dal. (B. J.) eigum á
þgskj. 618, um hækkun á styrk til flóabáts á Breiðafirði, og heytði jeg að hv.
formaður fjárlaganefndar (S. B.) mintist
á það mál nokkrum orðum.
Jeg skal fyrst geta þess, að þetta hefir verið vandræðamál fyrir Breiðfifðinga um mörg undanfarin ár. Það hefir
eigi tekist enn, að útvega almennilegan
bát til þessara ferða, heldur hafa menn
orðið að bjargast við óhentugan bát, sem
ein útlend verslun hefir átt. Þetta hefir leitt til einveldis um áætlanir og far25*
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gjöld, og hefir það fyrirkomulag orðið
dýrt, og þó langt frá því að vera fullnægjandi. Því var það, að sýslunefndirnar í Dala- og Snæfellsnessýslum tóku
sig saman, og nefnd manna var skipuð
i fyrra, til þess að undirbúa innlent
hlutafjelag, til að láta byggja og gjöra
út bát, sem tæki að sjer þessar ferðir
framvegis. Háttv. formaður fjárlaganefndar (S. B.) gat þess, að beiðni um
styrk hefði legiðfyrir fjárlaganefnd, en til
allrar ólukku fylgdu þar með þær upplýsingar, sem ekki eiga lengur við, eins
og málið horfir nú við. Báturinn á sem
sje að verða 50 smál. að stærð og hafa
70 hesta afl og meira lestarrúm og þægindi öll en sá, er áður var, og það er
ætlast til, að hann taki að sjer alla viðkomustaði kring um Breiðafjörð, frá
Hellissandi og inn úr, kring um Hvammsfjörð o. s. frv. Enn fremur er ætlast
til, að hann fari stundum vestur i Barðastrandarsýslu og hingað til Reykjavikur, og getur hann þá flutt útlendu vöruna beint vestur, sem er alveg nauðsynlegt. Og á sama hátt á hann að
koma innlendu vörunum frá þeim auð
ugu hjeruðum, sem hjer er um að ræða,
til Stykkishólm8, og er því auðsjeð að
þessi bátur, sem á að hafa svo inikla
yfirferð, muni verða að margvíslegu
gagni.
Nú kann einhver að segja, að þegar
litið sje á strandferðaáætlunina, sem sje
sú sama og.i fyrra, þá sje óþarfi að
styrkurinn sje svo hár, sem við viljum
leggja til.
En það er athugandi, að strandferðirnar geta alls ekki fullnægt viðskiftaþörfinni, og allra sist gætu strandbátarnir komið á alla þá staði, er flóabáturinn myndi og þyrfti að koma á.
Sje eitthvað óljóst í því, er jeg hefi
tekið fram, þá mun háttv. þm. Dal. (B.
J.) skýra það, þá er bann tekur til
jnáls.

í sambandi við breytingartillöguna á
þgskj. 591, þar sem við, hv. meðflutningsmaður minn og jeg, förum fram á
að landssjóður veiti 10000 kr. lán til
bátskaupanna, eða rjettara sagt ábyrgð
fyrir 10000 króna láni, þá skal jeg taka
það fram, að tilætlunin er auðvitað sú,
að bú ábyrgð sje veitt gegn þeirri
tryggingu, er stjórnin tekur gilda. —
En að hinu leytinu þá ætlar hlutafjelagið að ná í það, sem á vantar með
hlutafjáreöfnun og viðbótarláni á einn
eða annan hátt, og hlutaðeigandi sýslur hafa þegar samþykt þátttöku í þessu
fyrirtæki og leggja fram 3000 kr. hvor,
eða 6000 kr. alls.
Hlutafjársöfnun
byrjaði seint í vetur og hefir haldið
áfram í vor, og ber ekki á öðru en að
hún gangi ágætlega, enda er áhugi
manna mikill á málinu og allir hlutaðeigendur vænta þess, að þinginu muni
sýnast rjett, að rjetta nú frara höndina,
til þess að styrkja þetta innlenda hlutafjelag og sýna þar með, að það vilji
ekki draga kjark úr mönnum til nytsamlegra framkvæmda. Út í allar þær
brtt., er nú liggja fyrir, dettur mjer
ekki i hug að fara; það væri einungis
til þe8S að tefja timann. En jeg vil
geta þess, að jeg er i mjög mörgum atriðum samþykkur fjárlaganefndinni um
tillögur hennar. Jeg er og samþykkur
því, að nema í burtu ýmsa þá styrki,
er nefndin leggur til að afnumdir sjeu
sökum þessara erfiðu tima, sem nú eru.
Jeg mun ekki fjölyrða um hinar sjerstöku ástæður til þess, en mun með atkvæði minu sýna, að mjer er full alvara með þetta.

Framsögum. (Pjetur Jónsson):
Jeg ætla að leyfa mjer að minnast á
nokkrar af brtt. þeim, er fyrir liggja
frá ýmsum þm.
Á þgskj. 597 hefir komið fram tillaga
um, að bætt skuli inn í 11. grein 5000
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kr. hvort árið til lögreglueftirlits bannlaganna. Nefndin hefir ekki getað orðið sammála um þessa brtt., og leggur
þvi ekkert til nje frá um samþykt á
henni. Jeg fyrir mitt leyti er tillögunni ekki fylgjandi, þó auðvitað sje
eftirlitið ekki nægilegt eins og það er
nú. En jeg gjöri ráð fyrir þvi, að þetta
yrði 8vo afarlitil bót á þvi, og gæti ekki
orðið annað en byrjun til eftirlits, er
myndi kosta tugi þúsunda fyrir landið
og þó illa ná tilgangi sinum. Þetta
stafar af þvi, að jeg álít lögin, ef ekki
alveg óframkvæmanleg, þá að minsta
kosti ofvaxin islenskri lögreglu og okkur um megn.
Þá er brtt. á þgskj. 584 við 13. gr.
Það er athugasemd, sem háttv. Dal. (B.
J.) vill að sje gjörð við vegi, alveg
sams konar og athugasemdin við símana, að stjórninni sje heimilað að fresta
framkvæmdum á vegalagningu, jafnvel
algjörlega, ef hún áliti nauðsynlegt.
Mjer þótti þessi tillaga frá háttv. þm.
Dal. (B. J.) harla undarleg. En reynd
ar veit jeg að þetta hefir komið i fieiri
roanna, jafnvel i fjárlaganefndinni, en
meiri hluti hennar áleit, að varhugaverðast af öllu væri að fresta vegagjörðum. Það er þess vegna, að mestur kostnaður við vegagjörð gengur tii
vinnulauna, en minst til efniskaupa, og
að það gæti haft truflandi áhrif á atvinnuna iandinu, að taka þannig vinnu
af mönnura í eitt eða tvö ár, og taka
svo þeim mun fleiri menn til vegavinnu
síðar meir.
Vegna þess arna hafði
meiri hluti nefndarinnar á móti þvi, að
nokkur frestur væri gefinn i þessu efni.
Háttv. þm. Dal. (B. J.) hefir bæði nú
og áður flutt allmargar brtt., sem jafnan hafa miðað til hækkunar, svo að
munað hefir allmiklu fje, og jeg gjöri
ráð fyrir, ef allar brtt. hans hefðu
verið samþyktar við 2. umræðu, að þá
þefði ekki verið vanþörf á þessari at-

hugasemd. Nú við þessa umræðu eru
einnig komnar fram fjölmargar brtt. frá
honum og öðrura. Mjer þykir það nú
næsta undarleg fjármálapólitík, ef fresta
á öllura vegagjörðura i landinu, vegna
allra þeirra brtt., sem hann flytur eða
leggur lið. Jeg skal minnast á það i
þessu sambandi, að þá er kora til orða
við aðra umræðu að fella burtu styrkinn til búnaðarfjelaganna, þá barðist
háttv. þm. Dal. (B. J.) sem ákafast á
móti því. Nú er það öllum kunnugt,
að þessi styrkur er bútaður örsmátt
niður, eins og grjónum sje kastað fyrir
hænsni, svo að hann kemur að mjög
litlu verulegu liði. Ætli bændum þætti
nú búhnykkur að fresta bráðnauðsynlegum vegaframkvæmdum, til þess að
geta fengið þessa hrognamola út um alt
land? Jeg held ekki.
Þá fer og háttv. 2. þra. Eyf. (St.
St.) fram á endurgreiðslu á fje því, er
flvanneyrarhreppur lagði til Siglufjarðareímans. Nefndin getur ekki felt
sig við þessa eftirgjöf.
Um þetta
hefir mikið verið jagast áður, og ef
það fengi nú framgang, þá er hætt
við, að fleiri hreppar kæmu á eftir,
er vildu fá til baka framlög sin.
(Stefdn Stefánsson: Enginn með slikri
sanngirniskröfu). Háttv. þm. kveður
engin önnur hjeruð hafa jafnmikla sanngirniskröfu. Mjer er það kunnugt og
hefi orð simastjórans fyrir því, að ýmsar aðrar línur gefa hlutfallslega jafnmikið af sjer, og þó nokkur partur linunnar sje stofnlina, þá er víðar þannig
ástatt, t. d. á linunni frá Húsavik að
Breiðumýri. Jeg býst þó ekki við því,
að Þingeyingar fari fram á endurgreiðslu,
ef aðrir ganga ekki þar á undan.
Þá fer háttv. þm. Dal. (B. J.) fram á
persónulega launaviðbót til fornmenjavarðarins, 700 kr. hvert ár. Nefndin
getur ekki fallist á þessa tillögu, og skal
jeg ekki fjölyrða um ástæðurnar, þrátt

395

Stjórnarfrnmvörp samþykt.

396

Fj&rlög fyrir árin 1916 og 1917.

fyrir þau meðmæli, sem jeg býst viö
að háttv. flutningsmaður hennar komi
með, og sem nefndinni lika eru kunnug. — Þá eru enn tvær brtt. frá háttv.
þm. Dal. (B. J.). önnur fer fram á, að
feld sje niður upphæð sú, er veitt er
til Bernarsambandsins i fjárlögunum.
Jeg þekki að visu ekki vel til þessa
máls, en jeg hygg þó, að þessi styrkur
sje veittur til þess að vernda rjett hjerlendra rithöfunda, svo að útlendir menn
geti ekki þýtt rit þeirra á ýmsar tungur í heimildarleysi. Jeg býst þvi við,
að ekki væri heppilegt að svifta rithöfunda hjer þeirri vernd, er styrkur þessi
veitir. Hin tillaga háttv. þm. Dal. er
sú, að feldur sje burtu styrkurinn til
landmælinga hjer á landi, 5000 kr. hvort
ár. Það er nú að vísu svo, að efstríðið heldur áfram, þá er líklegt, að ekki
þurfi að gripa til þessa fjár á meðan.
En nefndin vill ekki fella þessa fjár
veiting burtu, heldur að þessu þarfaverki sje haldið áfram af fullum krafti,
svo fljótt sem auðið er, vegna þess, að
hún álitur nauðsynlegt, að það komisti
íulla framkvæmd hið allra fyrsta.
Þá er að minnast á styrkinn til skálda
og listamanna. Nefndin heldur fast við
það, að hann sje veittur í einu lagi á
þann hátt, sem stjórnin hefir áður lagt
til. Hún álítur, að það sje ekki vert, að
binda höndur stjórnarinnar alt of mikið.
Að nefndin hefir áskilið, að nokkrír
nafngreindir menn, sem hingað til hafa
fengið styrk, haldi áfram að fá hann,
kom ekki af því, að fjárlaganefndin vantreysti stjóminni, heldur er það gjört
til þess, að þeir mætti eiga styrkinn
visan. Athugasemdin er þvi alls ekkert vantraust til stjórnarinnar, heldur
að eins til tryggingar.
Háttv. 1. þm. G.-K. (B. K.) taldi að
það væri betra fyrir þá, sem styrks
verða aðnjótandi, að vita fyrirfram hvers
þeir megi vænta. Jeg veit ekki hvað

hann á við með þessu. Því jeg hygg,
að Btyrkveitingar muni síst verða hverfulli, ef stjórnin ræður, en þingið. Það
hefir oft reynst hverfult í þinginu, hverjir fengju styrkveitingar, og stundum tekið fyrir það alt í einu, sem lengi hafði
staðið. Og eitt er að minsta kosti vist,
að það er hægra fyrir stjórnina að veita
styrk eftir verðleikum, heldur en þingið. Hjer á þingi koma menn sjer aldrei
saman í smáatriðunum.
Háttv. sami þingmaður var að gjöra
samanburð á þeim skáldunum, Guðmundi
Magnússyni og Guðmundi Guðmundssyni,
og skal jeg ekki fara út i það mál. Jeg
vil þó að eins benda á að skáldsagnagjörð er að minsta kosti ekki ljettari
en ljóðagjörð. Ljóðagjörð hjá okkur
hefir verið þannig, að skáldin hafa ort
meira sjer til dægrastyttingar en af því,
að ljóðagjörðin gefi nokkuð af sjer, enda
hefir það verið svo, að okkar bestu
ljóðaskáld hafa haft eitthvað annað en
ljóðagjörð að aðalstarfi.
Um skáldsagnagjörðina er það að segja, að hún
útheimtir mikinn tima og mikinn lestur.
Háttv. þm. V.-Sk. (S. E.) vill láta stjórnina veita styrkinn með ráði 3 manna
nefndar, og sje einn kosinn af Háskólanum, annar af Bókmentafjelaginu og
þriðji af Stúdentafjelaginu í Reykjavík.
Fjárlaganefndin hefir ekki tekið neina
afstöðu tii þessarar tillögu.
Þá eru hjer 2 tillögur, önnur um að
veita Brynjólfi Þórðarsyni 1000 króna
styrk fyrra árið, til að stunda málaralist, og hin um veita Theodór Árnasyni
1000 kr. styrk hvort árið, til að fullkomna sig í fiðluspili. Þeir af nefndarmönnum, sem viija að styrkurinn til
skálda og listamanna sje veittur í einu
lagi, geta ekki verið með þessum tillögum.
Þá er brtt. frá háttv. þm. Dal. (B. J.)
um að veita Jakobi Jóhannessyni 600
kr. hvort árið til að safna til og semja
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íslenska setningafræði. Nefndin hafði
áður haft til meðferðar erindi frá þessum manni um þetta efni og ekki viljað
fallast á það.
Þá er ný till. frá háttv. þm. N. ísf.
(Sk. Th ), um að veita Einari skrifstofustjóra. Þorkelssyni 800 kr. styrk hvort
árið, til að semja sögu lapdsfjórðunga og
hjeraða á íslandi, til vara 600 kr. hvort
árið. Það er fráleitt, að nefndin hafi
nokkuð á móti þessum manni. Hún vildi
víst fremur unna honum styrks en mörgum öðrum. Hún þekkir dugnað hans
og elju. En þar sem i fjárlögunum
eru ekki svo litlar fjárveitingar, sem lúta
að söguritum og • rannsókn, þá hefir
nefndin ekki getað fallist á þessa fjárveitingu þar til viðbótar.
Háttv. þm. Dal. (B. J.) hefir komið
fram með till. um að fella burtu.fjárveitinguna til Miklavatnsáveitunnar í
16. gr. Nefndin var dálítið hikandi við,
að þetta fje gæti komið að tilætluðum
notum, eins og bent er til í nefndarálitinu, Nefndin getur þó ekki verið með
þvi, að fella fjárveitinguna burtu, en
hún hefir á sinum tima lagt til að bæta
þeirri athugasemd aftan við liðinn, að
verkið verði því að eins framkvæmt, að
landsverkfræðingur áliti að það komi
að tilætluðum notum.
Þá er tillaga frá háttv. þm. V.-ísf.
(M. 0.) um að hækka styrkinn til Fiskifjelags íslands upp í 20 þús. kr., gegn
því, að fjelagið haldi uppi kensluálsafirði handa skipstjóraefnum á smáskipum. Það er ekki hægt að segja annað en að fjárlaganefndin hafi veiið rifleg við Fiskifjelagið, ekki lengra en
það er á veg komið, og ekki betri en
samheldnin er meðal sjómannastjettarinnar, til að efla fjelagið. Lakari voru
undirtektir Alþingis við Búnaðarfjelagið
þegar það var í uppvexti, og var það
þó lengra á veg komið en Fiskifjelagið

nú. Jeg ræð til að láta við svo búið
standa. Fiskifjelagið á vöxt í vændum
og styrkurinn til þess verður hækkaður
á næstu árum, en að þessu sinni má við
svo búið standa.
Formaður fjárlaganefndarinnar (S. B.)
hefir flutt tillögu um að veita 15 þús.
kr. fyrra árið og 10 þús. kr. siðara árið,
til kolanámurannsókna á Vestfjörðum.
Nefndin hafði þetta mál til yfirvegunar,
en hún gat ekki sjeð, að tök væru á
því að veita fje til þess að sinni. Það
skal fúslega játað, aö hjer er um þarfamál að ræða, og að nauðsynlegt er, að
komast að raun um sem fyrst, hvað
hægt er að hafa upp úr kolanámum
hjer á landi. En nefndinni þótti ekki
heppilegt að leggja til svo mikið fje nú
þegar, sem þurfa mundi til rækilegrar
rannsóknar. Þingið þyrfti fyrst að fá
að vita, hve mikið slík rannsókn kostaði, 8vo að hún yrði ekki neitt kák.
Þá flytur háttv. 2, þm. Eyf. (St. St.)
brtt. við 18. gr., um að veita Benedikt
Þorkelssyni barnakennara 100 kr. styrk
á ári. Nefndin hefir ekki getað fallist
á hana, og er varla tilefni til að orðlengja um það mál. Jeg get ekki verið
með því, að fjölga þeim stjettum, sem
settar eru í fjárlögin. Flutningsmaður
kom með þessi venjulegu meðmæli, að
hjer ætti góður maður i hlut, kominná
efri ár, fjelaus, og þætti sárt að leita
til sveitar. Þetta er það sama og segja
má um svo margan manninn. En mjer
er spurn. Er það ekki að leita til sveitar, að fá 100 kr. í 18. gr. fjárlaganna?
Svo virðist mjer. Jeg segi fyrir mig,
að heldur vildi jeg fara á minn hrepp,
þar sem jeg hefi gjört eitthvert gagn,
heldur en að lenda á landssjóði, sem
ósjálfbjarga maður.
Háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.) flytur bitt.
um, að stjórninni veitist heimild til að
lána Hjálpræðishernum alt að 25 þús.

399

Stjórnarfrumvörp samþykt.

400

Fjirlög fyrir árin 1916 og 1917.

kr. úr viðlagasjóði til að byggja gistihús i Reykjavík. Lánbeiðni þessi lá
fyrir fjárlaganefndinni, og vildi hún
ekki sinna henni að neinu. Henni er
þetta þó ekki neitt kappsmál, enda þýðingarlítið að heimila þessi lán, þar sem
fje er væntanlega ekki fyrir hendi.
Þá er hjer heill hópur af brtt., sem
jeg les ekki upp, enda veltur á minstu
hvað nefndin leggur þar til málanna;
um þær eru meira og minna skiftar
skoðanir í nefndinni. Það er auðvitað,
þegar þetta moð af brtill. er komið
fram, að þá fer alt á ringulreið. Það
er ekki hægt að búast við því, þegar
öllu er ruglað, sem nefndin vill, að við
í nefndinni verðum þá stöðugir í rásinni. Afstaða okkar breytist eftir þvi,
hver niðurstaða verður um einstakar
brtt.
Þá vil jeg minnast á þær brtt., sem
jeg tel mesta þýðingu hafa. Það eru
brtt. strandferðanefndarinnar. Fjárlaganefndin hefir ekki tekið strandferðamálið fyrir til rækilegrar athugunar, af þvi
að strandferðanefndin hafði það til meðferðar. Yfirleitt mun nefndin halda sjer
að tillögum strandferðanefndar. Þær
till. eru i sparnaðaráttina og tryggja
yfirleitt landinu sæmilegar strandferðir.
Jeg ætla mjer ekki að fara inn á einstaka liði, en vil að 'eins skýra frá afstöðu minni til brtt. á þgskj. 618, um
hækkun á styrk til Breiðafjarðarbátsins.
Það er i ráði að kaupa bát til ferða á
Breiðafirði, og þótti nefndinni það fallega hugsað og óskaði því máli framgangs. Fyrir strandferðanefndinni lá
áætlun um verð og reksturskostnað
bátsins, og fór hún eftir þeirri áætlun í
tillögum sinum. Nú hefir kómið i ljós
á siðustu stundu, að í ráði er að stækka
bátinn mikið, og þvi er farið fram á
meiri styrk. Strandferðanefndin hefir
ekki tekið afstöðu til stækkunarinnar

og fjárlaganefndin ekki heldur. Ef
stækka á bátinn, tel jeg það meira vafamál en áður, hvort fyrirtækið muni
bera sig. Upprunalega var búíst við
því, að hlutafjeð yrði um 14 þús. kr.
og báturinn 35 þús. krónur. En nú er
áætlað, að kostnaðurinn verði 40 þúsund krónur eða meira, og tel jeg þá
nauðsynlegt, að hlutafjeð sje aukið að
sama skapi og báturinn stækkar. Það
er sannreynt um þau fjelög, sem leitað
hafa til landssjóðs, að þau hafa farið
illa, af því að hlutafje þeirra hefir verið of lftið. Það þyrfti því að setja skilyrði um, að hlutafje þessa fjelags væri
hæfilega mikill partur af stofnfjenu.
Á þgskj. 591 er komin fram tillaga
um, að landsstjórninni veitist heimild til
að taka á sig ábyrgð á alt að 10 þús.
kr. láni til Flóabátsfjelags Breiðafjarðar,
og var meiri hluti nefndarinnar fullkomlega hlyntur þeirri tillögu, en þegar það kom til athugunar, að hlutafje
fjelagsins er ekki nema rúmlega J/3 af
bátsverðinu, þótti nefndinni viðurhluta
mikið að fallast á tillöguna óbreytta, og
hefir hún þvi komið fram með viðaukatillögu á þgskj. 634, svo hljóðandi:
»Þó svo, að hlutafje fjelagsins nemi eigi
minna en 45% af verði hins fyrirhugaða vjelbáts«. Þetta skilyrði ætti að
vera til tryggingar bæði fyrir fjelagsskapinn sjálfan og fyrir lánardrottin,
hvort sem það er landssjóður eða annar. Væntanlega geta hjeruðin tekið
hærri hluti í fjelaginu, svo að þetta
skilyrði ætti ekki að vera þvi til fyrirstöðu, að lánið fengist.
Jeg ætla nú ekki að tala meira um
till. strandferðanefndarinnar, heldur vikja
að till. hins svo kallaða minni hluta
fjárlaganefndarinnar — »minni hluti< er
eiginlega ekki rjettnefni, því að fjárlaganefndin hefir ekki og getur ekki
klofnað. — Jeg á hjer við brtt. okkar
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háttv. 2. þm. Rang. (G. P.), um að lækka
styrkinn til Eimskipafjelags íslands úr
80 þús. kr. ofan i 60 þús. kr., þannig,
að fyrra árið fái fjelagið 35 þús. kr., en
síðara árið 25 þús. kr. Það er vitanlegt, að þegar þingið veitti 40000 kr.
til stofnunar fjelagsins 1913, var ekki
meiningin, að fjelagið ætti ekki að halda
uppi ferðum milli landa nokkurn veg
inn stuðningslaust af landsfje, heldur
var hjer aðallega stófnunarstyrkur til
fjelagsina. Við, sem flytjum þessa brtt.,
litum svo á, eins og hinir samnefndarmenn okkar, að ekki sje heppiiegt að
kipp* styrknum af fjelaginu. En aftur
á móti, að byrjunarstyrkur þessi eigi að
fara smálækkandi.
Háttv. þingm. V.-Sk. (S. E) talaði
um, að ekki mætti hlaupa undan
bagga með fjelaginu. Þetta og sams
konar tal um brtt. okkar slær alveg
röngum blæ á hana. Við viljum ekki
leggja neitt slikt til, heldur einungis að
styrkurinn iækki litils háttar. En það
er lika hægt að styrkja fjelagið með
ýmsu móti, og fjelaginu er öflugur styrkur að þvi, að samningar eru komnir á
milli landsstjórnarinnar annars vegar og
fjelagains hins vegar um strandferðimar. Fjelaginu er það stór styrkur, geti
það rekið strandferðirnar á kostnað
landssjóðs. Því ætti þá að vera svo
mikil stoð i því að hafa strandferðirnar, að í raun og vera ætti það að nægja.
Það er ekki sagt, að fjárstyrkurinn
þurfí að vera svo eða svo hár, til þess
að koma fjelaginu að haldi, heldur fer
það eftir þvi, hvað heimtað er á móti
styrknum. Það er hægt fyrir þing og
stjórn og landsmenn að heimta svo
mikið af fjelaginu, að því væri betra
að hafa engan styrk, og vera slikum
kvöðum óháðara.
Jeg skal benda á það t. d., ef fjelagið, í stað þess að halda uppi fastbundnAlþt 1519 B. in.

um ferðum milli íslands og útlanda alt
árið, samkvæmt núgildandi ferðaáætlunum þess, hefði tiltekið timabil skip
sín í frjálsum ferðum, þar sem flutningsgjöld væra hærri. Þetta þyrfti ekki
mikið að baga oss, en gæti munað fjelagið meira en þessi lækkun á styrknum. Þá eru það þessar fjórar Hamborgarferðir, sem fjelagið hefir i áætlunum
skipanna. Thorefjelagið hafði á sinum
tíma 10 þús. kr. á ári úr landssjóði til
þessara 4 ferða, og þóttist ekki skaðlaust af því. Nú hefi jeg sannanir fyrir þvi, að þótt landssjóður hefði borgað
flutning til Kaupmannahafnar eða Leith
á öllum þeim Hamborgarvörum, sem
komu til landsins i þessum fjóram ferðum, þá hefði það Verið ljettara. Sjest
þá glögt, hvaða fjárhagslegur skaði hefir
orðið að alíkum ferðum. Hann sýnist
mjer vert að spara Eimskipafjelaginu,
og leggja því ekki fje til slikra ferða á
þessu ári.
Jeg nenni ekki að orðlengja þetta
frekar, þótt margt mætti segja og, ef
tii vill, margar upplýsingar væri hægt
að gefa um ýms atríði, sem ekki er
vist, að öllum háttv. þm. sjeu ljós.
Bjarni Jðnsson:
»Hægt i logni hreyfir sig
sú hin kalda undiralda.
Ver því ávalt var um þig«.
Þessi orð skáldsins flugu mjer i hug,
þegar jeg átti mjer einskis ílls von og
háttv. framsm. (P. J.) skall yfir mig sem
stormbylur, með skamraaryrðum. Jeg
er þess ómáttugur að svara nú þegar
sem skyldi ýmsum árásum hans, en
mun reka i hann hnífilinn við og við á
leiðinni i gegn um brtt. minar.
Jeg skal fyrst minnast á þessa nýju
sparnaðarnefnd, samspyrðu fjárlaganefndar og strandferðanefndar. Þaðan
var mikillar speki að vænta, enda hafa
26
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vonimar ekki brugðist. Þetta spyröuband heldur fram einni tegund sparnaðar, sem jeg verð að efast mikillega
um, að holl sje. Það er sparnaðurinn
í fjárveitingunni til innfjarðabáta. Jeg
hygg, að rjettara hefði verið áð spara
á öðrum lið, styrkja þessa báta meira
en strandferðirnar minna, því að þessi
sparnaður nefndanna bitnar aðallega eða
eingöngu á fátækri alþýðu, er býr afskekt og verður að borga hærra flutningsgjald. En sparnaðurinn á strandferðunum bitnar jafnt á öllum. Það er
óþarfi að láta dýr skip vera að koma
á þessa staði, sjaldnar en þörf er á, en
oftar en svo, að það geti borgað sig.
Þetta álít jeg illa til fundið; það væri
öllum hlutaðeigendum betra að styrkja
fíóabátana meir á þessum stöðvum.
Nefndirnar hafa nú lagst báðar á eitt
að níðast á Breiðaflrði. Jeg hafði raunar vænst þess, að nefndirnar vissu það,
að það hagar öðruvísi til á þessum firði
en öðrum. En það lítur ekki út fyrir,
að þær hafi- haft hugmynd um það. Jeg
skal þá fræða nefndarmenn um það, að
við það að fara inn á Hvammsfjörð og
Gilsfjörð tefjast strandferðaskipin um
3—5 daga, en ferðirnar koma samt
ekki að hálfu gagni. En*jeg býst við
því, að sæti nefndin í mörg ár á rökstólum — líklega þyrftu þau samt að
vera nokkuð mörg, — þá mundi hún
komast að þeirri niðurstöðu, að Breiðfirðingar eigi sama rjett til að fá styrk
til aðdrátta og önnur hjeruð landsins.
Strandferðanefndin mun segja, að áætlaðar sjeu 6 ferðir á Hvammsfjörð og
3 á Gilsfjörð. En það er ekki nema
hálft gagn að sumum þessara ferða,
Við skulum gefa eftir 4 ferðir á Hvammsfjörð og 1 á Gilsfjörð, svo að þá upphæð mætti spara, er til þeirra færi, ef
hækkað væri við Breiðafjarðarbátinn
eins og því næmi. Vörurnar, sem fluttar eru til þessara hjeraða, nema árlega

200 þús. kr. Báturinn, sem til þessa
hefir verið notaður um þessar slóðir,
hefir reynst alt of lítill fyrir flutningaþörfina. Hann hefir verið styrktur með
9000 kr., og hefir þó aðallega ein verslun haft mest hlunnindi af honum. Nú
á að breyta þessu fyrirkomulagi; Breiðfirðingar ætla að fá sjer bát sjálfir í líkingu
við Faxaflóabátinn. Sá bátur er ætlast
til að fari milli hafna sunnanvert við
Jökul, á Breiðafirði og alt til Patreksfjarðar. Þetta er ekki litil vegalengd.
Það er ekki víst, að þessi bátur hafi
alt af nægan farm, og verði styrkurinn
ekki hækkaður, þá kemur það niður á
fátækri alþýðu, sem verður að greiða
hærri flutningsgjöld, því að fyrirtækið
má ekki farast fyrir.
Jeg vona nú, að háttv. þm. hafi skilist þetta, og þeir greiði atkvæði með
því, að styrkurinn verði hækkaður.
Þá hefir nefndin tekið upp nýja siði
í þessu máli. Hún vill veita sýslunum,
sem bak við fyrirtækið standa, lán í
þessu skyni,- en setur samt sem skilyrði
fyrir lánveitingunni, að lagt verði fram
hlutafje, sem nemi ákveðinni upphæð.
Þetta hefir ekki verið gjört áður. Þetta
á víst að vera gjört til þess að tryggja
það, að landssjóður bíði ekki halla af
lánveitingunni. En jeg get ekki sjeð,
að það verði neitt tryggara heldur en
þó ekkert hlutafje væri, þar sem tvö
eða þrjú öflug sýslufjelög standa að
baki fyrirtækinu. Líka virðist hlutafjeð
vera sett of hátt; væri skaplegra að
hafa það 40 %, og mundu menn líklega
ganga að því. Jeg er viss um það, að
Breiðfirðingar kunna að meta það rjettilega, hve trúverðugir þeir eru álitnir.
Jeg veit ekki betur, en að þetta sje
eitthvert hið besta bygðarlag landsins
og ætti því að ganga tregðulaust að fá
styrk til svona fyrirtækis, sjerstaklega
þar sem það er auðsætt, að við það
getur Eimskipafjelagið sparað 3—4
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ferðir á ári inn á Hvammsfjörð. Mjer
þykir það óliklegt, og trúi því ekki, að
háttv. þm. láti kappgirni gegn mjer
bitna á Breiðfirðingum.
Jeg þarf svo ekki að fjölyrða meira
um þetta, þar sem háttv. þm. Snæf. (S.
G.) hefir þegar talað um það. Jeg vona,
að okkar tillaga verði samþykt, en ekki
tillaga nefndarinnar, enda býst jeg við
því, að hún haldi ekki eins fast við
hana nú og áður.
Þá skal jeg snúa mjer að öðrum brtt.
Jeg hefi komið fram með brtt. um það,
að styrkurinn til Miklavatnsmýraráveitunnar sje feldur burtu. Jeg lít svo á,
að þetta fyrirtæki sje svo hæpið, að
ekki sje út í það leggjandi að eyða meira
fje til þess. Kaunar bætir viðbót nefndarinnar nokkuð úr gjörir það að
verkum, að fjeð verði ekki veitt, nema
vissa sje fengin fyrir því, að það komi
að notum. En jeg get sagt mjer það
sjálfur, að á þann hátt kemur aldrei til
fjárveitingarinnar, svo að jeg álít eins
rjett að fella hana í burtu, tii þess að
hún standi ekki eins og þyrnir í augum
sparnaðarmannanna á pappírnum.
Þá er tillaga um það, að veita 5000
kr. styrk til Dana til þess að gjöra
landmælingar hjer. Mjer er ekki kunnugt um, að við höfum nokkurn tíma
beðið Dani um þetta. Jeg álit það
nægHega tillátssemi af nokkur að leyfa
þeim það, þótt við förum ekki að borga
þeim drykkjupeninga að auki. Það álít
jeg meiri hæversku en dæmi sje til.
Jeg tel okkur gjörða óvirðingu með
þessu, að önnur þjóð fari að gjöra slíkt
óbeðið, og við að taka á móti því. Jeg
vil því ieggja það til, að þessi upphæð
sje spöruð og liðurinn feldur.
Þá er farið fram á það, að veittar
sjeu 600 kr. til þess, að ísiand geti haldið áfram að vera í Bernarsambandinu.
Jeg skal getá þess, að mjer hepnaðist

að drepa þessa tillögu í fyrsta sinn, sem
hún kom inn á þingið. En á næata
þingi var hún samþykt. Við sköðumst
um mörg þúsund á því að vera i þessu
sambandi, en græðum á hinn bóginn að
engu leyti á þvi, þvi að það er okkur
bæði til gagns og sóma, ef erlendir rithöfunnar vilja þýða ókeypis íslensk rit
og gjöra þau þannig kunn i öðrum löndum. Og jeg veit, að vinir íslendinga
eriendis, leggja þetta venjulega á sig
fyrir ekki neitt. Hvernig færi nú, ef
þeir þurfa að borga fyrir þýðingarleyfið?
Hvað margar bækur ætli yrðu þá þýddar? Mjer virðist þessi tiliaga háttv.
nefndar vera í ósamræmi við það, að
hún vill borga manni fyrir það að þýða
smáritgjörð á dönsku. Ef hún vildi vera
sjálfri sjer samkvæm, þá ætti hún ekki
að gjöra leik að því, að leggja stein i
götu þeirra manna, er vilja koma islenskum bókmentum á erlendar tungur.
Með þessari tiHögu sinni gefur nefndin
sjálfri sjer mikið betur utan undir en
jeg hefði nokkurn tíma getað gjört. Fyrir okkur, sem höfum verið að þýða útlendar bækur, gjörir það iikiega hvorki
til nje frá, hvort íslendingar eru í Bernarsambandinu eða ekki.
En það er
önnur stofnun hjer, sem jeg veit að hv.
framsögum. (P. J.) er vel við, sem bíður mikinn baga af því. Það er leikhúsið
okkar. Það þarf á góðum leikritum að
halda, og er ekki litið i það varið, að
geta gengið í heimsbókmentirnar og
vinsað úr þeim eftir eigin geðþótta. En
það er mjög hæpið, að ieikhúsið fái hjer
eftir að Ieika útlend leikrit endurgjaldslaust, þvi að menn geta ekki sett sig
inn í það, hve fáment hjer er, og að
leikhúsið geti ekki borgað fyrir þau
leikrit, er það sýnir. En ef það á bæði
að borga þýðendum og höfundum, þá
verður það að leggja árar í bát, eða
sýna eitthvert útþvætt Ijettmeti, eins og
26*
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»Æfintýri á gönguför* eða þess konar.
Og þe8si skaði er svo mikilfenglegur,
að hann vinnur fnllkomlega upp það
smátjón, er einstaka höfundur kann að
verða fyrir af því, að við erum ekki í
Bernarsambandinu. Það mundi borga
sig mikið betur fyrir landið, að bæta
þessum fáu mönnum upp tjónið, en
greiða ekkert til Bernarsambandsins og
hefta með því bókmentastrauminn til
landsins.
Það getur verið, að einhver avari
mjer og segi, að þetta sje hvöt fyriríslenska höfunda til að herða sig og skrifa
meira og betur. En jeg segi nei. Þetta
verður til þess, að ýta undir það, að
daskir eldhúsrómanar flytjist inn og verði
seldir hjer í vættatali. En hafi háttv.
þingmenn þau afskifti af þessu máli,
sem þeir vilja; jeg þvæ minar höndur.
Jeg þarf ekki að knýja menn framar
til sparnaðarins en þeir vilja sjálfir.
En þar sem háttv. framsögum. (P. J.)
leyfir sjer að segja, að jeg heimti meira
með tillögum minum en jeg vil spara,
þá get jeg rekið það ofan i hann með
tölunum sjálfum. Fjárbeiðslur, sem jeg
hefi uppi nú, eru 700 kr. til fornmenjavarðar og 600 kr. til manns, til þess að
semja setningafræði. Þetta nemur 1300
kr. á ári eða 2600 kr. um fjárhagstímabilið. En tillögur mínar til sparnaðar
nema alls 24200 kr., eða nærfelt 10
sinnum meira en fjárbeiðnirnar. Þar
með er þetta rekið ofan í háttv. framsögum. (P. J.) með órækum tölum, svo
að honum tjóar ekki að kveinka sjer.
Jeg er ekki að lasta fjárlaganefnd,
þótt hún spari, en jafnan eru tvær hliðar á fjárhagnum, og á það er að lita,
hvort meiri gróði sje að láta gjald af
hendi eða láta það ógoldið. Sumt er
sannarlega ekki gróði að spara. Og á
þetta er að lita, en ekki töludálka fjárlaganna. En um styrjöldina og afieiðingar hennar fyrir fjárhag landsins er

það að segja, að gagnslaust er að klipa
200—300 kr. af einstökum liðum, því
að þetta nemur samtals ekki nema að
eins 20—30 þús. kr., og hvað munar
landsjóð um það? Nei, hitt er ráðið,
að hafa tekjuáætlunina varlega, eins og
vant er, og veita stjóminni heimild til
þess að stöðva útgjöld, ef hún telur
þess þörf, og þá upphæðir, sem um
munar; símar og vitar eru ekki nægir.
Sú athugasemd, sem sett hefir verið um
þá, á alveg eins við um vegina, og til
þess hefi jeg lagt. Upphæðin, sem þannig kynni að stöðvast, nemur 168 þús.
kr. fyrir fjárhagstimabilið, og er það
ekki alllítið i ofanálag við heimildina
um Bima og vita. Þessa aðferð tel jeg
viturlega, og vona að menn hallist þar
að. Jeg bið menn vel að gá að þvi, að
ekki er til þess ætlast, að vegagjörðir
sjeu stöðvaðar, heldur að eins að veita
stjórninni heimild til þess í bili. Með
þessu móti fæst nokkurt fje, að taka
eitthvað, sem um munar, en ekki með
því að spara einhverjar nurlupphæðir.
Háttv. þm. V.-ísf. (M. Ó.) hefir mælt
fram með brtt. á þgskj. 607, svo að jeg
þarf ekki að leggja henni orð. Jeg tel
það sjálfsagt, að sundkennararnir fái
þetta fje og er það hið allra minsta, sem
hægt er að bjóða þeim, tveim mönnum,
enda þeim sett það skilyrði, að kenna
björgunarsund kennaraefnum landsins,
sem sjálfsagt verður gjört að skyldu að
læra það, og má þá búast við, að þessi
litla upphæð verði til að bjarga mörgum mannslifum.
Þá sný jeg mjer að tillögu, sem jeg
hefi fiutt, um það, að veita Matthiasi
Þórðarsyni þjóðmenjaverði 700 kr. viðbót við laun hans, sem eru 1800 kr.
Þetta er i samræmi við það, að skjalavörðurinn er hækkaður upp í 3000 kr.
Þessi maður hefir mikið að gjöra og
hefir gjört verk sín vel, betur miklu en
fyrirrennarar hans. En almenningi mun
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vera ókunnugt um þetta, og þvi tek jeg
það fram. Gnda segir það sig sjálft, að
engin sanngirni er i því, að launa þetta
starf með 1800 kr.
Þá er tillaga á þgskj. 598, um að
veita Jakobi Jóhannessyni 600 króna
styrk á ári til að semja islenska setningafræði. Jeg þykist vita, að öllum
muni það ljóst, að vert er að leggja
sjerstaka áherslu á alla islenska fræði,
sem sorglega hefir veríð vanrækt, bæði
á dögum feðra vorra og sjálfra vor.
Jeg ætla ekki að halda langa ræðu, en
að eins minna þá háttv. þingmenn, sem
skólagengnir eru, á það, hve raunalega
lega lítið var stutt að íslensku, íslandssögu og islenskum fræðum, yfirleitt alt
fram að þvi að vjer urðum stúdentar
eða kandidatar að minsta kosti. Það er
raunalegt, að engin íslensk málfræði
skuli vera til á islensku eftir íslending.
Það má kalla, að skörín hafi færst upp
i bekkinn, þegar þessi mentaþjóð svo
kölluð á enga málfræði á eiginni tungu,
jafnvelekki beygingarfræði, þegarkennarar enn i dag standa á þvi fastara en
fótunum, að i íslensku sje að eins til
fjögur föll og telja locativus dativus.
Það er svo langt frá þvi, að þetta sje
sæmilegt, að ef vel ætti að vera, þyrfti
þegar á þessu ári að semja kenslubók
um þetta. En sem stendur getur enginn samið svo fljótt setningafræði. Sá
er nú dáinn, sem jeg vissi fróðastan um
þau efni, en það var Jón rektor Þorkelsson, og ,nú of seint að nota hans
þekkingu. £n þar á móti er nægur timi
til þess að nota þekkingu og áhuga þess
hins unga manns, sem jeg ber nú fram
á bænarörmum við þingið. í rauninni
er þó hjer ekki um bón að ræða, heldur er það góðgjörð við landið, er maðnrínn vill leggja á sig þetta verk við
svo litlum styrk, því að verkið er miklu
meira virði en styrkurinn.
t isienskri setningafræði eru ekki til

nema tvö rit, svo að jeg viti, annað
gamalt eftir Lund, danskan mann, stórgailað, og þvi ekki hafandi til kenslu
í íslensku, enda er það á pönsku. Hitt
er nýtt, eða svo til, eftir Nygaard, norskan mann; sú bók er miklu betrí, en alt of
stór til kenslu, enda fratnar að telja
samsafn af dæmum, heldur en kenslubók, svo að úr henni þarf nánar að
vinna.
En setningafræði á íslensku
vantar handa öllum skólum upp i Háskóia. Það segir sig sjálft, að tvö ár
nægja ekki til undirbúnings undir þetta
verk, og þarf því að veita styrkinn
áfram, eftir því sem þörf segir til. Og
svo að jeg fari i samanburð, þá verð
jeg að segja það, að miklu liggur nær
að veita þennan styrk en styrk til orðabókar, sem nú er og hefir verið í fjárlögunum. Þetta segi jeg ekki af þvi,
að jeg vilji amast við þeim manni, sem
nýtur þessa styrks, heldur af þvi, að
jeg tel starfið ofvaxið hverjum einum
manni, en þótt frækinn væri, ogmundi
jafnvel ekki af veita 5-6 raönnum.
Þetta tók jeg fram, þegar til orða kom
hjer fyrst að veita þenna orðabókarstyrk. Þessi setningafræði er þar á
móti hæfilegt verkefni fyrir ungan mann,
sem halda vill áfram námi sinu, en
ekki lenda í matarargi og missa bestu
ár ævi sinnar i arðlausa timakenslu.
Fyrir slikan mann er þetta góður styrkur, þótt lítill sje.
Mönnum mun þá vera ljós nauðsyn
landsins. En um manninn er það að
sega, að hann er gáfaður, iðjusamur og
fátækur, svo að fram sjeu taldir allir
þeir mannkostir, sem þarf til þess að
njóta styrks hjerlendis. Jeg tel fátæktina til mannkosta hjer á Islandi, og get
jafnframt sagt mönnum það, að hvorki
jeg nje nokkur maður annar, sem við
bókmentaleg störf fæst hjer á íslandi,
mundi hafa skap til þess, að þiggja einn
eyii af landafje, ef vjer værum ekki til
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neyddir, sultarins vegna. Og ef minn
fjárhagur breyttist til muna, þá mundu
menn ekki þurfa að telja bitana ofan i
grískudocentinn svo kallaða.
Að svo mæltu fel jeg þessa brtt. mina
góðvild háttv. deildar.
Þá verður fyrir mjer tillaga háttv.
þm. V.-Sk. (S. E.) um nefndarskipun til
að úthluta styrk til skálda og listamanna. Að þessari tillögu hallast jeg
helst. Jeg hefl á undanförnum þingum
oft verið sárleiður á því, að þurfa að
þrátta um hæflleika og mannkosti, og
jafnvel sóma manna, er boðið hafa landinu þjónustu sina. Hefir mjer bæði
leiðst að þurfa að halda uppi vörnum
fyrir þá, og eins hitt, að heyra árásir á
þá varnarlausa og saklausa; menn, sem
ekki hafa farið fram á annað en að
leggja alla krafta sína í sölurnar fyrir
land sitt, gegn því að verða styrktir í
því, að auka þroska sinn og mentun.
Því að það vita allir, að þessir menn
ofurselja sig sultinum og hafa ekki annað upp úr sinni fræðigrein eða list en
andlegan þroska í því, sem þeir hafa
löngun til að stunda. Því er það, að
á undanförnum þingum hefi jeg hallast
að því, að stjórninni væri falið að veita
styrk þenna. Þetta hefir nú verið tekið upp í fjárlagafrumvarp stjórnarinnar,
en ekki er það eins vel ráðið og að
hafa nefnd til að veita styrkinn. Bæði
er, að þetta er ábyrgðarmikið fyrir
stjórnina, og eins getur þetta fyrirkomulag leitt til nýrra ásókna Amentamenn
og lista, svo að þegar bitiingabrigslunum linnir, taki við stjórnarsleikjubrigsl.
Því líst mjer vel á þessa tillögu um
nefnd til að útbýta styrknum, og tel
þar með fengna talsverða tryggingu fyrir þvi, að rjett verði úthlutað.
í samræmi við þetta er það, að jeg
hefi ekki borið fram tillögu um námsBtyrk til Kjarvals málara, sem að dómi
listamanna þykir fara sjerstaklega vei

með liti og hugmyndir. Hann er maður stórhuga í listinni, en er enn að læra
og á þroskaskeiði, en hefir ótvíræða
gáfu, sem óhætt er að styrkja. Enn
vantar hann styrk í 1—2 ár, til þess að
ljúka námi. Hann hefir sjerstaklega
huga á því, að mála myndir úr islenskri
sögu og þjóðsögunr. Þetta er að skoða
sem meðmæli til stjórnarinnar og ráðuneytis hennar um styrk til handa þessum manni. Slikt hið sama vil jeg
leggja meðmæli mín með öðrum ungum
manni, Brynjólfi Þórðarsyni, sem háttv.
þm. N.-Þing. (B. S.) leggur til að styrkja.
Jeg segi það mitt álit á þessum rnanni,
að hann er sjaldgæfilega efnilegur maður, og vænti jeg, að stjórnin muni eftir
honum, þegar kemur að úthlutun.
Úr því að háttv. framsögum. (P. J.)
er hjer nærstaddur, nota jeg tækifærið
til að lýsa undran minni á þvi, hvemig
háttv. fram8ögum. tók í styrkveitingu
til Benedikts Þorkelssonar. Mjer koma
þau orð mjög á óvart, því að mjer er
sagt, að maðuriun hafi lengi lagt stund
á kenslu, en sje nú gamall og hrumur,
en vilji ekki komast á sveit, og er von,
að gömlum kennara þyki ilt sveitarlimabrenniínarkið. En þótt það sje fátækrastyrkur, sem Alþingi úthlutar, þá getur
verið sómasamlegt að þiggja þann styrk;
að minsta kosti þykir embættismönnum
svo, þeim er eftirlaun fá, er engin skyldu
vera. Fjárlaganefnd hefir með rjettu
lagt það til, að öðrum kennara sje veittur 800 kr. styrkur, mqþan hann er
veikur; hann er einn af þeim fáu mönnum, sem Alþingi hefir farist vel við, og
er það algjörlega mjer að skapi, en þá
því síður ætti að sjá eftir þessum fáu
krónum handa manni, sem ella mundi
missa mannrjettindi sín, því að, sem
miður fór, komst það ákvæði inn í nýju
stjórnarskrána, að mannrjettindin eru
minna verð en horkindarstyrkur.
Þá vík jeg að tillögu minni um styrk-
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veiting til Einars Jónssonar. Ef tillögur þingmanna um að setja nöfn manna
inn í fjárlögin ná fram að ganga, þá
má það aldrei sjást i fjárlögum, að Einari sje boðnar 1500 kr., því siður sem
ekkert fje er nú í fjárlögum ætlað til
þess að kaupa verk hans. Hann verður að minsta kosti að fá svo mikið, að
hann geti haldið áfram meðan striðið
er, og óliklegt er að keypt verði af honum, og má skoða þetta sem hallærisráðstöfun.
Að niðurlagi skal jeg geta þess, að
jeg tel það blett á Alþingi í hvert skifti,
sem jeg heyri minst á bitlinga, sníkjur
og öll hin illu nöfn, sem heyra má á
þingi og utan þings, manna á milli.
Því að hvað vakir fyrir þeim, sem
sækja um styrki ? Þótt gengið sje gegn
um allar bænarskrár til þingsins, þá er
varla ein einasta, sem ekki mundi verða
sint, og ætti það líka skilið, ef fjárhagurinn leyfði. En þeir, sem eru svo
hepnir að verða fyrir áheyrn þingsins, eiga þeir það skilið, að vera
kaUaðir betlarar? Nei, jeg verð að
segja, að þeir sjeu mestir höfðingjar
þessa lands; þeirra gjafír eru allar höfðinglegastar, því að þeir fómfæra sjálfum sjer þegar frá æsku fyrir fagrar
hugsjónir, og ofurselja sig fátækt og
mörgu illu, til þess að halda uppi sóma
þjóðar sinnar. Nei, það er sannarleg
þjóðarsmán, að þetta nafn skuli hafa
komist á, og skömm ef menn leyfa sjer
að bera i munni eftirtölur á þessum
litla styrk, sem veitur er í slíku skyni.
Þvi ef nokkrir menn á íslandi geta
þolað samanburð við þá menn, er nú
ganga fram á vigvöUinn og falla þar i
valinn fyrir fósturjörðina, þá eru það
íslenskir vísinda- og listamenn. Því að
þeir leggja orku sína, vonir sínar og
lif sitt í sölurnar gegn litlu fje, háði,

hrakyrðum og bríxlyrðum frá golþorskum og ýsuhausum.
Káöherra: Jeg skal ekki viðhafa
mörg orð í þetta sinn. Jeg vil að eins
leyfa mjer að minnast á fáeinar brtt.
með nókkrnm orðum.
Það eru þá fyrst tvær brtt. á þgskj.
579. Við 2. umr. tók landsreikninganefndin það fram, að hún hefði skorað
á stjórnina, að greiða ekki meira til
æðstu stjórnar landsins en fjárveiting
stæði til. En tilgangur nefndarinnar
var ekki annar en sá, að tekin væri
strax hæfileg fjárveiting, svo að ekki
þyrfti að leita til aukafjárveitingar og
umframgreiðslu. En nú er jeg hræddur
um að fjárveitingin til skrifstofukostnaðahns hrökkvi ekki til. Dýrtíðarráðstafanirnar auka að miklum mun kostnaðinn. Simagjöldin verða t. d. töluvert
hærri en vanalega, sökum hinna margvislegu ráðstafana, er gjöra þarf fram
yfir það, eem vanalegt er. Og hvort
sem háttv. deild samþykkir að veita
20000 kr. til kostnaðarins eða ekki, þá
hefir það engin áhrif á fjárhaginn I heild
Binni. Því stjórnin og skrifstofurnar
geta ekki hætt að rækja störf sin þess
vegna. Jeg fyrir mitt ieyti vil gjarnan
gjöra alt, er í mínu valdi stendur, til
þess að fullnægja óskum reikningslaganefndarinnar.
Hin brtt. á þgskj. 579, er við 15 gr.,
34. lið. Jeg fer fram á að hækkaður
sje styrkurinn til dr. Helga Jónssonar.
Nafni hans Pjeturss fær 1800 kr. styrk,
og jeg get enga skynsamlega ástæðu
sjeð til þess að gjöra Helga Jónsson
lægri. Mjer er það kunnugt, að þessi
maður stundar ágætlega sinar vísindalegu rannsóknir. Hann hefir nýlega
gefið út á ensku bók um islenska grasafræði. Hann er þar að auki alþektur
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elju- og starfsmaður. Jeg vil svo leyfa
mjer aö drepa lítið eitt á nokkrar aðrar
brtt. Mjer þykir gott, að háttv. þm.
Dal. (B. J.) er viðstaddur, því jeg vildi
gjöra nokkrar athugasemdir við till. hans
sumar, og ræðu hans. í fyrsta lagi fer
hann fram á, að fjárveitingin til Miklavatnsáveitunnar sje feld í burtu. Mig
brestur, satt að segja, þekkingu til þess
að 8vara þessu svo sem verðugt væri, en
jeg efast ekki um, að háttv. samþingismaður minn (S. S.), muni hlaupa undir
bagga með mjer. (Sigurður Sigurðsson:
Mjer dettur það ekki í hug, að svara
honum). Háttv. þm. Dal. (B. J.) athugaði
alveg rjettilega í einni ræðu sinni fyrir
skemstu, að sumar fjárveitingar væru
gróðahnykkur, þó að þær ykju reikningslegan halla í svip. Þetta er laukrjett hjá
hv. þm. En hv. þm. á þá lika að draga rjettar ályktanir af þessari rjettu setningu
sinni. Og ef hann gjörir það, þá brýtur
þessi brtt. hans algjörlega í bága við frumsetninguna. Jeg þarf ekki að skýra það
fyrir honum nje hv. deild, að áveituvatn
eykur frjómagn engisins, sem á er veitt,
svo að þar sprettur miklu betur eftir.
(Bjami Jónsgon: Jú, að vísu, en vatnið
streymir ekki upp i móti). Hv. þm. skýrir
frá því, að hann hafi gjört þá uppgötvun, að vatnið renni ekki upp i móti.
Ekki þori jeg nú að fullyrða að engum
hafi verið kunn þessi ugpgötvun áður,
en gjarna skal jeg unna háttv. þm. ærunnar af henni.. En jeg ætla nú að
gjöra ráð fyrir að þetta sje rjett, og þá
kemur það algjörlega heim og saman
við tilganginn, að nota sjer þetta náttúrulögmál, að vatnið rennur ekki upp
á við. Tillaga háttv. þm. er því röng,
ef hagnýta skal þessu nýuppfundnu
fræðisetningu hans. (Bjami Jónsson:
Það verður þá að lækka mýrina.) Jeg
hygg að verkfræðingar, er á þetta lita,
álíti mögulegt að framkvæma áveitur,
án þess að gripa þurfi til þessa kosta-

boðs háttv. þm. Ðal., um að lækka mýrina, sökum þess, að yfirborð árinnur er
ekki alstaðar jafnhátt yfir sjávarmál,
og svo þess, að áin rennur niður i móti.
Þó nú einhver mistök kunni að hafa
verið á þessu í byrjun, (Bjami Jónsson:
Það hefi jeg aldrei sagt), þá munu verkfræðingar álíta, að áveitan sje vel framkvæmanleg, enda þótt þeir hafi bygt á
þessu nýja náttúrulögmáli, er kenna
mætti við háttv. þm. Dal. (B. J.) Jeg
hefi ekki annað ábyggilegra en þeirra
orð fyrir mjer í þessu efni, og vona að
óhætt sje að treysta þvi.
Þá vill og háttv. þm. Dal. (B. J.)
kippa á burtu styrknum til landmælinganna. Jeg stend þar algjörlega á öndverðum meið honum. Það má einu gilda,
hverjir framkvæma mælingamar. Þetta
er hið mesta nauðsynjaverk, og er þar
að auki prýðilega af hendi leyst. Landsverkfræðingur hefir og látið álit sitt i
ljós á því, hve nauðsynlegt þetta sje,
enda er það auðskilið, að allir þeir, sem
við einhverjar verklegar framkvæmdir
fást út um land, hafa ágætan leiðarvisi
i uppdrættinum. Jeg er þvi samþykkur auðvitað, að skemtilegast hefði verið,
að við hefðum getað leyst þetta verk
af hendi sjálfir, en nú atendur svo á
fyrir okkur, að okkur vantar til þess
bæði fólk og fje. (Bjami Jónsson: Við
höfum nóga menn).
Þar sem háttv. þm. Dal. (B. J.), stingur upp á þvi, að burtu sje feld fjárveitingin til Bernarsambandsins, þá vil
jeg ekkert fullyrða um nauðsyn þessa
styrks, en jeg álit samt hyggilegra að
láta fjárveitinguna halda sjer í þetta
sinn og athuga málið svo nákvæmar
siðar, annað hvort hjer eða i Ed.
Þá hefir komið fram brtt. frá þeim
háttv. þm. N.-ísf. (Sk. Th.) og háttv.
1. þm. G.-K. (B. K.), um meðferðina á
styrknura til skálda og listamanna. Jeg
skal gjarna játa, að það sje gott fyrir
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stjóraiaa að fá nöfnin sett í fjárlögin.
Og eftir allar þær efasemdir sem komið hafa fram um hfutdrægni stjóraarinnar, þá býst jeg viö aö fylgja þessum
brtt.
Þá hefír og komið viðaukatillaga frá
báttv. þm. V.-Sk. (S. E.), er vill að 3
manna nefnd sje falið að úthluta styrknum. En mjer er satt að segja ekki
ljóst hvað sú nefnd á að gjöra, þegar
þingið og fjárlaganefndin í samráði hafa
ráðstafað öllum styrknum fyrirfram, þó
að stjórain eigi að úthluta honum í orði
kveðnu. Jeg hygg líka hendÍDgu eina,
ef þessi 3 manna nefnd væri svo skipuð, að hún hefði betra vit á að ráðstafa
styrknum en þing og stjórn í sameiningu. Jeg efast mikillega um, að þessir þrír vitringar geti betur gjört, þó að
þeir setjist á rökstóla. Þeir geta sannarlega orðið hlutdrægir líka.
Jeg sje svo ekki ástæðu til þess að
minnast á fleiri hrtt. Jeg vil að eins
geta þéss, að jeg mun geta felt mig við
flestar. brtt. fjárlaganefndarinnar.
Jóhann Eyjólfsson: Jeg á hjer
enga brtt., og hefi enga fjárbón hjer
fram að bera. Jeg vildi samt minnast
lítið eitt á þá tillögu strandferðanefndarinnar, að hún vill færa niður þann
styrk, er veittur hefir verið undanfarin
ár til mótorbáteferða um Hvitá í Borgarfirði, úr 800 kr. niður í 300 kr. Jeg skal
ekkert um það segja, hversu rjettlátt
sje að kippa þessum styrk þannig í
burtu, sökum þess, að jeg stend i töluvert nánu sambandi við fjelagið, er
styrks þessa hefir notið. En jeg vildi
gjaraa spyrjast fyrir um það hjá háttv.
1. þm. Rvk. (S. B.), hvar hann hefði
heyrt það talið efasamt, að nauðsyn
væri á svona háum styrk. Enn fremur
á hverju nefndin bygði þessa tillögu
sina og í þriðja lagi hverjar ástæður
Alþt. 1915. B. ui.

háttv. 1. þm. Húnv. (G. H.) hefir til
þess, að vilja fella styrkinn algjörlega.
Jeg þykist vita, að Mýramenn og Borgfirðingar muni álíta, að allir þessir
menn sjeu ekki nauðakunnugir hvernig
hagar til á þessu svæði, og vildu því
gjarna sjá i Þingtíðindunum, hvaðan
þessir háttv. þm. hefðu fengið upplýsingar sinar. Þeirhafa að minstá kosti
leitt alveg hjá sjer, að spyrja mig nokkurs um þetta mál, sem mjer er þó harla
kunnugt, og þar sem jeg þá lika er
þinngmaður fyrir annað kjördæmið, er
jeg nefndi. Jeg býst þó við, að það
hefði aldrei dáleitt þá að tala við mig
um þetta. Þó nú að það sje kunnugt,
að háttv. 1. þm. Húnv. (G. H.) sje maöur fróður og vel að sjer, þá munu þeir
þar efra tæplega fást til þess að trúa
því, hvað sem hann segir sjálfur, að
hann þekki mikið til þarna af eigin
reynd, og væri því gaman og fróðlegt
að vita, hvaðan hann hefír fengið þekkingu sína. Jeg get líka gefið þær upplýsingar, að 300 kr. styrkur myndi ekki
verða þeginn, vegna þess, að fjelagið
getur ekki gengið að því, að taka á
móti svo litlum styrk, og annaðhvort
mun fjelagið þá hætta ferðunum eða þá
að öðrum kosti reyna að halda þeim
uppi með eigin tilstyrk. Jeg vil þvi að
eins gefa háttv. deild þær upplýsingar,
að þessar 300 kr. verða ekki þegnar,
og því ekki til neins að vera að láta
þær standa í fjárlögunum.
Hæstv. ráðherra tók svo greinilega
fram í ræðu sinni, hvílik fjarstæða væri
að fella i burtu landmælingastyrkinn,
svo jeg skal ekki fjölyrða um það. En
mjer þykir það mjög leiðinlegt, að þessi
tillaga skuli hafa komið fram hjer í
háttv. deild, þvi það er hvorttveggja,
að þetta er hið mesta nauðsynjaverk
og að við hefðum aldrei, eða að minsta
kosti seint, komið þessu í verk af sjálfs27
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dáðum. Verkið er lika prýðilega af
bendi leyst. Það er þess vegna eins og
verið sje verið að slá þá menn á munninn, sem verkið hafa unnið, með þessari tillögu. Jeg get heldur ekki skilið
orsökina til þess, að hún skyldi koma
fram, nema ef vera skyldi, að hún
sje nokkurs konar tákn upp á íslensku stefnuna, er lýsir sjer svo einkennilega hjá einstaka háttv. þm. hjer
í deildinni. Jeg hygg tillöguna óhyggilega og illu heilli hjer framkomna.
Þá er og fram komin brtt. frá háttv.
1. þm. G.-K. (B. K.) um að brúa Bleikdalsá. Jeg hygg að þetta væri þarft
verk; að minsta kosti kom það fram
við 2. umr., að oft væri hin mesta nauðsyn á brúnni, ef læknis þyrfti að vitja,
og þar að auki væri hún á póstleiðinni,
og því, hvernig sem á er litið, um mesta
nauðsynjaverk að tala.
Ein brtt. er enn þá, sem mig langar
til þess að mæla með. Hún er á þgskj.
594, frá háttv. I. þm. Rvk. (S. B.), og
fer fram á styrk til kolanámurannsókna
vestan lands. Jeg held að þetta sje
sannarlegt áhuga- og alvörumál, eða
ætti að vera það að minsta kosti fyrir
þing og þjóð. Jeg veit að vísu, að
háttv. framsögum. (P. J.) kvað erfitt að
leggja fram fje sem stendur til slíks.
Mjer ofbýður satt að segja næstura, hve
mikið hjer er hlaðið saman af fjárbænum og tillögum til fjárframlaga, en þrátt
fyrir það vil jeg ekki strika yfir þessa
fjárbeiðni. Jeg álít, að við höfum ekki
efni á því og það sje ekki forsvaranlegt fyrir okkur, að kasta frá okkur
tækifæri, sem likindi eru til að leiði til
að beisla og hagnýta fólgna fjársjóðu og
verði auðsuppsprettur landsins. Jeg vil
því eindregið mæla með þessari tillögu.
Gnðmundnr Eggerz: Eins og
háttv. deild er- kunnugt orðið, þá var
tekjuhallinn við 2. umr. orðinn 300,000

i

kr. Nú hefir mjer talist svo til, að brtt.
þær, sem fram hafa komið siðan, hafi
aukið hann um 70,000 kr. Jeg álít alls
ekki rjett að auka tekjuhallann, og jeg
skal taka það fram i því sambandi, út
af því, sem jeg hefi heyrt utan að mjer,
að jeg hefi alls ekki stutt að tekjuhallanum með því að greiða Jökulsárbrúnni
atkvæði mitt. Hún verður sem sje ekki
bygð, ef’ landið kemst í peningavandræði.
Jeg á brtt. á þgskj. 591, sem fer fram
á, að 14000 kr. tii Langadalsvegarins
sjeu feldar í burtu. Nú sje jeg, að fjárlaganefndin stingur upp á því, að 7000
kr. sjeu feldar burtu annað árið. Jeg
get vel verið þessu samþykkur og tek
þá mina brtt. aftur.
Jeg skai svo ieyfa mjer að minnast
á örfáar brtt.
Ein þeirra fer fram á, að veittar sjeu
sjeu 5000 kr. hvort ár, eða 10.000 kr.
alls, til eftirlits með bannlögunum. Jeg
sæi alls ekki eftir þessu fje, ef jeg hjeldi
að það mundi koma að notum, svo að
áfengi8flutningur í landið stöðvaðist, því
mjer sem öðrum lögreglustjórum er það
áhugamál, að landsiögum sje fylgt. (Jón
Magnússon: Heyr!). En jeg álít þessa
fjárveitingu svo litla, að hún muni ekki
koma að notum. Jeg vil ekki kasta
þessum 10,000 kr. í sjóinn. Háttv. meiri
hluti bannlaganefndarinnar hefir ekki
gert neina grein fyrir því, hvemig hann
hefir hugsað sjer að þessu fje skuli varið. Jeg skal nú gjöra grein fyrir því, að
þetta getur ékki komið að neinum verulegum notum. Árið 1910 komu samkvæmt skýrslunum 1651 skip til landsins. Jeg bið menn að athuga, að þau
5 ár, sem síðan eru liðin, hefir skipunum fjölgað að mun. Samkvæmt þessu
væri hægt að verja liðlega 3 kr. til
þess að passa upp á hvert skip, sem til
landsins kemur frá útlöndum. En nú
verður vel að gá að þvi, að það er eins
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mikil þörf á að athuga þau skip, er
gauga i innanlandssiglingum, eins og
útlend skip. Ef það væri nú gjört, þá
kæmu ekki nema nokkrir aurar á hvert
skip. En eigi eftirlitið að koma að
nokkru gagni, þá þarf að vera maður
um horð í hverju skipi, bæði millilandaskipum og .fiskiskipunum okkar, sjerstaklega trollurunum. Ef við hefðum
ráð á þvi, þá væri vel farið. En jeg
býst við, að til þess þyrftum við fje,
er skifti tugum þúsunda króna.
Þá er enn einn liður, sem mjer kom
mjög einkenniiega fyrir að sjá í fjárlögunum, og hann er frá fjárlaganefndinni. Hann fer fram á að veita Aage
Meyer Benedictsen 500 kr. til að gefa
út á dönsku fánaritgjörð Guðmundar
Björnsonar landlæknis. Það er margt
skritið, sem kemur fyrir á þessu þingi.
Það væri nógu fróðlegt, að fá að vita
það hjá nefndinni, hvera vegna hún vill
gjöra ráðstafanir til þess að þýða þessa
ritgjörð á dönsku. (Pjetur Jónsson: Það
er búið að þýða hana). Jeg hjelt, að
það hefði ekki verið tilgangur nefndarinnar, að þýða hana á það mál, sem
fæstir töluðu. Það hefði þá alveg eins
eða öllu fremur átt að þýða ritgjörðina
á færeysku. (Sveinn Björnsson: Eða
hottentottisku). Já, eða þá það. En i
alvöru talað hefði verið miklu nær að
þýða þessa ritgjörð á ensku eða frönsku.
Jeg sje ekki, að Alþingi hafi ástæðu til
að taka islenskar ritsmiðar og snúa þeim
á dönsku í þeirri von, að einhver Dani
ljeti svo lítið að lesa þær. Það væri
kann ske rjett að prenta öll Alþingistiðindin á dönsku'. Jeg hugsa, að þótt
Danskurinn lesi þessa bók, þá veiti hún
honum litlar upplýsingar um kröfur
okkar um innlendan fána. Það borgar
sig ekki, að fleygja í þá þessum 500
kr., þvi að sjálfstæði þessa lands á ekki
að byggjast á skilningi Dana á okkar

málum. Jeg vildi miklu heldur leggja
500 kr. fram, til þess að þessi ritgjörð
yrði þýdd á eitthvert annað mál en
dönsku, t. d. sænsku eða norsku, eða
jafnvel færeysku.
Þá vil jeg minnast örfáum orðum á
brtt. á þgskj. 595 frá háttv. sessunaut
minum, 1. þm. Rvk. (S. B.), um að lána
Hjálpræðishernum 25,000 kr. til að
koma upp gistihúsi og sjómannahæli
hjer í Reykjavík. Jeg er algjörlega mótfallinn því, að hefta þannig fje viðlagasjóðs, og það því heldur, sem hann
mun ekki hafa mikið handbært fje. Það
kann vel að vera, að það væri þarflegt
og heppilegt, að byggja þetta hús, en
þá tel jeg það líka heppilegra, að bærinn hlypi undir bagga, en ekki landssjóður. Situr ekki háttv. sessunautur
minn (S. B.) í bæjarstjórn? Hann ætti
heldur að reyna að beita áhrifum sínum þar og fá bæinn til að styðja þetta
fyrirtæki. (Sveinn Björnsson: Bærinn
á engan viðlagasjóð). Jeg vil taka það
fram, að það er svo víða í kauptúnum
úti á landi, að það eru hrein og bein
vandræði fyrir ferðamenn að fá gistingu. Reykjavik stendur miklu betur
að vígi í þe8su efni. Fátæk sýslufjelög
hafa orðið að standa í ábyrgð fyrir
6000 kr. láni, til þess að hafa opið
gistihús. Þegar fátæk sýslufjelög hafa
ráðist í þetta upp á eigin býti, þá ætti
Reykjavík ekki síður að geta það.
Þá vil jeg taka það fram, að því er
strandferðirnar snertir og millilandaferðirnar, að jeg vil alls ekki minka
þá styrki, sem til þeirra eiga að ganga.
Jeg veit, að strandferðirnar eru mjög
ónógar á ýmsum stöðum, eða með öðrum orðum, að viðkomur strandferðaskipanna á ýmsa .staði eru alt of fáar
og óstöðugar. Get jeg nefnt til þess
ýrasa firði í mínu kjördæmi, svo sem
Stöðvarfjörð og Breiðdalsvík.
27*
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Jón Magússon: Jeg hygg, aðþað
hafi komið ljóslega fram hjá hv. samþingism. minum (S. B.), hvað bannl.nefndin hafði hugsað sjer, þegar hún ætlaðist til, að veitt yrði fje til aukins eftirlits með bannlögunum. Það er því í
rauninni óþarft fyrir mig að segja nokkuð um það. En af þvi, að háttv. 2. þm.
S.-Múl. (G. E.) dró það i efa, að þetta
myndi að’ gagni koma, vil jeg leyfa
mjer að sýna fram á, að þessi fjárveiting gæti gjört mjög mikið gagn.
Nefndin hafði hugsað sjer að þessu
fje yrði varið til viðbótareftirlits, þannig, að vörður yrði hafður i millilandaskipunum, sem hingað kæmu til lands,
meðan þau lægju á höfnum inni, og má
ske öðrum vöruflutninga- eða mannflutningaskipum.
Mjer dettur ekki í
hug að segja, að með þessu væri fengin örugg vissa fyrir því, að ekkert áfengi
flytti8t inn í landið. Jeg býst við, að
það hafí engum komið i hug, að með
þessu verði álveg komið í veg fyrir það
að lögin verði brotin. En úr því að
þingið hefi nú einu sinni samþyktþessi
lög, þá verður það að gjöra sitt til að
sporna við því, að þau verði brotin.
Þessi skylda hvilir jafnt á þeim, sem
bannlögunum eru í raun mótfallnir, sem
hinum, er þeim eru hlyntir. Jeg hygg,
að flestir lögreglustjórar myndu verða á
mínu máli um það, að slikt eftirlit, sem
hjer er haft fyrir augum, mundi koma
að rniklu haldi. Mjer er sagt um einn
lögreglustjóra, bæjarfógetann á Akureyri, Pál Einarsson, sem viðurkent er,
að hafi látið sjer mjög ant um framfylgd
bannlaganna, að hann telji það mjög
mikils virði, að hafa vörð í skipunum.
Jeg get og látið þess getið, að jeg hygg
það samhuga álit allra þeirra manna
hjer í Reykjavík, sem mest láta sjer
ant um bannlögin, að það gæti gjört
mikið gagn að hafa vörð í skipum, sem
liggja hjer á höfninni. Á annan hátt

er alveg ómögulegt að koma við öruggu
eftirliti.
Háttv. 2. þm. S.-Múl. (G. E.) talaði
um, að árið 1910 hefðu komið hingað
til landsins 1600 aðkomuskip. Jeg held
að þetta hljóti að vera misskilningur.
Hjer eru víst taldar allar viðkomuf erlendra botnvörpunga eða annara erlendra
flskiskipa, því að með þau er að sumu
leyti farið, sem komi þau frá útlöndum
hvert sinn, er þau hafna sig, jafnvel
þótt þau komi hjer inn dag eftir dag.
En annars gjörir þetta ekki svo mikið
til, þvi að það þarf ekki svo mjög að
óttast útlend fiskiskip, Bjerstaklega ekki
skip frá Englandi, því að þau hafa hjer
um bil aldrei áfengi með sjer nú orðið.
Að vísu hafa skip frá Frakklandi áfengi
með sjer, en þau hafa jafnaðarlega svo
stutta viðdvöl, að lítil hætta getur af
þeim staðið. Það eru að eins verslunarskipin, flutningaskipin, og einkum þau
sem koma hingað stöðugt. Frá þeim
stafar mest hættan, ekki einungis frá
brytunum, heldur frá allri skipshöfninni,
þegar hún fer að kynnast.
Jeg skal bæta því við, að ef þingið
gjörir ekki neinar ráðstafanir í þessa
átt, þá er jeg hræddur um, að ýmsir
lögreglustjórar þykist verða svo að segja,
að leggja árar í bát. Jeg vona að hv.
deild verði við tilmælum meiri hluta
bannlaganefndarinnar og veiti þennan
styrk, sem fram á er farið i þessu augnamiði.
Úr því að jeg stóð upp, þá vil jeg
leyfa mjer að mæla með lánveitingunni
til Hjálpræðishersins. Jeg get vottað
það, sem lögreglustjóri hjer í bænutn,
að Hjálpræðisherinn hefir unnið mikið
gagn, ekki eingöngu fyrir bæinn sjálfheldur og fyrir aðkomumenn. Það er
ekki hægt til þess að ætlast, að Reykjavíkurbær geti lagt mikið fje til eliks
gistihúss, þvi að það hefir miklu meiri
þýðingu fyrir aðkomumenn, heldur en
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treysta sjer til að kaupa bátinn. Sýslubúar hafa farið frara á það við'mig
með sjerstöku tilliti til þess, að þeir ætli
að kaupa bátinn, að jeg færi þess á leit
við Alþingi, að það hækkaði styrkinn.
Vegna hins erfiða fjárhags hefi jeg þó
ekki treyst mjer til að leggja það til,
að styrkurinn verði hækkaður, en hins
vegar vænti jeg þess fastlega, að hanu
fái að standa eins og hann hefir áður
verið, 6000 kr. á ári.
Þetta er ekki
einungis
áhugamál
Vestur-Skaftafells-'
Sigurður Eggerz: Jeg skal ekki
þreyta háttv. deild með langri ræðu. sýslu, heldur einnig og engu síður
Jeg vildi að eins minnast á tvo mótor- Árnessýslu. Jeg skal svo ekki fara fleiri
báta, sem jeg hefl ekki getað orðið sam- orðum um þennan lið.
Háttv. framsögum. (P. J.) tók það illa
mála strandferðanefndinni um. Annar
báturinn er mótörbáturinn, sem gengur upp fyrir mjer, að jeg lagði það til að
um Hvitá. Þeir, sem hann nota, telja Eimskipafjelagi íslands yrðu veittar
hann vera til miktls gagns,'enda þótt 40000 kr. Hann hefir misskilið mig, ef
fyrirkomulagið sje ekki sem best.
En hann' hefir haldið að jeg væri að bera
það má laga, og vil jeg eindregið mæla honum brigsl, eins og jeg hefði haldið,
með þvi, að þessi styrkur verði veitt- að það væri hugur haús, að draga úr
þeirri vou, sem maður hefir-gjört sjer um
ur.
Hinn mótorbáturiúú er sá, sem geng- framtið Eimskipafjelags íslands. Það
ar milli Víkur, Stokkseyrar, Vestmanna- hefir mjer aldrei komið i hug, en það
eyja og Eyrarbakka. Til þessa báts er .vitanlegt, að það heflr stórmikla þýðhafa verið veittar 6000 kr. hvort ár ingu fyrir fjelagið, einmitt nú, þegar
fjárhagstimabilsins. Gagn af ferðum. það er komið á stað, að það fái ríflegbátsins hafa helst Skaftafellssýsla og an styrk af landssjóði. Það er engin
Árnessýsla. En auk þess hafa sjerstak- ástæða til að skera þann styrk við nögí;
lega 6 verslanir i Skaftafellssýslu og því að þótt ekki þyrfti að nota allan
Rangárvallasýslu mikil not þessara styrkinn, þá lendir hann i góðum höndferða. Eins og skýrslur þær um ferðir um. Það þýðir heldur ekki það, að
bátsins, sem lagðar hafa verið fram, þessi styrkur verði veittur.altaf áfram,
sýna, er mjög mikil þörf á þessum en það hefir verulega þýðingu fyrir
ferðum. Og sýslubúum er þetta vel fjelagið, að finna að landssjóður standi
ljóst, því að áhuginn er svo mikill i að baki sjer. Þar sem strandferðirnar
þessum tveimur sýslum, sem aðallega næsta ár munu reynast betur en áður,
hafa not ferðanna, að Vestur-SkaftafelJs- verð jeg að telja það mjög óheppilegt, >
sýsla heflr ætlað að reyna að kaupa að minka þennan styrk. Jeg sje svo
bátinn, annaðhvort sjálft eða i sambandi ekki ástæðu til að orðlengja þetta meira,
við Árnessýslu. Til þess að það geti en vænti að deildin taki þessu máli
orðið, þarf að veita þeim þessar 6000 vel.
kr., eins og undanfarið hefir verið gjört;
Það er kann ske óþarfi að minnast á
en svo framarlega sem styrkurinn yrði það, en jeg get þó ekki stilt mig um að
PÚ lækkaður, þá myndu sýslurnar ekki segja nokkur orð um tillögu hátty. þm.

bæjarmenn, sj'erstaklega fyrii þá aðkomumenn, aem þarf að koma fyrir um
Btuttan tíma. Gisting og aðbúiiaður allur er lika langt um ódýrari ferðamönnum á gistibæli hersins, heldur en annarsstaðar. Jeg vona að deildin taki vel
i þessa lánbeiðni. Af því, sem j'eg hefi
veitt eftirtekt, er hið mesta gagn, sem
leiðir af starfsemi Hjálpræðishersins, einmitt í þessa átt.
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Dal. (B. J.) þar scm hann leggur það
til, að sett verði lík athugasemd um
styrkiun til veganna eins og símanna.
Jeg verð að leyfa mjer að mótmæla
þessari tlllögu, því að jeg álit, að síst
af öllu megi draga úr vegalagningunni.
Það er alt öðru máli að gegna um vegalagningu eða simalagningu.
Annnars
skal jeg benda á það, að ef farið er að
setja slikar athugasemdir við alt, þá
þýðir það, að stjórnin verður einráð um
allar fjárveitingar og framkvæmdir,
sem i sambandi við þær standa.
Jeg fyrir mitt leyti tel það mjög miklu
skifta, ef athugasemdin er feld burtu.
Jeg skal ekki orðlengja þetta meira,
en vii að lokum taka i sama strenginn
og háttv. 1. og 2. þm. Rvk. (Sv. B. og
J. M.) um fje það, að upphæð 5000 kr.,
er ætlað er til þess að greiða fyrir þvi,
að bannlögin verði ekki brotin.
Mjer virðist svo, að þetta bannlaga
mál og hvernig farið er með þessi lög,
sje ekki neitt hjegómamál. Það er alvörumál, og vanheiður fyrir þjóðina, ef
ekkert er gjört, sem þýðingu getur haft,
til þess að lög þcs8i sjeu virt og í heiðri
höfð.
En eins og háttv. 2. þm. Rvk. (J. M)
tók fram, er ástæða til að ætla, að þesai
fjárveiting hafl þýðingu, til þess að gæta
bannlaganna og þeim sje. ekki óvirðing
gjörð. Jeg vona því, að háttv. deild
taki orð hans mest til greina, því að
hann hefir mesta reynslu á þessu sviði.
Jeg vonast enn fremur eftir því, að
háttv. deild taki þessu vel, vegna þess,
að öllum ætti að vera það ljóat, hversu
óumræðilega mikið það heflr að þýða,
ef bannlögin yrðu betur haldin en
mönnum leikur grunur á að eigi sjer
stað.
ATKVGR.
(Akv.gkrá A. 644):
J. brtt. 529 samþ. án atkvgr.

2. brtt. 579 samþ. með 15 shlj. atkv.
3. — 597 feld með 16:9 atkv. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já:
nei:
Björn Kristjánsson, Björn Hallsson,
Einar Arnórsson, Bened. Sveinsson,
Hjörtur Snorrason, Bjarni Jónsson,
Jón Magnússon,
Einar Jónsson,
Sigurður Eggerz, Guðm. Eggerz,
Sig. Gunnarsson,
Hannes Hafstein,
Skúli Thoroddsen, Jóhann Eyjólfsson,
Jón Jónsson,
Stef. Stefánsson,
Sveinn Björnsson. Magnús Kristjánss.,
Matth. Olafsson,
Pjetur Jónsson,
Þorleifur Jónsson,
Þór. Benediktsson.
Eggert Pálsson, Guðm. Hannesson og
Sig. Sigurðsson greiddu ekki atkv., og
voru taldir til meiri hlutans.
4. brtt. 583,1 samþ. með 20 shlj. atkv.
5 — 583,2 —
_ 20 —
—
saraþ. með 16 : 9
6. — 605 fyrri liður atkv. að við7.
605 8iðari liður höfðunafnakalli,
og sögðu
já:
nei:
Björn Hallsson,
Eggert Pálsson,
Bened. Sveinsson, Einar Jónsson,
Björn Kristjánsson, Guðra. Eggerz,
Einar Arnórsson, Hjörtur Snorrason,
Guðm. Hannesson, Jóhann Eyjólfsson,
Hannes Hafstein, Jón Jónsson,
Jón Magnússon,
Sigurður Eggerz,
Magnús Kristjánss., sig. Sigurðsson,
Matth. Olafsson,
Þorleifur Jónsson.
Sig. Gunnarsson,
Skúli Thoroddsen,
Stefán Stefánsson,
Sveinn Bjömsson,
Þór. Benediktsson.
Bjarni Jónsson og Pjetur Jónsson
greiddu ekki atkv., og voru taldir til
meiri hl.
8. brtt. 585 samþ. .með 22:3 atkv. að
vjðhöfðu nafnakalli, og sögðu
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jd:
nei:
Björn Hallsson,
Hjörtur Snorrason,
Jón Jónsson,
Bjarni Jónsson,
Björn Kristjánsson, Magnús Kristjáuss.
Einar Arnórsson,
*
Einar Jónsson,
Guðm. Eggerz,
Guðm. Hannesson,
Hannes Hafstein,
Jóbann Eyólfsson,
Jón Magnússon,
Matth. Ólafsson,
Sigurður Eggerz,,
Sig. Gunnarsson,
Skúli Thoroddsen,
Sveinn Björnsson,
Þorlcifur Jónsson,
Þór. Benediktsson.
Eggert Pálsson, Bened. Sveinsson,
Pjetur Jónsson, Sig. Sigurðsson og Stefán Stefánsson greiddu ekki atkv., og
voru taldir tii meiri hl.
9. brtt. 593 tekin aftur.
10. — 617, 1. liður samþ. með 22 : 3
atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og
sögðu
jd:
nei:
Björn Hallsson,
Guðm. Hannessón,
Bened. Sveinsson, Jón Magnússon,
Bjarni Jónsson,
Sig. Gunnarsson.
Björn Kristjánsson,
Eggert Pálsson,
Einar Jónsson,
Guðm. Eggerz,
Hannes Hafstein,
Hjörtur Snorrason,
Jóhann Eyjólfsson,
Jón Jónsson,
Magnús Kristjánss.,
Matth. Ólafsson,
Pjetur Jónsson,
Sigurður Eggerz,
Sig. Sigurðsson,
Stefán Stefánsson,
Sveinn Björnsson,

já:
Þorl. Jóri88on,
Þór. Benediktsson.
Þeir Einar Arnórssou og Skúli Thoroddsen greiddu ekki atkv., og töldust til
meiri hl.
11. brtt. 531 samþ. með 16:9 atkv. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
jd:
'
nei:
Bened. Sveinsson, Björn Hallsson,
Bjarni Jónsson,
Einar Amórsson,
Björn Kristjánsson, Guðrn. Eggerz,
Hannes Hafetein, Guðm. Hanuesson,
Jóhann Eyjólfsson, Hjörtur Snorrasou,
Jón Magnússon,
Jón Jónsson,
Sig. Gunnarsson,
Magnús Kristjánss.,
Sig. Sigurðsson,
Matth. Olafsson,
Skúli Thoroddsen, Stefán Stefánsson.
Þorleifur Jónsson,
Þór. Benediktsson.
Eggert Pálsson, Einar Jónsson, Pjetur
Jónsson, Sigurður Eggerz og Sveinn
Björnsson greiddu ekki atkv., og töldust
til meiri hl.
12. brtt. 560,1 saroþ. með 22 shlj. atkv.
13. — 620 feld með 21 :4 atkv. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
jd:
nei:
Eggert Pálsson,
Björn Hallason,
Einar Jónsson,
Bened. Sveinsson,
Jóbann Eyjólfsson, Bjarni Jónsson,
Pjetur Jónsson.
Björn Kristjánss,
Einar Araórsson,
Guðm. Eggerz,
Guðm. Hannesson,
Hannes Hafstein,
Hjörtur Snorrason,
Jón Jónsson,
Jón Magnússon,
Magnús Kristjánss.,
Matth. Ólafsson,
Sigurður Eggerz,
Sig. Gunnarssonj
Sig. Sigurðsson,
Skúli Thoroddsen,
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nei:
Stefán Stefánsaon,
Þorleifur Jónsson,
Þór. Benediktsson.
Sveinn Björnsson greiddi ekki atkv.,
og taldist til meiri hl.
14. brtt. 560,2,1 samþ. með 15:5 atkv.
15. — 618 við brtt. 560,2 2 feld með
16:3 atkv.
Brtt 647 við brtt. 618 feld með 18 : 7
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu:
já:
nei:
Bened. Sveinsson, Eggert Pálsson,
Einar Jónsson,
Bjarni Jónsson,
Hannes-Hafstein, Guðm. Eggerz,
Matth. Ólafsson,
Guðm. Hannesson,
Hjörtur Snorrason,
Sig. Gunnarsson,
Skúli Thoroddsen, Jóhann Eyjólfsson,
Þorleifur Jónsson. Jón Jónsson,
Jón Magnússon,
Magnús Kristjánss.,
Pjetur Jónsson,
Sigurður Eggerz,
Sig. Sigurðsson,
Stefán Stefánsson,
Þór. Benediktsson.
Björn Hallsson, Björn Kristjánsson,
Einar Arnórsson óg Sveinn Björnsson
greiddu ekki atkv., og töldust til meiri
hlutans.
16. brtt. 560,2,2 feld með 21 :4 atkv.
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
nei:
já:
Björn Hallsson,
Jón Jónisson,
Bened. Sveinsson,
Pjetur Jónsson,
Bjarni Jónsson,
Sig. Sigurðsson,
Þór. Benediktssoh. Einar Jónsson,
Guðm. Eggerz,
Hannes Hafstein,
Hjörtur Snorrason,
Jóhann Eyjólfsson,
Jón Magnússon,
Matth. Olafsson,
Sig. Gunnarsson,
Skúli Thoroddsen,
Þorl. Jónsson.

Þeir Eggert Pálsson, Björn Kristjánsson, Einar Arnórsson, Guðm. Hannesson, Magnús Kristjánsson, Sig. Eggerz,
Stefán Stefánsson og Sveinn Björnsson
greiddu ekki atkv., og töldust til meiri
hlutans.
17. brtt. 609 (aðaltill.) feld með 16:3
atkv.
18. brtt. 609 (varatill.) feld með 19 :6
atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og
sögðu
já:
nei:
Bened. Sveinsson, Björn Hallsson,
Bjarni Jónsson,
Eggeit Pálsson,
Hannes Hafstein, Einar Arnórsson,
Sig. Gunnarsson,
Guðm Eggerz,
Skúli Thoroddsen, Guðm. Hannesson,
Þorl. Jónsson.
Jóhann Eyjólfsson,
Jón Jónsson,
Jón Magnússon,
'
Magnús Kristjánss.,
Sig. Eggerz,
Sig. Sigurðsson,
Stefán Stefánsson,
Sveinn Björnsson,
Þór. Benediktsson.
Þeir Björn Kristjánsson, Einar Jónsson, Hjörtur Snorrason, Matth. Olafsson
og Pjetur Jónson greiddu ekki atkv., og
töldust til meiri hl.
19. brtt. 560,2,3 samþ. með 22 shlj. atkv.
20. ag 21. brtt. 560,2,4 og brtt. 580
samþ. með 21 shlj. atkv.
22. brtt. 560,2,5 a samþ. með 14: 11
atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og
sögðu
Já:
Nei:
Björn Hallsson,
Bjarni Jónsson,
Bened. Sveinsson, Einar Arnórsson,
Björn Kristjánsson, Einar Jónsson,
Guðm. Eggerz,
Guðm. Eggerz,
Hannes Hafstein, Jóhann Eyjólfsson,
Hjörtur Snorrason, Jón Magnússon,
Magnús Kristjánss., Sigurður Eggerz,
Matth. Olafsson,
Sig. Gunnarsson,
Pjetur Jónsson,
Sig. Sigurðsson,
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ja:

net:

Stefán Stefánssou, Skúti Thoroddsen,

Sveinn Björnsson, Þorl. Jónsson.
Þór. Benediktsson.
Þeir Eggert Pálsson og Jón Jónsson
greiddu ekki atkv., og töldust til meiri
hlutans.
23 brtt. 580,2 við brtt. 560,2, 5 a samþ.
með 14 shlj. atkv.
24. brtt. 560,2, 5 b samþ. án atkvgr.
25. brtt. 604 feld með 18 : 3 atkv.
26. — 560,2,6 feld með 14 : 11 atkv.
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
Já:
Nei:
Björn Hallsson,
Bjarni Jónsson,
Bened. Sveinsson, Einar Jónsson,
Björn Kristjánsson, Quðm. Eggerz,
Einar Arnórsson, Hannes Hafetein,
Guðm. Hannesson, Hjörtur Snorrason,
Jón Jónsson,
Jóhann Eyjólfsson,
Magnúa Kristjánss., Jón Magnússon, .
Pjetur Jónsson,
Matth. Ólafeson,
Sig. Sigurðsson,
Sig. Eggerz,
Sveinn Björnsson, Sig. Gunnarsson,
Þór. Benediktsson. Skúli Thoroddsen,
Stefán Stefánsson,
Þorl. Jónsson.
Eggert Pálsson greiddu ekki atkv., og
taldist til meiri hl.
27. hrtt 560,2, 7.-8. samþ. án atkvgr.
28. — 582 feld með 14: 11 að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
jd:
nei:
Bjöm Hallsson,
Eggert Pálsson,
Benedikt Sveinsson, Einar Arnórason,
Guðm. Hannesson,
Bjarni Jónsson,
Einar Jónsaon,
Hjörtur Snorrason,
Jón Jónsson,
Guðm. Eggerz,
Hannes Hafetein, Jón Magnússon,
Jóhann Eyjólfeson, Magnús Kristjánss.,
Sigurður Eggerz, Matthías Ölafeson,
Sig. Gunnarsaon, Pjetur Jónssón,
Skúti Tboroddses, Sigurður Sigurðss.
Þorleifur Jónsson. Stef. Stefáusson,
Alþt. 1915. B. III.

Nei:
Sveinn Bjðrnsson,
Þórarinn Benediktss.
Bjöm Kristjánsson greiddi ekki atkv.,
og taldist til meiri hlutans.
29. brtt. 560,2, 9.—10. samþ. án atkvgr.
30. — 528 samþ. án atkvgr.
31. — 622 — með 19 : 1 atkv.
33* — 623 — — 13 : 2 atkv.
34. — 590 tekin aftur.
35. Liðurinn G. íll. svo breyttur samþ.
án atkvgr.
36. brtt. 583,3 samþ. án atkvgr.
37. — 584 feld með 18 : 7 atkv. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já:
nei:
Bened. Sveinsson, Bjöm Hallsson,
Bjami Jónsson,
Eggert Pálsson,
Einar Arnórason, Björn Kristjánsson,
Hjörtur Snorrason, Einar Jónsson,
Magnús Kristjánss., Guðm. Eggerz.
Skúli Thoroddsen, Guðm. Hannesson,
Sveinn Bjömsson. Hannes Hafetein,
Jóhann Eyjólfeson,
Jón Jónæon,
Jón Magnússon,
Pjetur Jónsson,
Sigurður Eggerz,
Sigurður Gunnarss.,
Sig. Sigurðsson,
Stefán Stefánsson,
Þorleifur Jónsson,
Þór. Benediktsson.
Matthías Ólafeson greiddi ekki atkv.,
og taldist til meiri hlutans.
38. brtt. 567 feld með 13 : 5 atkv.
39. — 583,4 samþ. án atkvgr.
40. — 583,5 — með 21 : 1 atkv.
41. — 583,6 — án atkvgr.
42. — 583,7 — með 18 shlj. atkv.
43. — 583,8 — án atkvgr. '
44. — 583,9 — með 22 : 3 atkv.
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
*) Raðtalan 32 fjell úr atkv.akrá.
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nei:
Jd;
Einar Arnórsson,
Björn Hallsson,
Bened. Sveinsson, Jóbann Eyjólfsson,
Bjarni Jónsson,
Sigurður Eggerz.
Björn Kristjánss.,
Einar Jónsson,
Guðm. Eggerz,
Guðm. Hannesson,
Hannes Hafstein,
Hjörtur Snorrason,
Jón Jónsson,
Jón Magnússon,
Sig. Gunnarsson,
Sig. Sigurðsson,
Stef. Stefánsson,
Sveinn Björnsson,
Þorleifur Jónsson,
Þór. Benediktsson.
Eggert Pálsson, Magnús Kristjánsson,
Matth. Olafsson, Pjetur Jónsson og Skúli
Thoroddsen greiddu ekki atkvæði, og
töldust til meiri hlutans.
45. brtt. 583,10 samþ. án atkvgr.
46. — 583,11 feld með 15 : 10 atkv.
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já:
nei:
Eggert Pálsson,
Björn Hallsson,
Björn Kristjánss., Bened. Sveinsson,
Hannes Hafstein, Bjarni Jónsson,
Magnús Kristjánss., Einar Arnórsson,
Matth. Ölafsson,
Einar Jónsson,
Pjetur Jónsson,
Guðm. Eggerz,
Skúli Thoroddsen, Guðm. Hannesson,
Stefán Stefánsson, Hjörtur Snorrason,
Sveinn Björnsson, Jóhann Eyjólfsson,
Þór. Benediktsson. Jón Jónsson,
Jón Magnússon,
Sigurður Eggerz.
Sig. Gunnarsson,
Sig. Sigurðsson,
Þorleifur Jónsson,
47. brtt. 607 (fyrri liður) samþ. raeð
13 : 3 atkv.
48. — 607 (síðari liður) samþ. með
13 : 3 atkv.

49. brtt. 559 feld með 18 : 7 atkv. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
nei:
já:
Bened. Sveinsson, Björn Hallsson,
Eggert Pálsson,
Bjarni Jónsson,
Hannes Hafstein, Einar Arnórsson,
Magnús Kristjánss., Guðm. Eggerz,
Matth. Olafsson,
Guðm. Hannesson,
Skúli Thoroddsen, Hjörtur Snorrason,
Sveinn Björnsson. Jóhann Eyjólfsson,
Jón Jón88on,
Jón Magnússon,
Pjetur Jónsson,
Sigurður Eggerz,
Sig. Gunnarsson,
Sig. Sigurðsson,
Stefán Stefánsson,
Þorl. Jónsson,
Þór. Benediktsson.
Björn Kristjánsson og Einar Jónsson
greiddu ekki atkvæði, og töldust til
meiri hlutans.
50. brtt. 586 feld með 14 : 3 atkv.
51. — 587 tekin aftur.
52. — 526,1 samþ. með 13 shlj. atkv.
53. — 526,2 feld roeð 17 : 8 atkv. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
jd:
nei:
Björu Hallsson,
Eggert Pálsson,
Bened. Sveinsson, Bjarni Jónsson,
Einar Jónsson,
Björn Kristjánss.,
Guðm. Eggerz,
Einar Arnórsson,
Jóhann Eyjólfsson, Guðm.’ Hannesson,
Sig. Sigurðsson,
Hannes Hafstein,
Stef. Stefánsson,
Hjörtur Snorrason,
Þór. Benediktsson. Jón Jónsson,
Jón Magnússon,
Magnús Kristjánss.,
Matth. Olafsson,
Pjetur Jónsson,
Sigurður Eggerz,
Sig. Gunnareson,
Skúli Thoroddsen,
Sveinn Björnsson,
Þorleifur Jónason.
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54. Jt>rtt. 617,2 samþ. með 16 : 9 atkv.
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já:
nei:
Björn Hallsson,
Bjarni Jónsson,
Eggert Pálsson,
Einar Arnórsson,
fijörn Kristjánsson, Guðm. Hannesson,
Einar Jónsson,
Hannes Hafstein,
Jóbann Eyjólfsson, Jón Jónsson,
Pjetur Jónsson,
Jón Magnússon,
Sig. Gunnarsson, Magnús Kristjánss.,
Sig. Sigurðsson,
Matth. Ólafsson,
Skúli Theroddsen, Sigurður Eggerz.
Stef. Stefánsson,
Þór. Benediktsson.
Benedikt Sveinsson, Guðm. Eggerz,
Hjörtur Snorrason, Sveinn Björnsson og
Þorleifur Jónsson greiddu ekki atkvæði,
og töldust til meiri hlutans.
55. —61. brtt. 539 feldar með 17 : 3
atkv.
62. brtt. 621 feld með 17 : 3 atkv.
63. — 569 — — 17 :3 atkv.
64. — 592 samþ. með 15: 10 atkv.
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já:
nei:
Bened. Sveinsson, Björn Hallsson,
Eggert Pálsson,
Bjarni Jónsson,
Hannes
Hafstein,
Björn Kristjánss.,
Jóhann Eyjólfsson,
Einar Jónsson,
Jón Magnússon,
Guðm. Eggerz,
Guðm. Hannesson, Magnús Kristjánss.,
Hjörtur Snorrason, Matth. Ólafsson,
Pjetur Jónsson,
Jón Jónsson,
Sigurður Eggerz, Sig. Gunnarssson,
Skúli Thoroddsen, Sig. Sigurðsson.
Stef. Stefánsson,
Þorleifur Jónsson.
Þór. Benediktsson.
Einar Arnórsson og Sveinn Björnsson
greiddu ekki atkvæði, og töldust til
meirí hlutans.
65. brtt. 602 tekin aftur, en tekin upp
aftur af ráðherra og feld með 16 :
9 atkv. að viðhöfðu nafnkalli, og
sögðu

nei:
Björn Hallsson,
Eggert Pálsson,
Einar Arnórsson,
Einar Jónsson,
Guðm. Eggerz,
Hjörtur Snorrason,
Jón Jónsson,
Jón Magnússon,
Magnús Krístjánss.,
Pjetur Jónsson,
Sigurður Eggerz,
Sig. Gunnarsson,
Sig. Sigurðsson,
Stefán Stefánsson,
Þorleifur Jónason,
Þór. Benediktsson.
(Við þessa atkvæðagreiðslu bar upptalningu skrifara deildarinnar ekki saman; hafði annar þeirra talið Þorleif
Jónsson hafa sagt já. Forseti lýsti tillöguna fallna með 16 : 9).
66. brtt. 568 (aðaltillaga) samþ. með
13 : 3 atkv.
67. varatillaga á sama þgskj. kom ekki
undir atkv.
68. brtt. 596 tekin aftur.
69. — 583,12 samþ. með 15:10 atkv.
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
nei:
já:
Björn Ballsson,
Eggert Pálsson,
Björn Kristjánss., Bened. Sveinsson,
Bjarni Jónsson,
Einar Arnósson,
Guðm. Hannesson, Einar Jónsson,
Hannes Hafstein, Guðm. Eggerz,
Jóhann Eyjólfsson, Hjörtur Snorrason,
Jón Jónsson,
Jón Magnússon,
Magn. Kristjáns8on, Sigurður Eggerz,
Matthias Ólafsson, Sig. Sigurðsson,
Þorieifur Jónsson.
Pjetur Jónsson,
Sig. Gunnarsson,
Skúli Thoroddsen,
Stef. Stefánsson,
Sveinn Björnsson,
Þór, Benediktsson.
Bened. Sveinsson,
Bjarni Jónsson,
Björn Kristjánss.,
Guðm. Hannesson,
Hannes Hafstein,
Jóhann Eyjólfsson,
Matth. Ólafsson,
Skúli Thoroddsen,
Sveinn Björnsson.
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70. brtt. 538 samþ. með 16:9 atkv. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
net:
/d;
Bened. Sveinsson, Björn Hallason,
Eggert Pálæon,
Bjarni JónBson,
Einar Arnórsson, Bjöm Kristjánss.,
Einar Jónsaon,
Guðm. Eggerz,
Guðm. Hannesson, Hjörtur Snorraaon,
Hannes Hafstein, Jóhann Eyjólfsson,
Jón Jónsson,
Magnús Kristjánss.,
Jón Magnússon,
Sig. Sigurðsson,
Matthias Ólafsson, Stef. Stefánsson.
Sigurður Eggerz,
Sig. Gunnarsson,
Skúli Thoroddsen,
Þorleifur Jónsson.
Pjetur Jónsson, Sveinn Björnsson og
Þórarinn Benediktsson grdiddu ekki atkvæði, og töldust til meiri hlutans.
71. brtt. 581 (aðaltillaga) feld með 15:
4 atkv.
72. brtt. 581 (varatillaga) feld með 16:
9 atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og
sögðu
net:
jd:
Bened. Sveinsson, Björn Hallsson,
Einar Arnórsson, Eggert Pálsson,
Bjarni Jónsson,
Björn Kristjánss.,
Hannes Hafstein, Einar Jónsson,
Jóhann Eyjólfsson, Guðm. Eggerz,
Jón Magnússon,
Guðm. Hannesson,
Matthías Ólafsson, Hjörtur Snorrason,
Sig. Gunnarsson, Jón Jónsson,
Skúli Tboroddsen. Magnús Kristjánaa.,
'Pjetur Jónæon,
Sigurður Eggerz,
Sig. Sigurðsson,
Stef. Stefánsson,
Sveinn Bjömæon,
Þorleifur Jónsson,
Þór. Benediktsson.
73. brtt. 598 feld með 13 :3 atkv.
74. — 617 (síðari liður) samþ. með
14 :11 atkv. að viðhöfðu nafnakalli,
og sögðu

já:
Bjöm Hallsson,
Eggert Pálsson,
Bened. Sveinsson,
Bjami Jónsson,
Björn Krístjánss.,
Einar Jónsson,
Jóhann Eyjólfeson,
Jón Jónsson,
Jón Magnússon,
Magnús Kristjánss.,
Pjetur Jónsson,
Sveinn Björnsson,
Þór. Benediktsson.

nei:
Einar Amórsson,
Guðm. Eggerz,
Guðm Hunneæon,
Hannes Hafstein,
Hjörtur Snorrason,
Sigurður Eggerz,
Sig. Gunnarsson,
Sig. Sigurðsson,
Skúli Thoroddsen,
Sfefán Stefánsson,
Þorleifur Jónsson.

f

Matthias Olafsson greiddi ekki atkv.,
og taldist til meiri hlutans.
75. brtt. 588 feld með 22 : 3 atkv. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já:
nei:
Benedikt Sveinsson, Bjöm Hallsson,
Bjarni Jónsson,
Eggert Pálsson,
Guðm. Eggerz.
Bjðm Kristjánsson,
Einar Arnórsson,
Einar Jónsson,
Guðm. Hannesson,
Hannes Hafstein,
Hjörtur Snorrason,
Jóhann Eyjólfsson,
Jón Jónsson,
Jón Magnússon,
Magnús Kristjánss.,
Matth. Ólafsson,
Pjétur Jónsaon,
Sigurður Eggerz,
Sigurður Gunnarss.,
Sig. Sigurðsson,
Skúli Thoroddsen,
Stefán Stefánsson,
Sveinn Björnsson,
Þorleifur Jónsson,
Þórarinn Benediktss.
samþ. með 17 : 8atkv.
76. brtt. 583,13
að viðhöfðu nafnakallí,
77. — 610
og sögðu
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net:
Bjarni Jónsson,
Eggert Pálseon,
Einar Jónsson,
Bened. Sveinsson, Hjörtur Snorrason,
Björn Kristjánsson, Jóhann Eyjólfsson,
Einar Arnórsson, Sigurður Eggerz,
Guðm. Eggerz,
Sig. Gunnarsson,
Guðm. Hannesson, Skúli Thoroddsen,
Hannes Hafstein, Stef. Stefánsson.
Jón Jónsson,
Jón Magnússon,
Björn Hallsson,

Magnús Kristjánss.,

Matth. Óiafsson,
Pjetur Jónsson,
Sig. SigUrðsson,
Sveinn Björnsson.
Þór. Benediktsson.
Þorleifur Jónsson grciddi ekki atkv.,
og taldist til meiri hlutans
78. brtt. 589
feld með 15 : 4 atkv.
79. — 583,14 samþ. — 17 shlj. —
80. — 527
— án atkvgr.
81. — 583,15 tekiu aftur.
82. — 530 feld með 16 : 9 atkv. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já:
net:
Bened. Sveinsson, Björn Hallsson,
Bjarni Jónsson,
Eggert Pálsson,
Hannes Hafstein, Björn Kristjánsson,
Jón Magnússon,
Einar Arnórsson,
Matth. Ólafsson,
Einar Jónsson,
Sigurður Eggerz,
Guðm. Eggerz,
Sigurður Gunnarss, Guðm. Hannesson,
Sig. Sigurðsson,
Hjörtur Snorrason,
Skúli Thoroddsen. Jón Jónsson,
Pjetur Jónsson,
Þorleifur Jónsson,
Þór. Benediktsson.
Jóhann Eyjólfsson, Magnús Kristjánsson, Stofán Stefánsson og Sveinn Björns
songreiddu ekki atkveeði, og töldust til
meiri hlutans.
83. brtt. 583,16 samþ. með 19 : 2 atkv.
84. — 606,1 —
— 17 : 8 atkv.
að viðböfðu nafnakalli, og sögðu

nei:
já:
Bjöm HaUsson,
Eggert Pálsson,
Einar Amórsson, Benedikt Sveinsson,7
Guðm. Eggerz,
Bjarni Jónsson, .'i
Guðm. Hannesson, Björn Kristjánsson,'
Hannes Hafstein, Einar Jórissön,
Hjörtur Snorrason, Jón Magnússon,
Jóhann Eyjólfsaon, Sig. Sigurðsson,
Jón JónSson,
Sveinn Björnsson.
Magnús Kristjánss.,
Pjetur Jónsson,
Stefán Stefánsson,
Þorleifur Jónsson,
Þór. Benediktsson.
Mattli. Ólafsson, Sigurður Eggerz, Sigurður Gunnarsson og Skúli Thoroddsen
greiddu eigi atkv., og töldust til raeiri
hlutans.
85. brtt. 583,17 samþ. með 20:1 atkv. og
— 606,2 — — 20: 1
—
86. — 583,18 (fyrri málsliður) earnþ.
með 17 shlj. atkv.
87. — 583,18 (síðari málsliður) samþ.
með 17 shlj. atkv.
88. — 594 feld raeð 16 : 9 atkv. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já:
nei:
Bjarni Jónsson,
Björn Hallsson,
Einar Arnórsson, Eggert Pálsson,
Hannes Hafstein, Bened. Sveinsson,
Jóhann EyjólfBSon, Guðm Hannesson,
Jón Magnússon,
Guðm Eggerz,
Magnús Kristjánss., Hjörtur Snorrason,
Sigurður Eggerz, Jón Jónsson,
Stefán Stefánsson, Pjetur Jónsson,
Sveinn Björnsson. Sigurður Sigurðss.,
Þorleifur Jónsson,
Þór. Benediktsson.
Björn Kristjánsson, Einar JðnsSon,
Matthías Ólafsson og Skúli Thoroddsen
greiddu eigi atkv., og töldust til meiri
hlutans.
89. brtt. 583,19 samþ. án átkvgr.
90. — 569 feld með 16 : 9 atkv. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
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jd:
net:
Bened. Sveinsson, Björn Hallsson,
Bjarni Jónsson,
Eggert Pálsson,
Éinar Jónsson,
Björn Kristjánsson,
Magnús Kristjánss, Einar Arnórsson,
Mattb. Ólafs8on,
Guðm. Eggerz,
Sigurður Eggerz, Guðm Hannesson,
Sig. Sigurðsson,
Hjörtur Snorrason,
Skúli Thoroddsen, Jóhann Eyjólfsson,
Stefán Stefánsson. Jón Jónsson,
Jón Magnússon,
Pjetur Jónsson,
Sveinn Björnsson,
Þorleifur Jónsson,
Þór. Benediktsson.
Hannes Hafstein og Sig. Gunnarsson
greiddu eigi atkv., og töldust til meiri
hlutans.
91. brtt. 583,20 samþ. með 14 shlj. atkv.
92. — 595 feld með 17:8 atkv. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
jd:
nei:
Bened. Sveinsson, Bjarni Jónsson,
Björn Kristjánsson, Einar Arnórsson,
Hjörtur Snorrason, Einar Jónsson,
Jón Magnússon,
Guðm Eggerz,
Sigurður Eggerz, Guðm. Hannes8on,
Sig. Gunnarsson,
Hannes Hafstein,
Skúli Thoroddsen, Jóhann Eyjólfsson,
Sveinn Björnsson. Jón Jónsson,
Magnús KrÍBtjánss.,
Matth. Ólafsson,
Stefán Stefánsson,
Þór. Benediktsson.
Björn Hallsson, Eggert Pálsson, Pjetur
Jónsson, Sig. Sigurðsson og Þorl. Jónsson greiddu eigi atkvæði, og töldust til
meiri hlutans.
Brtt. 646 [ekki á atk v.skrá] samþ. með 19:6
atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
jd:
nei:
Bened. Sveinsson, Eggert Pálsson,
Bjarni Jónssón,
Guðm. Hannesson,
Björn Kristjánsson, Jón Jónsson,
Einar Jónsson,
Pjetur Jónsson,
Guðm. Eggerz,
Sig. Gunnarsson,

jd:
nei:
Jóhann Eyjólfsson, Þór. Benediktsson.
Jón Magnússon,
Matth. Ólafsson,
Sig. Eggerz,
Sig. Gunnarsson,
Skúli Thoroddsen,
Sveinn Björnsson,
Þorl. Jónsson.
Björn Hallsson, Einar Arnórsson,
Hannes Hafstein, Hjörtur Snorrason,
Magnús Kristjánsson og Stefán Stefánsson greiddu ekki atkv., og töldust til
meiri hlutans.
93. brtt 591 samþ.- raeð 19 shlj. atkv.
94. viðaukatill. 634 samþ. með 19 shlj.
atkv.
Frumvarpið samþykt í einu hljóði og
afgreitt til Ed.
(A. 649).

Á 54 fundi í Nd, miðvikudaginn 8.
september, var útbýtt
Frumvarpi til fjárlaga fyrir árin 1916
og 1917,
eins og það var samþykt við 3. umr. í
Ed. (A. 818).
Á 55. fundi í Nd., fimtudaginn 9. september, var frumv. tekið til e i n n a r
u m r.
(A. 818, 821, 822, 823, 824, 832,
835, 836, 841, 842, 843, 844, 845, 846,
847, 848, 849, 850, 851, 854, 856, n.
860, 861, 862, 863, 864, 865, 866,867,
874, 875, 876, 877, 878, 879, 880,881,
882, 883, 884, 885, 886, 887, 888,889,
890, 891, 892, 898, 901 atkvœðaskrd).
Með því að ekki var liðinn lögmæltur
tími frá því, er frumvarpinu varútbýtt
í deildinni, þá leitaði forseti leyfis til
afbrigða frá þingsköpum, til þess að
mega taka það fyrir. Voru afbrigðin
leyfð af ráðherra og samþykt af deildinui.
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Framsðgum. (Pjetur Jónssonl:
Jeg verð íyrir fram að biðja afsökunar á því, að framsaga mín verður
hvorki sköruleg nje merkileg. Jeg hefl
undanfárið haft of mikið að gjöra, til
þess að geta fylgt málunum eins vel og
skyldi. Það hafa lika komið fram svo
margar brtt., að það þyrfti skarpan
ræðumann til að gjöra skýra grein fyrir
þeim öllum.
Áður en jeg minnist á sjálft frumv.,
ætla jeg að benda háttv. deildarmönnum á það, að vanalega eru afgreidd
frá Alþingi fleiri lög, sem hafa fjárútgjöld
í för með sjer, heldur en fjárlögin ein,
ekki einungis fjáraukalög, heldur og
ýms önnur lög. Jeg skal benda á, að
það eru þegar samþykt hjer i þinginu
ýms slík lög, og auk þess éru enn i
smiðum fleiri lög, sem hafa aukin útgjöld í för með sjer.
Jeg skal nú leyfa mjer að nefna nokkur af þessum lögum. Það er þá fyrst
landhélgissjóðslögin; þau hækka tillagið
úr landssjóði um 15000 kr. Svo eru
lög- um vjélstjóraskóla i Reykjavík;
kostnaðurinn samkvæmt þeiui er 1800
kr. Þá er breyting á lögum um stýrimannaskólann með 1000 kr. aukinn
kostnað. Sjúkrasamlagslögin með 1400
kr. árlegan kostnað. Auk þess eru þegar samþykt önnur lög, sem hafa sam
tals að likindum nál. 5000 kr. útgjöld
árlega í för með sjer. Þau lög með
aukin útgjöld, sem þegar eru samþykt,
hafa því 24,200 kr. árleg útgjöld í för
með sjer, eða 48,400 kr. á fjárhagstimabilinu. Nefndin heflr ráðið til, að fella
burt úr fjárlagafrumv. þann lið, er snertir Landhelgissjóðinn, 5000 kr. á ári,
vegna þess, að þau lög, sem þetta styðst
við, ganga úr gildi fyrir nýjum lögum.
Þá vil jeg drepa lauslega á þau lög
með aukin útgjöld, sem enn eru óútkláð í þinginu. Breyting á lögum um
Vé8tmannaeyjahöfn hefir 28 þús. kr.

útborgun í för með sjer. Svo eru það
lög um fasteignamat, en að svo stöddu
er ekki hægt að segja, hversu mikill
kostnaður stafar af þeim. Sama er að
segja um túnmælingalögin, og enri éru
dýralæknalögin, sem sjálfsagt hafa i för
með sjer auknar byrðar fyrir landssjóð.
Loks má nefna þingsályktunartillögu
um lífsábyrgðarfjelag, sem mun kosta
5000 krónur,
ef efri deild samþykkir hana líka. Alt þetta hefir kostnað í för með sjer, og hefi jeg bent á
þetta til þess að menn athuguðu það
við atkvæðagreiðsluna um fjárlögin, að
það er á fleira að lita heldur en tekjuhallann í fjárlagafrumv, eins ng það
litur nú út. Því aö fyrir utan allar
þær ráðstafanir, sem stjórninni hafa
verið faldar á hendur út af Norðurálfuófriðnum, er sennilegt, að vörukaup
landssjóðs hljóti að geta haft mikinn
kostnáð i för með sjer, auk þess sem
þau halda föstu fje landssjóds.
Jeg skal nú ekki dvelja lengur við
þetta, en snúa mjer að sjálfu frumv.
A því hafa orðið óvenjulega miklar
breytingar við meðferð Ed. Lækkanirnar, sem Ed. hefir gjört á fjárveitingum frumv, nema 172 þús. kr. Þar
af er vegafje 117 þús. kr. og til búnaðarþarfa 39 þús. kr. Það eru stærstu
liðirnir, eða saratals 156 þús. kr. af
þessurn 172 þús. kr. lækkun. En úr
þessu hefir ekki orðið sjerlega mikill
sparnaður, því að hækkanirnar nema
130 þús. kr. Það eru því að eins 42
þús. kr., sem sparast hafa við meðferð Ed.
Jeg sagði áðan, að frumvarpið hefði
orðið fyrir óvenju miklum breytingum
í efri deild. Auðvitað heflr efri deild
rjett til þess, að gjöra breytingar. En
á hitt er að líta, að samkv. stjórnairskránni sjálfri hefir Nd. mest frumkvæði i fjármálunum, því þar er fjárlagafrumv. stjórnarinnar fyrst lagt fram,
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og fær 8Ína höfuðrannsókn. Til nefndarinnar í Nd. eru send öll erindi viðvikjandi fjármálum, og þar af leiðandi
liefir það jafnan verið svo, að fjárlaganefudartillögurnar i Nd. hafa verið
áhrifame8tar, og áhrif Nd. yfirleitt eðlilega miklu mciri heldur en Ed. Þetta
hygg jeg líka að eigi svo að vera, því
að vald og áhrif Ed. í þessu efni á
aðallega að vera að- draga úr. Það
hefir einlægt verið skoðað sem hlutverk
Ed. að »kontrollera< eða draga ár því,
sem kynni að vera öfgakent hjá Nd.
En mjer finst breytingar Ed. að þessu
sinni ekki beint fara í þá stefnu. Samvinnan milli nefndanna i Ed. og Nd.
hefir þó verið meiri nú en undanfarið,
því að efri deilar nefndin hefir frá upphafi fylgst miklu betur raeð störfum
neðri deildar nefndarinnar heldur en
nokkru sinni áður. Jeg gjörði mjer því
vonir um, að það yrði til þess, að breytingarnar yrðu minni. Eu rauniu hefir
orðið alt önnur.
Brtt fjárlaganefndarinnar eiu hjer á
tveimur þingskjölum, 851 og 863. Það
er hætt við að menn hafi ekki virt þær
nákvæmlega fyrir sjer, þegar alt hefir
gengið 8vo hratt, þar sem brtt. voru
ekki prentaðar fyr en í gærkvöldi og
útbýtt í morgun. Þó vona jeg að menn
hafi kynt sjer nefndarálitið, því að það
er mjög stutt. Ef brtt. nefndarinnar
verða samþyktar, hefir það i för raeð
sjer 23 þús. kr. spárnað. Það er leiðinlegt, að þurfa að telja þessai brtt. allar
upp, en jeg verð þó að minnast á þær
lauslega.
Við 4. gr. vill nefndin setja inn sömu
athugasemd og var hjer í deildinni áður, um uppgjöf á hluta af eftirstöðvum
símaláns til Búðahrepps, 1500 kr. Jeg
get ekki skilið, að þ&tta sje neitt kappsmál fyrir Ed., en nefndin i Nd. er þessu
mjög meðmælt. Jeg hefi ekki annað
um það að segja heldur en það, sem

sagt hefir verið við fyrri umræður fjárlagannu hjer í deildinni.
Þá er athugasemd við 5. gr., um
heimild fyrir prestinn á Breiðabólstað
til að verja árgjaldi brauðsins til jarðabóta á jörðinni. Þessu hefir verið breytt
í Ed. þannig, að hann sje skyldur að
gjöra 8 dagsláttur i túni. Þetta þótti
okkur ofhart aðgöngu, hvort heldur borið er saman við endufgjaldsrjett leiguliða, samkvæmt gildandi lögum, eða litið á það frá sanngirninnar sjónarmiði.
Aftur á móti höfum við viljað reyna að
koma til móts við frárlaganefnd efrideildar og hafa skilyrðið 6 dagsláttur, ístað
5, er áður var i athugascradinni.
Það er gjörð grein fyrir i nefndarálitinu, um tilfærslu og breyting á skrifstofufje póstmeistara, og fært þar i einn
lið, sem efri deild færði undir tvo. —
Nefndin álitur að visu þessa skilgreining á milli verkalauna aðstoðarmanna
og reglulegs skrifstofukostnaðar ekki
ranga, en sýnist rjcttara, að stjórnin
gjörihana, þegar hún leggur næet fjárlagafrumv. fyrir þingið. Nefndin hefir
ekki heldur getað fallist á að hækka
skrifstofukostnaðinn svo mikið, sem Ed.
vill vera láta. Nefndin leggur þvi til,
að lækka hann um 1000 krónur hvort
árið.
Þá hefir nefndin ekki getað fallist á
með háttv. efri deild, að stjórninui sje
heimilað að fresta vegagjörðum á flutningabrautum og þjóðvegum. 1 nefndarálitinu var gjörð grein fyrir því, að síst
af öllu megi draga af fje þvi, scm ætlað er til vegagjörða, þegar hart er i ári,
þar sem það veiti raikla atvinnu. Það
væri að brjála atvinnu i landinu, ef
gjörðir væru hláþræðir i vegagjörðunum. Það yrði að fækka mjög þvi fólki,
sem stundar árlega vegavinnu. En svo
ef vinna ætti upp siðar það, sem dregist hefir á langinn, yrði að fjölga þeim
mun meira mönnum i vegavinnu og
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kippa þeim frá öðrum atvinnuvegum.
Það hefir sýnt sig, að ekki hefir veitt
af 300 þús. kr. fjárveitingu til landssjóðsvega á hverju fjárhagstímabili, til
þess að korha i framkvæmd á 20 árum
því, er vegalögiú frá 1907 ákveða af
vegalagningum. Þeir, sera eftir vegalagningum biða, hafa treyst á þetta, og
það eru mikil vonbrigði, ef biðin yrði
lengri, einkura þeim, sem lengst sitja á
hakanum.
Nú er í fjárlagafrumvarpinu ekki
veitt nema 270 þús. kr. alls til vegamála, og þar af fara yfir 60 þús. kr
til sý8luvega. Með öðrum orðum: Til
landssjóðsvega er ekki ætlað, með launum landsverkfræðings og aðstoðarmanna
hans, nema liðug 200 þús. kr. Úr þessari
lækkun vill nefndin draga með þvi, að
taka aftur upp í fjárlögin Grímsnesbraut, hækka sýsluvegi, þó eigi eins
mikið og samþykt var að veita, og i
þriðja lagi að taka upp fjárveitingu til
Gljúfurárvegarins i Norðurárdal. Enn
fremur leggur nefndin það til, að í stað
athugasemdar um heimild til að fresta
framkvæmdum á Húnvetningabraut, sje
sett heimild til stjórnarinnar, að fresta
meira eða minna eftir atvikum brúargjörðum. Gjörir nefndin þetta samkvæmt brjefi, er henni barst frá landsverkfræðingi Jóni Þorlákssyni. í þvi
brjefi, sem er prentað sem fylgiskjal með
nefndarálitinu, lætur hann þess getið,
að heppilegt muni verða að fresta brúargjörðum sökum verðhækkunar á útlendu efni, er til slikra mannvirkja
fara.
Háttv. Ed. hefir hækkað fjárveitingu
til símastöðvar í Vestmannaeyjum um
600 kr. Nefndin hefir ekki komið fram
með brtt. um að fella þessa hækkun
burtu, en hún fer fram á að athugasemdin sje feld burtu. Þingið hefir sem
sje ekki fallist á að veita nándar nærri
Alþt. 1915. B. IH.

alt það fje, er landssímastjóri hefir farið
fram á til reksturskostnaðar, og lítið
fram yfir það, er stóð í stjórnarfrumvarpinu. Fyrir því finst nefndinni óviðkunnanlegt af fjárveitingarvaldinu, að
láta þessari hækkun fylgja ráðstöfun,
sem ekki á sjer stað i neinum sams
konar lið i simakostnaðinum, þar sem
annarstaðar gæti verið alveg eins brýn
nauðsyn á aukinni fjárveitingu.
Þá vill nefndin fella burtu viðaukatillögu um þokulúður á Dalatanga.
Nefndin hefir viljað spara fjárveitingar
til vita, vegna þess, að efni er nú dýrt,
er til þeirra þarf, og hefir því síður getað fallist á, að v'eitt væri meira í þvi
skyni en gjört var í stjórnarfrumv.
Þá kem jeg að 14. gr. B. I. a. Nefndin vill halda fast við það, er Nd. samþykti um persónulega launahækkun
handa Sigurði docent Sivertsen. Henni
virðast ástæður háttv. Ed. á móti þessu
ekki hafa við rök að styðjast, sem sje,
að þá sje sama ástæða fyrir hendi,
ef þessi launahækkun er veitt, að hækka
laun annara dócenta við Háskólann.
En þetta er ekki rjett, þvi að það er
vitanlegt, að hinir dócentarnir eiga miklu
hægara að vinna sjer inn fje fyrir utan
embættisstarf sitt. Nefndin heldur þvi
eindregið fram, að laun Sigurðar Sivertsen verði hækkuð.
Nefndin hefir ekki heldur getað fallist á B.-lið I. b. 1. í 14. gr., 2800 kr.
til kenslu i liffærafræði og sóttkveikjufræði. Frumvarp um þetta var felt hjer
áður í Nd, og það hefir því sjálfsagt
ekki verið ætlun þingsins, að stofna
þessa stöðu að þessu sinni.
Þá er það B. I. b. 5. í sömu grein,
1000 kr. styrkur til dr. Alexanders Jóhannessonar, til að halda fyrirlestra i
þýskum fræðum. Nefndinni fanst hjer
vísir til nýs dócentsembættis í Háskólanum, og hjslt heppilegra, að sá vísir
29
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yrði gróðursettur að tilhlutun Háskólaráðsins, en nefndin veit ekki til að það
hafi gjört neitt í því skyni. Enn fremur
heflr nefndin heyrt, að þýskur maður
hafi í raun og veru þetta hlutverk á
hendi, en sje nú fjarverandi, vegna
vegna stríðsins og í haldi í Englandi;
en að stríðinu loknu er ekkert vísara
en að hann komi aftur og taki þá við
starfi sínu. Af þessum ástæðum vill
nefndin fella þessa fjárveitingu burtu.
Viðvíkjandi Mentaskólanum hefir
nefndin komið fram með brtt. um að
fella burt úr athugasemdinni við þann
lið orðin: »Námsstyrkurinn lækki. . . .
ganga inn í skólann*. Námsstyrkurinn
lækkar í raun og veru eftir frumv. um
500 kr. síðara árið. Nefndinni fanst
óviturlegt að fara að ákveða um fjárveitingar á næstu fjárhagstímabilum.
En hins vegar hefir nefndin ekki lagt
til, að styrkurinn yrði færður i samt
lag, þó að hún fyrir sitt leyti hafi ætiast til að ekki yrði honum haggað. En
nú hefir komið fram brtt. viðvíkjandi
þessum lið, og mun jeg skýra afstöðu
mína til hennar, er þar að kemur.
Þá hefir nefndin gjört örlitla orðabreytingu við bændaskólaua á Hólum
og Hvanneyri, að við B. VI. 1. d. 1. og
B. VI. 2. d. 1. bætist orðin: alt að, þar
sem talað er um fje það, sem ætlað er
til verklegs náms.
Sömuleiðis hefir nefndin gjört orðabreytingu við athugasemdina um kvöldskóla iðnaðarmanna á Akureyri, Isafirði
og Seyðisfirði. Hún er á þá leið, að
orðin: »Styrkveitingar .... eigi iðnnenjar« falli burtu. Nefndin leit svo
á, að þegar þetta fje var veitt, þá
hafi það verið gjört til þess að koma á,
þó i smáum stíl væri, sams konar kenslu
og í Reykjavík, kvöldkenslu fyrir iðnnema. Af þessari ástæðu kom nefndin
með þá tillögu, að fella orðin burt.

Okkur fanst upphaflega tilganginum
spilt, ef kenslan væri ekki takmörkuð
við iðnnema, og það gæti orðið til þess,
að kvöldskólar risu upp hjer og þar,
í þeirri von, að landssjóður styrkti þá.
Það er í raun og veru af sömu ástæðu,
að meiri hluti nefndarinnar hefir á móti
styrkveitingu til Hólmfríðar Arnadóttur
til kvöldskólahalds í Reykjavík. Það
er ekki af því, að skólinn kunni ekki
að vera góður, en, sem sagt, væri það
nokkuð breiður vegur, sem landssjóður
færi út á, ef fara ætti að veita fje til
hvers konar skólahalds í landinu, sem
væri þarft og kæmi að gagni.
Háttv. Ed. hefir felt utanfararstyrk
til Björns Jakobssonar. Jeg þarf ekki
að taka aftur fram, hvað mælir með
þessari styrkveitingu. En jeg vil benda
á það, að íþróttanám og áhugi fyrir
íþróttum er að aukast i landinu, og er
því ekki ónauðsynlegt að styrkja þann
manninn, sem er einna best fallinn hjer
á landi til að kynna sjer nýjar tegundir
íþrótta, og til að kenna þær og hvers
konar aðrar greinir íþrótta. Nefndin
heldur því fast við þá fjárveitingu i
þessu skyni, er samþykt var hjer í Nd.
Þá er næst viðvíkjandi Þjóðmenjasafninu í 15. gr., sem nefndin vill gjöra
breytingu. Nefndinni hefir borist erindi
nýlega frá þjóðmenjaverði, um að aðstoðarfjeð yrði hækkað um 200 kr. í
því skyni, að hann taki að sjer málverkasafn landsins hjer í Reykjavik,
raði því, semji skrá yfir það og sýni
það. Til þessa þarf 200 kr. hækkun, og
vill nefndin að þetta fje sje veitt, af
því að hjer er þarft verk um að ræða.
Þá er næst í sömu grein við 3. d. að
gefa út skýrslur um safnið frá 1876.
Til þess eru veittar 300 kr. Nú er ekki
hægt að fá þessar skýrslur prentaðar;
þess vegna er farið fram á að fjárveitingin haldi áfram, og gangi þá til þess
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að semja skýrslurnar. En þá væri líka
rjett að setja i stað orðanna »að gefa
út<: að semja.
Þá hefir háttv. efri deild sett inn í
frumvarpið 2000 kr. fjárveitingu til að
gjörða á Þingvöllum, sem feld var hjer
í neðri deild. Nefndin heldur enn fram
að fella þetta, því að það vantar áætlun alla um, hversu mikið fje þurfi og
hvernig aðgjörðinni eigi að haga. Áður
en aðgjörðin geti komið til mála þurfi
líka að breyta veginum yfir vellina,
svo að fjeð fari ekki til þess. Meiri
hluti nefndarinnar er því á móti þessari
fjárveitingu.
Þá hefir háttv. efri deild samþykt að
veita 500 kr. til bókasafnsins á Seyðisfirði, til þess að kaupa gamlar bækur.
Nefndin getur ekki fallist á þetta; ekki
af því, að eigi sje hægt að kaupa gaml
ar, nýtar bækur fyrir 500 kr., en hún
álítur þetta athugavert af því, að þá
geti risið upp mörg fleiri bókasöfn og
gjört sömu kröfu, og það með jafnmiklum rjetti.
Meiri bluti nefndarinnar leggur til, að
styrkurinn til skálda og listamanna
hækki upp í það sama og samþykt var
hjer í neðri deild, en .efri deild hefir
lækkað. En sjerstaklega er þetta gjört
vegna athugasemdarinnar, er samþykt
var hjer í neðri deild, um nefnd manna,
er rjeði þessum styrk með stjórninni.
Með 9 þús. króna upphæð á ári hefir
slík nefnd svo sem úr engu að moða,
af því að ganga má að þvi vísu, að
ekki verði kipt burtu styrkjum þeim,
sem að undanförnu hafa verið veittir,’
heldur farið að tillögum fjárlaganefndar
upphaflega.
Nefndin hefir komið fram með breytingartillögu um að lækka styrkinn til
Hjartar Þorsteinssonar úr 1000 krónum
niður i 800 kr., eins og Steingrímur
Jónsson fær. En síðan hefir hún fengið

upplýsingar um, að Hjörtur á eftir lengra
nám en Steingrímur, og gjörir hún þvi
þessa breytingartillögu ekki að kappsmáli.
Þá leggur nefndin til, að styrkurinn
til Ragnars Lundborg, til að gjöra Island kunnugt erlendis; er samþyktur
var við 3. umræðu fjárlaganna í efri
deild, falli burtu. Þessi fjárveiting kom
eins og skollinn úr sauðarleggnum. Það
hefir vist þótt þýðingarmikið að fá
þenna kunna og mikla mann til þessa,
en jeg verð samt engu síður að líta
svo á, að þetta hafi verið gjört af fljótfærni.
Meiri hlutinn getur ekki sjeð, að nú
sje heppilegur tími til þess, að ráða útlendinga til þessa starfs, og ekki heldur, að þessi maður sje svo sjerstaklega
ómissandi til þess, að ekki ætti að vera
hægt að gefa út bók á einni eða tveimur tungum, sem kynt gæti landið fullsæmilega, og sarnin væri af Islendingum einum. Það eru til hjer færir menn
til þess að lýsa landinu, bæði í andlegum og efnalegum skilningi. Ef t. d.
ætti að lýsa jarðfræði landsins og landafræði, loftslagi, atvinnuvegum og þjóðarháttum, þá mætti benda á prófessor
Þorvald Thoroddsen, sem er svo merkur vísindamaður og frægari rithöfundur
en Ragnar Lundborg, sem allir vita.
Jeg skal svo ekki fara meira út í
þessa breytingartill. að sinui. Jeg gjöri
ráð fyrir, að mælt verði með henni síðar til Bkýringar, því að enn sem komið
er, er nefndinni ekki kunnugt um það,
hvað með þetta á að gjöra, nema hvað
þarna stendur, að þetta sje til þess að
gjöra ísland kunnugt út á við, en það
má gjöra á svo margan hátt.
Þá er 38.1. áatkv.skrá, styrkur til Finns
Jónssonar á Kjörseyri, til að safna sögulegum fróðleik. Nefndin getur nú ekki
talið það heppilegt, að safna mörgum
29*
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mönnum í fjárlögin með árlegum styrk
i slíku skyni. Það er nú sem stendur
einn alþýðumaður með hann, Sighvatur
Grímsson, og verður líklega meðan hann
tórir, og virðist svo, sem við það ætti
að mega hlita. En hins vegar á hjer
merkur maður í hlut, og hefir því nefndin eigi viljað synja honum viðurkenningar og ijettis, til þess að geta framkvæmt meira í þessa átt en hann hefir
getað hingað til í hjáverkum sinum, og
hefir því ekki viljað neita honum um
styrk, en vill sameina hann á fyrra árið, til þess að það komi fram, að ekki
væri ætlast til þess, að þar yrði framhald á. Jeg fyrir mitt leyti gæti nú
líka trúað þvi um jafnmerkan bónda og
þann, er hjer á hlut að máli, að hann
kynni ekkert sjerlega vel við það, að
vera festuv hjer á bitlingalista þingsins.
43. liður atkv.8krár er um styrk til að
gefa út kenslubók í hraðritun. Það er nú
ekki svo að skiija, að nefndin hafi neitt á
móti þessum manni, sem þar er um að
ræða, nje kerfi hans, en af því að henni
þótti rjett, að stjórnin hefði frjálsar
höndur, ef henni litist eitthvert annað
kerfi heppilegra, þá leggur hún til, að
þessi styrkur sje ekki bundinn við
nafn.
Þá kem jeg að 16. gr. Þar hefir nú
fyrst verið feldur burtu styrkurinn til
Miklavatnsáveitunnar. Það er ekki gott
að mæla með þessari fjárveitingu nú,
þar sem nefndin hjer hefir áður látið í
ljós nokkurn beyg við hana. En hann
kom til af þvi, að aðalskurðurinn, sem
átti að taka við vatninu úr Þjórsá,
reyndist ekki góður. En nú stendursvo
á, að búið er að leggja í þetta fyrirtæki 20,000 kr. af hálfu jarðanna, sem
þar standa að, og ef nú er hætt við
það, þá verður gagnið af þvi ekki teljandi, en jarðirnar hins vegar illa staddar, að þurfa að greiða vexti og afborg-

anir af þessu fje, og er þvi viðurhlutamikið að leggja árar í bát, þar sem alls
ekki er vonlaust um, að takast megi að
ná vatninu þrátt fyrir þetta, og því
leggur nefndin til að veittar verði 13
þús. kr. í þessu skyni, með athugasemd,
sem á að fyrirbyggja það, að þetta fje
verði lagt í neina hættu. Það á sem
sje ekki að vera néinn vandi, þegar
búið er að mæla vatnsstöðuna í ánni í
3—4 ár, að vita þá hvað skurðurinn
þarf að vera, til þess að geta fleytt svo
og svo miklu vatni, svo að hægt sje að
segja um það fyrir fram, hvort áveitan
muni koma að gagni, og athugasemdin
gengur út á það, að ef svo er ekki, þá
skuli stjórninni ekki vera heimilt að
greiða fjeð.
Háttv. Ed. hefir lækkað fjeð til sandgræðslunnar. Okkur þótti þar of langt
gengið, en til þess að ekki verði stríð
úr þessu, þá höfum við farið bil beggja,
og væntum því að sætst verði á það
mál.
Þá er fjárveitingin i 21. lið 16. gr.,
tjl að reyna að koma á sútun skinna á
Norðurlandi, 200 kr. — Okkur eróljóst
hvernig menn hugsa sjer að koma á
sútun skinna fjrrir 200 kr., og viljum að
þingið sje ekkert að sletta sjer fram í
það mál.
Þar sem háttv. Ed. hefir lækkað styrkinn til ungmennafjelagannar úr 2500
niður í 1500 kr., þá vill nefndin fara
bil beggja og leggur til að hann verði
2 þús. kr.
Enn hefir háttv. Ed tekið einn styrk,
sem var i 18. gr., til Eggerts Brandssonar, og fært hann yfir í 16. gr. Nefndin hefir ekkert á irióti því, að flytja
styrkinn yfir í 16. gr., en finst að þá
hefði átt að láta hann vera dálítið
hresBÍlegri en þetta, og leggur því til,
að hann sje hækkaður upp i 500 kr.
Þá er 29. liður 16. gr., sem við leggjum
til að falli burt, styrkurinn til kolanánm-
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rannsókna. Það cr enginn meiningamunur i nefndinni um það, að þetta
mál aje þarfiegt, en þegar svo er varið,
að klipa þarf, jafnvel af fjárveitingum
til vega og annars, sem er viðlika bráðnauðsynlegt, þá ætti ekki að ráðast i
það, sem talsvert er óvist, hvort kemur
að verulegu haldi. Við vitum ekki hvað
slik rannsókn myndi kosta, t. d. hvað
hæfur námufræðingur erlendur myndi
ætja upp, hvað nægilega stór nafar til
að bora i námu kostaði með tilheyrandi
tækjum o. s. frv. Þess vegna viljum
við, að 8tjórnin útvegi upplýsingar og
áætlanir um slíkt, og komum frara með
sjerstaka þingsályktunartillögu um að
undirbúa það fyrir næsta þing. svo að
þetta er ekki annað en frestur, þangað
til við getum vitað um kostnaðinn, svo
að nokkuð sje verulega að. rnarka. Þá
er vatnsveitan í Vestmannaeyjum. Það
mál kom nú nokkuð að. óvörum, en
hins vegar er það alkunna, að vatnsleysi er svo mikið i Vestmannneyjum,
með öllum þeim fólksfjölda, sem þar er,
að til vandræða horfir. Og það er langt
frá því, að meiri hlutinn vilji spilla
fyrir því, að úr því verði bætt, en á
hinn bóginn finst honum, að Vestmannaeyjar með öllum þeim afla og öðrum
gæðum, sem þar er að fá, ættu að geta
lagt eitthvað til rannsóknarinnar, og þá
2000 kr. á móti 3000 kr. En ef þessi
5000 hrökkva ekki, þá væri það annað,
að þetta stæði með þeirri athugasemd,
að það, sem þá vantar á, skuli koma
frá eyjarskeggjum sjálfum. Það er sararæmisins vegna við aðrar fjárveitingar,
að nefndin leggur þetta til, enda verður það ekki sagt, að illa sje farið með
Vestmannaeyjar, nú á þessum harðinda
timum, þar sem annað eins er lagt til
að bæta þar höfnina, og gjört er.
Viðvíkjandi brtt. nefndarinnar við 19.
gr., um að hækka áætlunina til óvissra
útgjalda upp i 30 þús. kr., skal jeg taka

það fram, að hún hafði þar ekki í huga
neinar fastákveðnar tölur, sem koma
kunni á þann lið, því að það geta orðið
fleiri eða færri tugir þúsunda eftir atvikura, heldur er þetta gjört af því, að
ýmislegt þykir benda tH þess, að þessi
útgjöld verði nú með meira móti.
Seinasti liðurinn er um það, að fella
burtu lán til raflýsingar á Isafirði. Jeg
get nú sagt það fyrir mig, að jeg legg
þetta ekki til af því, að jeg sje á móti
því, ef peningar væru tíl. Jeg hefi
bent á það, bæði i nefndinni og bjer í
deildinni, að það væri eitt af hlutverkum þingsins, að hjálpa kaupstöðunura
og kauptúnum til slíkra framkvæmda.
En nú hefir háttv. Ed. felt burtu lánveitingu til Skeiðaáveitunnar, sem nefndin álítur fult eins nauðsynlegt fyrirtæki
og þetta, og kann hún þá ekki við, að
sú lánsheimild sje þannig tekin burt,
að eins t.il þess, að setja þessa þar inn
í staðinn, því að þá er auðsjeð að þetta
er ekki gjört af fjárhagsástæðum, og
vill nefndiu þvi, að sama gangi yfir
hvorttveggja. Nú liggur lijer fyrir till.
um það, að lánsheimildin til Skeiðaáveitunnar sje tekin upp aftur, og verði
hún samþykt, þá mun nefndin ekki
heldur hafa á móti hinni lánsheiraildinni. Það tekur hvort sera er aldrei til
þessa, nema fje verði fyrir liöndum.
Jeg er nú búinn að tala lengi, en jeg
þóttist neyddur til þess, og bið háttv.
deild að virða á hægra veg.
Stefán Stefánsson: Jeg á hjer
þrjár brtt, sem allar eru gamalkunnugir gestir hjer í deildinni. Eyrst er brúin á Olafsfjarðarós, sem var samþ. hjer
á dögunum með 15:7 atkv., og hefir
það veitt mjer djörfung til þess, að bera
hana hjer fram aftur, þótt háttv. Ed.
færi um hana svo hörðum orðum. Jeg
þykist ekki þurfa að fara að segja hjer
tildrög þess máls, þvi að jeg rakti sögu
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þcss við 3. umræðu. Að cins skal jeg
geta þess, að þarnahafa einir 136 menn
lofað að greiða alt að 4 þús. kr. á ári
í 4 ár, til vegar, sem alls á að kosta
full 20 þús. kr., og svo hins, að þetta
var eina fjárvíitingin til Eyjafjarðarsýslu, scm var í fjárlagafrumvarpinu
hjeðan til Ed. Jeg minnist þess ekki,
að hafa heyrt, að svo fáir menn hafi
boðið svo rau8narlegt boð til móts við
fjárlagastyrk, og jeg treysti því þess
vegna, að það hafl ekki áhrif til hins
verra á þessa háttv. deild, hvernig þessi
litla og hógláta tillaga hefir verið leikin í háttv. Ed. Að farið er fram á
þenna styrk, byggist á því, að verkið
verður að byrja á brú, sem áætlað er að
kosti 3400 kr., og það treysta sveitarbúar sjer ekki til að leggja fram, svona
alt í einu.
Jeg hefl víst getið þess hjer áður, að
þessi brú sje bara á hreppavegi, en hún
á að byrja veg, sem kemur saman við
sýsluveg, þegar búið er að leggja af
honum 5000 faðma, og síðan verður
þeira vegi haldið áfram. Jeg vænti
þess, að háttv. deild taki þessu máli
jafnvel og síðast.
önnur till. er um framhald akvegar
frá Akureyri og inn í öxnadal.
I
stjórnarfrv. var sú upphæð tiltekin 7
þús. kr., og raan jeg, að stjórnin ijet
þess getið, að hún væri svo takmörkuð
einungis af því, að fje skorti. Þessi
fjárveiting var n.ú samt feld bjer með
talsverðum atkvæðamun, svo að jeg sá
mjer ekki fært að fara fram á meira
en 3 þús. Að þessum vegi hefir nú
verið unnið í sumar fyrir 5 þús. kr.,
sem nú eru veittar í fjárlögunum, og
þegar það fje var veitt, þá var ætlast
til þess, að það gengi til þess, að gjöra
við torfærur frá Moldhaugnahálsi og inn
að Bægisá, en verkfræðingur landsins
vildi Iáta verja því til áframhalds vegarins, svo að nú standa torfærurnar eft-

ir, og er ógjört við þær. Jeg vil því
mikillega mælast til þess, að þessi till.
verði samþykt, enda mætti það undarlegt heita, ef ekki fengist svo lítil fjárhæð til vegar, sem þrír hreppar nota
mest eða eingöngu til aðdrátta, þar sem
nefndin heflr aftur á móti lagt til, að
hækka styrkinn til Langadalsvegarins
úr 3 þús upp í 7 þús. kr., og notar
hann þó ekki nema einn eða hálfur
annar hreppur til aðdrátta, og báðir
eru þeBSir vegir þó jafnt á þjóðvegarleið. Jeg segi þetta ekki af þvi, að jeg
sjái ofsjónum yfir þvi, þótt bætt sje við
styrkinn til Langadalsvegarins, heldur
af því, að það er ekki samrímanlegt
að gjöra það, en ganga um leið alveg
fram hjá öxnadalsveginum, þótt þrjár
sveitir noti hann, auk allrar almennrar
umferðar.
Síðasta brtt. mín er þess efnis, að
styrkurinn til- sálarfræðisrannsókna sje
færður niður úr 3 þús. kr. hvort árið
í 1500 kr. Sú fjárveiting er nú búin
að ganga hjer á milli manna i þinginu
með ýmsum breytingum, og hefl jeg alt
af verið á móti henni og aldrei komið
auga á það, að bún geti haft nokkra
verulega eða »praktiska« þýðingu. Fyrst
kom fram frv. um að stofna nýtt prófessorsembætti við Háskólann, þar sem
átti að kenna hagnýta sálarfræði. í
nefndinni, sem um það mál fjallaði, var
sagt, að ekki hefði verið nema ei'nn
maður með frumvarpinu. Svo var stungið upp á dócents stöðu, og þá fengust
vist tveir. Síðan var þessu máli vikið
frá með rökstuddri dagskrá, en upp úr
því verður svo 3 þús. kr. fjárveiting á
ári í fjárl., til þess að endurbæta —ja, jeg
trúi vinnubrögð í landinu. Svo fór þetta
hjeðan til hv. Ed., en það lítur út fyrir
að »lávarðarnir« haflekki skilið vel, hvað
meint var með þessum dýrindis vinnubrögðum, því að þeir hafa nú breytt endtirbótunum á vinnubrögðunum í eálar-

461

Stjórnarírumvörp samþykt.

46á

Fjárlög fyrir árin 1916 og 1917.

fræðisrannsóknir, en 3 þús. kr. styrknum á ári hafa þeir þó haldið. Jeg sje
nú ekki, að gagnið af þessu muni auk
ast neitt fyrir það, hvernig sem hringlað er með nöfniu á því, og til þess því,
að ekki skuli vera varið svo miklu fje
til þeæ, sem jeg tel, að ekki muni verða
að neinum verulegum notum, þá legg
jeg til, að þessi fjárhæð sje færð niður
um helming, með það fyrir augum, að
þessi maður, sem jeg álit að sje góðs
maklegur, þurfi ekki að hætta við stöðu
sina við Landsbókasafnið, en geti þó
unnið að því, sem jeg tel að muni þó
ef til vill geta orðið til nokkurra bóta,
sem sje ef hann gæti ferðast út um
sveitir tima úr árinu og leiðbeint mönnum. Hygg jeg, að ekki sje farið verr
með manninn eða styrkinn á þanu hátt,
en þótt veittar væru 3 þús. kr. á ári
til þess að fást við einhverjar rannsóknir hjer eða i útlöndum.
Hann gegnir stöðu sinni við Landsbókasafnið, en einhvern vissan tíma ætti hann
svo að vera úti um alt land. Jeg held
meira að segja að það væri miklu hagkvæmara, heldur en að veita honum
þrjú þúsund krónur til að kynna sjer
málið úti í heimi. Jeg segi þetta ekki
af þvi, að jeg sje þessu máli mótfallinn, heldur af því að jeg, eins og jeg
þegar hefi tekið fram, álit hitt miklu
heppilegra.
Jeg sje að það er komin fram brtt. frá
háttv. 1. þm. Húnv. (G. H.), um að fjárveitingin hljóði upp á tilraun til að bæta
vinnubrögð í landinu. Mjer fyrir mitt
leyti finst það eiga betur við, að samþykkja hana, Hann gæti þá ferðast
um landið á sumrum sjer til skemtunar, án þess að það ætti að
vera nokkur sjerstakur skaði fyrir
Landsbókasafnið, enda gæti hann þá
fengið mann i sinn stað, þann tima.
Það hefir verið svo mikið um þetta mál
rætt, að jeg get ekki verið að orðlengja

um það, en legg málið á vald háttv.
deildar.
Þá hefi jeg leyft mjer að koma með
brtt. við 10. lið 12. gr., um raiðstöðvarhitun i Holdsveikraspítalanum, sem fer
í þá átt, að heimila stjórninni aö fresta
þessu verhi, meðan efni alt er svo miklu
dýrara en venjulega. Mjer er sagt, að
það sje ekki bráðnauðsynlegt, og þvi
möguleikar á því að fresta því þangað
til, að efni fæst með bæfilegu verði. Jeg
heyri sagt, að reykurinn sje ekki verri
nú en hann hefir verið. En falli verðið á efninu, þá er sjálfsagt fyrir stjórnina að láta framkvæma verkið.
Framsm. (P. J.) miutist á 200 króna
fjárveitingu til sútunar á skinnum. Það
er ekki nema von, að bann áliti það
fjarstæðu. Mjer er sagt, að þessi fjárveiting sje einungis ætluð til hlutafjársöfnunar í þvi skyni. Það eru skósmiðir og söðlasmiðir í Skagafjarðarsýslu,
sem vilja safna hlutum bæði i Húnavatnssýslu, Eyjafjarðarsýslu og svo i
sinni eigin sýslu. Af því að þetta er
svo lítil upphæð, þá greiði jeg atkvæði
með þessu. Og sannast aö segja, eru
það nærri því vandræði að sækja öll
skiun út úr landinu og kaupa þau við
hærra verði en-annars mundi verakostur á. Fyrir nokkrum árum var byrjað
á sútun skinna á Seyðisfirði, og mjer
er sagt, að húu starfi enn og gangi vel.
Þetta er góðra gjalda vert og óskandi,
að fleiri fyrirtæki í þessari atvinnugrein
kæmust á fót og gætu borið sig.
Jeg fjölyrði svo ekki meira um fjárlögin að sinni, en kann að koma að
þeim síðar.
Eiuar Jónsson: Þegar jeg lít á
fjárlögin eins og þau koma nú frá háttv.
Ed., þá verð jeg að segja að margt getur nú skeð. Jeg hefi nú setið á sex
þingum og hefi jeg aldrei sjeð annað
eins og háttv. Ed. hefir nú þóknast að
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fara með fjárlögin. Það er því ekki að
furða, þótt háttv. þm. Nd. hafi komið
með margar brtt. Jeg ætla nú að minnaöt á nokkrar þeirra.
Jeg ætla þá að byrja á þeim stóra lið,
Jökulsárbrúnni. Eins og háttv. deild er
kunnugt, er þetta afarstór liður, sem, ef
hann ýmist er feldur eða samþyktur,
kemur ákaflega miklum glundroða á
stað við samning fjárlaga.
Það ef óhætt að segja, að það er komin hefð á það, að brúuð sje ein stórá á
hverju fjárhagstímabili, og jeg álít það
ekki ofmælt, þó að jeg kalli það óforsvaranlegt að bregða þeirri venju. Við
síðustu umræðu fjárlaganna hjer í deildinni, var ágreiningur um, hvora ána,
Eyjafjarðará eða Jökulsá á Sólheimasandi, skyldi brúa, og það leit svo út,
að Jökulsárbrúin hefði betri byr. En það
dugar ekki að eyða tímanum í það að
láta þær stangast; aðra hvora ána verður að brúa fyrst, því að það er að færast ofmikið i fang, að brúa þær báðar
á sama fjárhagstímabilinu. En úr því
að svo virðist, sem horfurnar fyrir
Jökulsárbrúnni sje betri, þá á að byggja
hana fyrst og svo Eyjafjarðárbrúna á
eftir. En e”ins og jeg þegar hefi tekið
fram, er það ekki forsvaranlegt að skilja
við fjárlögin eins og þau koma nú frá
Ed. Þessi háttv. deild hefir unnið sjer
það til ágætis við þetta fjárlagasmíð
sitt, að strika út hið þarfa og góða, en
setja það ljelega og einskisverða í þess
stað. Og allur sparnaðurinn, ef slíkt
nafn á annars við, er svo einar 41
þús. kr.; með öðrum orðum. þá hefir
þessi háttv. Ed. eytt tugum þúsunda i
óþarfa. Jeg ætla svo ekki að eyða
fleiri orðum um Jökulsárbrúna, en eiga
það undir sanngirni háttv. samdeildarmanna mihna, hvort þeir samþykkja
þenna lið. Jeg á annars bágt með að
trúa því, að þeir þori að koma heim til
sín, án þess þó að hafa unnið að minsta

kosti eitt þarfaverk. Mig hefði nú langað til að fara nokkrum orðum um háttv.
Ed í sambandi við þetta mál, en af þvi
að hún er ekki við, ætla jeg að spara
mjer að skamma hana í þetta sinn.
Jeg ætla þó að fara nokkrum orðum
um ofur auðþekt fingraför háttv. þm.
Ve8tm. (K. E.) á fjárlögum, eins og
þau koma nú frá háttv. Ed. Þessi hv.
þingmaður hefir ekki gleymt að skara
eld að sinni köku. Hann hefir !agt það
til, að hækkað verði við símstöðina í
Vestmannaeyjum úr 1800 krónum og
upp í 2400 kr. Jeg ætla nú að eiga
það undir sanngirni samdeildarmanna
minna, hvort þeir samþykkja þessa
hækkun við símstöðina þar, • úr því
aðrar símstöðvar eru ekki hækkaðar.
Annars er óþarfi að fara út í Vest
mannaeyjar til að finna fingraför þessa
háttv. þm. þeirra.
Brtt. 861 er um dr. Alexander Jóhannesson, þar sem farið er frara á að sá liður falli burt, og tek jeg þá tillögu aftur, þvf að fjárlaganefndin hefir tekið
hana upp.
í brtt. 847 hafði jeg farið fram á, að
fella burtu fjárveitinguna um þýðing á
ritgjörð Guðraundar Björnsonar í Fánanefndarálitinu, en jeg tek hana líka
affur, vegna þess, að mjer er kunnugt
um, að deildin er'henni mótfallin og
vil ekki beitast fyrir tillögum, sem
ekkert fylgi hafa.
Þá er brtt. 848, um Dr. Helga Jónsson grasafræðing, sem fer í þá átt, að
lækka hann úr 1800 kr. og niður i 1500
kr. Þegar þeir nafnarnir, Helgi Jónsson og Helgi Pjeturss fóru hjeðan úr
deildinni, voru þeir jafnir, báðir í 1800
krónum. En nú hefir háttv. efri deild
þóknast að setja Helga Pjeturss niður í
1000 kr. Jeg hefi því komið fram með
þá breytingartill. að lækka Dr. Helga
Jóii88On niður í 1500 kr. og aðra brtt.
um að hækka Helga Pjeturss upp í 1500

465

Stjórnarfnimvörp samþykt.

466

Fjárlög fyrir árin 1916 og 1917.

kr., þvi að jeg vil alls ekki láta hann
gjalda þeirrar vanheilsu, sem kann að
hafa hamlað honum frá þvi, að inna svo
inikið verk af hendi, sem skyldi, því
jeg hefi með öðrum orðum tilhneigingu
til að hafa nafnana jafna. Það er þó
að minsta kosti gaman að lesa ýmislegt
eftir Helga Pjeturss, en jeg hefi aldrei
sjeð neitt skemtilegt eftir Helga Jónsson.
Svo er það brtt. 849. Þar er það
einhver Jakob Jóhannesson, sem á að
fara að semja islenska setningafræði.
Það getur svo sem vel verið, að jeg
hefði nú skrifað fallegri setningu, ef
hann hefði kent mjer, þegar jeg var
ungur. En af þvi að jeg býst ekki við,
að hann kenni minum strákum- neitt
gott, þá legg jeg það til, að þessi liður
falli burtu.
Þá er það brtt. 850. Ja, sú þykir
mjer nú dálitið undarleg og likleg til
að véra komin frá Vestmannaeyjum.
Vestmannaeyinga vantar sem sje vatn
og hafa ekki dugnað i sjer til að finna
nokkra aðra lind en landssjóð. Jeg
þekki bændur, t. d. á Rangárvöllum,
sem þurfa að fara tveggja tima leið, til
þess að ná sjer i hvem dropa af neytsluvatni, sem þeir þurfa með. og nú vilja
Vestmannaeyingar fá 5000 kr. til þess
arna. Jeg ráðlegg þeim heiðruðu Vestmannaeyingum að nota regnvatnið sítt;
hægðarleikur að hafa regnvatnsbrunna
við hvert einasta hús og taka alt það
vatn, sem af þaki hússins kemur. Jeg
segi eindregið nei við þessari fjárveitingu; það er ekki gott að vita, hversu
margir kunna að koma á eftir; ekki
eru öll vatnsból þægileg, og allir þeir,
sem hafa við slæm vatnsból að búa,
ættu þá að fara til þingsins til að fá
vatn í grautinn sinn. Mitt vatnsból er
ekki nógu þægilegt, enda þótt jeg hafi
hreina og tæra uppsprettulæki nálægt
bænum. En þó mundi jeg ekki fara til
Alþt. 1915. B. IH.

þingsins í því skyni að fá það lagað,
nema þvi að eins að það þætti alveg
sjálfsagt; ekki þætti mjer neitt að þvf
svo sem, þótt landið leiddi vatnið inn
i bæinn til min. Annars finst mjer að
Vestmannaeyingar gætu sparað sjer að
senda inn á þingið bæði vatnsbeiðnina
og þingmanninn, sem er hreppapólitikus.
Jeg hefi ekki komið fram með neina
brtt. um þessar sálarfræðilegu rannsóknir. Frá mínu sjónarmiði hefir frv.
þetta breytst mjög mikið í Ed., þar sem
hún fer fram á, að styrkurinn sje veittur til sálarfræðisrannsókna í stað þesssem Nd. vildi veita hann til vinnuvísinda, sem jeg hafði hugmynd um að
gæti komið að nokkrum notum; get
ekki verið með sálarfræðislegum rannsóknum, sem eru gripnar úr lausu lofti.
Annars hygg jeg, að Ed. hafi farið
illa að gagnvart þessum manni, sem er
allra góðra gjalda verður, með því að
vera að grauta nokkuð í frv. eins og
það kom frá Nd. síðast, því að það er
ekki sama hver skilyrðin fyrir fjárveitingunni eru. Ekki get jeg fallist á tillögu háttv. 2. þm. Eyf. (St. St.), því hún
er hvorki hrá nje soðin.
Jeg býst nú við, að mönnum þyki
jeg vera orðinn nógu langorður í þetta
sinn, en jeg kann nú að koma að einhverju af þessu síðar meir.
Guðmundur Eggerz: Jeg bjóst
nú raunar við því, að fleiri ættu eftir
að taka til máls og að röðin væri ekki
komin að' mjer.
Jeg ætla þá að leyfa mjer að byrja
á að tala um brtt. á þgskj. 882, það
er við 15. gr. 23.
Það er þessi
bitlingur til Dr. Guðmundar Finnbogasonar. Eins og menn sjá, þá á þetta
bitlingsgrey mjög erfitt uppdráttar, og
eins og háttv. deild veit, þá samþykti
hún þenna bitling til doktorsins, til að
30
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endurbæta vinnubrögð í landinu. Jeg
Þá er næst brtt. við 14. gr. B. X. 5
hefi áður sýnt fram á það, að það væri á þgskj. 878.
Ed. hefir sett þar inn
ekki nauðsynlegt, heldur miklu fremur nýian lið, 1000 kr. styrkveitingu til að
hlægilegt að senda Dr. Guðmund út um gefa út yfirsetukvennafræði. Jeg hefi
alt land til að bæta vinnubrögð, sem engin rök sjeð fyrir því, að þessi styrkhann vitanlega kann ekkert í. Nú hefir ur sje nauðsynlegur, og get því ekki
háttv. Ed. breytt því í sálarfræðislegai ljeð honum atkvæði mitt. Annars þykrannsóknir. Jeg játa, að umsækjandinn ir mjer efri deild hafa gjört alt of marger heimspekingur og efast því ekki um, ar breytingar á frumv. eins og það fór
að hann geti dótað við það alv.eg eins hjeðan úr deildinni, og þessi finst mjer
og hver annar, auk þess, sem ganga með öllu óþörf.
má út frá því, að þetta fyrirkorauiag
Ein8 og menn sjá, miða allar brtt.
gefi af sjer prófessorsstöðu við Háskól- mínar i þá átt, að minka útgjöld landsann svona með tímanum. Brtt. frá mjer sjóðs. Svo er t. d. um brtt. við 15. gr.
fer í þá átt, að fella þessa fjárveitingu. 9 á þgskj. 881, um að fella burtu 500
Það er ekki heldur nema vonlegt og kr. fjárveitingu til bókasafnsins á Seyðeðlilegt, að margir þingmenn verði til isfirði,- til þess að kaupa gamlar bækur.
að fella þessa fjárveitingu, einB og hún Jeg þekki þetta safn og hefi fengiðþar
nú kemur frá Ed. Tillagan í máli þessu bækur, en það voru alt gamlar bækur.
frá háttv. 1. þm. Hún. (G. H.) er dálit- Hefði verið lagt til að kaupa nýjar bækið skritin, enda komin fram vegna þess, ur, þá hefði jeg haft ástæðu til að vera
að hann og fleiri eru hræddir um að með fjárveitingu þessari.
fjárveitingin strandi ella.
Enn á jeg brtt. við 15. gr. 2. f. um,
Þe88 vegna er jeg hræddur um, að að lækka fjárveitinguna til afskrifta og
mennirnir hafi sent háttv. 1. þm. Húnv. ljósmyndunar fyrir Landsskjalasafnið.
(G. H.) út af örkinni með brtt. á þgskj. í Nd. voru veittar 1000 kr. til þessa,
888, sem fer fram á það, að í stað orð- og það álít jeg nægilegt, og vil þvi
anna »til sálarfræðislegra rannsókna* spara landinu 1000 kr. á fjárhagstímakomi: til tilrauna að bæta vinnubrögð. bilinu.
Jeg mun greiða atkvæði á móti þessari
Jeg sje nú, að ýmsir fleiri hafa gjört
tillögu. Hún er að eins fram komin til sömu brtt. og jeg, þar á meðal háttv. 2.
þess að veiða menn með aðaltillögunni, Rang. (E. P.) og fjárlaganefndin, en það
6000 kr. bitlingnum. Það er augsýni- var mjer ekki kunnugt, þegar jeg bjó
legt, að fjárlaganefndin gjörir ráð fyrir til mínar tillögur í gær, og skal þvi
þvi, að þessi styrkur nái fram að ganga hjer staðar númið.
hjer i deildinni. Það sjest meðal annBjðrn Hallsson: Jeg er með þvi
ars á þvi, að hún hefir lagt til að lækka
laun aðstoðarbókavarðar við Landsbóka- marki brendur, eins og fleiri, að eiga
safnið úr 1800 kr. ofan í 1500 kr. Skal brtt. við fjárlagafrv., en þær eru ekki
jeg svo ekki fjölyrðameiraum þenna lið. margar, og jeg ætla mjer ekki að fara
Þá á jeg brtt. við 13. gr. B. IX. á að eltast við allan þann sæg brtt., sem
þgskj. 876 um að fella fjárveitinguna hjer liggur fyrir.
til Hamarsárbrúar í burtu. Jeg sje nú
Jeg á brtt. á þgskj. 887 við 13. gr. B.
að fjárlaganefndin hefir tekið þessa till. VIH., sem fer fram á, að* fjárveitingin
UPP, °S Þarf jeg Því ekki að tala meira til Miðfjarðarárbrúarinnar i Skeggjaum hana.
staðahreppi verði flutt yfir á fyrra árið.
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Jeg skal leyfa mjer að geta þess, að mun þokulúður þessi kosta um 20 þús.
jeg hefi komið fram með þessa tillögu kr. I þingbyrjun skrifuðum við þing1 samráði við verkfræðing landsins. Það menn Norður-Múlasýslu háttv. fjárlagaá að byggja brú yfir Djúpá i Ljósa- nefnd Nd. um þennan lúður, en fengum
vatnsskarði, og ætlast landsverkfræðing- enga áheyrn, enda var mikill spamaðurinn til, að þær verði báðar samferða arandi rikjandi i þinginu framan af,
og að sömu menn vinni við þær.
þótt hann sje að ýmsu leyti farinn að
Það er ekki nema eðlilegt, að hlut- dofna nú.
aðeigendur í Norður-Múlasýslu vilji fá
Ef mig minnir rjett, þá hefir Þorvaldþessa brú sem fyrst, i staðinn fyrir þá ur Thoroddsen sagt frá því i íslandslýssem fjell ofan i ána i vor. Jeg vona ingu sinni, að á Austfjörðum sjeu um
að háttv. deild samþykki þessa tilfærslu, 200 þokudagar á ári. Getur það verið
það því fremur, sem feld var hjer í góð bending um, -hver þörf sje á slikum
deildinni um daginn tillaga frá okkur lúðri, enda hafa heyrst háværar raddir
þingmönnum Norður-Múlasýslu, um að meðal sjómanna þar eystra, um að fá
landið skyldi kosta brúna að öllu. Nú þokulúður á Dalatanga, og hafa þeir
er ekki farið fram á að veita nema sagt, að þeir vildu leggja eitthvað af
7000 kr. til hennar, gegn þvi, að það mörkum til þess. Á fundi, sem við þm.
sem á vantar komi annarsstaðar frá. Nú Norður-Múlasýslu áttum með kjósendum
verða Norðmýlingar i annað sinn að í Seyðisfjarðarhreppi, kom það í ljós, að
leggja til þessarar brúar, og er þá ekki meún vildu leggja fram alt að */s kostnnema sanngjarnt, að þeir fái landssjóðs- aðarins, eða 6000 kr., ef lúður þessi
tillag fyrra árið, svo brúin komi nú yrði settur við vitann. Það má benda
sem fyrst að notum, þvi að landssjóður á það, að á þessum stöðum er mikil
átti að kosta brúna að öllu leyti. Það er sigling, bæði skipa, sem koma beint upp
saúngjarnt, að flytja þessa upphæð yfir á til landBÍns og sömuleiðis fiskiskipa, og
fyrra árið, þar sem svona stendur sjer- er þvi þörfin hjer mikil. Þar sem þessi
staklega á, og auk þess mun efni að tillaga hefir fengið svo góðar undirtektsumu leyti vera til, t. d. trje, sem þarf ir í háttv. Ed., vildi jeg mega vona, að
að hafa við steypuna, og skemmast þau svo yrði einnig í þessari deild. Að vísu
því við að liggja lengi. Við allar brú- fengum við, jeg og háttv. samþingisargjörðir verður Uklega ein athugasemd maður minn, ekki ríflegar undirtektir
i fjárlögunum um það, að stjórnin hafi hjá fjárlaganefndinni í byrjun þings.
heimild til að færa brýr, sem eru á f. Hún sá sjer ekki fært að sinna beiðni
á. á seinna ár, og er þar af leiðandi okkar, en óvíst áð hún hafi staðið sem
þeim mun minni ástæða til að hafa á einn maður gegn þessari fjárveitingu.
Þá voru allar neitanir bygðar á þeim
móti þessu.
Þá er önnur brtt. sem jeg vildi minn- forsendum, að alt ætti að spara, bæði
ast á. Hún er ekki frá mjer, heldur vita og annað, sem með nokkru móti
frá háttv. fjárlaganefnd. Hún leggur væri hægt að draga. Nú eru vitarnir
til, að feld sje burtu fjárveitingin til komnir aftur inn í fjárlögin, og væri
þokulúðurs á Dalatanga eystra. Háttv. þá rjettast að lúðurinn yrði látinn fylgja
Ed. 8amþykti þessa 1-4 þús. kr. fjárveit- með, þar sem líka heimild verður til
ingu með miklum meiri hluta. Eftirþvi fyrir stjórnina að fresta öllu eftir fjáreem vitamálastjórinn hefir sagt mjer, hagsástæðum.
80*
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Einn háttv. þm. heflr haft orð á þvi,
að það gæti tæpast heitið forsvaranlegt,
að þingmenn kæmu heim, án þess að
hafa gjört ráðstafanir til að eitthvert
stórvirki yrði gjört, eins og t. d. að
brúa einhverja stórá landsins. Jeg get
fallist á, að það sje rjett, ef fært er að
byggja eina stórbrú á hverju fjárhagstímabili. En það getur staðið svo á, að
slikt sje ómögulegt, annaðhvort af því,
að fje sje ekki fyrir hendi, eða af því,
að efni sje dýrt eða ófáanlegt. Og þessar ástæður eru einmitt fyrir hendi um
Jökulsárbrúna, eins og brjef landsverkfræðingsins ber með sjer. Jeg tel því
hyggilegt að fresta smíði þeirrar brúar,
þar til það er vel framkvæmanlegt, og
mun því greiða atkvæði á móti henni.
Það er gott að heyra hve mikill sparnaðarmaður háttv. 2. þm. S.-M. (G. E.)
er, eða að minsta kosti vill vera, þegar
hann heldur ræður hjer í deildinni. En
það er orðið dálitið hlægilegt, að heyra
hann alt af vera að stagast á sama
nafninu. Nafn Dr. Guðm. Finnbogasonar er nú orðið aðalefnið í sumum ræðum þessa háttvirta þingmanns. Ef þvi
nafni væri hætt við sliti, þá er jeg
hræddur um, að það væri nú farið að
mást af öllum þeim eltingaleik. Það
sem mest hneykslar háttv. 2. þm. S.-M.
(G. E.), er sú hugsun, að bak viðþessa
fjárveitingu liggi það, að gjörðar sjeu
tilraunir til að bæta vinnubrögðin í
landinu. Held jeg þó að þessum háttv.
þingmanni veitti ekki af aðlæravinnubrögð.
Jeg get tekið undir það, að mjer fellur ekki hvernig efri deild heflr orðað
þennan lið. Jeg tel það samt orðaleik
hjá þeirri háttv. deild. En jeg veit að
það sama vakir fyrir Dr. Guðmundi
Finnbogasyni, hvernig svo sem það er
orðað í fjárlögunum, og er því nokkurn
veginn sama um nafnið, þótt mjer hefði
þótt viðkunnanlegra að orða liðinn eins

og hann var áður, sem sje >til tilrauna
að bæta vinnubrögð«, eins og vakti fyrir
Búnaðarfjelaginu og þessari háttv. deild
hingað til.
Jeg sje ekki, að það þuríi að hneyksla
neinn, þó að tilraunir sjeu gjörðar til
að bæta vinnnbrögð í landinu; það er
góð hugsun, og þarf ekki að vera svo
mikið, sem vinst, til þess að fjárveitingin borgi sig, sjerstaklega þar sem hún
í raun og veru er ekki nema 4800 kr.
yflr fjárhagstímabilið, eins og sýnt hefir
verið fram á.
Annars finst mjer nú mál til komið
að hætt sje að þvæla um þennan útgjaldalið.
Hvort sem þessi tilraun
hepnast eða ekki, þá finst mjer hún
þess verð, að þetta sje reynt, þótt varið
sje til hennar þessari upphæð. Málið
er mikils vert, og Dr. Guðm. Finnbogason þess verður, að hann fái einhvern
tíma tækifæri til að sinna þvi, sem hann
hefir búið sig undir, en ekki kúra í
bókasafni alla æfi.
Guðmundur Hannesson: Jeg
þarf ekki margt að tala út af breytingartillögu minni á þgskj. 888, því að
háttv. 1. þm. N.-Múl. (B. H.) hefirtekið
ómakið af mjer. En út af ummælum
háttv. 2. þingm. S.-Múl. (G. E.) læt jeg
þess getið, að jeg hefi einn borið þá tillögu fram, og geng þar ekki að erindum neins annars. Jeg sje ekki til neins
að fara að karpa meira um þetta mál.
Dr. Guðm. Finnbogason hefir skýrt mjer
frá, að það sje ekki að sinu undirlagi,
að orðalaginu á liðnum hafi verið breytt
í efri deild.
Viðvikjandi Hamarsárbrúnnni vil jeg
leyfa mjer að vekja athygli á því, að
þessi fjárveiting var samþykt í efri deild
með miklum atkvæðamun, ekki nema
tvö atkvæði í móti. Það er líka ekki
nema eðlilegt, þegar málið er athugað.
Það er enginn efi á því, að nauðsyn er
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á brúnni. Hreppurinn og sýslan mundu
ekki vilja leggja fram 3—4000 krónur
að nauðsynjalausu. Mjer skilst ekki
betur en að það sje búmannlegt af þing*
inu að láta byggja brúna nú, þegar í
boði er */« kostnaðarins annars staðar
frá.
Jeg á breytingartillögu á þgskj. 886
um að Langadalsvegurinn fái að balda
þeim styrk, sem veittur var tii hans,
þegar fjárlögin fóru bjer síðast úr deildinni. Jeg þarf ekki að orðlengja um
það mál. Deildin fær tækifæri á að
sýna, hvort hún vill draga af því fje,
sem áður var veitt.
Um dócentsembættið við Háskólann,
sera fjárlaganefndin hefír tekið svo illa
i, bið jeg menn að hyggja vel að
því, að hjer er um það að ræða, að fá
færan og góðan fræðimann, sem hefír
fengið góða undirbúningsmentun. Þingið hefir tekið skammarlega í þetta mál.
Mönnum vex það i augum, að það skuli
vera tiu kennarar við læknadeildina, en
þá sögu má líka segja öðruvisi. í raun
og veru eru þeir ekki nema tveir, en í
guðfræðisdeildinni eru þeir þrír, tveir
prófessorar og einn dócént, svo að hjer
er ekki farið fram á annað en það, að
læknadeildin fái jafnrjetti við guðfræðisdeildina. Læknisfræðin er illræmd
fyrir það um allan heim, hvað kensla í
henni sje dýr og mannfrek.
Um launahækkunina til dócentanna
við Háskólann skal jeg ekkert tala, og
ekki er jeg á móti henni, en hitt sje
jeg, að sjeu dócentslaunin hækkuð, þá
ber nauðsyn til að bæta hjeraðslækninum eitthvað upp þá miklu kenslu, sem
hann hefir á hendi fyrir einar 800
krónur.
Þá hefir komið fram tiilaga um að
fella burt styrkínn tii þess að semja
kenslubók í yfirsetukvennafræði. Jeg
get ekki verið með henni. Það er þó
eðliiegt, að menn skilji ekki þetta mál,

ef þeír hafa ekki fengið upplýsingar um
það. Bókin, sem nú er notuð, er orðin
gömul, og stúlkurnar, sem koma í skólann, skilja ekki útlent mál, vel flestar,
og verða þá að láta nægja það, sem til
er á íslensku. Ef forstöðumaðurinn vill
skrifa kenslubók, þá virðist ekki mikið
þó að veittur sje til þess styrkur, svo
sem 50 kr. á örkina.
Þá eru kolin. Mjer finst það nokkuð
í þoku, hvort eigi að veita fje til þess
að rannsaka námurnar, eða veita styrk
til að vinna þær. Ef á að reka kolanámur hjer eins og í útlöndum, þá þarf
til þess stórfje.
Háttv. 2. þm. Eyf. (St. St.), hefir komið fram með brtt. þess efnis, að heimilt
sje að fresta því, að setja miðstöðvarhitun í holdsveikraspítalann, ef verðhækkun á efni gjörði verkið miklu dýrara en ella. Jeg er þessari tiliögu hlyntur. Finst sjálfsagt, að sama athugasemdin gildi um þessa fjárveitingu og
svo margar aðrar, er samþyktar hafa
verið.

Framsögum. (Pjetur Jónsson):
Jeg gleymdi í framsögu minni, að minnastáeina brtt., sem nefndinhefir leyft sjer
að koma fram með. Það er 8. brtt.
hennar í röðinni og fer fram á það, að
fjárveitingin til Hamarsárbr úarinnar verði
feld burtu. Jeg gjöri ráð fyrir því, að
nefndin mundi ekki hafa hróflað við
þessum lið, ef það værí ekki samræmisins vegna. Þegar fjárlögin fóru hjeðan
úr .deildinni, þá stóðu þau með brú á
Olafsfjarðarós, sem var líkt á komið ura
og þessa brú. En háttv. Ed. hefir felt
hana burtu. Nú þegar nefndin leggur
það til, að samþykt verði almenn athugasemd, þess efnis, að stjórnin megi
fresta brúargjörðum þeim, er í fjárlögunum standa, ef ástæða virtist til, þá
virðist henni siður ástæða til þess, að
taka nú upp nýjar brýr í fjárlögin og
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vill þvi samræmisins vegna fellaþenna
lið.
Háttv. 2. þm. Eyf. (St. St.) heflr nú
komið með brtt. um það, að taka upp
aftur styrkinn til brúar á Olafsfjarðarós.
Nefndin getur af sömu ástæðu og jeg
gat um ekki greitt atkvæði með þessari brtt. En verði hún samþykt, þá
býst jeg ekki við, að nefndin gjöri tillöguna um brúna á Hamarsá að miklu
kappsmáli.
Þá skal jeg minnast á fáeinar brtt.
frá einstökum mönnum — þó ekki allar,
því að það yrði alt of langt mál. Á
þgekj. 892 er brtt. við 12 gr., um styrk
til Magnúsar læknis Júlíussonar. Nefndin hafði haft þetta mál til athugunar
áður, en ekki getað fallist á, að rjett
væri að taka hana upp. Hún verður
þvi að mæla á móti þessari brtt.
Um brtt. um Jökulsárbrúna cr það að
segja, að þar sem nefndin ræður frekar til þess, að hætta við brúargjörðir á
þessu fjárhagstímabili, og hafði aldrei
mælt með Jökulsárbrúnni, þá er hún
þvi siður meðmælt fjárveitingunni nú.
Hún hafði heldur ekki tekið neiná beina
afstöðu til þess, hvor brúin ætti að vera
á undan, á Jökulsá eða Eyjafjarðará.
Þá hefir háttv. 2. þm. Eyf. (St. St.)
lagt það til, að teknar sjeu upp í ijárlögin, i þjóðvegaliðinn, 3000 kr. til öxnadalsvegarins. Þetta er i sjálfu sjer ekki
ósanngjarnt, en nefndin verður að halda
fast álit við sitt, enda óliklegt, að þetta
gengi í gegnum Ed., þótt það yrðisamþykt hjer. Þá hefir háttv. þm. N.-ísf.
(Sk. Th.) komið fram með brtt. um það,
að fella burtu eitt atriði úr athugasemdunum við flóabátana. Nefndin er algjörlega á móti þessari brtt.; telur þvert
á móti skilyrðið alveg sjálfsagt.
Þá er brtt. um það að fella dr. Alexander Jóhannesson burtu úr 14. gr. og
flytja hann í 15. gr. Verði brtt. nefndarinnar, um að fella styrkinn burtu,

ekki samþykt, þá virðist henni það hlýða
betur, að hafa þenna styrk í 15. gr.
Þá heflr háttv. 2. þm. S.-Múl. (G. E.)
lagt það til, að feldur sje burtu styrkurinn til þess að gefa út yfirsetukvennafræði. Þó að það sje ekki að tilhlutun
nefndarinnar, að þessi fjárveiting er
komin inn i fjárlögin, þá verður hún
að telja hana svo sjálfsagða, að hún
hlýtur að mæla á móti þessari brtt.
Þá hefir hæstv. ráðherra lagt það til,
að þjóðmenjaverði verði veitt persónuleg launaviðbót. Meiri hluti nefndarinnar er þessari brtt. hlyntur.
Þá hefir háttv. þm. N.-Þing. (B. S.)
lagt það til á þgskj. 890, að veita Einari Hjaltested 1000 kr. hvort árið, til
þess að ljúka nárai í sönglist. Meiri hl.
nefndarinnar er þessari brtt. hlyntur,
þótt hann háfi ekki gjört það að tilögu
sinni. Jeg hefi kynt mjer þetta mál
sjerstaklega að því leyti, að jeg hefi
sjeð brjef frá sænskum prófessor, búsettum í New York, sem þessi maður
býr hjá, til foreldra hans. Mjer finst
það bera þess ljósan vott og vera trygging fyrir því, að hjer er um það söngmannsefni að rteða, að ilt væri að vita
til þess, að hann gæti ekki fullkomnað
hæfileika sína í þessa átt. Brjefið er
alls ekki ritað í þeim tilgangi, að útvega fje úr landssjóði til þessa manns.
Það er að eins vingjarnlegt brjef frá
manni, er stutt hefir þennan unga og
efnilega mann, og styður hann áfram,
þótt sjálfur sje hann fátækur. Einar á
þess enga úrkosti, að halda áfram náminu, ef landið styður hann ekki;hann verðurþá annað hyort að hætta eða að liggja
uppi á óviðkomandi mönnum.
Þá hefir háttv. 2. þm. S.-Múl. (G. E.)
komið fram með tvær brtt. á þgskj. 882
og 879, hin fyrri um það, að fella burtu
fjárveitinguna til Guðm. Finnbogasonar,
en hin til vara að lækka hana niður i
2000 kr. hvort árið- Meiri hlutinn er
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þeesnm brtt. mótfallinn, vill ekki láta
hrófla við þessari veitingu úr þvi, sem
hún er orðin.
Þá er brtt. á þgskj. 888, þess efnis,
að færa athugasemdina við liðinn i sama
horf og hún var, þegar fjárlögin fóru
hjeðan úr deildinni. Jeg held, að þessi
brtt. sje óþörf, þótt orðalag háttv. Ed.
sje ekki alveg í samræmi við tilgang
þann, er Nd. veitti fjeð i. Quðm. Finnbogason hefir nefnilega lýst yfir því við
nefndina, að hann muni í engu breyta
til frá því, sem meiningin hefir alt af
verið, þótt athugasemdin sje orðuð
svona. Þess vegna er þessi brtt að
minu áliti alveg óþörf.
Þá hefir hæstv. ráðherra komið fram
með brtt. um persónulega launaviðbót
til Einars Sæmundsen skógvarðar.
Nefndinni hafði borist beiðni þessa efnis,
en sá sjer ekki fært að verða við henni
og verður þvi að leggja móti þessarí
brtt. hæstv. ráðherra.
Þá hefir háttv. þm. N.-ísf. (Sk. Th.)
lagt það til, að felt sje burtu úr athugasemdinni við fjárveitinguna til brímbrjótsins í Bolungarvik það ákvæði, að
Vs komi á móti annarstaðar frá. Nefndin í þessarí deild hafði haldið því fram,
að hjeraðið ætti að leggja fram helming
á móti landssjóði; það var felt hjer, en
jeg vænti þess, að háttv. deild leggist
ekki svo á móti báðum nefndunum, að
hún samþykki þessa brtt.
Háttv. þm. Dal. (B. J.) hefir komið
fram með brtt, þess efnis, að veita
Bildudalskauptúni lán til þess að koma
upp hjá sjer rafveitu. Jeg býst ekki
við þvi, að nefndin geti verið með þessari brtt. Það skílyrði fylgir henni, að
verði hún feld, þá er það lagt til, að
lánsheimildin til Húsavíkur falli lika
niður. Þó að mjer sje ant um þetta
lán til Húsavikur, þá get jeg ekki fengið mig til þess að fara i hrossakaup

við háttv. þm. (B. J.), og jeg er jafnvel
fremur á móti brtt. hans fyrir þessa
sök.
Þá er brtt. frá háttv. þm. Árn. (S. S.
og E. A.), þess efnis, að setja inn aftur
lánið til Miklavatnsáveitunnar. Nefndin
er þeasari brtt. hlynt.
Jeg hefi áður minst á, að jeg er fjárveitingunni hlyntur, og get því ekki
greitt atkvæði á móti henni. Ef hún
værí samþykt nú, þá ætti lánsheimildin
til raflýsingar á ísafirði einnig fá að
standa. Auðvitað er hæpið, að hægt sje
að lána nokkuð úr viðlagasjóði, en jafnfætis eiga þessar heimildir að standa i
fjárlögunum.
Jeg hefi nú minst á hrafl af brtt.
Nefndin telur ekki ástæðu til að segja
fyrir fram, hvernig hún tekur öðrum
tillögum einstakra manna. Mikið veltur þar á skýringum þeim, sem þeir
gefa.
Báðberra: í þetta sinn ætla jeg
að eins að rainnast á brtt. þær, sem frá
mjer eru runnar, en geymi mjer rjett
til þess að minnast á aðrar brtt. síðar,
ef mjer sýnist svo.
Á þgskj. 842 á jeg brtt. við 11. gr.
B. 11. (sem misprentast hefir á brtt.,
svo að þar stendur 11. gr. 11). Jeg sje
að háttv. Dal. (B. J.) hefir flutt fram
sams konar brtt., sem að visu er 6 kr.
hærri. Gjöri jeg því ráð fyrir þvi, að
annarhvor okkar verði til að taka brtt.
um þetta aftur. Þinginu blandast vist
ekki hugur um það, að nauðsyn berí
til þess, að hverju sýslumannsembætti
fylgi járnskápur Stjórnin hafði i fjárlagafrumv. sinu lagt til, að bæta við
skápum handa nokkrum sýslum og fjárlaganefhdin hefir bætt nokkrum við.
Nú hefir mjer verið sagt, að alíkan peningaskáp vanti i Dalasýslu. Sams konar vitneskju mun háttv. þm. þess kjör-
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dæmis (B. J.) og liafa fengið, og þannig
heflr atvikast, að við höfum óafvitandi
hvor af öðrum flutt sömu brtt.
Á þgskj. 845 flyt jeg brtt. við 15. gr.
3. a, um 600 kr. árlega launaviðbót til
núverandi þjóðmenjavarðar. Jeg er þakklátur háttv. fjárlaganefnd eða meiri hluta
hennar fyrir undirtektir hennar undir
þessa brtt. Þjóðmenjavörðurinn hefir
gegnt þessu starfi frá 1906, þótt ekki
fengi hann veitingu fyrir starflnu fyrr
en 1. júli 1908; hafði hann í fyrstu 30
kr. um mánuðinn að launum, uns hann
tók við stöðu sinni, er stofnuð var samkvæmt fornmenjalögunum 1907, og hefir
síðan haft 1800 kr. um árið. Það er
þjóðkunnugt, að með rjettu má segja
um þennan mann, að hann er rjettur
maður á rjettum stað, og er óhætt um
það, að enginn af fyrirrennurum hans
hefir 8taðið betur í þessari stöðu en
hann; hefir hann skipað safninu vel
niður, aukið það stórum, og sömuleiðis
hefir aðsókn að safninu mjög aukist
síðan hann kom að þvi, sem sjá má af
skýrslu þeirri, er út kom.um safnið í
fyrra.
Á þgskj. 843 flyt jeg brtt. við 15. gr.
20, um að athugasemdin falli burtu.
Jeg fæ ekki sjeð, að nefnd sú, sem ætlað er að úthluta þessum styrk, styrknum til rithöfunda og listamanna, fái
nokkuð að gjöra næsta fjárhagstímabil,
með því að þingið hefir i raun rjettri
ráðstafað þessum fjárhæðum að mestu
leyti, þvi að ekki gjöri jeg ráð fyrir
þvi, að ætlast sje til, að tekinn verði
styrkurinn af þeira, sem hafa haft hann
lengi, nje að hann verði minkaður.
Ef háttv. þm. V.-Sk. (S. E.), sem mun
hafa verið upphafsmaður þessarar nefndar, vildi endiíega hafa einhverja nefnd
til aðstoðar stjórninni nú og siðar, þá
býst jeg við að hann gæti fundið einhverja heppilegri leið en þessa. Það er
athugandi, að landstjórnin eða þingið

getur ekki boðið stjórn Bókmentafjelagsins .eða stjórn Stúdentafjelagsins að velja
menn í þessa nefnd; til þess hefir landstjórnin ekkert vald yfir þessum fjelögum. Ef til vill er öðru máli að gegna
um háskólaráðið, því að þar er þó um
opinbera stofnun að ræða. Auðvitað
væri það stjórninni þægilegt, að geta
kastað siðferðislegri ábyrgð yfir á þessa
nefnd. En hvernig færi, ef stjórnin yrði
ósammála nefndinni? Ef t. d. nefndin
vildi taka styrk af þeim, sem lengi hafa
haft hann? Enda er svo, eins og jeg
tók fram áðan, að ekkert verkefni liggur fyrir þessari nefnd á næsta fjárhagstímabili.
Þá á jeg breytingartillögu á þgskj.
844 við 16. gr. 4. b, um lítils háttar
launaviðbót handa Einari Sæmundsen
skógverði. Hann mun hafa sótt um
þessa launahækkun til nefndarinnar, og
haft til þess meðmæli yfirboðara síns.
Hjer á í hlut maður gáfaður, sem unnið
mun hafa verk sitt óaðfinnanlega. Hann
er að þvi leyti verr settur en aðrir skógarverðir, að hann hefir ekki bú, og getur því eigi notið þeirrar framleiðslu, er
þar af rennur.
Þá er við 21. gr. brtt. frá mjer og háttv.
samþingismanni minum (S. S.) á þgskj.
823, um að koma aftur inn á fjárlögin
lánsheimild til Skeiðaáveitunnar. Meiri
hluti fjárlaganefndarinnar, eða, ef til vill
öll nefndin, hefir tjáð síg samþykka
þessari brtt., enda var hún samþykt
hjer i deildinni, með afar miklum atkvæðamun. Fjárlaganefndin i Ed. lagði
í fyrstu til, að fella niður þennan lið,
og varð það úr, en sá sig siðar um
hönd, og bar upp tillöguna aftur með
1000 króna lækkun, en þá úrskurðaði
forseti deildarinnar, að till. mætti ekki
bera upp aftur, með því að efni hennar hefði verið felt áður. Má því telja,
að það hafi verið slysni, að lánsheimildin komst ekki í gegn um Ed. Þessi
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liður er mönnum kunnur, og þarf jeg
þvf ekki að fjölyrða um hann nú, en
vona, að deildin láti ekki tillöguna
gjalda þeirrar óhepni, er hún varð fyrir
í Ed.
. fijarni Jónsson: Jegætla að gjöra
nokkrar athugasemdir við brtt, sem jeg
hefi borið fram við fjárlögin í þetta
sinn.
En áður en jeg sný mjer að þeim,
vottajeg þakklæti mitt háttv. þm. N.Þing. (B. S.) fyrir þær brtt., sem hann
hefir flutt fram. Jeg þarf ekki að mæla
með annari þeirra, styrkveitingunni til
aöngmannsins Einars Hjaltested, með
þvi að fjárlaganefndin hefir tjáð sig
henni samþykka, og kannjeg henni
þakkir fyrir það. Hin tillaga háttv.
þm. N.-Þing. (B. S.) lýtur að styrkveitingu til dr. Alexanders Jóhannessonar. Eins
og menn muna, bar jeg fram tillögu
Um þessa styrkveitingu hjer i deildinni,
en þá lá málið ekki eins opið fyrir
mönnum og nú, sem sýndi sig i þvi, að
fjárlaganefnd Ed. hefir sýnt mjer og
málefninu þann greiða, að taka fjárveitinguna upp. Tillaga háttv. þm. N.-Þ.
(B. S.) fer fram á það, að flytja fjárveitinguna úr 14. gr. í 15. gr. Kemur
það til af þvi, að sumir eru hræddir um,
að hjer sje stofnað til fasts embættis,
ef fjárveitingin er undir 14. gr., en það
er hvorki tilgangur minn nje hins unga
manns, er styrksins æskir. Hann ætlar
sjer að lesa fyrir við Háskólann þessi
tvö ár, og er þess full þörf nú, er Þjóðverji aá, er til þess var ætlaður, er nú
hertekinn. Jeg vil einnig biðja menn
vel að gæta að þvi, að hjer er um enga
eyðslu að ræða, því að ef þessi þýski
kennari hefði verið hjer, þá mundi hann
eftir venjunni hafa fengið líkan styrk,
likt og franski kennarinn fjekk hjer.
Nú, þar sem styrkveiting þessi er færð
Alþt 1519 B. IH.

í 15. gr., þá má það vera mönnum auðskiljanlegt, að hjer er ekki um embættisstofnun að ræða. Jeg þarf ekkí að
lýsa þessum unga manni. Hann er nú
hingað kominn og hefir kynst mönnum
hjer. Síðan jeg mintist á hann síðast,
hefir hann lokið doctorsprófi á Halii á
Þýskalandi í þýskum bókmentum, Engilsaxnesku og heimspekissögu; lauk hann
doctorsprófinu með heiðri, svo að hann
má teljast vel til þess fallinn að halda
uppi þessari kenslu. Hann er ungur
maður og áhugasamur, sem með dugnaði hefir brotist í gegn um nám í tveimur erlendum rikjum. Hefir hann þvi
sýnt sig maklegan til að fá þenna styrk,
uns hann hefir >habiliterað< sig, sem
kallað er, þ. e. samið ritgjörð, er veiti
honum kenslurjettindi við þýska háskóla.
Þá sný jeg að brtt. minum.
Fyrst er'brtt. við 11. gr. B. 11, um peningaskápa handa sýslunum. Það er
rjett, sem hæstv. ráðherra aagði, að svo
er sem eins konar sálufjelag hafi verið
með mjer og honum, er við höfum báðir orðið til að flytja tillöguna fram, án
þess að vita hvor af öðrum. En með
þvi að tillaga mín var tí krónum dýrari og jeg þar með fæ tækifæri til að
spara landssjóði 6 kr., þá lýsi jeg þvl
hjer með yfir, að jeg tek tiUögu mina
aftur.
Við 12. gr. 8. lið hefi jeg leyft mjer
að bera upp brtt. um 1000 kr. árlegan
styrk til húðsjúkdómalæknis Magnúsar
Júlíussonar. Þessi ungi og efnUegi læknir hefir áður sótt til þingsins um styrk,
en verið syDjað um hann, mest af sparnaðar ástæðum. Allir vita, að sjúkdómar þeir, sem hann fæst við að lækna,
eru illir viðureignar, og að varhugavert er, að þeir breiðist út um landið.
Jeg veit ekki betur en að það-hafi verið efst á baugi i læknadeild Háskólans,
31
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að semja lög um varnir gegn útbreiðslu sveitamenn svo efnaðir, að þeir geti
slíkra sjúkdóma, og ef svo hefði orðið, kostað syni sína í skóla. Afleiðingin
mundi þessi læknir hafa verið ráðinn yrði þvi sú, að fátækir menn utan bæjtil þess, að standa fyrir þeim vörnum. ar gætu yfirleitt ekki komist í skóla,
Enn fremur er á það að líta í þessari þótt fluggáfaðir væru. Þá væru að eins
dýrtíð, sem nú heyrist oft í munni eftir efnaðir embættismenn og kaupmanna, að það mundi koma sjer vel fá- menn, sem gætu látið syni sína ganga
tæklingum, að geta fengið ódýrari lækn- skólaveginn. Ekki segi jeg, að þeir geti
ishjálp við þeBSum sjúkdómum, svo sem ekki átt gáfaða sonu, en það hefir sýnt
verða mundi, ef læknirinn fengi styrk sig, að þeir láta oft syni sína læra, sem
þann, sem hjer um ræðir. Læknarnir ekki hafa gáfur til þess. En fátækir
geta ekki lifað á starfi sínu, ef menn menn ganga alls ekki mentaveginn,
geta ekki borgað þeim læknishjálpina; nem þeir hafi gáfur. Þess vegna vil jeg
verða þeir þá að láta af læknisstörfum alls ekki lækka styrkinn, heldur hækka
og taka sjer annað fyrir höndur. Að hann eins og hann var áður, til þess
öðru leyti skal jeg taka það fram, að að gáfaðir menn geti notið sín. Það getjeg þekki vel mann þann, sem hjer um ur farið svo, að engir nema Reykvíkræðir. Hann er maður efnilegur og ingar geti notað þenna skóla. Segi jeg
það ekki til þess, að niðra Reykvíkingáhugasamur og vel að sjer.
Þá er 14. gr. B. II. 7., sem lýtur að ura, nje af því, að jeg telji þá ógáfaðri
námsstyrk til skóla þess, sem nú er kal- en aðra menn. Jeg get hugsað mjer
aður mentaskóli almennur, en áður var að það gæti komið fyrir, að einhver
kunnur undir nafninu »lærði skóli<. þingmanna á komandi tímum klöknaði,
Þótt Ed. hafi margt vel gjört í fjárlög- er hann færi að úthiuta styrknum til
unum, þá verð jeg að telja, að henni mentamannanna, og er mjer þá sem jeg
hafi orðið mikið á, er hún lækkaði "þenna sjái háttv. 2. þm. S.-Múl. (G. E.) starfa
styrk um 500 kr. og hnýtti þar aftan í að þessu verki. Athugasemd þá, er Ed.
þeirri óhæfu athugasemd, að styrkurinn hefir hnýtt við styrkinn, vil jeg nema
skyldi lækka um þessa upphæð árlega, i burtu og geta menn þá, ef þeim
þangað til hann væri með öllu horfinn. sýnist svo, sett inn athugasemd þá, sem
Jeg ætla mjer ekki að halda hjartnæma jeg hefi flutt fram á þgskj. 841.
ræðu um þetta mál, en að eins minna
Þetta, sem jeg hefi nú sagt um lærða
þá lærðu menn á, sem hjer eru, að gjöra skólann, gildir einnig um Akureyraryfirlit yfir, hverjir af vorum nýtustu skólann. Jeg vil ekki, að námsstyrkmönnum mundu hafa komist áfram, ef ur sje lækkaður þar. Býst jeg við að
eigi hefði þeir notið neins styrks. Jeg þarf tillaga mín gangi hjer greiðlega fram,
ekki að nefna nöfn, nöfnin liggja tvenn vegna þess, að hún fer frara á hið sama,
og þrenn á tungu manna, ef menn sem áður hefir verið samþykt hjer og
vilja rekja stúdenta, sem útskrifast til var ætlast í stjórnarfrv.
hafa á siðustu 50 árum. Afleiðingin af
Þá á jeg tillögu um lánsheimild til
þessari tiitekju mundi verða sú, að aftr- raflýsingar í Suðurfjarðarhreppi. Jeg
að yrði öllum fátækum gáfumönnum fæ ekki sjeð, hvernig þingið getur neitutan Reykjavíkur að ganga menta- að þessum hreppi um slíkt lán fremur
veginn, svo að þeír einir ættu þess kost, en öðrum hreppum, svo sem ísafirði og
er heima ættu í Reykjávík, eða væru Húsavík. Ber jeg þessa tillögu alls ekki
synir efnamanna. Raunar eru fáir fram í því skyni, að fara í hrossakaup,

Stjómarfrumvörp samþykt.

486

Fjirlög fýrir irin 1916 og 1917.

sem háttv. framam. (P. J.) nefndi svo
kunnuglega. Jeg vil láta eitt yflr alla
ganga, með þvi skilyrði, að peningar
sjen fyrir hendi.
Þá hefl jeg rakið allar þær tillögur,
sem frá mjer eru runnar.
Þá ætla jeg að víkja að nokkrum
smátillögum, sem frá öðrum eru komnar.
Svo virðist, sem hjer í deildinni sje
fjelag eitt, er í eru 2 menn, og mun
það vera sálufjelag; á jeg þar við háttv.
1. þm. Rang. (E. J.) og 2. þm. S.-Múl.
(G. E.).
Þeir vitru tillögumenn, háttv. 1. þm.
Rang. (E. J.) og 2. þm. S.-Múl. (G. E.),
leggja til, að fella burtu styrkinn til
Vestmannaeyinga, til þess að leita að
drykkjarvatni þar i eyjunum. Þeimfarast viturlega orð um þetta, eins og
’þeirra var von og vísa; þeir leggja það
nefnilega lil,að Vestmannaeyingardrekki
regnvatnið af húsþökunum. Auðvitað
minnast þeir ekki á, hvað menn eigi að
drekka þegar ekki rignir, en ef jeg ætti
að geta mjer nokkurs til um það, hvað
þeir Lvilji láta menn drekka, þá finst
mjer það einna best i samræmi við annað, sem þeir leggja til málanna, að ætlast til, að menn drekki sjó, þegarregnvatnið þrýtur. Líklega ætlast þeir þó
til, að saltið verði áður tekið úr honum, og yrði þá landið að gjöra það. Er
ekki víst að það reyndist ódýrara en
að veita þennan litla styrk. Jeg man
ekki eftir að hafa sjeð jafn óviturlega
tillögu, sem þessa, þótt margar sjeu auðvitað vitlausar. Þetta er ein af þeim
tillögum, sern ekki ætti að koma fram
á Alþingi íslendinga.
Þá hafa þessir sömu vitru fjármálamenn komið fram með aðra tillögu, álíka
viturlega. Þeir vilja sem sje fella styrkinn til 8Ímstöðvarinnar í Vestmannaeyj
um. Þessi tillaga dæmir sig sjálf. Hún
er alveg sams konar og meginið af tillög-

um þeirra, ein af þeim alla vitlausustu,
sem ajáat hjer á þinginu, og sýnir ekkert annað en að þessir herrar vilja altaf skifta sjer af öllu, sem þeir geta, en
hafa vit á sárfáu.
Þó kemst nú fáfræðin ekki 1 algleyming, fyrr en þessir sömu háttv. herrar
vaða fram á orrustuvöllinn með sláturhnífinn á lofti, blóðugir upp til axla og
ráðast á mentamálagreinina í fjárlögunum. Jeg ætla að benda þeim háttv.
herrum á það, að flestir munu verða
mjer sammála um það, að þeirra orrustuvöllur sje ekki á því sviði, en líklega skilja þeir það ekki fremur en
annað.
Háttv. 2. þm. S.-MÚ1. (G. E.) leggur
það til, að feld sje burtu 500 kr. styrkveiting til bókasafnsins á Seyðisfirði, til
þess að kaupa fyrir bækur. Varla get
jeg trúað því um hann, að slátrunarlöngunin sje orðin svo mikil, að hann
geti ekki sjeð granna sína á Seyðisfirði
í friði, þótt engin ástæða sje fyrirhann
að amast við þeim. Hitt finst mjer trúlegra, að honum finnist þessir hættugripir, bækurnar, vera helst lil nsérri
sjer þarna fyrir austan. Ekki nema
tveir firðir á milli.
Þá leggur sami háttv. þm. næst til
að lækka styrkinn til að binda bækur
við Landsbókasafnið. Hann vill liklega
sjá um* það, sem best hann getur, að
bækurnar verði ekki lesnar nema sem
minst, og hefir því fundið upp á þessu
happaráði. ('Guðmundttr Eggerz: Jeg á
enga tillögu um þetta). Jeg heyri að
háttv. þm. segist enga tillögu eiga um
þetta. Jeg skal gæta að, hvort mjer
hefir skjátlast. — Þetta mun vera rjett
hjá háttv. þm. Tillaga hans, sem jeg
var með, er ekki um þetta, en lítið
bætir það fyrir honum, því að hún er
miklu verri en jeg bjóst við, jafnvel af
honum. Jeg bjóst ekki við að jafnvel
31*
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bann myndi gjörast avo djarfur að hrófla
við fjárveitingunni til að láta ljósmynda
bækur og skjöl á útlendum bókasöfnum.
Það er svo fjarri því, að það eigi að
fella burtu þennan styrk, að við ættum
hel8t að veita fje til að láta »Phototypera« alt Árna Magnússonar safnið. Þessi
tillaga háttv. þm. er því álíka viturleg
og aðrar uppástungur hans.
Þá kem jeg að mesta kappanum í
þessari orustu hjer á fjárlagavöllum.
Það er 1. þm. Rang. (E. J.). Hann veður í gegnum fylkingar, alblóðugur með
hnífinn á lofti, og hlífir engum, ekki
einu sinni sinum eigin flokksbræðruro,
því að hann vill fella burtu styrkinn
til að koma fánaskýrslu landlæknisins
út á dönsku. Jeg býst ekki við, að það
sje af illvilja við þennan flokksbróður
sinn, sem hann leggur þetta til, heldur
af því að maðurinn er veikur af »liðafallssýki*.
Jeg ætla nú samt einu sinni að vera
góður við heimastjórnarflokkinn og
greiða atkvæði með því, að þessi styrkur fái að standa, þvi jeg hefí sannfrjett
að Heimastjórnarmenn ætli allir sem
einn að greiða atkvæði með næsta lið
á eftir, styrknum til Ragnars Lundborg til að gjöra ísland kunnugt erlendis.
Þessi sami þm. (E. J.) heflr áður sýnt ást
sina til lista og visinda og gjörir það
enn, með þvi að leggja til að styrkurinn til Jakobs Jóhannessonar falli burtu.
Jakob býðst til að semja kenslubók í
setningafræði fyrir þessa litlu borgun.
Þessa kenslubók heflr lengi vantað tilfinnanlega við alla skóla, þar sem íslenska er kend, og er því ekki nema
sjálfsagt að veita þennan styrk. En hv.
þm. sýnir með þessu ást sína til móðurmálsins og þjóðlegra visinda. Maðurinn, sem í hlut á, er ungur áhuga- og
gáfumaður og ágætlega til þessa starfa
þæfur. Fjárlaganefndin befir ekki lagt

á móti styrknum, og býst jeg því við,
að háttv. 1. þm. Rang. standi einn upp
með till. sinni.
Sömu skil vill háttv. þm. gjöra styrknum til dr. Alexanders Jóhannssonar. Það
eru náskyldar fræðigreinar, þýska og íslenska, og því er ekki nema von að
hann vilji láta eitt ganga yfir báðar.
Þá ræðst háttv. sami þm. næst á
styrkinn til Helga bróður míns, og vill
láta lækka hann um 300 kr., frá því
sem hann hefir verið samþyktur áður
hjer i deildinni. Jeg get fullvissað hv.
deild um það, að grasafræði er þessa
manns eina áhugamál, og jeg teldi það
mjög illa farið, ef farið yrði að klipa af
styrknum. Jeg vona því að deildin fari
ekki að brjóta orð sin og taka aftur
það, sem hún hefir sagt, og láti styrkinn ekki færast niður úr 1800 kr. í
þessu sambandi vil jeg einnig minna á
styrkinn til dr. Helga Pjeturss. Jeg telþað
illa farið, að háttv. Ed. skyldi fara að
lækka hann; mjer finst að styrkirnir
til þeirra nafnanna ættu að haldast i
hendur, og vona því, að styrkurinn til
Helga Pjeturss verði hækkaður aftur.
Jeg veit ekki annað en að heilsa hans
leyfi, að hann vinni fullkomna vinnu og
sje því ekki ástæðu til að lækka styrkinn nú. Háttv. fjárlaganefnd Nd. hefir
lagt til, að styrkurinn til Helga Pjeturss.
yrði hækkaður upp í 1500 kr. úr 1000
eins og háttv. Ed. setti hann. Jeg býst
við að nefndin hafi ekki þorað að hækka
hann meira af ótta fyrir þvi, að háttv.
fjárlaganefnd Ed. mundi þá færa hann
aftur niður. Jeg get nú fullvissað menn
um það, að þótt styrkurinn verði hækkaður upp í 1800 kr., þá dettur hv. Ed.
ekki í hug að'hrófla við honum. Það
gleður mig að geta þakkað háttv. 1.
þm. G. K. (B. K.) fyrir tilögu hans um
þetta atriði. Honum var manna best
trúandi til að leggja viturlega til mentamálanna, þvi að þótt hann sje það, sem
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kallað er ólærður, þá hefir hann þó aflað sjer stór-mikillar þekkingar, bæði á
efnafræði, söng og fleiru.
Þá kem jeg næst að styrkveitingunni
til dr. Guðm. Finnbogasonar. Menn
gjöra sjer alltítt um að fella þann styrk
eða minka hann. Jeg sje ekki ástæðu
til að óttaat, þótt einstaka fáráðlingur,
sem vitanlega hafa ekkert vit á, hvað
gjöra ber i þessu máli, sjeu að fjargviðrast út af þessum styrk. Eða með
öðrum orðum vilji ekki láta hagnýta þá
starfskrafta,8embe8tirfinna8tí landi voru.
En jeg vil þó minnast á það, að þótt
merkilegt megi virðast, þá erþótillaga
háttv. 2. þm. S.-Múl. (G. E.) öllu viturlegri en tillagan frá háttv. 2. þm. Eyf.
(St. St.). Það er eitthvað hreinlegra, að
fella styrkinn alveg, en að naga af honum, svo að hanu komi að engu haldi.
Menn verða að athaga það, að það er
engin von, að Guðmundur Finnbogason
fari að kasta frá sjer embætti sínu, og
fá minni laun en hann hefir nú, fyrir
það eitt, að þessir háttv. þingmenn sýna
þennan dæmalausa visinda áhuga. En
sje tilætlunin sú, að hann hafi þessar
sálarrannsóknir i hjáverkum sínurn, þá
er það því vitlausara, því að slikt er
ómögulegt. Þá er betra að veita ekki
neitt, eins og háttv. 2. þm. S.-Múl. (G.
E.) vill.
Háttv. 1. þm. Húnv. (G. H.) kemur
með tillögu um að breyta orðalaginu á
styrkveitingunni. Jeg get með sanni
sagt, að mjer stendur alveg á sama um,
& hvern veginn þetta er orðað, því að
jeg veit, að Guðm. Finnbogason mun
gjörá það að aðalstarfi sinu að rannsaka
vinnuvisindi. Sama lýsti háttv. framBögum. (P. J.) yfir, og tek jeg þettá þvi
eftir honum.
Jeg skal enda ræðu mina með þvi að
lýsa þvi yfir, að sjeu þessir niðurskurðarþingmenn að gjöra tillögur sínar til

þess. að þóknast kjósendum sinum, þá
fara þeir villir vegar. íslensk kjósendur eru ekki svo skapi farnir, að
þeir vilji ekki styrkja unga og gáfaða
menn. Þeir vilja láta styrkja þá vel,
en ekki- veita þeim neiná hungurlús,
eins og þessir háttv. þingmenn, sem jeg
hefi nú talað við um hrið.
Skúli Thoroddsen: Jeg skal byrja
á því, að minnast á till. mina á þgskj.
874, er lýtur að þvi, að veita Guðm. E.
Guðmundssyni bryggjusmið, 12 þús. kr. .
lán, til þess að starfrækja kolanámuna,
sem hann hefir fundið í StálfjalU, fyrir
vestan.
Maður þessi hefir nú þegar varið bæði
tima og peningum, til þess að ganga úr
skugga um það, hvort eigi sje þar um
kol að ræða, er vel borgi sig, aðvinna.
— En nú er svo komið, að áann verður
að hætta, ef hann fœr ékki lán til að
halda dfram, og hefir hann þvi faríð
fram á það við þingið, að það veitti
honum lán úr viðlagasjóði, í nefndu
skyni.
Þótt kynlegt megi þykja, hefir mál
þetta þó ékki mætt eins góðum undirtekturn á þinginu, eins og vænta hefði
mátt.
Beiðni hr. Guðm. E. Guðmundssonar
hefir enn ekki verið sint á neinn hátt,
og þarf þó ekki að geta þess, hve afarmikla þyðingu það hefir fyrir landið, ef
kol fyndust hjer, ekki sist nú i dýrtiðinni, þegar almenningur verður aðgefa
8—9 kr. fyrir kolaskipundið, og vil jeg
því segja, að þótt landið fengi engan eyri
aftur af þessu Idni, eða — með öðrum
orðum — þó að veðið í námurjettinum,
og I mannvirkjunum, reyndist lítils eða
einskis virði, þd vœri þessu fje, sem gengur til þess, að styrkja jafn-gott nauðsynja fyrirtcéki, þó engu að siður vel varið, og sist ástæða til, að sjá eftír þvi,
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enda leiBir gott og oinatt, fyr eða síðar,
til góBs, og jafn vel til margfdlds góðs,
eða enn meira, á einhvern hátt.

Vitaskuld er stjóminni í fjárlögunum
ætlað fje, til að láta gjöra rannsóknir,
að því er það snertir, hvort kol sjeu til
hjer á landi; en það hjálpar ékki manninum, sem hjer á í hlut, og finst mjer
hann því vera mjög hart leikinn, eftir
allan dugnaðinn, sem hann hefir sýnt,
ef honum verður nú ekki synt að neinu.
Jeg vil því mæla sem best með
nefndri breytingartillögu minni, og vona,
að þingið sýni nú og þá sanngimi, að veita
þessum dugnaðarinanni þetta lán.
Þá vil jeg næst vikja að annari brtt.
minni, á þgskj. 865, er fer í þá átt, að
ölmusumar við »almenna mentaskólann*
verði eTiki lœkkaðar.
Eins og kunnugt er, hefir fjárlaganefndin í efri deild fengið styrkinn, er
hjer um ræðir, lækkaðan um 500 kr.
frá því, sem hann er nú — fengið hann
lækkaðan það seinna ár fjárhagstímabilsins, og ætlast til, að hann lækki einatt
■árlega úr þvi, uns hann al-hverfur með
öllu.
Stefnuna, sem lýsir sjer I þessu, verð
jeg á hinn bóginn að telja mjög óheppilega,. en get þó sparað mjer, að tala
langt mál um þetta atriði, þar sem hv.
þm. Dal. (B. J.) hefir þegar Ijóslega sýnt
fram á, hvílíkt glapræBi það væri, ef
gengið yrði inn á þessa braut.
Það er óefað til margur fátæklingurinn, sem ekki sjer sjer fært, að leggja út
á mentabrautina styrklaust, enstyrkvonin mun þá og hins vegaræýta undirhann,
svo að hann, hennar vegna, ræðst þá í
það, sem hann álls eigi vogaði sjer ella,
og þó að það, að hafa gengið mentaveginn, leiði aldrei til embætta, þávita
þó allir, hve afarmikils virði það er, að
vera mentaður maður.
Það veitir unun fyrir alt lifið, og verður ekki metið til peninga.

Þingið ætti þvi síst af öllu að draga
úr þvi, að sem flestir gangi mentaveginn, enda eru þess mörg dæmi hjer á
landi, um menn, sem hætt hafa námi
eftir stúdentsprófið, eða nokkru fyr, að
þeim hefir yfirleitt farnast að mun betur í lífinu, vegna mentunarinnar, er
þeir höfðu aflað sjer, en ella myndi.
Væntanlega kemur og sá tíminn, þegar »Bræðrasjóðurinn« verður orðinn svo
öflugur, að þingið þarf ekki, að leggja
»almenna mentaskólanum« styrktarfje
handa nemendunum; en sá tími er ékki
kominn enn, og á sjálfsagt nokkuð langt
í land, og á méðan verður þingið að
hlaupa undir baggann.
Þegar maður lítur á seinustu skólaskýrsluna, sjer maður og, að þótt ölmusufjeð sje ekki nema 2000 kr. á ári,
þá hafa þó 46 nemendur alls notið
styrksins síðastliðinn vetur, og þó að
flestir þeirra hafi ekki fengið, nema 50
kr., en sumir þó 100 kr., þá vita þó
allir, að það er þó fje, sem fólk á því
reki munar um, þótt ékki sje meira.
Þá skal jeg snúa mjer að þgskj. 866.
Þar á jeg 4 brtt., sem allar lúta að
sama, þ. e. að sama aðal- eða kjamaatriðinu.
I fjárlögunum er gjört ráð fyrir, að
allir, sem njóta styrks af landsfje, til
þess að halda uppi gufu- eða mótorbátsferðum, um flóa eða firði, eigi ekki einungis að senda landsstjórninni áætlun
um kostnaðinn við báta-útgjörðina, heldur og aðai-reikning, að útgjörðartímanum loknum.
Jeg skal nú að vísu játa, að fyrir
landssjóðinn og landsstjórnina geti það
verið heppilegt, sem og fyrir þingið, að
getá aflað sjer fróðleiks á nefndan hátt,
og hafa þá það, sem ábyggilegast er, til
þess að geta miðað styrkinn við, eða
8niðið hann eftir, enda sakaði það og
engan, þótt alt væri öllum opinbert látið
vera, ef mennirnir væru yfirleitt eins góB-
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ir, eins og þeir ættu aB vera, — sakaði
ekki, ef þeim vœri yfirleitt dnœgja og gleði
að velgengni og véttiðun annnara, en
hrygðust yfir því, að öðrum gengi illa,
eða yrðu fyrir óhöppum.
Þvi miður er siðferðis-stigi mannkynsins þó eigi þannig háttað, — hitt mun
tiflara, að fjöldi manna fyUist þegar öfundar, ef einhver verður fyrir happi eða
liður vel.
Það, að láta alla vita um gróða sinn,
höpp, eða velgengni, það er þvi eigi
sjaldan — eins og daglega lífið er —,
aB ofureelja sig öfundinni, ef og eigi heiftinni, er aldrei seðst jafn vel, fdi hún eigi
aleyöilagt þann, sem hún í þann, eðaþann,
svipinn, mest, eða veret, beinist að.
Þess vegna er það og ’einatt, aB stofna
sjer i hættu, að láta aðra hnfjsast um oj
i sinar sakir, og þá æ því fremur, sem
betur gengur.
Jeg efast og um það, ef einhver háttvirtur þingm. hefði sjálfur á hendi slíkar gufu- eða mótor-bátaferðir, að hann
vildi þd láta stjórnina, þingið, og attan
almenning, vita, hvemig báturinn bœri
sig.
Fjárveitingarvaldið á að sjálfsögðu —
sem hver maður éUa — einatt að vera
hið hreina, og beina. »Þenna styrk get
jeg veitt!« á það að segja, »og fer það
svo eftir dugnaði þínum, og hagsýni,
hve mikinn ágóða þú berð frá borði,
og þess ann jeg þjer, sem og öllum, að
hann verði œ sem mestur!*.
Annars gjöri jeg mjer — nú orðið —
ékki mikla von um, að tillögur mínar,
er hjer um ræðir, nái fram að ganga,
er jeg lít á það, hvernig fjárlaganefndin
hefir tekið í þær, en jeg veit, að þœr
ganga þó í rjetta átt, eins og ástandið i
heiminum — þvl miður — er, og vil jeg
því fremur hafa komið fram með þær,
heldur en látið það ógjört.
Þá er jeg viðriðinn tillögu, ásamt
háttv. 1. þm. Árn. (S. S.), er fer i þá

átt, að styiknum til búnaðarfjelaganna
sje ekki kipt algjörlega burt, heldur Bjeu
þó látnar halda sjer 20,000 kr. seinna
ár fjárhagatimabilsins.
Vitanlega fá bændur nú að vísu mjög
gott verð fyrir afurðir sínar, og gætu
því fremur verið án styrksins, en ella.
En þess ber þó að gæta, að væri styrkurinn nú algjörlega feldur niður, þá
gæti það orðið til þess, að búnaðarfjelögunum fækkaði, i stað þess að fjölga,
þar sem menn gætu þá litið svo á, sem
hann væri þá alveg úr sögunni, — yrði
aldrei tekinn upp aftur.
En þó að styrksins gæti — nú orðið —
litið, sje hann — innan búnaðarfjelaganna — bútaður niður tilfjelagsmanna,
eftir tölu dagsverkanna, þá getur það
þó verið mjög hentugt fyrir búnaðarfjelögin, að njóta hane, til þess að geta
afiað sjer ýmsra jarðyrkjuverkfœra, sem
væru svo látin ganga meðal fjelagsmanna, og vil jeg þvi mæla sem best
með tillögunni.
Háttv. 2. þm. S.-Múl. (G. É.) hefir
borið fram tillögu á þgskj. 677, um
lækkun styrksins til matreiðsluskólakalds
á ísafirði. (Guðm. Eggerz: Hún er
tekin aftur). Nei, er hún tekin aftur?
Tillagan hefði getað komið sjer mjög
ítta, en úr því að hún er tekin aftur,
þarf jeg ekki að segja meira um það
mál.
Þá vil jeg taka undir það með háttv.
þm. Dal. (B. J.), að rjett sje, að styðja
brtt. háttv. 1. þm. G.-K. (B. K.), er fer
I þá átt, að styrkurinn til dr. Hélga
Pjeturss verði látinn halda sjer, eins og
hann var áður en frumv. gekk til Ed.
Við vitum það allir, að maðurinn,
sem hjer á hlut að máli, er duglegur
visindamaður, sem hefir ritað margt, og
mikið, i útlend timarit, um jarðfræði
lands vors, og þannig gjört Island þar
kunnugt, að minsta kosti meðal jarðfræðinganna, og þó að hann hafi kent
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lasleika um hríð, þá ættum vjer ékki
að láta hann gjaida þess, eins og háttv.
1. þm. G.-K. (B. K.) hefir bent á, heldur ættum vjer þvert d móti að reynast
honum þá œ þvi betur.
Þá vil jeg nota tækifærið, til að láta
þess getið, að jeg mun með atkvæði
minu, styðja brtt. háttv. 2. þm. Eyf.
(St. St) um styrk til brúar d Olafsfjarðarós, enda er hún í samræmi við það,
sem áður hefir verið samþykt hjer í
deildinni, og hygg jeg, að deildin muni
ekki hverfa frá þeirri samþykt sinni.
Mjer er og kunnugt um, að fjárlaganefndin hefir látið meðiimi sina hafa
óbundnar hendur að því er þetta atriði
snertir.
Háttv. 1. þm. Árn. (S. S.) hefir enn á
ný komið með brtt., þess efnis, að veita
Oddnýju Pálsdóttur styrk, til þess að
dvelja á heilshæli erlendis.
Ed. hefir fett styrk þennan niður, sem
og fleira, en mjer virðist þó rjett, að
taka hann nú upp aftur, og þá eigi
hvað síst, er tillögumaður hefir nú fært
styrkinn nokkuð niður.
Hjer er um sjúkiing að ræða, sem
getur ekki fengið heilsubót hjer á landi,
og því beint skylt, að styðja að lækning hans erlendis, ef unt er.
Varhugavert þykir mjer það óg, að
Ed. hefir strikað burt lánsheimildina til
áveitu úr Þjórsá yfir Skeiðin. Hjer- er
um fjöldamargar. jarðir að ræða, sem
myndu hafa stórgagn af þessari áveitu.
Vitaskuld verður lánið ekki veitt,
nema fje sje fyrir hendi, og þar að
auki áformað að veita það gegn 5%
vöxtum.
Það er því útgjaldalitið, að samþykkja
viðaukatillöguna, sem nú er borin fram
hjer í deildinni, til að kippa þessu aftur
í lag, og mun jeg því greiða henni
atkvæði.
Þá mun jeg enn fremur styrkja brtt.

háttv. þm. V.-ísf. (M. Ó.), er að því
hnígur, að styrkurinn til utanfarar kennara verði Jiœkkaður upp í 1600 kr, og
nái jafnt til barna- og unglingakennara.
Mjer er eJcki kunnugt um, hversu hjer
að lútandi ákvæði fjárlaganna hefir að
undanförnu verið beitt í framkvæmdinni, en dylst eigi, að orðunin, eins og
hún er i breytingartillögunni, tekur nú
þó af allan vafa, þ. e. gjörir jafn-auðvelt, að nota styrkinn, hvort er um
barna- eða unglinga-kennarana ræðir,
og er þá og frá því sjónarmiði einnig
mjög til bóta.
Jeg er eigi í neinum vafa um það,
að það margborgar sig fyrir landið, að
veita þennan styrk, og hann sem ríflegastan, því að við utanförina vikkar sjóndeildarJiringur kennaranna, svo að þeir
verða miklu hæfari til að gegna starfi
sínu, en ella, og hafa þá og börnunum, og
unglingunum frá mörgu að segja, er
heim er komið, og vil jeg því mæla
sem allra best með brtt.
Sama er að segja um tillöguna, sem
kom fram i Ed. um fjdrveitingu til
Ragnars Lundborgs.
Jeg þykist vita, að sumir hjer í deildinni sjeu þessari fjárveitingu mótfallnir,
en þegar þess er gætt, að nú stendur
yfir Jieimsstyrjóld, og að mikið hefir, af
sumum stórveldanna, verið um Jiélgi
rjettinda smá-þjóðanna talað, þá er sist
að vita, Jivað verður, er til friBarsamninganna kemur, að heims-ófriðnum loknum; — fer og, sem eðlilegt er, að mun
eftir þvi, hvaða þjóðir enn bendlast við
ófriðinn.
En ekki er því að neita, að svo gœtu
atburðirnir, i heims ófriðnum, þó skipast, að það gæti þó ef til vill haft sina
þýðingu, að Jiafa mann erlendis, sem þekJeir mál vor, og vill oss af Jieilum Jiug vél.
Hver veit, nema sú aldan risi þá og,
að ófriðnum loknum, að rjett sje, að
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smi-þjóBernin fái þá öU að njóta œ fiills
þJóBarsJálfotæöis, ékki siður, en þjóðimar,
sem fjölmennari eru?
Gæti eigi hugsast, að einhverir yrðu
þeir atburðir, er orðið gætu þess valdandi?
Siðfrœðilega skoðað, vitum vjer og,
að því smærri, sem þjóðin er, því rjetthærri er hún, og á hún að vera, alveg
eins og hver einstaklingurinn er og æ
þvl rjetthærri, sem hann er vesaili —
sbr. þar: þvi Ijótara einatt að leika hann
illa, og þá þvi ábyrgðar-meira.
Annað mál, að að svo er nú ástandið
i heiminum enn að vísu, að hann tékur
hjer — pem viðar — aU öfugt, þ. e. lœtur
þann œ lúta, sem máttar-minni er, gjörist
honum æ níOingurinn, og notar sjer bolmagn sitt, eða hnefarjettinn.
En hvað sem þessu liður nú öllu, og
án þess að vilja hjer orðlengja þetta
frekar, mun jeg þó fyrir mitt leyti
greiða atkvœði með þvi, að fjárveitingin
til Bagnars Lundborg fái að standa.
Þá á jeg enn eftir að minnast á fjárveitingnna til *brimbrjótsins« í Bolungarvik.
Eins og kunnugt er, hefir Nd., er
málið var rætt hjer um daginn, komist
að þeirri niðurstöðu, með 17 : 8 atkv.,
að veita ætti í þetta skifti 10,000 kr.
hvort árið til þessa fyrirtækis.
Vjer verðum og, í þessu sambandi,
að gæta að þvi, að á móti þeim 22 þús.,
sem Bolvikingar munu þegar hafa fengið
úr landssjóði til *brimbrjótsins«, hafa þeir
ntó þegar lagt fram 27—28 þús. kr.,
ef eigi meira, — man það eigi svo glögglega nú i svipinn, sem skyldi, og hefi eigi
þau plöggin hjer við höndina.
Jeg treysti háttv. deild til þess, að
breyta ékki atkvæði sínu í þessu efni,
þrátt fyrir tiltektir Ed., enda skal jeg
og i þessu sambandi leyfa mjer að
Alþt. 1915. B. HI.

minna á ræðu háttv. þm. Ak. (M. K.) hjer
í deildinni um daginn, þar sem hann
benti á, að sjálfsagt væri, að næsta
þing kæmist að einhverri faatri niður- *
stöðu um það, hvemig haga skuli fjdrveitingum til bryggju og hafnargjörða
yftrleitt, og að tekið væri þá og jafnframt til yfirvegunar, hvort eigi væri
rjett, að láta landssjóð að einhverju
leyti njóta tekna af slíkum fyrirtækjum,
leggi hann fjeð til, eða þó megnið af því,
fram.
En frdleitt verður þá niðurstaðan sú,
að ætla hjeruðum, að leggja fram neitt
likt þvi, sem Bolvíkingar hafa nú þegar á sig lagt.
í trausti til þess, að háttv. þingmenn
standi við atkvæði sín, hefi jeg þvi og
látið farast fyrir, að koma fram með
tillögu um lánsheimild til framhalds
brimbrjótnum, og samkvæmt því, er Ed.
ætlar hjeraðsbúum að leggja fram móti
landssjóðsstyrknum, en sem jeg annars
hefði neyðst til að gjöra, þ. e. bæri jeg
eigi enn fyllsta traust til orðheldni
virðulegra samdeildarmanna minna í
máli þessu.

Sveinu Bjðrnsson: Jeg flyt hjer
ásamt 1. þm. S.-Múl. (Þ. B.) brtt. á þgskj.
864. Húu er þannig til komin, að itíd,
var samþykt að veita tveimur póstum,
Ama Gíslasyni og Bjarna Ketilssyni,
eftirlaunastyrk, 300 kr. á ári hvorum.
Ed. hefir ekki sjeð sjer færÞað fallast
á þetta, þ. e. a. s., hún hefir viðurkent,
að það beri að veita þessum mönnum
eftirlaun, en hefir fært þau niður um
100 kr. eða niður í 200 kr. til hvors.
Jeg tel það illa farið, að þetta skuli
hafa verið gjört í háttv. Ed. Mjer er
ekki fullljóst af hvaða ástæðu deildin
hefir gjört þetta, en hinu hygg jeg að
megi færa rök fyrir, að þessir menn
32
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eigi fylatu sanngirniskröfu til þessarar
litlu eftirlaunaupphæðar, semNd. ánafnaði þeim.
Jeg þekki vel ástæður Árna Gíslason
ar. Hann heflr verið póstur 22 bestu
ár æfi sinnar, en ljet af þeim starfa fyrir 10 árum. Þá var hann svo staddur,
að hann hugðist mundu geta haft ofan
af fyrir sjer, án þess að leita til landssjóðs. Hann hefir aldrei áður farið þess
á leit að fá eftirlaun, þótt hann hafi átt
fulla kröfu til þess. En nú þarf hann
að fá styrk, því að hann hefir bæði mist
efnu sín og heilsuna. Þessi maður hefir
sýnt það, að hann ætlaði ekki að óþörfu
að kroppa fje landssjóðs. Hann er þess
fyllilega verður, að fá þessi eftirlaun,
og það þótt hærri væru, þar sem hann
hefir nú setið eftirlaunalaus í 10 ár. Ef
hann hefði fengið vanaleg póstaeftirlaun,
væri sú upphæð orðin 2000 kr. Hann
á því fremur heimtingu á að fá þessar
300 kr., sem jeg hefi farið fram á að
hann fengi, og það þótt hann lifði i 20
ár enn þá, sem varla verður reyndar,
þvi að hann er kominn hátt á sjötugs
aldur. Nú er svo komið fyrir honum,
að hann þarf þessa fjár með, til þess
að geta dregið fram lífið.
Jeg skal ekki vera margmæltari ura
þetta, en skal að eins geta þess, að meðflytjandi minn (Þ. B.) hefir sagt mjer,
að nokkuð líkt væri ástatt fyrir hinum
póstinum, Bjarna Ketilssyni. Hann hefir verið póstur í 17—18 ár, er orðinn
slitinn og heilsulaus sjálfur og auk þess
er kona hans og böm heilsutæp. Þörfin
á að úr kjörum þessara manna verði
bætt er því mjög mikil.
Þetta er eina brtt. er mitt nafn stendur við, en jeg vil þó minnast örfáum
orðum á einstaka fleiri brtt., er komið
hafa fram.
Það er þá fyrst kolamálið. Háttv. þm.
N.-ísf. (Sk. Th.) hefir komið fram með
brtt. á þgskj. 874 um að veita Guðm.

bryggjusmið Guðmundssyni 12 þús. kr.
lán úr viðlagasjóði, til þess að vinna kol
úr Skorahlíðum. Enn fremur hefir hv. Ed.
sett í 16. gr. fjárlagafrumvarpsins 25
þús. kr. fjárveitingu til kolanámurannsókna á íslandi. Meiri hluti fjárlagan.
Nd. er þeirrar skoðunar, að fella beri
þessa fjárveitingu, en skora á stjórnina að
undirbúa málið undir næsta þing. Jeg
hefi ekki getað fallist á þetta, og skal
jeg nú gjöra grein fyrir minni skoðun
þessu viðvikjandi.
Það láu tvær umsóknir fyrir þessu
þingi, önnur frá Guðm. Guðmundssyni
um 30—40 þús. kr. lán, hin frá námufjelagi íslands, um 20 þús. kr. fjárveitingu til rannsókna á kolum. (Jmsókn
þessi var þannig orðuð, að fje þetta
yrði greitt aftur, ef námur fyndust, annars ekki.
Guðmundur Guðmundsson hefir bæði
eytt tíma og fje til rannsókna þarna
vestra. Er talið að hann hafi í vor hitt
svo gott lag, að tilvinnandi sje að vinna
þar kol. Hann hefir tekið sýnishorn af
þessum kolura og hafa þau reynst að
vera góð brúnkol, óblandin leir. Það
er þvi enginn vafi á því, að þarna hafa
fundi8t kol, ef nóg er af þeim, sem gætu
orðið nothæf og munað um, en því miður liggur þetta ekki þannig fyrir, að
hægt sje að segja, að hjer sje um námu
að ræða. Kolaiagið er 12 cm. að þykt.
Og mjer sagði maður, dr. Helgi Jónssod, er nýlega farðaðist á þessum slóðum þar vestra og skoðaði lagið, að það
gangi inn i fjallið, en ekki sje hægt að
sjá hvort það þykni er innar dragi.
í vor sneri þessi maður sjer til velferðarnefndar og stjórnar, og fór fram
á að landssjóður keypti dálitið sýnishorn af þessum koium. Stjórnin pantaði þá hjá honum 60 tonn, til að komast að raun um hversu nothæf kolin
væru. Jeg held að þessi 60 tonn sjeu
ókomin enn, en það stafar af því hversu
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erfitt er að lenda þarna veatra ogerfitt
að vinna kolin.
Þetta er það, sem um námuna er að
segja, og ef litið er óvilhöllum augum
& máiið, þá sjer hver maður, að þetta
er ekki rannsakað til hlýtar. Það er
því misskilningur, að ekki sje hægt að
fá hjer brúkleg kol, ef gengið er að
greftinum með eitthvaö handa á milli,
þó hins vegar sje óvíst hversu mikið af
kolum þarna kann að vera. Þetta gœti
því orðið til þess að bæta úr þvi háa
verði, sem á kolum er nú.
Nú er tilgangurinn sá, að Guðmundur
Guðmundsson fái lán úr viðlagasjóði, en
þó sú lánsheimild sje veitt, þá getur
hann ekki fengið fjeð fyrr en eftir 1.
jan. 1916; en það væri nokkuð seintog
auk þess er undir hælinn lagt hvort
fjeð yrði þá til, gæti jafnvel farið svo,
að aldrei á næsta fjárhagstímabili yrði
hægt að lána fjeð, enda þótt lánsheimildin sje samþykt.
Jeg bendi á þetta, til þess að sýna
fram á, að óliklegt er að þettakæmiað
liði nú i haust, eins og ýmsir halda.
Hin beiðnin var frá Námufjelagi Islands. Það hefir lika eytt tíma ogpeningum i kolanámurannsóknir, en ekki
fundið góða kolanámu.
En að hvorutveggju athuguðu, þarf
meira fje til rannsókna, og þar sem
þetta mái þykir mikilsvert, þá vil jeg
aðþingið skiljist ekki svo við, að það gjöri
ekkert í því að athuga og rannsaka
þetta mál, og það nú þegar.
Hin eina rjetta leið er að fela stjóminni sjálfri að sjá um, að rannsóknirnar fari fram. Hvar hún ber niður, ræður hún sjálf. Ef til vill verður það hjá
Guðmundi, og ef til vill annarsstaðar;
þvi vil jeg að stjórnin ráði.
Mjer hefir heyrst það á háttv. deildarmönnum, að málið sje svo mikilsvert,
að skylt sje að hreyfa þvi. En sumir

af meðnefndarmönnum mínum eru þeirrar skoðunar, að undir þessum erfiðu
kringumstæðum sje ekki ástæða til að
veita fje í þessu skyni, enda telja þeir
óvist, að fjeð sje nægilegt; um það vanti
upplýsingar.
Það er rjett, að þetta er ekki nákvæmlega áætlað, en þeir, sem einhverja
nasasjón hafa af slikum fyrirtækjum,
eru vissir um, að áreiðanlega fari ekki
meira en 5 þús. kr. til verkfræðings,
10 þús. kr. í verkfærakaup, og þá eru
eftir 10 þús. kr. í verkalaun. Þessi
upphæð virðist þvi nægileg. Þeim, er
vilja fresta framkvæmdum i þessu efni,
má benda á, að menn finna nú mjög
til þess háa verðs, sem er á kolum.
Osk þeirra er því, að rannsakað sje
hvort kolanámur sjeu í landinu. Yrði
sú raunin á, þá má ganga að þvi sem
visu, að þá fengist eldsneyti með vægara og sfmngjarnara verði. Og við vitum ekki nema ástandið verði enn
hörmulegra með haustinu og þaðan af
verra næsta haust á eftir. Væri þá
ekki sárt að þurfa að naga sig í handarbökin fyrir það, að hafa nú ekkert
gjört í þessum málum.
Viðvíkjandi peningahliðinni vil jeg
benda á það, að á þessu ári eru flutt
inn 60 þús. tonn og kostar hvert 25
krónum meira en vanalega. Verðhækkunin er því alls l’/a miljón kr. Vjq hluti
af þessu borgaði fyllilega þá peninga,
er hjer ræðir um.
Þá skal jeg minnast fáum orðum á
brtt. frá háttv. 2. þm. Eyf. (St. St.j á
þgskj. 898, þar sem hann fer fram á,
að frestað verði að setja miðstöðvarhita
í Holdsveikraspitalann, vegna verðhækkunar á efni. Það lá fyrir fjárlaganefnd Nd. þegar frá upphafi umsókn um þessa fjárveitingu, og þar skýrt
frá því, hvers konar hörmung þessir
vesalingar, sem þar eru, hafa átt við
32»
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að búa, vegna þess, hve eldfærin hafa
verið vond. Þeir hafa jafnvel heldur
kosið að sitja skjálfandi i vetrarkuldanum, heldur en þola reyk og stibbu
þá, er fylti alt húsið, ef i ofnana var
lagt. Nefndin sjer sjer ekki fært að
taka þetta upp hjer vegna sparnaðar,
en mælti með því, að ráðin yrði bót á
þessu í næstu fjárlögum. En nú hefir
háttv. Ed. tekið svo mikið tillit til þessa
fólks, að hún vill að fjeð sje veitt nú
þegar, svo að þessir aumingjar kveljist
ekki lengur. Jeg vil því mæla með
þvi, að Nd. fylgi Ed. að málum í þessu,
fyrst hún hefir tekið fjárveitinguna upp
í fjárlagafrumvarpið, ekki síst þar sem
verðhækkunin nemur þó ekki meira en
3—4 þús. kr. Þá virðist varla vera
gjörandi að horfa í þann skilding, þegar svona stendur á.
Þá vil jeg minnast örfáum orðum á
brtt. frá háttv. þm. N.-ísf. (Sk. Th.) á
þgskj. 866, þar sem farið er fram á, að
feld sjeu burtu skilyrðin í athugasemdinni aftan við flóabátana. Strandferðanefnd Nd. tók upp þessi skilyrði,
vegna þess, að henni virtust þau nauðsynleg til að safna skýrslum, er gjöra það
unt að gjöra sjer grein fyrir, hvort ástæða
sje til að styrkja þessar ferðir.
Ef
nokkurt vit á að vera í þessu, verður
stjórnin að hafa eitthvað við að styðjast. Nefndin leggur því til, að brtt
verði feld.
Út af ummælunum um Mentaskólann,
vil jeg láta þess getið, að jeg, sem annars er með því afi reyna að takmarka
aðsókn að skólanum, var ekki þess
Binnis að taka styrkinn nú sem
stendur af fátækum nemendum. En
jeg lífc svo á, að það þurfi að reyna
koma að nýju skipulagi á skólann,
koma á skólagjaldi fyrir efnaða nemendur, en fripláss væru handa þeim
fátækari, og þeir einir fengju styrk, er
yæru verulega efnilegir. Nefndin getur

alveg fallist á tillögu háttv. þm. Dal.
(B. J.). Hún lítur svo á, að rjett sje
að nota skólagjald til þess að styrkja
fátækari nemendur.
Jeg hefði gjarnan viljað minnast á
fleiri atriði, og helst hefði jeg viljað hafa
tækifæri til þess að fara i gegnum allar breytingartillögurnar og mæla með
og móti, eftir því sem jeg lít á þær,
eins og sumir háttv. deildarmenn tíðka
nú. En þess er enginn kostur, og verð
jeg því að láta atkvæði mitt nægja um
hverja einstaka þeirra.
Að endingu vil jeg geta þess, af þvi
að jeg man ekki eftir, hvort komið hafa
fram upplýsingar um það, að nefndin
leggur til að aðstoðarfje þjóðmenjavarðar verði hækkað um 200 kr. Ástæðan
an til þess er sú, að það má skoða afráðið,
að málverkasafn landsins, ergeymthefir
verið hjer í Reykjavík, verði falið honum til umsjónar, raða því og semja skrá
yfir það. Þetta virðist því í alla staði
vera sanngjarnt, þar sem þessi raaður
er kunnur að því, að vera slíku starfi
vel vaxinn og er samviskusamur og
vandvirkur.
Enda er þetta gjört til
þess, að almenningi gefist kostur á að
hafa safnsins einhver not.
Guðmundur Eggerz: Heimspekingurinn úr Dalasýslu, maðurinn með
tólfkóngavitið, beindi síðast orðum til
mín. Jeg skal geyma það fyrst að
svara honum, en vil minnast örfáum
orðum á þokulúðurinn á Dalatanga, áður en jeg kem að hinum.
Háttv. Ed. hefir tekið fjárveitingu í
þessu skyni upp í frumvarpið, og nemur hún 14. þús. kr. Jeg er nú þeirrar
skoðunar, að þessi þokulúður eigi ekki
að vera á Dalatanga, heldur á Seley.
En jeg hefi samt ekki treyst mjer til
að fara fram á fjárveitingu til þessa, af
því að mjer hefir verið sagt, að það
kostaði um 30 þús. kr. að koma þessq
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i kring, auk reksturkostnaðar. En reksturakostnaðurinn yrði meiri á Seley en
á Dalatanga, af því að eyjan er óbygð.
En þó að mjer líki staðurinn, ervalinn
hefir verið, ekki alls kostar, þá get-jeg
þó gefið þessu raín bestu meðmæli Vakir það því fyrir mjer jafnframt, ef
þessi þokulúður reynist vel, að slikt hið
sama verði tekið upp á þokusvæðunum
fyrir austan.
Jeg hefi komið fram með breytingartillögur um að fella niður nokkra liði
úr fjárlágafrumvarpinu. Fyrsta till. er
um það, að fella niður 1000 kr. til að
semja yfirsetukvennafræði. Jeg vænti
þess, að háttv. framsögum. (P. J.) sannfærði mig um, hve mikil nauðsyn væri
á þessu, en hann sagði það að eins, án
þess að færa rök fyrir því, að svo væri.
Jeg skora þvi á hann, að upplýsa þetta
betur.
Samkvæmt lögum nr. 15,22. okt. 1912,
um yfirsetukvennaskóla, þávarlandlækni
veitt 1000 kr. launaviðbót, til þess að
hafa á hendi kenslu í þessari grein, til
þess að trygging fengist fyrir því, að
yfiraetukonur gætu leyst starf sitt sem
allra best af hendi. En þá var ekkert
á það minst, að gefa ætti út yfiraetukvennafræði. Það er fyrat nú, að þessi
fluga hefir komist á kreik þar i háttv.
Ed.
Þetta virðist mjer vera sjerataklega
óþarft, þar sem prófessorar við lagadeild Háskólans, er skrifað hafafciknin
öll af kenslubókum í sinni grein, fá nálega ekkert fje til þess.
Jeg skal ekki vera eins langorður og
háttv. þm. Dal. (B. J.), og skal jeg því
hlaupa á breytingartillögunum.
Jeg hefi gjört tillögu um að fella 5
þús kr. fjárveitingu til að rannsaka
vatnsveitu í Vestmannaeyjum. Það er
víðar erfitt en þar að ná í vatn, t. d.
í Stykkishólmi. Þar verður að sækja
vatn svo langan veg, að það er tveggja

klukkutíma reið, og þó er ekki farið
fram á neina hjálp til að bæta úr þessu.
Auk þess telja margir alveg þýðingarlaust að leita að vatni í Vestmannaeyjum. Það kvað vera eins ilt að finna
þar vatn, eins og speki í kollinum á
háttv. þm. Dal. (B. J.).
Þá ætla jeg að eins að minnast á
brtt. við eina fjárveitingu, sera sje styrkinn til dr. Guðmundar Finnbogasonar.
Auðvitað býst jeg við, að menn sjeu
orðnir hundleiðir á umræðunum um
hann, enda verður það í síðasta sinni,
sem jeg minnist á hann, því að jeg er
nú bráðura dauður. (Bjami Jónsson:
Guð gefi lofaður!). Mjer þótti það kynlegt, sem háttv. framsögum. fjárlaganefndar (P. J.) sagði um þann styrk.
Það er aðgætandi, að hjer í Nd. var
hann ætlaður til þess að gjöra rannsóknir og tilraunir til endurbóta á vinnubrögðum, en háttv. Ed. veitir hann til
sálarfræöislegra rannsókna. Mjer skilst
ekki samræmið í þessu, og jeg hygg,
að það muni vera fleiri en jeg, sem álíti
það vera nokkuð annað, að rannsaka
sálir mannanna, en að bæta vinnubrögð
þeirra. Og þótt háttv. framsögumaður
haldi þvi fram, að það sje meiningin,
ef maðurinn fái þennan styrk, þá ætli
hann að verja honum til að endurbæta
vinnubrögð manna, og hafi lofað þvi, þá
sje það beinlínis í bága við fjárlögin,
eins og þau koma frá Ed. Því að ef
Alþingi hefir samþykt að veita t. d.
6000 kr. til einhvers vegar, þá er alls
ekki heimilt að taka þær til þess að
bæta t. d. sál háttv. þm. Dal. (B. J.),
og sama er, þótt dæminu sje snúið við.
Matthías Ólafsson: Það hefir atvikast svo, að jeg á hjer brtt. á þgskj.
885 um utanfararetyrk handa barnakennurum, ásamt öðrum háttv. þingm.
Háttv. Ed. hefir veitt 1000 kr. í þessu
skyni, en við leggjum til, að það sje
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hækkað upp í 1600 kr., en þá er jafnframt ætlast til, að þeir barnakennarar,
sem utan fara, gefi út skýrslu, sem ekki
sje minni en ein örk prentuð, um utanför sina og árangur hennar, og útbýti
henni svo gefins til allra kennara, svo
að þeir, sem ekki er fært að farautan,
en verða að sitja heima, njóti þó nokkurs góðs af því, sem hinir hafa heyrt
og sjeð. Jeg hygg að þau 600 króna,
sem við leggjum til að bæta við í þes3U
skyni, myndu borga sig. Ef menn hafa
trú á því á annað borð, að mentun sje
nauðsynleg og að þvi hetur sje farið,
sem meira sje kent, þá hljóta þeir einnig að vilja gjöra eitthvað til þess, að
kennararnir út um landið fái sem besta
mentun. Hjer er því ekki farið fram
á annað en gott eitt.
Þá er hjer önnur brtt., sem jeg á
ásamt háttv. N.-ísf. (Sk. Th.) á þgskj.
867 um brimbrjótinn í Bolungarvik, sem
sje að skilyrðið, sem háttv. Ed. hefir
sett inn fyrir fjárveitingunni, sje felt
burtu. Jeg hefi tekið það fram, hjer
við umræður áður, að það er gjörsamlega óhugsandi, að hreppsfjelagið geti
lagt fram meira fje i þessu skyni að
svo komnu. Það hefir þegar bundið
sjer svo þungar byrðar, að það fær
naumast undir risið, og sama er að segja
um sýslufjelagið, að það hefir svo margar og þungar byrðar að bera, að það
getur ekki hlaupið undir bagga með
Bolvíkingum. En þegar einu sinni er
búið að leggja út í það, að styrkja þetta
fyrirtæki, og alt útlit er fyrir, að það
verði að miklu gagni, þá erekkihyggilegt að hætta við það í miðju kafi. Það
yrði til þess, að það, sem unnið er af
verkinu, yrði ónýtt að meira eða minna
leyti. Og ef nokkur staður ætti heimtingu á styrk úr landssjóði, þá er það
Bolungarvík. Hún hefir verið sá Vitazgjafi, sem um margar aldir hefir fætt,
ekki einungis þá menn alja af Vest-

fjörðum, sem þar hafa stundað sjó, heldur og fjölda manns úr öllum hjeruðum,
sem þar liggja næst, bæði sunnan lands
og norðan. Það væri því vanþakklæti
af þinginu að gjöra Bolvíkingum örðugt fyrir um framkvæmd þessa mannvirkis. Þeir hafa þegar lagt þungan
skatt á sig til þess og tekið stórfje að
láni, og þvi vona jeg það, að háttv.
deild fari ekki að breyta til, heldur samþykki styrkveitinguna eins og áður, án
þess að setja þau skilyrði, senuófært er
að uppfylla.
Svo á jeg nú ekki fleiri brtt., en aftur eiga ýmsir aðrir tillögur, sem jeg
vildi gjarna segja nokkuð með eða móti.
Jeg er því nú, eins og sumir aðrir, svo
ólánssamur, að verða að kljást við háttv.
fjárlaganefnd, og er það út af máli, sem
fjell hjer í deildinni á dögunum, en var
tekið upp i háttv. Ed., en nú legst
nefndin aftur á móti því. Það er styrkurinn til ungfrúr Hólmfríðar Árnadóttur
til kvöldskólahalds. Jeg veit ekki hvað
inargir háttv. þingmenn eru búnir að
leggjast að þessum eina kvenmanni, en
jeg verð að halda því fram, eins og áður, að skóli, eins og þessi, sje sjerstaklega nauðsynlegur hjer í Reykjavik.
Hjer er svo margt fólk, sem vinnur
fyrri hluta dags, en á sig sjálft á kvöldum, og það viðurkenna allir, að mentunin sje nauðsynleg, eiunig fyrir vinnufólk, og ekki hafa komið rök fram gegn
orðum mínum um það, að betra sje
að fólkið gangi í skóla, en að það gangi
á götunni eða gjöri annað verra. Jeg
vona því, að þegar til þess kemur, að
greiða atkvæði um tillöguna um það, að
lækka þenna styrk, þá verði háttv.
deildarmenn svo sanngjarnir, að þeir
greiði atkvæði á móti fjárlaganefnd.
Þá eru brtt. á þrem þgskj., frá háttv.
1. þm. Húnv. (G. H.), háttv. 2. þm.
S.-Múl. (G. E.) og háttv. 2. þm. Eyf. (St.
St.) allar út af fjárveitingu til doktorg
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Guðm. Finnbogasonar. Þaö er nú búið
að tala svo mikið um hana, að það er
að bera í bakkafullan lækinn, að bæta
við það; en þar sem jeg heyri að sumir hneykslast á því, aðtalað er um sál
i sambandi við vinnu, rjett eins og sálin þurfl ekkert að vinna, það þykir
mjer undarlegt. En eins og það sje
ekki einmitt það, sem Guðm. Finnbogason langar til að reyna, að koma likamanum i samband við sálina, þannig,
að hann geti unnið eins og sálu gætt
verkfæri. Jeg greiði engu síður atkvæði
með þessu fyrir því, þótt það sje veitt
til sálarfræðisrannsókna, en þótt það
hefði verið stilað til þess, að leiðbeina
mönnum í vinnubrögðum, þvi að jeg
hefl nú þá skoðun, að arðurinn af þessu
muni einmitt falla atvinnuvegunum í
skaut.
Jeg ætla að það sje háttv. þm. Dal(B. J.), sem á brtt. á þgskj. 854 við 21.
gr. 8. og 9., um raflýsing á Bildudal.
Jeg er þessari tillögu sjerlega meðmæltur og skil ekki að þeir, sem halda fram
stórlánum til sams konar fyrirtækja á
einum stað, geti verið að neita harðlega
um þau á öðrum, o^ mjer dettur í hug
klausan gamla: »01afur pá og Olafur
uppá er ekki alveg það sama<. Jeg
álit að bæði þessi lán eigi jafnan rjett
á sjer, og þótt jeg mæli með þessari
tillögu, þá er það ekki af því, að jeg
vilji fella hitt iánið, en heldur vil jeg
annað en að bæði falli.
Að öðru leyti skal jeg ekki skýra frá
því, hvernig jeg ætla að greiða atkvæði.
Jeg mun vera þegar ráðinn í því um
flest atriði, enda þótl óhæfilega stuttur
tími hafi verið til að átta sig á brtt.,
þar sem menn fengu þær sumar ekki
fyrr en i morgun.

allar, sem fyrir liggja, áður en lykur,
með atkvæði minu. Timinn verður
að leiða það í Ijós, hve heppilega það
tekst, en það er mín afsökun, að enginn gjörir svo öllum líki, og við það
verður að sitja.
Jeg stóð aðallega upp til þess, að vikja
máli mínu að háttv. fjárl.n., og þá sjerstaklega að háttv. framsögum. hennar
(P. J.). Einkum er það um tvö atriði í
13. gr., sem jeg vildi tala lítið eitt. Það
eru liðirnir B. II. og III., sem eru um
flutningabrautir, þjóðvegi og brúagjörðir. Jeg skal geta þess þegar, að jeg get
að miklu leyti fallist á stefnu og tillögur nefndarinnar, og þar á meðal það,
sem stendur i nefndaráliti hennar, að
hún geti ekki fallist á það með hv. Ed.,
að fresta, sökum árferðisins, vegagjörðum, og leggi þvi til breytingar i þá átt,
að hækka vegafjeð. Eins er jeg fyllilega samdómr henni um hitt, sem hún
segir, að ástæða gæti verið til að fresta
að miklu eða öllu leyti öllum brúargjörðum, eða færa þær til að minsta
kosti; og þá er jeg sömuleiðis á sama
máli um athugasemd þá, sem hún hefir
gjört um brýrnar. En aftur á móti virðist mjer, frá mínu sjónarmiði, sem nefndin hafí ekki tekið nógu mikið tillit til
tillagna landsverkfræðingsins i brjefltil
stjórnarráðsins, dags. 30. ágúst siðastL
Hún hefir fylgt því rækilega, að því er
brýmar snertir, og einnig að nokkru
leyti um vegina, en ekki þó -allskostar.
Einkum var það niðurlag brjefsins, sem
jeg hefði óskað að hún hefði fylgt betur en hún hefir gjört. Jeg vil leyfa
mjer að lesa það upp með leyfi hæetv.
forseta. Það hljóðar svo:
»Til þess, að vel væri frá öllu
gengið, þætti mjer landsjómin einnig þurfa að hafa heimild til þess,
að láta vinna meira að vegagjörðSigurður Gunnarsson: Jeg á
um en sem fjárveitingin til þeirra
enga brtt. í þetta sinn en býst hins
nemur, ef brúargjörð verður látin
vegar við, að jeg verði við þær riðinn
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farast fyrir, vegna örðugleika á efniaútvegunum. Ástæðan til þessa er
sú, að samkvæmt fyrirkomulagi því
á útboðun efnis m. m., sem fyrirskipað er í áðurnefndu brjefi stjórnarráðsins 18. mai þ. á., mun verða
ófært að fresta ráðningu verkamanna til brúagjörðanna, þangað
til tilboð um efni i brýrnar eru
fram komin, en fyrr verður ekki
sjeð, hvort nauðsyn er að fella brúargjörðirnar niður. Getur það því
komið fyrir, að bætt verði við brúargjörð, en menn til vinnunnar sjeu
ráðnir, og þarf þá að vera heimild
til þess, að láta þá vinna annað.
Mætti þessi heimild vera bundin við
það, að unnið væri að lögmœttum
vegagjöðum, sem eru flutningabrautirnar, eða að þeim vegagjörðum á
þjóðvegum og flutningabrautum, sem
jeg í tillögum mínum, dags. 30. okt.
f. á., hefi lagt til, að yrðu látnar
ganga fyrir öðrum*.
Það leiðir nú einnig af því, sem jeg
hefl sagt þegar, að jeg er fyllilega samdóma verkfræðingnum um þetta, og ef
háttv. nefnd hefði farið eftir þessu að
öllu leyti, þá hefði hún komið með sams
konar aths. við 13. gr. B. II. og III. og
fólgnar eru í þessum kafla brjefs landsverkfræðingsins. Þess vegna hefði hún
að mínu áliti gjarna mátt ganga lengra
í því, að færa frumvarpið að þessu leyti
aftur i sömu átt og það var, þegar það
kom frá stjórninni, þannig, að ef brúargjörðir færust fyrir, vegna dýrleika á
útlendu efni, þá yrði því meira gjört að
vegagjörðinni.
Þetta var það sjerstaklega, sem jeg
vildi skjóta til háttv. fjárlaganefndar,
ekki af því, að jeg búist við að hún
geti gjört nokkuð í þessu nú við þessa
umr., en hins vegar gæti hún rætt um
þetta við fjárlagan. i Ed. og vitað, hvort

hún mundi ekki vilja fallast á einhverja
aths. i þessa átt.
Svo er það að eins ein brtt. önnur,
sem jeg vildi minnast á. Hún er frá
háttv. þm. N.-ísf. (Sk. Th.), á þgskj.
874, þar sem hann leggur til að veita
Guðm. E. Guðmundssyni bryggjusmið alt
að 12 þús. kr. lán úr viðlagasjóði, til
þess að starfrækja kolanámu hjá Sjöundá-í Barðastrandarsýslu. Jeg get nú
að mörgu leyti fallist á það, sem hv.
1. þm. Rvk. (S. B.) sagði um þetta, að
rannsóknin á því er ófullkomin enn þá,
og er jeg þar ekki í samræmi við greinarhöf. í Morgunblaðinu í morgun, sem
sera heldur þvi fram, að fullsannað sje,
að hjer í landi sje til gnœgð kola. En
hitt hygg jeg sannað, að hjer sje til
allmikið af brúklegum brúnkolum, og
nú hefir þessi maður, sem jeg nefndi
áðan, sýnt lofsverðan dugnað í því, að
leita þau uppi, og komið með álitleg
sýnishorn af þeim, sem hafa reynst vel.
Að vísu jafnast þau ekki á við önnur
kol, en hitt er fyrirsjáanlegt, að stórt
gagn verður þó að þeim, ef mikiðfinst.
Mjer er því nær skapi að styðja þessa
tillögu.
Það kann nú að vera sá hængur á
þessu, að þótt peningarnir sjeu til i viðlagasjóði, þá fáist þeir ekki þaðan að
svo stöddu, en þeir ættu þó að vera til
snemma á næsta vori. Það má líka
játa, að ábyrgðin, sem hann býður að
veði fyrir láninu, er ekki mikils virði,
en þar sem hjer er ekki nema um 12
þús. kr. að ræða, þá held jeg að áhættan þyrfti ekki að vera mikil, ef svo er
hagað til, að landssjóður borgi ekki út
fjeð nema smátt og smátt, og á meðan
má sjá aðgjörðir mannsins, og draga að
sjer höndina, ef svo vill verkast. Þetta
virtist mjer mundi gjöra tillöguna aðgengilegri, og þótt aldrei nema svo færi,
eins og háttv. þm. N.-ísf. (Sk. Th.) benti
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á, að eitthvað af þessu fje færi forgörðum, þá er ekki þar með sagt, að af þvi
þyrfti að verða neitt tjón í sjálfu sjer.
Jeg gat þess víst i upphafi, að jeg
skyldi ekki tala lengi, eða fara út i allan þann fjölda af breytingartillögum,
sem hjer liggur fyrir. Það væri líka
óðs manns æði, og mun jeg því láta
mjer nægja að sýna skoðun mina ura
hvað fyrir sig með atkv. mínu.
Magnús Kristjánsson: Það er
að eins örstutt athugasemd út af 40. lið
á atkvæðaskránni, sem er 19 liður í
brtt. fjárlaganefndar á þingskjali 851.
Brtt. þessi fer fram á, að i burtu falli
athugasemdin við fjárveitingu til kvöldskóla á Seyðisfirði, Akureyri og ísafirði.
Jeg býst við, að fjárlaganefndin gjöri
þetta ekki að neinu kappsmáli, þvi jeg
gjöri ráð fyrir, að hún muni ekki hafa
athugað það fullkomlega, af hvaða
ástæðum efri deild vildi setja þetta inn.
Þetta er þannig tii komið, að ágreiningur og vafningar hafa orðið út af því,
að vafi hefir léikið á því, hvort styrkur
þessi skuli einungis ætlaður til styrktar
iðnnemum, og aðrir komi þar ekki til
greina. Styrkurinn hefir þó verið útborgaður, enda þótt fólk úr annaristjett
hafi notið kenslu við skóla þessa. Það
er út af þessu, sem þetta er komið inn
í fjáriögin, og það virðist svo, að ekki
sje nema vel við eigandi, að fyrirbyggja
allan vafa í þessu máli.
Auðvitað er það tilætlunin, að fyrst
og fremst sjeu það iðnnemar, sem njóti
góðs af styrkveitingu þessari. En þegar svo stendur á, að rúm leyfir, þá finst
mjer óþarfi að útiloka aðra. Það yrði
' einkum alþýðufólkið, hjú og verkafóik,
sem sækti kvöldskóla þessa. Jeg veit,
að öllum háttv. þingmönnum er það
ljóst, að einmitt þetta fólk á afarerfitt
með að menta sig, eftir að barnaskólAlþt. 1915. B. III.

unum sleppir. Þetta fólk hefir engan
tima, nema kvöldstundimar, og þó að
þetta i raun og veru geti ekki orðið
nein veruleg fræðsla, þá verður þó töluvert gagn að því. Þetta kemur i veg
fyrir það, að tímanum sje að minsta
kosti varið illa, því að það er óhætt að
segja, að þetta hefir víða þau áhrif, að
það fólk, sem sækir þessa kvöldskóla,
leiðist miklu siður út i tilgangsláust
göturangl. Það verður ekki beint metið
til peninga, þegar fólk hugsar um að
afla sjer þekkingar, í stað þess aðeyða
bæði tíma og fje í óþarfa. Jeg þori
óhræddur að fullyrða, að engu fje, af
því, sem varið er til mentamála, er betur varið en þvi fje, sem lagt er til
kvöldskólanna.
Jeg vona því, að háttv. deild sje mjer
sammála um það, að bægja ekki mönnum frá þvi, að nota sjer kenslu í skólum þessum, þó þeir sjeu af annari
stjett. Jeg finn ekki ástæðu til að fjölyrða meira um þetta' atriði, en vil mælast til þess, að háttv. fjárlaganefnd lýsi
yfir því, að hún sje ekki mótfallin þvi,
þó að þessi athugasemd standi i lögunum. Jeg hefi svo ekki meira um þetta
að segja.
Þórarinti Bcncdiktsson: Jeg
hefi ekki haft ástæðu til að lengja málþófið um fjárlögin. Háttv. framsögumaður fjárlaganefndarinnar (P. J.) hefir
tekið ómakið af okkur samnefndarmönnum sinum. En það er bjer eitt
atriði, sem mig langar til að fara
nokkrum orðum um, vegna þess, aðjég
er þvi svo miklu kunnugri en fléStir
aðrir háttv. þingdeildarmenn. Það er
erindi frá hreppsnefnd Búðahrépps i
Suður-Múlasýslu um eftirgjöf á simaláni.
Erindi þessu fylgir umsögn landssimastjórans og meðmæli hans. Þegar fjárlaganefndin hafði athugað þetta mál,
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lagði hún það til einróma, að eftirgjöf
fengist, og er skýrt frá ástæðunum til
þess í nefndarálitinu. JÍálinu var svo
vel tekið hjer i deildinni við 2. umr.
fjárlaganna og samþykt í einu hljóði.
En háttv. Ed. heflr ekki farið eins mjúkum höndum um mál þetta; var það felt
þar með flestum greiddum atkv. Jeg
hygg, að Ed. hafl gjört þetta af ókunnugleik, því jeg skil ekki i öðru en að
henni mundi hafa virst þessi eftirgjöf
sanngjörn, ef hún hefði kynt sjer málið
svo sem þurfti.
Þegar simalínan var lögð frá Eskifirði til Búða í Fáskrúðsfirði, var krafist framlags frá sýslunni og þeim hreppum, sem góðs nytu af símanum, sem
nam 7000 kr. Alls kostaði línan rúmlega 21,000 kr. Framlagi þessu var
þannig skift niður, að sýslan lagði fram
2000, Búðahreppur 4000 og hinir hrepparnir 1000. Búðahreppur er því langhæstur, og landssimastjórinn segir í
brjefl, sem jeg hefi hjer fyrir framan
mig, að þessi hreppur hafi lagt frarn
meiri upphœð til símans, en nokkur annar hreppur á landinu. Af þessu láni
eru enn óborgaðar um 2880 kr., og leggur landssímastjórinn til, að hreppurinn
fái eftirgjöf á 2000 kr. Fjárlaganefnd
Nd. færði þessa upphæð niður í 500 kr.
með það fyrir augum, að vera viss. um
að gjöra engum þeim rangt til, sem
lagt hafa fram fje til símalagninga. Var
það einróma álit nefndarinnar, að beiðni
þessi væri sanngjörn og sjálfsögð, og
háttv. Nd. fjelst á það fullkomlega. Jeg
vona því, að háttv. deild taki málinu
vel eins og áður, eftir að Ed. hefir felt
það, og samþykki þessa eftirgjöf. Hjer
er um fullkomna sanngirniskröfu að
ræða, sem hverjum manni er ljóst, þegar hann heflr kynt sjer málið.
Jeg hefl ekki þreytt háttv. deild á
brtt.; skrifað undir eina brtt. með háttv.
1. þm. Reykv. (S. B.) um ellistyrk til

tveggja pósta. Háttv. 1. þm. Reykv.
hefir talað svo vel fyrir þessu máli, að
jeg flnn enga ástæðu tií að bæta neinu
þar við, en leyfi mjer að mæla með tillögunni sem best jeg get. Jeg get sagt
það, að fjárlaganefndin álítur sist of
langt farið, eins og sjá má af nefndaráliti hennar.
Jeg hafði hugsað mjer að leiðrjetta
misskilning, sem kom fram í ræðu hv.
samþingismanns míns, þegar hann talaði um bókasafn Austuramtsins á Seyðisflrði, en jeg get sparað mjer það, því
jeg veit, að hann verður leiðrjettur af
öðrura, sem þykist þurfa að tala við
hann um fleira. Læt jeg því staðar
numið.
Bjðrn Hallsson : í dag, þegar jeg
talaði, gleymdi jeg einu atriði, sem
snerti Norður-Múlasýslu, en háttv. þm.
Dal. (B. J.) var svo góður að minna
mig á það i siðustu ræðu sinni, og þakka
jeg honum fyrir undirtektir hans þar.
Það er 9. liður í 15. greininni um
500 kr. styrkveitingu til bókasafnsins
á SeyðÍBfirði, til þess að kaupa gamlar
bækur. Háttv. Ed. setti þenna lið inn
i fjárlögin, og virðist mjer hann ekki
vel orðaður.
Fyrst og fremst er að geta þess, að
þetta bókasafn heitir ekki bókasafn
Seyðisfjarðar, heldur bókasafn Austuramtsins. í öðru lagi má geta þess, að
tilgangurinn til þessarar styrkbeiðni er
ekki sá, að kaupa slitnar og brúkaðar
bækur, heldur bækur, sem voru gefnar
út áður en útgefendur fóru að senda
söfnunum þær gefins, og þess vegna eru
nú orðnar sumar gamiar, en óbrúkaðar
samt. Þenna misskilning vildi jeg leiðrjetta, svo háttv. þm. sæu, hvernig ætlast er til að þessum styrk sje varið.
Annars er þessi póstur ekki svo stór,
að háttv. deild þurfi að blöskra hann,
þar sem Austflrðingar hafa ekki gjört
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nje gjöra landasjóði þungar búsifjar i
mentamálum. Þar er einungis einn
skóli styrktur af landsfje, áuk unglingaog bamaskóla, sem sje Eiðaskólinn, og
það eru nú ekki nema einar 2500 kr.
á ári, sem honum hafa verið lagðar af
landsfje, þar til nú, að háttv. Alþingi
heflr verið svo sanngjarnt að hækka
atyrkinn i 3000 kr., sem jeg er þakklátur fyiir. Mjer flnst, að þinginu ætti
ekki að blæða i augum, þó að við fengjum þenna styrk til bókasafns, sem er
til aimennra afnota fyrir allan Austflrðingafjórðung.
En mjer fanst jeg
verða var við dálitinn misskilning hjá
háttv. 2. þm. S.-Múl. (Gr. E.) þar sem
hann sagði, að hann hefði aldrei fengið annað en gamlar bækur af safninu,
og hjelt, að þar væri ekki kostur á öðru.
Jeg þekki ekki lestrarfýsn háttv. þm.,
en góðar heimildir hefi jeg fyrir þvi,
að hann hefir aldrei fengið annað að
láni þar en Alþingistiðindin, sem hann
ætlaði að nota til þess, að búa sig undir siðustu kosningabaráttu, og einar 2
bækur aðrar. En af þessu er ljóst, að
hann getur ekki dæmt um safnið, þvi
að bann þekkir það ekkert, og dæmir
því eins og Llindur maður um lit.
Sami maður sagði einnig, að fje þetta
ætlaði bókasafnið að nota til þess, að
kaupa fyrir >reyfara rómana« frá 18.
öld, en þessu og því líku þarf ekki að
svara; það fellur um sjálft sig. Hann
sagði einnig, að ekki þyrfti að bregða
sjer um hlutdrægni, vegna þess, að hann
væri að austan og öllu kunnugur. En
jeg hugsa nú samt, að hægt sje að heimfæra það upp á hann, vegna þess, að'
safnið er á Seyðisfirði, en ekki á Eskifirði. Nábúakriturinn er oft töluverður.
En illa situr á þessum háttv. þingmanni
að snúast á móti þessu, þar sem hann,
eins og aðrir Austfirðingar, er einn af
eigendum safnsins, og ætti því að hafa

áhuga á þvi, að efla það sem mest og
best.
Jeg ætla svo ekki að eyða fleiri orðum um þetta mál, en vona, að þessi
bókapóstur verði látinn standa; hann,
gefur ekkert eyðslufordæmi.
Jeg hefi áður minst á lið, sem fjárlaganefndin hjer í deildinni hefir ekki
getað aðhylst, en sem korainn er frá Ed. En af þvi allmarga háttv. þm. vantaði
þá í deildina, vil jeg leyfa mjer að
minnast með örfáum orðum á þenna
póst aftur. Jeg á hjer við fjárveitinguna til þokulúðursins á Dalatanga. Jeg
er þakklátur 2. þm. S.-Múl. (G. E.) fyrir góðar undirtektir hans i þessu máli,
svo sem líka var sjálfsagt, því að vitinn er á takmörkum Múlasýslnanna, og
hafa þvi kjósendur hans væntanlega
gott af honum og iúðrinum, ef hann
verðurrei8turviðvitann. Og þvívar ekki
nema eðlilegt, að hann mælti með honum, þótt hann þykist vera mikill sparnaðarmaður. Jeg tók það áðan fram,
að mönnum væri mikill áhugi þar eystra
á því að fá lúðurinn, og þeir hafa boðfram */» kostnaðarins, ef landssjóður vill
leggja fram hitt. Það getur verið, að
þess verði ekki kostur síðar, ef tilboðinu er hafnað nú. Nú vilja menn leggja.
þetta á sig til þess að fá lúðurinn, en
það getur verið, að síðar vilji menn
ekki leggja fram þetta fje, og lands-.
sjóður verði þá að kosta hann að öllu.
Þetta er nauðsynjamál, og jeg sje ekki,
að það sje nein hætta að láta þessa
fjárveitingu fylgja með, sjeret^klfgaþar
sem hún er háð sömu athugasemd og
aðrar fjárveitingar til vitamála, að hún
komi ekki til framkvæmda, ef landssjóður hefir ekki handbært fje.
Sigurður Sigurðsson: Það þykir
heyra til að gjöra grein fyrir þeim brtt,
sem menn flytja. Jeg er svo heppinn,
33*

519

Stjórnarfrumvörp stimþykt.
Fjirlðg fyrirárin 1916 og 1197.

eða óheppinn, að eiga nokkrar brtt.,
sem ef til vill væri rjettara að jeg viki
nokkrum orðum að. En það vill nú
svo vel til um þessar tillögur, að þær
hafa allar verið áður til meðferðar hjer
í deildinni og samþyktar. Auk þess
hefir háttv. framsögum. (P. J.) tekið vel
i þær, eða að minsta kosti látið í veðri
vaka, að nefndin mundi ekki verða á
móti þeim.
Þá hefir hæstv. ráðherra minst stuttlega á eina þeirra, þá þeirra, sem við
erum báðir flutningsmenn að, sem sje
brtt. á þgskj. 823, og þarf jeg því ekki
að segja meira um hana.
Og loks hefir háttv. þm. N.-ísf. (Sk.
Th.) tekið af mjer ómakið að mæla með
brtt. á þgskj. 824, sem fer fram á það,
að 20 þús. kr. styrkur til búnaðarfjelaganna verði veittur siðara árið. Auk
þess hefir sami háttv. þm. lagt tveimur öðrum brtt., sem jeg er flutningsm.
að, liðsyrði, og kann jeg honum bestu
þakkir fyrir það.
Af þessum ástæðum öllum er það
óþarfi fyrir mig að mæla sjerstaklega
með þeim till., sem jeg þykist vita að
verði vel tekið í deildinni.
Ástæðan til þess, að póstar þessir voru
feldir i Ed., á ekki rót sína aðrekja til
þess, að Ed. sje þeim i sjálfu sjer óvinveitt, heldur rniklu fremur og sjer í lagi
til þeirrar góðu viðleitni nefndarinnar
þar að spara, og í öðru lagi stafar þetta
af því, að hún hefir ekki verið nœgilega
kunnug öllum þeim ástæðum, sem styðja
og mæla með þeim fjárveitingum eða
styrkjura, sem hjer er um að ræða.
Jeg get þó ekki látið vera að minnast á brtt. mína á þgskj. 822 um styrk
til sjúklingsins, eða fábjánans, Oddnýjar
Pálsdóttur. Jeg hefi nú lækkað upphæðina, og ætti það að mæla með því,
að tillagan næði fram að ganga. Jeg
yeit, að aðajástæðan hjá Ed. fyrir því

að fella þennan lið, er ekki sú, að
Btyrkuriftn sje ekki nauðsynlegur, heldur hitt, að ef fje þetta sje veitt, þá geti
það leitt til þess, að komið verði með
fleiri sams konar tilmæli um að koma
sjúkliuguin á »Den Kellerske Anstalt*
í Kaupmannahöfn. Þetta er auðvitað
ekki útilokað, en í þessu sambandi vil
jeg minnast á það, sem jeg hefi tekið
fram áður, að fyrir þessu er fordæmi.
Og svo er hitt, að vanalega er fólk,
sem svona er ástatt fyrir, skammlíft.
Um brtt. á þgskj. 821, um 200 kr.
styrk til húsmæðrakenslu á Eyrarbakka,
skal jeg leyfa mjer að taka það fram,
að hjer er alveg um sams konar og
hliðstæða húsmæðrakenslu að ræða og
á Bjer stað á ísafirði, þar sem er að
ræða um kvenfjelagið Ósk, og sams
konar fjárveitingu og til Jónínu Lindal
á Akureyri. Jeg þykist vita, að aðalástæðan til þess, að tillagan fjell í Ed.,
hafi verið sú, að háttv. þm. hafi ekki
verið kunnugt um, hvað hjer var um
að ræða; en þeir hefðu getað fengið
þær upplýsingar hjá mjer um það, að
hjcr er um sams konar kenslu að ræða
og á Isafirði og Akureyri, tveggja til
þriggja mánaða kensluskeið fyrir húsmæður í sveit. Þar sem styrkurinn er
svo lágur og beiðnin því hógvær, þá
væuti jeg þess, að háttv. deild samþykki hann.
Háttv. 2. þm. S.-Múl. (G. E.) hefir
komið fram með brtt. um það, að færa
styrkinn til kvenfjelagsins Ósk niður
um nokkur hundruð krónur. (Guðm.
Eggerz: Hefi tekið hana aftur). Það
eru einmitt meðmæli með því, að þessi
styrkur verði samþyktur. Jeg veit, að
hann hefir ekki komið með þá tillögu
af neinum illvilja, heldur af lofsverðri
tilraun til að spara. Hafi hann þökk
fyrir það.
Jeg skal geta þess, að einna almenn-
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ust mótbáran hjer á þinginu gegn því,

hver og einn ráðherra eigi að hafaveg
að siyrkja matreiðslukenslu, er sú, að og vanda af úthlutun þessastyrks. Jeg
ekki sje ástæða til þess nú l dýrtiðinni. vii ekki, að verið sje að dreifa ábyrgðEn jeg vil minna menn &, að það er inni á fleiri hendur. Þetta er min bjargr
einmitt stór ástæða til þess að koma á föst skoðun.
þeesari kenslu. Á námsskeiðunum er
Hin brtt., sem jeg vildi minnast á,
húsmæðrunum, eöa húsmæðraefnunum, er önnur brtt. sem fjárlaganefnd hefir
kent að búa til mat, miklu praktiskar gjört við 15. gr., sem sje sú, að fellaog ódýrar en áður hefir átt sjer stað. niður 2000 kr. fjárveitingu til umbóta
Þetta mælir því með fjárveitingunni, en á hinum fornhelga stað, Þingvöllum.
ekki i móti. Jeg vil minna menn á, að Fjárlaganefndin leggur til að fella
t. d. i ófriðarlöndunum er einmitt lögð þennan lið burtu, og aðalástæða til
áherala á að kenna fólki að búa til þess er sú, að nú liggi ekki fyrvr nein
ódýran mat núna i dýrtíðinni. Svo er glfigg áœtlun um þetta verk. Jeg þori
það t. d. i Þýzkalandi. Þar er pjesum að fullyrða, að þessi upphæd, sem hjer
8Vo þúsundum skiftir dreift út um alt er um að ræða, er ófullnægjandi, og
landið, um mataræði og matartilbúning, hins vegar verkinu svo háttað, að það
og stutt námsskeið haldin um það efni, þarf helst að vinna það I einu lagi.
og konur sendar út um sveitir, til þess (Matthias Olafsson: Veit þingmaðurinn
að kenna almenningi, hvernig hægt er hvað þarf að gjöra?). Já, jeg er þvi
að gjöra sjer sem mestan og bestan miklu kunnugri en háttv. þm. V.-íst.
(M. Ó ). Það þarf að gjöra 2000 m.
mat úr litlu efni.
Um styrkinn til búnaðarfjelaganna langa girðingu, leggja nýjan veg, 800
þarf jeg ekki að tala frekar en búið er m., að ví8u í tvennu lagi, grafa upp
farveg öxarár á 375 m. löngum kafia.
að gjöra.
Við 2. umræðu tók jeg fram ástæð- Um ekkert af þessum atriðum er til
urnar fyrir því, að ekki bæri að kippa áætlun, en það er áreiðanlegt, að þessi
styrknum burtu bæði árin, og nú hefir upphæð, 2000 kr., er ófullnægjandi, enda
háttv. þm. N.-ísf. (Sk. Th.) bent á, að viðurkent af fornmenjaverðinum og
þeim þingmönnum, sem bera þessa fjárþað gæti haft miður góðar ^fleiðingar.
Úr því að jeg er nú farinn að minn- veitingu fyrir brjósti.
Enn fremur vil jeg minna á, að næsta
ast á brtt, þá get jeg ekki leitt hjá
mjer að geta um eina eða tvær brtt., ár verður girðingaefni afardýrt, og því
sem liggja fyrir. önnur er frá hæstv. tel jeg hyggilegt að freata verkinu. Þar
ráðberra, um að athugas. við 20. lið 15. með er þó ekki sagt, að verkið sje ekki
gr. falli burtu, þar sem svo er mælt nauðsynlegt, þegar það er betur undirfyrir, að styrknum til skálda og lista- búið, cn það mun naumast geta komið
manna skuli úthlutað eftir tillögum sjer- til framkvæmda, fyrr en undirbúningur
stakrar nefndar. Jafnvel þótt meiri er gjörður, og girðingarefni fæst ódýrhluti fjárlaganefndar geti ekki aðhylst ara. Eins og nú stendur, er það miklþessa tillögu, þá óska jeg að hún verði um erfiðleikum bundið að ná í það, enda
samþykt, og tel illa farið, ef svo verð- naumast fáanlegt.
Þá á jeg smávægilega brtt. á þgskj.
ur ekki. Jeg tel athugasemdina þýð826,
við 6. lið 21. greinar, og fer hún
ingarlausa, bæði með tilliti til fjárveitfram
á, að bú lánsheimild, sem þar er
ingarinnar, sem hjer er um að ræða,
og einnig að öðru leyti, Mjer finst, að um að ræða, sje ekki veitt á nafn. Ef
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þessi maður getur ekki notað lánsheimildina, er ekki sagt, að aðrir geti ekki
fært sjer hana í nyt og því rjettara að
binda hana ekki við nafn. Jeg tel vist
að hæstv. ráðherra veiti lánið, ef hann
sjer sjer það fært, ef til vill þessum
manni, er hann hefir komið sjer i samband
við prentsmiðju, sem jeg tel sjálfsagt að
hann gjöri, eða öðrum, sem eitthvað eru
á veg komnir með að koma prentmyndagjörð á stofn og trygging er fyrir þvi,
að hún geti leomið almenningi að notum.
Annars er mjer þetta ekki kappsmál,
en kann einmitt betur við að styrkveitingar sjeu sem minst bundar við nöfn
einstakra manna.
Jeg ætla ekki að tala neitt frekar um
hinar einstöku brtt., sem komnar eru
fram. Jeg get sagt, að jeg mun sem
fyrr fylgja þeim, sem vilja fella niður
fjárveitingar, sem eru óþarfar eða þola
bið. Brtt. fjárlaganefndar miða að því,
að spara um 20 þús. kr., eins og háttv.
framsm. sagði, og fara fiestar í þá átt
að færa fjárveitingarnar sem næst því,
sem þær voru, þegar frumv. var samþykt hjer við 3. umræðu, en taka þó
hins vegar tillit til framkomins vilja
Ed. og reyna að mæta henni á miðri
leið. Jeg skal ekkert um það dæma,
hvemig nefndinni hefir tekist í þessu
efni, en vona hins vegai að brtt. beri
þess vott, að henni hafi verið þetta ríkt
i huga. Aftur hafa komið fram tillögur
frá einstökum mönnum, sem miða til
aukinna útgjalda, og aðrar, en þó færri,
sem sparnaðar miða. Þeir, sem þær
hafa flutt, eiga þökk og heiður skilið
fyrir, og mun jeg fylgja þeim að mál
um, sem frekast jeg sje mjer fært.
Sigurður Eggerz: Jeg hefi ekki
átt margar breytingatillögur við fjárlögin. Það er að eins ein einasta brtt.,
sem jeg hefi flutt og nú kemur aftur.
Jeg og háttv. 1. þm. Rang. (E. J.) flytj-

um breytingartillögu á þgskj. 889, um
brúargjörð á Jökulsá á Sólheimasandi.
Eins og kunnugt er, samþykti þessi hv.
deild að veita 78 þús. krónur til þessarar brúargjörðar. Jeg hygg, að talin
hafi verið með þvi 17 atkvæði. í hv.
efri deild hlaut brúin 4 atkvæði, en þó
að hún hlyti ekki fleiri atkvæði þar,
mátti heýra það á umræðunum í deildinni, að fleiri voru henni meðmæltir.
Háttv. 6. kgk. (J. Þ.) lýsti yfir þvi, að
brúargjörðin væri mjög þörf og kjördæmið ætti skilið að fá hana, enda var
líka við því að búast, því að hann barðist drengilega fyrir þvi 1911, að lög yrðu
sett um byggingu brúar á Jökulsá.
Fyrir það er jeg honum þakklátur, og
jeg veit, að hlutaðeigandi hreppsbúar
þar eystra eru honum þakklátir líka.
Það er því vitanlega mjög leiðinlegt,
að þessi háttv. þingmaður skyldi lýsa
því yfir í efri deild, að sökum þess, að
jeg væri flytjandi tillögunnar á þingi,
þá yrði hann að vera á móti brúarmálinu í þetta skifti. Þrátt fyrir þaö tel
jeg hann meðmæltan fjárveitingunni, og
má þá telja 5 atkvæði í efri deild, þó
að það slysaðist svo, að háttv. þingmaður gæti ekki verið með fjárveitingunni af pólitiskum ástæðum. Jeg skal
engan dóm leggja á þessa framkomu;
það munu aðrir gjöra á sínum tima. Það
var síðasti konungkjörni þingmaðurinn,
sem lýsti því yfir á Alþingi, að hann
gæti ekki verið með máli, sem var borið fram af pólitiskum mótstöðumannr
hans.
Einu sinni var sú skoðun uppi á þingi,
og henni haldið fast fram af háttv.
framsögum. (P. J.), að það ætti að vera
sjálfsagt »princip< að brúa einhverja
stórá á hverju fjárhagstímabili. Þetta
»princip< eigum við að halda fast við.
En þegar þessi brú kom til sögunnar,
þá dóu þessi fallegu *princip<. Þá var
það nóg að taka einhverjar smáspræn-
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ur, en láta þau vatnsföll, er mannskæðust hafa verið, óbrúuð. Þetta »princip<
er litið lofsvert og athugavert, ef þingið heldur langt í þessa »princip« átt.
Jeg skal ekki að þessu sinni eyða
mörgum orðum í það, að sanna nauðsynina á þessari brúargjörð. Það var
gjört við 2. umr. og háttv. þm. Rangv.
(E. J. og E. P.) hafa'sýnt rækilega fram
á þörflna. Þó get jeg ekki stilt mig
um að minna á það, sem venjulega er
tekið til greina hjer á þihgi. Á þessi
hefír nú tekið 40 mannslif, svo að menn
viti um. Sje mannslifíð reiknað lágt,
25 þús. kr„ þá er áin búin að taka 1
miljón kr. frá landinu. Og menn mega
ekki halda, að hún skili því aftur; hún
skilar því aldrei, sem hún heflr einu
Binni tekið. Hún heimtar fleiri lif og
heldur áfram að breiða meiri sorg yfir
hjeruð þau, er hún rennur um. Alþingi
getur ekki lengur skotið sjer undan því,
aðþaðþekki þörfína. Þingið 1911 akildi
hana. Jeg skal ekki neita þvi, að það
voru mjer mikil vonbrigði, hvernig háttv.
Ed. tók í þetta mál, og mjer ér óhætt
að fullyrða, að marga mun hafa furðað
á þvi, hvernig háttv. Ed. skildi við
fjárlögin. Jeg hygg, að það sje óviturleg pólitik, að spara fje til vega- og
brúagjörða, en setja i þess stað óverulegar veitingar, er litlu máli skifta. Jeg
sje ekki ástæðu til þess, að orðlengja
þetta. Jeg vænti þess, að háttv. Nd.,
er tók málinu svo vel seinast, taki þvi
vel aftur og sýni háttv. Ed„ að hún
getur ekki drepið úr frv. þá drætti, er
gjöra það svipmeira og fastara en annars.
Hæstv. ráðherra hefir komið fram
með brtt. á þgskj. 843, viðvikjandi úthlutun styrksins til listamanna. Háttv.
1. þm. Árn. (S. S.) mintist á það, áður
en hann settist, að athugasemd min, er
samþykt var við 2. umr. og lika í Ed.,
væri óheppileg; það væri rangt að vera
að dreifa ábyrgðinni.

Jeg get ekki aðhylst þessa skoðun hv.
þingmanns. Jeg tel það sjálfsagt, að
Alþingi leggi sem minst áf fjárveitingarvaldi sínu til stjórnarinnar, hverju
nafni sem hún nefnist. Það er »princip«, sem talsvert er farið að stinga sjer
niður upp á síðkastið, og jeg verð að
telja það mjög óheppilegt. Menn mega
engan veginn skilja orð rain svo, að
þetta sje stílað til núverandi stjórnar.
Yfirleitt tel jeg það óheppilegt fyrir
stjórnina sjálfa, að hafa þetta vald, þvi
að það má alt af segja, að hún noti
það til þess að útvega fylgismönnum
sinum eða bjeruðum, sem henni eru
hlynt, pólitíaka bitlinga. Og auk þess
geta stjórnirnar vitanlega misbeitt þessu
valdi.
Hæstv. ráðherra sagði, að athugavert
væri að samþykkja svona athugasemd,
vegna þess, að löggjafarvaldið gæti ekki
neytt Stúdentafjelagið eða Bókmentafjelagið til þess að tilnefna þessa menn.
Að visu er þetta satt, en jeg er viss
um það, að neitun af hálfu þessara fjelaga er ekki að óttast. Þau munu þvert
á móti telja sjer það ánægju og sóma,
að verða við þessu. Sje það ekki annað, sem hæstv. ráðherra heflr á móti
þessu en þetta, þá held jeg, að óhætt sje
að fella brtt. hans.
Jeg vænti þess, að háttv. Nd. haldi
fast við fyrri samþykt sína og Ed. i
þessu, og felli þcssa brtt.
Ráðherra: Háttv. þm. V.-Sk. (S.
E.) hefír andmælt brtt. minni á þgskj.
843. Jeg þarf ekki að svara honum i
löngu máli; hann kannaðist við aðalástæðu mina, að það væri rjett, að Alþingi gæti ekki skipað Bókmenta- eða
Stúdentafjelaginu að tilnefna menn, til
þess að gjöra tillögur um úthlutun
styrksins. Hann þarf ekki heldur að
óttast það, að Btjórnin geti ekki útnefnt
mennina af jafn skynsamlegu viti, þvi
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að auðvitaö er henni innan handar, að þm. (G. B.), að gerlarannsóknir Búnaðleita sjer aðstoðar hæfra manna i þessu arfjelags íslands eiga ekkert skylt hjer
efni. Annars skal jeg geta þess, að við.
Út af styrkveitingu til Ragnars Lundþað er ekki jeg, heldur fyrverandi ráðborg,
til að gjöra ísland kunnugt erherra (S. E), sem heflr undirbúið fjárlagafrumv. og tekið upp þá stefnu, að lendis, beindi háttv. þm. V.-Sk. (S E.)
láta stjórnina úthluta þessum styrk. fyrirspurn til mín um það, hver væri
Honum hefir þó láðst að taka upp þessa afstaða min til þess máls. Jeg get svarathugasemd. Það getur verið, að þetta að því, að jeg þekki þennan mann af
hafl gleymst honum, en þó er það harla afspurn og hefi lesið það, sem hann hefir
ólíklegt. Vitanlega heflr hann leyfi til skrifað um íslensk efni, þótt ekki þekki
að komast til æðri þekkingar. Honum jeg hann persónulega. Dylst jeg ekki
virðist það kann ske varhugavert nú, við það, að þetta er mætur maður og
að leggja þetta vald í hendur stjórnar- hefir komið vel fram í garð vorn íslendinnar, þótt honum hafi ekki sýnst svo inga, svo að hann er alls sóma verður
áður i vetur. Jeg er honum sammála af vorri hálfu.
um það, að það er ástæðulaust að fara
Jeg hefi nú heyrt, hvað háttv. þm.
lengra í því, að leggja svona vald í N. ísf. (Sk. Th.) hugsar sjer að gjört sje
hendur stjórnarinnar en nauðsynlegt er. með þessari fjárveitingu, og eftir þvi,
En því er nú svo farið, að stjórnin verð- sem honum fórust orð, virðist mjer sem
ur að framkvæma marga hluti, sem fjárveitingin muni ekki alveg varhugafjárveitingu þarf til. Alþingi getur ekki laus. Þótt þessi háttv. þingmaður sje
tekið fram öll hugsanleg skilyrði og einn í flokki, þá skildist mjer svo, að
sundurliðanir.
hann talaði ekki eingöngu frá. eigin
Þá er tillaga um það að fella burtu brjósti, heldur og fyrir annarra þingm.
að veita vissa upphæð í fjárlögunum hönd. Jeg verð að telja varhugavert,
til þess að kosta líffærameinfræðing við að ráðast i nokkuð það, sem orkað geti
Háskólann. Ed. heflr litið rjettar á tvímælis út á við, óg einkanlega eru
þetta mál en Nd., og vænti jegþess, að þessir timar ekki heppilegir til framháttv. Nd. lofl þessu nú að standa, því kvæmda á þvi, sem vjer kynnum að
að jeg er sannfærður um að þetta er vilja gjöra; ef öðruvísi væri ástatt. Það
bráðnauðsynlegt, sjerstaklega þar sem hefir verið vakið máls á þessu áður, i
Nd., er ekki hefir þótt of ríf í fjár- fyrra sumar á þingi, en ekki þótt ráðveitingum, hefir sýnt það í öðrum málum, legt að sinna því af sömu ástæðum, sem
t. d. í fjárveitingu til hagnýtrar sálar- sje að ekki væru hentugir tímar til
fræði, að hún kann að meta andlega þess. Þótt mjer því þyki leitt, mannsstarfsemi. Enn fremur hafa báðardeild- ins vegna, sem jeg tel alls góðs makir samþykt að veita fje til gerlarann- legan af vorri hendi, þá get jeg ekki
sókna við Búnaðarfjelag fslands, sem greitt atkvæði með þessari fjárveitekkert kemur við fjárveitingu þeirri, er ingu.
bjer ræðir um. Jeg ætla, að þeir menn,
Þá 8ný jeg mjer að ullarmatinu. Maðsem hest allra hjer á þingi hafa vit á ur sá, sem þetta verk hefir með höndþessu, þeir háttv. 1. þm. Húnv. (G. H) um, hefir tjáð mjer, að það væri með
5. kgk. þm. (G. B.), hafi báðir mælt með öllu ófullnægjandi, að hafa fjárveitingfjárveitingunni og sýnt fram á það, að una að eins fyrra árið. Hann telur nauðminsta kosti annar þeirra, háttv. 5. kgk. synlegt að hafa fjárveitingu bæði árin,
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því að ekki verði á einu ári unt að
koma ullarmatslögunum í framkvæmd.
Á þessa skoðun hefir fjárlaganefnd Ed.
og deildin sjálf fallist, og þykir mjer
rjett að skýra deildinni frá þessarí skoðun uUarmatsmannsins, ef til athugunar
mætti verða háttv. fjáriaganefnd.
Þá kem jeg að kolanámurannsóknunum. Hjer liggja fyrir tvær tillögur;
önnur um fjárveitingu til rannsókna
óákveðið, hin lánsheimild til tiltekins
manns. Út af þessum tillögum skal
jeg leyfa mjer að bera fram fyrirspum
ir til háttv. flutningsmanna. Það má
vera, að háttv. 1. þm. Reykv. (S. B.),
flutningsmaður fyrrí tillögunnar, hafí,
meðan jeg var ekki viðstaddur, gjört
grein fyrir þvi, sem felst i fyrirspum
minni, en jeg vona, að það afsakist, að
jeg. þá verð að biðja háttv. þingmann
að ítreka ummæli sín. Fyrirspum mín
til hans er sú, hver annast eigi rannsókn þá, sem fara á fram, samkvæmt
tillðgu hans. Raunar stendur í tillögunni, að landsstjórnin eigi að hafa hönd
i bagga með framkvæmd rannsóknanna.
En mig girnir að fá nánarí greinagjörð
á þvi, hvar þessar rannsóknir eiga fram
að fara, hvar eigi að fá verkfræðing til
rannsóknanna, hver eigi námurnar og
hvort landssjóður eigi að fá nokkuð i
aðra hönd fyrir styrkinn. Þessi fyrirspum gildir og að nokkm leyti um tillögu háttv. þm. N.-ísf. (Sk. Th.), en þar
að áuki er þetta, hverja tryggingu ætlast
er til, að lánþegi skuli setja og hvort
hjer er um að ræða námur, sem eru
eign mannsins, eða hann hefir þær á
leigu. Jeg væri þakklátur háttv. þm.
N..ísf. (Sk. Th.) fyrir upplýsingar ura
þetta, því að þær gætu haft áhrif á
það, hverja afstöðu landsstjórnin tekur
til heimildarínnar.
Þá vik jeg að lánsheimildinni til
myndamótasmiðs Ólafs Jónssonar. Það
Alþt 1915. B. 1H.

mun hafa verið bygt á misskilningi bjá
háttv. samþingismanni minum (S. S.), er
hann kvaðst vilja tryggja það, að myndamótastofan yrði stofnun, sem ætluð væri
til almenningsafnota. Það er næsta
óliklegt, að nokkur maður stofni svo
myndamótastofu, að hann hugsi sjer ekki,
að hver, sem þurfa þættist, gæti þar
fengið myndamót. Hjer er sem sje eingöngu um verksýslan að ræða, starfsemi til að græða á. Segjum t. d., að
háttv. samþingismaður minn (S. S.) vildi
koma mynd af sjer i blað (Sigutður
Sigurðsson: Það vil jeg ekki), eða öllu
heldur, að eitthvert blað bæði hann um
mynd af honum. Ef hann yrði við
þvi, þá mundi hann fara til myndasmiðs, láta þar taka mynd af sjer, fá
hana siðan myndamótamanni, sero gjörði
eftir henni clichée, sem svo er kallað,
og eftir henni er síðan myndin prentuð í blaðinu. Sá, sem þannig hefir
fengið myndamót, leigir oft myndina i
hagsmunaskyni til blaða eða bóka. En
hlutverk myndamótasmiðsins er það að
eins, að búa til mótin og selja þau. Að
öðru leyti skal jeg taka það fram, að
mjer er ekki kunnugt um, að tíl sje
nokkur maður hjerlendis, sem kunni að
móta myndir, annar en þessi eini maður.
Þá eru nokkrir smáliðir, sem jeg kann
hvorki fjárlaganefnd nje einstökum þm.
þökk fyrir, þeim er fella vilja éða
lækka. Jeg á þar fyrst við tillögur um
að fellaburtu styrk tildr. Alexanders Jóhannessonar til þýskukenslu við Háskólann og til Jakobs Jóhannessonar tíl
samningar á islenskri setningafræfei.
Háttv. Ed. hefir sett báðar þessar fjárveitingar inn í fjárlögin. Háttv. þm.Dal. (B. J.) hefir lýst báðum þessum
mönnum, og hefi jeg engu þar við að
bæta. Þeir eru báðir mjög efnilegir
menn og fuUkomlega trúandi tU þess,
að leysa vel af hendi verk þau, sem
34
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þeim eru ætluð. Jeg skal taka það samþyktur í deildinni; býst jeg því við,
fram sjerstaklega, að nú er enginn, sem að menn hafi ekki skift svo um skoðheldur uppi fyrirlestrum í Þýsku við un, að þeir greiði ekki atkvæði með
Háskólann; sá, sem það átti að gjöra, tillögunni, sern þá voru með liðnurn.
Hin brtt. mín er að eins formbreyter nú herfangi. Enn fremur vil jeg
ing
og fer fram á það, að styrkur til
benda á það, að ef hann hefði verið
hjer kyrr, þá mundi hann hafa fengið Alexanders Jóhannessonar verði fluttur
líkan styrk, sem ætlaður er hjer Alex- úr 14. gr. í 15. Vitanlega er hjer að
ander Jóhannessyni, svipað því sem ræða um háskólakenslu, en með því að
frönskukennarinn fekk, því að ekki suma kann að ugga, að með þessu
mundi hafa þótt rjett að gjöra upp á spretti upp vísir til nýs háskólaprófessors, þá hefir mjer þótt rjett að hafa
milli þeirra.
Jeg gat þess við 2. umr. fjárlaganna styrkinn á þeim stað, sem vant er að
hjer, að jeg vildi ekki láta færa niður hafa bráðabirgðastyrki, enda er það
styrkinn til afskrifta og ljósmynda á ekki tilætlan mannsins, að hann njóti
skjölum í söfnum i Eaupmannahöfn. Jeg styrks lengur en næsta fjárhagstímabil.
Þá eru nokkrar brtt., sem jeg vil leyfa
er enn sömu skoðunar, og jeg leyfl
mjer
að minnast á.
mjer að skírskota til orða minna þá.
Hæstv. ráðherra ber fram tillögu um
Það gleður mig, að háttv. Ed. hefir tekið rjettari afstöðu til þessa máls en 600 kr. launaviðbót handa þjóðmenjaverðinum. Hann hefir nú boðist til
háttv. Nd.
þess, að taka að sjer gæslu á myndaBenedikt Sveinsson: Jeg hefl safni landsins. Hafði jeg hugsað mjer
borið fram tvær lítils háttar brtt. við að koma fram með þingsályktunartilfrv. nú. Vill svo vel til um þær báð- lögu um að fela honum það, en þess
ar, að vakist hafa upp menn til að þarf nú ekki, með því að orðið er sammæla með þeim.
komulag um þetta með honum og forönnur er um fjárveiting til Einars setum þingsins. Fyrir þessi auknu störf
Hjaltested. Háttv. framsm. (P. J.) tók er eðlilegt, að hann fái einhverja þóknþað fram, að hann hefði sjeð ummæli un. í annan stað er nauðsynlegt, að
um þenna mann frá sænskum prófessor umsjón sje með myndasafni landsins;
í New York, sem verið hefðu mjög lof- hefir hún engin verið til þessa, svo að
samleg, og kvaðst þar af hafa sannfærst myndirnar hafa verið í hers höndum, og
um, að þessi maður, Einar Hjaltested, mildi, að ekki skuli hafa glatast. En
væri maklegur þess að fá styrkinn. Jeg nú, er þær eru komnar í höndur góðs
þarf ekki að endurtaka það, sem jeg manns, má búast við því, að þeim sje
hefi áður sagt um manninn; læt mjer vel borgið.
nægja að skírskota til þess og þeirra
Háttv. 1. þm. Árn. (S. S.) mælti heldbrjefakafla, sem jeg vísaði þá til. Að ur á móti því, að veitt væri fje nokkeins vil jeg leyfa rajer að benda hæstv. urt til þess að lagfæra Þingvöll, varna
forseta á, að í tillögu minni er prent- því, að áin spilli völlunum framar en
villa, svo löguð, að styrkurinn á ekki orðið er o. fl. Rök hans voru þau, að
að vera nema 1000 kr. fyrra árið, í fjeð væri oflítið; en þetta er misskilnstað þess, sem í tillögunni stendur, 1000 ingur. Þessar 2000 kr., sem til viðgjörðkr. hvort árið. Brtt. er alveg sams ar eru ætlaðar, eru góðar í bráðina;
konar sem liður sá, er hjer var áður smátt og smátt má auka við og bæta.
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Hann sagði, að gjöra þyrfti veg annars
staðar nm völlinn en nú er; þótt kostnaður yrði við það að breyta veginum,
þá þyrfti ekki að greiða hann af þessu
fje, með því að vegamálastjómin hefir
lýst yfir því, að hún mundi leggja fram
fje til þess. Girðing um vellina þarf
ekki að vera dýr, vegna þess, að hún
þarf ekki að standa lengur en vellirnir
eru að gróa upp. Sama er að segja um
það að grafa niður árfarveginn; það
má gjöra út af- fyrir sig, án þess að
aðrar framkvæmdir til umbóta þar á
þingstaðnum fari fram samtimis. Það
er enginn bagi, þótt lagfæringin fari
ekki öll fram á sama tíma. Þykir mjer
auðsýn skylda hins opinbera að hlynna
að þessum fornhelga stað, einkum þar
sem hið opinbera hefir gjört sitt til
þess að spilla staðnum með illum vegalagningum, sem marga hafa hneykslað,
eins og sjá má af einni ritgjörð dr.
Finns Jónssonar og fieiri manna, er á
þetta hafa minst.
Háttv. þm. N.-ísf. (Sk. Th.) hefir borið fram tillögu um að veita Guðmundi
E. Guðmundssyni 12000 kr. lán, til a'ð
vinna kolanámu á Vesturlandi. Þessi
tillaga er af því sprottin, að nefndur
Guðmundur bryggjusmiður fór fram á
30 þús. kr. lán úr viölagasjóöi til verksins. Undirtektir undir þá beiðni hafa
orðið heldur daufar, og heldur þótti mjer
háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.) taka dræmt
í, að nokkurt fje yrði veitt til þessa.
Þar talar háttv. þingmaður ekki fyrir
hönd kjósenda sinna. Jeg hefi ekki orðið þess var, að almenningur hafi veitt
nokkru máli betri meðmæli en þessu,
eins og þráfaldlega hefir mátt sjá í blöðunum, einkum í Morgunblaðinu og Vísi,
t. d. síða8t í mor^un í Morgunblaðinu, í
grein eftir síra Olaf. Ólafsson fríkirkjuprest, þar sem skorað er á þingið að
bæta úr kolaskorti þeim, Bem nú er

hjer, með því að styðja Guðmund að
þessum atvinnurekstri.
Háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.) tók það
fram, að ekki væri unt með þessu að
bæta úr kolaskortinum nú, i fyrsta lagi
vegna þess, að ekki væri unt að veita
umrætt lán, fyrr en eftir nýjár, og í
öðru lagi af því, að þótt tillagan yrði
samþykt, væri óvist, hvort nokkurt fje
væri til í landssjóði, til þess að fullnægja lánsheimildinni.
Jeg skal nú geta þess gagnvart fyrra
atriðinu, að þótt Guðmundur Guðmundsson gæti ekki fengið landssjóðslánið fyrr
en eftir nýjár, þá mundi hann þó að
likindum geta fengið lán annarsstaðar
upp á þetta landssjóðslán, ef það væri
heirailað. En gagnvart siðara atriðinu
skal jeg benda á það, að engin vissa er
fyrir því, að landssjóður verði verr
staddur en áður, og i annan stað má
með rjettu skoða þetta lán sem árbótarráðstöfum, og ætti það þvi að ganga
fyrir öðrum lánum, eins og nú stendur á.
Það er ekki að sjá, áð háttv. 1. þm.
Rvk. (S. B.) telji landssjóð í ýkjamiklum fjárekorti, þar sem hann ber fram
tillögu um að gefa 25 þúsundir króna
til kolanámurannsókna hjer á landi.
Jeg býst nú við, að sú tillaga verði
feld, og gjöri þá ráð fyrir, að þingmaðurinn telji landssjóðinn færan um að
lána tólf þúsund kr.
Að vísu er nú svo áliðið, að ilt er að
ná kolum að vestan i haust, en þó
mundi það ekki frágangssök.
Heflr
þessi maður reynst áræðinn og duglegur, og sýnt það, að hann sparar enga
fyrirhöfn til þess að ná kolum. Hann
hefir nú rannsakað kolanámur vestra
um alllangan tima, og telur sig nú hafa
fundið stað, þar sem fá megi góð kol.
Háttv. 1. þingm. Rvk. lagði áherslu
á, að nú væri, vegna dýrtiðarinnar, sjer84*
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stök ástæða til þess að rannsaka kolanámur á Vestfjörðum; en ef mönnum
þykir langt að biða eftir kolum frá
Guðmundi bryggjusmið, af því að bann
geti ekki fengið fje til kolanáms fyrr en
eftir nýjár, þá hygg jeg, að mönnum
fari að leiðast eftir kolum, sem fást eiga
eftir að visindalegar rannsóknir hafa
farið fram, enda óvíst, hver árangur
yrði af slíkum rannsóknum fyrst um
sinn, eftir þeirri reynslu, sem menn
hafa hjer af »vísindalegum námurann8Óknum«.
Jeg get t. d. bent á hlutafjelagið
>Málm«, sem stofnað var hjer í Reykjavik, til þess að vinna gull úr yatnsmýrinni. Þetta fjelag hafði æðstu menn
landsins i stjórn, mikinn höfuðstól og
innborgað hlutafje nam miklu; en hvernig fór? Alt fjeð tapaðist; ekkert var
gjört, og enn í dag veit enginn, hvort
nokkurt gull er til í Vatnsmýrinni eða
ekki. Mjer er ókunnugt um, hvort svo
nefnt >Námufjelag íslands* er áreiðanlegra, en eftir því að dæma, sem eftir
það liggur, þá virðist mjer að minsta
kosti ekki vera ástæða til að fá þvl fje
í hendur. Að minsta kosti tókst þvi
ekki giftusamlega, þegar það týndi bæði
áhöldum sinura og húseignum(!) vestur
í Arnarfirði, sem frægt er orðið.
Jeg vænti þess nú, að þingið verði
við þeirri almennu ósk, að veita Guðmundi lán til þess að halda áfram kolagreftinum þar vestra.
Hann á það
fyllilega skilið fyrir dugnað sinn i þessu
máli.
Hæstv. ráðherra spurði, hvort Guðmundur gæti sett nokkurt veð til tryggingar láninu. Eins og tekið er fram í
tillögunni, þá er ætlast til að hann veðsetji námurjettindi sín og áhöld. Annað veð mun hann ekki hafa, en þótt
það sje ekki fulltrygt veð, þá er á hitt
að líta, að hjer er verið að gjöra til-

raun til árbótar, hjálpa mönnura i
Reykjavík og annarsstaðar, til þess að
fá kol með skaplegu verði, og þar sem
sú er jafnfrarat tilætlunin með lánveitingunni, þá tjáir ekki að ganga jafn rikt
eftir fulltryggu veði, sem annars væri
skylt og sjálfsagt.
Þá vildi jeg minnast nokkrum orðum
á styrkinn til Ólafs Jónssonar prentmyndasmiðs. Háttv. 1. þm. Árn. (S. S.)
var, að því er mjer skildist, móti þvi
að veita lánið, vegna þess, hvaða manni
ætti að veita það. Jeg vil benda hv.
þm. á það, að hjer á landi er enginn
annar en þessi eini maður, sem kann
þessa iðn. Jeg er viss ura, að ekki þarf
að óttast það, að maðurinn fái ekki nóg
að gjöra. Nú, siðan ófriðurinn hófst,
er alveg ómögulegt að fá myndir frá
útlöndum, og yrði því nóg fyrir hann
að gjöra, ef hann ætlaði sjer að fullnægja eftirspurninni. Háttv. 1. þm.
Árn. (S. S.) var hræddur um, að myndirnar kæmu ekki að almennum notum,
vegna þess, að Ólafur myndi gjöra samband við 'einhverja vissa prentsmiðju,
og yrði með þvi lögð einokun á myndirnar. Jeg veit ekki hver hefir komið
þessari flugu i munn háttv. þm, en hitt
veit jeg, að þessi skoðun hans er ekki
bygð á neinum rökum. Jeg tel það alveg víst, að Ólafur myndi sjá sjer hag
í því, að hafa viðskifti við sem flestar
prentsmiðjur, því að með því móti fengi
hann mesta atvinnuna. Ótti háttv. þm.
í þessu efni er þvi áreiðanlega ástæðulaus.
Bjarni Jónssou: Jeg skal byrja
ræðu mína á því, að minnast á það, sem
síða8ti ræðumaður mintist síðast á. lánið
til Olafs Jónssonar prentmyndasmiðs.
Jeg er viss um að háttv. 1. þm. Árn.
(S. S.) meinar ekki það, sem hann hefir
sagt um það mál. Þessi háttv. þingm.,

Stjórnarfrumvörp samþykt.

533-

Fj&rlög fyrir irin 1916 og 1917.

sem alt af vill að allir fái að njóta sín
á því sviði, 8em hæfileikar þeirra eru
bestír.
Þessi maður, sem hjer er um að ræða,
vill fá lán til þess að geta rekið iðn sina.
Mjer virðist ekki nema sjálfsagt að veita
manninum lánið, og það er auðvitað, að
stila verður lánsheimildina upp á nafn,
þegar enginn innlendur maður annar er
til, sem kann þessa iðn.
Jeg skal þá leyfa mjer að minna á
styrkinn, til þess að launa manni við
Háskólann, til þess að kenna liffærameinfræði. Jeg vona að þessi hv. deild
láti það ekki á sannast, að hún sje skiln
ingssljórri i þessu máli en háttv. Ed.
Þá vildi jeg einnig minnast á liðinn,
um að veita fje til að gjöra við Þingvöll. Það hefir verið minst á þetta áður í dag, og skal jeg því vera stuttorður. Einungis geta um það, að það er
ekki rjett, sem sagt hefír verið, að ekki
sje til neinn uppdráttur nje kostnaðaráætlun um verkið. Þetta hlýtur hvorttveggja að vera til, því það var sent
tíl þingsins 1913, þegar fyrst var sótt
um að fje yrði veitt til þessa. Jeg tel
það vist, að þessi styrkur verði veittur,
og skal ekki minnast á það framar
Jeg tel það rjett, að sett verði nefnd
manna til aðstoðar stjórninni með úthlutun skáldstyrksins, og tel ekki ástæðu
tíl að búast við því, að þessi nefnd
verði á nokkurn hátt fjötur um fót
stjórnarinnar. Jeg -álít það varla svaravert, að þessar stofnanir, sem kjósa eiga
nefndina, sjeu svo slæmar, að ekki sje
hægt að trúa þeim til þess að 'velja
sæmilega menn. Að minsta kosti má
ekki ætla Háskólanum, að hann velji
ekki vel. Háskólinn okkar hefir sáð
mörgum góðum frækornum, og svo mun
hann gjöra i þessu máli.
Þá kem jeg að lið, sem jeg mintist
ekki á í dag, vegna þess, hve sjálfsagt
jeg áleit að hann yrði samþyktur. Það

er styrkurinn til Ragnars Lundborg, til
að gjöra ísland kunnugt erlendis. Jeg
vi8si þá ekki það, sem nú er fram komið, að nokkur gjörðist svo djarfur, að:
roæla móti því, að þessi styrkur yrði
samþyktur. Jeg veit, að menn hjer
þekkja ekki Lundborg persónulega, en
menn þekkja hug hans til þessa lands.
Jeg þekki Lundborg persónulega, og veit
að það er fríður maður og hæverskur,
vel að sjer um alt, en hefir sjerstaklega
lagt stund á að kynna sjer hagfræði og
þjóðarjett. Hann hefir skrifað mikið
um ísland, og ber það alt sama blæinn;
þar andar i hverri linu ást til landsins.
Lundborg hefir í mörg ár verið ókeypis
ráðunautur íslenskra kaupmanna, að þvi
er Svíþjóð snertir, og ætti það ekki að
spilla fyrir þvi, að hann fengi þennan
styrk.
Jeg get skilið það, ef sú mótbára
kæmi fram, að við ættum ekki að hafa
útlending til þessa starfa, heldur ættum
við að gjöra það sjálfir. Þessi mótbára
lætur auðvitað vel i eyrum, en hvað
skyldi sá dagur heita, sem allir yrðu
sammála um, hváða maður yrði fenginn
til þessa starfa.
Það er hlægilegt aö heyra annað eins
og að það geti verið hættulegt hlutleysi
voru, að samþykkja fjárveitingu til þessa
manns. Ef menn koma með slikar fullyrðingar, þá eiga þeir að rökstyðja þær,
og visa jeg þessari fullyrðingu hjer með.
heim til föðurhúsanna.
Jeg tel þetta tilboð Lundborgs mesta
kostaboð. Hanii myndi ekki fá einn
eyri fyrir fyrirhöfn sína, þótt þeasi
styrkur yrði samþyktur. Fjeð myndi.
alt ganga til ferðalaga og til að gefa
út rit og bæklinga um ísland, leigja
hús til ókeypis fyrirlestra o. s. frv.
Hjer er því eigi um það að ræða, að
veita þessum manni atvinnu. Hann er
vel efnaður maður, og býður því þessi
kostaboð. Jeg vildi og eigi óska hon-
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um nje öðrum vini íslands, að hann
þyrfti að leita sjer atvinnu hjá hinum
göfuglyndu fulltrúum íslensku þjóðarinnar.
Jeg skal svo ekki hafa fleiri orð um
þetta, en leyfi mjer að biðja þess, að
hæatv. forseti láti greiða atkvæði um
þennan lið með nafnakalli, og læt jeg
svo útrætt um fjárlögin á þessu þingi.
Sveinn Björnsson: Jeg finn mig
knúðan til að segja fáein orð, af því að
háttvirtum þingmanni N.-Þing. (B: S.)
þótti jeg vera þversum í málinu um
rannsókn á kolanámum, og taldi mig
þar brjóta bág við vilja kjósenda
minna. Hann gaf enn fremur í skyn,
að jeg væri svona þveröfugur i málinu
af þvi, að jeg reri undir. til þess að
vinna í þágu sjerstaks fjelags, en ynni
með þvi ógagn öllum almenningi í þessum bæ. Jeg lýsi því hjer með yfir, að
þetta eru hrein ósannindi og ástæðulaus.
Jeg tel það mikilvægt, að fá það rannsakað, hvort kol finnast hjer í jörðu, og
jeg hefi ekki sagt neitt orð í þá átt, að
leggja stein i götu þess, að Guðmundi
bryggju8mið verði sýndur allur sómi
fyrir afskifti sín af þessu máli. En að
lána honum stórfje út i bláinn, er ekki
rjett. Hann hefir rekist þarna á eitthvert eidsneyti, en hve mikið, það veit
enginn. Bæði landsstjórnin og Velferðarnefndin voru sammála um að kaupa
af honum 60 smálestir af þessum kolum
til reynslu, en þau kol eru ekki komin
enn, svo að eiginlega veit enginn frekari deili á námu hans. Það má ekki
gjöra sjer neina von um, þó þetta
lán fengist, að þá kæmust nokkur kol að
ráði hingað á markaðinn í vetur.
Það væri ef til vill vert að veita
Guðmundi verðlaun fyrir dugnað, sem
hann hefir sýnt í þessu máli, en hitt
virðist mjer vera mjög heimskulegt, að
fara að lána út stórfje til þess að yinna

kol, sem enginn veit hvort eru til eða
ekki.
Aðdróttun háttv. þra. N.-Þing. (B. S ),
um að jeg væri á móti þessu vegna
hagsmuna sjerstaks fjelags, er ástæðulaus og heimildarlaus.
Hann nefndi í sömu andránni bæði
hf. »Málmur« og »Námufjelag íslands«.
Jeg skal leyfa mjer að lýsa yfir því, að
þar er ekkert samband á milli. Jeg get
i öðru lagi upplýst, að Námufjelag íslands, sem jeg á hlut i, hefir sótt um
styrk til kolanámurannsókna. En jeg
hefi ekki reynt til að útvega því svo
mikið sem einn eyri. Það getur enginn
maður borið mjer þess vætti, að jeg hafi
sagt nokkurt orð við nokkurn mann um
að veita því fjelagi styrk. Jeg álít, að
það eigi að vera í höndum stjórnarinnar. Jeg veit ekki, hvort háttv. þingmenn leggja trúnað á það, en fyrir
mjer er málið sjdlft aðalefnið. Mjer er
það áhugamál, að því verði slegið föstu,
hvort kol sje hjer að finna, eða hvort
þessi vottur, sem þegar er fundinn, sje
svo mikill, að það borgi sig að reka
námugröft hjer.
Jeg skal svo ekki fara fleiri orðum
um þetta, en út af fyrirspurn hæstv.
ráðherra vil jeg leyfa mjer að segja
nokkur orð. Hann spurði, hver ætti að
annast þessar kolarannsóknir. Það
stendur í liðnum. Það er ætlast til að
stjórnin gjöri ráðstafanir þar að lútandi.
Þá spurði hann hvar ætti að fá verkfræðing. Jeg hygg, að það mundi heppilegast að fá sænskan námuverkfræðing,
því að í Sviþjóð eru til námur, sem eru
mjög líkar þessari námu, sem hjer'er
um að ræða. í Höganás hefir fundist
náma, sem er mjög lík námunni i Dufansdal, og þar hefir verið fundin aðferð
til að brenna úr kolunum leirefni, sem
er mjög gott til bygginga. Það má þvi
gjöra ráð fyrir, þótt ekki fyndust hjer
kof að neinu ráði, sem góð væru til
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eldsneytís, þá mætti brenna úr þeim
þetta byggingarefni. Enn fremur spurði
hæstv. ráðherra, hvar ætti að rannsaka,
og hvort laudssjóður fengi nokkuð í aðra
hönd. Jeg gjöri ráð fyrir, ef landið
fengi slikan verkfræðing, sem jeg mintist á áðan, til þess að líta á þessa staði,
þá myndi hann verða látinn dæma um
það sjálfur, hvar rjettast væri að byrja
rannsóknirnar. Ef það yrði í þessari
námu í Skorarhlíð, þá er líklegt, að
landsstjórnin gæti samið svo um, að
landssjóður fengi eitthvað í aðra hönd.
Með þessu móti þykist jeg hafa svarað
fyrirspurnum hæstv. ráðherra.
Úr því að jeg stóð upp aftur, vil jeg
minnast nokkrum orðum á brtt. á þgskj.
885, um utanfararskyrk handa barnaog unglingakennurum. Fjárlaganefndin
i Ed. tók upp þetta nýmæli, af því að
hún hugði, að það gæti orðið til mikils
gagns, að kennarar ferðuðust til annarra
landa og kyntu sjer þar kensluaðferðir
þær, sem bestar þykja. Svo er ráð
fyrir gjört, að styrkurinn verði veittur
fyrra árið manni, sem þegar er farinn
til Ameriku i þessum erindum. I öðru
nefndaráliti er bent á annan mann, og
er hjer lagt til að hækka styrkinn, til
til þess að fleiri en einn geti orðið hans
aðnjótandi.
Þá hefír komið fram tillaga um að
fella niður styrk til kvöldskólahalds í
Reykjavík handa Hólmfríði Árnadóttur.
Hún hefir brotist í því, nokkra undanfarna vetur, að halda uppi kvöldskóla,
sjerstaklega fyrir stúlkur úr sveit. Eftir
þeim meðmælum að dæma, sem fylgja
beiðni þessarar konu frá mætustu mönnum i fræðslumálum, heflr þessi skóli
hennar komið að að mjög miklu gagni
og er fyllilega verður þess að fá styrk.
Að lokum vil jeg minnast á fjárveitinguna til Ragnars Lundborgs. Mjer
þótti háttv. þm. Dal. (B. J.) taka full
djúpt í árinni, þegar hann sagði, að það

væri hneyksli fyrir hvem þingmann,
sem ekki greiddi atkvæði með þessari
fjárveitingu. Jeg skal taka það fram,
að jeg tel þenna mann alls góðs maklegan, en hitt verð jeg að telja illa farið, að þessu skuli hafa verið hleypt inn
i fjárlögin, án þess að vita fyrir fram,
hvort það yrði samþykt af þinginu eða
ekki. Það virðist kann ske eins vel
vera útlit fyrir að þessi fjárveiting verði
ekki samþykt eins og hitt, og verð jeg
þess vegna að telja það illa farið, að
þessi tillaga komin fram. Það er ekki
hægt að ásaka þá, sem greiða atkvæði
á móti tillögunni, því að það er ekki
þeirra ógætni að kenna, að tillagan kom
fram. Jeg skal að eins bæta þvi við,
að jeg teldi það heppilegra, ef fje er
veitt í fjárlögunum til þess að gjöra Island kunnugt i öðrum löndum, að það
sje ekki veitt á nafn. Eins og sakir
standa nú, hlýtur það að vera óheppilegt, að veita manni, sem tilheyrir þjóð,
sem ekki er í sambandi við okkur, fje
i þessu skyni, ekki sist eftir að búið er
að færa þær ástæður fyrir fjárveitingunni, sem færðar hafa verið af einum
háttv. þingmanni hjer i deildinni i dag.
Slgurður Eggerz: Hæstv. ráðherra furðaði á þvi, að þar sem jeg
hefði afhent sjer fjárlagafrumv., án þess
að leggja til að sjerstök nefnd gjörði tillögur um úthlutun styrksins til skálda
og listamanna, þá skuli jeg nú koma
með þessa athugasemd, en þetta sýnir
að hæstv. ráðherra hefir ekkiheyrtummæli mín hjer í deildinni um málið.
Jeg lýsti því yfir við aðra umræðu fjárlaganna, að því að eins hefði jeg tilfært
skálda og listamannastyrkinn I einni
upphæð, að jeg hefði hugsað mjer að
stinga upp á nefnd, til þess að gjöra tillögur til 8tjórnarinnar um styrkinn, en
mjer hafði ekki dottið í hug, hvernig
sú nefnd skyldi skipuð, er jeg samdi
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fjárlagafrumv., en var einráðinn í þvi, ef
jeg befði verið ráðherra áfram, að gjöra
slíka tilögu til fjárlaganefndar. Núhefir mjer dottið í hug fyrirkomulag nefndarinnar, eins og tillagan ber með sjer.
Báðar deildir hafa fallist á tillöguna,
og þar sem hún var samþykt hjer við
2. umræðu með nafnakalli, þá leyfi jeg
mjer að vænta þess, að hún verði líka
samþykt nú.
Út af því, sem hæstv. ráðherra tók
fram, viðvíkjandi atkvæðagreiðslunni um
Jökulsárbrúna, vil jeg geta þess, að
skýrsla mín um það var hárrjett. Jeg
sagði, að hún hefði verið samþykt með
17 atkv., og þetta er alveg rjett, því
að 13 sögðu já og 4 ljetu telja sig með
meiri hlutanum. Jeg vænti þe38, að
hæstv. ráðherra kannist við það, að þetta
hafi verið rjett hjá mjer. (Rdðherra'.
Skýrslum okkar ber algjörlega sarnan).
Úr því að jeg stóð upp, vil jeg minn
ast á brtt. á þgskj. 851, um 1000 kr.
styrk til Hjartar Þorsteinssonar. Fjárlaganefndin hefir fært þenna styrk niður
um 200 kr. Jeg vil fyrir mitt leyti mæla
með því, að hann fái hærri upphæðina.
Þetta er efnilegur maður, sem ekki hefir sótt um styrk áður, og það munar
landssjóð ekki neinu, en manninn munar það mjög miklu.
Þá vii jeg að lokum minnast á fjárveitinguna til Ragnars Luudborgs. Mig
furðaði á því, að þessu skyldi vera
hreyft af einum stuðningsmanni stjórnarínnar. Það er óneitanlega leiðinlegt.,
þar sem um svo ágætan íslandsvin er
er að ræða, að fjárveiting til hans skuli
hafa verið borin upp hjer í þinginu, án
þess að hafa tryggingu fyrir að hún
yrði samþykt. Mjer er sagt, að hæstv.
ráðherra hafi ekki gjört neina athugasemd við það, að tillagan var borin upp,
en jeg verð að segja, að fyrir mitt leyti
hefði jeg helst óskað, að hún hefði ekki
komið fram, ef það er meiningin, að hún

eigi að falla. Jeg álít Islandi lítinn
sóma að því að bera upp slíka tillögu
hjer í þinginu og láta hana falla. Annars skildist rajer á hæstv. ráðherra, að
það gæti stafað hætta fyrír okkar »neutralitet* af þvi að veita þetta fje. Eftir
því sem mjer skildist, átti það á einhvern hátt að standa í sambandi við
stríðið. Jeg vildi leyfa mjer að óska
þess, að hæstv. ráðherra skýri það nánar, á hvern hátt það megi verða.
Iiáðherra: Jeg er sammála háttv.
þm. V.-Sk. (S. E.) um það, að þessi tillaga hefði ekki átt að koma fram, nema
því að eins, að það hefði verið fulltrygt,
að fjárveitingin gengi fram í þinginu.
En það er ekki mín sök, að hún er
fram komin. Jeg hefi aldrei lofað henni
fylgi mínu. En út af því, sem háttv.
þm. V.-Sk. skoraði á mig að skýra nánar frá því, að hverju leyti þetta gæti verið
varhugavert í sambandi við striðið, skal
jeg að eins taka það fram, að jeg vil ekki
gjarna fara að ræða það hjer, hvernig
»internationale Konflikter* myndast, og
vil þvi leiða það hjá mjer að svara
þessu á annan hátt.
Jeg endurtek það, að það er leiðinlegt, að þessi tillaga skuli hafa komið
fram, en það er þeirra, sem bárumálið
fram, að tryggja framgang þess, en ekki
annara.
Benedikt Sveinsson: Mjerfanst
háttvirtum 1. þm. Rvk. (S. B.) vera eitthvað klaksárt af því, sem jeg sagði um
lánveitinguna til G. E. Guðmundssonar,
eins og það gæti orðið til að spilla
kosningu hans hjer í bænum. Jeg skýrði
að eins frá því, að almenningur hjer í
bæ væri þessu máli mjög fylgjandi.
Hann sagði nú, að hann vildi ekki beinlínis leggja á móti þessari fjárveitingu,
en hitt væri víst, að það bætti ekki úr
þörfum manna hjer í haust. Hann
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mœltí jafnframt fastlega með 25 þús.
kr. atyrk handa Námufjelaginu til kolanámurannsókna, og setti það ísamband
við kolaekluna, sem af ófriðnum stafar.
Ef það gæti bætt úr þörfum manna hjer
1 haust, þá er ekki síður ástæða til að
ætla að árangur verði af lánveitingunni
til ö. E. Guðmundssonar.
Háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.) mintist á,
að Velferðamefndin hefði pantað 60
smálestir af þessurn kolum hjá G. E.
Guðmundssyni, en ekki getað fengið
þftu. Sannleikurinn er sá, að það var
ekki fyrr en um mitt sumar, sem þetta
gjörðiat, þegar ómógulegt var að fd skip
til að sækja þessar 60 smálestir. Eins
og menn muna, auglýsti Guðmundur þá
eftir skipi, en það reyndist ómögulegt
að fá nokkurt skip. Þó fjekk hann um
siðir vjelarbát til að sækja kol, en báturinn bar ekki nema 10 smálestir. Þegar kolin voru svo komin hingað, fór
Guðmundur á fund landsstjórnarinnar
og tilkynti henni að kolin væru komin.
Landritari varð fyrir svörum, og þótti
honum þetta of lítið, sagði að Velferðarnefndina munaði ekkert um það og Guðmundur mætti selja þessar tiu smálestir
hverjum sem hann vildi.
Háttv. 1. þm. Rvk. gat þess í þessu
sambandi, að það væri ekki hægt að
fullnægja kröfum Reykvikinga með kolum úr þessari námu. Þetta getur hann
ekkert fullyrt um, þvi að hann þekkir
alls ekki þessa kolanámu og veit ekki,
hvað mikil kol hún kann að hafa að
geyma. En þótt svo væri, að hún fuUnœgði ekki bænum, þá gæti bænum orðið góður styrkur að því, að fá þaðan
kol til drýginda. Guðmundur segist hafa
fundið þarna kolalag, sem hann býst
við að borgi sig að vinna og hann heflr
flutt kol þaðan, sem mönnum hafa likað vel, eins og sjá má af dagblöðunum.
Alþt. 1915. B. III.

Viðvíkjandi veðinu, sem hæstv. ráðherra spurði ura, skal jeg taka það
fram, að námurjettindi hefir lánbeiðandi
fengið til 50 ára í Sjöundárlandi, og eins
hinum megin fjallanna í Patreksflrði.
Þetta á að setja að veði fyrir láninu,
og auk þess mannvirki öll og verkfæri,
sem i sambandi við kolanámureksturinn
standa. Þingið veit þvf, að hverju hjer
er að ganga, og eins og jeg hefl áður
bent á, þá er þetta nokkurs konar árbótarráðstöfun, jafnfrarat því að styðja
þennan duglega mann, sem hefir lagt
mikið i sölurnar, til þess að koma af
stað þessum atvinnuvegi í landinu.
Framsögum. (Pjetur Jónsson):
Það er ekki maigt, sem jeg þarf að
segja i þetta skifti.
Mjer dettur ekki í hug að lá hátfv.
þm. N.-ísf. (Sk. Th.) það, þótt hann haldi
fram þessari kröfu sinni um, að styrkurinn til brimbrjóts í Bolungarvik verði
veittur án skilyrðis um framlag í móti.
Að eins þykir mjer það furða, að hann
skuli nú vilja gjöra þetta að kaþpsmáli
milli deildanna. Mig furðaði þó enn
þá meira á háttv. þm. V.-ísf. (M. Ó.),
að hann skyldi enn þurfa að vera að
klifa svo mjög á þessu máli. Hjer er
æði mikið i húfi fyrir fjárveitingarvaldið. Jeg hygg, að honum yrði þetta ljóst,
ef honum yrði falið að fara kringum
alt landið, og kynna sjer alt það, sem
gjöra þarf i lendinga- og hafnabótum,
þegar hann sjer hve yfirdrifið það verkefni er, og hvað skamt það nær, sem
þingið getur gjört í þessum efnum. Þeesi
fyrirtæki eru svo löguð, að það hlýtur
að fara nokkuð mikið eftir hagsmununum á hverjum stað, hvort eitt fyrirtækið skuli vera látið ganga fyrir öðru, og
ef hagsmunirnir mæla með fyrirtækinu,
þá eru það hagsmunir þeirra, sem að
standa, þeirra, sem sjerstaklega standa
35
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sig við að leggja á sig álögur, vegna
fyrirtækisins. Ef því t. d. notendur
brimbrjótsins i Bolungarvík standa ekki
við að leggja fram fje til hans tiljafns
við landssjóð, þá get jeg ekki með neinu
móti Bjeð, að hann borgi sig fyrir landið. En ef landið tekur hann nú að öllu
leyti á síma arma, þá er það háskalegt
fordæmi, og afardýrt fyrirtæki.
Jeg hefi ekki mikið viljað tala um
styrkinn til Búnaðarfjelaganna. Mjer
fellur illa, ef farið verður að etja kappi
um þetta við háttv. Ed. Jeg held að
bændur gætu gjört sjer það til sóma,
að vægja i kröfum að þessu sinni. En
jeg þykist sjá, að þeir ætli sjer að halda
þessu til streitu, en það tel jeg þeim
miklu fremur til minkunar en tii 'gagns.
Matthías Ólafsson: Mjer dettur
ekki í hug að lá hv. frsm. (P. J.), þó að
hann haldi fast við sina skoðun. En hann
má þá ekki heldur lá mjer, þótt jeg
haldi fast við mína skoðun umbrimbrjótinn, þar sem jeg er sannfærður um að
hún er rjett. Mín skoðun er sú, að
landssjóður eigi að gjöra þetta. Landssjóður er eign alls landsins; þar sem
mest er framleiðslan, er mest lagt í
landBsjóð, og þar er því rjettmætt aö
gjörðar sjeu mestar kröfur.
Þó að jeg hins vegar fallist á, að afla
þurfi landssjóði tekna, þá er þar hægurinn hjá engu að síður. Það væri hægt
með því að leggja á hafnargjald, er
rynni í landssjóð. Þetta yrði beinn
gróði, þar sem hann á hinn bóginn er
óbeinn með því að leggja skatta á framleiðsluna. En ef alt af á að auka skattana á framleiðslunni, eftir því sem þarfir landssjóðs aukast, getur farið svo að
lokum, að menn verði fullþreyttir á
þeim. Fræðslulögin t. d. eru ekki búin
að standa lengi, en mönnum er farið að
finnast, að þau sjeu þungur skattur.
Sama er að segja um vegi. Það er

ekki hægt að leggja góða vegi, af þvi
að fjeð vantar til þess, en þeir vegir,
sem lagðir eru, reynast svo ónýtir, að
þeir verða ófærir innan skamms. Líka
gengur mikið fje til síma, og það hljóta
að vera einhver takmörk fyrir gjaldþoli
manna. Landssjóður hefir nú lagt áður
fram til þessa fyrirtækis, og ef hann
kippir nú að sjer hendinni, og hættir að
veita til þess, kemur það að engu haldi.
Því að sje verkinu ekki haldið áfram,
getur það ekki komið að tilætluðum
notum; framleiðslan eykst ekki og landssjóður tapar því þeim sköttum, er hægt
væri að leggja á þessa auknu framleiðslu á þessum stað.
Jeg vona því, að háttv. deild sýni
svo mikla sanngirni í þessu máli, að
skilyrðin sjeu feld burt.
Framsögum. (Pjetur Jónsson):
Jeg gleymdi einu atriði. Það var viðvíkjandi tillögu nefndarinnar um athugasemdina við vegafjeð, er háttv. þm.
Snæf. (S. G.) mintist á. Jeg er honum
sammála um það, að það er illa farið,
að nefndin tók ekki tillöguna upp í
sama anda og tillaga verkfræðingsins
fer fram á í niðurlagi brjefs hans um
þetta efni. En jeg get ekki sagt um,
hvort nefndin í heild sinni hefði getað
fallist á þá athugasemd. En nefndin
varð að koma starfinu frá á mjög stuttum tíma, og var þvi ekki unt fyrir hana
að kynna sjer öll plögg sem skyldi.
Það mun þvi aðallega vera fyrir óaðgætni, að nefndin kom ekki fram með
svona athugasemd, eins og hann mintist á. En ef hann vildi, að hún kæmi
fram í sameinuðu þingi, þá kæmi til
mála að breyta þessu í efri deild.
ATKVGR.
(Atkv.skrá A. 901):
1. brtt. 851,1 samþ. með 22 shlj. atkv.
2. — 851,2 —
— 22 —
—
3. - 842
— — 23 —
—
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4. brtt. 832 tekin aftur.
5. a— 892 feld með 21 :4 atkv. aö
viðhöföu nafnakalli, og sögðu
jd:

Bened. Sveinsson,
Bjarni JÓnsson,
Björn Kristjánsson,
MagnúsKristjánss.

nei:

Gggert Pálsson,
Einar Arnórsson,
Einar Jónsson,
Guðm. Eggerz,
Guðm. Hannesson,
Hannes Hafstein,
Hjörtur Snorrason,
Jón Jónsson,
Jón Magnússon,
Pjetur Jónsson,
Sigurður Eggerz,
Sig. Sigurðsson,
Skúli Thoroddsen,
Stefán Stefánsson,
Sveinn Bjömsson,
Þorleifur Jónsson,
Þór. Benediktsson.
Bjöm Hallsson, Jóbann Eyjólfsson,
Matth. Ólafsson, og Sig. Gunnarsson
greiddu ekki atkv., og töldust til meiri
hlutans.
5. b brtt. 898 samþ. með 14 : 11 atkv.
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
• jd:
nei:
Eggert Pálsson,
Björn Hallsson,
Björn Kristjáns8on, Bened. Sveinsson,
Einar Arnórsson, Bjarni Jónsson,
Einar Jónsson,
Guðm. Eggerz,
Guðm. Hannesson, Jón Magnússon,
Hannes Hafstein, Magnús Kristjánss.,
Hjörtur Snorrason, Matth. Ólafsson,
Jóhann Eyjólfsson, Sigurður Eggerz,
Jón Jónsson,
Sig. Gunnarsson,
Sig. Sigurðsson,
Sveinn Bjömsson,
Skúli Thorodnsen, Þór. Benediktsson.
Stefán Stefánsson,
Þorl, Jónsson.
Pjetur Jónsson greiddi ekki atkv., og
taldist til meiri hlutans.
6. brtt. 822 samþ. með 14 : 11 atkv. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

/d.net:
Bened. Sveinsson, Bjöm Hallsson,
Bjami Jónsson,
Eggert Pálsson,
Einar Arnórsson, Björn Kristjánss.,
Einar Jónsson,
Guðm, Hannesson,
Guðm. Eggerz,
Hannes Hafstein,
Hjörtur Snorrason, Jóhann Eyjólfsson,
Jón Magnússon,
Jón Jónsson,
Magnús Kristjánss., Pjetur Jónsson.
Sigurður Eggerz, Sig. Gunnarsson,
Sig. Sigurðsson,
Sveinn Björnsson,
Skúli Thoroddsen, Þór. Benediktsson.
Stefán Stefánsson,
Þorleifur Jónsson,
Matth. Olafsson greiddi ekki atkv., og
taldist til meiri hlutans.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

brtt. 851,3 samþ. með 17
— 851,4 —
— 16
— 851,5 —
— 15
— 851,6 —
— 19
— 886
— 16
—
— 835
— 13
—
— 889
— 14
—
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
jd:

nei:

Björn Hallsaon,
Eggert Pálsson,
Bened. Sveinsson, Einar Amórsson,
Guðm. Hannesson,
Bjarni Jónsson,
Björn Kristjánsson, Hannes Hafstein,
Einar Jónsson,
Jón Magnússon,
Guðm. Eggerz,
Matth. Olafsson,
Hjörtur Snorrasou, Pjetur Jónsson,
Jóhann Eyjólfsson, Sig. Gunnarsson,
Jón Jónsson,
Sig. Sigurðsson,
Sig. Eggerz,
Sveinn Bjömsson,
Skúli Thoroddsen, Þór. Benediktsson.
Þorleifur Jónsson.
Þeir Magnús Kristjánsson og Stefán
Stefánsson greiddu ekki atkv., og töldust til meiri hlutans.
14. brtt. 851,7 samþ. með 19 : 1 atkv.
15. — 887
—
— 14:2 —
16. — 836
—
— 19:6
—1
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
35*
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20. brtt.
nei:
/d:
atkv.
Bjarni
Jónsson,
Björn Hallsson,
846 (varatill.) tekin aftur.
21.
—
Bjöm
Kristjánsson,
Bened. Sveinsson,
brtt.
866 (1.—4. liður, aUir í einu)
22.-25.
Einar Amórsson, Hjörtur Snorrason,
feld með 14 : 2 atkv.
Pjetur Jónsson,
Guðm. Eggerz,
875 og brtt. 862 (aðaltill.) feld
26.
brtt.
Sig.
Gunnarsson,
Guðm. Hannesson,
með 14 : 2 atkv.
Sveinn
Björnsson.
Hannes Hafstein,
27. — 862 (varatUl.) feld með 15 : 10
Jóhann Eyólfsson,
atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og
Jón Magnússon,
sögðu
Magnús Kristjánss.
já:
nei:
Matth. Ólafsson,
Björn
Hallsson,
Bjarni
Jónsson,
Sigurður Eggerz,
Eggert Pálsson,
Bjöm Kristjánsson,
Skúli Thoroddsen,
Einar Jónsson,
Einar Arnórsson,
Stefán Stefánsson,
Guðm. Eggerz,
Hannes Hafstein,
Þór. Benediktsson.
Guðm.
Hannesson,
Jón
Jónsson,
Þeir Eggert Pálsson, Einar Jónsson,
Jón Jónsson, Sig. Sigurðsson og Þorleif- Hjörtur Snorrason, Jón Magnússon,
Magnús Kristjánss.,
ur Jónsson greiddu ekki atkv., og töld- Sig. Sigurðsson,
Stef. Stefánsson,
Matth. Ólafsson,
ust til meiri hlutans.
Þorleifur Jónsson, Sigurður Eggerz,
í brtt. 851,8 tekin aftur.
17 | — 876 feld með 20 : 5 atkv.
Þór. Benediktsson. Sig. Gunnarsson,
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
Skúli Thoroddsen,
já:
nei:
Sveinn Bjömsson.
Bened. Sveinsson, Björn Hallsson,
Þeir Bened. Sveinsson, Jóhann EyjólfsGuðm. Eggerz,
Eggert Pálsson,
son og Pjetur Jónsson greiddu ekki
Hjörtur Snorrason, Bjarni Jónsson,
atkv., og töldust til meiri hlutans.
Jón Jónsson,
Einar Arnórsson,
28. brtt. 851,11 samþ. með 18 : 3 atkv.
Sig. Gunnarsson
Einar Jónsson,
29. — 851,12 feld með 16 :9 atkv.
Guðm. Hannesson,
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
Hannes Hafstein,
já:
nei:
Jóhann Eyjólfsson,
Eggert Pálsson,
Björn Hallsson,
Jón Magnússon,
Bened. Sveinsson, Bjarni Jónsson,
Magnús Kristjánss.,
Björn Kristjánsson, Einar Arnórsson,
Matth. Ólafsson,
Jóhann Eyjólfsson, Einar Jónsson,
Pjetur Jónsson,
Pjetur Jónsson,
Guðm. Eggerz,
Sigurður Eggerz,
Sig. Gunnarsson, Hannes Hafstein,
Stefán Stefánsson,
Sig. Sigurðsson,
Hjörtur Snorrason,
Sveinn Bjömsson,
Stefán Stefánsson, Jón Jó nsso n,
Þór. Benediktsson.
Sveinn Björnsson. Jón Magnússon,
Þeir Bjöm Kristjánsson, Sig. SigurðsMagnús Kristjánss,
son, Skúli Thoroddsen og Þorleifur
Matth. Ólafsson,
Jónsson greiddu ekki atkv., og töldust
Sig. Eggerz,
til meiri hlutans.
Þorl. Jónsson,
18. brtt. 851,9 samþ. með 23 : 1 atkv.
Þór. Benediktsson.
19- — 851f10 — án atkvgr.
Þeir Guðm. Hannesson og Skúli Thor-
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oddsen greiddu eigi atkv., og töldust til
meiri hlutans.
30. brtt. 851,13 samþ. með 17 shlj. atkv
'31. — 851,14 samþ. með 17:8 atkv,
að viðhöfðu nafnakalii, og sögðu
já’.
nei:
Eggert Pálsson,
Bjarni Jónsson,
Bened. Sveinsson, Einar Arnórsson,
Björn Kristjánsson, Guðm. Hannesson,
Einar Jónsson,
Jóhann Eyjólfsson,
Guðm. Eggerz,
Jón Jónsson,
Hannes Hafstein, Jón Magnússon,
Hjörtur Snorrason, Matth. Ólafsson,
Magnús Kristjánss., Sveinn Björnsson.
Pjetur Jónsöon,
Sig. Eggerz,
Sig. Gunnarsson,
Sig. Sigurðsson,
Skúli Thoroddsen,
Stefán Stefánsson,
Þorl. Jónsson,
Þór. Benediktsson.
Björn Hallsson greiddi ekki atkv., og
taldist til meiri hlutans.
32. brtt. 851,15 og brtt. 861 feld með
17 : 8 atkv. að viðhöfðu nafnakalli,
og sögðu
nei:
já:
Bened. Sveinsson,
Björn Hallsson,
Bjarni Jónsson,
Eggert Pálsson,
Björn Kristjánsson,
Einar Jónsson,
Hjörtur Snorrason, Einar Arnórsson,
Guðm. Eggerz,
Sig. Gunnarsson,
Hannes Hafstein,
Sig. Sigurðsson,
Stefán Stefánsson, Jóhann Eyjólfsson,
Þór. Benediktöson. Jón Jónsson,
Jón Magnússon,
Matth. Ölafsson,
Sigurður Eggerz,
Skúli Thoroddsen,
Þorleifur Jónsson.
Guðm. Hannesson, Magnús Kristjánsson, Pjetur Jónsson og Sveinn Björnsson greiddu ekki atkv., og töldust með
meiri hlutanum,

33. brtt. 891 samþ. með 17 shlj. atkv.
34.
841.1 og þrtt. 865 samþ. með
15 shlj. atkv.
35.
851,16 samþ. án atkvgr.
36.
841.2 — með 15 : 5 atkv.
37.
841.3 —
— 16 : 1 —
38.
851,171
,
851,18/— *"•*’«*•
39.
40.
851,19 feld með 14 : 6 atkv.
877 tekin aftur.
41.
821 samþ. með 17 : 8 atkv. að
42.
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já:
nei:
Eggeit Pálsson,
Björn Hallsson,
Bjöm Kristjánsson, Bened. Sveinsson,
Einar Arnórsson, Bjarni Jónsson,
Guðm. Hannesson,
Einar Jónsson,
Hannes Hafstein,
Guðm. Eggerz,
Jóhann Eyjólfsson, Hjörtur Snorrason,
Jón Jónsson,
Jón Magnússon,
Magnús Kristjánss, Sig. Eggerz.Sig. Gunnarsson,
Sig. Sigurðsson,
Skúli Thoroddsen,
Þorl. Jónsson,
Þór. Benediktsson.
Matthías Ólafsson, Pjetur Jónsson,
Stefán Stefánsson og Sveinn Bjöfnsson
greiddu eigi atkv., og töldust til meiri
hlutans.
43. brtt 878 feld með 22: 3 atkv. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já:

»ei:

Guðm. Eggerz,
Bjöm Hallsson,
Hjörtur Snorrason, Eggert Pálsson,
Bened. SveinsBon,
Sig. Sigurðœon.
Bjarni Jónsson,
Björn KrÍBtjánsBOB,
Einar Amórsson,
Guðm. Hannesson,
Hannes Hafstein,
Jóhann Eyjólfeson,
Jón Jónsson,
Jón Magnússon,
Magnús Kristjánss.,
Matth. ÓlafsBQn,
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wet:
Pjetur JónBson,
Sigurður Eggerz,
Sig. Gunnarsson,
Sig. Sigurðsson,
Skúli Thoroddsen,
Stefán Stefánsson,
Sveinn Björnason,
Þór. Benediktsson.
Einar Jónss. og Þorl. Jónsson greiddu
eigi atkv., og töldust til meiri hlutans.
44. brtt. 885 samþ. með 20: 5 atkv. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já:
nei:
Björn Hallsson,
Bened. Sveinsson,
Bjarni Jónsson,
Einar Jónsson,
Einar Arnórsson, Guðm. Eggerz,
Guðm. Hannesson, Jóhann Eyjólfsson,
Hannes Hafstein, Þorleifur Jónsson.
Hjörtur Snorrason,
Jón Jónsson,
Jón Magnússon,
Magn. Kristjánss.,
Matth. ólafsson,
Sigurður Eggerz,
Sig. Gunnarsson,
Sig. Sigurðsson,
Skúli Thoroddsen,
Stef. Stefánsson,
Sveinn Björnsson,
Þór. Benediktsson.
Eggert Pálsson, Björn Kristjánsson og
Pjetur Jónsson greiddu ekki atkv., og
töldust til meiri hlutans.
45. brtt. 851,20 samþ. með 16 : 9 atkv.
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já:
nei:
Björn Hallsson,
Bened. Sveinsson,
Einar Arnórsson, Bjarni Jónsson,
Guðm. Eggerz,
Hannes Hafstein,
Guðm. Hannpsson, Jóhann Eyjólfsson,
Hjörtur Snorrason, Jón Magnússon,
Jón Jónsson,
Magnús Kristjánss.,
Pjetur Jónsson,
Matth. Ólafsson,
Sigurður Eggerz, Skúli Thoroddsen,
Sig. Gunnarsson, Sveinn Bjömsson.

/d.Sig. Sigurðsson,
Stefán Stefánsson,
Þorleifur Jónsson,
Þór. Benediktsson.
Eggert Pálsson, Björn Kristjánsson og
Einar Jónsson greiddu eigi atkv., og
töldust til meiri hlutans
46. brtt. 851, 21 samþ. með 19: 6 atkv.
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já:
nei:
Eggert Pálsson,
Björn Hallsson,
Bened. Sveinsson, Einar Arnórsson,
Einar Jónsson,
Bjarni Jónsson,
Björn Kristjánss., Hannes Hafstein,
Guðm. Hannesson, Sigurður Eggerz,
Hjörtur Snorrason, Sig. Gunnarsson.
Jón Jónsson,
Jón Magnússon,
Pjetur Jónsson,
Skúli Thoroddsen,
Sveinn Björnsson,
Þór. Benediktsson.
Guðm. Eggerz, Jóhann Eyjólfsson,
Magnús Kristjánsson, Matth. Ólafsson,
Sig. Sigurðsson, Stefán Stefánsson og
Þorleifur Jónsson greiddu ekki atkv., og
töldust til meiri hlutans.
47. brtt. 851,22 tekin aftur.
48. - 880 feld með 16 : 9 atkv. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já:
nei:
Bjöm Hallsson,
Eggert Pálsson,
Guðm. Eggerz,
Bened. Sveinsson,
Quðm. Hannesson, Bjarni Jónsson,
Hjörtur Snorrason, Einar Arnórsson,
Magn. Kristjánss., Hannes Hafstein,
Sigurður Eggerz, Jóhann Eyjólfsson,
Sig. Sigurðsson,
Jón Jónsson,
Stefán Stefánsson, Jón Magnússon,
Þór. Benediktsson. Matth. Ölafsson,
Sig. Gunnarsson,
Skúli Thoroddsen,
Sveinn Björnsson.
Björn Kristjánsson, Einar Jónsson,
Pjetur Jónsson og Þórieifur Jónsson
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greiddu eigi atkv., og töldust til meiri
hlutans.
49. brtt. 845 samþ. með 13 samhlj. atkv.
50. — 863 (fyrri liður) samþ. með 13
shlj. atkv.
51. — 863 (síðari liður) samþ. án atkvgr.
52. — 851,23 samþ. með 15:10 atkv.
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
nei:
já:
Benedikl Sveinsson,
Björn Hallsson,
Eggert Pálsson,
Bjarni Jónsson,
Bjöm Kristjánsson, Einar Amórason,
Einar Jónsson,
Hannes Hafstein,
Guðm. Eggerz,
Jóhann Eyjólfsson,
Guðm. Hannesson, Jón Jónsson,
Hjörtur Snorrason, Jón Magnússon,
Sigurður Eggerz, Magnús Krístjánss.,
Sig. Gunnarsson, Matthías Olafsson,
Sig. Sigurðsson,
Þór. Benediktsson.
Stefán Stefánsson,
Þorleifur Jónsson.*
Pjetur Jónsson, Skúli Thoroddsen og
Sveinn Bjömsson greiddu eigi atkvæði,
og töldust til meirí hlutans.
53. brtt. 851,24 og brtt. 881 feld með
17:8 atkv. að viðhöfðu nafnakalli,
og sögðu
jd:
nei:
Eggert Pálsson,
Bjöm Hallsson,
Bjöm Kristjánsson, Bened. Sveinsson,
Bjarni Jónsson,
Einar Jónsson,
Einar Arnórsson,
Guðm. Eggerz,
Hannes Hafstein,
Pjetur Jónsson,
Hjörtur Snorrason,
Sigurður Eggerz,
Jóhann Eyjólfsson,
Sig. Sigurðsson,
Jón Jónsson,
Stef. Stefánsson.
Jón Magnússon,
Sig. Gunnarsson,
Skúli Thoroddsen,
Þorleifur Jónsson,
Þór. Benediktsson.
Guðm. Hannesson, Magnús Kristjánsson, Matth. Ólafsson og Sveinn Björnsson greiddu eigi atkvæði, og töldust til
meirí hlutans.

54. brtt. 851,25 samþ, með 17:2 atkv.
55. — 843 feld með 11:11 atkv. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
jd:
net:
Eggert Pálsson,
Björn Hallsson,
Einar Arnórsson, Bened. Sveinsson,
Hannes Hafstein, Bjarni Jónsson,
Jóhann Eyjólfsson, Björa Krístjánsson,
Jón Jónsson,
Einar Jónsson,
Jón Magnússon,
Guðm. Eggerz,
Matth. Ólafsson,
Hjörtur Snorrason,
Pjetur Jónsson,
Sigurður Eggerz,
Sigurður Gunnarss., Skúli Thoroddsen.
Sig. Sigurðsson,
Þorleifur Jónsson,
Sveinn Björnsson. Þór. Benediktsson.
Guðm. Hannesson, Magnús Kristjánsson og Stefán Stefánsson greiddu eigi
atkvæði, og töldust til meirí hlutans.
56. brtt. 851, 26 samþ. með 19:6 atkv.
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
net;
/d;
Björn
Hallsson,
Eggert Pálsson,
Björn Kristjánss., Bjarni Jónsson,
Einar Amórsson,
Einar Jónsson,
Jón Jónsson,
Guðm. Eggerz,
Guðm. Hannesson, Jón Magnússon,
Hjörtur Snorrason, Sigurður Eggerz.
Magn. Kristjánsson,
Matthias Ólafsson,
Sig. Gunnarsson,
Sig. Sigurðsson,
Skúli Thoroddsen,
Stef. Stefánsson,
Þorleifur Jónsson.
Þór. Benediktsson.
Bened. Sveinsso:i; HaoneS Hafstein,
Jóhann Eyjólfsson, Pjetur Jónsson og
Sveinn Björnsson greiddu eigi atkvæði,
og töldust til meiri hlutans.
57. brtt. 890 samþ. með 15:10 atkv. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já:
nei:
Eggert Pálsson,
Björn Hallsson,
Bened. Sveinsson, Einar Jónsson,
Bjami Jónsson,
Guðm. Eggerz,
Björn Kristjánsson, Guðm. Hannesson, -
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nei:
já:
Hjörtur
Snorrason,
Einar Arnórsson,
Hannes Hafstein, Magnús Kristjánss.,
Sigurður Eggerz,
Jón Jónsson,
Sig. Gunnarsson,
Jón Magnússon,
Sig.
Sigurðsson,
Pjetur Jónsson,
Skúli Thoroddsen, Þór. Benedikts8on.
Sveinn Björnsson.
Jóhann Eyjólfsson, Matth. Olafsson,
Stefán Stefánsson og Þorleifur Jónsson
greiddu eigi atkvæði, og töldust til meiri
hlutans.
58. brtt. 882 feld með 17:8 að viðböfðu nafnakalli, og sögðu
jd:
nei:
Bened. Sveinsson, Björn Hallsson,
Eggert Pálsson,
Einar Jónsson,
Bjarni Jónsson,
Guðm. Eggerz,
Hjörtur Snorrason, Björn Kristján8son,
Sigurður Eggerz, Einar Arnórsson,
Guðm. Hannesson,
Sig. Gunnarsson,
Hannes Hafstein,
Sig. Sigurðsson,
Stefán Stefánsson. Jóhann Eyjólfsson,
Jón Jónsson,
Jón Magnússon,
Magnús Kristjánss,
Matth. Olafsson,
Pjetur Jónsson,
Skúli Thoroddsen,
Sveinn Björnsson,
Þorleifur Jónsson,
Þór. Benediktsson.
59. brtt. 879 (aðaltill.) feld með 21: 4
atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og
sögðu
jd:
nei:
Bened. Sveinsson, Björn Hallsson,
Guðm. Eggerz,
Eggert Pálsson,
Hjörtur Snorrason, Bjarni Jónsson,
Stefán Stefánsson. Björn Kristjánsson,
Einar Arnórsson,
Einar Jónsson,
Guðm. Hannesson,
Hannes Hafstein,
Jóhann Eyjólfsson,
Jón Jónsson,

nei:
Jón Magnússon,
Magnús Kristjánss.,
Matthías Ólafsson,
Pjetur Jónsson,
Skúli Thoroddsen,
Sveinn Björnsson,
Þorleifur Jónsson,
Þór. Benediktsson.
Sigurður Eggerz, Sigurður Sigurðsson
og Sigurður Gunnarss. greiddu eigi atkv.,
og töldust til meiri hlutans.
60. brtt. 879 (varatill.) tekin aftur.
61. — 888 feld með 18:7 atkv. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já:
nei:
Bened. Sveinsson, Eggert Pálsson,
Einar Jónsson,
Bjarni Jónsson,
Guðm. Hannesson, Björn Kristjánsson,
Hjörtur Snorrason, Einar Arnórsson,
Jón Jónsson,
Guðm. Eggerz,
Matth. Ólafsson,
Hannes Hafstein,
Þorl. Jónsson.
Jón Magnússon,
Magnús Kristjánss.,
Pjetur Jónsson,
Sig. Eggerz,
Sig. Sigurðsson,
Skúli Thoroddsen,
Sveinn Björnsson,
Þór. Benediktsson.
Björn Hallsson, Jóhann Eyjólfsson, Sig.
Gunnareson og Stefán Stefánsson greiddu
ekki atkvæði, og töldust til meiri hlutans.
62. brtt. 846 tekin aftur, en tekin upp
af háttv. 2. þm. S.-Múl. (G. E.) og
þá feld með 16 :9 atkv. að viðhöfðu
nafnakalli og sögðu
já:
nei:
Björn Hallsson,
Eggert Pálsson,
Benedikt Sveinsson, Bjarni Jónsson,
Einar Jónsson,
Björn Kristjánsson,
Guðm. Eggerz,
Guðm. Hannesson,
Hjörtur Snorrason, Hannes Hafstein,
Sigurður Eggerz, Jóhann Eyjólfsson,
Sig. Gunnarsson,
Jón Jónsson,
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já:
nei:
Sigurður Sigurðsa., Jón Magnússon,
Þorl. Jónsson.
Magnús Kristjánss.,
Matthías Ólafsson,
Pjetur Jónsson,
Skúli Thoroddsen,
Stefán Stefánsson,
Sveinn Björnsson,
Þór. Benediktsson.
Einar Arnórsson greiddi ekki atkv.,
og taldist til meiri hlutans.
63. brtt. 851,27 samþ. með 19:6 atkv.
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já:
nei:
Björn Hallsson,
Bened. Sveinsson,
Eggert Pálsson,
Bjarni Jónsson,
Einar Arnórsson, Quðm. Hannesson,
Einar Jónsson,
Hjörtur Snorrason,
Hannes Hafstein, Jón Jónsson,
Jóhann Eyjólfsson, Skúli Thoroddsen.
Jón Magnússon,
Magnús Kristjánss.,
Matth. Ólafsson,
Pjetur Jónsson,
Sig. Gunnarsson,
Sigurður Sigurðss.,
Stefán Stefánsson,
Sveinn Björnsson,
Þór. Benediktsson.
Bjöm Kristjánsson, Guðm. Eggerz,
Sigurður Eggerz og Þorleifur Jónsson
greiddu ekki atkvæði, og töldust til
meiri hlutans.
64. brtt. 851,28 samþ. án atkvgr.
65. — 848, feld með 18 samhlj. atkv.
66. — 856 samþ. með 14:1 atkv.
67. — 851,29 sjálfallin.
68. — 849, feld með 19:6 atkv. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
net:
Eggert Pálsson,
Einar Jónsson,
Bened. Sveinsson,
Guðm. Eggerz,
Guðm. Hannesson, Bjarni Jónsson,
Magnús Kristján88., Björn Kristjánss.,
Sig. Gunnarsson, Einar Arnórsson,
Alþt. 1915. B. UI.

net:
Hannes Hafstein,
Hjörtur Snorrason,
Jóhann Eyjólfsson,
Jón Jónsson,
Jón Magnússon,
Matthias Ólafsson,
Skúli Thoroddsen,
Sveinn Björasson,
Þór. Benediktason.
Björn Hallsson, Pjetur Jónsson, Sigurður Eggerz, Stefán Stefánason og Þorleifur Jónsson greiddu ekki atkvæði, og
töldust til meiri hlutans.
já:

Sig. Sigurðsson.

69. brtt. 851,30 samþ. með 16: 2 atkv.
70. — 824
— —
14 : 6 —
71. — 851,31 — —
22:3 —
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
net:
já:
Bjöm Hallsson,
Benedikt Sveinsson,
Bjarai Jónsson,
Eggert Pálsson,
Björa Kristjánsson, Hjörtur Snorrason.
Einar Arnórsson,
Einar Jónsson,
Guðm. Éggerz,
Hannes Hafstein,
Jóhann Eyjólfsson,
Jón Jónsson,
Jón Magnússon,
Magnús Kristjánss.,
Matth. Ólafsson,
Pjetur Jónsson,
Sigurður Eggerz,
Sigurður Gunnarss.,
Sig. Sigurðsson,
•
Skúli Thoroddsen,
Stefán Stefánsson,
Sveinn Björasson,
Þórarinn Benediktss.
Guðm. Hannesson og Þorleifur Jónsson greiddu ekki atkv., og töldust til
meiri hlutans.
72. brtt. 851,32 samþ. með 16 shlj. atkv.
73. _ 844 (aðaltillaga) feldmeðl7:8
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nei:
ja:
atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og
Bjarni
Jónsson,
Bened. Sveinsson,
sögðu
Björn Kristjánss., Einar Arnórsson,
nei:
Einar Jónsson,
Guðm. Eggerz,
Bened. Sveinsson, Björn Hallsson,
Hjörtur Snorrason,
Guðm.
Hannesson,
Eggert PálBson,
Bjarni JónBSon,
Jón
Magnússon,
Hannes Hafstein,
Einar Amórsson, Björn Kristjánss.,
Matth.
Ólafsson,
Jón Jónsson,
Guðm. Eggerz,
Einar Jónsson,
Magnús Kristjánss., Pjetur Jónsson,
Hannes Hafstein,
Jón Magnússon,
Sig. Sigurðsson.
Sigurður Eggerz,
Matthias Ólafsson, Hjörtur Snorrason,
Skúli Thoroddsen, Sig. Gunnarssson,
Sig. Gunnarsson, Jóhann Eyjólfsson,
Sveinn Björnsson.
Stef. Stefánsson,
Skúli Thoroddsen. Jón Jónsson,
Þór. Benediktsson.
Magnús Kristjánss.,
Jóhann Eyjólfsson og Þorleifur JónsPjetur Jónsson,
son greiddu ekki atkv., og töldust til
Sigurður Eggerz,
meiri hlutans.
Sig. Sigurðsson,
78. brtt. 851,36 sarnþ. raeð 13 : 5 atkv.
Stef. Stefánsson,
79. — 851,37 — — 19:6 —
Þorleifur Jónsson,
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
Þór. Benediktsson.
nei:
jd:
Guðm. Hannesson og Sveinn BjörnsEggert Pálsson,
son greiddn ekki atkv., og töldust til Björn Hallsson,
meiri hlutans.
Björn Kristjánss., Bjarni Jónsson,
74. brtt. 844 (varatillaga) samþ. með Guðm. Hannesson, Einar Arnórsson,
15 : 10 atkv. að viðhöfðu nafnakalli, Hannes Hafstein, Einar Jónsson,
og sögðu
Hjörtur Snorrason, Guðm. Eggerz,
já:
nei:
Jón Jónsson,
Jóhann Eyjólfsson.
Bened. Sveinsson, Björn Hallsson,
Jón Magnússon,
Bjarni Jónsson,
Eggert Pálsson,
Magnús Kristjánss.,
Björn Kristjánss., Guðm. Eggerz,
Matth. Ólafsson,
Einar Arnórsson, Jóhann Eyjólfsson,
Sigurður Eggerz,
Einar Jónsson,
Jón Jónsson,
Sig. Gunnarsson,
Guðm. Hannesson, Pjetur Jónsson,
Skúli Thoroddsen,
Hjörtur Snorrason, Sigurður Eggerz,
Stef. Stefánsson,
Jón Magnússon,
Sig. Sigurðsson,
Sveinn Björnsson,
Magnús Kristjánss., Stefán Stefánsson,
Þorleifur Jónsson,
Matth. Óiafsson,
Þór. Benediktsson.
Þór. Benediktsson.
Sig. Gunflarsson,
Bened. -Sveinsson, Pjetur Jónsson og
Skúli Thoroddsen.
Sig. Sigurðsson greíddu ekki atkvæði, og
Hannes Hafstein, Sveinn Björnsson og töldust til meiri hlutans.
Þorleifur Jónsson greiddu ekki atkvæði, 80. brtt. 851,38 samþ. meö 21 shlj. atkv.
og töldust til meiri hlutans.
81. — 851,39 — — 17:8 —
75. brtt. 851,33 samþ. án atkvgr.
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
76. og 77. brtt. 851,34 og 851,35 samþ.
jd:
nei:
með 14 : 11 atkv., að.viðhöfðu nafna- Björn Hallsson,
Einar Arnórsson,
kalli, og sögðu
Eggert Pálsson,
Einar Jónsson,
já:
nei:
Bened. Sveinsson, Hannes Hafstein,
Björn Hallsson,
Eggert Pálsson,
Bjarni Jónsson,
Jón Magnússon,
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jd:

net:
Magnús Kristjánss.,
Matth. Ólafsson,
Guðro. Hannesson, Skúli Thoroddsen,
Hjörtor Snorrason, Sveinn Björnsson.
Jófaann Eyjólfsson,
Jóo Jónsson,
Pjetur Jónsson,
Sjgurður Eggerz,
Sig. Gunnarsson, .
Sjg. Sigurðsson,
Stefán Stefánsson,
*
Þorleifur Jónsson,
Þór. Benédiktsson.
82. brtt. 850 og 884 feld með 14 : 5 atkv.
83. og 84. brtt. 851,40 og 851,41 samþ.
með 14 : 5 atkv.
86. brtt. 867 samþ. toeð 16 : 9 atkv. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já:
nei:
Bened. Sveinsson, Björn Hallsson,
Bjarni Jónsson,
Eggert Pálsson,
Björn Kristjángson, Guðm. Eggerz,
Einar Arnórsson, Guðm. Hannesson,
'Jóhann Eyjólfsson,
Einar Jónsson,
Hannes Hafstein, Pjetur Jónsson,
Hjörtur Snorrason, Sig. Gunnarsson,
Sveinn Björnsson,
Jón Jónsson,
Þór. Benediktsson.
Jón Magnúsaon,
Magnús Kristjánss.,
Mátth. Ólafsson,
Sigurður Eggerz,
Sig. Stgurðsson,
Skúli Theroddsen,
Stef. Stefánsson,
Þorleifur Jónsson.
86. brtt. 864,1 sarnþ. með 17 : 2 atkv.
— 16 shlj. —
—
87. — 864,2
— 15 : 3 —
88. — 85142 —
— 14 : 9 —
feld
89. — 883
samþ. með 23 : 2 —
90. — 874
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
nei:
já:
Bened. Sveinsson, Pjetur Jónsson,
Bjarni Jópsson,
Sig Sigurðsson.
Björij Jíristjánss.,
Guðnj, Eggerz,

já:
Björn Kristjánsson,
Einar Jónsson,
Guðm. Eggerz,
Guðm. Hannesson,
Hannes Hafstein,
Hjörtur Snorrason,
Jóhann Eyjólfsson,
Jón Jónsson,
Jón Magnússon,
Sigurður Eggerz,
Sig. Gunnarsson,
Skúli Thoroddsen,
Stefán Stefánsson,
Sveinn Björnsson,
Þorleifur Jónsson,
Þór. Benediksson.

nei:

Þessir greiddu ekki atkv. og töldust
til meiri hlutans: Björn Hallason, Eggert
Pálsson, Einar Arnórsson, MagnÚBKristjánsson og Matth. Ólafsson.
91. brtt. 854,1 (aðaltill.) samþ. 23: 2
atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og
sögðu
«ei;
já:
Björn Hallsson,
Pjetur Jónsson,
Bened. Sveinsson, Þór. Benediktsson.
Bjarni Jónsson,
Einar Arnórsson,
Guðm. Eggerz,
Hannes. Hafstein,
Hjörtur Snorrason,
Jóhann Eyjólfsson,
Jón Magnússon,
Magnús Kristjónss.,
Matth. Ólafsson,
Sigurður Eggerz,
Sig. Gunnarsson,
Skúli Thoroddsen,
Sveinn Björnsson,
Þorleifur Jónsson.
Þessir greiddu ekki atkv. og töldust
tíl meiri hlutans: Eggert Pálsson, Björn
Kristjánsson, Einar Jónsson, GuðmundW*
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ur flannesson, Jón Jónsson, Sigurður
Sigurðsson og Stefán Stefánsson.
92. brtt. 854,2 (varatill.) tekin aftur.
93. — 851,43 tekin aftur.
94. — 823 samþ. með 15 : 1 atkv.
Frumv. samþ. með 21 shlj. atkv. og
endursent Ed.
(A. 908).

2.

Fjáraukalög fyrir árin
1914 og 1915.
Á 2. fundi i Nd., fimtudaginn 8. júli,
var útbýtt
Frumvarpi til fjdraukalaga fyrir drin
1914 og 1915. (A. bls. 88—93).
Á 3. fundi i Nd., laugardaginn 10. júli,
var frumvarpið tekið til 1. u m r.
Ráðherra: Hjer get jeg verið mjög
stuttorður, vegna þess, að jeg hefigetið
um þetta mál áður i sambandi við annannað mál, fjárlagafrumv. í fjáraukalagafrumvarpinu er farið fram á það,
að veitt verði fje tii þeirra gjalda, sem
talin eru í 2.—8. gr. Jeg vænti að sama
nefnd taki þetta frumv. til méðferðar
eins og hitt, og hefi svo ekki meira að
segja að svo komnu.
Eggert Pálsson: Það hefir verið
venja á undanförnum þingum, að víaa
fjáraukalagafrumvarpinu til fjárlaganefndar. Og þótt það kunni að þykja
óviðkunnanlegt, þar sem jeg hefi hlotið
sæti i þeirri nefnd, að jeg leggi það til,
að svo verði gjört nú, þá leyfi jeg mjer
þó, fyrst enginn annar gjörir það, að
leggja til, að því verði visað til hinnar
nýkosnu fjárlaganefndar.

ATKVGR:
Frumvarpinu vísað til fjárlaganefndar með öllum greiddurn atkvæðum.
Fyrstu umr. frestað.

Á 20. fundi í Nd., föstudaginn 30. júlf,
var frumvarpið tekið til framh. 1.
umr. (A. bls. 88—93; þgskj. n. 109,
110,g 111, 119).
Framsögum. (Pjetur Jónsson):
Jeg ætla ekki að standa upp til þess að
halda neina ræðu i þetta skifti. Jeg vil
að eins leyfa mjer að geta þess, að með
brtt. nefndarinnar, ef þær verða samþyktar, hækka aðalupphæð frumv. um
4650 krónur, eða alls upp í 89000 kr. Þær
hafa þvi ekki mikla fjárhagslega þýðingu. Jeg mæli með því, að frumvarpið fari umræðulaust til 2. umr.
ATKVGR.:
Frumvarpinu vísað til 2. umr. með
21 samhlj. atkv.

Á 22. fundi i Nd., mánudaginn 2.
ágúst, var frumvarpið tekið til 2. u m r.
(A. bls. 88—93; þgskj. n. 109, 110, 111,
119).
Framsögum. (Pjetur Jónsson):
Jeg ætla ekki að halda neina ræðu. Jeg
tel það óþarft, því að málið liggur svo
ljóst fyrir, og engar verulegar brtt. við
frumvarpið hafa komið fram. Jeg gjöri
ekki ráð fyrir, að menn vilji neinar
umræður, en ef einhver kynni að óska
skýringa um eitthvert atriði er jeg til
andsvara.
ATKVGR.:
1. gr. (með þeim fyrirvara, að upphæðin breytist samkvæmt atkvgr.) samþ,
með 18 shlj. atkv.
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Viðaukatill. 110,1 samþ. með 19 shlj.
atkv.
2. gr. svo breytt samþ. með 19 shlj.
atkv.
3. gr. samþ. með 20 shlj. atkv.
Brtt. 110,2 samþ. með 18 shlj. atkv.
— 111
— _ 19 —
—
— 119 við brtt. 110,3 samþ. án atkvgr.
— 110,3 svo breytt samþ. raeð 21 shlj.
atkv.
4. gr. svo breytt saraþ. með 21 shlj.
atkv.
5. gr. samþ. með 21 shlj. atkv.
6. — —
— 22 —
—
7. — —
— 22 —
—
8. — —
— 18 —
—
Brtt. 110,4 samþ. með 19 shlj. atkv.
— 110,5 — — 18 — —
Pyrirsögn frv. samþ. án atkvgr.
Prumvarpinu visað til 3. umr. með
22 shlj. atkv.

Á 25. fundi í Nd , fimtudaginn 5.
ágúst, var frumv. tekið til 3. u m r.
(A. 194).
Foraeti tók málið út af dagskrá.
Á 27. fundi í Nd., laugardaginn 7.
ágúst, var frumv. tekið til 3. u m r.
(A. 194, 225, 231, 241).
Framsögum. (Pjetur Jónsson):
Jafnvel þótt fjárlaganefndin hefði þetta
frumvarp alllengi til.meðferðar á undan 2. umr., kemur hún fram með nokkuð margar brtt. nú til 3. urar., án þess
þó að gjöra grein fyrir þeim i framhalds
nefndaráliti. Jeg verð því að fara um
þær nokkrum orðum.
Kyrsta brtt. er sú, að greiða megi af
fje þvi, sem ætlað var til eftirlits úr
landi með fiskiveiðum útlendinga í landþelgi, 700 kr. til Gerðahreppa, vegna

tjóns þess, sem eftirlits báturinn þar
hefir orðið fyrir. Þessu máli er þannig
farið, að mótorbátur sá, sem gjörður var
út til eftirlitsins frá þessum stað, fórst
í haust sem leið, og tjón það, sem hreppurinn varð fyrir, fram yfir vátryggingarupphæðina, sem Samábyrgðin greiddi,
nam 1348 kr. Upp í það hefir hreppurinn fengið nálega 300 kr., svo að það
er um 1000 kr. skaði, sem útgjörðin hefir
orðið fyrir. Háttv. 2. þm G.-K. (K.
D.) hefir skrifað fjárlaganefndinni og
farið fram á, að hreppurinn fengi þenna
skaða greiddan. Hann hafði heyrt í
stjórnarráðinu, að eftir stæði af fje þvi,
sem ætlað var til strandgæslu úr landi
árið 1914 fullar 700 kr. Fjárlaganefndin hefir fallist á, að þar sem landsjóður
og hjeraðsbúar hafa rekið þessa útgjörð
i sameiningu, þá taki landsjóður hlutfallslegan þátt i þeim skaða, sem af
henni hefir leitt. Og þar sem þessar
eftirstöðvar eru fyrir hendi, finst nefndinni sanngjarnt að þær gangi til þess.
önnur brtt. er við 8. gr. frumv., að
bætt verði við dýralæknastyrkinn 200
kr. á yfirstandandi ári, handa dýralæknisnema Lúðvik Þorgrímssyni, sem
kominn er að því að lúka prófi við
dýralæknaskólann 'í Kaupmannahöfn.
Nú hefir annar maður, Hannes Jónsson,
nýlega lokið dýralæknisprófi, en nefndinni er ekki kunnugt, hvort hann getur
fengið styrk á þessu ári eða ekki. En
ef hann fær styrkinn, getur Lúðvik ekkert fengið, nema fje sje veitt til þess á
fjáraukalögum. Vitanlega kemur þessi
upphæð ekki til útborgunar, nema Hannes fái jafnframt styrk.
Þá leggur nefndin til, að þeirri athugasemd verði bætt aftan við frumv.,
að landstjórninni heimilist að endurgreiða Sláturfjelagi Suðurlands vörutoll
af saltkjöti því, sem flutt var inn aftur
21. júlí 1914. Svo stendur á um þetty
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kjöt, að haustið 1913 sat alt saltkjöt
eftír í Vík, án þess að flutningur gæti
fengist á þvi. Kom það til af því, að
þessi höfn er svo afskekt, og þar svo
brimasamt. Kjötið sat þar allan veturinn. En um vorið, er loksins fekst
skipsferð, og kjötið var sent til útlanda,
var markaðsverðið svo fallið, og auk
þess ekki frítt við að skemd væri komin i kjötið, að ekki var um annað að
ræða en að senda það til baka. Þetta
var ekki svo lítill skaði fyrir hlutaðeigendur, ekki síst þegar ofan á bættist
kr. 570,40 verðtollur. En um þessar mundir, sem kjölið kemur heim aftur, var verið að breyta vörutollslögunum þannig, að ekki þyrfti að greiða toll
af endureendum innlendum vörum, enda
var það af þinginu viðurkend vangá, að
þær vörur voru ekki frá upphafl tollfrjálsar eftir lögunum. Nú hefir Sláturfjelagið sótt um, að fá tollinn endurgreiddan, og vill fjárlaganefndin að svo
verði gjört, þar sem það var að eins
fyrir óheppilegt orðalag á vörutollslögunum, að slikar vörur urðu tollskyldar,
og kjötið var komið til landsins að eins
1—2 mánuðum áður en þessu var kipt
í lag.
Þá er önnur athugasemd, sem nefndin
leggur til að sett verði aftan við frv.
Hún er um það, að landstjórninni heimist að kaupa hálfa jörðina Höskuldsstaði
i Reykdælahreppi. Um þetta hefir sýslumaðurinn í Þingeyjarsýslu skrifað stjórnarráðinu, og hefir það brjef verið sent
fjárlaganefndinni, ásamt uppkasti að
tillögum stjórnarráðsins. Þessu er þannig farið, að Höskuldsstaðir hálfir eru
kirkjujörð frá Helgastöðum, en hinn
helmingurinn er bændaeign. En á milli
þessara jarða er landaþræta allþýðingarmikil fyrir báðar jarðirnar, og er alt
óvist um hvoru megin það land mundi
lenda, sem þrætt er ura, ef til dóms
kæmi. Ef jörðin yrði öll kirkjueign,

væri þrætan til lykta leidd, og þá mættí
skifta laudinu svo á milli beggja jarðanna, Höskuldsstaða og Helgastaða, að
báðar jarðirnar yrðu góðar. Helgastaðir
eru góð engjajörð, en Höskuldsstaðir
engjalítil beitarjörð. Má gjöra góða jörð
úr Höskuldsstöðum, ef bætt væri við
hana engjum, þó ekki væri meiru en
þrætulandinu. Viðkomandi hreppstjóri
hefir látið gjöra álitsgjörð um kirkjujarðir í hreppnum, og þar á meðal um
þessa, og leggur hann til, að landssjóður kaupi hana. Verðið er upp kveðið
1000 kr. Segir hann, að það sje að vísu
nokkuð hátt, en þó ekki hærra en svo,
að tilvinnandi muni vera fyrir landssjóð að ganga að kaupunum. Sýslumaður og stjórnarráð mæla með kaupunum. Fjárlaganefndin hefir fallist á
þetta, og því hefir hún lagt til, að þessari athugasemd verði bætt við frumvarpið.
Þá er 3. athugasemdin. Hún er um
það, að hækkuð verði eftiriaun fyrv.
sýsluraanns Skúla Thoroddsen á þá leið,
að þau verði reiknuð frá 1. jan. 1914
kr. 1752,54, í stað kr. 1500,54, sem nú
er reiknað. Munar það 252 kr. Ástæðurnar, sem nefndin hefir fyrir sjer í
þessu, eru þær sörau, sem hlutaðeigandi
hefir skýrt frá í brjefi sínu til Alþingis,
dags. 3. þ. m, og legið hefir frammi á
lestrarealnum. Hafa þingmenn eflaust
lesið það og komist að niðurstöðu um,
hvernig i þessu liggur. Eftirlaunin voru
upphaflega reiknuð kr. 1500,54, miðað
við nettótekjur embættisins. En hlutaðeigandi telur það ekki rjett, heldur hafi
eftirlaunin átt að vera kr. 1752,54. Mismunurinn stafar af þvi, hvað reksturskostnaður embættisins er reiknaður.
Skúli Thoroddsen hafði, sem sýslumaður, gefið upp, að hann hefði verið 350
kr. En þegar eftirlaunin voru reiknuð,
var farið eftir ágiskun hins setta sýslumanns ísfirðinga, Sigurðar Briem, og er
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hún á þá leíð, að siðustu 5 árin muni
kostnaðurinn við embættisfærsluna hafa
verið frá 500—1400 kr. Meðaltal var
síðan tekið af þessum upphæðum, og
gengið út frá 880 kr. embættiskostnaði.
Var það dregið frá embættistekjunum
og eftirlaunin reiknuð eftir því. Það
er vitanlega álitamál eftir hvorri upphæðinni á að fara, 350 kr., sem til tekið var af fyrverandi sýslumanni, eða
880 kr., sem var ágiskun þáverandi
sýslumanns.
En þegar þessi embættiskostnaður er
borinn saman við það, sem aðrir embættismenn, er komust á eftirlaun um
Mkt íeyti og siðar, gáfu upp, og tekið
var gilt, þá verður ekki sjeð, að 350
kr. sje of lág upphæð. Franz Siemsen,
sýslumaður i Gullbringu- og Kjósarsýslu,
réiknar kostnaðinn t. d. 120 kr., Einar
Thorlacius, sýslumaður í Norður Múlasýslu og bæjarfógeti á Seyðisfirði, 400
kr., og Stefán Thorarensen, sýslumaður
í Eyjafjarðarsýslu og bæjarfógeti á Akureyri, 350 kr. Að öllu athuguðu virtist því nefndinni rjett, að telja eftirlaunin miðuð við það, að ekki sje dregið frá embættistekjunum meira en 350
kr., og því hefir hún lagt til þessa athugasemd.
Loks á nefndin brtt. á þgskj. 231,
sem fjell út af þgskj. 225. Hún er um
500 kr. til viðbótar bráðabirgðauppbót
á brauðum. Þessi brtt. er komín fram
fyrir tilmæli biskups og meðmæli stjórnarinnar. Það er sýnilegt, að upphæð
sú, sem til þessa er veitt á núgildandi
fjárlögum, er ekki nægileg. Og með
þvi, að biskup hefir aldrei farið fram á
fjárveitingar til kirkjumálanna, nema
með mestu sparsemd, þá hefir nefndin
fallist á að leggja til, að þessi upphæð
verði veitt.
Viðvíkjandi brtt. hæstv. ráðherra á
þgskj. 241, skal jeg geta þess, að nefnd-

in hefir ekki tekið neina afstöðu til
hennar. Býst jeg við, að hæstv. ráðherra skýri deildinni frá ástæðunum til
þess, að tillagan er frám komin, svo áð
mönnum verði ljóst, hvernig á henni
stendur.
Ráðherra: Jeg á eina brtt. við
fjáraukalagafrumv. á þgskj. 241. Hún
er þannig til komin, að 5. okt. síðastliðinn skrifaði prófessor Björn M. Ólsen
stjórnarráðinu og fór fram á, að það
hlutaðist til um, að hann fengi 200 kr.
árlega launaviðbót frá 1. okt. 1914 að
telja, á sama hátt og þeir prófessorarnir
Jón Helgason og Lárus H. Bjarnason.
En með því að prófessor B. M. Ólsen
kemst ekki undir orðin í lögum nr. 36,
30. júlí 1909, 2. gr. 3. málsgr., hefir
stjórnarráðið ekki sjeð sjer fært, að láta
útborga honum þessa launaviðbót. Hins
vegar er þetta aldraður maður og alls
góðs makiegur, því að hann er einhver
mesti visindamaður islenskur, eins og
kunnugt er. Á hann þvi fullkomna
sanngirniskröfu til launaviðbótar á sama
hátt og fymefndir embættisbræður hans.
Fyrir því hefi jeg leyft mjer að bera
fram þessa brtt. Mjer er óhætt að herma
það, að háttv. fjárlaganefnd hefir tekið
þetta til greina, nú þ^gar hún er að
ganga frá fjárlagafrumv. Jeg þarf ékki
að taka það fram, að þetta er ekki fjárspursmál fyrii' prófessorinn, heldúr
>princip«-spursmál, að hann sje ekki
settur skör lægra cn hann á skilið.
Viðvikjandi c-lið í brtt. á þgskj. 225,
skal jeg taka það fram, að jeg ber ekki
brigður á niðurstöðu háttv. fjárlaganefndar, að fyrv. sýslumaður Skúli
Thoroddsen hafi verið meðhöndlaður
harðar en embættisbræður hans, sem
fengu lausn frá embætti um líkt léyti
og hann. Jeg skil þó tillögu háttv.
fjárlaganefndar svo, að hún vilji ekki
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að öllu leyti taka til greina kröfu Skúla
Thoroddsens, því að mjer skilst, að hann
vilji, að eftirlaunin verði árlega 2000
kr., eða í minsta lagi 1800 kr., en fjárlaganefndin leggur til að þau verði kr.
1752,54. Skúli Thoroddsen raun fara
fram á þessa hærri upphæð í því skyni,
að hann fái þannig uppbót á því, sem
honum hefir verið vangreitt undanfarið.
Með þvi fororði, að eftirlaunin verði
reiknuð kr. 1752,54 nú og eftirleiðis,
get jeg fyrir mitt leyti greitt atkvæði
með þessu.
Framsögum. (Pjetur .Jóusson):
Það var rjett til getið hjá' hæstv. ráðherra, að fjárlaganefndin gat ekki fullkomlega fallist á kröfu Skúla Thoroddsen. Það varð að samkomulagi í nefndinni, þar sem hann sjálfur var viðstaddur, þó að hann auðvitað greiddi ekki
atkvæði i þessu máli, að taka kröfu
hans til greina á þann hátt, sem tillaga
okkar ber með sjer, með því skilyrði,
að allar kröfur frá hans hendi væru
þar með niður fallnar. Með þeim fyrirvara er það, að fjárlaganefndin leggur
þetta til. Þetta er ekki af þvi, að
nefndin hafi ekki góðan vilja á því, að
rjetta hlut viðkomandi manns. Heldur
var ekki lengra gengið, með tilliti til
þess, að Skúli Thoroddsen komst á unga
aldri á eftirlaun, og með þeim atvikum,
sem mörgum eru kunnug. Jafnframt
veitti Alþingi honum þá uppreisn, að
hann mátti hrósa sigri og vera vel
sæmdur af. Má með sanni segja, að
hann, maður á besta aldri, hafi verið
eins vel settur með 1500 kr. eftirlaun,
og þó að hann hefði haldið embættinu
með fullum launum. Hins vegar vildum við veita honum þá viðurkenningu,
að hann hefði fullan rjett til eftirlaunanna upp frá þessu, og gekk okkur
miklu fremur það til, heldur en að við

teldum hann muna svo mikið um þetta
fjárhagslega.

Sveinn Björnsson: Það er að
eins örlítil athugasemd í sambandi við
brtt. á þgskj. 225,3 a-lið um endurgreiðslu á vörutolli. Háttv. framsm.
(P. J.) hefir skýrt frá ástæðum þeim, er
til hennar liggja. En svo er mál með
vexti, að fyrir þinginu 1913 og 1914
hefir legið lík málaleitan, og jeg hefi
verið beðinn um að ámálga hið sama
á þessu þingi. Sú málaleitan er náskyld þeirri tillögu, er fjárlaganefndin
mælir með nú, og jafnvel enn þá meiri
ástæða til þess að sinna henni en þessari. Þegar samið var um byggingu
hafnarinnar hjer í Reykjavík, voru
vörutollslögin ekki gengin í gildi eða
farið að tala um þau. Þess vegna gat
maður sá, er bæjarstjórnin samdi við
um að taka að sjer verkið, ekki tekið
tillit til þessa innflutningsgjalds við
samningsgjörðina. Hann hefir nú orðið
að greiða vörutoll af öllum þeim tækjum, er hann hefir þurft að flytja hingað til hafnargjörðarinnar. Jeg býst
ekki við, að hægt sje að skylda hann
til þess að greiða þetta gjald og er því
vafalaust, að bæjarstjórn Reykjavíkur
verður að endurgreiða honum það, ef
fjeð fæst ekki aftur úr landssjóði. Undanfarin þing hafa ekki viljað sinna
þessari kröfu og má því gjöra ráð fyrir því, að hann gjöri þá kröfu til bæjarstjórnarinnar, að hún endurgreiði sjer
jafnmikið og því nemur, er hann verður að leggja út. Að sjálfsögðu mun
bæjarstjórnin þá fara fram á það við
þingið, að landssjóður endurgreiði það,
er Monberg hefir greitt fram yfir samninga. Þótt jeg hafi ekki komið fram
með neina tillögu í þessa átt nú, þá
áleit jeg rjett að geta þess, vegna brtt.
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þeirrar, sem jeg nefndi &ður og fer í
líka átt
-ATKVGR.:

Brtt. 225,1 samþ. með 18 shlj. atkv.
— 231
—
_ 16 — —
— 241
—
— 12: 2 atkv.
— 225,2 —
— 17 shlj. atkv.
-Viðaukatill. 225,3 a samþ. með 15 shlj.
atkv.
Viðaukatill. 225,3 b samþ. með 12 shlj.
atkv.
Viðaukatill. 225,3 c samþ. með 20 shlj.
atkv.
Frumvarpið samþykt með 22 samhljóða atkvæðum og afgreitt til Ed.
(Á. 257).

Á 39. fundi i Nd., laugardaginn 21.
igúst, var útbýtt
Frumvarpi til fjáraukalaga fyrir árin
1914 og 1915,

•• eins og það var samþykt við 3. umr.
í Ed. (A. 488.).
Á 46. fundi i Nd., mánudaginn 30.
ágúst, var frumvarpið tekið til e i n n a r
umr. (A. 488, 523, 550, n. 565.).
Framsögnm. (Pjetnr Jónsson):
Jeg vona, að háttv. þm. hafí lesið nefndarálitið, með þvi að það er ekki langt.
Nefndin heflr ekki fundið ástæðu til að
toggja til mikilla breytínga á frv., eins
og það liggur nú fyrir eftir meðferð
háttv. Ed. Þær brtt., sem nefndin leggur
tíl að gjöra, eru að eins tvær. Hin fyrri
lýtur að Fossvallarjómabúinu. Til þess
hafði verið samþykt að veita kr. 380,76
hjer í deildinni, en Ed. hefir felt niður
þann lið. Jeg skal skýra háttv. deild frá
,þvi, hvemig það mál er vaxið. Þegar
Alþt. 1519 B. IH.

smjörverðlaununum var úthlutað í siðasta sinn, hafði þetta rjómabú skotist
undan, af því að skýrslur frá þvi voru
ekki komnar til stjórnarráðsins, þegnr
skiftingin fór fram. Hjer var að eins
um mistök að ræða. Formaður var nýlega tekinn við forstöðu rjómabúsins cig
hafði ekki áttað sig á því, hve nœr
skýrslurnar skyldi senda, en sendi þær
þó, og munaði að eins einni viku, sem
liðin var frá þvi, að stjómarráðið hafði
skift verðlaununum. Ef stjóraarráðið
hefði tekið eftir því, að skýrslur vantaði frá þessu rjómabúi, mundi það hafa
beðið og gjört rjómabúinu aðvart, en
það hafði ekki verið aðgætt. En er
skýrsluraar komu fram, vildi stjÓrnarráðið ekki reikna upp aftur skiftinguna.
Hlutaðeigandi skrifstofustjóri kom á tal
við 088, sem sátum í fjáraukalaganefnd
á síðasta þingi, og óskaði þess, áð vjer
tækjum þeasa fjárveitingu upp í aukafjárlög; en eins og allir muna, vom
fjáraukalögin þá feld, svo að ekkert
varð úr þessu. Nú finst fjáraúkalaganefndinni eftir atvikum sanngjarnt, að
taka upphæðina i aukafjárlðg, Sjerstaklega af þvi, að ræða er um síðuStu'sftijðrverðlaun, sem veitt verða. Þáðþarf
ekki að óttast* það, að þeesi fjárveitmg
dragi nokkum dilk á eftir Sjer, hvotki
frá einstökum mönnura njeöðrura smjör*
búum.
Hin tillagan lýtur að endupgreiðslú á
vörutolli af kjöti, sem sent haáðiveríð
til útlanda, en síðan endunsent hingáð.
Að þessari tillögu liggja alveg sjerttðk
atvik. Haustið 1913 tókstekki'áðWáhá
kjöti, sem utan skyldi flytjast, frá Vik,
af þeirri ástæðu, sem oft vill vertto'þár,
að ekki náðist í Bkip. Lá svo kjöttð
þar um veturinn, og voru menn i ráðaleysi. Verð hafði verið allgott á kjöti
um haustið, en versnaði er á leiðvet37
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urinn. Svo kom þar, að kjötið varð sent
utan um vorið, en þá var kominn hiti
i veðrið og fór að bóla á skemdum á
kjötinu; þvi var ekki hægt að selja
það fyrir viðunandi verð; þá var það
ráðs tekið að senda kjötið hingað til
Reykjavíkur, því að hjer mátti fá sæmi
legt verð fyrir það, enda var kjötið enn
vel ætt. Nú vildi svo óheppilega til,
sem þó enginn hafði gjört ráð fyrir, að
samkvæmt vörutollslögunum þurfti að
greiða toll af endursendingum. Þetta
ákvæði vörutollslaganna var þó leiðrjett
á þinginu 1914, einmitt um það leyti,
sem þetta endursenda kjöt kom ningað
aftur. Þannig er þá það mál vaxið.
Og þótt háttv. Ed. sje hrædd við, að
þetta kunni að draga dilk á eftir sjer,
þá get jeg samt fullvissað háttv. deild
um, að engin hætta er á því, að þetta
verði nokkuð útdráttarsamt, með því að
mjer er kunnugt um, að árið 1913 var
mjög litið endursent af saltkjöti.
Nefndin hefir nú samt sem áður ekki
viljað taka upp sömu upphæðirnar, sem
stóðu i frv., eins og það fór úr Nd., til
þess að sýna, að hlutaðeigendur eigi
ekki neina heimtingu á þessu fje, heldur hefir hún lagt til, að ganga til móts
við háttv. Ed., þannig, að Fossvallarjómabúið fái 300 kr. í stað kr. 380,76,
og Sláturfjelagið 450 kr. i stað 570 kr.
Eina hækkun hefir háttv. Ed. gjört í
frv. frá því sem það var, þegar það fór
úr Nd.; það er á eftiriaunum Skúla Thoroddsen. Nefndin í Nd. hafði á sínum
tima fallist á það, að færa eftirlaunin
upp eftir annari reglu en þau höfðu
verið reiknuð eftir áður, það er að gengið væri út frá hærri embættislaunum
nettó, heldur en verið hafði, þegar eftirlaunin voru ákveðin. Þessa hækkun
vildi nefndin — og fjelst Nd. á tillögu
hennar — gjöra frá 1. jan. 1914, en þar
með skyldi þá niður falla það í eftirlaununum, sem vangoldið kynni að vera

í þau 18 til 19 ár, sem liðin voru frá
þvi, að þau voru ákveðin. Þessa tillögu gjörði nefndin í samráði við rjettan hlutaðeiganda. Nú hefir Ed. hækkað þenna lið um 200 kr. á ári til uppbótar fyrir það, sem hlutaðeigandi hefir
mist í eftirlaunum frá því að þau voru
ákveðin. Nefndin hjer í Nd. hafði reiknað eftirlaunin 40 kr. hærra en vera
átti eftir reglunni. Ed. hefir því aukið
við 160 kr. Vill nefndin hjer ekki
gjöra þessa breytingu Ed. að deiluefni,
heldur láta þar við sitja.
Nú sje jeg, að fram er komin brtt. á
þgskj. 523, frá háttv. þm. N.-Þ. (B. S.),
þar sem farið er fram á að Skúla Thoroddsen sjeu veittar hjer að auki í uppbót 1800 kr., í eitt skifti fyrir öll, eða
til vara 1200 kr.
Mjer þykir það mjög leitt, að þessi
tillaga skuli hafa komið fram. Ekki af
því, að jeg vilji ekki unna hlutaðeiganda fullrar sæmdar í þessu máli, heldur af hinu, að þáð varð að samkomulagi milli Skúla og fjárlaganefndarinnar, að hann gengi að íillögum hennar
og ljeti allar frekari fjárbeiðnir niður
falla. Jeg get því ekki fallist á þessa
brtt., og mun greiða atkvæði á móti
henni, enda býst jeg við, að hún sje
ekki komin fram að tilhlutun Skúla
Thoroddsen.
Skúli Ttaoroddsen: Jeg hefði
ekki tekið til máls, ef jeg hefði ekki
orðið var við. orðasveiminn, sem gengur
hjer í deildinni.
Háttv. þm. S.-Þing. (P. J.) sagði, að
orðið hefði að samkomulagi milli
mín og nefndarinnár, að jeg sætti mig
við það, sem hún ákvað mjer. En þetta
er ekki rjett, og hlýt jeg ftví, að mótmæla því gagngjört.
A hinn bóginn þykir mjer nú þó rjett,
að gjöra háttv. deild stuttlega grein
fyrir, hversu máli þessu er farið, og
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hvernig báttað er órjettinum, sem jeg
hefl beittur verið.
En það, að jeg hafði verið þessum
órjettí beittur, eða misrjetti, borið saman
við aðra, var mjer með öllu Ókunnugt
um, uns jeg rakst d það, við’störf min,
i »Eftirlauna- og launamdla-nefndiuni* i
vor, er leið, — viœi eigi, hvaða reglu
fylgt hafði verið við eftirlauna-útreikning annara embættismanna, hefi engan
aðgang átt að skjalasöfnum stjórnarinnar. —
Þegar jeg fór frá embættinu, sem
sýslumaður í ísafjarðarsýslu og bæjarfógeti á Isafirði, og eftirlaun min áttu
að reiknast, eftir embættislaununum,
sem jeg hafði haft, þá átti, eins og vant
er, að draga frá embættislaununum upphæðina, sem kostnaðurinn við rekstur
embættisins nam.
Sem rjett var, taldi jeg þá embættisreksturskostnaðinn hafa numið alls 350
kr. árlega að meðaltali, en þetta þótti
stjórninni oflágt reiknað, og gjörði hún
þvf — mjer óafvitandi, og meðan jeg
var staddur hjer á Alþingi, fjarriheimiili minu — fyrirspurn til hins setta
sýslumanns á ísafirði um það, hvað embættisreksturskostnaðurinn hefði numið
miklu, og kvaðst hann þá »giska« á, að
kostnaðuriun mundi nema 880 kr., og eftir því voru svo eftirlaun mín reiknuð.
En þegar litið er nú á það, að sýslumennirnir, og bæjarfógetarnir:
1. í Eyjafjarðarsýslu, og á Akureyri,
2. í Norður-Múlasýslu, og á Seyðisfirði, og
3. Sýslumaðurinn í Hafnarfirði (og
Gullbr.- & Kjósarsýslu),
er frá embættum fóru allir á sama áratugnum, hafa allir talið embættisreksturskostnaðinn mjög svipað, eða enda að
mun lœgri, (þ. e. einn þeirra 350 kr.,
annar 400 kr., og einn enda 120 kr.),
og það hefir stjórnin þegar tekið QT#a-
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laust gilt, eins og reglan yfirleitt heflr
verið sú, að stjórnin hefir tekið það gilt,
sem embættismennirnir hafa sjálflr sagt
um reksturskostnaðinn, þá ímynda jeg
mjer, að hver, sem í minum sporum
hefði verið, hefði þóttst vera hart lelkinn, því allir erum vjer þannig gjörðir,
að jafnrjettis við aðra viljum vjer njóta,
sem og æ rjett er.
Nú vikur þessu svo við, að jeg hafði
ekki ætlað mjer að hreyfa málinu, fyrr
en fjáraukalögin kæmu til efri deildar,
þvi að satt að segja, þá bar jeg ekki
það traust til rjettlætistilfinningar hv.
meiri hluta meðnefndarmanna minna,
að þeir vildu unna mjer fulls rjettar i
málinu.
Á síðustu stundu fór jeg þó að hugsa
um það, hvort ekki væri þó rangt af
mjer, að ganga fram hjá nefndinni, og
komst þá og að þeirri niðurstöðu, að rjettast væri þó, að jeg hreyfði málinu við
nefndina að eirihverju leyti, og skrifaði
þvi skjal mitt til þingsins, rjett áður en
nefndarfundurinn hófst, og í i stadcasta
flýti, og litt hugsað, eins og það sjálft
ber best með sjer.
Jeg hreyfði þessu svo á fjárlaganefndarfundi, og af því að rnjer þótti ekkl
við eigandi, að jeg væri inni meðan
málið væri rætt, vjek jeg mjer út á
meðan.
■ Þegar jeg kom inn aftur, hafðifjárlaganefndin komist að þeirri niðurstöðu,
sem háttv. framsögum. (P. J.) gat um
áðan, og sagði jeg þá, sem var, að jeg
væri þakklátur nefndinni fyrir það,QÖ
hafa þó, að eirihveiju leyti tekið kröfu
mina til greina/enda var það að vísu
meira en jeg gat búist við i miim garð,
eins og meiri hluti nefndarinnar var
skipaður.
Líklega hafa þessi orð min þá verið
misskilin — verið skilin svo, sem jeg
gengi að gjörðum nefndarinnar, eða værí
W*
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ánægður með þær, og ljeti frekari kröfur niður falla, eins og framsögumaður
komst að orði.
En þetta hafði mjer vitanlega aldrei
komið til hugar; eða hver myndi í mínum sporum hafa -• sætt sig við, að eiga
að át-tapa 4—5 þúsundum króna, og fá
að eins leiðrjettingu frá 1. jan. 1914, en
alls enga yfir alt tímabilið frá 1. júní
1895. tii þess tíma?
Háttv. fjárlaganefnd efri deildarheflr
nii breytt ákvörðun fjárlaganefndar
neðri deildar þannig, að hún vill, að jeg
fái, sem svarár rentunum af þeirri upphæð, sem hún telur mig hafa mist, en
höfuðstólinn vill hún ekki, að jeg fái
nokkru sinni(í), og er þetta þó auðvitað
tálsverrð bót frá þvi, sem neðri deildar
nefndin gjörði.
Annars finst mjer, við nánari yfirvegun, að vafi geti leikið á því, hvort jeg
hafí ekki beint laga-kröfu til þessa fjár,
þar sem al-ósannað er, að embættisœksturínn hafi orðið mjer einum eyri
dýrarí, en skýrsla min til tekur, og
henni verður vitanlega alls ekki hnekt,
með tágiskunt hins um tíma setta eftirmanns míns i embættinu. — Jeg hjelt
aldrei fastan sýsluskrifara, en annaðist
flestar skriftir sjáifur.
Að lokum óska jeg þess, að aðaltillagan á þgskj. 523 verði tekin aftur, og
lýsi yfir þvi, að jeg gjöri mig þá fyUilega ásáttan með það, að vara-tillagan,
um 1200 krónurnar, verði samþykt, og
læt þá frekari kröfur niður falla, —
reym þá, að hjara það, að jeg með timauum — með hækkun efri deildar á eftiilauna-upphæðinni — vinni það upp,
eem enn á brestur.
Benedikt Sveinsson: Þótt málið
sje nú orðið vel upp lýst af háttv. þm.
N.-Isf. (Sk. Th.), þá langar mig samt til
að gjöra dálitla grein fyrir breytingartillögunni, sem jeg hefi borið fram.

Eins og tekið hefir verið fram; þá
voru eftirlaun Skúla Thoroddsen reiknuð á annan hátt en venjulega. Skrifstofukostnaðurinn, sem hann gaf upp,
var ekki tekinn til greina, heldur var
annar maður látinn gjöra áætlun um,
hvað skrifstofukostnaðurinn væri mikill.
Áætiun hans var meira en helmingi
hærri, og sú fjárhæð var dregin frá
laununum, og eftir því voru svo eftirlaunin reiknuð. Aftur hefir alt af verið tekið til greina það, sem aðrir embættismenn hafa gefið upp i þessu efni,
og hafa þó sumir gefið upp iniklu minni
skrifstofukostnað.
Fyrir þetta misrjetti hefir Skúli Thoroddsen mist rúmar 200 kr. á ári i 20
ár, eða samtals 4200 kr. Ed. hefir viðurkent kröfu hans með þvi að ákveða,
að honum skuli greiddar 400 kr. á ári
umfram það, sem hann heflr haft að undanförnu, þ. e. 200 kr. sem hann á með
rjettu tilkall til árlega og aðrar 200 kr.
til uppbótar þvi, sem hann hefir mist i
þessi 20 ár. Með þessu móti fær hann
þó ekki annað en vexti af höfuðstólnum. Mjer finst langrjettast að greiða
honum þetta fje alt í einu, en úr þvi
að þess er ekki kostur, þá er þó nokkur bót að tillögu minni, enda sættir
Skúli Thoroddsen sig við hana, og að
hans ráði tek jeg aftur fyrri tillögu
mina.
Háttv. framsm. fjáraukal. (P. J.), var
óánægður út af þvi, að þessi brtt. hefði
komið fram. Jeg get ekki skilið af
hverju sú óánægja stafar. Hann hefir
sjálfur viðurkent að Skúli Thoroddsen
eigi sanngimiskröfu til þessa fjár, og
segist vilja unna honum allrar sæmdar,
en hví vill hann þá ekki veita honum
fullar bætur? Það er alkunnugt, að
Skúli Thoroddsen hefir orðið hart úti.
Hann varð að fara frá embætti, þótt
hann væri sýknaður at öllum ákærum
hins opinbera í hæstarjetti. Því frem-
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W finst &&& að ekki ætti aðhaida
le^ac rjetti hans, og vona jpgað fnil
sanngiroí ftt> að, ráöa i, þessu stfli. Ef
háttv. framsm. vili unna honujn allrar
sæmdar, eins og hann sagði, þá ætti
hann líka að vilja unna honum þess
fjár, sem hann heflr rjettarkröfu til.
Framsðgum. (Pjetur Jónsson):
Jeg get lýst því yflr, að viö fjárlaganefndannenn gjörum þetta mál ekkí að
kappamálií Eo jeg vil að einstakaþað
fnam, að jeg get ekki skilið það, að
Skúli Thoroddsen eigi nokkra lagakröfu
tii þess, að fá þetta fje. Það er beldur
ekki rjett að hann hafi verið grátt leikinn af stjórn nje þingi. Hitt er annað
mál, að hjer mun hafa verið farið eftir
öðrum reglum en tíðkast höfðu, og jeg
er sannfærður um, að það, hvernig eftirlaunin voru úrskurðuð, hafí meira verið af mistökum en að það hafi stafað
af illvilja. Það er satt, að Skúli Thoroddpenvarð hart úti á ýmsan hátt, þegap veri5 var að hrekja hann frá embætti aánu, um tima, en þingið 1895-veitti
bonum lika miklar skaðabætur, 5000, kr.
Svo var þessi maður tekinn á eftirlaun
á besta aldri, og má telja, að hann, eins
og á stóð, hafl verið fult eins vel settur með 1500 kr. i eftirlaun og frjálsar
bendur til að reka ýmsa atvinnu, eins
ogþó hann hefði gott sýsiumannsembætti.
Hann tekk því fuliar sæmdir út af þessu
mélii Það sem mjer þykir lakast i þessu
œáíi, er það, að. háttv. þm. N. ísf. (Sk.
Th.) skulii mótmæln því, að samkomulag
hafi orðið um þetta mál milli hans og
fjáplagpnefndarinnar. Jeg get vitnað hjer
til fjárlaganefndarmanna, um að jeg fer
hjer með rjett mál, og skal svo ekki
orðlengja þetta frekar.
Beneðikt Sveinsson: Mjer þykir vænt uro að hv. frsm. (P. J.) vfii ekki

gjöra þetta mál að kappsmálj, og sýnir
þetta sanngirni hans. Jeg sagði aidrnii
að Alþingi hefði ieikið Skúla Thornflfl*
sen grátt, helddur átti jeg við stjórning
og hugði, að allir gæti skijið það. Annf
ars finst mjer óþgrfi að. komast hjer út
í umræður um Skúlamáíið svokallaða,
Jeg veit það vel, að hjer hafa orðið, á
mistök, en ekki bein rangindi, en það
kemur alt í sama stað niður, éf þingið
vill nú ekki unna manninum rjettar
síns, og veita honum uþþbót fyrir það
fje, sem hann hefir inist, fyrir mistök
þau, er orðið hafa.
Hannes Hafotein: Jég vil að eins
lýsa því yfir, að jeg mun greiða atkv.
með varatillöguiini á þgskj. 523. Ekki
af því að jeg viti ekki að reksturskostnaðurinn við embættið hlýtur að hafa verið miklu meiri en 350 kr., heldur af
hinu, að jeg álit það afar ósanngjarnt,
eins og nú er komið, að láta embættismann fá þeim muu minni eftirlaun í elli
sinni, því meiri, kostnað sem hannheflr
orðið að bera, til þess að standavel í
stöðu sinni sem embættismaður.
ATKVGR:
Brtt. 523,1 (aðaltill.) tekin aftur.
—

565,1 samþ. með 14 shlj. atkv..

— 565,2 —
— 550
—
—

— 16 —
án atkvgr.

—

523,2 (varatill.) samþ. með. 14, : 8

atkv. að . viðhöfðu nafnakalli, og
sögðu
'i
já:
nei
Bened. Sveinsson, Björn, HattfiðQBý Bjarni Jónsson,
Eggert Pálaaon,.
Bjöm Kristjánsson, Guðm. Eggera,
Hannes Hafgtein, Guðm. Hauneðsoú,’
Hjörtur Snorrason, Pjetur Jónsson,
Jóhann Eyjólfsson, Sig. Sigurðsson,
Jón Jónsson,
Sveinn Bjömssoi^
Magnús Kristjánss., Þór. Benedikíssqni. ■
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já:

Sig. Gunnarason,
Skúli Thoroddsen,
Stef. Stefánsson,
Þorleifur Jónsson.
Þeir Matth. Ólafsson og Sig. Eggerz
greiddu eigi atkv., og töldust til meiri
hlutans. Þrir þingmenu fjarstaddir.
Frumv. svo breytt saipþ. með 21 shlj.
atkv.
Endursent Ed.
(A. 655).

3. Landsreikningurinn tyrir
árinl912 og 1913.
Á 2. fundi í Nd., fimtudagipn 8. júli,
var útbýtt
Frumvarpi til laga um samþykt d lands
reikningnum fyrir árin 191fi og 1913.
(A. bls. 94—100.).
•
Á 3. fundi i Nd., laugardaginn 10.
júlí, var frumvarpið tekið. til 1. umr.
Ráöherra: Jeg þarf ekki að bæta
neinu við það, sem jeg hefi áður sagt
um þetta frv. Jeg hefi getið um það i
sambandi við fjárlagafrv. og vænti þess,
að það gangi sinn venjulega gang hjer
í þinginu.
Jón Magnússon:
að stinga upp á þvi, að
visað til 2. umr. og að
þriggja manna nefnd í

Jeg leyfi mjer
þessu máli verði
þvi búnu kosin
það.

ATKVGR:
Frumvarpinu visað til 2. umræðu í
einu hljóði.

Þriggja manna nefnd samþ. með 16
shlj. atkv.
í nefndina voru kosnir með hlutfallskosningu:
Hjörtur Snorrason,
Magnús Kristjánsson,
Stefán Stefánsson.

Á 36. fundi i Nd., miðvikudaginn 18.
ágúst, var frumvarpið tekið til 2. u m r.
(A. bls. 94—100; þgskj. n. 344 og 352.)
Framsm. (Magnús Eristjánsson): Það er svipað að segja um þetta
mál eins og það siðasta, sem var til umr.
(Fjáraukal. 1912—13) að ekki er þörf á
langri framsögu. Það hefir nú verið gjörð
itarleg grein fyrir fjárha glandsins af
hæstv. ráðherra og háttv. framsm. fjáraukalaganna og fjárlaganna (P. J.). Það
væri því ástæðulaust fyrir mig að fara
nákvæmlega inn á einstök atriði. Það
er sýnilegt, að endurskoðunin hefir verið framkvæmd af mikilli samviskusemi,
enda hafa verið gjörðar margar athugasemdir. En eftir að stjómin hefir svarað athugas. endurskoðendanna, hefir
margt verið upplýst, svo að endurskoðendur hafa alloftast lagt til, að við svo
búið mætti standa. En þrátt fyrir þetta
góða samkomulag hefir nefndin samt
fundið ástæðu til að benda á ýmislegt,
sem betur hefði mátt fara, og get jeg i
því efni visað í nefndarálitið á þgskj.
344, og skal jeg ekki fara frekar út í
það mál. Ef umræðurnar gefa tilefni
til þess, mun jeg reyna að skýra einstök atriði.
Það eitt skal jeg taka fram, að sú
skekkja, sem er á reikningnum fyrir
árið 1912, er leiðrjett í reikningnum
fyrir árið 1913, svo að hún hefir engin
áhrif á sjálfa reikningsniðurstöðuna-
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Nefndin er því á einu máli um það,
að leggfc til að reikningaroir sjeu samþyktir eina og þeir liggja fyrir.
ATKVGR.:
Tekjubálkurinn, töluliður 1—31 samþ.
með 19 shlj. atkv.
Útgjaldabálkurinn, töluliður 1—16
samþ. með 18 shlj. atkv.
Fyrirsögn frurnvarpsins samþykt án
atkvgr.
Frumvarpinu vísað til 3. umr. með
17 shlj. atkv.

Á 38. fundi i Nd., föstudaginn 20.
ágúst, var frumvarpið tekið til 3. u m r.
(A. bls. 94—100).
Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frumvarpið samþ. með 19 shlj. atkv.
og afgreitt til Ed.
(A. 462.)

Á 51. fundi i Nd., laugardaginn 4.
september, var útbýtt
Frumvarpi til laga um samþykt á landsreOeningnum fyrir árin 1912 og 1913,
eins og það var samþykt við 3. umr.
i Ed. (A. 732).
Á 52. fundi Nd., mánudaginn 6 sept.
var frumvarpið tekið til ei n n a r u m r.
(A. 732, n. 775).
Framam. (Magnús Kristjánsson): Það er sama að segja um þetta
mál, og hitt sem jeg talaði um áðan,
fjáraukalög fyrir árin 1912 og 1913,
að það hefir orðið meiningamunur um
það milli deildanna. Háttv. nefnd í Ed.

hefir ekki getað falliat á gjörðir okkar
í þessu máli, og við getum ekki orðið
henni samdóma.
Eina brtt. háttv. Ed. getum við fallíst
á. Það er við 10. lið útgjaldanna. Þar
hafði misritast40,324,lOkr. fyrir 40,325,10
kr., þennan einnar krónu mismun er
sjálfsagt að leiðrjetta. En svo koma
tvær brtt. sem við getum ekki fallist á.
í 8tjómarframv. eru taldar 250 þús.
kr. gjaldamegin til jafnaðar móti lántökum landssjóðs, en lánið var alt 750
þús. kr. Háttv. Ed. viil breyta þeasu
þannig, að telja alla upphæðina 750 þús.
kr. gjaldamegin til jafnaðar. Þettaviljum við ekki fallast á. Þvi að þegar
retkningurinn var gjörður, þá voru
500 þús. kr. óeyddar af láninu, og þvi
er alveg rjett að telja þessa upphæð
með öðrum tekjuafgangi, eins ogstjórnin hefir gjört.
Við leggjum þvi til, að breyta þessu
aftur, eins og það var i stjóroarfrumv.,
og færa þessar 500 þús. kr. aftur sem
tekjuafgang á fjárhagstimabilinu.
ATKVGR.:
Brtt. 775, 1. og 2. liður samþ. með 16
shlj. atkv.
Frumv. samþ. með 15 shlj. atKv. og
endursent Ed.
(A. 789).

4. Fjáraukalög fyrir árin
1912 og 1913.
Á 2. fundi í Nd., fimtudaginn 8. júli,
var útbýtt
Frumvarpi til fjáraukalaga fyrir árin

1912 og 1913. (A. bls. 84—87).
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Á3. fundi i Nd., laugardaginn 10. júlí,
var frumv. tekið til 1. u m r.
Káðherra: Jeg þarf ekki að fara
mörgum orðum um þetta framv., vegna
þess að jeg hefl getið um það áður. Það
fer að eins fram á fjárveitingar fyrir
þessi tvö ár, 1912 og 1913, og jeg hefi
getið um það i öðru sambandi.
Eggert Pálsson: Jeg legg til, að
málinu verði visað til 2. umr. og siðan
til nefndar þeirrar, sem kosin var í
málinu næst á undan, reikningslaganefndar.
ATKVGR.:
Frumv. visað til 2. umr. með 21
shlj. atkv.
Vísað til reikningslaganefndar með 18
shlj. atkv., en hana skipuðu þeir:
fljörtur Snorrason,
Magnús KriStjánsson,
Stefán StefánBson.

Á 36. fundi í Nd., miðvikudaginn 18.
ágúst, var málið tekið til 2. um r. (A.
bls. 84—87; þgskj. n. 351).
Framsm. (Magnús Kristjánsson): Útgjöld þau, sem farið er fram
á i frumv. þessu, stafa að sumu leyti
af því, að upphæðir þær, sem veittar
hafa verið i fjárlögunum 1912 og 1913,
hafa reynst of lágar, og að sumu leyti
af þvi, að bagalegt hefði verið að fresta
þeim endurbótum, sem framkvæmdar
hafa verið á fjárhagstimabilinu. Þess
vegna er sj&lfságt að veita þetta. Margar þessar upphæðir eru í samræmi við
það, sem endurskoðendur leggja til að
leitað sje ankafjárveitingar fyrir, og
þarf því ekki að fjölyrða um þær. Jeg

hefi i rauninni engu við að bæta það,
sem segir í nefndarálitinu, og með skirskotun til álits vors um athugasemdir
við landsreikningana leggjum vjer til,
að frumvarpið verði samþykt með breytiiigum þeim, sem gjörð er grein fyrir
á þgskj. 351.
ATKVGR.:
1. gr. með fyrirvara sjálfsögð.
2., 3. og 4. gr. samþ. með 18 shlj.
atkv.
Brtt. 351,1 samþ. með 19 shlj. atkv.
5. gr. svo breytt og 6. gr. óbreytt
samþ. með 18 shlj. atkv.
Brtt. 351,2 samþ. með 19 shlj. atkv.
7. gr. svo breytt, 8. og 9. gr. óbreyttar samþ. með 19 shlj. atkv.
Fyrirsögnin samþ. án atkvgr.
Frumvarpinu visað til 3. umr. með
19 shlj. atkv.

Á 38. fundi i Nd., fimtudaginn 20.
ágúst, var frumvarpið tekið til 3. u m r.
(A. 421).
Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frumv. samþ. með 19 shlj. atkv. og
afgreitt til Ed.
(A. 461).

f

A 51. fundi i Nd., laugardaginn 4.
september, var útbýtt
Frumvarpi til fjdraukalaga fyrir drin
1912 og 1913,
eins og það var samþykt við 3. umr.
í Ed. (A. 733).
Á 52. fundi i Nd., mánudaginn 6.
september var frumv. tekið til einnar umr. (A. 773, n. 774).
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Framsm. (Maguús KristjánsBOn): Þetta frumv., sem hjer liggur
fyrir, er komið hingað aftur frá háttv.
Ed , og hefir hún haft lítið við það að
athuga. Sumar brtt. hennar getum við
aefndarmenn falliat á, en sumar ekki.
Jeg skal nú gjöra grein fyrir þeim,
hverri út af fyrir sig.
Nefndin í háttv. Ed. hefir látið þess
getið, að hún telji nauðsynlegt, að þess
sje krafist, að stjórnin verji aldrei meiru
fje til nokkure fyrirtækis en henni er
heimilt samkvæmt lögum, hvort árið
fyrir sig, þ. e. a. s. að stjórnin megi
ekki færa fjárveitingu frá öðru ári fjárhagstimabilsins til hins. Við nefndarmenn hjer i deildinni getura ekki fallist á þessa skoðun háttv. Ed Við litum
svo 'á, að oft geti verið nauðsynlegt,
þegar um vegagjörðir eða önnur mann
virki er að ræða, að færa þannig á milli
og við sjáum ekkert á móti þvi, þótt
meira fje sje notað fyrra árið en heimild er til, svo framarlega sein útborgunin i heild sinni fer ekki fram úr fjárveitingunni fyrir fjárhagstimabilið. Enn
fremur viljum við taka það fram, að við
sjáum ekkert þvi til fyrirstöðu, að sparist fje á einum lið, þá raegi verja því
til annars, t. d. vegagjörða, ef svo stendur á, að vegabótin komi með þvi að
betri notum, þannig að hún verði svo
langt kornin að hún geti þegar komið
að notum. Um þetta skal jeg svo ekki
fjölyrða frekar i bráð. Vildi einungis
að það kæmi fram, hvernig við litum á
málið.
Þá skal jeg minnast á brtt. þær, sem
háttv. Ed. hefir gjört á frumv. Það er
þá i fyrata lagi, brtt. við 5. gr. B.
m. Þar heflr annaðhvort misprentast
eða misskrifast, kr. 2982,08 kr. fyrir
2972,08 kr., það sem sparast hafði á fjárhagstímabilinu af því fje, sem veitt var
Alþt 1915. B. Wl.

til þjóðvega. Þetta er auðvitað sjálfsagt að leiðrjetta, bæði þar i sjálfum
liðnum og einnig samlagningunni.
Þá er næsta brtt. við 6. gr. IV. Það
er fjárveitingin til Kennaraskólans. Útgjöldin til hans hafa árið 1913 farið
samtals kr. 303,11 fram úr áætlun, en
aukafjárveitingar hefir verið leitað fyrir
kr. 248,63. Mismunurinn, kr. 54,48, var
þannig til kominn, að við töldum ekki
ástæðu til að leitað væri aukafjárveitingar fyrir honum. Þessa uppbæð vill
nefndin í Ed. veita á fjáraukalögunum.
Þótt okkur finnist það óþarfi, þá viljum
við þó ekki gjöra það að ágreiningsefni,
og leggjum því til, að þetta verði látið
svo búið standa.
Þá er nú upptalið það af brtt. háttv.
Ed., sem við getum fallist á. Næstu
brtt. eru þannig vaxnar, að við sjáum okkur ekki fært að fallast á þær.
Háttv. Ed. vill láta bæta aftan við 6.
gr. til sundkenslu i Reykjavík, 600 kr.
Á þessari tUlögu stendur svo, að árið
1912 var útborgaður styrkur til sundkenslu í Reykjavík 900 kr., en fjárveitingin sama ár nam ekki nema 300
kr. En á þessu stóð svo, að styrkurinn, sem veittur var árin 1910 og 1911
hafði ekki verið greiddur og engin
skýrala lá fyrir um sundkensluna fyrr
en eftir áramót. Þegar stjórnarráðið
hafði 1912 fengið fullnægjandi skýralur
um kensluna fyrir öll árin, og hafði fuUvissað sig um að áskilin fjárupphæð
hefði verið greidd úr bæjarejóði Reykjavikur, þá taldi það sjer heimilt að greiða
alt fjeð. Við föllumst að öUu leyti á
skoðun stjómarráðsins i þeösu efni, og
leggjum því til, að þetta .verði felt úr
frumvarpinu.
Okkur flnst það vera
nokkuð hart, að menn fái ekki greitt
það, sem þeim er veitt í fjárlögunum
þótt það dragist fyrir þeim fram. yfir
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■Á 17. fundi i Nd., þriðjudaginn 27.
áramót að vitja þess, eða þeir eiga
júli,
var frumvárpið tekíð til 1. u m r.
óhægt með að gefa fullnægjandi skýrsl
Enginn
tók til máls.
ur fyrir. þann tima.
Þá er siðasta brtt. háttv. Éd. við 8.
ATKVGR.:
gr., 27. lið, sem er um námsstyrk til
Frumvarpinu vísað til 2. umr. með
iðnaðarmanna erlendis. Við getum ekki
20
shlj. atkv.
heldur fallist á þessa brtt. Um þettá
er alt hið sama að segja og sundkensluna.
Styrkurinn var ekki fullgreiddur við áramót; það kom í ljós, að
Á 19. fundi i Nd., fimtudaginn 29. júlí,
þá stóðu eftir 225 kr., og var það þá
vár
frumvarpið tekið til 2. u m r (Á.
borgað út eftir áramótin.
76).
Nefndin hefir því komið fram með
Enginn tók til máls.
brtí. við þessa tvo liði, og væntum við
að þær verði báðar samþyktar. Þótt
ATKVGR.:
þetta sje í rauninni ekki sjerlega þýð1.—3. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
ingarmikið, þá viljum við þó eindregið
4.-9.
gr. — — 18 ■—
—
láta uppi þá skoðun, að stjómin hafi
Fyrirsögn
samþ.
án
atkvgr.
■«
fulla heimild til að borga út slíkar fjárFrv.
vísað
til
3.
umr.
með
19
shljl
veitingar sem þessar, þótt eftir áramót
atkv.
sje.
Jeg álít þá að það sje ekki fleira, sem
jeg þurfi að taka fram og vona að hv.
. .k
deild fallist á skoðun okkar í þessu
Á 21. fundi í Nd., laugardaginn 31.
máli.
júli, var frumvarpið tekið til 3. u in r.
(A. 76).
ATKVGR.:
Enginn tók til máls.
Brtt. 774,1 samþ. með 16 shlj. atkv.
— 774,2 — — 17 — .
ATKVGR.:
,
Frumvarpið svo breytt samþ. með 19
Frumvarpið samþ. með 16 shlj. atkv.
shlj. atkv. og endursent Ed.
og afgreitt
(A. 790).
sem lög frá Alþingi.
(Sjá A. 169).

5. Bæjarstjórn á ísaflrði.
Á 14. fundi í Nd., föstudaginn 23. júlí,
var útbýtt
Frumvarpi til laga um breyting á lögum
8. okt. 1883 um bœjarstjóm i Isafjarðarkaupstað. (A. 76).

6. Ógilding viðskiftabrjefa. ,
Á 15. fundi í Nd., laugardaginn 24. júlf,
var úttbýtt
Frumvarpi til laga um ógilding viðsláftabrjefa og annarra skjala með dómi,
eins og það var samþykt við 3. umr.
í Ed. (A. 82),
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Á 17- fundi í Nd., þriðjudaginn 27.
júlí, var frumvarpið tekið til 1. u m r.
Bjarni Jónsson: Jeg vil leyfa
mjer að stinga upp á, að ð manna nefnd
verði sett í málið.
Jón Magnússon: Jeg sje enga
ástæðu til að vera að skipa nefnd í
þetta mál. Jeg kem ekki auga á neitt
atriði i frumvarpinu, sem nefnd mundi
lagfæra eða breyta á nokkurn hátt, og
vil því leggja á móti því, að nefnd verði
skipuð, því það er ekki til annars en
tefja tima þingsins.
Bjarni Jónsson: Það er engu
spilt þó að skipuð verði nefnd í málið, þvi
engin töf verður, ef hún breytir engu. En
Heimastjórnarfiokkurinn, sem öllu ræður hjer í þinginu, hefir ef til vill komið
sjer saman um að kjósa enga nefnd.
Jeg mun þó tefja tíma þingsins með því
að láta greiða atkvæði um, hvort nefnd
skuli vera eða ekki.
Jón Magnússon: Háttv. þm. Dal.
(B. J.) getur ekki bent á eitt einasta
atriði i frumv., sem þörf er á að athuga i nefnd. Gæti hann það, þá mundi
jeg ekki leggja á móti skipun nefndar,
en nú gjöii jeg það.
ATKVGR.:
Erumv. vísað til 2. umr. með 21 shlj.
atkv.
Fimm manna nefnd var feld með
18 :6 atkv. að viðhöfðu nafnakalU, og
sögðu
nei:
jd:
Bened. Sveinsson, Eggert Pálsson,
Einar Jónsson,
Bjarni Jónsson,
Guðm. Hannesson,
Guðm. Eggerz,
Hannes Hafstéin,
Sigurður Eggerz,
Skúli Thoroddsen, Jóhann Eyjólfsson,

jd:
nei:
Þorleifur Jónsson. Jón Jónsson,
Jón Magnússon,
Magn. Kristjánss.,
Matth. Ólafssoú,
Pjetur Jónsson,
Sig. Gunnarsson,
Sig. Sigurðsson.
Björn Hallsson, Björn Kristjánsson,
Hjörtur Snorrason, Stefán Stefánsson,
Sveinn Björnsson og Þórarinn Benedikts*
son greiddu ekki atkv., og tölduat til
meiri hlutans.
Einn þingmaður fjarverandi.

Á 19. fundi í Nd., fimtudaginn 29. júli,
var frumv. tekið til 2. u m r. (A. 82).
Enginn tók til mála.
ATKVGR.:
1.—4. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
5.—11. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
Fyrirsögn frv. samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 17 shlj. atkv.

Á 21. fundi i Nd., laugardaginn 31.
júli, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 82).
Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frv. samþ. með 17 shlj. atkv. og af*
greitt

serr. lög frá Alfnngi.
(Sjá A. 168).
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7. Lóðamat og landa í
Beybjavlb.
Á 13. fundi í Nd., fiif.tudaginn 22. júli,
var útbýtt
Frumvarpi til laga um mat d lóðum og
löndum i Reykjavik,
eins og það var samþ. við 3. umr. i
Ed. (A. 69).
Á 15. fundi i Nd., laugardaginn 24.
júli, var frumv. tekið til 1. umr.
Sveinn Björnsson: Frumv. þetta
lá hjer fyrir þinginu í fyrra og var þá
afgreitt í Nd. En í Ed. var frumv.
visað til stjórnarinnar, af því að málið
þótti vandamál, og því talið rjettara að
fresta því til næsta þings.
Nú er Ed. samþykk frumv., og hefir
afgreitt það til Nd. Og þar sem jeg
hygg, að aðalathugasemdir væru framkomnar, ef eitthvað þætti við frumv.
athugavert, þá lit jeg svo á, að ekki
gjörist þörf að visa málinu i nefnd.
ATKVGR.:
Frv. visað til 2. umr. með 18 shlj. atkv.

Á 17. fundi i Nd., þriðjudaginn 27.
júli, var frv. tekið til 2. u m r. (A. 69).
Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
1.—4. gr. samþ. með 21
5.-8. — — — 14
9. — — — 15
Fyrirsögn frv. Bamþ. án
Frv. visað til 3. umr. með

shlj. atkv.
—
—
—
—
atkvgr.
20 shlj. atkv.

Á 19. fundi i Nd., fimtudaginn 29. júli,
var frumv. tekið til 3. u m r. (A. 69).
Forseti tók málið út af dagskrá.

Á 22. fundi í Nd., mánudaginn 2.
ágúst, var frv. enn tekið til 3. u m r.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frv. samþ. með 14 shlj. atkv. og afgreitt
sem lög frd Aljnngi.
(Sjá A. 187).

8. Ullariuat.
Á 13. fundi í Nd., fimtudaginn 22. júlí,
var útbýtt
Frumvarpi til laga um ullarmat,
eins og það var samþ. við 3. umr. i
Ed. (A. 68).
Á 15. fundi í Nd. laugardaginn 24.
júlí, var frumvarpið tekið til 1. umr.
Pjetur Jónsson: Jeg hefi athugað þetta mál nokkuð, bæði fyrr og seinna.
Mjer gafst kostur á að athuga það, þegar frumvarpið var í smiðum; fann jeg
þá ekkert athugavert við það. Siðan
hefir þetta frumvarp verið athugað nákvæmlega i Ed., og ekkert út á það
verið sett. Jeg vil því leggja til, að
það gangi hjer ekki gegnum neina nefnd,
því að jeg hygg, að ef mönnum þætti
frumv. athugavert, þá væru athugasemdir komnar fram um það.
ATKVGR.
Frumv. visað til 2. umræðu með 19
shlj. atkv.
Á 17. fundi í Nd., þriðjudaginn 27.
júlí, var frumvarpið tekið til 2. umr.
(A. 68, 115).
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Sveinn Bjðrnssbn:

Við h&ttv.
þm. Snœf. (S. G.) eigum brtt. við þetta
frv. & þgskj. 115. Hún er svo tilkomin, að þegar þetta frumvarp kom frá
stjórainni, þá var svo ákveðið, að sýBlumaðnr eða hreppstjóri skyldu votta með
undirakríft sinni o. s. frv., einfl og stendur í 1. gr. frumv. Þessu breytti háttv.
Ed. svo, að i stað hreppstjóra var settur inn »umboðsmaður sýslumanns*.
Þetta getur verið til ills, þvi að i kauptúnum eru kaupmennirnir oftast umboðsmenn sýslumanna, og það er óviðkunnanlegt, að þeir sjeu að gefa vottorð um þá ull, sem þeir sjálfir flytja út,
og getur valdið þvi, að í útlöndum
verði ullarmatið álitið gagnalaust.
Þá viljum við og bæta þvi inn í frv.,
að sje hreppstjóri sjálfur útfiytjandi, þá
skuli sýslumaður skipa mann í hans
stað. Jeg vona, að allir sjái, að tillögur okkar eru til bóta, og aamþykki

ATKVGR.:
Frumv. samþ. með 16 shlj. atkv. og
enduraent til Ed.
(A. 143).

Á 23. fundi í Nd., þriðjudaginn 3.
ágúst, var útbýtt
Frumvarpi til laga am ullarmat,
eins og það var samþ. við eina umr.
í Ed. (A. 190).
Á 25. fundi i Nd., fimtudaginn 5.
ágúst, var frumvarpið tekið til einna r u m r.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frumarpið samþykt með 16 shlj. átkvæðum og afgreitt
eem lög fid Alþingi.
(Sjá A. 229).

ATKVGR.:

Brtt. 115,1—2 samþ. með 17 shlj. atkv.
1. gr. svo breytt samþ. með 20 shlj.
atkv.
2. og 3. gr. samþ. með 20 shlj. atkv.
4., 5., 6., 7. og 8. gr. samþ. með 23
shlj. atkv.
9. og 10. gr. samþ. með 29 shlj. atkv.
Fyrirsögn frumvarpsins eamþykt án
atkvgr.
Frumvarpinu visað til 3. umr. með
21. shlj. atkv.

Á 19. fundi í Nd„ flmtudaginn 29.
júli, var frumvarpið tekið til 3. umr.
(A. 122).
Enginn tók til máls.

9. Verölag á vðrum.
Á 2. fundi i Nd., fimtudaginn 8. júU,
var útbýtt
Frumvarpi til laga um heimild fprir
ráðherra. íelauds til að ekipa uefnd til
að dJeveða verðlag d vörum. (A. bls.
131—133.
Á 4. fundi i Nd., mánudaginn 12. júfi,
var frumvarpið tekið til 1. umr.

Ráðherra: Nokkru eftir að stríðið
hófBt, tók vöruverð mjög að hækka, og *
urðu menn þá hræddir um, að kaupsýslumenn myndu nota sjer versluUaa'ástand það, er stríðið skapaði, til þeas
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vörum. En þess'ber að gæta, að slík
nefnd verður að geta fylgst vel með og
gripið í taumana með snarræði, því anriars er hætt við, (ið ráðstafanir hennar
komi ekki fyrr en eftir dúk og disk.
Jeg er ekki að segja, að svo hafi verið,
^n sögur eru þó til um það, að vigsar
ráðstafanir, sem hún gjörði til verðlækkunar á vöru, hafi eigi komið til
framkvæmda, fyrr en mikið var upp
gengið af vörunni, sem um var að ræða.
Jón Magiiússon: Jeg vil leyfa Það gefur og að skilja, að örðugt muni
mjer að leggja það til, að kosin verði vera fyrir slíka nefnd, að komast í sam5 nianria nefrid í málið að lokinni þess- band við ait landið, þegar hún situr
hjer í Reykjavík. Hún þyrfti að hafa
á'ri úmræðu.
í samvinnu við sig áreiðanlega menn
út um alt land, sem hún gæti náð til í
ATKVGR.:
Frumv. vísað til 2. umr. með 19 shlj. síma, því að skriftir stjórnarvaldaleið'
ina ganga of seint, þegar svo stendur á.
atkv.
Þingnefndin þykist nú vita það, að
t'imm manna nefnd samþ. með 19 shlj.
atkv., og í hana kosnir með hlutfalls- verðlagsnefndin muni yfirleitt hafa gjört
það sem hún gat, til þessað kynna sjer
kosningu:
Jóhann Eyjólfsson,
vöruverð. Og svo er vandi að sigla hjer
Benedikt Sveinsson,
rnilli skers og báru, því það er áríðandi,
Matthias Ólafsson,
að ráðstafanir slíkra nefnda hefti sem
minst samkepnina. í það verður ætíð
Þorleifur Jónsson,
Sveinn Björnsson.
að fara varlega; það er þingnefndinni
einkar ljóst, og það veit hún, að
verðlagsnefndin hefir gjört.
Að vísu
hefir þótt bóla á því, að almennÁ 16. fundi Í Nd., mánudaginn 26. ingur hafi haft það álit, að lítið þýddi
júlí, var frumvarþið tekið til 2. u m r. að setja ákveðið vöruverð, af því að
(A. bls. 131—133; þgskj. n. 84,).
seljendur hafa víðast hvar fylgt hámarkinu, eða því sem næst. En þrátt
- Framsm. (Þorleifur Jónsson): fyrir þetta er hins vegar ekki gott að
Eins og sjest á nefndarálitinu á þgskj. segja, hve hátt sumar vörutegundir gætu
84, hefir öll nefndin orðið sammála um hafa stigið, ef engin nefnd hefði verið til að
það, að nauðsynlegt sje, að landsstjórn- taka í taumana, og því er það mikið
in hafi sjer við hönd menn, sem ákveð- vissara að hafa slíka nefnd fraravegis.
ið geti vöruverð, ef nauðsyn krefur á Menn þurfa að vita af henni, vita að
þe8sum ófriðartímum. Nefndin býst við hún sje til.
því, að nefnd sú, sem skipuð var í þessu
Það liggur nú í augum uppi, að það
skyni í október í fyrra, hafi gjört tölu- er hægra fyrir svona nefnd að ákveða
yert gagn, og er það eiginlega augljóst verðlag á útlendri vöru en innlendri, ef
þegar af því, að henni hefir þótt þess þess skyldi þurfa, og því eru sumir
þörf, að halda niðri verði á vissum nefndarmenn í vafa um það, hvort verðað setja það upp úr öllu valdi. Þeðs
vegna voru þá sett bráðabirgðalög 5.
okt. 1914 um verðlagsnefnd, með ráði
Velferðarnefndarinnar, sem þáverandi
Btjórn bar sig saman við. Svo var
skipuð 5 manna nefnd, sem starfað hefir síðan, þegar málefni hafa til verið
og borin undir hana. Er þetta frv. nú
lagt fyrír þingið samkvæmt 11. grein
stjórnarskrárinnar.
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lagðnefndin gæti sett verðlag á innlendar Vörur. Það yrði vandi, og eihs og
sagt er í nefndarálitinu, þá er néfnðín
þeirrar skoðunar, að ekki geti komið
til’ mála, að lækka verð á ínnlendri
vöru, sem gengur kaupum og’ sölum í
landinu, frá því sem hún gengur í útlöúdunr, áð minsta kosti ekki aðalútflu'tningsvörum landsmanna, á meðan
ekki þarf vegna matvælaskorts að banna
útflutning á þeim. Það er hægt að búast við þvi, eftir hljóðinu, sem nú er i
bæjúm og þorpum, að ef Við höfum
verðíagsnefnd og gefið er í skyn, að
ákveða megi verðlag á innlendri vöru,
þá muni verða hrópað til hennar, éf
kjöt t. d. selst á 45—50 aura pundið erlendis, og sagt sem svo: Nú skuluð
þið setja hámark á kjötverðið, og það
er hæfilegt, að það verði eins og það
var í fyrra. Þetta má auðvitað ekki
eiga sjer stað. (Skúti Thoroddsen: Þvi
má það ekki?) Það er meiiriiígarlaúst
að setja hömlur á verð á innlendri vöru,
nerna á sama hátt og á hinni útlendu'.
Ef seljandi setur gegndarlaust verð á
vöru, míðað við það, sem fyrir hana
fæBt í útlöndum, eða það, sem hún er
keypt fyrir þaðan, þá verður að setja
ákveðið hámark, sem ekki má fara upp
fyrir. En í hinu tílfellinu, hvað snertir
útftutningsvörur, þá verða framleiðeudur að sættá sig við það, þégar þær
lsékka í vérði, og eins verða aðrir að
sætta sig við það, þegar þær hækka.
Menn vita ekki heldur, hve lengi sú
hækkun kann að standa. Það er ekki
einu sinni vist, að hún haldist til hausts,
þettá er alt á svo hverfanda hveli. Ura
þetta er nú einn af oss nefndarmönnUm
að visu á nokkuð annari skoðun en við
hinir, og býst jeg við að hann lýsi
henni.
Ef til þess skyldi koma, að ákveðá
þyrfti verð á innlendri vöru, þá ættu
þar að vera með í verki áð minstá

kosti tveir menn úr framleiðénda hðp,
sem kunnugir væru öllum málavöktuní. Það er ekki svo að skilja, að þeíni
þyrfti áð bæta við nefndina beinlínísý
,og get jeg þessa af þvi, að menn út
um Iand gætu haldið, að bjer væri verið áð fara fram á eitthvað, sem koétý
aði einhver ósköp. Jeg skal i þvi sam-í
bandi taka það frám, að nefndin i þésSri
máli hefir gjört fyrirspunr til stjófnar^
innar um kostnað við verðlagsnefndina,
og ferigið það svar, að hann hafi álls
orðið 300 kr., ög hafa kr. 246,86 afþvi
gengið í símagjöld og þess háttar, eri
kr. 55,14 eru enn í sjóði. Á latin hefir
aldrei verið minSt. Af þessu geta ínenn
nú sjeð, að þessi nefnd hefir ekki' orðið kostnaðarsöm, og þótt ekki sjé' við
því að búast, ef til vill, að þesSi væntanlega nefnd geti unnið fýrfr ekki neitt
árum saman, þá ýrði káúþ hénnar
aldrei fúlga, sem gjörði svo 'mikið til
eða frá, að fælast þyrftúp Ínétíti' frá
henni þessr Vegna:
; •*!'
Að þessu öllu athuguðú íéýfi jegvmjer
að leggja það til, að frumvárpið verði
samþykt með þeim formála, Sém’riéfndin hefir haft í áliti sínu.
Svcinn Bjðrnsson: Jeg héfrskrifað undir þetta mál með fyrirvara j teins
og sjá má á þgskj. 84. ‘Sá fytírvári
snertir ekki lögin sjálf; því áð néfri’dpi
vill öll, að frumv: gangi' fraiti' Óðréý^
héldur vissar ástæður, öém Íigg]á á'fiiÍK
við orðalag nefndarálitsirislý'ýÉýýi^.m;
sögum. (Þ. J.) sagði, áð dáiitill f^eín-r
ingur hefði orðið í néfndmrij urij'-^^'
hve langt ætti að fará í því, að'ÍieÍmijS
að ákveða verð á innlendurhvÖrum,
mjer skildist svo á ræðulokurium dípl
hónum, að lengra mætti ekki fatá i þvt,
en svo, að orð nefndarálitsins væruíþar
regla. Þetta get jeg ekkifallistá, ’og
tel eðlilegt og nauðsynlegt, áð utn þðjý
komi hjer og fraria örinur skoðun,
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,Það er nú viðurkent af þingnefndinni
i þessu máli, að nefndin, sem skipuð
var í haust er leið, hafl farið gætilega
að ráði sínu, og ekki gripið órjettlátlega
inn l viðskiftalíflð og frjálsa samkepni.
Þess vegna eru þessi orð nefndarálitsins,
sem miða að þvi, að takmarka verðlagsheimildina, ekki rjettlætt með þvi,
þótt talað sje um, að ekki megi hindra
viðskiftalifið á óeðlilegan hátt. Það hefir
aldrei verið meiningin, og verður aldrei.
Hitt er það, að það er varhugavert, að
segja eins og hjer stendur i nefndarálitinu:
>Vjer getum nú ekki sjeð, að
talsmál geti orðið um, að ákveða
verðlag á þeim innlendum afurðum,
sem ætlaðar eru beint til útflutnings — þar skapar heimsmarkaðurinn verðið, — enda getur það ekki
náð nokkurri átt, að fara að setja
neinar höralur fyrir þvi, að framleiðendurnir megi selja vörur sínar
þvi verði, sem boðið er í þær erlendis frá, svo að heimild um að
ákveða verðlag á innlendum vörum
d- ekki og má éfeki ná til annarra
en þeirra kaupraanna, eða seljenda,
er selja til neytslu í landinu, með
uppskrúfuðu, óhæfllegu og óviðeigandi verði, frá því, sem-þeir hafa
borgað framleiðendura*.
Þetta er skýrt betur, þar sem sagt er,
að ekki sje ætlast til, að til þessa komi,
nema þegar smásalar ná sjerstaklega
miklum hagnaði, með þvi að skrúfa
vöruverð óeðlilega mikið upp. Jeg álit
nú, að til þess gætu legið fleiri ástæður,
að gripa þyrfti til heimildarlaga, i þvi
skyni að takmarka verð á innlendri
vöru, og þarf jeg ekki að nefna þess
mörg dæmi. Það gæti t. d, hugsast, að
framleiðendur í heilu bygðarlagi gjörðu
samtök um það, að halda vöruverði
óeðlilega háu, og þá væru engin ráð
yið eflkum samtökum, ef fylgt væri

skýringum nefndarálitsins, og ætti þess þó
eigi síður að þurfa þá en gegn einstökum smásölum.
Jeg skal leyfa mjer að benda á það,
að jeg hygg, að þessi hörðu orð stafí
mest af hræðslu við það, að ef til þess
skyldi koma, að neyð yrði í bæjum og
kauptúnum, þá mundi verða gripið i
taumana og innlenda varan útveguð fyrir lægra verð en það, sem menn annars gætu keypt hana fyrir. Slíkt liggur nú
að vísu ekki fyrir nefndinni, en jeg er
samt þeirrar skoðunar, að betra væri
að eiga hömlur i þessa átt, ef hægt væri.
Til þeirra yrði aldrei gripið, nema brýna
nauðsyn bæri til, og um óhæfilega hátt
verð væri að ræða. Og að ætla sjer að
miða við hitt, að mega aldrei setja
niður verð á innlendri vöru úr þvi, sem
fyrir hana kann að fást erlendis, það
gæti orðið hál braut. Menn hugsi sjer
t. d. að einhver vara yrði algjör bannvara. Þá gæti hugsast, að kaupmenn
byðu voðahátt verð i hana til útlanda,
vegna áhættunnar, sem því væri samfara, að koma henni þangað. Jeg nefni
þetta að eins til þess að sýna það, að
ýmsar áatæður geta verið til, sem skapa
hærri tilboð i útflutta vöru, en nokkurt
vit er í, að borga þurfi fyrir hana hjer
innan lands.
Jeg skal og drepa á, að menn myndu
telja það heppilegt, að tveir menn úr
flokki framleiðanda ættu sæti í nefndinni, og er það alls ekki hugsað sem
vantraust til þeirra manna, sem nú eiga
þar sæti.
Jóhann Eyjólfsson: Það er alveg satt, að það er hvorttveggja vandaverk, bæði að skipa í þessa nefnd, og
að sitja í henni, svo að eigi geti valdið
ágreiningi um það, hve mikið vald nefndin megi taka sjer, svo að hún gangi
ekki um of á eignarrjett manna og við$kiftaUf þeirra, þvi þótt að siðasta nefnó
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væri raunar varkár í þeim efnum, og
skifti sjer ekki af varðlaginu, fram yflr
það, sem nauðsynlegt var, þá á maður
siikt ekki alt af víst. Nú heyrir maður allháværar raddir í þá átt, að nauðsyn muni vera að beita þessari aðferð
viðvikjandi innlendri vöru, ekki síður
en gagnvart útlendu vörunni. Það er
enginn efí á því, að ilt er að koma þessu
á, nema með þvi, að takmarka áð mun
eignarrjett manna og viðskiftafrjálsræði,
og er ilt að binda hendur mannaþannig um vöru8kifti.
Háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.) telur þetta
ekki vera band á eignarrjettinum, en
jeg fæ ekki sjeð, hvernig hægt er að
bánna útflutning á vöru, án þess að takmarka eignarrjett manna. Jeg hygg
enn þá enga nauðsyn bera til þess, að
taka í taumana í þessu efni, því engin
neyð er á ferðinni. Það er að visu satt,
að útlenda varan er orðin nokkuð dýr,
en þó eru margar vörutegundir enn þá
mikið til með sama verði og þær stundum hafa verið, svo sem kaffi, sykur ö.
fl. En jeg gæti aftur á móti vel hugsað mjer, að menn á striðstímum hættu
vlð að kaupa ýmsar þær vörur, að miklu
leyti, sem þeir best mega án vera, og
spara þannig við sig, fremur en að fara
þegar að hugsa um að takmarka viðskiftin. Jeg er t. d. sannfærður um, að
flest sveitafjelög mundu ihuga það, hvernig þau mættu sjá bæjum sinum borgið,
án þess þó að gjöra það á kostnað annara. Sama finst mjer að Reykjavík gæti
gjðrt, t. d. með þvi að gjöra út 2—3
trollara, á sinn kostnað. Væri það nær
en hitt, að setja matsnefnd, til þess að
athuga, hvemig megi fá kjöt ódýrast.
Jeg álít það óheppilega braut að velja
Sjér, sem geti haft tálþrungnar afleiðingar, að takmarka sjálfræði manna i
viðskiftum, og má ekki gjöra slikt, nema
hin brýnasta nauðsyn sje, en svo langt
Alþt. 1915. B. III.

er ekki komið enn þá. Eaup manna
hefir líka áreiðanlega hækkað nálega að
sama skapi, sem varan hefir orðið dýrari. Jeg vil láta menn hugsa um að
spara sem mest, og athuga hvers þeir
helst megi án vera, og haga sjer þar
eftir.
Jeg skal játa, að jeg gjöri mjer von
um, að þessi nefnd fari varlega, en vildi
þó heldur, að henni yrði sett einhver
þau skilyrði, að nokkurn veginn fengist
vissa fyrir því, að hún brendi sig ekki
á þessu, eins og barn, sem fengið er
Ijós í hendur.
Gnömundnr Eggerz: Verðlagsnefndin hefir ákveðið, að verðlag skuli
vera eitt, og að það sje miðað við borg*
un út í hönd. Jeg hefi orðið var við,
að slikt hefir vakið megna óánægju,
vegna þess, að þá geta kaupmenn sett
svo hátt verð á iánuðu vöruna, sem þeim
sýnist. Jeg vil því skjóta þvi tii stjórnarinnar, að athuga þetta og lagfæra.
Veit jeg það, að menn kunna að segja,
að ekki sje sanngjarnt að leggja sama
verð á, þegar um lán er ræða og peningaborgun út i hönd. En jeg sje þá
ekkert á móti því, að verðlagsskrámar
væru tvær, önnur fyrir peningaborgun,
en hin fyrir reikningsviðskifti. Þarsem
litið er um peninga, er þýðingarlítið að
tala um peningaborgun út i hönd. Slikt
hefir einungis þýðingu hjer i Reykjavik
og 8vo i kaupstöðunum, þar sem peningastofnanir eru.
Jeg stóð einungis upp til þess að
benda háttv. nefnd á þetta. Jeg skal
samt bæta því við, að jeg álít ekki rjett
það, er háttv. þm. Mýr. (J. E.) sagði, um
að kaup verkamanna hefði hækkað að
sama skapi og útlenda varan. Jeg skal
að vísu ekki segja um þetta hjer í
Reykjavik. Til þess er jeg eigi nógu
kunnugur, en jeg veit, að á Austurlandi
39
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hefir kaup verkamanna stigið lítið.
(Sveinn Bjömsson: Eins hjer). Hattv.
þingmaður taldi og útlendu vöruna hafa
stigið næsta litið (Jóhann Eyjólfsson:
Talaöi að eins um kaffi og sykur), en
mjer finst nú samt annað, að minsta
kosti kalla jeg ekki sykur ódýrt, þegar
kilóið er komið upp í 80 aura. En
annars væri jeg, og líklega reyndar fleiri
háttv. þm., þakklátur,.ef hann vildi gefa
okkur upplýsingar um það, hvar þetta
ódýra sykur fæst og aðrar nauðsynjavörur.
Guðmuinlur Hannesson: Þótt
það sje hart, að fara að finna að gjörðum nefndar, sem vinnur eflaust starf
sitt samviskusamlega, og þar á ofan
ókeypis, þá verð jeg þó að geta þess,
að margir lita svo á, sem nefnd þessi
hafi ekki komið að tilætluðum notum.
Þannig hefir, að minsta kosti sumstaðar, kaupmönnum, er fengið höfðu miklar birgðir rjett áður en stríðið hófst,
haldist uppi að selja vörurnar með tilfinnanlega hækkuðu verði. Aftur hefir
nefndin, að því er mjer hefir verið skýrt
frá, lagt verð á stöku vörutegund, sem
munað hefir nálega engu frá söluverði
(t. d. kaffibæti), eða svo sem 1 eða 2
aurum á pundi. Tveir þingmenn hafa
og skýrt mjer frá, að komið hafi fyrir,
að verð nefndarinnar hafi verið hærra
en söluverðið á staðnum. Þó að þetta
kunni iitlu að muna, þá er samt óheppilegt, að slikt komi fyrir. Eftir brjefum
úr minu hjeraði að dæma, er það álit
margra, að nefndin hafi alls ekki komið
að tilætluðum notum.
Mjer fanst rjett að geta um þetta.
Eigi að síður þykir mjer það óvarlegt,
að vera án slikrar nefndar, og greiði
því atkvæði með frumvarpinu.
Frsm. (Þorl. Jónssou): Jeg þarf
ekki að standa upp til þess að svara hv.

1. þm. Rvk. (S B.) löngu máli, þvi að
það er ekki svo mikið, sem á milli ber.
Hann vill ekki viðurkenna, að stjórnin
eigi að hafa það til hliðsjónar, sem um
þetta stendur í nefndarálitinu, þar sem
jeg aftur á móti álít, að nefndarálitið
eigi að vera mælisnúran. Honum finst,
sem ekki megi halda verðinu á vörunni
óeðlilega háu, og er smeykur við, að
myndist framleiðslufjelagsskapur, sem
komi sjer saman um að selja framleiddu vöruna með okurverði. En slíkur framleiðslufjelagsskapur myndi alt af
þurfa að hafa útsölu í bæjurn, og þær
geta fallið undir orðalag nefndarinnar,
ef verðið er sett óhæfilega hátt. Það
sem nefndin hafði í huga, var, að ekki
væri vert að gefa mönnum undir fótinn, að hægt væri að lækka vöruna
upp á slump. Kemur þnð líka heim við
orð þingmannsins um það, að ekki megi
skerða eignarrjett manna. En það væri
að skerða eignarrjettinn, ef menn
mættu ekki halda vöru hjer á landi í
sama eða líku verði og fæst fyrír hana
erlendis, að frádregnum kostnaði við
fragt o. s. frv. Þó að það geti hent í
útlöndum, að óeðlilega hátt verð sje þar
á vöru, vegna þess, að hún sje bannvara, þá sje jeg ekki, að við íslendingar getum til muna fært okkur það í
nyt, þar sem útfiutningur okkar á ýmsum þeim vörum, sem alls ekki eru bannvörur, hefir verið stöðvaður af Bretum.
Frumvarp þetta er ekki langt, en jeg
tel það þó æði-mikilvægt. Hygg jeg, að
ekkert geti verið athugavert við það,
þó að heimild sú, sem slik nefnd hefir,
til þess að setja hömlur á frjáls viðskifti, sje fremur takmörkuð, vegna þess
að mjer finst eðlilegt, að ekki sje farið
ógætilega í það, að skerða eignarrjett
manna.
Jeg læt svo lokið máli mínuaðsinni,
en býst við þvi, að frumvarpið verði
samþykt.
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Báðherra: Jeg ætla að eins að
aegja örfá orð út af því, er báttv. 2. þm.
S.-Múl. (G. E.) sagði um sölu gegn peningum út í hönd og reikningslán. Er
það vafalaust rjett athugað hjá háttv.
þm., en ekki mun þurfa annars þar við
en að vekja athygli nefndarinnar á því
á sinum tíma. Viðvíkjandi verðlagningu
nefndarinnar er það að segja, að hún
hefir víst einungis lagt verð á þær vörur, sem kvartað hefir verið um, að
óhæfilega hátt verð væri á, eða of lágt
verð hafi verið á sett. Slíkar kvartanir
&afa náttúrlega aðallega komið frá kaupendum, en komið hefir það og fyrir, að
spljendur hafa kvartað líka, hafi söluverðið verið lækkað tilfínnanlega hjá
þeim. Hvað snertir það atriði, er háttv.
1. þm. Húnv. (G. H.) drap á í ræðu
- sinni, að oft munaði ekki neraa einum
eða tveimur aurum á verðlagningunni,
sem kaupmenn hafa sett á vöru sína,
þá finst mjer ekki þurfa að taka slíkt
nærri sjer. Það dregur þó,. er saman
kemur. T. d. á kaffi og sykri munar
ekki svo litið um, þó að ekki sje nema
um eins eyris mismun að ræða.
Það verður líka að gæta þess, að
verðið verði ekki sett ait of lágt, því
að það verður lika að gæta hugsmuna
kaupmánna og sjá um, að þeir tapi ekki
ósanngjárnlega á verslun sinni. Það, að
þessi nefnd er til og hefir lagaheimild
til þess að taka í taumana, mun oft riða
baggamuninn. Væri hún ekki, þá gæti
það hæglega orðið til þess, að þeir, er
framleiða vöruna eða flytja hana inn,
gætu oft sett verðið óhæfilega hátt.
Auðvitað er, að þessi nefnd er ekki alfullkomin, fremur en aðrar mannlegar
stofnaúir, og getur því auðveldlega yfirsjest í ýmsu.
Háttv. þm. A-Sk. (Þ. J.) leit svo á,
sem nefnd þessi myndi geta heft frjáls
yiðskifti með gjörðum sínum. En jeg

vil benda háttv. þm. á það, að engan
veginn er hægt að kalla það frjáls viðskifti, ef svo er í garðinn búið, að annar viðskiftaaðili getur, ef hann vill, sett
hinum þá afarkosti, er honum sýnist.
Slíkt athæfi mun nefndin koma í veg
fyrir.
Jeg hefi heyrt utan að mjer, að nefnd
þessi þyki alveg þýðingarlaus, og því
myndi best að losna alveg við hana.
En jeg held að það sje ekki gjörlegt,
að hv. Alþingi felli þessi lög í burtu, einmitt nií á þeim timum, er mönnum ætti
að vera sem annast um, að hægt sje að
taka i taumana gegn óhæfilegu verðlagi.
Sveinn Björnsson: Háttv. frsm.
(Þ. J.) nefndi sem dæmi tilfelji, sem eftir
skoðun nefndarinnar hlyti að falla und
ir nefndarálitið, nefnilega ef framleiðendur settu upp verðið, svo óbæfilegt væri, þá myndu þeir þurfa að hafa
útsölu i bæjum. Hann tók og fram, að
það væri rjett hjá mjer, að álit nefndarinnar mætti ekki skoðast sem ófrávíkjanleg mælisnúra. Það hefir aldrei
verið hugmyndin, að verðlagsnefndin
ætti að hafa heimild til þess að svifta
menn eignarrjetti, og er það helber
mi8skilningur, ef menn hafa nokkurn tima haldið það.
En menn
verða um fram alt að reyna að gjöra
sjer vel Ijóst, hvað eignarrjettur er.
Sumir halda jafnvel, að eignarrjetturinn geti náð til einhvers væntanlegs ágóða, sem hlaupið gæti á
snærið hjá manni, ef kríngumstæðunum
væri nú þannig og þannig varíð. En
hjer er ekki farið lengra og ekki komið
nær eignarrjettinum en eðlilegt er, og
meira að segja sjálfsagt er og skylt.
Jeg vildi svo víkja fáeinum orðum til
háttv. þm. Mýr. (J. E.). Hann kvað
menn mega vara sig á því, að fara að
láta löggjöfina skifta sjer af frjálsum
39*

615

Stiórnarfrumvörp samþykt.

616

Verðlag á vörum.

viðskiftum einstaklingains. Þetta er að skifta sjer af sliku. En hins vegar býst
fara út í algjörðar öfgar, enda veit jeg jeg ekki við, að mikil hætta sje á því,
að háttv. þm. meinar ekki eitt einasta að menn bindist samtökum um vöruorð af þessu, þegar hann fer að athuga sölu í því skyni, að koma vörunni í
nánar, hvað hann hefir sagt. öll lög- óheyrilegt verð. Jeg hygg, að slikar
gjöf, hvers lands sem er, skiftir sjer af getgátur sjeu á engum rökum bygðar,
frjálsræði einstaklingsins að meira eða og að í því tilfelli sje engin hætta á
minna leyti. Hjelt jeg að þetta væri ferðum. Hjer á.landi hefir ekki gjörst
svo alkunnugt, að eigi þyrfti að taka mikið af slikum samtökum. En þó slíkt
Blíkt fram. Jeg held því annars fram, komi fyrir í einhverri mynd, þá verður
að þetta málefni sje þannig lagað, að erfitt að girða fyrir það með lögum.
ekki sje gripið i taumana, nema ef neyð
Sigurður Gunnarsson:
Aukakallar að og undir sjerstökum kringumþingið í fyrra leit svo á, eins og kunnstæðum.
ugt er, að full ástæða væri til að gefa
Jóhann Eyjólfsson: Jeg vildi að stjórninni heimild til að setja slika
eins svara einu orði, sem háttv. þm. verðlagsnefnd, sem hjer ræðir um.
Jeg vil benda á, að eftir mínum skilnReykv. (S. B.) beindi til mín í ræðu sinni.
Hann taldi það fljótfærnislegá ályktun ingi verður nauðsynin ekki minni nú
hjá mjer, að frjálsræði manna væri heft þegar haustar, eða þegar fram á veturmeð þeim framkvæmdum, sem hjer eru inn kemur, heldur ef til vill miklu
á seyði, að minsta kosti ekki meira en meiri. Við vitum allir, að ástand það,
gjört er með hverjum öðrum lögum, sem nú er í Norðurálfunni, og i þeim
sem hjer eru samþykt.' Jeg verð samt löndum sjerstaklega, sem ísland hefir
sem áður að halda fast við það, mest viðskifti við, hefir stórmikil áhrif
að þetta gangi óvenjulega nærri frjáls- á allan hag þessa lands, sem svo mikið
ræði manna. Það er alt annað, að þarf að flytja inn af lífsnauðsynjum
leggja skatt á menn en að gjöra þetta, sínum. Þess vegna vil jeg alvarlega
sem nú er í ráði að gjöra. Jeg skal ráða til, að þetta frumv. nái óbreytt
játa, að jeg §kildi ekki vel, það sem fram að ganga, án þess að menn gjöri
háttv. þm. (S. B.) sagði um eignarrjett- sjer alt of miklar áhyggjur út af því,
inn. Jeg hefi alt af heyrt, að menn hvernig nefndin muni ráða ráðum síngjörðu sjer vonir um að eignast það, um. Allir vita, að hún er ekki einvöld,
sem þeir afla. En ef það á ekki að heldur liggja ráðstafanir hennar undir
verða þeirra eigindómur, þá er jeg samþykki stjórnarráðsins. Því mega
hræddur um, að það hefti eigi alllítið menn væntanlega treysta, að svo gætiframkvæmdir manna, viljaþrek þeirra lega verði farið í sakirnar, sem verða
og viðleitnislöngun til að koma sjer má, og að ekki verði gripið til neinna
áfram.
stórræða, nema brýn nauðsyn krefji.
Viðvikjandi því, að framleiðendur Menn verða að gæta að því, að þegar
setji óeðlilega hátt verð á vöru sína, hungur og neyð kallar að, en hins vegþá hygg jeg að erfltt sje við það ar er dýrtið, þá verður að gjöra fleira
að eiga. Það er verslunarsamkepnin, en gott þykir.
samtök og fjelagsskapur, sem þar
verða að koma til sögunnar. En það
ATKVGR.:
er ilt, að þing og stjórn skuli þurfa að
1. og 2. gr. samþ. með 17 : 1 atkv.
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Fyrirsögn frv. samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 20 :1 atkv.
---------Á 18. fundi í Nd., miðvikudaginn 28.
- júlí, var frumv. tekið til 3. u m r. (A.
bls. 131—133).
Enginn tók til máls.
.

ATKVGR.:
Frv. samþ. með 21 shlj. atkv.
Afgreitt til Ed.

(A. 133).

10. Gullfordi íslandsbanka o. fl.
Á 2. fundi. í Nd., fímtudaginn 8. júlí,
var úttbýtt

Frumvarpi til laga um framlenging á
gildi laga 3. ágást 1914 um ráöstafnir
dgullforða íslandsbanka, innstœðufje i
bönkum og sparisjóðum og á póstávisunum
(A. bls. 133-135).
Á 3. fundi i Nd , laugardaginn 10. júlí,
var frv. tekið til 1. umr.
Báðherra: Þetta frv. er lagt fyrir
háttv. deild samkvæmt 11. gr. stjórnarskrárinnar. Eins og háttv. þingdeildarmenn muna, voru sett bráðabirgðalög í
fyrra sumar, 3. ágúst, um að íslandsbanki þyrfti ekki að leysa inn seðla
sína með gulli. Sömuieiðis var stjórninni gefin heimild til að setja ákvæði
um, að bankarnir þyrftu ekki að borga
út úr sparisjóði nema svo og svo mikið
í Benn. Og sams konar var fyrir mælt
um aðra sparisjóði. Þessi lög áttu að
gilda til októberloka það ár, en vegna
ástands þess, sem af styrjöldinni leiddi,
sá háttv. fyrirrennari minn sjer ekki
. .fHWað fært en að fá þessi lögframlengd

naeð bráðabirgðalögum þeim, ér hjer
liggja fyrir. Þessi lög eru því lögð fyrir þingið samkvæmt 11. gr. stjórnafskrárinnar.
Jón Magnússon: Jeg leyfi mjer
að leggja til, að þessu frv. verði visað
til 2. umr. Af því að jeg býst við, að
það komi fram fleiri frv., sem .snerta
bankamál, leyfl jeg mjer að stinga upp
á, að 7 manna nefnd yerði kosin i þetta
“ál, °S gjðri þá jafnframt ráð fyrir, að
öllum frv., sem fram koma og snerta
bankamál, verði visað til þeirrar nefndár.
ATKVGR:
Frv. visað til 2. umr. með. 2Ó shlj.
atkv.
Sjö manna nefnd samþ.. með 21 shlj.
atkv. og i hana kosnir með hlutfallskosningu:
Hjörtur Snorrason,
Björn Kristjánsson,
Hannes Hafstein,
Sigurður Gunnarsson,
Jón Magnússon,
Jón Jónsson,
Þorleifur Jónsson.
; I
i

ti

Á 16. fundi i Nd., mánudaginn 26.
júli, var frv. tekið til 2. umr. (A. bls.
133—135; þgskj. n. 77).

Framsm. (Bjðrn Kristjánasoi»:
Mjer nægir að vísa til nefndarálimfeaaiá
þgskj. 77, sem leggur til, að* þeaai lög
verði látin gilda til ákveðina tlma, eða
til 1. des. 1917, nema löggjafarváldið
gjöri aðra ráðstöfun fyrr. Þessi breyting á stjórnarfrv. stafar aðallega af þvi,
að íslandsbanki óskaði eftir henni, til
þess að hann gæti hagað sjer þar eftír.
Og þar sem nú lítur út fyrir, að ófriðurinn standi lengi enn, þá sýnist <gkki
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neitt í hættu, þó að ákveðið sje að lög- er fallin burtu, sem gjörði það að verkin skuli gilda þetta lengi. Auðvitað um, að hann var nokkurn tima leystur
gengur nefndin út frá því, að iögraælt- undan þvi.
ur gullforði sje til tryggingar hjer í
Framsm. (Bjðrn Kristjánsson):
landi, þrátt fyrir það, þó að seðlarnir
. verði svo lengi óinnleysanlegir. Eins Nefndinni er þetta ekkert kappsmál.
telur nefndin sjálfsagt, að bankanum Það var að eins gjört eftir óskum bankverði skilað gullforðanum aftur, þegar ans, að breyta frv. í þessa átt. Mjer
seðlar hans verða gjörðir innleysanleg- fyrir mitt leyti sýnist það ekkert anir, en þar sem þetta felst í fyrri lögun- kanalegt, og nefndinni ekki heldur.
um, þá taldi nefndin ekki beina þörf á Þvi að þótt styrjöldinni linni i haust,
að taka það upp í þetta frv. Annað sem engum dettur nú vist i hug, þá
hefi jeg ekki ástæðu til að taka fram. vita allir, að afleiðingar hennar standa
Jeg vona, að stjórnin sjái ekki neitt á lengur en þangað til 1. des. 1917. Það
móti því, að þessi breyting verði gjörð. tekur lengri tíma en svo, að jafnvægi
komist á peningaviðskiftin bæði innan
Ráðherra: Án þess að jeg vilji lands og á milli landa.
segja að mjer sje það stórt kappsmál,
Hannes Hafstein: Mjer hefir skilað þetta frv. verði samþykt óbreytt, þá
verð jeg að taka það fram, að jeg tel ist, að ákvæðið um að landið taki gullekki brtt. nefndarinnar til bóta, heldur forðann í sínar hendur, hafi verið sett
miklu fremur þvert á móti. Það er i því skyni, að landsstjórnin mætti
ekki laust við, að mjer finnist það an- gripa til gullsins og nota það, ef þörf
kanalegt, ef farið verður að setja það krefði, i landsins þarfir, til innkaupa á
Ef til þess
ákvæði, að þessi lög, sem sett eru vegna vörum eða því um likt.
styrjaldarinnar, skuli gilda þangað til á kæmi, að gullið, sem nú er til, væri
miðju ári 1917, án þess að nokkuð til þannig af hendi látið, þá þarf tima til
lit sje tekið til þess, hve nær styrjöld þess að útvega gull aftur í þess stað,
inni lykur. Ef henni lyki í haust, hvað áður en innlausnarskylda bankans byrjá það þá að þýða að leysa íslands- ar aftur. Með þetta fyrir augum skilst
banka undan þvi, að leysa inn seðla mjer að sú breyting á frv., sem nefndsina, og sparisjóðina frá því, að borga in hefir stungið upp á, sje á rökum
út nema svo og svo mikið o. s. frv.? bygð.
Jeg sje enga ástæðu til þess. Það er
ekki nema eðlilegt, að bankinn þurfi
Ráðherra: Jeg get ekki verið á
fyrirvara. En hvaða stjórn sem væri sama máli og þeir tveir háttv. þm. (B.
mundi gjöra ráðstafanir til þess, að K. og H. H.), sem síðast töluðu. Eins
bankanum gæfist sá fyrirvari, sem hon- og jeg tók fram áðan, skilst mjer að
um nægði, til þess að draga að sjer landsstjórnin hafi það í hendi sinni, að
gull. Jeg vildi fyrir mitt leyti að frv. nema ekki lögin úr gildi jafnskjótt og
væri samþykt óbreytt, því að jeg tel frjett kemur um, að vopnahlje hafi orðþað, sem sagt, blátt áfram ankanalegt ið. Hún getur hagað því svo sem hentað setja inn í það þannig lagað ákvæði, ugast þykir. Jeg get því ekki sjeð, að
að Islandsbanki geti um hálfs annars nein hætta sje búin bankanum nje landárs tíma verið undanþeginn því, að inu, þó að þetta ákvæði standi ekki i
ieysa inn seðla $ína, eftir að sú áetæða Jögunum. Auk þess eru sura fyrirmæli
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I þessum lögum, sem aldrei hafa veríð
notuð, t d. ákvæðið um sparisjóðina.
Jeg veit ekki betur en að allir sparisjóðir á landinu hafi haldið áfram viðskiftum sinum á sama hátt og áður,
þrátt fyrir lögin. Eins er ura póstávísanirnar. Póstmeistarinn hefir ekki sjeð
neina ástæðu til að nota ákvæði laganna um þær. Það er þvi að eins
ákvæðið um sððla íslandsbanka, sem
þarf að taka tillit til, eftir þeirrí reynslu,
sem nú er fengin. En jafnvel þó lögunum þyrfti að beita að öðru leyti, þá
sje jeg ekki að brtt. nefndarínnar sje á
nokkurn hátt nauðsynleg. Eins og jeg
sagði áðan, finst mjer þetta ákvæði ankanalegt. Það er eins og Alþingi gjörí
fastlega ráð fyrir því, að ófriðurinn
standi i tvö ár, en hvorki meira nje
minna.
ATKVGR.:
Brtt. 77 samþ. með 14 : 6 atkv.
1. gr. svo breytt samþ. með 19 shlj.
atkv.
2. gr. samþ. með 19 shlj. atkv.
Fyrirsögn frv. samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 19 shlj.
atkvæðum.

11. Útflutningsbann á bretskum
vðrum.
A 10. fundi i Nd., mánudaginn 19.
júli, var útbýtt
Frumvarpi til laga um bann á útflutningi frá Islandi á vörum, innfluttum frá
Bretlandgeyjum o. fl.,
eins og það var samþykt við 3. umr. i
Ed. (A. 60).
Á 12. fundi i Nd., miðvikudaginn 21.
júlí, var frumvarpið tekið til 1. umr.
RáðherrU: Frv. þetta er stjórnarfrumv., og var lagt fram í hv. Ed. og
er nú þaðan komið hingað með nokkrum breytingum. Jeg býst við því, að
það muni þykja hlýða, að það sje athugað
í nefnd, og leyfi mjer þá að leggja það
til, að þvi verði visað til dýrtiðarnefndar.
ATKVGR.:
Frumv. visað til 2. umr. og jafnframt
til dýrtiðarnefndar, með öllum greiddum
atkv., en nefnd þá skipuðu þeir:
Hannes Hafstein,
Jón Magnússon,
Benedikt Sveinsson,
Þorleifur Jónsson,
Sveinn Björnsson.

Á 18. fundi í Nd., miðvikudaginn 28.
júli, var fruravarpið tekið til 3. u m r.
(A. 101.).
Enginn tók til máls.

Á 24. fundi i Nd., miðvikudaginn 4.
ágúst, var frumvarpið tekið til 2. u m r.
(A. 60, n. 173.)

ATKVGR.:
Frv. samþ. með 19 samhljóða atkv.
og afgreitt til Ed.
(A. 134.)

Framsögum. (Sveinn Björnsson): Jeg ætla ekki að halda neina
ræðu. Vísa einungis til nefndarálitsinB
á þgskj. 173.
ATKVGR.:
1. gr. samþ. með 13 shlj. atkv.
2. gr. feld með 13 shlj. atkv.
3. —4. gr. samþ. með 15 shlj. atkv.
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Fyrirsögn frv. samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 14 shlj.
atkv.

Þórarinn Benediktsson,
Guðmundur Eggerz,
Sigurður Gunnarsson.

Á 27. fundi. i Nd., laugardaginn 7.
ágúst, var frumvarpið tekið til 3. u m r.
(A. 224).
, Enginn tók til máls.

Á 31. fundi í Nd., fimtudaginn 12.
ágúst, var frumv. tekið til 2. u m r.
(A. 188, n. 270, 276).

ATKVGR.:
Frv. samþykt með þeirri breytingu á
fyrirsögn þess, samkvæmt ósk nefndarinnar í raálinu, að aftan af henni falli
»o. fl.«, með 15 shlj. atkv. og endursent til Ed.
(A. 256).

12. Vjelstjóraskóli i Reykjavík.
Á 23. fundi í Nd., þriðjudaginn 3.
ágúst, var útbýtt
Frumvarpi til laga um stofnun vjelstjóraskóla i Reykjavík,
eins og það var samþykt við 3. umr.
í Ed. (A. 188).
, Á 25. fundi i Nd., fimtudaginn 5. ágúst,
var frumvarpið tekið til 1. u m r.
Jón Maguússon: Jeg leyfi mjer
að leggja það til, að málinu verði visað
til sjávarútvegsnefndar.
ATKVGR.:
Frv. visað til 2. umr. með 19 shlj.
atkv. og að því búnu til sjávarútvegsnefndar með 13 shlj. atkv., en i henni
sátu þeir:
Magnús Kristjánsson,
Matthías Ólafsson,
Stefán Stefánsson,
Skúli Thoroddsen,

Framsðgum. (Matthías Ólafsson): Þegar þetta mál var til umsagnar í nefndinni, var enginn ágreiningur
um það þar. Nefndin var öll á einu
máli um það, að samþykkja frumvarpið
óbreytt. En svo kemur á siðustu stundu
fram brtt. frá háttv. formanni þessarar
nefndar (G. E.). Jeg tala ekki um, hvað
slikt er óviðeigandi. Breytingartill. þessa
manns er um það, að 8.1. 2. gr. falli burt
úr frumvarpinu. Það er um kröfuna,
að nemendur geti þýtt ljettan kafla
verkfræðilegs éfnis á dönsku. Þetta er
sama skilyrðið, eins og með enskuna.
Um þetta atriði varð enginn ágreiningur i nefndinni, og jeg vissi ekki til, að
neinum nefndarmanna væri þetta þymir í augum. En sje það tilgangurinn,
að hætt verði að kenna dönsku í skólum, þá ætti háttv. formaður nefndarinnar (G. E.) að reyna að stemma á að ósi
og byrja á okkar æðri mentastofnunum.
Jeg tel þetta sem sagt hjegómamál,
hreinasta þvaður, sem ekki ætti að vera
talað um á þingi.
Guðmundur Eggerz: Mjerskilst,
að þetta sjeu óþarfa hnútur hjá háttv.
framsögum. (M. Ó.) í svona máli, enda
fór hann með ósatt mál, er hann sagði,
að ekki hefði komið upp neinn ágreiningur í nefndinui. Jeg sagði honum frá
því, er jeg skrifaði undir nefndarálitið,
að jeg ætlaði að koma með svona brtt.
Jeg -sje ekki ástæðu til að kenna við
þennan skóla nema eitt höfuðmál, og
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minsta kosti er óþarfi að vera að kenna
þar dönsku. Eða hvl vill háttv. framsögum. ekki láta kenna þar norsku eða
sænsku. Jeg ætla að segja háttv. framsögumanni það, að honum væri betra,
að hafa aldrei lært dönsku, þá væri
hann ekki að sletta jafn óþinglegum
orðum sem »möj« og »kvæk«.

Framsm. (Matthías Ólafsson):
Það er alveg nýtt í þingsögunni, að hv.
þm )Dal. (B. J.) uppgötvi, að 2. þm. S.Múl. (G. E.) hafi rjett fyrir sjer. En verði
honum að góðu. Jeg skal reyna að vera
stuttorður; skal einugis taka það fram,
að hæstv. ráðherra hefir sagt mjer, að
það væri nú fengin vissa fyrir, að islenskir vjelstjórar geti fengið atvinnu á
dönskum skipum, en vitanlega verða þeir
þá að kunna dönsku. Víð íslendingar
erum siðferðislega skyldugir til þess, að
gjöra ekki vjelstjórum okkar örðugra
fyrir en þörf krefur, þegar ekki er nema
litil atvinna, sem við getum veitt þeim
hjer á landi, og sama sem enginn kostnaður er fyrir okkur að gjöra þetta.

Framsögum. (Matthías ólafssou): Það eitt er víst, að hv. 2. þm.
S.-Múl. (G. E.), væri ekki yfirvald, hefði
hann aldrei lært neitt orð í dönsku. Og
ekki ætti það að vera ástæða fyrir hann,
að vera að koma fram með þessa breytingartillögu, sem er ekkert annað en
náglaskapur. Jeg skal ekki lengja umræðurnar ura þetta hjegómamál, en það
Ráðherra: Það voru að eins örfá
vil jeg segja þessari manneskju, að ræð- orð út af ræðu háttv. framsm. (M. Ó.).
umar, sem hann er að lialda stundum •Þegar jeg átti tal við hann um þetta
hjer i þingsalnum, þær eru aumasta mál, þá fullyrti jeg ekki, að islenskir
>möj«.
vjelstjórar gætu fengið atvinnu I Danmörku, en jeg bjóst við að Danir yrðu
Bjarni Jónsson: Jeg sje ekki fúsir á að veita slíkt, ef sama kemur
ástæðu til, að hafa slíkt prófsskilyrði, á inóti.
sem þetta er. Jeg get ekki skilið, hví
á að vera að kenna dönsku við slíka
skóla. Rjettast væri að kenna þar ekkert tungamál, nema okkar eigið mál, og
nægi það ekki, þá ætti að níinsta kosti
ekki að fara að kenna þar dönsku. Þá
væri heldur að kenna ensku eða eitthvert
stórmálið. Það er misskilningur hjá
háttv. fram8m.(M. Ó.), að háttv. 2. þm.
S.-Múl. (Ö. E.) sje nokkuð að bekkjast
við dönskuna. Hún skipar sitt rúm í heiminum, en það er ekkert samband milli
hénnar og islensks vjelstjóraprófs. Jeg
álft það beinlínis hlægilegt, að setja skilyrði eins og þetta. Jeg get eigi sjeð annað en að háttv. 2. þm. S. Múl. hafi alveg rjett fyrir sjer, og að þetta ákvæði
hafi enga aðra þýðingu en þá, að gjöra
prófið óþarflega þungt.
Alþt. 1915. B. III.

Bjarni Jónsson: Háttv. framsm.
(M. Ó.) sagði, að það væri skylda okkar,
að sjá íölenskum vjelstjórum fyrir atvinnu. Það má vel vera satt, að það
sje vel gjört, að sjá öðrum fyrir atvinnu.
En jeg sje ekki ástæðu til að við sjeum
að ala upp verkamenn handa öðrum
rikjum.
Út af þvi, sem hæstv. ráðherra sagði,
að Danir mundu fúsir á að leyfa íslenskum vjelstjórum atvinnu á dönskum
skipum, ef sama komi í staðinn, þá skal
jeg taka það fram, að jeg er i miklum
vafa um, að slíkt sje atvinnuþeirritilbóta.
Og jeg efast 'um, að vjelstjórastjettin
sjálf verði neitt þakklát fyrir slíkt.
Gtiðmundur Eggerz: Háttv. þm.
Dal. (B. J.) er búinn að taka það fram,
40
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sem jeg ætlaði að segja. Jeg kærimig
ekkert um, að Alþingi eða stjórnin fari að
gjöra ráðstafanir til þess, að íslenskir vjelstjórar geti fengið atvinnu i Danmörku.
Jeg vildi miklu heldur að þeir fengju
atvinnu í einhverju öðru landi. Það
getur verið, að þetta særi danskar tilfinningar háttv. framsra. (M. 0.). Ef íslendingar vilja endilega fara til Danmerkur að afloknu vjeifræðiprófi, ættu
þeir hæglega að geta fengið sjertilsögn
i dönsku, án þess að þeim sje gjört að
skyldu að læra dönsku i skólanum.
Háttv. framsm. gæti sjálfsagt tekið að
sjer að kenna þeim að babla nóg til þess,
að geta fleytt sjer í »sjóara«-málinu. Jeg
er annars hissa á þessu uppþoti ideildinni út af jafn meinlausri tillögu og
þessi tillaga min er. Og jeg sje ekki
hvað það kemur þessu máli við, sem
háttv. framsm. (M. 0.) sagði, að jeg
hefði ekki getað orðið lögfræðingur, ef
jeg hefði ekki kunnað dönsku. Það er
þó spor í íslenskuáttina, að nú er hægt
að taka próf i lögfræði á islensku, án
þess að þurfa til þess að kunna eitt orð
i dönsku. Annars skal jeg taka það
fram út af þessu, að þegar háttv. framsögumaður (M. ó.) sá tillögu mína, blánaði hann og þrútnaði af reiði, og sagði
að það væri tilgangur minn, að setja á
sig danskan stimpil. Úr því að gjört
er ráð fyrir að kenna ensku líka, þótti
mjer það nóg. En ef endilega ætti að
kenna eitthvert annað tungumálen ensku,
þá vildi jeg alveg eins, að það væri
franska eða þýska, eins og danska. Jeg
leyfi mjer að óska, að nafnakall verði
haft um tillöguna, fyrst þessi þytur hefir verið gjörður út af henni.
Matthfas Ólafsson: Það er merkilegt, að þótt háttv. 2. þm. S.-Múl. (G.
E.) sverji, að það hafi ekki verið meining hans að setja á mig danskan stimpil, þá kemur hann upp um sig með því,

að bregða mjer hvað eftir annað um að
jeg hafi danskar tilfinningar. En ætlar
þessi manneskja, sem þarna situr, að
reyna að telja nokkrum manni trú ura
það, að jeg sje verri íslendingur en hann,
sem er uppalinn á dönsku fje og gat
ekki einu sinni leitað sjer kvonfangs
annarstaðar en í Danmörku?
Guðinundur Eggorz: Jeg krefst
þess, að hæstv. forseti verji mig hjer í
deildinni fyrir árásum á einkalíf mitt.
Að öðru leyti tek jeg það fram, að jeg
vil ekki munnhöggvast við þenna dóna.
Forseti: Jeg get ekki varist því, að
benda hv. þm.(M. Ó. og G. E.) á, að sum orð,
sem þeir hafa nú viðhaft, eru alls ekki
þinghæf, og yona, að þeir varist slik
orð framvegis.
ATKVGR.:
1. gr. samþ. með 16 shlj. atkv.
Brtt. 276 við 2. gr. feld með 15 : 8
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
nei:
jd:
Björn Hallsson,
Bjarni Jónsson,
Björn Kristjánsson, Eggert Páisson,
Guðm. Eggerz,
Einar Arnórsson,
Guðm. Hannesson, Einar Jónsson,
Hjörtur Snorrason, Hannes Hafstein,
Sigurður Eggerz, Jóhann Eyjólfssðn,
Skúli Thoroddsen, Jón Jónsson,
Þorleifur Jónsson. Jón Magnússon,
Magnús Kristjánss.,
Matth. Ólafsson,
Sig. Gunnarsson,
Sig. Sigurðsson,
Stefán Stefánsson.
Sveinn Björnsson,
Þór. Benediktsson.
Bened. Sveinsson og Pjetur Jónsson
voru fjarverandi.
2.-6. gr. samþykt með 17 samhljóða
atkvæðum.
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Fyrireögn frumvarpsins samþykt An
atkvgreiðslu.
Frumvárpinu visað til 3. umræðu með
-17 samhljóða atkvæðum.

' Á 33. fundi í Nd., laugardaginn 14.
ágúst, var frumv. tekið til 3. u m r. (A.
188.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frumv. samþ. með 17 shlj. atkv. og
afgreitt
sem löq frá Alþinqi.
(Sjá A. 341).

13. Slýrimannaskólinn
í Reykjavík.
Á 22. fundi í Nd., mánudaginn 2. ágúst,
var útbýtt
Frumvarpi til laga um breyting á Jögum
nr. 22, 11. júli 1911, um Styrimannaskölann i Reykjavík,
eins og það var saraþ. við 3. umr. i
Ed. (A. 174).
Á 24. fundi í Nd., miðvikudaginn 4.
ágúst, var frumv. tekið til 1. umr.
Matthías Ólafsson: Jeg leyfi mjer
að óska eftir, að málinu verði vísað til
wjávarútvegsnefndarinnar að þessari umræðu lokinni.
ATKVGR.:
Frv. vísað til 2. umr. með 17 shlj.
átkv.
Frv. vísað til sjávarútvegsnefndar
með 18 shlj. atkv., en hana sátu þeir:
Magnús Kristjánsson,
Matthias ólafsson,
Stefán Stefánsson,

Guðm. Eggerz,
Skúli Thoroddsen,
Þór. Benediktsson,
Sig. Gunnarsson.

Á 34. fundi i Nd., mánudaginn 16.
ágúst, var frumv. tekið til 2. u m r. (A.
174, n. 324).
Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
1. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.
2. -5. gr. samþ. með 13 shlj. atkv.
Fyrirsögn frv. samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 13 shlj. atky.

Á 36. fundi i Nd., miðvikudaginn 18.
ágúst, var frumv. tekið til 3. umr.
(A. 174).
Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frv. samþ. með 17 shlj. atkv. og afgreitt
sem löq frá Alþinqi.
(Sjá A. 414).

14. Vörutollsframlenging.
Á 2. fundi i Nd., fímtudaginn 8. júii,
var útbýtt
Frumvarpi til laga um framlengu á gilii
laga nr. 30, 22. okt. 1912, og laga nr.
44, 2. nóv. 1914, og laga nr. 45 sama dag.
(A. bls. 155—156).
Á 4. fundi í Nd., mánudaginn 12. júli,
var frumv- tekið til 1. u m r.
10*
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Ráðherra: Jeg get verið mjög fáorður, enda er þetta frumv., eins og
háttv. þm. sjá, hvorki langt nje margbrotið.
Á þinginu 1912 var það nauðsynlegt,
að setja ný tollög, vegna bannlaganna,
er þá voru að ganga i gildi, og þá voru
lögin um þennan svo kallaða vörutoll
samþykt. Var áskilið, að þau skyldu
ekki gilda lengur en til loka þess árs,
sem nú stendur yfir. Á þinginu 1912
mættu þessi lög nokkurri mótspyrnu, og
margir eru enn, sem telja þau ekki
heppileg að öllu leyti. Sumir halda því
fram, að þau komi ranglátlega niður á
menn, og þá er eigi síður kvartað um,
að innheimtan Bje erfið. En hvað sem
þvi líður, vill núverandi stjórn leggja
til, að lögin verði framlengd næsta fjárhagstímabil. Ef átt hefði að breyta þeim,
eða ef eitthvað nýtt hefði átt að setja
i þeirra stað, þá hefði það kostað mikla
rannsókn og langan undirbúningstíma.
En vegna þess hve tíminn var naumur
orðinn, er núverandi stjórn tók við völdum — en fráfarandi stjórn ekki tekið
málið til athugunar svo að jeg viti til, —
sá hún sjer ekki fært, að inna þann
undirbúning af hendi. Jeg veit ekki
hvað þinginu þókuast að gjöra í þessu
efni, en það tel jeg ekki ráðlegt, að
farið verði nú að krukka í lögin meira
en orðið er, og vafasamt að það verði
til bóta.
Bjarni Jónsson: Jeg býst við, að
það sje í minni margra manna, að á
þinginu 1912, þegar vörutollslögin voru
samþykt, var annað tollagafrumvarp,
frumv. til laga um verðtoll, til meðferðar hjer í deildinni, sem ekki hafði
minna fylgi. Það var fyrir þinghrekk
við atkvæðagreiðslu, og ekki annað, að
vörutollslögin urðu ofan á. Nú hafa
þessi lög sætt mikilli mótspyrnu út um
ait land, alla þá stund, sem þau hafa

verið í gildi. Þykir mönnum þau koma
svo ranglátlega niður, að lítt sje við
unandi. Kjördæmi mitt t. d. hefir samþykt áskorun til þingsins um að breyta
vörutollinum í verðtoll. Mun jeg reyna
að vinna að því, að svo verði gjört.
Jeg vil þvi segja væntanlegri nefnd,
sem kosin verður í þetta mál, að hún
má eiga von á, að fá til meðferðar annað frumv. frá mjer, frumv. um verðtoll,
ef slíkum breytingum verður ekki komið við þetta frumv. Jeg sje ekki ástæðu
til að óttast, að mikinn undirbúning
þurfi, til þes8 að breyta vörutollinum í
verðtoll. Bæði málin fengu jafn góðan
undirbúning, er þau voru fyrst til umræðu hjer í þinginu. Verðtollurinn
mundi að öllu leyti koma rjettlátlegar
niður, án þess að verða erfiðari í framkvæmdinni.
Að öðru leyti skal jeg ekki orðlengja
um málið að svo stöddu. Jeg vil að eins
biðja væntanlega nefnd, að hraða ekki
svo störfum sinum, að hún geti ekki
bætt við sig frumv. um verðtoll, er jeg
mun láta koma fram hið bráðasta.
Bjðrn Kristjánsson: Hæstv. ráðherra mælti með þvi, að vörutollslögin
yrðu framlengd til ársloka 1917. Það
var svo fjarri því, að mjer kæmi það
á óvart, að jeg hefði miklu fremur getað búist við að farið yrði fram á, að
þau yrðu látin gilda um óákveðinn
tíma, eins og hver önnur lög^ Jeg fyrir
mitt leyti tel það sennilegaBt, að vörutollslögin verði látin standa þangað til
þjóðin er orðin 2—2’/a miljón, og þess
megnug, að kosta nákvæmt tolleftirlit. Þá
fyrst geta menn slept þeim grundvelli,
sem lögin eru bygð á, en alls ekki fyrr.
Háttv. þm. Dal. (B. J.) og kjósendur
hans eru á móti þessu fyrirkomulagi.
En jeg hefi ekki heyrt raddir á móti
vörutöllinum annars staðar frá. í mínu
kjördæmi, þar sem margir fundjr Jaafa
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verið haldnir, heflr ekki heyrst eitt einasta orð í þá átt, og innheimtumaðurinn þar kvartar alls ekki undan lögun‘Um. En ef vera skyldu einhvers staðar innheimtumenn, sem eiga erfitt með
að komast upp á að reikna lit tollinn,
skal jeg lýsa því hjer yfir, að slikum
mönnura er jeg fús til að kenna það
endurgjaldslaust.
Hvað það snertir, að vörutollurinn sje
svo óheyrilega ranglátur, þá er það
ekki annað en slagorð út i loftið, sem
allir geta notað. Hvaða tolllög eru það,
sem ekki koma ranglátlega niður á pappirnum að einhverju leyti? Hyggur hv.
þm. Dal. (B. J.) að honum sje auðið að
semja slíkt tolllagafrumvarp? Má ekki
segja að sykur- og kaffitollurinn komi
ranglátlega niður? Sykurtollurinn er þó
t. d. venjulega 50% af innkaupsverði
hans. Og þó kvartar enginn um það.
En það er ekki þar fyrir, þótt gjaldið sýnist ranglátt á pappírnum, þá þarf
það ekki að vera það í framkvæmdinni,
þvi að kaupmennirnir jafna því á vörutegundirnar eftir eigin geðþótta. Meðan
ekki eru specialistar í hverri grein, eru
það kaupmennirnir en ekki tolllögin,
sem jafna tollinum á vöruna, flytja hann
af einni tegundinni á aðra. Prósentugjaldið er óhugsandi fyrirkomulag, enda
hefir stjórnarskrifstofan í Kaupmannahöfn ráðið til, að taka heldur vörutollinn, vegna þess, að eftirlitíð með prócentugjaldinu væri ómögulegt. A fyrri
þingum færði jeg dæmi þessu til sönnunar, sem ekki hefir verið vjefengt, enda
ekki hægt að vjefengja það. Mjer er
kunnugt um að vörutollurinn er yfirleitt
miklu freraur vinsæll en óvinsæll. Innheimtumennirnir kvarta alls ekki. En
sem sagt, ef einhver sýsluskrifari er til,
sem á erfitt með að reikna tollinn út,
þá býðst jeg til að veita honum ókeypis Jeiðbeiningu í þvi.

Bjarni Jónsson: Að eins smáathugasemdir. Jeg hafði það ekki sem
aðalástæðu til að greina á milli þessara
tveggja tolla, að annar væri ranglátur
en hinn ekki. Heldur hjelt jeg því
fram, að annar væri ranglátari en hinn.
Og af tvennu illu eru skýnsamir merin
vanir að taka það skárra. (Bjöm Kristjánsson: Það verða þá að vera skynsamir menn). Já, skynsamari en háttv.
þm. G.-K. (B. K.). Háttv. þm. talar
mikið um grundvöll þessara laga, og sá
grundvöllur á að vera mjög djúpskilinn.
Jeg fæ aldrei sjeð, að hann sje annar
en sá, að fara i vasa manna og ná úr
þeim aurum. Viðvíkjandi specialisturium, 8em háttv. þm. (B. K.) talaði um,
skal jeg geta þess, að jeg fæ ekki betur sjeð en að einmitt vörutollurinn gjötí
alla specialista ómögulega. Þegar svo
hár tollur er á ódýrum vörum, hvernig
eiga menn þá að geta verslað eingöngu
með þær vörur? — Jeg hygg að dæmi
háttv. þm. (B. K.) um það, að eftirlitíð
með verðtollinum værf óframkvæmarilegt, hafi ekki verið skýrara en dæmi
þeirra manna, sem voru á andstæðn
skoðun. Jeg man svo langt, aðþessi
lög flutu í gegn um þingið af öðruiri
ástæðum en þeim, að svo mikilli rökfimi væri beitt af þeim, er fyrir þeim
börðust. En við þessa umræðu hirði
jeg ekki að minna frekar á það mál.
Jón Magnússon: Þar sem enn
hefir ekki verið stungið upp á nefnd,
vil jeg leyfa mjer að gjöra það að tíH.
minni, að 5 manna nefud verði kosin i
málið að þessari umr. lokinni.
ATKVGR.:
Frv. vísað til 2. umr. með 20 shlj.
atkv.
Fimm manna nefnd samþykt í einu
hljóði.
Kosningu hlutu með hlutfallskosningu:
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Einar Jónsson,
Matthías Ólafsson,
Björn Kristjánsson,
Björn Hallsson,
Sigurður Gunnarsson.
Eftir ósk nefndarinnar og með leyfi
deildarinnar var siðar bætt við í nefndina þeim
Bjama Jónssyni og
Stefáni Stefánssyni.

Á 11. fundi i Nd, þriðudaginn 20.
júli, var frumvarpið tekið til 2. u m r.
Forseti tók málið út af dagskrá.
Á 12. fundi i Nd., miðvikudaginn 21.
júlí, var frumvarpið enn tekið til 2.
umr. (A. bls. 155—156; þgskj. n. 53).
Framsm. (Björn Kristjánsson):
Eins og nefndarálitið ber með sjer, leggur nefndin það til öll i einu hljóði, að
frv. verði samþykt. Og enda þótt annannað frv. sje bjer á ferðinni, sem
þessu máli kemur við, frv. um verðtoll,
þá telur nefndin þetta frv. engu að síður nauðsynlegt og sjálfsagt, að samþ.
þetta frumvarp, því að þótt hitt frv.
fengi framgang, þá kæmist það aldrei
i gagn til fullnustu frá þessu þingi.
Jeg sagði víst við 1. umr., að mjer
þætti ekki ástæða til, að binda framlengingartima þessara laga við 1. jan.
1917, en ekki mun jeg þó gjöra ágreining út úr því ákvæði frumvarpsins.
Pjetur Jónsson:
Um leið og
þetta frv. kemur til umræðu hjer, get
jeg ekki stilt mig um að segja nokkur
orð, þótt ef til *ill eigi þau ekki sjerstaklega heima við 2. umræðu.
Þegar þetta mál, vörutollsmálið, var
hjer fyrst tfl umræðu á þinginu 1912,

þá taldi jeg heppilegra, að miða tollinn
við verð vörunnar en þunga hennar,
og þeirri skoðun minni hefi jeg ekki
breytt enn þá. Hinn tollurinn varð nú
samt ofan á þá, og siðan hefir verið
reynt að laga hann svo, að hann kæmi
þolanlega niður.
Nú er hjer fram komið frv., sem er
sama efnis og það, sem vjer verðtollsmenn vorum með 1912. (Bjami Jónsson: Það er sama frv., eins og það
var þá við 3. umr.). Nú skyldu menn ef
til vill ætla, þar sem jeg var einn af
flutningsmönnum þess, að jeg vilji nú
ekki fallast á það, að framlengja þungatollinn, heldur hallast þegar á sveif með
hinu frumvarpinu. 'Það liggur svo beint
við. En jeg lít nú svo á, að úr þvíað
vörutollurinn komst á, og úr þvi að
skattamálin hafa ekkert verið undir
búin af stjórninni, þá verði því varla
komið við, að gjöra neinar róttækar
breytingar á toll- og skattamálum á
þessu þingi, og þá vil jeg ekki eyða
timanum í gagnslaust þref. Jeg hygg
ekki, að verðtollurinn nái fram að ganga
nú, og þetta gjörir það að verkum, að
jeg get ekki verið með framgangi verðtollsfrumvarpsins að þessu sinni. En
hins vegar hefir mjer hugsast, að nefndin gæti unnið að verðlollsfrumvarpinu
til undirbúnings í framtíðinni; því hefi
jeg ekki á móti að minsta kosti. En
nú mun verða samþykt framlenging
vörutollslaganna hjer í deildinni, og jeg
get ekki verið með því, að hafa tvenn
lög samsiða, önnur um þungatoll og hin
um verðtoU.
Mig iangaði mjög mikið til, ef jeg
hefði treyst mjer til þess, að flytja hjer
á þinginu skattamálin á þeim grundvelli, sem miUiþinganefndin frá 1908
hefir lagt. Jeg álít afar nauðsynlegt, að
koma okkar beinu sköttum í sams konW horf og nú tiðkast hjá öðrum þjóð-

wl

ðtjórnarfrumvörp samþykt.

^38

Vorntollgframlenging.

um, þar sem best er, og það sem fyrst.
Jeg skal að vísu játa, að af beinum
sköttum er tæpast hægt að vænta mikilla tekna fyrst um sinn. En það er
trú mín, að smátt og smátt megi þoka
þeim upp og i fyrri rúra, og þá því
fyrr, sem fyrr er byrjað. Og í sambandi við beinu skattana á nýjum grundvelli, vii jeg, að verðtollurinn sje tekinn
tíl meðferðar. Ætti þingið nú að skora
á stjómina að taka mál þessi til með
ferðar til næsta þings. Það er ekki
minni þörf fyrir sveitar- og bæjarijelögin á nýjum skattalögum í þá átt,
sem milliþinganefndin lagði til. Rjettlátir, beinir skattar með tilstyrk hæfllegs verðtolls, er það, sera jeg vil að
komið sje á.
Mjer finst skattamálin vera mikilsvert
menningaratriði, sem við verðum að
taka fyrir sem fyrst, og álft stórt spor
stígið í menningaráttina með innleiðslu
skatta, bygðum á þeim »principum«, sem
nú er viðurkend fullkomnust um allan
heim.
Matthías Ólatsson: Jeg er samdóma siðasta hv. ræðumanni (P. J.) um,
að beinu skattarnir sjeu nauðsynlegir
og æskilegir. En jeg gjörði það ekki
að ágreiningsatriði i nefndinni, sökum
þess, að jeg vildi ekki valda ruglingi
á nefndaratörfura. Tel jeg verðtollinn
betri, en færi ekki frekar rök að því
nú, því jeg býst við að fá tækifæri til
þess, að rökstyðja mál mitt betur siðar.
Sá jeg ekki færi á að taka fyrir verðtollinn nú, en vil koma í veg fyrir, að
slegið verði föstu um aldur og æfi að
vörutollurinn eigi að haldast. Svo er
og sú ástæða, að allar vörur eru nú i
geypiverði, og timinn þess vegna að
mjer finst sjerlega óhentugur til þess,
að leggja mjög hátt gjald á neytsluvörur landsmanna. Tel jeg annara þarflaust að fara fleiri orðum um verðtoll-

inn í þetta sinn, vegna þess, að jeg mus
á sínum tima tala rækilegar um hann.
Jeg vil annara geta þess, áður en jeg
setst niður, að jeg skil ekki hvera vegna
á að fjölga mönnum i nefndinni) sem
um þetta mál fjallar, þvi jeg fæ ekkf
skilið annað en að 5 menn geti þar
unnið eins mikið og sjö.
Einar Jónsson: Jeg get fijótlega
skýrt frá því, að orsökin til þess, að
jeg gekk inn á að bæta fleiri mönnum
í nefndina, var sú, að háttv. þm. Dal.
(B. J.) Ijek hugur á að vera í nefndinni,
vegna þess, að hann var flutningsmaður
að frumvarpi því, verðtollsfrumv., sem
sem visað var til nefndarinnar. Heflr
það einatt átt sjer stað, að flutningam.
hafa öðrum fremur verið kosnir i þær
nefndir, sem frumvörpin hafa lent L
Er þess vegna óþarfi að furða sig frekar á þessu, enda get jeg ekki skilið, að
það ætti að verða nefndaratörfum neitt
til taíar.
Hvað frumvarpið snertir, þá sje jeg
ekki ástæðu til þess, að fara um það
fleiri orðum en þegar eru heyrð.
Bjarni Jónsson: Málsbáttúriaa
gamli: »Svo bregðast krosstrje sem önnur trje«, datt mjer í hug, er jeg
heyrði hv. þm. S.-Þing. (P. J.) tala, og lýsa
yfir því, að hann vildi ekki styðja verðtoll á þessu þingi. Reyndar er þetta
ekki i fyreta sinni, sem jeg verð fyrir
vonbrigðura, að þvi er framkomu manna
snertir, i ýmsum málum, en þó þykfe
mjer slíkt ætið leitt. Þó gladdi það mi&
að þeir háttv. þingm. S.-Þing. (P. J.) Qg
V.-ísf. (M. Ó.) lýstu yfir því, að þeir
Væru fylgjandi þessari steínu. En mjer
finst einkennilegt, að þeir skuli ekki
treysta sjer til þess, að koma málinu i
framkvæmd á þessu þingi. Nú er þó
■ skamt liðið á þingtímann, og finst mjer
einnig sem meir riði á þvi, að vanda
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sig sem best en að geysast sem harð- Þetta er ekki rjett hjá háttv. þingm.
ast, enda er enginn sem segir: »Flýttu Satt er það að vísu, að menn vilja að
þjer«. Efast jeg ekki um, ef þing- vjer vöndum oss, en jafnframt að vjer
raenn vildu leita sjer upplýsinga um flýtum oss, sem auðið er. Enda er litið
málið, þá gæti þetta þing gengið svo vit í því, að hrúga saman málum sem
frá þvi, að vel mætti við una. Kemur mest, sama efnis, og láta svo tímann
þar til hjálpar, að þingið 1912 bjó svo ganga í eilíft rifrildi.
Jeg skal og geta þess, áður en jeg
vel í hendurnar á þessu þingi, að ekki
þarf að taka langan tíma fyrir háttv. lýk máli minu, að mjer er, enn sem
þingmenn, að kynna sjer málið til fulls. komið er, ókunnugt um afstöðu nefndOg ekki treysti jeg stjórninni neitt bet- arinnar til málsins, en álít þó, að samur til þess, að ganga vel frá frumvarp- þykkl'a mætti, ef til vill bæði fruminu heldur en Alþingi. Jeg skal og vörpin.
geta þess, að mjer finst sem einnig
Sveinn Björnsson : Jeg vil ekki
mætti fara þá leið, að samþykkja bæði
láta
hjá líða að standa upp, til þess að
frumvörpin á þessu þingi. Mætti þá
útbúa það þannig, að verðtollurinn kæmi láta í ljós álit mitt á stefnu frumvarps
þá er vörutollurinn gengi úr gildi. þessa. Er jeg í því máli á sömu skoð(Hannes Hafstein: »Den Tid den Sorg«). un sem háttv. þm. S.-Þing. (P. J.). Mun
Já, hverjum degi nægir sín þjáning, jeg greiða atkvæði með því hjer i deildmyndi háttv. þingmaður .viljað hafa inni, er þar að kemur, með þvi að jeg
sagt. Það er nú svo, en óvíst tel jeg álít, sem stendur, að ekki sje hægt, að
þó, að betra sje að geyma þau vanda- fara aðra heppilegri leið, enda hygg jeg
verk til morguns, sem hægt er að gjöra að flestir munu vera mjer sammála um
í dag. Annars veit jeg að háttv. þm. það.
Jeg get alls ekki verið samþykkur
(H. H.) á eftir að bæta fyrir gjörðir sínar í þessu máli 1912, er hann lagði á stefnu þeirra laga, sem ganga í þá átt,
móti því frumvarpi, sem í raun og veru að slá sjer algjörlega á óbeinu skattana.
var honum miklu kærara, en með þvi, Það er fullsýnt og sannað, að þeir eru
sem hann hafði skammað allra manna að öðru jöfnu miklu lakari. Hið] eina
mest. (Hannes Hafstein: Þetta er ekki gagn, sem þeir gjöra, ef gagn skyldi
Batt). Jú, það er áreiðanlegt. (Hannes kalla, er það, að þeir gjöra stjórninni
Hafstein: Nei). Jú, það er nú satt oft hægra fyrir um það, að fara í vasa
samt.
manna og ná fje þaðan. En reynslan
Jeg hefi annars heyrt, að mjer hafi hefir sýnt, að sú aðferðin, sem notuð er
verið bætt í nefndina fyrir hæversku með óbeinu sköttunum, verður landssakir, og er jeg þakklátur fyrir, enda mönnum ætíð dýrari, vegna þess m. a.,
skal jeg lofa því, að verða þeim efcki að kaupmenn, sem að jafnaði greiða
alt of þungur i skauti.
tollinn fyrir fram í peningum, reyna að
halda sjer skaðlausum af vaxtatapi,
Matthfas ólafsson: Jeg stend með því að leggja það á vöruna, og
upp að eins til þess, að gjöra stutta at- auka-ábata um leið.
hugasemd við ræðu siðasta háttv. þm.
Jeg vil og einnig taka undir það með
(B. J.), þar sem hann sagði, að enginn háttv. þm. S.-Þing. (P. J.), að skora á
ræki á eftir oss, til þess að flýta oss. stjórnina að undirbúa málið sem allra
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best, til þess að hún gæti stansað á
óbeinu skattaleiðinni og halda hina leiðina, sem giftusamlegri mun verða.
Magnús Kristjánsson: Þegar
verðtoll8frumv. var á ferðinni, þá
lýsti jeg skoðun minni á því, og jafnframt á þessu máli, og vil ekki endurtaka það nú, sem jeg þá sagði. Jegstend
upp i þetta skifti mest til þess, að gjöra
grein fyrir atkvæði mínu. Má það vel
vera að ýmsum háttv. þingmönnum
þyki undarleg afstaða min til málsins.
Það er i stuttu máli að segja, að jeg er
mótfallinn vörutollslögunum, eins og þau
eru nú. Sjerstaklega álít jeg flokkun
vörunnar óhafandi, og með þeim ýmsar
skyldur lagðar mönnum á herðar, sem
þeir alls ekki ættu að bera; t. d. er það
nálega ómögulegt fyrir skipstjóra að
fullnægja skilyrðum laganna með sliku
fyrirkomulagi; uppskipun getur naumlega átt sjer stað tafarlaust á sumum stöðum, nema með því móti, annaðhvort að tollur sje greiddur fyrirfram,
eða þá að skipstjórar taki á sig ábyrgð
á greiðslunni. Þetta óeðlilega fyrirkomulag m. fl., gjörir það að verkum, að jeg
get tæpast greitt atkvæði með þvi, að
það haldist. Á hinn hóginn sje jeg ekki
að hægt sje, að kippa þessu í burtu,
nema með því, að nema lögin úr gildi
og setja annað í staðinn, og lægi þá að
sjálfsögðu næst að taka upp verðtollinn.
Gn þar sem jeg sje fram á, að
það muni verða felt, þá hefi jeg ásett
mjer að greiða ekki atkvæði um framlengingu vörutollslaganna að þessu sinni,
í þeirri von að eitthvað betra megi fínna,
sem geti komið í þeirra stað.
Bjðrn Kristjánsson: Jeg bjóst
nú ekki við, að þurfa að standa upp i
þetta sinn, þar eð jeg bjóst við að umræðum um þetta yrði frestað, uns hitt
Alþt. 1915. B. III.

frv. um verðtoll kæmi á dagskrá. En jeg
vil taka það fram, að jeg mun leggja á
móti því, að verðtollsstefnan verði ofan
á og nái fram að ganga í staðinn fyrir
vörutollsstefnuna. Jeg læt mjer ekki
ant um að færa ástæðu nú frekar fyrir
máli mínu, vegna þess, að jeg býstvið,
að fá tækifæri til þess að skrifa rækilegt nefndarálit um þetta á sínum tíma,
svo að háttv. þingmenn geti gjört sjer
það ljóst, að ekki er hægt að koma
hinni stefnunni við, og hún því óframkvæmanleg á þessu landi, og hætt við
að hún myndi af sjer leiða ýmiskonar
siðspilling.
En um vörutollslögin er það að segja,
að jeg hygg að allir lögreglustjórar
munu vera mjer samdóma í því, að eftir þeim muni kaupmenn eiga afarerfítt
með að smeygja sjer undan tollgreiðslu.
Með hinu mótinu yrði afarauðvelt að
koma sjer hjá tollgreiðslu.
Það eitt út af fyrir sig, að innheimtum. á að byggja tollinnheimtuna
á innkaupareikningum kaupmanna, gjörir þessa tollálöguleið alveg óaðgengilega.
Það mætti þá úr því lögheímila, að
menn alment megi opna annara manna
brjef. Það er helgur rjettur kaupmanna,
að fá að halda sinum verslunarsamböndum út af fyrir sig, enda er slikt
nauðsynlegt, og skil jeg ekki í því, að
háttv. þingmenn Ijái því fylgi sitt, að
raska þessari friðhelgi verslunarbrjefa.
Loks er og það, að verðtollur verður
ætíð mismunandi hár árlega, eftir þvi
sem varan stendur eða fellur, og þvi
ekki hægt að gjöra um hann ábyggilega
áætlun. Það er því ekkert rjettlæti, að
leggja ákveðið gjald, 3%, á vöruna, þvi
ekki er heldur hægt að fá neina vissu
fyrir því, að kaupmenn leggi tollinn á
vöruna samkvæmt lögunum, 3%. Þeir
munu leggja tollinn á eftir geðþótta og
eftir þvi, sem samkeppnin heimtar, á
41
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sumar vörur engan toll, á aðrar miklu umræðu þessa máls, þegar verðtollsfrv.
lægi jafnframt fyrir deildinni. Þá hafði
hærri toll en lögin ætlast til o. s. frv.
Alt annað mál er að leggja á ein- jeg því hugsað mjer að gjöra grein fyrhverja beina skatta, því aö það er fram- ir stefnu minni í þessu máli, líkt og
kvæmanlegt, þó að vísu sjeu margar aðrir.
Að því er snertir beinu og óbeinu
lykkjur á þeirri leið, uns svo langt sje
komið, að verulega fari að muna um skattana, þá hefi jeg áður látið það uppi
þær tekjur. Mjög mikill vafl er á því, hjer á Alþingi, að jeg hallast meira að
hvort rjett væri að taka landssjóðstekj- óbeinu sköttunum en þeim beinu, og það
ur með beinum sköttum. Mjer er kunn- af gildum og góðum ástæðum. Vjervitugt um, að sum önnur lönd sneiða hjá um það allir, þegar um gjöld er að
því, t. d. Canada. Kunnugur maður ræða, þá er það ávalt viðkvæmt*mál
þeim efnum hefir sagt mjer, að þar fái fyrir gjaldendur, hvernig sem gjöldunlandssjóður allar sínar tekjum með óbein- unum er fyrir komið. En reynslan sýnum sköttum. Það hefir verið talað um, ir það tvímælalaust, að menn finna
að óbeinu skattarnir væru afar dýrir, miklu sárar til þess, sem þeir þurfa að
að kaupmenn legðu svó mikið á tollinn, gjalda beint heldur en óbeint, og þeir
en slikt er fjaratæða, enda geta hv. þm. geta meira eða minna lagt á sig sjálfir
kynt sjer það, þótt ekki væri nema með eftir eigin geðþótta. Allir kannast t. d.
þvi að lesa blaðaauglýsingar. Geta þeir á við þá almennu skoðun hjer á landi,
þeim sjeð, hvort tollvörur eru ódýrt að i Ameriku sjeu engin gjöld; þar sje
seldar. Þeir leggja vanalega lítið á ekki verið, eins og hjer, að knýja menn
tollvöruna, og þá ekkert á tollinn. Er og pina með sköttum, þó það ætti öllþað sökum þess, að oft er þeim gefínn um að vera vitanlegt, að þar er ekki
frestun á tollgreiðslunni og að þeir þvi síður goldið til almennra þarfa en hjer.
oft eru búnir að selja vöruna áður en En þar eru allir, eða því sem næst allir, skattar óbeinir en ekki beinir. Það
þeir hafa borgað tollinn.
Jeg ætla ekki að fjölyrða um málið er sem gjörir allan mismuninn. Fyrað sinni. En í nefndinni mun jeg gjöra ir þær sakir hefir Amerika stáðið og
grein fyrir skoðun minni á hinum ýmsu stendur enn .í meðvitund fólksins sem
tollleiðum, fasteignatollinum, vörutoll- frelsisins land, gagnvart þeim löndum
inum og verðtollinum. Jeg vona að hv. eða þjóðfjelögum, sem byggja meira á
deild velji síðan þá leiðina, sem þjóð* hinu beina gkattafyrirkomulagi. Beinu
inni er hollust, þá leiðina, að tekjurnar skattarnir eru og verða mönnum ávalt
komi sem beinast í landsjóð, án þess að sárastir þyrnar i augum. Og þess vegna
hallast jeg fremur að óbeinu sköttunúm,
siðspilla kaupmannastjett landsins.
aðjeg tel rjett, að fara þá leiðina, sem
Eggert Pálsson: Jeg hafði ekki vinsælli er í þessum efnum.
Það ér nú sýnt, að hjer verður ekki
búist við miklum umræðum um þetta
mál, á þessu stigi þess, sjerstaklega undan þvi komist, að samþykkja það
vegna þess, að frumvarpið um verðtoll- frumvarp, sem hjer liggur fyrir, eða þá
inn liggur alls ekki fyrir enn, og hefir annars kostar að samþykkja eitthvað
ekki verið athugað i næði til hlitar. nýtt i þess stað. En væri nú að þvi
Jeg bjóst við þvi, að umræður manna ráði horfið, að breyta til, þá mundi
um það, hvorri tollstefnunni þeir fylgja verðtollurinn að sjálfsögðu koma fyrst
fremur, myndi bíða að minsta kosti 3. af öllu til greina. Jeg verð nú að segja
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fyrir mitt leyti, að þar sem jeg hefl
alt af hallast fremur að verðtolli, þá
þykir mjer ilt að greiða atkvæði með
þeæu frumvarpi, vörutöllsfrumvarpinu,
meðau jeg veit ekki hvort verðtollsfrv.
verður felt, eða ekki. Mjer þykir leitt
að binda atkvæði mitt þannig fyrirfram.
Jeg hefði því fremur kosið, að verðtollsfrv. hefði komið til atkvæða á undan
þessu frumv., svo að hægt hefði verið
að sjá afdrif þess, áður en þetta frv.
kom til atkvæða, þvi ef verðtollsfrumv.
hefði ekki náð samþykki deildarinnar, þá
hefði jeg með fúsu geði getað greitt
þessu frumv. atkvæði mitt, til þess að
landsjóður lenti ekki i vandræðum af
fjárskorti, heldur en nú á meðan jeg
veit verðtollsfrv. verandi á lifl.
Annars tel jeg rjett, að við þessa umræðu verði það látið koma skýrt fram,
hvorri stefnunni menn vilja heldur hallast að, í framtiðinni, verðtollinum eða
vörutollinum. Það er leitt, að þurfa að
vera.að burðast með þetta mál áhverju
þinginu eftir annað. Nú er farið fram
á, að framlengja vörutollslögin til ársloka 1917. Má svo búast við því sama
á næsta fjárlagaþingi, og svo koll af
kolli. Þetta er mjög óheppilegt. Jeg
tel miklu rjettara, að menn reyni að
komast að fastri niðurstöðu í þessu máli,
svo að ekki þurfí að miða þessi tollalög við hvert fjárhagstimabil út af fyrir
sig og syngja sama sönginn á hverju
þinginu eftir annað.
Þar sem sakir standa þannig, sem jeg
hefí lýBt, þá mun jeg helst kjósa að
fylgja dæmi háttv. þm. Ak. (M. K.), að
greiða ekki atkvæði um málið að svo
stöddu, en biða þangað til jeg heflsjeð,
hvað nefndin leggur til að gjört verði
við verðtollsfrv., bæði meiri og minni
hluti hennar, því fyrir klofningi sýnist
nú þegar mega gjöra ráð, eftir þvisem
yindurinn hefír við þessa umræðu blásið.

Björn Hallsson: Það er að eins
stutt athugasemd. Eins og nefndarálitið ber með sjer, leggjum við nefndarmennirnir til, að frumvarpið verði samþykt óbreytt. Það er þó ekki fyrir það,
að við sjeum allir ánægðir með það,
heldur sáum við ekki aðra leið færa en
að framlengja vörutollslögin eitthvað,
og þá vildum við tiltaka sama takmark
fyrir framlengingunni og stjómin hafði
gjört í frumvarpi sinu.
En jafnframt vakti svipuð skoðun
fyrir meiri hluta nefndarinnar, sem
háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.) og háttv. þm.
S.-Þ. (P. J.) hafa látið í ljós, að heppilegast væri að stjómin undirbyggi skatta*
málin undir næsta þing, svo að þá væri
hægt að taka ákvörðun um, hvort haldið væri áfram með þessi lög eða vörutollinum breytt i beina skatta að einhverju leyti. Þetta er okkar tillaga um
það atriði. Hins vegar höfum við ekki
tekið ákvörðun um verðtollsfrv. Jeg
fyrir mitt leyti lít svo á, að ekki sje
tiltækilegt að samþykja slik lög nú. Úr
þvi að vörutollurinn hefir einu sinni
komist á, og alt það kerfl heflr verið
sett i framkvæmd, kostar það ekki litla
fyrirhöfn að fara nú að breyta til, og
einkanlega er i mikið ráðist, þegar ekki
er vissa fyrir því, að skift sje um til
hins betra. Jeg hygg, að verðtollurinn
verði erfiður til framkvæmda. Einnig
hygg jeg, að það sje mikið spursmál,
hvort ekki sje rjettara að stefna meira
að föstum sköttum. Skattalögin frá
1877 em orðin of gömul; eignir í landinu hafa afarmikið breytst siðan. Hitt er
bersýnilegt, að það þarf sterkan tollstofn,
til þess að vinna upp á móti vörutollinum, og til þess duga ekki beinir
skattar einir. Mjer þykir því líklegt,
að vörutollslögin þyrfti að framlengja
að einhverju leyti, en draga úr þeim
það, sem fengist með beinum sköttum,

647

Stjórnarfrumvörp samþykt.

648

Vörutollsframlengin.

Á 24. fundi i Nd., miðvikudagiun 4.
ef þeir yrðu á einhvern bátt lögleiddir.
Jeg get ekki verið á sömu skoðun ágúst, var frv. enn tekið til 3. u m r.
og háttv. framsm. (B. K.), að vörutoll- (A. bls. 155—156; þgskj. n. 71, 193).
urinn eigi að gilda endalaust. Jeg álít,
að hann komi að ýmsu leyti misjafnSveinn Björnsson: Fyrst enginn
lega niður, og sje þar af leiðandi tals
vert ósanngjarnt. Þetta mál þarf að tekur til máls, þá álít jeg rjettara að
athuga rækilega. Það er síst vanþörf skýrá háttv. deild frá, hvers vegna brtt.
á, að það sje rætt á milli þinga, svo á þgskj. 193 er fram komin. Þegar litað bæði stjórninni og landsbúum geflst ið er á málið í sjálfu sjer, þá sjá allir,
tækifæri til að láta uppi álit sitt á þvi. að heppilegra væri að strigi og seglJeg get tekið undir með háttv. þm. dúkur sjeu ekki í sama vöruflokki og
V.-ísf. (M. Ó.), að það sje vilji okkar silki. Það sjá allir, að ekki er heppiþingmanna flestra, að flýta þinginu legt að sami tollur leggist á hvort um
fremur en seinka því. Jeg hygg, að sig. En nú er því þannig háttað, að
það yrði því ekki til annars en að auka mikið af striga er flutt hingað til landsfyrirhöfn, að fara að saraþykkja verð- ins til fi8kumbúða. Mest kemur þessistrigi
tollslög nú, sem svo yrðu afnumin aft frá Englandi;er hann nýr, þegar hann
ur á næsta þingi, sem vel mætti búast kemur hjer fyrst, og er þá tollaður sem
við eftir öðru lagahringli nú.
silk i sama flokki. Siðan fer hann út
Mjer skildist á háttv. þm. Dal. (B. J.), Bem umbúðir um flsk og kemur því
að ekki lægi á að flýta þinginu. Jeg næst aftur tvisvar eða þrisvar sinnum,
skal taka það fram, að jeg vil ekki að og heflr þá þyngst gríðarmikið. Og
við flaustrum neinum málum af um ábyggtlegur og fróður maður um þetta
skör fram, en hins vegar vil jeg ekki, hefir sagt mjer, að þá væri striginn
að við höngum hjer lengur en þörf er enn tollaður sem silki. Menn hafa fundá. Og það verð jeg að segja, að ekki ið sárt til þessa, bæði í Reykjavík og
er alt, sem við gjörum hjer, mjög mik- víðar, sem von er. Og því er það, að
ils virði fyrir þjóðina, að rninsta kosti 11 fiskútgjörðarmenn úr Reykjavík og
ekki það, sem við höfum verið aö starfa af Vesturlandi hafa sent þinginu erindi,
nú dagana undanfarið, þar sem þrír þar sera farið er fram á, að breyting
dagar hafa gengið til þess, að þvæla verði gjörð á þessu. Erindi þetta hefir
um mál, sem alveg var til lykta leitt. legið frammi á lestrarsal, og er vonandi
að háttv. þingmenn hafi kynt sjer það.
ATKVGR.:
Jeg skal leyfa mjer að lesa nokkrar
1. og 2. gr. samþykt með 14 sam- línur upp úr erindinu.
hljóða atkv.
» . . . í fyrsta lagi er strigi til
Fyrirsögn frumvarpsins samþykt án
fiskumbúða mestmegnis fluttur inn
atkvæðagreiðslu.
frá einu landi (Englandi), og svo
Frv. visað til 3. umræðu með 18
mikið í einu af hverjum einstökshlj. atkv.
um, að engin vefnaðarvöruverslun
mun taka til eins árs, sem nemur
1000 metrum, en sem flskútflytjendÁ 14. fundi i Nd., föstudaginn 23.
ur fá oft í einni sendingu 4—5000
júli, var frv. tekið til 3. umr.metra. Þetta er auðskilið, þar sem
Forseti tók málið út af dagskrá.
vefnaðarvöruverslanir flytja inn
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striga af líkri gjörð, að eins til
fatnaðar (millifóður)*.
Frá sjónarmiði þeirra, er á móti frv.
kunná að vera, er að vísu .hægt að
segja, að svíkja megi inn vöru i skjóli
strigans, en sú mótbára er ekki rjett.
Ef rjettilega er að gáð, þá gildir
sama um striga og ýmsar aðrar vörur,
samkvæmt breytingu á vörutollslögunllm 2. nóv. 1914, eins og umtómapoka
og strigaábreiður.
Jeg þykist samt vita, að sagt muni
verða, að vefnaðarvöruverslunum sje i
lófa lagið að gefa upp vefnaðarvöru
sem striga, og þær muni gjöra það, ef
tollur á striga verði lækkaður. En
einB og bént er á i erindinu, þá er striginn mest megnis fluttur inn frá einu
landi og fluttur til ákveðinna manna,
þ. e. útgjörðarmanna; og ef vefnaðarvöruverslanir gæfu upp striga svo um
munaði, þá er hægurinn hjá að aðgæta,
hvort þær í raun og veru fengju svona
mikið af striganum, og ef um svik
væri að ræða, þá hlytu þau þannig að
komast upp. Þetta eftirlit er auðvelt
að mínu áliti.
Jeg vona að háttv. deild fallist á, að
hjer er ekki einungis um sanngirniskröfu að ræða, heldur sje þetta og
nauðsynlegt til að koma lögunum i samræmi við sjálf sig.
Björn Kristjánsson: Það er afar
leiðinlegt, hversu oft er reynt að breyta
slíkum lögurn sem þessum. Eins og
menn muna, komst þetta ákvæði inn i
vörutollslögin 1913 fyrir harðfylgi hv.
þm. Dal. (B. J.); strigi og segldúkur
voru sett í 2. flokk. Jeg færði rök fyrir
því á þinginu 1914, að þetta væri brot
á grundvelli laganna. Það liggur í því,
sem háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.) tók ekki
fram, að það er önnur fragt á striga og
segldúki en venjulegum vefnaðarvörum,
2 kr. fyrir 100 pd. af striga, en 3 kr.

50 a. fyrir aðrar vefnaðarvörur. Þess
vegna er það, að kaupmenn freistuðust
til að búa um með segldúk og striga t. d.
>molskinn*, ljereft og stumpasirs, til þess
að spara sjer flutningsgjald, og enn
meiri yrði freistingin, ef þeir líka gætu
sparað toll við það. Þannig yrði hægt
að fara í kringum lögin, ef annar tolltaxti er látinn gilda um segldúk og
striga en þessar vörur, sem jeg nefndi,
og þær því gefnar upp sem strigi á
tollskránum. Af því að lægri fragt er
á striga og »Hessian>, er hætta á þessu,
og eftir að jeg upplýsti þetta á þingi
1914, fjellust menn á þetta og urðu einróma á sama máli.
Viðvikjandi því, er háttv. 1. þm. Rvk.
(S. B.) hjelt fram, að í hvert sinn, sem
umbúðir kæmu hingað endursendar,
væru þær tollaðar, þá er það rangt, að
jeg hygg. Umbúðir eru ótollaðar, eftir
því sem mig minnir, svo ef það kemur
fyrir, að tollur er lagður á þær, þá er
það viðkomandi mönnum sjálfum að
kenna, ef þeir greiða toll af þeim. í
lögunum stendur skýrt og ótvirætt, að
toll skuli að eins greiða í fyrsta skifti
af þeim, en ekki oftar. Sje þetta þó
einhverjum misskilningi undirorpið, þá
þyrfti að eins að breyta því, en ekki
öðru, því að nýjan striga verður að tolla
á sama hátt og aðra vefnaðarvöru.
Jeg get því verið með slíkri breytingu.
Jeg efast ekki um, að háttv. deild
muni halda fast við skoðun sína á þessu
frá þinginu 1914. Jeg held lika, að
menn munaði ekki mikið um þetta, því
að >Hessian< er mjög Ijett í vigt, borið
saman við aðrar vefnaðarvörur.
En hitt er alveg rjett, að æskilegt
væri að breyta lögunum þannig, að
brúkaðar umbúðir væru tollfrjálsar, ef
mig rangminnir, að þær sjeu það. Mætti
þá laga það við 3. umr.
Sveinn Björnsson: Jeghefiekki
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sannfærst af ræðu háttv. 1. þm. G.-K.
(B. K.) um að frumv. sje brot á grundvelli laganna. Ef breytingin yrði gjörð,
þá er það auðvitað, að menn gætu freistast til að hafa svik i frammi, en þannig væri um flest lög. Það er eftir farmskránum, sem á að gjöra eftirlitið einfaldara, en þá er farið eftir þyngd og
umbúðum. En nú er það, að ýmsar
vefnaðarvörur, sem hár tollur hvílir á,
eru fluttar i kössum. Jeg hefi tekið svo
eftir, að þeir kassar væru likir kössum,
sem pappir er fluttur i, en pappírinn er
tollfrjáls, því væri alveg eins hægt að
kalla vefnaðarvöru pappír, eins og t. d.
»Hessian«. Það verður aldrei komist
hjá því, að hægt sje að svikja toll,
ef menn vilja það við hafa, þrátt fyrir
ákvæði vörutollslaganna.
Þegar það er viðurkent, að ósanngjarnt sje að tolla striga og segldúk
svona hátt, þar sem það er notað tii
umbúða, þá fæ jeg ekki betur sjeð, en
ganga megi inn á þessa litifjörlegu
breytingu.
Háttv. 1. þm. G.-K. (B. K.) sagði, að
»Hessian« væri hlutfallslega ljett, borið
saman við aðra vefnaðarvöru; en útgjörðarmenn fullyrða, að strigi sje hlutfallBlega þyngri i vigt, og þegar umbúðimar koma aftur, þá eru þær sex
sinnum þyngri en í fyrsta skifti.
Sem sagt vænti jeg þess, að háttv.
deild samþykki þessa breytingu. En
um það, er mjer skildist á háttv. 1. þm.
G.-K. (B. K.), að varan væri tollfrjáls,
er hún væri endursend, skal jeg athuga,
að það er ekki rjett. En úr þvi hann
telur rjettlátt, að slík vara sje tollfrjáls,
mun jeg ef til vili fá tækifæri til að
taka það til greina síðar.
Bjðrn Kristjánsson: Jeg ætla
að eins að athuga það viðvikjandi ræðu
háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.), þar pem

hann sagði, að fara mætti í kring um
lðgin með þvi, að gefa upp vefnaðarvöru, sem flutt væri í kössum, sem
sem pappir. Það er alveg rjett. En
þetta er einmitt eitt dæmið um skemd
á lögunum, sem komst inn i þau, er
þingmenn, er ókunnir voru grundvelli
þeim, sem lögin byggjast á, fóru að
grauta i þeim 1913. Upphaflega var
engin undanþága gjörð í lögunum um
pappir, en þingið hefir siðan skemt þau
i þessu tilliti. Pappir átti ekki að gjöra
toilfrjálsan; einungis prentpappir átti að
vera það, sem alt af má þekkja, vegna
umbúða hans, en svo fórst þinginu
óhönduglega, að það gjörði allan pappir
tolifrjálsan, jafnvel skrifföngin Uka.
Þetta sýnir því, hversu varhugavert það
er, að breyta lögunum á þingi án umhugsunar.
En jeg vil óska þess, að þingið breyti
ekki lögunum um þetta atriði eins og
brtt. fer fram á, en gjöri brúkaðar umbúðir tollfrjálsar. Þá er hægt'að hafa
trygt eftirlit á vörunum, þar sem þær
standa á farmskrá.

Guðmundur Eggerz: Jeg vilað
eins skjóta þvi tii háttv. nefndar, að
siðan vörutollslögin voru samþykt á
þingi 1912, hafa á hverju þingi frá því
verið gjörðar breytingar á þeim.
Þetta er orðið mönnum, sem lögin eiga
að nota, tii mjög mikiUa óþæginda.
Kaupmenn og ýmsir aðrir kvarta yflr
því, að löggjöfín sje komin i smá búta
og þvi erfitt að átta sig á, hvað sjeu
gildandi lög.
Jeg vil þvi beina þeirri ósk til háttv.
nefndar, að hún annist um, að öUum
breytingum, er á vörutoUinum hafaorðið, verði safnað i einn texta. Háttv.
nefnd ætti að athuga þetta, þvi að þetta
er ekki þýðingarlauBt spursmál.
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ATKVGR.:
Brtt. 71 tekin aftur.

Brtt. 193 feld með 16 : 7 atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já:
nei:
Eggert Pálsson,
Bjöm Hallsson,
Bjami Jónsson,
Bened. Sveinsson,
Einar Arnórsson, Bjöm Kristjánsson,
Guðm. Eggerz,
Einar Jónsson,
Magnús Kristjánss., Jóhann Eyjólfsson,
Skúli Theroddsen, Pjetur Jónsson,
Sveinn Björnsson. Sigurður Eggerz,
Sig. Gunnarsson,
Sig. Sigurðsson,
Stef. Stefánsson,
Þorleifur Jónsson.
Þór. Benediktsson.
Guðm. Hannesson, Hannes Hafstein,
Jón Jónsson og Matth. Olafsson greiddu
ekki atkv., og vora taldir til meiri hlutans.
Fjarstaddir vom þeir Hjörtur Snorrason og Jón Magnússon.
Frumv. samþ. með 16 atkv. samhlj.
og afgreitt til Ed.
(A. 220).

Á 34. fundi í Nd., mánudaginn 16.
ágúst, var útbýtt
Frumvarpi til laga um framlengingu d
gildi laga nr. 30, 22. ókt. 1912, og laga
nr. 44, 2. nóv. 1914, og laga nr. 45 tama
dag,
eins og það var samþ. við 3. umr. i
Ed. (A. 342).
Á 40. fundi i Nd. mánudaginn 23.
ágúst, var frumv. tekið til e i n n a r
umr. (A. 342, n. 360).
Enginn tók til máls.

ATKVGR.:
Frumvarpið samþ. með 15 shlj. atkv.
og afgreitt
sem lög frd Alþingi.
(Sjá A. 501).

15. Sparisjóðir.
Á 2. fundi i Nd., firatudaginn 8. júli,
var útbýtt
Frumvarpi til laqa um tparitjóði (A.
bls. 107—114).
Á 4. fundi i Nd., mánudaginn 12.
júli, var frumvarpið tekið til 1. u m r.
Ráðherra: Bæði 1913 og 1914 lá
frumv. um sparisjóði fyrir þinginu. En
svo fór i bæði skiftin> að það var ekki
afgreitt þaðan sem lög. Það var ekki
vegna þess, að þingið teldi ekki nauðsynlegt að setja lög um eftirlit með
sparisjóðum, og ýmsar tryggingarráðstafanir þeim viðvikjandi, heldurvegna
þess, að menn komu sjer ekki saman i
ýmsum atriðum, hveraig þvi skyldi
hagað.
Þegar jeg tók við stjórninni, var frumvarpið fullbúið, og þó að jég væri í
fyrra ekki samþykkur frumv. þvi, sem
jeg nú legg fram, i öllum atriðum, taldi
jeg sjálfsagt að leggja það fyrir þingið.
Um ýms atriði frumvarpsins hefl jeg
þvi óbundnar hendur, jafnvel þótt það
sje stjómarfrumv.
Jón Magnússou: Jeg vil leyfa
mjer að stinga upp á 5 manna nefnd
að umr. lokinni.
ATKVGR.:
Frumv. visað til 2. umr. með 18 shlj.
atkv.
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Fimm manna nefnd samþ. með 15
shlj. atkv.
Kjörnir voru í hana með hlutfallskosningu þeir:
Guðmundur Eggerz,
Matthías Olafsson,
Stefán Stefánsson,
Björn Hallsson,
Guðmundur Hannesson.

Á 23. fundi i Nd., þriðjudaginn 3.
ágúst, var frumv. tekið til 2. umr.
(A. bls. 107—114; þgskj. n. 97, 149 og
155).
Forseti: Jeg skal geta þess, áður
en umræður um þetta mál hefjast, út
af aðferðinni, sem við þetta frumvarp
hefir verið viðhöfð, að komið hafa fram
frá tveimur klofningum nefndarinnar 7
breytingartillögur frá hvorum, sem allar eru sainhljóða að efni og orðfæri. Þar
sem þetta virðist ekki geta verið málinu til neins gagns, en að eins lengja
skjalapart þingtiðindanna að óþörfu, þá
vildi jeg mælast til þess við hv. þingmenn, að slíkt komi ekki fyrir eftirleiðis.
Framsögum. (Guðm. Hannesson: Jeg get verið stuttorður um þetta
mál. Jeg býst við, að skoðanir manna
á aðalatriðum þessa frumv. sjeu þegar
ákveðnar, svo að löng ræða hafi ekki
mikla þýðingu.
Samkomalagið í nefndinni hefir eins
og fyrri reynst afar bágborið. Nefndin
hefir klofnað í þrent, þrátt fyrir allar
samkomulagstilraunir.
Fyrir okkur háttv. 1. þm. N.-Múl. (B.
H.) vakti það aðallega, að ólíklegt væri,
eftir allar stælurnar um þetta mál á
seinasta þingi, að frv., sem viki i nokkru
verulegu atriði frá því, sem samkomu-

lag varð að lokum um á seinasta þingi,
næði nú fram að ganga. Þetta er því ólíklegra, þar sem allir þm. eru þeir sömu
og í fyrra. Breytingar þær, er við viljum
gjöra, eru litlar, snerta engin aðalatriði,
en eru þó að okkar áliti til bóta. í
fyrra virtist samkomulag um það, að
eitthvert eftirlit yrði að vera með sjóðunum, og skyldi stjórnarráðið láta athuga nókkra þeirra árlega. Þetta ákvæði
virtist okkur nokkuð ónákvæmt oghöfum við því stungið upp á því, að stjórnarráðið skyldi láta athuga alt að 5 sjóði
árlega. Aðalatriðið er auðvitað það, að
allir sparisjóðir geta búist við eftirliti á
hvaða tima sem er. Auk þessa aðhalds
að sparisjóðsstjórnendum, þá gefur þetta
jafnframt þeim mönnum, sem óánægðir
kynnu að vera með stjórn einhvers
sparisjóðs, tækifæri til þess að fá málið
athugað, með því að gefa stjórnarráðinu
vísbendingu í þá átt.
Þá er eitt atriði í frumvarpi stjórnarinnar, sem jeg get ekki skilið, að verði
til bóta. Það er ákæðið um að varasjóður sje hafður í verðbrjefum. í fyrsta
lagi er það nokkuð teygjanlegt, hvað
liggur í orðinu verðbrjef, og enn fremur er reynsla fengin fyrir því ytra, að
sjóðirnir hafa oft beðið svo mikið tjón
af því, að hafa varasjóð sinn í verðbrjefum, að þeir hafa verið neyddir til
að stofna sjerstaka varasjóði, til þess að
bæta upp tjónið af »kurs«-falli verðbrjefanna. Hjer á landi er heldur ekki hægt
að búast við því, að fljótfært sje að
koma verðbrjefunum í handbært fje.
Jeg hygg því, að það mundi reynast
heppilegra, að leggja fjeð inn á innlánsskírteini, svo að hægt sje að losa
það, þegar þörf gjörist, miðað við venjulegar inn- og útborganir.
Jeg ætla ekki að tala mikið um hin
nefndarálitin, sem fram hafakomið. Að
eins skal jeg geta þess viðvíkjandi brtt.
á þgskj. 155, að jeg taldi það í fyrra
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vafalaust, að minni hætta væri á þvi,
að litlu sparisjóðirnir þyrftu eins eftirlits með og hinir stærri. Þess vegna
vildi jeg þá takmarka eftirlitið, svo að
það næði að eins til þeirra sjóða einna,
er næmu 100 þús. kr. eða meira. Jeg
býst nú við, að jeg líti eins á þetta
málnú. Þóhefijeg nýlega lesið um það
i útlendu tímariti, að við rannsókn á
enskum sparisjóðum hafi það komið i ljós,
aðþörfin hefði reynst talsvert meiri á því,
að rannsaka hina smærri sjóði. En
raunar býst jeg ekki við, að þessi niðurstaða hafi mikla þýðingu fyrir islenska
sparisjóði, vegna þess að útlendir sparisjóðir hafa svo margfalt meira fje til
umráða, og t. d. x/2 miljón kr. sjóður
mundi kallaður litill þar.
Þá skal jeg minnast lítið eitt á nál.
háttv. þm. V.-ísf. (M. Ó.) á þgskj. 149,
þar sem það er talið óvarlegt, að sparisjóðsstjórnendur megi sjálfir taka eða
ábyrgjast lán í sínum sparisjóði. Flestum held jeg hafi þó þótt þetta hart, ef
þeir setja til tryggingar fasteign með 1.
veðrjetti, og það, sem gjörði, að við fjellumst á þetta, var bæði það, að við töldum
það hættulaust, þegar svo væri um búið,
sem mælt er fyrir i brtt., og eins hitt,
að okkur þótti það ósanngjarnt, að stjórnir sparisjóðanna, sem vinna verk sitt i
þeirra þarfir fyrir ekki neitt, skuli einar
vera alveg útilokaðar frá því, að fá
nokkur lán úr þeim.
Hjer rakst jeg á dálítið í þgskj. 149
á bls. 3. Þar er sagt, að sögur berist
af einum sjóði, er sagt sje, að sje tæpt
staddur. Jeg veit ekki hvað satt er i
þessu, og vona að það sje orðum aukið. En mjer datt i hug í þessu sambandi, að vert sje að hugsa út í það,
að i löggjöf Frakka er lögð ströng
hegning við því, að ófrægja sparisjóði.
Og þegar þetta mál liggur nú fyrir
hjer þing eftir þing, og það getur
Alþt. 1519 B. HL

ekki orðið án þess, að svona sögur
beri á góma, þá virðist það í mesta
máta æsxilegt, að það gæti lokist á
þessu þingi, svo þingið að minsta kosti
yrði ekki til þess að ófrægja sparisjóði
vora ár eftir ár.
Guðinnndur Eggerz: Mjer virtist svo, sem hæstv. forseti væri að setja
ofan í við okkur fyrir það, að tillögurnar á þgskj. 155 væru svipaðar
og þær á þgskj. 149, og vil jeg ekki
taka þvi þegjahdi, þótt það komi úr
forsetastóli, því að þetta er ekki rjettlát aðfinsla. Þegar við, háttv. 2. þm.
Eyf. (St. St.) og jeg, vorum að semja
brtt. okkar, þá hugsuðum við okkur að
skírskota til þgskj. 97, því að þar er
sama efni i sumum greinunum og á þgskj.
155, en hins vegar er mismunur á
sumum greinum. Við sáum því, að tilvisunin í þgskj. 97 mundi hafa verið
villandi við atkvæðagreiðslu, og hættum
þess vegna við hana.
Jeg veit að
hæstv. forseti er svo sanngjarn maður,
að hann sjer það nú, að þetta var óþarfi
af honum. (Pjetwr Jónsson: Það var
það ekki.) Háttv. þm. S.-Þing. (P. J.)
þekkir þetta ekkert og botnar ekki i
svo margbrotnu nál. sem þetta er.
Jeg mun nú sjálfsagt verða stuttorður í þessari fyrstu ræðu minni. Nefndarálit okkar er itarlegt, og jeg get látið mjer að mestu nægja að skírskota til
þess. Þó vildi jeg segja örfá orð um
brtt.
Fyrsta brtt. er við 12 gr. Þar leggjum við til, að felt sje burtu ákvæðið
um að bóka lánssynjanir. Okkur finst
það vera óþarfa skrffinska, að vera
að bóka það i hvert sinn, sem
maður kemur og biður um 25 eða 50
kr. vixillán og fær ekki neitt, enda
hugsa jeg að það sje mönnum oft nógu
bagalegt, að láta neita sjer um lán, þótt
42
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ekki verið að skrásetja það líka, að
þeim hafi verið neitað.
Þá er brtt. við 13. gr. Jegskal taka
það fram, að þótt við hefðum kosið að
láta hana og 17. gr. óhreyfðar, þá er
okkur það ekki kappsmál. Við höfum
bæði nú og fyrr teygt okkur sem lengst
við gátum til samkomulags. Enn er
brtt. við 21. gr. Þar stendur í frumv.
stjórnarinnar, að stjórnarráðið ákveði o.
s. frv., ef sparisjóður legst nióur. Okkur þótti eðlilegra að ,sýslunefnd eða
bæjarstjórn gjörði það..
Þá kem jeg nú að aðalbrtt, við 22.
og 23. gr., eða þessum alkunna eftirlitsmanni. Því hefir verið haldið fram, að
ef honum sje slept með öllu, þá sje þetta
frumv. þýðingarlaust. Þetta getum við
ómögulega fallist á. Menn verða að
gæta þess, að hingað til hefir því verið
svo varið, að engin lög hafa verið til
um fyrirkomulag sparisjóðanna hjer á
landi, þvi að þótt til sjeu lög frá 1874,
sem að eins heimila stjórninni að veita
sparísjóðum viss hlunnindi, ef þeir sækja
um þau, þá er það sama og ekkert.
Þeim ber engin skylda til að sækjaum
þessi hlunnindi, og engin nánari ákvæði
eru til um skipulagið.
Hvað sem umsjónarmanninum líður,
þá er þó hjer í þessu frumv. farið fram
á það, að koma á föstu lögskipuðu fyrirkomulagi við sparisjóðina, og í þvi álítum við að sje út af fyrir sig meiri
trygging en í umsjónarmanninum. Hjer
koma fyrirmæli um það, hvernig bókfærslunni skuli hagað og fyrirmyndir
af öllum skjölum o. s. frv., og alt verður þetta eins um land alt, og skýrslur
verða sendar til stjórnarráðsins um
rekstur sjóðanna, svo að það getur alt
af haft þar hönd i bagga með. Þegar
búið var að skrifa nefndarálitið, var
spursmál, hvort ekki væri rjettast, úr
þvi að við gátum ekki orðið samdóma
um umsjónarmanninn, að feiia þá alt

það drasl í burtu og koma svo með
sjerstakt frumv. um eftirlit með sparisjóðunum. Þá hefði mátt rífast um umsjónarmanninn, en við leggjum áherslu
á það, að þetta frv. sje gott og gagnlegt,
hvortsem hann verður nokkur eða enginn.
Það er alls ekki rjett, sem stendur
hjer í einu nefndaráliti á þgskj. 149, að
við álítum alt eftirlit óþarft. Jeg fullyrði einmitt, að við álítum báðir mjög
nauðsynlegt, að það sje trygt. En þó
að einn maður sje látinn ferðast um alt
landið í því skyni og honum borguð
fyrir það 1200 kr. laun á ári, þá álítum við, að það eftirlit myndi verða lítils
virði. Fyrst og fremst fengist nú ekki
nema ungur og óreyndur maður fyrir
þessi laun, og svo myndi hann ekki
tolla lengi í stöðunni, og væri það mjög
óheppilegt, ef ekki gegndi henni sami
maður i mörg ár, heldur sífelt nýr og
nýr, óreyudur maður og ókunnugur.
Samt höfum við nú, til þess að reyna
að mæta þeim á miðri leið, sem láta
sjer líka stjórnarfrumvarpið, gengið inn
á það, að stjórninni skuii vera heimilt
að hafa eftirlit sjerstaklega með sjóðum,
er nemi 100 þús. kr. eða meira, og láta
bankafróðan mann athuga þá. Við vitum, að til eru hjer á landi 3 eða 4
sparisjóðir svo stórir, og ef gengið er
inn á þetta eftirlit með aðalsjóðunum,
þá er ekki hægt að segja, að við höfum kastað öllu eftirliti burt. Ef stjórnin vildi, og það kæmi í ljós við rannsóknina á þessum sjóðum, að frekara
eftirlit þyrfti, þá er hægur hjá að koma
meö frumv. í þessa átt, hve nær sem
er, en rneðan það er ósannað, getum
við ekki teygt okkur lengra en þetta
til samkomulags. Og ef jeg man rjett,
þá var líka háttv. framsögum (G. H.)
þessu meðmæltur um eitt skeið á þinginu í fyrra. Það má segja, að þetta
stærðartakmark á sjóðunum, 100 þús.
kr., sje af handahófi, en einhvers stað-
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ar verða tabmörkin að vera, og að
skipa mann til eftirlitsins með svona
lágum launum, er alveg þýðingarlaust.

fjárglæfrum. Setjum nú svo, að ábyrgðarmenn einhvers sparisjóðs sjeu 21 að
að tölu, og 14 af þeim mæti á aðalfundi. Ef stjórnin fær nú 8 af þeim
Matthías Ólafsson: Jeg hefi ekki til þess að heimila sjer lántöku, þá getverið svo heppinn, að fá nokkurn af ur hún eftir þessu fengið alt handbært
háttv. meðnefndarmönnum mínum með fje sjóðsins áð láni með samþykki þessa
mjer, svo að jeg ræ hjer einn á bátí.
eina rúma þriðja hluta ábyrgðarmannAfstaða mín byggist aðallega á þvi, anna. Og hugsast gæti það þó, að i
að jeg vil að sparisjóðirnir leibi við ráði væri að nota það fje i talsvert
sem lausastan taum. Ef þeir gjöra það, áhættumiklar »spekúlatiónir«. Jeg hefði
hafa að nokkru leyti bankastörf á hendi, ef til vill getað fallist á það, að heimþá leiðir af því, að eftirlitið með þeim ila 8tjórnendum lán, ef það hefði verið
þarf jafnframt að vera þeim mun takmarkað, hve mikill hluti sjóðsins
tryggara, en þar álít jeg, að hinir aðrir það mætti vera, og heimtað að allir
hlutar nefndarinnar hafi ekki viljað búa ábyrgðarmenn samþyktu, eða að minsta
nógu vel um hnútana.
kosti a/3 hlutar þeirra; þá hefði jeg
Þegar jeg lít á nefndarálit þeirra, þá álitið þetta nokkurn veginn trygt.
get jeg ekki sjeð, hver bót ætti að vera
En sjerstaklega skiftir þó máli um
að þessu frumv., eins og þeir vilja hafa aðaleftirlitið, sem gjört er ráð fyrir i
það, önnur en samræmi í bókfærslu og frumvarpi stjórnarinnar og framkvæma
skjalaformi. Auk þess hafa margir á af hennar hálfu. Jeg tel að það
sparisjóðir þegar áður komið á hjá sjer myndi verða stórum mun tryggara með
slikri reglu, svo að breytingin yrði sama því, að hafa til þess einn vissan mann.
sem alls engin frá því, sem nú er.
Aðrir vilja nú, að stjórnin fái bankaAnnars skal jeg ekki vera langorður • fróðan mann til að líta eftir þessum
um ástæður þeirra. En þar sem þeir þrem eða fjórum sjóðum, sem eiga 100
segja, að stofnendur sjóðanna sjeu víða þús. kr. og þar yfir. Nú hefir háttv.
á lifi enn, þá er engin trygging í því framsm. þess hluta af nefndinni (G. H.)
til frambúðar. Þeir góðu menn deyja komist að því, að sú reynsla er fengin
erlendis, að litlu sjóðunura.er engu siðáður en langt um líður.
Brtt. við 7. gr. er mjer þymir í aug- ur hætt en hinum stærri, og það er líka
um. Áður var það regla, án þess að eðlilegt. Stærri sjóðirnir hafa ráð á
löggjöf eða landstjórn hefði þar nokkur betri mönnum og mega fremur við
afskifti af, að stjórnir sparisjóða gætu skakkafalli en hinir. í nefndaráliti - á
engin lán fengið úr sinum sjóði, og það þgskj. 155 er þvi haldið fram, að ekki
er töluverð trygging í þessu. Nú vilja myndi vera mikið varið í ókunnugan
tveir af háttv. meðnefndarmönnum mín- mann til þessa starfa. Vitanlega yrði
um leyfa sparisjóðastjórnendum þetta, hann ókunnugur þegar hann byrjaði,
ef þeir geta fengið 8/3 hluta viðstaddra en með því að þetta yrði föst staða, þá
atkvæða með því og sett bara eitthvert yrði hann það ekki allajafna, nema
fasteignarveð fyrir láninu, en sjálf á hann væri þá gjörsamlega óhæfur.
stjórnin að ákveða, hvernig veðið er. Hann yrði einmitt smám saman kunnÞað sjá aliir, að þetta gefur betra tæki- ugri starfsemi sparisjóðanna en nokkur
færi en áður var, til þess að koma við annar maður á landinu.
43*
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Um það ráðið, að fá bankamanninn,
er það að segja, að óvíst er að hann fáist
framvegis. Bankastjórar Landsbankans,
sem nú eru, segjajú, en það nær ekkilangt
fram í timann. Ef bankastjórarnir eiga
að ráða yfir mönnum sinum, þá er
ómögulegt að neyða þá til að lána þá,
og það er óvíst, að næsta bankastjórn
vildi gjöra það. Hún gæti alt eins vel
sagt sem svo, að hún hefði nóg að
gjöra handa sinum mönnum og vildi
alls ekki lána þá. Allra síst er nokkur trygging í þessu fyrir því, að sami
maðurinn hefði þá starfann á hendi ár
eftir ár.
Jeg legg það til, að þetta frv. sje
samþ. eins og það kom frá háttv. stjórn,'
með þeim breytingutíi einum, sem er
að finna á þgskj. 149. Jeg vil taka
það fram, að um þetta mál hafa nú
þegar fjallað þrír ráðherrar. Að vísu
hefir núverandi hæstv. ráðherra ekki
búið það undir þetta þing, en hann hefir þó ekki fundið ástæðu til að kippa
umsjónarmanninum burt, þótt hann viti,
að rifist hefir verið um það atriði undanfarið, og jeg er honura samdóma um
það, að það sje eina heppilega leiðin,
og jeg sæi ekki eftir þvi, þótt laun
þessa umsjónarmanns væru hækkuð.
En svo jeg tali i alvöru, þá sje jeg
ekki betur en 3 þíis. kr. ættu að vera
nóg. 12 hundruð kr. fast og svo dagpeningar, 5 kr. á dag, þar sem jeg gjöri
ráð fyrir, að maðurinn yrði meiri hluta
ársins á ferðalagi.
Eitt er það, sem báðir háttv. meiri
hlutar virðast hafa gleymt, og það er
það, að þótt maðurinn væri fenginn til
láns hjá bank^, þá myndi hann eins
fyrir því kosta eitthvað að öllu sjálfráðu, og það er hvergi tekið fram, að
stjómin megi verja neinu fje í þessu
skyni.
Jeg legg nú þetta mál undir háttv.
deild og vona, að hún sje búin að sjá

það, eftir alt þetta þref, að annað hvort
tjáir ekki að tefja tímann lengur með
þessu, eða þá að það verður að samþykkja frumvarpið sem næst því, sem
hæstv. stjóm hefir frá því gengið.
Stefán Stefánsson:
Jeg get
fyllilega tekið undir það með háttv. 1.
þm. Húnv. (G. H.), að langar ræður um
þetta mál hafi ekki mikla þýðingu, þar
sem það hefir verið til meðferðar á undanfarandi þingum í mjög sviplíku formi
og nú, og þar að auki allitarleg nefndarálit komin fram frá báðum klofningum nefndarinnar.
Það, sem jeg aðallega vil minnast á,
er skipun umsjónarmanns með öllum
sparisjóðum landsins, sem stjómin hefir
enn haldið fast við, þrátt fyrir alla þá
mótspyrnu, er þetta ákvæði hefir mætt
á undanfarandi þingum, og sem enn
varð að verulegu ágreiningsefni í nefndinni.
Þegar um þetta mál hefir verið rætt
á þingmálafundum út um land, i það
minsta þar sem jeg þekki til, þá hafa
þeir fundir verið þvíalgjörlega mótfallnir,
að einum manni yrði veitt slík yfirumsjónarstaða með öllum sparisjóðum landsins. Menn hafa enga trú á því, að á
hann verði fremur að treysta en á
ábyrgðarmenn og stjórnendur sjóðanna,
sem bæði þekkja allra manna best til
þeirra sjerstöku mála, og ræða þau með
sjer nákvæmlega á hvers árs aðalfundi
sjóðanna. Og það held jeg sje víst, að
af þessu fyrirkomulagi, sem nú er, hafi
ekki hlotist nein hætta eða nokkur
verulegur skaði. Jeg heid, satt að
segja, að landstjóminni hefði legið nær
að vinna eitthvað að þeim málum, sem
skorað var á hana á siðasta þingi að
leggja nú fyrir, með þeim þingsályktunartill., sem þá voru samþyktar hjer i
deildinni. (Sigurður Sigurðsson: Ekki
að leggjast á náinn.). Jeg er alls ekkí
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að leggjast á náinn með þessu, þvi hjer
er hver maður með fullu fjöri. Jeg
ætla annars ekki að fara neitt út i
brtt þær, sem fram hafa komið í klofningum nefndarinnar; einungis að halda
mjer við þetta atriði um eftirlitsmanninn. Mjer getur ómögulega annað
sýnst, en að eftirlit það, sem nú er,
eigi að vera fullkomlega trygt, þar sem
jafnaðarlegast munu valdir hinir ábyggilegustu menn hverrar sveitar í stjórn
og þar að auki sitja allir ábyrgðarmenn
sparisjóðanna á fundi einu sinni á ári
og meta þar öll veð og allar tryggingar, hvort vafasamar sjeu eða ekki. Og
menn verða vel að athuga, að það eru
einmitt þessir menn, sem bera ábyrgðina, bæði siðferðislega og fjárhagslega.
Og þegar nú svo er, að þessir menn,
sem eru svo nákunnugir og varðar það
svo afar miklu, að alt sje i sem bestu
lagi, sjá ekki neitt athugavert, hvernig
i ósköpunum á þá maður, sem kemur
af öðru landshorni og ekkert þekkir til,
að geta haft eftirlit með tryggingum og
veðum, svo að vel megi fara? Mjer er
að minsta kosti ómögulegt, og svo hygg
jeg fleirum muni fara, að geta skilið
hvernig þessi eftirlitsmaður getur, betur
en þeir, metið, hvert tryggingargildi er
i hverri jörð,sem veðsett er, eða um ástæður sjálfskuldarábyrgðarmanna fyrir
hinum ýmsu útlátum. En alt slíkt kemuf til álita á hverjum aðalfundi, því
þar er lögð fram sundurliðuð skrá yfir
allar tryggingar, hvort heldur eru jarðireða aðrar fasteignir að veði, eða einstakir menn standa i ábyrgðinni, og
með þessari nákvæmu athugun, þá er
jeg alveg sannfærður um, að hver einasta samviskusöm sparisjóðsstjórn getur
með þessu móti haft miklum mun
tryggara eftirlit með hag sparisjóðsins,
en ókunnugur eða lítt kunnugur eftirlitsmaður. Jeg vil ekki fara að lengja
umræðurnar með því, að fara að tala

um ýmsar þær smábreytingar, sem við
minni hlutinn höfum lagt til; en með
þessum eftirlitsmanni get jeg búist
við, að stjórnin freistaðist oft til ónauðsynlegra og ástæðulausra endurskoðana,
þvi sennilega mundi þessi umsjónarmaður sem allra lengst og mest vilja
vinna að starfinu. En það eru sjaldnast tölurnar eða reikningsfærslan, sem
ágreiningurinn verður um, heldur að
eins tryggingarnar, hversu góðar þær
sjeu.
Háttv. 1. þrif. Húnv. (G. H.) kvaðst
hafa litið svo á í fyrstu, sem sjóðum, er nærau 100,000 kr. eða meira,
væri auðsynlegra eftirlit en hinum smærri
sjóðum, en komist síðar að því, að svo
væri ekki, samkvæmt reynslu, er fengin væri í útlöndum. — Þótt þetta reynist þannig í útlöndum, þá sje jeg ekki,
að þetta þurfi svo að vera hjer, vegna
þess, að eftir því sem sjóðirnir eru stærri,
eftir því er sviðið, er þeir ná yfir,
stærra, og því hættara við, ef víðlendið verður mjög mikið, að stjórnendur verði ókunnugri tryggingum. Það
væri þó sök sjer, að stjórnin hefði eftirlitsmenn við þá sjóði, þó þees þurfi ekki
við hina smærri.
Háttv. þm. V.-ísf. (M. Ó.) kvað það
ófært, að stjórnendur sjóðanna mættu fá
lán úr þeim, þótt það væri gegn fasteignaveði, og það jafnvel þótt 8/s aðalfundar
saraþyktu, eða sæu því ekkert til fyrirstöðu. Jeg verð nú að líta svo á, sem
þetta sje að eins örlítil eftirlátssemi, og
óneitanlega nokkuð hart við þá búið,
geti þeir ekki fengið lán úr sjóðnum
gegn fyrsta veðrjetti í jörðum sínum; og
mjer finst í fylsta máta ósanngjarnt, að
drótta því að fundarmönnum, að þeir
mundu sýna svo mikið hugsunarleysi,
að þeir lánuðu gegn ótryggu veði, þótt
stjórnendur ættu hlut að máli, og sýndu
með þvi fjárglæfra, sem sjóðunum gætu
orðið hættulegir.
Þessi aðdróttun til
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þeirra manna, sem mest og best sjá fyrir velmegun og framförum sjóðanna og
öll ábyrgðin hvílir á, virðist rajer hrein
óhæfa.
Jeg hygg nú, að jeg þurfi ekki að
gjöra frekar grein fyrir afstöðu minni
til þessa raáls, en vil áð eins taka það
fram, að það, að samþykkja eftirlitsmann með þeim sjóðum, er nema 100
þús. kr. eða meira, ber frekar að skoða
sem samkomulagsatriði, en að jeg álíti
það sjerlega nauðsynlegt.
*
Prsm. (Guðm.Hannesson): Áður
en umræðum um þetta mál verður
lokið, þá vil jeg leyfa mjer að benda
þeim mönnum á, sem telja fastan eftirlitsmann svo nauðsynlegan, að samkv.
breytingartillögunum á þgskj. 97 yrði
eftirlitið töluvert eigi að síður. Landið
er ekki svo stórt, að hætta sje á því,
að ekki myndi berast til stjórnarinnar,
ef misfellur væru stórkostlegar á einhverjum sparisjóðum eða stjóra þeirra.
Og með þessu eftirliti, sem gjört er ráð
fyrir, er stjórninni gjört mögulegt, að
hafa alt það eftirlit, sem jeg álít að
þörf sje á. Auk þessa, þá álít jeg óhugsanlegt, að bankinn eigi erfitt með að
leggja til eftirlitsmann 2—3 mánuði á
ári, ef honum er kunnugt um þá tilætlun, hð hann eigi að gjöra það. Og jeg
tel engan vafa á því, að til þess yrði
valinn sá maðurinn, er best þætti hæfur til þess, af þeim mönnum, er bankinn hefir á að skipa, og sami maður
hafður til þess ár eftir ár. Myndi það
því fremur koma að notum, sem maðurinn myndi smám saman fá meiri og
meiri áhuga á starfinu, er hann færi að
fást við það. Þetta, er jeg nú hefi sagt
er aðallega fyrir þá, sem telja eftirlitsmanninn nauðsynlegan. En að því er
snertir hina, er vilja helst losna algjörlega við eftirlitið, þá virðist mjer ekki
gott, að stjórnin geti ekkert að hafst,

þótt hún heyri illar sögur af sparisjóðastjórnunum; geti ekki komist fyrir það,
hvort þetta eru ástæðulausar kviksögur og rógur eða á rökum bygt, og
þannig átt kost á að bera þær til baka,
eða taki í taumana, ef með þarf. Jeg
álít, að það sje varhugavert að breyta
mikið frá frumvarpinu, sem samþykt
var í neðri deild í fyrra, og hygg að það
myndi tæpast verða mikið breytt til
batnaðar. Jeg er þakklátur háttv. þm.
V.-ísf. (M. 0.), að hann hefir bent á, að
fallið hefir á burt úr þgskj. 97 ákvæði
um fjárveitingu í fjárlögunura til eftirlits; sjálfur hafði jeg ekki gáð að þvi.
En eftir á að hyggja, nú þegar að jeg
fer að gá að þessu, þá sje jeg að það
stendur hjer, svo að þetta hlýtur að vera
einhver misskilningur.
Sigurðiir Gunnarsson: Jeg stend

upp út af því atriði í ræðu háttv. 2.
þm. Eyf. (St. St.), er hann hjelt því fram,
að hvergi úr kjördæmum landsins hefðu
komið fram tillögur um þessi lög, er
gengju í sömu átt og þetta. Jeg verð
að leyfa mjer að raótmæla þessu, og
skírskota jeg til þess, að tveir þingmálafundir í Snæfellsnessýslu ályktuðu, að
æskilegt væri, að tillögur, er færu í
sömu átt og þetta frumvarp, væru bornar fram á þessu þingi.
Þá heyrðist mjer og að háttv. þingm.
teldi svo, að eftirlit með sparisjóðum
væri nægilegt um land alt. Jeg verð
nú að leyfa mjer að efast um það, að
hann sje svo nauða-kunnugur öllu þvi,
er lýtur að sparisjóðum, hvar sem er á
landinu, að hann geti fullyrt þetta. Það
verður að gá vel að þvi, að meira þarf
til en að ráðvandir menn sjeu í stjóra
sparisjóða. Það kemur svo afar margt
til greina við það starf, að ráðvendnin
ein er ekki einhlit. Og jeg verð að láta
þá skoðun mína íljósi, að mjer þykir
harla ólíklegt, að alstaðar, i öllum hjer-

66^

Stjómarfrumvörp samþykt.

670

Sparisjóðir.

uðum landsins, sje þeim mönnum á að
skipa, sem færir sjeu til stjórnarstarfa
við sparisjóðina, svo að verulega vel
megi við una. Og þarf þar alls ekki
að koma nein prettvísi til greina. Og
mikið má það vera, ef þeir háttv. þm.,
sem mest hamast á móti eftirlitinu, eru
færir um að fullyrða að reglugjörðir
sjóðanna sjeu einhlítar, einkum ef svo
skyldi reynast, að þær sjeu meira og
minna brotnar. Það getur verið ýmislegt áfátt við meðferð sjóðanna, þó að
enn hafl ekki neitt slys hlotist af. Jeg
verð að halda mjer fast við þá skoðun,
er jeg hafði á síðasta þingi, sem fellur
saman við það, að tillaga minsta hl.
i þessari nefnd (M. O) nái fram að ganga.
Jeg hygg, að það muni verða happasælast til frambúðar, og mikið er i húfl,
ef illa fer, og því aldrei of varlega farið. Jeg mun ekki að þessu sinni fara
að rekja allar þær ástæður frekar, er
mæla með allsherjar eftirliti. Slíkt væri
ekki til annars en að eyða timanum,
en jeg vona, að það megi vera öllum
ljóst, að slikt allsherjar eftirlit er nauðsynlegt.
Guðmundur Eggerz: Jeg hygg,
að háttv. þm. Snæf. (S. G.) muni hafa
misskilið orð hv. 2. þm. Eyf. (St. St.).
Eftir þvi sem mjer skildist, þá talaði
háttv. h. .þingm. Eyf. að eins um stjórn
sparisjóða, að því leyti sem honum væri
kunnugt, en alls ekki eins og hann væri
því kunnugur alstaðar á landinu. Annars skal jeg geta þess, að sparisjóðanefnd sú, er sett var í fyrra, og sem
jeg ætla að háttv. þm. Snæf. (S. G.)
œtti sæti í, leitaði sjer upplýsinga eftir
föngum um stjóm og eftirlit sparisjóðanna. öil nefndin var sammála um
það, að hvergi nokkurstaðar væri neitt
verulegt ólag, nema i einum stað, og
það var þó ekki einu sinni af því, að
uppvíst væri um prettvísi, eða að trygg-

ingar væru farnar forgörðum, heldur
það, að sjóðurinn stóð inni í verslun.
Það er algjörður misskilningur hjá hv.
þm. Snæf. (S. G.), ef hann heldur, að
við, háttv. samnefndarmaður minn og
jeg, er samferða höfum orðið í nefndarálitinu sjeum andstæðir því, að sparisjóðimir sjer sem best trygðir. Það er
svo þvert á móti. En við álitum, að
frumvarpið, með breytingartillögum okkar, sje fulltryggilegt, og svo er það annað, að við viljum ekki að stofnað sje
dýrt eftirlitsembætti, sem svo væri eintómt »kumbug«. Því jafnvel þó að embættið yrði ekki launað nema með 1200
kr., þá myndi ferðakostnaður o. fl. bætast þar á ofan, svo að óhætt er að gjöra
reikning fyrir 7000 kr. útgjöldum við
þetta. Jeg vil undir engum kringumstæðum, að slikt embætti sje stofnað að
svo stöddu.
Það, sem meta þarf mest, erathugun
á tryggingum og veðum, hvort þau sjeu
ábyggileg, en slíkt getur ókunnugur
maður ekki haft hugmynd um; hann
þekkir ekki fasteignarveðin, og ekki
heldur þá menn, er í ábyrgðum eru við
sjóðina.
Háttv. þm. Snæf. (S. G.) efaðist um
það, að viða á landinu væru til menn,
sem væru færir um að stjórna sparisjóðum. Jeg vil leggja áherslu á, og
slá föstum þessum ummælum háttvirts
þingmanns, og biðja menn vel að athuga þau. Eftir því verður afleiðingin
sú, að það ætti að banna mönnum að
stofna sparisjóði. En mjer er þá spurn:
Ef þeir raenn, sem eru kosnir í stjórn,
eins og nú er, eru ekki færir um að
hafa hana á hendi, hvernig i dauðanum
geta menn þá búist við því, að ókunnugur maður, sem kemur í sveitirnar svo
sem einu sinni á 3—4 árum, sje fær um
að kenna mönnum að stjórna. Jeg hygg
að það sje lýðum ljóst, að i stjórnina
eru ætið valdir bestu menn hvers hjer-
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aðs. Og án þess að gjöra minna úr
eftirlitinu en nauðsynlegt er, þá skal
jeg taka það fram, að mjer finst það
harla einkenniieg skoðun, að jeg ekki
noti annað orð, sem virtist koma fram
hjá hæstv. núverandi ráðherra, hjer á
þingi i fyrra, að hann áliti að meiri
hluti manna út um landið væru þjófar
og bófar.
Jeg verð því að leggja til, að umsjónarmaðurinn, í því formi, sem hann erí
stjórnarfrumv., verði feldur. Þeir, sem
telja slíkan umsjónarmann nauðsynleglegan, ættu heldur að stíga skrefið alveg út, og stofna fast embætti með 6000
kr. árlegum launum.
Sigurður Gunnarsson: Háttv.
2. þm. S.-Múl. (G. E.) rangfærði dálítið
ummæli mín í ræðu mjnni áðan, og dróg
þar af leiðandi heldur djarflega ályktun
út af þeim. Orð mín voru á þá leið, að
jeg ímyndaði mjer, að til væru sparisjóðsstjórnir á þessu landi, sem ekki
væru færar að stjórna sparisjóðum svo
að vel vœri. Það er sitt hvað, að stjórna
einhvern veginn svo að fljóti, eða stjórna
þvi svo að vel sje.
Það var að eins þessi athugasemd,
sem jeg vildi gjöra.
ATKVGR.:
1., 2., 3., 4., 5. og 6. gr. samþ. með
18 shlj. atkv,
Brtt. 97,1 (shlj. brtt. 155,1) feld með
13 : 10 atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og
sögðu
nei:
Björn Hallsson,
Einar Arnórsson,
Björn Kristjánss., Hannes Hafstein,
Einar Jónsson,
Hjörtur Snorrason,
Guðm. Eggerz,
Jón Jónsson,
Guðm. Hannesson, Jón Magnússon,
Jóhann Eyjólfsson, Magnús Kristjánss.,
Skúii Thoroddsen. Matthias Ólafsson,
Stef. Stefánsson,
Pjetur Jónsson,

já:
nei:
Þorleifur Jónsson, Sigurður Eggerz,
Þór. Benediktsson. Sig. Gunnarsson,
Sig. Sigurðsson,
Sveinn Björnsson.
Eggert Pálsson greiddi ekki atkvæði,
og taldist til meiri hl. Tveir þingm.
fjarstaddir.
7., 8. og 9. gr. samþ. með 19 shlj.
atkv.
Brtt. 97,2 (shlj. brtt. 155,2) samþ. með
16 : 9 atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og
sögðu
já:
nei:
Björn Hallsson,
Hannes Hafstein,
Bened. Sveinsson, Jón Jónsson,
Bjarni Jónsson,
Jón Magnússon,
Björn Kristjánss., Magnús Kristjánss.,
Matth. Ólafsson,
Einar Jónsson,
Guðm. Eggerz,
Pjetur Jónsson,
Guðm. Hannesson, Sigurður Eggerz,
Hjörtur Snorrason, Sig. Gunnarsson,
Jóhann Eyjólfsson, Sveinn Björnsson.
Sig. Sigurðsson,
Skúli Thoroddsen,
Stefán Stefánsson,
Þorleifur Jónsson,
Þór. Benediktsson.
Eggert Pálsson og Einar Arnórsson
greiddu ekki atkvæði, og töldust til
meiri hlutans.
10. gr. svo breytt, og 11. gr. óbreytt
samþ. með 15 : 2 atkv.
Brtt. 155,3 feld með 17 : 8 atkv. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já:
nei:
Bened. Sveinsson, Björn Hallsson,
Einar Jónsson, '
Björn Kristjánsson,
Guðm. Eggerz,
Einar Arnórsson,
Jón Magnússon,
Guðm. Hannesson,
Pjetur Jónsson,
Hannes Hafatein,
Sig. Gunnarsson, Hjörtur Snorrason,
Stefán Stefánsson, Jóhann Eyjólfsson,
Þorl. Jónsson.
Jón Jónsson,
Matth. Ólafsson,
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nrf;
Sigurður Eggerz,

Sig. Sigurðsson,
Skúli Thorodnsen,
Sveinn Bjömsson,
Þór. Benediktsson.
Eggert Pálsson, Bjami Jónsson og
Magnús KrÍBtjánsson greiddu ekki atkvgeði,og töldust til meiri hlutans.
’Brtt. 97,3 samþ. með 16 : 9 atkv. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
jd:
nei:
Bjöm Hallsson,
Hannes Hafstein,
Bened. Sveinsson, Jón Jónsson,
Bjami Jónsson,
Jón Magnússon,
Bjöm Kristjánss., Magnús Kristjánss.,
Matth. Ólafsson,
Binar Jónason,
Guðm. Eggerz,
Pjetur Jónsson,
Guðm. Hannesson, Sigurður Eggerz,
Hjörtur Snorrason, Sig. Gunnarsaon,
Jóhaan Eyjólfsson, Sveinn Bjömsson.
Sig. Sigurðsson,
Skúli Thoroddsen,

Stef. Stefánsson,
Þorleifur Jónsson,
Þór. Benediktsson.
Eggert Pálsson og Einar Amórsson
greiddu ekki atkæði, og töldust til meiri
hlutans.
12. gr. svo breytt eamþ. með 14:1 atkv.
Brtt. 97,4 a. feld með 17 : 8 atkv. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
jd:
nei:
Bjöm Hallsson,
Einar Arnórsson,
Bjöm Kristjánsson, Einar Jónsson,
Gttðm. Hannesson, Guðm. Eggerz,
Jóhann Eyjólfsson, Hannes Hafstein,
SKg. Síguxðsson,
Jón Jónsson,
Skúli Thoroddsen, Jón Magnússon,
ÞarL Jónsson,
Magnús Kristjánss.,
Þór. Benediktsson. Pjetur Jónsson,
Sig. Eggerz,
Sig. Gunnarsson,
Stef. Stefánsson,
Sveinn Bjömsson.
A4t 1916. B. 1H.

Eggert Páisson, Benedikt Sveinsson,

Bjami Jónsson, Hjörtur Snorrason Og
Matth. Ólafsson greiddu ekki atkvæði,
og töldust til meiri hlutans.
Brtt. 149,1 (fyrri orðin) samþ. með 18
shlj. atkv.
— 149,1 (seinni orðin) feld með 14:11
atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og
sögðu:
/d;
net:
Bjöm Hallsson,
Einar Amórsson,
Bened. Sveinsson, Einar Jónsson,
Bjami Jónsson,
Guðm. Eggerz,
Bjöm Kristjánss., Hannes Hafstein,
Guðm. Hannesson, Hjörtur Snorrason,
Jóhann Eyjólfsson, Jón Magnússon,
Jón Jónsson,
Pjetur Jónsson,
Magnús Krístjánss., Sigurður Eggerz,
Matth. Ólafsson,
Sig. Gunnarsson,
Skúli Thoroddsen, Sig. Sigurðsson,
Þór. Benediktsson. Stefán Stefánsson,
Sveinn Björasson.
Þorleifur Jónsson.
Eggert Pálsson greiddi ekkLatkv., og
taldist til meirí hlutans.
Brtt. 155,4 feld með 11 :11 atkv. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
jd:
nei:
Bjöm Hallsson,
Hannes Hafatein,
Bened. Sveinsson, Hjörtur Snorrason,
Jón Jónsson,
Bjami Jónsson,
Einar Arnórsson, Jón Magnússon,
Guðm. Eggerz,
Magnús Kristjánsa.,
Guðm. Hannesson, Matth. Ólafsson,
Jóhann Eyjólfsson, Pjetur Jónsson,
Sig. Sigurðsson.
Sigurður Eggerz,
Skúli Thoroddsen, Sig. Gunnarssson,
Stef. Stefánsson,
Sveinn Bjömsson,
Þorleifur Jónsson, Þór. Benediktsson.
Eggert Pálsson, Björn Kristjánssop
og Einar Jónsson greiddu ekki atkv.,
Brtt. 97,4 b. tekin aftur.
13. gr. bvo breytt samþ. með 16: 1
atkv.
43
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14. og 15. gr. samþykt með 18 shlj.
atkv.
Brtt. 97,5 a. samþ. með 14 shlj. atkv.
— 149,2
—
_ 18 — —
— 97,5 b. —
— 13:9
—
16. gr. svo breytt samþ. með 13 : 2 —
Brtt. 97,6 tekin aftur.
17. og 18. gr. samþ. með 19 shlj.
atkv.
Brtt. 97,7 (samhlj. 155,6) samþ. með
14 : 6 atkv.
19. gr. svo breytt samþ. með 15 : 1
atkv.
Brtt. 97,8 (shlj. 155,7) samþ. með
15 : 7 atkv.
20. gr. svo breytt samþ. með 13 shlj.
atkv.
Brtt. 97,9 (shlj. 155,8) feld með 14:11
atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu:
já:
nei:
Bjöm Hallsson,
Einar Arnórsson,
Bened. Sveinsson, Hannes Hafstein,
Bjöm Kristjánsson, Hjörtur Snorrason,
Einar Jónason,
Jón Jónsson,
Guðm. Eggerz,
Jón Magnússon,
Guðm. Hannesson, Magnús Kristjánss.,
Jóhann Eyjólfsson, Matth. Ólafsson,
Skúli Thoroddsen, Pjetur Jónsson,
Stefán Stefánsson, Sigurður Eggerz,
Þorleifur Jónsaon, Sig. Gunnarsson,
Þór. Benediktsöon, Sig. Sigurðsson;
Sveinn Bjömsson.
Eggert Pálsson og Bjami Jónsson
greiddu ekki atkv., og töldust til meiri
hlutans.
21. gr. samþ. með 15 shlj. atkv.
Brtt. 155,9 (i stað 22. og 23. gr. komi
ný 22. gr.) feld með 18 : 7 atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já:
net:
Bened. Sveinsson, Bjöm Hallsson,
Einar Amórsson,
Bjami Jónsson,
Einar Jónsson,
Guðm. Hannesson,
Hannes
Hafstein,
Guðm. Eggerz,
Hjörtur Snorrason, Jóbann Eyjólfsson,
Stef. Stefánsson,
Jón Jónsson,

nei:
já:
Þorleifur Jónsson. Jón Magnússon,
Magnús Kristjánss.,
Matth. Ólafsson,
Pjetur Jónsron,
Sigurður Eggerz,
Sig. Gunnarsson,
Sig. Sigurðsson,
Skúli Thoroddsen,
Sveinn Bjömsson, ’
Þór. Benediktsson.
Eggert Pálsson og Björn Kristjánsson
greiddu ekki atkv. og töldust til meiri
hlutans.
Brtt. 97, siða8ti töluliður (í stað 22. og
23. gr. ný 22. gr.) feld með 15 : 10 atkv.
að viðhöfðu nafnakalli, sökum óijósrar
atkvæðagreiðslu, og sögðu
já:
nei:
Björn Hallsson,
Guðm. Eggerz,
Bened. Sveinsson, Hannes Hafstein,
Bjöm Kristjánsson, Jón Jónsson,
Einar Jónsson,
Magnús Kristjánss.,
Guðm. Hannesson, Matth. Olafsson,
Jóhann Eyjólfsson, Pjetur Jónsson,
Jón Magnússon,
Sigurður Eggerz,
Sig. Sigurðsson,
Sig. Gunnarsson,
ÞorJeifur Jónsson, Skúli Thoroddsen,
Þór. Benediktsson. Stefán Stefánsson,
Sveinn Björnsson.
Eggert Pálsson, Bjarni Jónsson, Einar
Arnórsson og Hjörtur Snorrason greiddu
ekki atkv., og töldust til meiri hlutans.
22. gr. feld með 13 : 9 atkv.
23. — — — 13:9 —
24. —30. gr. samþ. með 13 shlj. atkvæðum.
Fyrirsögn frumvarpsin samþykt án
atkvgr.
Frumv. visað til 3. umr. með 16 :4
atkv.

Á 26. fundi í Nd. föstudaginn 6. ágúst,
var frumv. teldð til 3. umr. (A. 206).
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Frsm. (Gnðm. Hannesson): Jeg
ætla einungis að geta þess, að sparisjóðanefndin heflr ekki gjört neitt frekar við
málið, slðan það síðast var hjer á ferðinni og ákvæðið um eftlrlitsmann var
felt. Ef málinu verður nú slept hjer
úr Nd., þá gengur það til Ed., og má
vel vera, að hún sjái þá eitthvað nýtt
að leggja til í þvi efni. Tala jeg því
ekki frekar um þetta að sinni.
ATKVGR.:
Frumv. samþ. með 11 shlj. atkv. og
afgreitt til Ed. — Fjórir þingmenn fjarstaddir.
(A. 247).

Á 39. fundi í Nd., laugardaginn 21.
ágúst, var útbýtt
Frumvarpi til laga um sparisjóði,
eins og það var samþykt við 3. u m r.
í Ed. (A. 489).
Á 42. fundi i Nd., miðvikudaginn 25.
ágúst, var frumvarpið tekin til e i n n a r
u m r. (A. 489, n. 494).
Framsm. (Guðm. Hannesson):
Jeg sje ekki til neins að hafa miklar
umræður um þetta mál. Það hefir áður verið rætt svo mikið hjer i deildinni.
Niðurstaðan varð sú hjer i háttv. Nd.,
að eftirlitið með sparisjóðunum var algjörlega felt burtu, og háttv. Ed. leit
bvo á, að ekki værí vert að taka það
aftur upp. En hins vegar taldi hún
frumvarpið gott og til bóta, þvi að með
þvi værí sett fast fyrirkomulag á sparisjóðina.
Eina breytingu hefír þó efrí deild gjört
á frumvarpinu. Það var nefnilega svo
ákveðið áður í frumvarpinu, að Bjálfskuldarábyrgðarlán skyldi endumýja á
þverju árí- Þessum lánnm hefir Ed,

breytt í afborgunarlán, sem ljúkist á 10
ára fresti. Nefndin hjer i deildinni felst
á að samþykkja frumvarpið óbreytt, eins
og það kemur frá Ed., og telur það til
nokkurra bóta.
ATKVGR.:
Frumv. samþ. með 13 shlj. atkv. og
afgreitt
sem lög frá Alþingi.
(Sjá A. 535).

16. Vjelgœsla á gutuskipum.
Á 23. fundi i Nd., þriðjudaginn 3.
ágúst, var útbýtt
Framvarpi til laga um atvinnu við vjelgœslu á gufuskipum,
eins og það var samþ. við 3. umr. i
Ed. (A. 189).
Á 25. fundi i Nd., fimtudaginn 5. ág.,
var frumvarpið tekið til 1. umr.
Jón Magnússon: Jeg leyfi mjer
að leggja það til, að þessu máli verði
visað til sömu nefndar og málinu næst
á undan.
ATKVGR.:
Frumv. vísað til 2. umr. með 16 shlj.
atkv.
Tillaga um að visa málinu til sjávarútvegsnefndar samþ. með 16 shlj. atkv.,
en hana skipuðu þeir:
Magnús Kristjánsson,
Matthías Óiafsson,
Stefán Stefánsson,
Guðmundur Eggerz,
Skúli Thoroddsen,
Þór. Benediktsson,
Sigurður Gunnarsson.
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Á 32. fundi i Nd., þriðjudaginn 13.
Agúst, var frv. tekið til 2. umr. (A.
189, n. 283, 284).
Framsm. (Matthías ólatsson):
Jeg get verið stuttorður, því að jeg get
skírekötað til nefndarálitsins á þgskj.
283. Nefndin hefir fallist á efni frumv.,
en þótti framsetning þess óþarflega fiókin, og hefir því lagt til, að breytt yrði
niðurröðun efnisins, eftir því sem breytingartillögurnar á þgskj. 284 fara
fram á.
ATKVGR.:
1., 2. og 3. gr. samþ. með 14 shlj.
átkv.
Brtt. 284,1—15 allar bornar upp í
einu lagi og samþ. með 16 shlj. atkv.
4.—13. gr. bomar upp í einu lagi,
með áorðnum breytingum, og samþ. með
16 sblj. atkv.
14.—20. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
Fyrirsögn frumvarpsins samþykt án
atkvgr.
Frumv. visað til 3. umr. með 18 shlj.
átkvæðum.

Á 34. fundi í Nd., mánudáginn 16.
ágúst, var frv. tekið til 3. umr. (A.
323).
Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frumvarpið samþykt með
atkv og endursent til Ed.
(A. 357).

16 shlj.

17. Atvinnft við siglingar.
Á 21. fundi i Nd., laugardaginn 31.
júli, var útbýtt
Frumvurpi tíl laga vm atvinnu við siglingar,
eins og það var samþykt við 3. umr.
í Ed. (A. 158).
Á 22. fundi i Nd., mánudaginn 2.
ágúst, var frv. tekið til 1. umr.
Matthías Ólafsson: Jeg leyfi mjer
að stinga upp á þvi, að visa málinu til
Sjávarútvegsnefndar.
ATKVGR.:
Frumvarpinu visað til 2. umræðu með
18 samhljóða atkvæðum og til sjávarútvegsnefndar með 20 shlj. atkv., en
hana skipuðu þeir:
Magnús Kristjánsson,
Matthias Ólafsson,
Stefán Stefánsson,
Guðm. Eggerz,
Skúli Thoroddsen,
Þór. Benediktsson,
Sigurður Gunnarsson.

Á 31. fundi i Nd., fimtudaginn 12.
ágúst, var frumv. tekið tíl 2. u m r. (A.
158, n. 265, 266, 278).
Framsm. (Matthías Ólafbson):
Eins og sjest af nefndaráUtinu á þgskj.
265 og brtt. nefndarinnar á þgskj. 266,
hefi nefndin leyft sjer að koma fram
með aUmerkar formbreytingar við frv.,
en engar efnisbreytingar. Nefndin taldi
frutnv. ekki vel fram sett, og leggur þvi
til, að skifta þvi í flokka, og urðu þvj
tilvitnanir að breytast. Hefi jeg svo
ekki meira um þetta að segja, en vona,
að menn skilji tUlögumar og geti áttað
sig á þessu.
En þvi verð jeg þó við að bæta, að
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kotnin er fram brtt. á þgskj. 278, og er armenn vorum þó að reyna að koma
hún úr hórðustu átt, sem sje frá for- honum i skilning um, að vel geti hver
manni nefndaiinnar (G. E.), og hafði maður lært það, sem hjer er heimtað,
hacn raunar skrifað undir nál. með á einum degi, svo framarlega sem hann
fyrirvara. Þar er lagt til, að fella úr hefði ekki verið fermdur upp á stóra2. gr. frv., sem jeg með leyfi hæstv. etýlinn í Balle, fræðin eða Faðir-vorið.
forseta skal leyfa mjer að lesa upp.
Sama athugasemd kom fram frá hv.
.þm. N.-ísf. (Sk. Th.), að hann bjóst við,
Hún hljóðar svo:
>Rjett til að vera formaður á ís- að örðugleikar yrðu á þvi, að gjöra út
lenskum vjelbát eða þilskipi, 6—12 báta um ísafjarðardjúp. En svo heflr
lestir að stærð, hefir sá einn, aem sagt mjer gagnkunnugur maður, sonur
leggur fram vottorð frá siglinga- hans, Skúli S. Thoroddsen, að á þessu
fróðum manni, tilnefndum af yfir- mundu engin vandkvæði verða.
valdi, um það:
Eins er það, að engir erfiðleikar ættu
a. Að hann þekki á áttavita.
að vera á þvi, að fá vottorð, þvi að
b. Að hann þekki alþjóðareglur til hvergi mun þurfa að fara lengra en
að forðast ásiglingar.
hálfa dagleið eða svo, til þess að ná
Svo skal hann og sanna með vott- til siglingafróðs manns. Siglingafróðir
orði lækhis, að sjón hans sje ekki eru menn kallaðir, þótt ekki hafi tekið
sjerstaklega áfátt, samkvæmt regl- próf. Fróðir eru kallaðir í daglegu tali
um, er stjórnarráðið setur.
menn, þótt ekki hafi próf tekið, t. d.
Gegn þessum vottorðum fær hann ættfræðingar.
skirteini frá yfirvaldi, er veitir honMeira hefí jeg ekki að segja, fyrr en
um rjett til að vera formaður á vjel- tillögumaður hefir skýrt frá, hvað hann
bát eða þilskipi, 6—12 leatir á meinar.
stærð.
Fyrir skirteini þetta greiðist ein
Guðmundur Eggerz: Jeg á hjer
króna, er greiðist i landssjóð<.
brtt. á þgskj. 278. Jeg var raunar fyrst
Menn hafa þá heyrt, hverjar kröfur i vafa um, hvernig ætti að taka ákvæðeru gjörðar samkvæmt frv., til þeirra um 2. gr., en við nákvæma ihugun
manna, sem trúað er fyrir 5—10 þús. komst jeg að þeirri niðurstöðu, að ófært
kr. fjárhæð, og 4—6 mannslífum. Og væri að láta hana Btanda.
þeesi skilyrði vill nú háttv. 2. þm. S,Háttv. framsm. (M. Ó.) sagði, að allir
Múl. (G. E.) fella niður. Mjer er óskilj- formenn ættu að þekkja þessi skilyrði.
anlegt, hvernig menn, sem ráða vilja Jeg imynda mjer, að allir formenn
bót á slysförum, fara að koma með brtt. þekki á áttavita, en hitt atriðið, alþjóðaeins og þessa. Þetta eru þær allravæg- reglurumá8igling,efast jeg um að sje eíns
ustu kröfur, sem hægt er að gjöra. Og einfalt og háttv. framsm. (M. Ó.) telur
mjer er aagt af sýslumanninum i Vest- það vera, þvi að það kemur væntanmannaeyjasýslu, að þar fái enginn bát- lega undir þvi, hverjar kröfur yrðu
ttr að fara á sjó, nema formaðurinn full- gjörðar.
Háttv. framsm. (M. Ó.) sagði, að hver
nægi þessum kröfum.
Formaður nefndarinnar óttast, að ekki maður geti lært þessar reglur á einum
Væri hægt að fá formenn á bátana, og degi. Þetta getur ekki verið rjett. Jeg
að þeir yrðu að standa uppi, ef þessar hefi hjer sönnunargagn fyrir mjer, reglkröfur væru svo strangar. Vjer nefnd- ur upp á 50 bls., og munu fáirsvogáf-
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aðir, að þeir læri þær á einum degi
og gangi BÍðan undir próf. Og alt annað er að taka próf i þessum efnum, eða
hitt, að geta stýrt þannig vjelbát, að
engin hætta stafi af. Jeg ímynda mjer
að fæstir gætu fengið þenna undirbúning á skemmri tima en viku eða hálfum mánuði. Það má segja, að þeic
gætu lært þetta á vetrum, eða öðrum
tíma, þegar þeir róa ekki. En setjum
svo, að þeir hefðu fengið þenna undirbúning og gengju undir próf hjá siglingafróðum manni, þá er að atbuga,
hvað er skiiið við siglingafróðan
mann. Annaðhvort hlýtur hann að
hafa próf frá stýrímannaskóla, eða eitthvert próf, sem því jafngildir. Afleiðingin er sú, að ekki er vist, að slikur
siglingafróður maður verði i hverju
kauptúni, og gæti þá orðið langt að fara
og kostnaðarsamt. En svo eru engar
reglur um það, hvernig eigi að prófa.
Slíkt gæti þá veríð komið undir geðþótta hvers eins. Enn fremur er - ekkert sagt um það, hver eigi að greiða
kostnaðinn við prófin. Einhver yrði
hann þó.
Hins vegar gæti sjómannastjettinni
orðið bagi að þessu, t. d. formaður
yrði veikur, eins og oft getur orðið, og
enginn væri þá á bátnum til að stýra,
og yrði þá ekki róið; en dýrír géta
hlutirnir orðið fátækum að missa.
Af þessum ástæðum vil jeg fella úr
2. grein.
Jeg skal taka það fram, að bera hefði
átt málið undir Fiskifjelagið og fiskideildir landsins.
Jeg skal þó geta þess, að 29. 1. brtt.
bætir mikið úr, þar sem ákveðið er, að
þeir, sem nú eru formenn, þurfi ekki að
taka próf.
Jeg get tekið dæmi til þess að sýna,
hvaða gagn þetta ákvæði gjörir. Við
skulum segja, að maður rói suður i
Qarði, Hreppstjórinn vjll fá að vita,

hvort hann hafi verið formaður áður;
maðurínn svarar þvi játandi, og þá
dettur hreppstjóranum ekki i hug að
rekast meira í þvi. Þetta dæmi sýnir
best, hvilikt pappirsgagn í raun og veru
2. gr. er orðin, Bbr. 29. lið brtt.
Jeg ætlaði að tala miklu meira um
þetta mál, en bekkirnir eru nú sem
oftar auðir hjer í þingsalnum, þegar
mál ajómannastjettarínnar eru til umræðu. Jeg óskaði þess í byrjun ræðu
minnar, að málið yrði tekið út af dagskrá sökum þess, að öU deildin er stödd
inni i háttv. Ed., til þess að hlusta á
umræður um brennivinsmálið.
ATKVGR.:
1. gr. samþykt með 13 shlj. atkv.
Brtt. 278 feld með 17 :4 atkv. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
jd:
nei:
Bjarni Jónsson,
Björn Hallsson,
Guðm. Eggerz,
Eggert Pálsson,
Jón Magnússon,
Einar Arnórsson,
Skúli Thoroddsen Guðm. Hannesson,
Hannes Hafstein,
Hjörtur Snorrason,
Jóhann Eyjólfsson,
Jón Jónsson,
Magnús Kristjánss.,
Matth. Olafsson,
Sig. Gunnarsson,
Sig. Sigurðsson,
Stefán Stefánsson,
Sveinn Björnsson,
Þorleifur Jónsson,
Þór. Benediktsson.
Björn Kristjánsson greiddi ekki atkv.,
og taldist til meirí hlutans.
Fjórir þingmenn fjarstaddir.
Brtt. 266, 1.—15. samþ. með 18 shlj.
atkv.
Brtt. 266, 16 aamþ. með 15 shlj. atkv.
2. gr. svo breytt samþ. með 15 shlj.
atkv.
Brtt. 266, n.—23. samþ. án atkvgr,
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3.-9. gr. svo breyttar hver um sig
samþ. með 16 shlj. atkv.
Brtt. 266,24, fyrra atriðið, samþ. án
atkvgr., en síðara atriðið samþ. með 15
shlj. atkv.
10. gr. svo breytt samþ. með 16 sblj.
atkv.
Brtt. 266,25 samþ. með 16 shlj. atkv.
11. gr. þar með ákveðin.
Brtt. 266,25.—28. samþ. án atkvgr.
12. —18. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
Brtt. 266,29 samþ. með 17 shlj. atkv.
: 19. gr. svo breytt samþ. með 16 sblj.
atkv.
20. og 21. gr. samþ. með 17 shlj.
atkv.
Brtt. 266,30 samþ. með 16 shlj. atkv.
22. gr. svo breytt og 23. gr. óbreytt,
samþ. með 17 shlj. atkv.
Fyrirsögn frv. samþ. án atkvgr.
Frumvarpinu vísað til 3. umr. með
17 shlj. atkv.

Á 33. fundi í Nd., laugardaginn 14.
ágúst, var frumv. tekið til 3. u m r. (A.
312).
Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frv. samþ. með 14 shlj. atkv. og
endursent til Ed.
(A. 340).

Á 43. fundi i Nd., fimtudaginn 26.
ágúst, var útbýtt
Frumvarpi til laga um atviimu við siglingar,
eins og það var samþ. við eina umr.
í Ed. (A. 540).
Á 46. fundi i Nd., mánudaginn 30.
ágúst, var frumvarpið tekið til e i n n a r
umr. (A. 540, n. 608).
Enginn tók til máls.

ATKVGR.:
Frv. samþykt með 14 shlj. atkv. og
afgreitt
sem löq frá Alþinqi.
(Sjá A. 657).

18. Seðlaauki íslanðsbanka.
Á 2. fundi í Nd., fimtudaginn 8. júii,
var útbýtt
Frumvarpi til laga um heimild fyrir
rdðherra Islands til að leyfa Islandsbanka
að auka seðlaupphœð þd, er bankinn samkvœmt 4. gr. laga 10. nóv. 1905 getur
gefið út. (A. bls. 151—152.)
Á 3. fundi i Nd., laugardaginn 10. júlí,
var frumv. tekið til 1. u m r.
Ráðherra: Þetta frumvarp er
lagt fyrir háttv. deild samkvæmt 11. gr.
stjórnarskrárinnar. Á þinginu 1914
lagði stjórnin fram frumv. i efri deild
um heimild handa bankanum til að auka
seðlaútgáfu sina. Þetta frumv. gekk i
gegn um efri deild með allmiklum breytingum. Síðan var því aftur breytt i
neðri deild, en er það kom til efri deildar á ný, var það felt, en jafnframt var
samþykt þingsályktunartillaga um að
skora á landsstjómina, að bæta úr gjaldmiðfisskorti meðan á ófriðnum stæði.
Þetta frumv., sem hjer liggur aftur
-fyrir háttv. deild, er hið sama að efni
til og hún afgreiddi í fyrra.
Jón Magnússon: Jeg leyfi mjer
að stinga upp á, að þessu máli verði
að umræðu lokinni visað til nefndar
þeirrar, sem kosin var í næsta mál á
undan.
ATKVGR.:
Frv. vísað til 2. umr. með 22 shlj.
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atkv. og til bankanefndar með 18 shlj.
atkv., en þá nefnd sátu þeir:
Hjörtur Snorrason,
Björn Eristjánsson,
Hannes Hafstein,
Sigurður Gunnarsson,
Jón Magnússon,
Jón Jónsson,
Þorleifur Jónsson.

hafa slæðst inn i þingskjal það i þessu
máli, er útbýtt hefir verið hjer i deildinni; nokkrar af öftustu tölunum eru
ekki rjettar, en leiðust er prentvillan
>seglaútgáfa< i stað >seðlaútgáfa«.
Eins og háttvirt deild veit, þá hefír
nefndin klofnað í tvent. Vill annar
hlutinn veita */« miljón króna, en hinn
heila miljón. íslandsbanki telur sig
eiga rjettarkröfu til að gefa út svo
mikla seðla, sem hann þarf, en meíri
Á 32. fundi i Nd., föstudaginn 13. hlutinn litur svo á, að hann hafí ekki
rjett til að gefa út meirí seðla en 2*/i
ágúst, vár frv. tekið til 2. u m r.
miljón. Nú hefír íslandsbanki rjett til
Forseti tók frv. út af dagskrá.
Á 34. fundi í Nd., mánudaginn 16. að gefa út ákveðna upphæð í 30 ár, og
þó ákveðið sje, að enginn megi gefa út
ágúst, var frv. enn tekið til 2. u m r.
gjaldmiðil á þessum tíma, nema íslandsForseti tók frv. enn út af dagskrá.
banki, þá felst ekki í því nein skuldA 35. fundi í Nd, þriðjudaginn 17.
binding um að veita honum aukinn
ágúst, var frv. loks tekið til 2. u m r.
seðlaútgáfurjett; því fer svo fjarrí, og
(A. bls. 151—152; þgskj. n. 269 og 279,
er það því algjört samningsmál.
280, 299).
Eins og menn muna, eru nú liðin 11
ár
siðan seðlaútgáfurjetturínn var veittForseti: Áður en til dagskrár er
ur,
og reynslan hefir sýnt, að lögunum
gengið, skal jeg leyfa mjer að minna á,
um
stofnun íslandsbanka er i mörgu
að í 41. gr. þingskapanna er svo fyrír
mælt, að þegar dagskrá er eigi ákveðin óbótavant, þvi að lögin voru gjörð alt
eftir ályktun þingdeildar, geti foreeti of einhliða. Venjulega eru lagðar kvaðtekið mál út af dagskrá. En með þvi ir á þá banka, er hafa safa seðlaútgáfuað það hefír valdið óánægju hjer i deild- rjett, en i stofnlögum íslandsbanka er
inni, hvernig forseti hefir beitt þessu engin skuldbinding lögð á bankann um
valdi, vil jeg skýra frá, að eftirleiðis það, að veita landssjóði t. d. neitt lán,
mun verða fylgt þeirri reglu, að mál, eins og flestir aðrír seðlabankar verða
sem timi vinst til að ljúka við, verða þó að gjöra. Stjórnin verður þvi háð
ekki tekin út af dagskrá, nema annað- bankanum, í staðinn fyrír að bankinn
hvort eftir ósk aðalfíutningsmanns eða ætti að vera háður henni. Það er venja
formanns nefndar, er um málið heflr- með alla seðlabanka, að landsstjórnin
fjallað, ellegar að öðrum kosti sam- Bkipi æðstu stöðurnar, og auk þess nýtur ríkið ýmissa hlunninda; eru þau
kvæmt atkvæðagreiðslu dejldarinnar.
hlunnindi oft fólgin í þvi, að bankinn
Að þessu mæltu hófust umræður um láni rikinu fje fyrir lægrí vexti en hann
tekur af öðrum lánum. Það er reyndmáiið.
ar ákveðið, að bankinn borgi dálitinn
Framsögum. meiri hl. (Björn skatt, en það munar minst um hann.
Kristjánsson): Áður en jeg fer Og þegar nú íslandsbanki biður um
að tala í málinu, vil jeg benda rjett, sem hann á enga kröfu til, þá
deildarmönnum á, að nokkrar villur fínst mjer sjálfsagt, að þing og atjórn
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gjöri kröfur í móti. Jeg ætla að nefna
nokkrar af þeim kvöðum, sem hvíla á
helstu seðlabönkum i Evrópu. Englandsbanki t. d. verður að lána ríkinu jafnmikið og seðlaútgáfurjetturinn nemur
fyrir 21/* °/0. Frakklandsbanki verður
að lána rikinu 180 miljónir franka, sem
ekki eru afturkræfar á meðan seðlaútgáfurjetturinn stendur. Ríkisbankinn
þýski verður að annast alla reikningsfærslu fyrir landið. Austurrikis- og
Ungverjalandsbanki verður að lána landinu 60 miljónir marka rentulaust. Ítalíubanki er skyldugur að lána rikinu 150
miljónir lira gegn 1% ársvöxtum. Koregsbanki er skyldur til endurgjaldslaust
að hafa á hendi alla reikningsfæralu
fyrir landið. Það verður Sviabanki
einnig að gjöra, og enn fremur að lána
landinu lx/2 miljón tryggingarlaust.
Úr þessu þarf natfðsynlega að bæta,
auk þess sem heita má, að stjórnin haíi
ekkert eftirlit með bankanum.
Af þvi að ekki hvílir nein slik skyldukvöð á bankanum, er stjórnin svo að
segja í vösum bankans. Þetta leiddi til
þess, að landið varð að taka dýrt lán
(7%) á sama tima, sem bankinn gat
ékki ávaxtað sitt fje nema fyrir 4l/s—
5%. vg eins °g j®g hefi áður sagt, er
þetta einungis fyrír þá sök, að engin
lagaskylda hvílir á bankanum gagnvart
landinu tii að veita lán, sem landið
þarf að taka.
Hvað fjárflutningi frá útlöndum og til
útlanda fyrir Landsbankann líður, þá
hvilir engin skylda á bankanum þar
um, hvorki hvað snertir flutning til eða
frá landinu. Hann getur því tekið það
sem hann vill fyrir það, og neitað að
flytja fje, þegar honum sýnist.
Þá liggur það í augum uppi, að stjórn
og þing gæti sett það upp, að hann
fengi enga seðlaviðbót, nema hann leyfði,
að Landsbankinn nyti þeirra að hálfu.
Alþt. 1915. B. HI.

Annars er þetta mái svo ilia undirbúið,
að ekki getur verið um að ræða, að
veita íslandsbanka þennan rjett að svo
stöddu. Meiri hluti nefndarínnar hefir
hallæt að þvi, að veita bankanum x/,
miljón kr. aukningu á seðlafúlgunni um
næsta fjárhagstímabil, i von um samkomulag á þeim grundvelli, en alls eigi
af því, að hann telji það rjettmætt. En
nú er sagt, að íslandsbanka nægi ekki
minna en heil miljón.
Hvað viðvíkur þeim kvöðum, sem
hvíla á öllum seðlabönkum, þá hefir
meiri hlúti nefndarinnar ekki þorað að
stynja því upp, að slík skilyrði yrðu
sétt, fyrr en hún heyrir undirtektir
hæstvirts ráðherra og deildarinnar.
Ástæðan fyrir þvi, að slík skilyrði eru
ekki sett, er sú, að stjórnin ber sig að
eins saman um þetta mál við Islandsbanka. Nú heflr þó Landsbankinn einnig skyldur, að uppfylla viðskiftaþörfina.
Eðlilegast að báðir bankarnir uppfylli
viðskiftaþörflna. Jeg tala um þetta frá
almennu sjónarmiði, án þess jeg líti á
það, hvort ráðlegt væri að gefa út meiri
seðla. Það værí ekki nema eðlilegt að
hugsa sjer það, að ef íslandsbanki er i
þröng, þá sje Landsbankinn það líka,
og rjettast sje að bjarga báðum; yfirleitt að sniða gjaldmiðilsforðann eftir
þörfum beggja bankanna.
En eins og Landsbankinn verður að
miða viðskifti sin við sitt starfsfje, eins
ætti íslandsbanki að geta miðað þau
við það fje, sem hann heflr úr að spila.
Landsbankinn getur ekki gefíð út neina
seðla, þó honum liggi á. Hvað veldur
því, að þingið hugsar ekki um að útvega honum hálfa eða heila miljón, til
þess að bjarga sjer í dýrtíðinni? Nei,
hann verður að byggja á sinu veltufje,
eins og það er. Og þvi getur þá ekki
hinn bankinn gjört það líka? Og hvers
vegna er umhyggjusemin að eins fyrir
44
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þeim banka en engin fyrir landsins
eigin stofnun?
Það er auðvitað, að þegar viðskiftin
aukast, þarf meira veltufje en venjulega,
og þá vitanlega minna starfsfje, þegar
viðskiftin teppast. Bent heflr verið á
það, að ófriðarrikin sjái sjer ekki annað fært en að gefa út seðla, vegna vaxandi gjaldmiðils þarfar, en svo er ekki;
þeir eru gefnir út til þess að draga gull
almennings inn í bankana. Eins og
menn vita, er það ekki þjóðartap, þótt
seðlar brenni, en hins vegar er það tap,
ef gull fer alveg forgörðum, t. d. í hernaði. Það fyrsta, sem þingið hefði þurft
að gjöra í fyrra, þegar stríðið skall á,
var að takmarka seðlaútgáfuna, ef það
hefði verið hægt, í staðinn fyrir að auka
hana, svo meiri mynt rúmaðist í landinu. Ef hjer væri í umferð t. d. ein
miljón i gulli í staðinn fyrir seðla, mætti
kaupa nauðsynjar fyrir það, án þess að
láta landið taka lán. Vöruþurfendurnir
mundu koma með gullið sitt, sem fyrirframborgun,
er þá skorti vörur;
þá væri verðmæti til í landinu til að
kaupa fyrir. Danska stjórnin gat ekki
skorast undan að láta landið fá slíkt gull
og hefði ekki heldur gjört það. Það hefðu
átt að vera fyrgtu bjargráða ráðstafaniraar að tryggja landinu gull. En í
stað þess var heimilað að gefa út meira
af seðlum, þó að bankinn ekki notaði
þá. Og eins er farið að enn. Eflaust
mun það vera talið af fjárþröng, að
bankinn er nú byrjaður á að nota þennan rjett. En hvaða banki mundi vera
svo óhygginn að nota ekki starfsfje,
sem hann gæti fengið fyrir 2%, þegar
hann getur ávaxtað það fyrir 6°/0 eða
meira.
Þjóðbankinn danski áleit 1902, að eigi
mætti veita leyfi til að gefa hjer út
meira af seðlum en l1/, miljón. Hann
hafði rjett fyrir sjer; hann ætlaði sem
sje fyrir mynt í umferð. Samkvæmt

rannsókn minni 1914, komu einar 10 kr.
í landssjóð allt árið í löglegri gullmynt
og í Landsbankann 3805 krónur í dönsku
gulli. Þetta ætti að vera nægilegt til
að sýna að landið er gjörtæmt af hreinni
mynt, og að seðlarnir eru búnir að rýma
nálega öllum verðmætum gjaldmiðli úr
landi, en bankaskuldabrjef komin í staðinn, sem hvergi eru gjaldgeng, ef Danir komast í stríð, t. d. við Þýskaland,
nema hjer innanlands.
Og fyrir hvað ætti landið þá að kaupa
sjer vöruforða, ef samböndin heftust við
Evrópu? Seðlarnir, sem verða nú alls
4’/4 milj, ef einni miijón er nú við
bætt, eru í því tilfelli einkis virði, nema
til viðskifta innan lands. Enginn kaupmaður í Vesturheimi mundi taka seðlana. sem gilda borgun á vörum, ekki
einu sinni með stór-afföllum.
Jeg verð að taFa um helstu atriðin í
þeBsu máli, því að það ríður á að menn
fái sem bestar upplýsingar um það, sem
upplýsa þarf. Og mjer finst það vera
skylda min, bæði sem þingmanns og
bankastjóra, að upplýsa málið, eftir því
sem mjer er unt.
Mjer hefir virst menn halda, að bankarnir megi gefa út eins mikið af seðlnm og við8kiftaþörfin krefur. Þetta er
alveg gagnstætt hugsun manna, er vit
hafa á, i öðrum löndum. Þar er aukin
seðlaútgáfa því að eins leyfð, að trygging sje fyrir því, að minsta kosti sje
sjeð fyrir jafn miklu af mynt i umferð
með meðal fólks, eins og seðlum, og er
hún þá alt af ströngum skilyrðum bundin. Til þess að sýna það, að viðskiftaþörfin er ekki raælikvarðinn, nægir að
visa til samanburðar tilskýrslu þeirrar,
er nefndaráliti okkar fylgir. Þar sjeet
það, að i Englandi eru gefnir útseðlar,
er nema kr. 10,85 á hvem mann í landinu, í Þýskalandi kr. 6,87, Austurríki
kr. 5,25, Rússlandi kr. 4,33, Finnlandi
kr. 4,57 og í Noregi kr. 14,36, en á ís-
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landi nú yfir 27 kr. á mann. Halda menn
nú að viðskiftaþörfin sje minni í þessum
löndum en hjer? Við skulum taka Noreg, þar sem hæst upphæð kemur á
mann. Hann íiytur hjer um bil jafn
mikið út og við, en auk þessa eru þar
miklu meiri siglingar og iðnaður enhjer.
Samt eru Norðmenn svo varkárir, að
þeir segja: >Meira má ekki gefa út,
nema þess gjörist brýn þörf, og þá því
að eins, að borgað sje 6% af þeirri upphæð, sem fer fram yfir það, sem trygt
er«. Meðalvextir þar eru 5%. Það er
þannig dýrara að nota seðla, en það
getur samt komið sjer vel i fjárþröng.
Þetta virðist mjer nóg, til þess að sýna
það, að alment er ekki litið svo á, að
viðskiftaþörfin sje mælikvarðinn fyrir
seðlaupphæðinni, og allra síst að láta
seðlaútgáfurjettarhafa ákveða, hvort
þörfin sje fyrir hendi eða ekki.
Það hefir verið vitnað í England, og
sagt, að þar væru tjekkar notaðir i stað
peninga. En hvers vegna eru þeir notaðir svo mikið þar? Það er vegna
þess, að tiltölulega er gefið svo lítið út
af seðlum. Hjer höfum við nóg af þeim
og höfum ekki þurft tjekka. Við ættum
að minu áliti að nota tjekka meira en við
gjörum, og Landsbankinn hefir reynt að
koma því á, að menn notuðu heldur
tjekka, i staðinn fyrir að taka stórar fúlgur út úr bönkunum og senda út um land.
Hvað er það þá, sem veldur þvi, að
löndin gefa ekki meira út af seðlum en
þau gjöra? Ekki er það viðskiftaþörfin.
Hún er þar meiri en hjer. Nei! Það
er af því, þeir vita, að það er hættulegt. Það getur verið sama og að slá
>falska mynt«. Annars er það undarlegt, hvað menn tala mikið um þessa
viðskiftaþörf hjer. Vita menn hvað hún
er mikil? Ef jeg gengi að hverjum
þingmanni hjer og spyrði hann, hve
mikil þörf hann áliti að væri fyrir
þendi, þá býst jeg við, að fiestir svör-

uðu, að þeir hefðu ekki hugmynd um
það. Ef þeir aftur á móti nefndu einhverja tölu, þá er jeg sannfærður um
það, að þær yrðu jafn márgar og þingmennirnir eru. Með öðrum orðum: Þeir
hafa ekki hugmynd um það. Þetta sýnir, að þessi viðskiftaþörf er ekkertannað en slagorð. Þörfin fer mestmegnis
eftir því, hvernig menn haga sjer í viðskiftum sínum.
Einn notar of mikið
fje, og fer því á höfuðið, vegna þess,
að hann kann ekki með það að fara.
Kútteraútgjörðir hjer á landi eru gott
dæmi upp á þetta. Menn keyptu mikið af skipum, fengu þau fyrir gott verð
og alt gekk vel fyrst framan af, meðan
bestu sjómennirnir voru formenn, en af .
því skipunum fjölgaði of ört, voru tekn-.,
ir liðljettingar á skipin og útgjörðin tap- .
aði. Það var boðið svo hátt í bestu.
mennina, að útgjörðin þoldi það ekki.
Mestu dugnaðarmenn, vel stæðir, fóru &
höfuðið. Það er hægt að nota of mikið c
af peningum. Það er sjálfsagt, að fram- ,
leiðslan aukist, en hún verður að eflast u
hægt og hægt á eðlilegan hátt. Botnvörpuútgjörðin hefir gengið vel til þessa,
en það getur svo farið, að menn auki
hana of fljótt, neyðist til þess að taka
viðvaninga á skipin, en við það fer alt
á höfuðið.
Okkur er það hollast, að
framfarirnar gangi hægt, að eitt fyrirtækið fæði eðlilega annað af sjer með ,
innunnum arði og bankarnir aukist af
fje, sem þjóðin leggur upp.
í Landsbankann hefir siðan á nýári
safnast 700 þús. kr. í sparisjóð. Vitanlega liggur það nokkuð í þvi, að menn
fá hærra verð fyrir afurðir sinar en áður, en það sýnir jafnframt, að menn
eru ekkí eins tæpir með fje og látið er.
Það er eins með bankana og fjelög
eða einstaka menn. Þörfin fer eftir þvi
hvernig þeir versla. Sje fje ódýrt, þá ,
voga menn meira. Þeir geta grætt á
44*
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þvi, en geta lika farið á höfuðið. Það
er svo margt, sem taka verður til greina,
þegar verið er að ræða um gjaldmiðilslán til bankanna, bæði hvernig viðskiftunum er hagað, hvernig stjórnin er o.
fl. o. fl.
Jeg skal svo ekki þreyta menn á
lengri ræðu. Jeg þyrfti að segja talsvert meira, en sleppi því að þessu sinni.
Jeg vil að eins taka það enn þá einu
sinn fram, að meiri hluti nefndarinnar
vill leyfa bankanum að halda þessari
miljón í 2 ár, meðan líkur eru til að
ófriðurinn haldi áfram, en hlýtur að
mæla á móti aukningu, nema nýr samningur verði gjörður viðvíkjandi fyrirkomulagi bankans, viðskiftum hans við
landið sjálft og Landsbankann.
Framsm. minni hl. (Jón MagnÚsson): Eftir niðurstöða þeirri, er
bæði meiri og minni hluti nefndarinnar
hafa komist að, mætti halda, að nefndarhlutunum bæri eigi svo míkið á milli.
Meiri hlutinn vill fallast á það, að íslandsbanka sje heimiluð hálf milj. kr.
seðlaaukning í 2 ár, en minni hlutinn
ræður til, að veita 1 milj. kr. aukningu
á sama tima. Og hjer er að eins um
bráðabirgðaráðstöfun að ræða, og það
hlýtur að vera nokkurt álitamál, hvar
setja eigi takmörkin fyrir útgáfu ógulltrygðra seðla og gjaldfrjálsra að meira
eða minna leyti. Auðvitað er þetta
nokkuð örðugra hjer á landi, með því
að reynsla vor i þessum efnum er svo
stutt. Samt virðist minni hlutanum það
sannað með fullum rökum, að viðskiftaþörfín heimti nú mikla seðlaaukningu,
áreiðanlega meiri en meiri hlutinn vill
veita nú. Þörfin á seðlaaukningu var
og viðurkend í áliti meiri hluta nefndarinnar í Nd. í þessu máli í fyrra. Síðan hafa komið fram órækar sannanirfyrir
þvi, að seðlafúlgur bankanna hjer eru
þtlar, er bankarnir urðu að flytja inn

meira en */a miljón erlendra seðla í fyrra.
Það virðist minni hluta nefndarinnar
auðsætt, að hljóti að vera mjög óheppilegt, að þurfa að nota erlenda seðla,
sem þar að auki, eins og ástandiðernú
i heiminum, geta verið ótryggari en
seðlar banka hjer. Jeg legg að vísu
ekki mikla áherslu á 2 °/o gjaldið til
landssjóðs, þótt það sjeu lika peningar,
en víst er um það, að landið hefir engar tekjur af erlendu seðlunum.
Það er í rauninni óþarfi að fara að
deila um það, hvort æskilegt eða nauðsynlegt sje, að hafa mótaða peninga i
umferð í landinu, jafnt seðlum eða frekar. Það er hætt við þvi, þótt reynt
væri að spara, að hjer færi eins og
reynslan sýnir alstaðar annarstaðar, og
helst i þeim löndum, er viðskiftalífið er
tryggara og fullkomnara í, eins og t. d.
i Þýskalandi, að mótuðum peningum
fækkar i stórum stíl í umferð, og það
svo, að heita má að þeir sjeu surastaðar að hverfa, nema allra smærstu silfurog koparpeningar. En manna á milli
ganga nær eingöngu bankaseðlar og aðrir viðskiftamiðlar, svo sem tjekkar og
giroávísanir. Það mundi ávalt reynast
örðugt, án þess að hefta heilbrigt viðskiftalif, að spyma á móti þessari útrýmingu á peningum í umferð. Gangurinn er alstaðar sá, að seðlar útrýma
gulli, og tjekkar og yfirfærslur aftur
seðlum. Hitt er satt, að það er nauðsynlegt, að seðlarnir sjeu forsvaranlega
málmtrygðir i bönkum og á annan hátt
og jafnframt að bankarnir hafi annars
sjóð i hlutfalli við skuldbindingar sinar.
Þótt menn vildu, eins og meiri hlutinn
kemst að orði, gefa myntuðum peningum rúm * umferð, þá mundi það rúm
verða freruur þunnskipað sem stendur.
Gull er lítið til hjer, nema gullforði íslandsbanka, sem er í höndum landstjórninni. Annars er lítið um mótaða peninga hjer, og að flytja þá að nú, er mikl-
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um erfiðleikum bundið, meðan á ófriðn- svo er ástatt, að krafist er gulltryggum stendur, vegna útflutningsbanns 1 ar fyrir seðlum.
ýmsum löndum o. fi.
Meiri hlutinn talar um »lögþvingað
Meiri hlutinn talar um ímyndaða við- lánstraust hjá þjóðinni, sem bankinn heflr
skiftaþörf hjá minni hlntanum. Ein- notið hjá almenningi, og nemur nú 2*/2
hverja imyndun eða áætlun verða bæði milj. króna«, tryggingarlítið. Þetta er
meiri hluti og minni hluti að gjöra sjer. villandi. Þegar Alþingi veitti heimildAuðvitað er viðskiftaþörf hvers lands ina til stofnunar íslandsbanka, með þeim
ekki þannig ákveðin tala, að telja megi hlunnindum — seðlaútgáfurjettinum með
i brotum. En minni hluti byggir hjer ákveðnum kjörura —, og til þess var
. á reynslunni, og það mjög varlega, gjör- háttv. framsögum meira hl. (B. K.) einn
ir ekki ráð fyrir þvi, að fjeð sje notað helstur hvatamaður, þá var það vitantil fjárbralls, sem er talsvert frítt útlagt lega ekki gjört vegna þeirra manna, er
með »speculation«. Jeg veit ekki hvað báðu um leyfið til að stofna bankann,
meiri hlutinn meinarmeð «speculation«. heldur var það af því, að stofnun bankÞað má segja um svo margt, t. d. um ans var álitin nauðsynleg fyrir þjóðina,
svo að segja alla sjávarútgjörð og versl- nauðsynleg vegna almennings. Og það
un, að jeg ekki tali um iðnað i stærri er ósannur og ómaklegur áburður á
stil. Jeg veit ekki hvemig aukin seðla- Alþingi það, er veitti seðlaútgáfurjettútgáfa á að geta aukið beinlinis aðflutn- inn í heild sinni, og á hv. framsögum.
ing á vörum, nema þá á gulli, til að meiri hl. (B. K.), að þessi rjettur væri
tryggja seðlana. Dálitið gæti hún aukið veittur tryggingarlaust eða lítið. Trygghann óbeint, nefnil. vegna verðhækkun- ingin var ákveðin lík þvi, sem við
ar á hinni innlendu vöru og verðlækk- gengst á meginlandi álfunnar, sjerstakunar á hinni útlendu. En hitt er satt, lega eftir þýskri fyrirmynd, sjerstök
að nægur innlendur gjaldmiðill miðar gulltrygging, og auk þess eru allar eigntil þess að hækka, eða halda i góðu, ir bankans til tryggingar. Þá kýs Aleðlilegu verði þeim vörum, er landið þingi 3 menn í bankaráðið af 7, stjörnframleiðir. Skortur á gjaldmiðli miðar in velur annan endurskoðanda, og bankaaftur til lækkunar á innlendu vörunni. ráðið hefir aðgang að því að rannsaka
Jeg hefi ebki orðið þess var, að verð á allan hag bankans á hverjum tímasem
erlendum vörum hafi verið hjer yfir- er. Hinn sama rjett hefir landsstjórnin
leitt, hvorki í ár, nje undanfarið, óeðli- út af fyrir sig, sbr. statútur baukans
Ef þetta
lega hátt. Þær eru að vísu nú í mjög 25. nóv. 1903 § 20. og 22.
háu verði, en jeg held, að varla verði eftirlit er ekki eins og það á að vera, þá
sagt, að þær sjeu það óeðlilega eftir at- er þar um mest að kenna landsstjórnvikum. Og jeg verð að efast mjög um inni og bankaráðiuu, en ekki lögunum
það, að það sje rjett pólitik, að reyna eða bankanum. Ef annars þætti einað þrýsta niður verðinu á þeim, með hverju hjer ábótavant, þá er auðvelt
þvi að sporna við því, að hjer sje til fyrir landsstjórnina að laga þetta.
Jeg mótmæli þvi afdráttarlaust, að
nægur gjaldmiðill i landinu. Það er
fjarri því, sem meiri hlutinn segir, að Alþingi hafi vanrækt skyldu sína, að
seðlar rými gulli úr landinu. Þeir rýma því er tryggingarráð8tafanir að þessu
þvi úr umferð, en halda því í landinu, leyti snertir. Og hjer eru þó í þessu
| bönkum, landssjóði o. s. frv., þar sem frumv. beimtaðar enn meiri trygging-
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ar, og það þótt um sje að ræða mjög
takmarkaða aukningu, og að eins til
bráðabirgða. Nú er krafist 50% gulltryggingar, áður % af seðlafúlgunni.
Jeg skal enn benda á það, að lögin
um stofnun íslandsbanka heimila landsstjóminni sjálfdæmi um það, hvernig
eftirlitinu skuli varið. Það nær því
ekki nokkurri átt, er sagt er í nefndarálitinu, að seðlaútgáfurjetturinn sje veittur bankanum að eins upp á hans >ærlega andlit<.
Háttv. meiri hluti reynir í stuttu máli
að kenna háttv. Alþingi, hvað í seðlaútgáfurjetti felist, og hvernig best gæti
orðið girt fyrir það, að þjóðin geti beðið
neitt tjón af notkun bankaseðla. Þess
er jafnframt getið, að flestar þjóðirhafi
fyr eða síðar strandað á því skeri, að
gefa út ofmikið af seðlum.
Hjer við er fyrst að athuga, að ef átt
er við óinnleysanlega seðla, þá er það
rjett, að þeir hafa reynst þjóðum og
bönkum hættulegir, en ef átt er við
gullinnleysanlega seðla, svo sem eru
seðlar íslandsbanka, þá minnist jeg þess
ekki, að nein þjóð hafi beðið stórtjón af
notkun þeirra. En hitt, sem háttv. meiri
hluti vill skýra fyrir Alþingi, gjörir
hann vitanlega alls ekki; það verður
heldur ekki gjört í stuttu máli. Auk
þess deilt um það, hvernig best verði
fyrir komið þessum tryggingarráðstöfunum. Þannig eru reglurnar fyrir Englandsbanka bygðar á alt öðrum grundvelli en hinar þýsku. En eins og áður
er tekið fram, þá er íslandsbanki sniðinn eftir þýsku reglunni, sem yfirleitt
aðrar þjóðir eru farnar að taka sjer til
fyrirmyndar, t. d. Bandarikin ogJapan.
Enn fremur að mestu Norðurlönd. Alment er óhætt að segja það, að þýska
reglan hafi reynst vel, og hefir engum
orðið hált á, sem henni hafa fylgt.
Það geta verið ýmsar -ástæður fyrir
því, hve mikið hvert land þarf af seðl-

um í umferð, og misjafnlega mikið er i
umferð af mótuðum peningum, gulli. A
Englandi t. a. m. er talsvert mikið af
gulli í umferð, sem stafar af þvi, að
þar eru ekki gefnir út smærri seðlar en
£ 5.00, gull (t. d. %£) er Þar notað sem
smápeningur. Skotar aftur á móti gefa
út 1 £ seðla, og þar er gull miklu minna
í umferð.
Erlendis eru mjög notaðir tjekkar til
greiðslu manna á milli, og verður þá
eins konar gjaldmiðill, sömuleiðis giróávísanir. En til þess, að þetta geti komið i stað reglulegs gjaldmiðils, þarf
greið innanlandsviðskifti, enda langan
lærdóms- og reynslutíma.
Hjer á landi er lítið i umferð af gulli
eða mótuðum peningum, eins og eðlilegt er, því að til skamms tíma voru
viðskiftin í miklum mæli að eins vöruskifti, auðvitað til hins mesta ógagns
fyrir landsmenn. Úr þessu hafa seðlar
bankanna bætt, enda þarf hjer því tiltölulega mikið af seðlum. Auk þess
eru tjekkar og slíkir viðskiftamiðlar
eðlilega enn lítt notaðir hjer á landi, en
viðskifti mikil á vissum árstímum, og því
eðlilegt, að tiltölulega sje þörf mikillar
seðlafúlgu um kauptíðir ársins, ekki sist
meðan á ófriðnum stendur. En vegna
hans hefir annarstaðar þótt ástæða til
að rýmka seðlaútgáfu h. u. b. allra
seðlabanka.
Því er haldið fram, sem mótbáru gegn
því að auka seðlaútgáfurjett Islandsbanka, að hann reki sparisjóðsstörf.
Hann gjörir það að vísu ekki sjálfur,
heldur að eins útibú hans. En hann
tekur á móti innlánum gegn vöxtum.
Það er rjett, að um það hefir verið deilt,
hvort rjett væri, að seðlabankar tækiá
móti slíkum innlögum. Hinir skotsku
bankar byrjuðu þetta þegar 1792, og
hafa haldið þeim sið. Þeim er þó talið
stjórnað mjög vel. Eftir þeirri fyrirmynd hafa margir fræðimenn, og það
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mjög gætnir, haldið þvi fram, að löggjöfln geti látið seðlabankana sjálfráða
um móttöku innlána, ef innlausn seðlanna sje sæmilega trygð. Yfírleitt taka
seðlabankar móti rentubærum innlánum.
Höfuðseðlabankarnir þó ekki nema sumir. Þýska bankanum er það heimilt.
ítalski bankinn gjörir það, og lögbannað
er það yfirleitt ekki.
Hv. meiri hluti talar um það, að það
þurfl að vera rannsakað af óvilhöllum
mönnum, hvað sje hættulaust að gefa út
af seðlum hjer á landi. Það virðist i
áliti háttv. meiri hluta vera ruglað saman kenningunum um það, hve mikið
þurfí eða megi hafa af seðlum alls, og
hve mikið megi vera af ómálmtrygðum
seðlum í hverju landi. Víðast hvar eru
engin takmörk sett fyrir þvi, hve mikið
af seðlum alls megi gefa út. Að þessu
leyti er tafla meiri hlutans villandi.
Hinu setur löggjöfín takmörk, hve mikið
megi gefa út af ómálmtrygðum seðlum.
Spurningin hjer verður að vera þessi,
hve mikið er óhætt að gefa hjer út af
ómálmtrygðum seðlum. Að þetta væri
nokkur ástæða tii að fara að skipa óvilhalla, sjerfróða menn, helst liklega erlenda, til að rannsaka þetta, get jeg
ekki hugsað mjer. Mjer finst þing og
stjórn ættu að geta nokkuð sjeð þetta,
sjerstaklega stjórnin, sem hefir aðgang
að þvi, að rannsaka allan hag bankans.
Hjer verður að byggja á þeirri reynslu,
sem þegar er fengin. Hún sýnir, að
eftir þvi sem framtakssemi vex, öll
framför í landinu og viðskiftin í landinu aukast hjer og komast i reglubundnara horf, eftir því vex eftirspumin eftir
seðlum. Sjálfsagt heflr það mikil áhrif
i þessu efni, að umboðssalarnir eru nú
innlendir, í stað þess að sitja úti i Kaupmannahöfn.
Jeg vil að eins drepa á fáar tölur.
í ágústmán. er seðlaumferð lslandsbanka-

seðla 1908 1 milj., 1909 um 1 milj. 200
þús., 1910 sama, 1911 1 milj. 260 þús.,
1912 um 1 milj. 300 þús., 1913 um 1
milj 600 þús., 1914 um 1 milj. 800 þús.,
1915 um 2 milj. 700 þús. í októbermánuði er umferðin hæst. Nú má ekki
gefa út eða láta úti alla þá seðla, sem
lögin leyfa. Bankinn verður bæði sjálfur og útibú hans að halda eftir i sjóði
talsverðri fúlgu. Það er þvi auðsætt,
að ekki veitir af 1 milj. kr. viðbót, og
virðist sú viðbot sæmilega trygð með
50% málmforða, auk annarra eigna
bankans. Mjer virðast færðar órækar
sannanir fyrir því, að viðbótin megi
ekki minni vera, til þess að nauðsynlegur gjaldmiðill sje fyrir hendi, ella
verði viðskiftavandræði i landinu, arðsamir atvinnuvegir og framfarafyrirtæki
teppist, örðugleikar á sölu innlendu vörunnar, landi og lýð til stórtjóns.
Jeg sagði áðan, að tafla meiri hlutans
um seðlaútgáfurjett ýmissa banka væri
villandi. Hún er bæði það, og sumstaðar beinlinis röng.
Um Englandsbanka er sagt, að ákveðinn seðlaútgáfurjettur sje 18 milj. og
450 þús. pund sterling. Þetta er ekki
rjett. Seðlaútgáfurjetturinn er ótakmarkaður, en bankinn má ekki gefa
meira út af ógulltrygðum seðlum en
nefnda upphæð. Sem dæmi má taka,
að 17. maí 1911 var seðlaútgáfan £
54,894,240. Rikisbankinn þýski hefir
heimild til að gefa út ótakmarkaða upphæð í seðlum (>eftir þvi, sem viðskiftaþörf kreftur«). Af hinni ómálmtrygðu
seðlafúlgu eru hinar fyrstu 550 milj.
við ársfjórðungslok, af 750 milj. marka,
gjaldfrjálsar. I nefndaráliti meiri hl.
litur svo út, sem seðlaútgáfarjetturinn
nemi að eins 750 miljónum og skuli 7«
þeirrar upphæðar gulitrygður. En það
er ekki rjett. í 5 ár (1909—1913) hafði
bankinn árlega að meðaltali i umferð
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rúmar 1700 milj. marka í seðlum. Auk
þess eru i Þýskalandi 4 aðrir seðlabankar,
sem mega gefa út alt að 68,771,000 marka
i ógulltrygðum og gjaldfrium seðlum.
Þá hafa þýsku ríkin gefið út 240
miljónir í ríkissjóðsseðlum, sem eru
gjaldmiðill á borð við landssjóðsseðlana
okkar.
í þýsku rikjunum nema silfur- og
koparpeningar allsj 1,627,072,500 mörkum.
Vegna hins gífurlega verðfalls á málminum eru þessir peningar í rauninni
ekki nema þriðjungsvirði. Bætist þannig við hinn ótrygða og gjaldfrjálsa gjaldmiðil Þýskalands um 1000 milj. marka.
Þetta verður samtals ótrygt og gjaldfrítt:
Rikisbankaseðlar
mörk 750,000,000
Aðrir seðlar
— 68,771,000
Reichskassenscheine
— 240,000,000
Slegin mynt umfram
málmvirði
— 1000,000,000
Samtals mörk 2,058,771,000
Austurriskiungverski bankinn hefir
rjett til að gefa út ótakmarkaða upphæð seðla. Bankinn greiðir skatt af
þeirri upphæð hinna ótrygðu seðla, sem
fer fram úr 600 milj. austurriskra króna.
Hinn 7. deseraber 1812 voru í umferð
2,568,858,000.
Itálski bankinn hefir ótakmarkaðan
seðlaútgáfurjett á sama hátt. Þó skulu
seðlarnir að fullu trygðir, ef upphæðin
fer fram úr 660 milj. líra, ella verður
bankinn að svara háu afgjaldi. Auk
þess hafa tveir bankar aðrir rjett til
þess að gefa út alt að 248 milj. lira.
Gullforðatryggingin er jafnan 40%.
Um rússneska bankann er rjett frá
skýrt, gulltrygging samt ekki nema að
nokkru leyti.
Finntandsbanki má gefa út ótakmarkaða upphæð seðla. Þó skal sá hluti
seðlafúlgunnar, sem er umfram 80 milj.
finnskra marka, vera trygður. Til seðlatryggingar má telja lán í útlöndum með
I

ábyrgð rikisins alt að 50 milj. marka.
Hlutfallið milli seðlaútgáfu og seðlatryggingar er óákveðið. Seðlar í umferð voru í des. 1910 nál. 124 miljónir.
Ríkisbanki Svia má gefa út ótakmarkaða upphæð seðla. Þó skal alt,
sem út er gefið af seðlum, umfram 100
milj. kr. og umfram þá upphæð, er
samsvarar þeim hluta gullforðans, sem
er fram yfir 40 milj. kr., vera að fullu
trygt.
30. des. 1910 mátti þannig
gefa út rúmar 140 milj. kr. í ótrygðum
og afgjaldsfrjálsum seðlum.
Noregsbanki má gefa út 45 (ekki 35)
milj. króna fram yfir gullforða. Jeg
þekki ekki canadisk bankalög frá 1913.
Bankafræðibækur frá 1914 geta ekki
um þau, en þangað til þóttu ekki bankalög þeirra fyrirmynd. Bankalög Bandarikjanna frá 23. des. 1913 eru eftir
þýsku fyrirmyndinni, seðlafúlgan ótakmörkuð eftir viðskiftaþörfinni og gullforðinn ákveðinn 40%. En bankatrygging (bankemessis) fer betri en gjörist
um banka á meginlandi Norðurálfunnar, nfl. gulltrygging, auk 100% bankatryggingar (vixlar og aðrir »disconti«).
Þegar að þvi kemur, sem væntanlega
verður á næsta þingi, að ákveða til
nokkurrar frambúðar seðlaútgáfurjett
Islandsbanka, þá má vel vera, að rjett
sje að taka til fyrirmyndar bankalög
Bandarikjanna að þessu leyti. Þá getur vel komið til mála ’að ákveða það,
að seðlarnir hafi forgangsrjett í málmtryggingunni. Jeg gjöri ekki ráð fyrir,
að bankinn myndi hafa á móti þvi, að
settar sjeu þær tryggingar, bæði í gullforða- og bankatryggingu, er nægar
mættu þykja. Ekki svo að skilja, að
tryggingin að öllu leyti, eins og nú
stendur, sje ekki viðunandi. En það
gæti verið gott fyrir bankann sjálfan,
að þetta alt væri enn rikara, því að
bankinn hefir ráð á þvi.
Jeg vil svo enda mál mitt með þvi,
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að biðja þá háttv. deildarmenn, sem
styðja vilja frjáls og eðlileg viðskifti i
landinu, að greiða atkvæði með minni
hlutanum. Hinir greiða sennilega atkvæði með meiri hluta nefndarinnar.
Frsm. meiri hl. (Bjðrn Kristjánsson): Háttv. framsm. minni hl.
(J. M.) hefir nú sagt mörg orð i* þessu
máli, en flest hafa þau snert aukaatriði,
en ekki kjama málsins. Mjer finst skoðun hans vera sú, að leyfa megi að gefa
út svo marga seðla, sem viðskiftaþörfin krefur, án tillits til þess, hversu gullforðinn er hár, og án tillita til eftirlitsins
með seðlabankanum af hálfu hins opinbera.
Jeg neita því, að það Bje rjett að leyfa
banka að gefa út seðla ótakmarkað, þó
nokkur hluti þeirra sje trygður með
gullmynt. Slikur gullforði er ekkert
veð fyrir seðlunum, eins og meiri hlutinn tekur fram í nefndaráliti sínu.
En þá er að lita á þörfina fyrir bankann, til þess að fá þenna seðlaútgáfurjett.
íslandsbanki kvartar yfir því, að hann
hafi ekki nægilegt fje i veltunni. Er
þvl nauðsynlegt að gjöra sjer grein fyrir þvi, í hverju það liggur, að hálf milj.
nægir ekki bankanum fyrir næstu tvö
árin. Skyldi það nú vera áreiðanlegt,
að bankann vanti fje, til þess að lána
innanlands? Jeg efast mikið um að
það sje svo. Jeg hygg, að bankinn
hafi nú nóg fje til þess, að lána út til
innlendra fyrirtækja. Eftir því, sem
jeg kemst næst, mun þörfin liggja i
þessu: Útlendir kaupmenn kaupa hjer
vömr og láta borga fje sitt inn i reikn
ing bankanna erlendis, til þess að spara
sjer kostnaðinn við að flytja peninga
sina hingað upp sjálfir.
ísiandsbanki hefir nú sett gjaldið fyrir að borga út fjeð hjer óhæfilega lágt,
Álþt 1915. B. HI.

og þvi er það, að hann sjer, að það
borga sig illa slik viðskifti, sem þessi,
nema að hann fái nóg handbært fje til
þessa fyrir lítið, eða svo sem ekki neitt.
Til þess að menn skilji betur við hvað
jeg á, skal jeg taka þetta dæmi. Setjum nú svo, að firma á Englandi ætli
að gjöra stór innkaup hjer á landi. Til
þess nú að friast við að senda fje hingað upp, þá biður það íslandsbanka að
borga út fjeð fyrir sig hjer, en leggur
svo aftur borgunina inn i reikning hans
i einhverjum enskum banka. Það er
auðvitað, að til slikra útborgana þarf
mikið fje, sem alt af sje fyrirliggjandi,
hve nær sem kallið kemur. Við þetta
safnast bankanum jafnframt innieign erlendis, sem hann hefir þar á vöxtum og
sem hann vill ekki þurfa að flytja, þvi
að yrði hann að flytja fjeð hingað upp
jafnóðum, þá leiddi af þvi, að hann yrði
að hækka nokkuð gjaldið sem þessir útlendu viðskiftamenn hansverðaað greiða.
Það, sem íslandsbanki hugsar sjer nú að
gjöra, er að reyna að útvega sjer tvöfalt veltufje fyrir ekki neitt, til þess að
firrast flutningskostnaðinn, sem ekki
er mikill, og get jeg borið um hvað það
kostar Landsbankann að flytja upp 100
þús. kr. Það kostar hann 16 kr., ef
hann notar íslensk frimerki, sem hann
hann getur best selt aftur, og kæmu
bankarnir sjer saman um að hækka
dálitið gjaldið á útlendum viðskiftamönnum, þá yrði íslandsbanka það enginn skaði, þótt hann fengi ekki þessa
miklu seðlafúlgu, sem minni hlutinn fer
fram á. Menn gætu nú hugsað sjer að
bæta úr þessari vöntun bankans á tvöföldu veltufje, með þvi að auka nú i
bráðina seðlafúlgu hans um 1 miljón
króna. En hvað nægir það lengi? Nú
er svo ástatt, að enn er að eins litill
bluti af kaupum af islenskum afurðum
gjörður á þennan hátt, sem jeg áður gat
45
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um. Ætluðu menn sjer að uppfylla
þessa þörf bankans með útgáfu nýrra
seðla, eftir þvi sem þau viðskifti ykjust,
hver yrðu þá takmörkin fyrir seðlaútgáfunni? Ef allar útfluttar vörur yrðu
keyptar hjer á þennan hátt, sem jeg
gat um, þá mundi núverandi verðgildi
þeirra vera um 16*/a miljón, en það fer
stöðugt vaxandi.
Hvemig geta menn nú hugsað sjer
að uppfylla atta þá peningaþ&rf með seðlum, sem útheimtist til þess, að bankinn
gæti tekið að sjer alla þá verslun á
þennan hátt? Það er alveg óhugsandi
að landið geti fullnægt allri þeirri viðskiftaþörf með seðlum, heldur með auknu
véttufje bankanna. Það yrði því ekki annað
en að smiða >endalausa skrúfu«, að samþykkja till. minni hl. i þessu máli. Höfuðið á þessari endalausu skrúfu, er ’/a
miljónin, sem minni hlutinn leggur til
að sje samþykt, í viðbót við það, sem
meiri hlutinn vill láta samþykkja. Þetta
sem jeg hefl nú sagt, er álit meiri hl.
nefndarinnar, og verður hann því að
ráða eindregið frá því, að bætt sje
við seðlana meira en J/a miljón i
biii. Hann álítur, að það sje ekkiaukið seðlaútgáfuleyfi, heldur aukið veltufje, sem þurfi til þess að bæta úr þessari viðskiftaþörf. Eins og tekið er fram
af meiri hluta nefndarálitinu, álítum við,
að i raun og veru ætti ekki að auka
neitt seðlafúlgu Islandsbanka, en góðrar
samvinnu vegna viljum við þó ganga
inn á að auka hana um
milj. í næstu
2 ár. En auðvitað þá með þvi móti, að
gullforðinn sje geymdur Tijer i Reykjavik
undir öruggri umsjá landsstjðrnarinnar.
Við háttv. framsögum. minni hlutans,
erum báðir viðvaningar í bankafræði.
Það er því hægt að bera brigðuráþað,
sem við segjum í máli eins og þessu,
en til þess að sýna, að jeg er ekki einn
um þá skoðun á bankamálum, ðem jeg

nú hefl haldið fram, skal jeg leyfa mjer
að tilfæra hvað nokkrir bankafræðingar, þektir rithöfundar í þeim fræðum,
segja um þessi mál.
Jeg skal þá fyrst nefna bók eina eftir
Emst Seyd. Hún heitir *Die Wahren
Grunds'átze des Bariknotenwesens; þar
segir svo á bls. 30:
»Notkun ógulltryggra seðla er
rjettmæt:
1) sem endurgjald á kostnaðinum
við að gefa þá út,
2) til þess að fylla í skarðið, ef
mynt minkar (í bili),
3) til uppfyllingar, ef peningaumferðin er um tíma meiri en vanalega.
Og þessi markmið ein, sje þeim
stranglega fylgt, rjettlæta það, að
nota ógulltrygða seðla.
Því miður hefir nálega hver einasta þjóð misbrúkað þessa nauðsynlegu og rjettmætu starfsemi þeirra*.
Hann gjörir mun á gulltrygðum og
ógulltrygðum seðlum, en að því skal
jeg víkja seinna. I sömu bók segir ennfremur á bls. 3:
»Sannreynd er og verður það, að
fjárhagsósjálfstæði þeirra landa
gagnvart öðrum þjóðum vex við
framhaldandi of mikla útgáfu bankaseðla, og alls ekki hægt að upphefja það, nema að þröngva seðlunum burt og að mynt komi í staðinn.
Sannreynt er það enn fremur, að
þjóðir, sem byggja peningaviðskifti
sín aðallega á mynt, eru fjárhagslega óháðar öðrum þjóðum. Og eftir því, sem gjaldmiðillinn er orðinn
hreinni, hefir fjárhagslegt sjálfstæði
þeirra aukist gagnvart öðrum þjóðum«.
Þetta segir nú þessi Englendingur, og
hann er í svo miklu áliti, að Þjóðverj-
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ar Jiafa þýtt bækur hans á þýsku, og
sýnir það best, að hann er ekki talinn
neinn vitleysingur.
Það, sem nú er mest um deilt hjer í
þinginu, er ljóslega skýrt i bók sem
heitir »£ktive Wahrunggpolitik* eftir
Enwt Frankfurth. Þar segir svo á bls. 21:
»Nú koma seðlabankarnir fram á
völlinn og segja: Rentufóturinn
hækkar; það sannar að peninga
vantar (gjaldmiðil), og viðskiftalega
skoðað hvílir á oss sú skylda, að
jafna sveiflurnar i fjárþörfinni, með
þvi að gefa út seðla.
Við verðum því nú að taka i
taumana. Við verðum að mæta
þessari vaxandifjárþörf með vaxandi
fjárframboði. Við verðum að setja
rentufótinn niður með seðlum vorum. Menn mundu lá okkur, ef við
gjörðum það ekki; og þeir láta fjeð
úti víð alla, sem bjóða vexti og
tryggingu eftir þörfum og nema
ekki við neglur sjer. En með þessum nýju seðlum hækka kaupmennirnir eftirspurnina á mörkuðum og
kauphöllum, koma verðinu upp,
auka muninn á verðhámarkinu i
kauphöllunum, glæða þar með
kaupfýstina, vekja nýjan sult eftir
peningum og hækka rentufótinn
áfram, en þetta gefur seðlabönkunum tilefni til nýrrar seðlaútgáfu.
Endalausa skrúfan«.
Það er einmitt þetta atriði, sem meiri
hlutinn legggur mesta áherslu á, að hjer
er farið fram á að smíða hausinn á
skrúfuna. Til þess að losa íslandsbanka
við að kosta of miklu til þess að flytja
fje á milli landa, er miklu betra að
landssjóður greiði fyrir hann kostnaðinn við að flytja fjeð hingað frá öðrum
löndum, fremur en að leyfa honum að
gefa út svona mikið af nýjum seðlum,

því að hvar endar skrúfan ef hausinn
inn er smíðaður nú?
Háttv. framsögumaður minni hlutans,
taldi það neyðarúrræði, að brúka útlenda seðla fyrir gjaldmiðil i landinu.
Við skulum nú lita á, hvað þessi ummæli háttv. framsm. minni hl. (J. M.)
eiga að sanna. Utlendu seðlarnir, sem
nú eru í umferð hjer á landi, eiga hjá
honum að sanna það, að gjaldmiðil
vanti innanlands. Þeir sanna þetta etöci.
Þeir sanna ekkert um annað en það,
ad gjaldmiðil þarf að flytja miUi landanna, ýmist upp eða niður. Innieign
bankanna erlendis og lán flytjast upp,
er með þarf, og niður aftur. Eða halda
menn, að við Islendingar sjeum eina
þjóðin, sem höfum erlenda seðla i umferð? Nei, langt frá því. Þettaersvo
í öllum löndum, og hefír vist aldrei
fyrr verið notað sem tilefni til að banki
fái aukinn seðlaútgáfurjett, eða halda
menn, að t. d. Þjóðbankinn danski hafl
beðið um seðlaviðbót fyrir það, að 1910
gengu t. d. sænskir seðlar i Danmörku,
sem námu 19,675,070 kr.? Nei, auðvitað datt honum það ekki i hug, og má
þó nærri geta, að sænskir seðlar hafa
ekki um það leyti verið einu útlendu
seðlarnir í Danmörku; þar hafa auðvitað verið öll ógrynni af norskum,
enskum, þýskum og frönskum seðlum i
umferð.
Jeg gæti tilfært mörg fleiri dæmi, sem
sýna að jeg hefl rjett fyrir mjer, en
jeg vil ekki eyða dýrmætum tíma þingsins með því að tala lengi enn. Að
eins vil jeg geta þess, að höfundar
þeir, er jeg hefi vísað til, eru að tala
um óinnleysanlega seðla, eins og þeir
nú gjörast, en ekki eins og seðlafyrirkomulagið var um aldamótin 1800.
Háttv. frsm. minni hl. (J. M.) talaði
mikið um það, að jeg hefði notað orðið
45
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»spekulation« i annarri merkingu en
ara en nokkur annai gjaldmiðill.
Og einmitt þessar kringumstæbur,
rjett væri. Jeg játa það, að »spekulasem í fjölda mörgum tilfellum hafa
tion« svarar ekki alveg til orðsins fjárleitt til misbrúkunar á trausti albrall, en það var það, sem jeg meinti.
mennings, og þar með til mikilla
Háttv. þm. verður að gæta að þvi, að
fjárhagslegra vandræða, eru orsökin
jeg er ekki málfræðingur, og reyna að
fyrirgefa mjer, ef jeg skyldi nota eintil þess, að um allan heira eru
hver orð í annarri merkingu en hann
settar sjerstakar
takmörkunartelur rjett. Ancars er þessi þýðing
varúðarreglur af rikinu, og þær oft
orðsins nokkuð önnur hjer á landi en
strangar, til þess að tryggja áreiðannarstaðar, sem liggur i þvi, að hjer
anleik bankaseðlanna*.
er svo sjaldan um heiðarlega »spekulaAlt miðar þetta að þvi að sanna, að
tion< að ræða, heldur brask, og leiddi ekki megi gefa út seðla i blindni og
það mig til að nota þetta orð í þessari takmarkalaust. Jeg get gengið inn á
merkingu.
það, sem háttv. minni hl. segir, að til
Hann (J. M.) talaði um að seðlaútgáfa sjeu þau lönd, sem gefa út seðla eftir
myndi tæplega auka innflutning. Jeg því sem >viðskiftaþörfin« krefur, en i
verð út af því að lesa nokkur orð eftir alt öðrum skilningi en háttv. framsm.
eftir tvo kunna höfunda, sem skrifað (J. M.) hefir. Það er hvergi geflð svo
hafa um þessi efni. Annar kaflinn er mikið út af seðlum, að öll gullmynt
úr bók, sem heitir »Das Notenhankwesen hverfi úr landi. Og þá éru líka settar
in der Schweiz, England und Deutsch- strangar reglur því til tryggingar, að
land«, og er eftir dr. A. Haffner. Hann seðlaútgáfan verði ekki misnotuð. Það
hafði fyrir sjer 60 höfunda, þegar hann eru lögin, sem ákveða, hvað gullforðinn
Bkrifaði þessa bók. Hann segir svo á megi vera minstur, en reynslan sýnir,
bls. 89:
að gullforði er jafnaðarlega nokkru
»Eftir að nú eru leidd rök að meiri. Jeg hefi veitt því eftirtekt, að
þvi, að það má gefa út of mikið af sá raunverulegi gullforði er í 17 bönkseðlum, i þeim skilningi, að seðla- um af 18, sem jeg hefi athugað, meiri
bankarnir, vegna of mikillar seðla- en í íslandsbanka. íslandsbanki er
útgáfu, stuðla að, eða koma ekki í •þannig sá 17. í röðinni af 18. Jeg segi
veg fyrir of ör viðskifti og fram- ekki, að íslandsbanki sje ótryggari eða
leiðslu og óeðlilega verðhækkun, efnaminni en allir hinir bankarnir, heldþá verður því næst spurningin, ur segi jeg þetta til að sýna, hvernig
hvort of mikil seðlaútgáfa getur ástatt er i landinu. Það er ekki nóg
gjört það að verkum, að mynt með það, að þjóðin sje myntlaus, heldur
streymi úr landi, svo að hætta geti er bankinn lika myntlítill, eða með öðrstafað af. Þeirri spumingu verður um orðum, hefir minni mynt en t. d.
einnig skilyrðislaust að svara ját- Búlgarar, sem eru þó ekki taldir sjerandi«.
lega »civiliseruð« þjóð. Sömuleiðis höfOg annar höfundur, sem háttv. þm. um við minni mynt en Rúmenar. Þetta
þekkja liklega, Hage, segir svo á bls. sýnir, hversu lítið menn leggja upp úr
133 í sinni bók:
því, að alt af sje til í landinu verð»Þegar seðlabanki nýtur almenns miðill, sem hafi verðgildi i sjer.
trausts, hafa seðlar hans tækifæri
Háttv. frsm. minni hl. (J. M.) sagði,
til að starfa sem gjaldmiðill almenn- að jeg hefði stutt að stofnun íslanfis-
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banka 1902. Jeg játa það, að jeg greiddi
atkvæði með stofnun hans, enda var
gullforðinn þá ákveðinn 50%, en ekki
33%% eins og nú, en jeg man ekki til,
að jeg hafi sagt eitt einasta orð á þingi
um það efni. Utan þings sagði jeg, að
jeg teldi nauðsynlegt, að ný bankastofnun kæmi upp i landinu. Jeg held að
jeg hafi áður í ræðu minni áfelt þingið
þá fyrir lögin um stofnun íslandsbanka,
en það var ekki rjett, því að þingið
gjörði lögin vel úr garði. Stjórnarráðinu var í lögunum falið að setja tryggingarreglumar, og þar í liggur, að löggjöf bankans varð svo ófullkomin. Það
var því ekki rjett af mjer, að kenna
þetta þinginu, heldur var það stjóminni
að kenna.
Háttv. frsm. minni hl. (J. M.) sagði,
að stjómin gæti rannsakað bankann
þegar hún vildi. Það er öldungis rjett,
en hve nær gjörir hún það? Skyldan
er engin, heldur að eins heimild, sem
sjaldan eða aldrei er notuð. Jeg vil
ekki vera að taka upp aftur það, scm
jeg sagði um þetta á síðasta þingi. Það
stendur glögt og óhrakið í þingtiðindunum. Jeg held þvi fast fram, eins og
stendur í nefndarálitinu, að bankinn
hafi í raun og veru nægan seðlaútgáfurjett.
Þar sem háttv. frsm. minni hl. (J. M.)
sagði, að íslandsbanki væri sniðinn eftir
þýskum reglum, þá er það að vissu
leyti rjett, en þótt það sje að einhverju
leyti, þá er þó ekki þýsku reglunni
fylgt i framkvæmdinni. Það má sjá á
þvi t. d, að gullforði þýska ríkisbankans hefir að jafnaði verið 70% af seðlum i Umferð að meðaltali, en íslandsbanka ekki nema 40%. Það gjörir mikinn mun, þó ekkert væri annað.
Jeg hefi skrifað á tiningi upp hjá
mjer það, sem háttv. frsm. minni hl. (J.
M.) sagði. Mjer þótti vænt um að heyra
hann segja, að seðlabankar væru ekki

vanir að hafa sparisjóðsviðskifti. Hann
mun þá vilja líta svo á, að íslandsbanki sje ekki seðlabanki. Hann áleit
þurfa sjerfróðan mann til að ákveða,
hvað mikið mætti gefa út af seðlum,
en það er ekki bankans, sem hefir
seðlaútgáfurjettinn, að ákveða það, heldur verða einhverjir aðrir að gjöra það.
Jeg er nú búinn að svara fiestu því,
sem jeg skrifaði hjá mjer. Jeg get þá
vikið stuttlega að aðfinslunum að skýrslunni. Jeg hefi ekki tíma til að lesa
heilar bækur máli minu til stuðnings
við þessa umr., en við 1. umr. skýrði
jeg frá, hver upphæðin væri í þýsku
bönkunum. Jeg get ekki farið að endurtaka það alt nú, enda er bæði leiðinlegt og tiigangslaust að vera að lesa
upp langa kafia á erlendu máli. Minn
akilningur er sá, að þýsku seðlabankarnir mættu gefa út 750 milj. marka.
Þessi bók, sem jeg bygði á um Svíabankann, var gefin út 1912, og jeg ber
ekki ábyrgð á þvi, þótt bankinn hafi
breytt lögura eínum síðan. En fram til
þess tima hafði hann rjett til að gefa
út 100 milj. fram yfir gullforða sinn.
Þó Noregsbanki hafi síðan 1912 fengið
að gefa út 10 milj. meira heldur en í
skýrslunni stendur, sem mjer er ekki
kunnugt um, þá er hann samt ekki
eins hár, miðað við fólksfjölda, eins og
íslandsbanki.
Háttv. frsm. minni hl. (J. M) var að
finna að því, að jeg sagði um Englandsbanka, að hann mætti gefa út ógulltrygðaseðla, sem nemi 18,450,000 punda.
Þetta er rjett, en að eins með því að
leggja fram jafngildi í gulli. Jeg sje
því ekki, að orðalag mitt geti valdið
neinum misskilningi. í athugasemdinni
stendur svo: »Heimilt er Englandsbanka að gefa meira út af seðlum gegn
jafngildi í gulli«. Það, sem jeg vildi
sýna, er, að hann megi gefa út seðla
umfram þá fastákveðnu upphæð, Þegar
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hann leggur gullið 1 handraðann, getur
roaður ekki sagt, að veríð sje að gefa
út óguiltrygða seðla. Jeg hefi ekki sjeð
Baudaríkjalögin eftir 1911, en mjer
þykir ótrúlegt, að þeim sje hreytt þannig, þegar Canadalögin 1913 ákveða, að
bankarnir megi gefa út seðla jafnt innhorguðu hlutafje þeirra. Þar var fylgt
sömu reglu og hjá Bandaríkjamönnum,
að minsta kosti til 1912.
Jeg skal svo ekki þreyta deildina
meira að sinni. Jeg álít, að skýrsla
þessi sje að öllu leyti rjett, nema ef
vera skyldi að þvi er snertir Þýskaland. Um það skal jeg ekki þrátta.
En það yrði samt ekki meira en 8 kr.,
þó dreginn væri frá þeim þessi Vs.
Hvernig sem maður veltir þessu fyrir
sjer, þá hefir íslandsbanki rjett til að
gefa meira út af seðlum á mann, held
ur en nokkur annar banki. Samt vilja
menn nú bæta við hann, ekki einungis
hálfri miljón, heldur heilliBjarni Jónsson: Jeg ætla ekki
að haida neina ræðu um hankamál, þvi
að um þau er jeg ófróður. Enda er
mjer varla hent að koma fram á vigvöllinn, eftir að þessir fróðu menn hafa
baríst með svo iniklum atgangi, að jafnan hafa sýnst þrjú vopn á lofti, og
hefir ekki mátt í milii sjá. Mikið af
þvi, sem þeir hafa talað um, hefir mjer
virst vera langt fyrir utan þetta spursmál.
Jeg skal játa það um bankafyrirkomulagið hjer á iandi, að jeg heid að það
þurfi að taka það alt til lagfæríngar frá
byrjun. Jeg held að það hafi verið
rjett, sem þingið ætlaði einu sinni að
gjöra, að taka 2 milj. kr. hluti i íslandsbanka og leggja bann þann veg undir
sig, BÝo að ailur peningastofn i landinu
lægi undir valdi þings og stjórnar.
Jeg skal taka það fram, að ástæðan
til þess að jeg stóð upp er sú, að mig

langaði til að beina fyrirspurn til nefndarhlutanna, sem hjer hafa talast við af
svo miklum lærdómi. Jeg er ekki svo
skilningsgóður, að jeg geti tekið á móti
öllu, og þess vegna kem jeg með mína
fyrirspurn. Jeg. ætlaði eftir fyrstu ræðu
þeirra að ’spyrja um, hvaða viðskiftaþörf það -væri, sem krefðist aukinnar
snðlaútgáfu. Jeg þykist nú hafa fengið vitneskju um að það sjeu sjerstaklega erlendu viðskiftin, sem gjörðu það
æskilegt, að meiri seðlar væru til í landinu, svo að ekki þyrfti að flytja peninga inn. Jeg sje að báðir nefndarhlutarnir kannast við þessa þörf að þvi
leyti, að báðir vilja heimila bankanum
að auka seðlaútgáfu sina. Annarnefndarhlutinn vill að i staðinn fyrir hálfa
miljón komi heil, trygð á sama hátt og
sennilega með sömu vöxtum. Það sem
ber á milli er þessi hálfa miljón frám
yfir 2*/s miljón, þar sem liggi málmforði
fyrir helmingnum. Það er 250000 kr.,
sem barist er um. Mín fyrsta spuming
til framsögumannanna er þá sú, hver
hætta landinu geti stafað af því, að leyfð
sje hálf milj. i stað 250 þús. kr. i ógulltrygðum seðlum. Jeg sje ekki, að það
geti verið svo stór hætta, þegar um
skamman tima er að ræða, og ef það
er rjett, að þörfin sje brýn, þá get jeg
ekki sjeð ástæðu til þess, að taka upp
lægri upphæðina, en ekki þá hærri. Jeg
tek það fram, að með hvorri upphæðinni sem er, greiði jeg að eins atkvæði
með því skilyrði, að heimildin standi
ekki lengur en tekið er til i brtt., og að
eftir þann tíma verði hún ekki framlengd út í loflíð. Helst vildi jeg að
landið næði föstum tökum á stofnuninni. Fram til 1917 finst mjer vera rifist um keisarans skegg, ef jeg skil rjett
ræður beggja framsm.
Svo var það dálitið annað, sem jeg
vildi sjerstaklega spyrja minni hlutann
um. Ef menn verða tregir til að láta
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seinni helminginn, myndi hann þávilja
ganga inn á að borga 5% fyrir þennan
seinni helming?
Svo er það enn dáiitil athugasemd út
af orðalagi 2. liðs 1. gr. Þar stendur,
að bankinn skuli i lok hvers mánaðar
greiða vexti, 2% á ári, af upphæð þeirri,
er seðlaupphæð sú, sem úti er i mánaðarlok, fer fram úr 2r/a miljón króna.
Mjer finst ekki tryggilegt að segja í
mánaðarlok. Það mætti liklega koma
þvi svo fyrir, að jafnan væri litið úti
af þessari upphæð í mánaðarlok. Mjer
skilst, að með þessu fyrirkomulagi
mætti hafa dálitið af vöxtum af landinu. Þetta er ekkert stóratriði, en að
minni hyggju myndi það vera rjettlátara að öllu leyti að taka vextina eftir
meðaltali. Jeg sit hjer við fætur þessara lærðu manna, og því spyr jeg þá
um þetta. Að sjálfsögðu fer atkvæði
mitt eftir því, hvað þeir segja hjerum.
Til að neita hærri upphæðinni, þarf að
fá upplýsingar um, hvort nokkur hætta
geti af því stafað að heimila hana um
svo stuttan tima, en til þess að játa
henni, verður maður að vita með vissu,
að full þörf sje á svo mikilii aukningu.
Framsögum. minni hl. (Jón
Magnússon): Jeg get ekki látið hjá
líða, að svara háttv. framsögum. meiri
hlutans (6. K.), þó að þess gjörist að
visu ekki mikil þörf, þvi að margt af
því, er enn er deilt um, hefir komið áður fram i umræðunum.
Háttv. framsögum. meiri hlutans (B.
K.) hefir látið þess getið, í umræðunum
um þetta mál, að rikin leggi stundum ýmislegar kvaðir á bankana.
Það kemur fyrir, en efasamt er
það, að rjett sje að telja það eiginlega
kvöð, þótt reikningsfærsla og peningagreiðslur fyrir ríkissjóði sjeu falin
banka. Það má má ske eins vel telja

það hlunnindi. Hvað snertir flutning á
fje landa á milli, þá er það aukaatriði.
Mjer finst það vera smávægilegt, og
bankar ættu að geta komið sjer saman
um þann flutning.
Um það, að Landsbankinn eigi að fá
rjett til að auka seðlaútgáfu sina, ef íslandsbanka verði veittur rjettur til að
auka sina fúlgu, er auðvitað hægt að
segja sem svo við íslandsbanka: Þú
færð ekki neitt, nema Landsbankinn fái
það sama. Það mætti setja þetta skilyrði. Þetta væri gott, ef hjer væri að
eins um þörf Islandsbanka að ræða, en
það er vegna viðskiftaþarfarinnar, sem
við viljum að seðlaútgáfurjettur íslandsbanka sje aukinn. Enda býst jeg við
þvi, að hvaða banki sem væri vildi
ógjarna, að öðrum banka væru veitt þau
rjettindi, er honura einum ber. Og sú
kenning háttv. framsm. meiri hlutans
(B. K.), að viðskiftaþörfin fari eftir þvi,
hvernig banki sníði viðskifti sin, er
vitanlega röng.
Háttv. framsm. meiri hlutans (B. K.)
hjelt þvi fram, að það væru ekki seðlar, sem viðskiftaþörfin þarfnaðist, heldur veltufje. Jeg veit ekki betur en að
seðlar sjeu veltufje. Enda er það vitanlega rangt, sem háttv. framsm. meiri
hlutans sagði í fyrra, að seðlarnir væru
verðlaus pappír. Það er að visu rjett,
að til viðskifta við önnur lönd nægja
ekki seðlar, en innanlands eru þeir góðir, jafngóðir gulli, og alls ekki verðlausir.
Það er alveg satt, að seðlaaukningarrjetturinn var ekki notaður í fyrra að
fullu. En hvernig stóð á því? Það
var af þvi, að um hálf miljón útlendra
seðla var flutt inn. Nú skal jeg játa
það, að jeg er ekki bankafróður, eins
og háttv. framsm. meiri hl. (B. K.) segir, en jeg hefi atbugað að nokkru leyti
bankafyrirkomulag og ekki rekið mig
á, að nokkur banki flytji inn seðla ann-
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ars rikis og noti þá. Það á sjer stað, þetta i einu; það skiftist. (Bjöm Kristað einstakir menn flytji með sjer er- jdnsson: Viðskiftin vaxa). Það er allenda seðla, og erlendir seðlar geta geng- veg rjett, en jeg tel það heppilegt fyrir
ið dálitið mantia á milli, en að bankar innanlandsviðskifti, ef bankinn gæti
gefi »út yflr diskinn« erlenda seðla, það stutt þau sem mest.
hygg jeg hvergi eigi sjer stað, nema
Háttv. framsögurnaður meiri hlutans
hjer.
var mjög fyndinn, þar sem hann var að
Jeg skal aftur minnastá »kútterana«, tala um endalausa skrúfuna, er verið
af því að háttv. framsm. meiri hlutans væri að gjöra með þessu. Jeg skal
(B. K.) gaf ástæðu til þess. En jeg sje ekkert um þetta segja, en mjer skilst,
ekki eftir því fje, sem varið var til að ekki sje gott að segja, hvort endirþeirra, enda þótt skútuútgjörðin mis- inn á endalausu skrúfunni sje hálf eða
tækist sumum i fyrstu. Með »kúttera«- heil miljón.
kaupunum tel jeg að hafi verið byrjuð
Háttv. framsögum. meiri hlutans (B.
hin stórkostlega fraraför, sem síðar hefir K.) sjer ekki, að það sje svo mikill
orðið á sjávarútvegi okkar íslendinga. munur á skoðunum meiri og minni hl.
Það var ekki nema eðlilegt, að menn í niðurstöðunni — ætti því ekki að vera
rækju sig eitthvað á fyrst. En það hefir mikið deilumál, eins og hann sagði —;
sýntsig, að af árekstrinumhöfum vjer lært. en niðurstaöa rneiri hlutans fer i mótBetur að menn hefðu ekki of fljótt orðið sögn við forsendurnar. Hann sagði, að
kjarklausir. Jeg vildi að við ættum nú stjórnin væri ekki skyld til að rann>kútterana«, sem við keyptum og síðan saka bankann, en úr þvi að talið er
voru seldir til Færeyja, til þess að láta nauðsynlegt að hafa eftirlit með bankþá stunda fiskveiðar nú; það myndi anurn, þá verður hún að hafa það eftirsvara kostnaði.
lit á hendi, og sje reglugjörð bankans
Háttv. framsögum. meiri hlutans (B. i einhverju áfátt, þá hefir landstjórnin
Kr.) talaði um, að sparisjóðsfje hafi safn- í hendi sinni að laga það.
ast meira en vanalega í bönkunum, síðÞá gat háttv. framsögum. meiri hlutan á nýári. Þetta kemur auðvitað, eins ans (B. K.) þess, að þýska reglan hafi
og háttv. framsögumaður meiri hlutans ekki verið framkvæmd hjer. En uppsagði, af þvi, að innlendar afurðir hafa fylli bankinn það, sem lögin heimta, þá
hækkað í verði og menn þvi átt hægar er ekki hægt að krefjast meira. Það er
um fje.
ekki óliklegt, að nú sem stendur sje
Þá talaði háttv. framsögum. meiri hl. meiri peningaþörf en endranær, þar
B. Kr.) um það, að vöruskiftaverslu'n sem innlendar vörur eru dýrar, og lika
væri orðin mikil í landinu. Ef það er, vegna þess, að mikið af vörum er nú
þykir mjer það mjög sorgleg fregn, í selt »frítt um borð«, en það útheimtir
stað þess, að vörurnar sjeu seldar gegn meiri peninga en þegar beðið er eftir
peningum. Jeg hjelt að vöruskiftaversl- borguninni þar til varan er seld, eins
un væri að hverfa eða að mestu horfin. og oft hefir átt sjer stað.
Háttv. framsögum. meiri hl. (B. Kr.)
Jeg hefi ekki skrifað hjá mjer spurnsagði, að bankinn þyrfti að borga 16 ingar háttv. þm. Dal. (B. J.) en þær
milj. kr., ef hann ætti að leggja fje til voru eitthvað á þessa leið: í fyrsta
allrar verslunar landsins. Þetta er ekki lagi, hvort ekki væri hættulaust að
rjett, þvi að bankinn þarf ekki að greiða gefa út 250,000 krónum meira en meiri
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hlutinn vill, tryggingarlaust. Jeg get
vitanlega svarað hv. þm. Dal. (B. J.), þvi
að jeg hefl ekki komið auga á það, að
iandinu stafaði nein hætta af þessu.
Hin spumingin var um það, hvort
•kki mætti krefjast 5#/o vaxta p. a. af
seinni */* miljóninni, og gengju vextimir í landsqóð. Jeg skal ekkert segja
um það, hvort þingið vill setja þetta
skilyrði, og þó að það gjörði það, þ&
væri óvist hvort bankinn vildi ganga að
þvi. (Bjantt Jónsson: Vill minni hlutinn
setja þetta skilyrði?). Minni hlutinn hefir
ekkí haft ástseðu að taka afstöðu til
þessa. Þetta hefir ekki komið til orða,
hvorki hjá meirí eða minni hlutanum.
Annars mun háttv. framsm. meiri
hl. (B. K.) færarí um að greiða úr spumingum um háttv. þm. Ðal. (B. J.).
Framsögum. meirí hl. (Björn
Krigtj&naaon): Það var eitt atríði
i ræðu háttv. framsm. minni hlutans,
er jeg vildi athuga, þar sem hann segað erlendir bankar hafi aldrei flutt að
seðla annara rikja. Þetta getur vel verið. En hvers vegna er íslandsbanki nú
að flytja inn útlenda seðla? Af þvi
örðugleikar eru á, meðan & stríðinu
stendur, að flytja inn gull. En þegar
stríðið er á enda, getur hann flutt inn
guil i stað seðla; það kostar hann hjer
um bili jafn mikið, og alls eigi ókleift
að flytja gull að nú, þó það kosti heldur meira, og ófáanlegt er það ekki.
Björn Hallsson: Jeg ætla að gjöra
stutta grein fyrír atkvæði minu. Háttv.
framsm. meiri hlutans (B. K.) sagði i
framsöguræðu sinni, að ef þingmenn
væru spurðir, hversu mikið þyrfti að
gefa út af seðlum, myndu þeir segja sitt
hver þeirra, af þvi að þeir vissu það
ekki. Jeg held að það sje rjett, að þingmenn viti ekki með neinni vissu, hve
Álþt. 1519

b.

in.

miklu þurfí að auka seðlaútgáfuna. En
jeg er með hvoruga tillöguna alis kostar ánægður, sem hjer liggur fyrir.
Jeg ætla mjer ekki að fara hjermikið út í ágreiningsatríði meirí og minni
hluta nefndarínnar, þvi að jeg er maður ekki bankafróður. En jeg lit svo á,
að eftir kríngumstæðum sje full þörf &
að auka seðlaútgáfurjettinn; en jeg vil
líka taka það fram, að atkvæði mitt
með hækkuninni er með þvi skilyrði,
að þetta sje tii bráðabirgða gjört, þannig
að þessi aukni rjettur nái að éins tíl
1917. Jeg tel það mjög athugavert, að
auka mikið seðlaútgáfuna á hverju þingi,
með þvi móti gæti það orðið varanlegt,
og kynni þá hæglega að fara svo, að
bankinn tæki ekkitil greina rjettmætaraðfinslur þingsins, heldur gengi þetta áfram,
án þess að nokkuð yrði betur búið um
tryggingu gagnvart seðlaaukningunni.
Það voru rjettmætastar athugasemdir,
sem komu hjer fram i nefndaráliti i
fyrra, aðallega frá 2. þm. Árn. (núverandi ráðh.) og þm. Snæf. (S. G.), en þær
forsendur voru bygðar á því, að seðiaútgáfurjetturinn yrði varanlegur, og eiga
þvi ekki að öllu við aukna seðlaútgáfu
frá árí til árs.
Jeg lit svo á, að eftirlit með bankanum sje mjög lítið. Eftirlitið verður þvi
að tryggja um leið og varanleg seðlaaukning er gjörð. Ábyrgð landssjóðs
gagnvart bankanum eykst um leið
seðlaútgáfurjetturinn er aukinn, og er
þvi nauðsynlegt, að þing og stjórn hafi
meira eftirlit með bankanum, ef hann
fer að auka seðlafúlgu sina. Bankar&ðið er eins og gagnslaus brúða og ekkert er gjört af bankans háifu til þess
að bæta úr göliunum.
Tii þeæ að fara mitt á milii skoðana
beggja nefndarhiutanna og reyna að gjöra
sem flestum til hæfis, heflr mjer dottið
i hug, hvort ekki væri nægiiegt að auka
46
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séðla íslandsbanka nú um t. d. 750,000
kr. Jeg er þeirrar skoðunar, að það
væri nægileg aukning þangað til 1917.
Af því að jeg hallast að því,aðleyfa
meiri útgáfu seðla en meiri hlutinn tiltekur, þó jeg hins vegar búist við þvi,
áð komist yrði af með minna en heila
miljón, þá mun jeg greiða atkvæðimeð
brtt. til 3. umræðu, en áskil mjer óbund
ið atkvæði þá og rjett til að bera þá
fram brtt., ef mjer sýnist ástæða til.
Jeg tek það aftur fram, að jeg vil
ekki gjöra þenna rjett til aukinnar seðlaútgáfu varanlegan, nema þvi að eins, að
eftirlitið sje aukið og betur verði fyrir
því sjeð en nú er. En á hinn bóginn
er það ekki betra, að flytja inn seðla
frá útlöndum eða gefa út heimildarlög
eins og i fyrra; að eins þarf trygging
að vera fyrir þyí, að landinu sje ekki
stofnað i neinn háska, með útgáfu litt
trygðra seðla.
Pjetur Jónsson: Háttv. fraínsm.
minni hlutans (J. M.) drap á það, að
Sjerstakar kringumstæður liggi til þess,
að nú þurfi meiri seðla en ella, og að
nú sje meira selt innanlands af vörum
upp á borgun en vanalega á sjer stað.
Þetta er alveg rjett, og mjer virtist
hann jafnvel leggja of litla áherslu á
þetta atriði, því að við þessa þörf verður seðlamagnið að miða, og það er
sýnilegt, eftir því sem nú er, að þá
horfir til fullkominna vandræða, ef ekki
fæst sú aukning seðlafúlgunnar, sem
háttv. minni hluti leggur til, og jafnvel
þótt hún fengist, er jeg hræddur um,
að hún hrökkvi ekki til. Það hefir
verið bent á það hjer, að verð hafi
hækkað á útflutningsvöru, en ekki hve
mikið það hefir hækkað. Ullin er nú
álika míkil og vant er, en í helmingi
hærra verði, og allar líkur eru til, að
kjötið verði raeð mesta móti og sjálfsagt
% hærra en venjulega. Fiskur verður

liklega í meira lagi og sömuleiðis l/8
verðhærri en í meðalári. Loks er nú
búið þegar að afla yfir 200 þús. tunnur
af síld, og mun það vera með mesfa
móti um þetta leyti, og hún */g hærri í
verði en vanalega, Alt þetta gjörir það
að verkum, að seðlar í umferð hljóta
að vera með langmesta móti, og það
sýndi sig þegar i fyrra, að ekki var
vanþörf .á aukningunni þá.
Það varðar nú mestu í þessu raáli,
að tryggingin sje góð gagnvart seðlunum. Jeg er nú á þeirri skoðun, að það
sje engin áhætta að veita seðlabanka
leyfi til að gefa út svo mikið af - seðlum, sem hann vill, gegn málmtryggingu, sem bankafróðir menu álíta nægilega, og eius gegn góðum bankatryggum. Nú eru það eiginlega vörur landsins á móti seðlafúlgunni, svo að i þessu
tilfelli er verðmætið til í landiny sjálfu
svo miklu ríkulegra en áður. Ef menn
gæta að því, hver munurinn er frá þvi,
sem áður var, þar sem alstaðar er ‘/3—x/s
meira verðmæti, þá liggur i þessu bæði
meiri trygging og meiri þöi'f; jafnframt.
Hitt þarf ekki að ræða nm, hve
beimskulegt það er að flytja inn útlenda seðla. Þvi fylgir mikill kostnaður, og það er skrítið, að menn, sem
kalla sig sjálfstæðismenn, skuli endiiega
vilja vera upp á aðrar þjóðir komnir með
verðmiðla, og miðla tíl útlendinga þeim
gróða, sem af því flýtur. Það er álika
og ef við bæðum Dani að koraa eg
hjálpa okkur til að veiða hjerna í landhelginni.
’
; ’
ATKVGR.:
Brtt. 280,1 samþykt rneð 15 samhljóða
atkvæðum.
Brtt. 280,2 samþykt með 17 : 8 atkv>
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
nei:
já:
Bjöm Hallsson,
Bened. Sveinsson,
Eggert Pálsson,
tíjörn Kristjánss.,
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já'.
Bjarni Jónsson,
Einar Arnórsson,
Einar Jónsson,
Guðm. Hannesson,
Hannes Hafstein,
Jóhann Eyjólfsson,
Jón. Magnússon,- .
Magnús Kristjánss.,
Matth. Oiafsson,

nei:
Guðm. Eggerz,
Hjörtur Snorrason,
Jón Jónsson,
Sigurður Eggerz,
Skúli Thoroddsen,
Sveinn Björnsson.

Pjetur Jónsson,

Síg. Gunnarsson,
Sig. Sigurðsson,
Stefán Stefánsson,
Þorleifur Jónsson,

.

Þór. Benedikteson.

1. gr. svo breytt og 2. gr. óbreytt
aamþ. með 18 : 2 atkv.
Fyrirsögn frumvarpsins samþykt án
atkvæðagreiðslu.
■
'
Frv. vísað til 3. umr. með 18 shlj.
atkvæðum.

Á 37. fundi í Nd., fimtudaginn 19.
ágúst, var frv. tekið til 3. u m r.
Forseti tók málið út af dagskrá sam*
kvæmt ósk nefndarinnar.
- Á 38. fundi. i Nd., föstudaginn 20.
ágúst, var frv. enn tekið til 3. umr.
<A. 388, 429, 446, 453).
Guðmnndnr Hannessou: Jeg
skal ekki hætta mjer langt út i umræðurnar um bankamálin, en við höfum,
nokkrir þingmenn, leyft okkur að koma
með dálitla viðaukatillögu við frv., sem
hjer liggur fyrir. Þótt deila megi um
flesta hluti, þá eru einstaka atriði, sem
allir hljóta vera sammála um. Eitt er
það, að landinu sje það óhagur, að svo
litið sje til af innlendun^ seðlum, að
það neyðist til þess að flytja inn útlenda seðla. Með þvi skaðar það sjálft

sig: Þetta býst jeg við, að hafi vakað
fyrir mönnum þeim, er auka vilja seðlaútgáfurjett íslandsbanka. Annað atriði,
sem allir viðurkenna, er það, að svo
mikið megi gefa út af innlendum seðlum, að það geti orðið ótrygt. Okkut
flutningsmönnum þessarar tillögu . var
ekki grunlaust um, að svo gæti farið
hjer. Það gæti verið mikil freisttng
fyrir bankann, þótt hann þyrftí ekki
óhjákvæmilega að gefa út rneira en
hálfa miljón, að gripa þá til hins helmingsins, bæði þar sem hann gæti grætt
á þvi sjálfur og eins gjört landsmönnum þægindi. Aftur á mótí teljum. Við
það ekki frágangasök, að seinni helm,ingurinn verði gefinn út, ef svo er um
hnútana búið, að bankinn geti ekkl
grætt verulega á þvi. Þess vegna komum við með þessa tillögu, sem við vonT
um að standi til bóta og verði samþykfe
Framsm. minni hl. (Jón MagnÚsson): Minni hluti nefndarinnar
hefir ekki haft tækifæri til að bera sig
saman um brtt. þær, er fram eru komnar nú við þetta frv.
Um brtt. við 1. gr. er það að segja,
að i sjálfu sjer væri ekkert á móti því
að samþykkja hana, þvi að venjulega
munu bankarnir koma sjer saman um
það, sem hún fer fram á. Þó getur hún
bakað nokkur óþægindi.
Um brtt. á þgskj. 453 er aftur á móti
það að segja, að verði hún samþykt, þá
verður það beinn kostnaður fyrir Islandsbanka að gefa út seinni 500 þús.
krónurnar. Jeg býst því ekki við, að hann
sjái sjer fært að nota heimildina, nema
með þvi móti að hækka útlánsvexti
sina. Það kemur til af þvi, að sá helmingur seðlaupphæðarinnar, sem trygður
er með gulli, gefur ekki meiri tekjur,
en gulltryggingin kostar. Nú er talið,
að kostnaðurinn við útgáfu seðlanna
46»
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semi 1% af allri seðlaupphæðinni. Þeuna
kostnað verður þá að borga af hagn
aðinum við ógulltrygða helminginn, og
nemur þá 2% af honum. Þegar þar
við bætiet 4% gjald til landssjóðs, þá
heflr bankinn eftir fyrir áhættuna við
Atlán, sem alt af er .nokkuð. Eini vegúrínn fyrir bankann, til þess að nota
heimildina verður þvi sá, að hækka útlánsvextina.
Jeg held að hyggilegra hefði veriðað
fara þá leið, sem háttv. 2. þm. N.-Múl.
(J. J.) vildi fara, að lækka upphæðina
niður í ®/4 milljón. Fyrir bankann er
það ekki svo mjög af atríði, hvort heimildin nær til */# rnilj. eða heillar. Bankrnn
getur ætið, sjer að skaðlitlu, gætt þess, að
hafa eigi meira úti en svo, að hann
þurfi eigi að greiða þetta hærra gjald,
en það kæmi þá harðast niður á þeim,
sera á peningunum þurfa að halda, harðast niður á viðskiftunum.
Jeg skoða brtt. svo, sem hún miði að
því, að færa frumv. aftur í hið fyrra
form, sem það hafði upphaflega.
Forseti: Út af ummælum, sem
fram hafa komið um það, að brtt. á þgskj.
453 hafi ekki veríð borin út í gær, skal
jeg geta þess, að samkvæmt tilkynningu
frá skrífstofunni hefir brtt. veríð útbýtt
f gær. En fyrst raddir hafa heyrst i
andstæða átt, þykir mjer varlegra að
Peita leyfis hæstv. ráðherra og samþykkis háttv. deildar um afbrígði frá
þingsköpunum, þannig, að ræða megi
þessa tiilögu.
Var þá leitað afbrígða frá þingsköpúttam og þau veitt á venjulegan hátt.
Guðmundur Hannesson: Mjer
skildist svo á orðum háttv. 2. þm. Rvík
(J. M.), að ekkert gjald hvildi að jafnaði á þvi, sem gulltrygging væri fyrir.
En þttt tillaga okkar yrði samþykt, þá

yrði gjaldið aldrei nema 5% af þvi, sem
fram yfir fer það, sem bankinn hefir úti
um fram */s milljón, svo að ætið yrði
nokkur hagur að þvi fyrir bankann að
nota þetta. .
Ef hin tillagan á þgskj. 446 yrði samþykt, þá má vera, að væri til of mikils mælst, að bæði yrði hún og tíllagá
okkar samþykt. Mjer er það ekkí
heldur fullljóst, hve mikilsvirði það er
fyrír Landsbankann, að slíkt skipulag
kæmist á, en væntanlega gefur hv. 1.
þm. G.-K. (B. K.) greinilegar upplýaingar um þetta atríði.
Framsðgum. meiri hl. (Björn
Krtotjánsson): Brtt. frá mjer á
þgskj. 446 er borín fram og orðuð eftir
samráði við báða hluta nefndarinnar,
svo að jeg gæti i rauninni sparað mjer
að tala i þetta sinn.
Jeg skal samt taka það fram, að þótt
tiilagan sje ekki víðtækari en hún er,
eða gangi i aðra átt, þá hefi jeg þó i
engu breytt skoðun minni á seðlaútgáfu
hjer á landi; því fer fjarri.
Út af þvi sem háttv. 1. þm. Húnv.
(GL H.) spurðist fyrir um það, hver hagur Landsbankanum værí að tillögu
minni á þgskj. 446, þá skal jeg geta
þess, að þar er ekki um verulegan peningalegan hag að ræða, en þægindi éru
bankanum að þessu fyrirkomulagi, án
þess þó að íalandsbanka sje nokkurt
verulegt tjón að.
Úr þvi að jeg stóð upp, skal jeg taka
það fram, að tillagan á þgskj. 453 er
ekki bygð á sama grundvelli, sem önnur lönd byggja á í þessura efnum, eins
og skýrt hefir verið tekið fram hjer i
deildinni, svo skýrt, að það ættí að
liggja jafn skýrt fyrír deildarmönnum
eins og að»2 og 2 eru 4. Jeg hefði
getað búist við, að numið hefði veríð
burt gjaldið af fyrri hálfu mitjóninni,
en lagt 5 eða 6% á siðarí hálfu milj-
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ónina, sem ógulltrygð er, og er það í
samræmi við stefnu annara þjóða. En
jeg telal^eg sjálfaagt, að byggja áþeirri
þekfciágo og reynslu, sem vjer getum
fengið frá öðnftn þjóðurh i slíkum málmfy eéro Alþingi ber alt of litið skyn á.
Svehkn Bjöfósson: Það er ekki
rjett að segja, eins og sagt heflr verið,
að tilganguritín með þessari brtt., sem
jeg og áðrir hafa flutt fram á þgskj.
453, sje sá, að »pilla< nokkrar krónur i
landssjóð. Það vakti fyrir mjer, að um
leið og seðlaútgáifurjetturinn væri aukinn, þá væri það vel við eigandi, að löggjafarvaldið ljeti það koma fram á
einhvem hátt, að það væri nokkuð fast
á þessum rjetti sinum. Um formið má
deila. En það finst mjer sanngjarnt, að
þegar íslandsbanki fær leyfi til að gefa
áfc seðla, sem eru ógulltrygðir, og þannig sama sem fengnir að láni hjá löggjaf&rvaidmu, að bankinn greiði þá ekki
Bömu lágu vextina sem áður af hinni
gulltrygðu seðlafúlgu; ef hann hefir
úókkura þörf fyrir aukninguna, tel jeg
ekki eftir bankanum að greiða þetta
gjald. Annars væri að ræða um peningagræðgi bankans, sem óþarft væri
að svala. Aðalatriðið er þetta, að bankinn sjái um, að nógir seðlar sjeu til fyrir viðskiftaveltuna.
Jeg skildi ekki háttv. 2. þm. Rvk. (J.
M.>. Hann sagði, að ef till. á þgskj.
453 væri samþykt, þá væri það sama
Sém að ætla bankanum að greiða 6%
vexti af seinna hlutanum. Mjer er óskiljanlegt, hvemig háttv. þm. fær þetta út.
Segjum, að bankinn hafi úti 600 þús.
kr., þá nemur tryggingin 300 þús. kr.,
en eftár verða þá að eins 100 þús., sem
bankinn greiðir af 4%. Þetta skilja allir, sem athuga vilja.
«
Hannes Hafstein: Jeg get látið

mjer nægja, að skirskota til ummæla
háttv. framsögum. minni hl. (J. M.).
Jeg skal að eins taka það fram, að
jeg tel till. á þgskj. 453 alveg vanhugsáða; og verði hún samþykt, mun varla
til þess koma, að bankinn noti heimildina. Ástæðan til þess, að bankinn fór
fram á þessa heimild, var sú, .að honum þótti betur við eiga i alla staði, að
unt væri að nota til innanlandsviðskiffcanna innlenda seðla, heldur en að bankinn neyðist til annars hvors, að neita
mönnum um nauðsynlegt starfafje, eða
flytja inn útlenda seðla. En sje þessi
viðauki samþyktur, þá yrði bankanum
bœði hagfeldara og ódýrara að fá seðla
frá útlöndum, heldur en auka seðlaúfcgáfu sína með slíkum kjörum. Að minni
hyggju væri oss miklu sæmra að taka
þetta hjá sjálfum oss, heldur en vera að
hjálpa útlendum bönkum til að selja
sina seðla i veltu hjer á landi.
Bjaroi Jónsson: Jeg greiddi atkvæði með þvi á dögunum, að bankinn
fengi heimild fyrir einni miljón. En um
það hefi jeg ekki getað sannfærst, að
bankanum geti staðið nokkur hætta af
þvi, þótt hann greiddi nokkru hærra
gjald af siðari helft þeirrar upphæðar.
Það getur aldrei komið til, að bankinn
noti heimildina nema örlitinn tima árs,
og aldrei nema þegar þörf er til, eftir
þvi sem viðskiftin kalla að. Jeg hefi
skilið svo beiðni bankans, að hann ætlaði sjer ekki að gjöra þetta að gróðafyrirtæki, heldur til þess að ráða fram
úr þörfum manna. Það getur þá aldrei
skaðað bankann, að greiða 4% af upphæðinni þann tíma, sem hún er notuð.
Þar á móti er gagnið auðsætt fyrir
landsmenn, og slikt hið sama vansæmdin, að fá seðla frá útlöndum. Það er
auðvitað misjafnt, hve mikið er afseðlum úti á hverjum tima, og jafnauðvifc-
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að, að ekki er greitt hundraðsgjald, nema
fyrir þann tíma, sem seðlar eru úti,
Jeg skal nota tækifærið, til þess að
taka það fram, að nauðsyn ber til þess,
að vjer eignumst þessa stofnun, sem nú
er að mestu i eigu útlendra hluthafa,
og því óíslensk. Prumvarp var hjer
fyrir þinginu fyrir nokkrum árum, þess
efnis, að koma i vorar hendur umráðum þessa banka. Það stefndi í rjetta
átt. Þvi væri vert fyrir stjómina að
taka til alhugunar til næsta þings, hver
tök væru á að kaupa bankann.
Framsðgum. minni hl. (Jón
Magnússon): Það er rjett bjá háttv.
framsögum. meiri hl. (B. K.), að samkomulag varð um að fallast á brtt. á
þgskj. 446.
Oðru máli er að gegna um brtt. á
þgskj. 453. Fyrst og fremst er þarura
mjög litlar tekjur að ræða fyrir landssjóð, og i annan stað eru með henni,
eins og háttv. framsögum. meiri hl. (B.
K.) tók fram, brotnar þær meginreglur,
sem viðurkendar eru með öðrum þjóðum. Það hefði ef til vill verið meining
i þvi, að leggja engan skatt á fyrri
helming seðlaaukningarinnar, en þá 6%
eða svo á hinn siðari. En jeg býst við,
að allir hafi áttað sig á því, hvað hjer
er um að ræða, og að lengri umræður
sjeu að eins til að þreyta.
ATKVGR.:
Viðaukatill. 453 feld með 17 : 7 atkv
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
jd:
nei:
Björn Hallsson,
Einar Araórsson,
Einar Jónsson,
Bjami Jónsson,
Guðm. Hannesson, Hannes Hafstein,
Sigurður Eggerz, Jóhann Eyjólfsson,
Sveinn Björasson, Jón Magnússon,
Þorleifur Jónsson, Magnús Kristjánss.,
Þór. Bcnediktsson. Matthias Ólafsson,
Pjetur Jónsson,

nei:
Sig. Gunnarsson,
Sig. Sigurðsson,
Skúli Thoroddsen.
Þeir Eggert Pálssþn, Benedikt Sveinsson, Bjöm Kristjánsson, Hjörtur Snorrason, Jón Jónsson og Stefán Stefánsson,
greiddu ekki atkvæði og töldust til
meiri hlutans.
Brtt. 446 samþ. með 19 shlj. atkv.
Viðaukatill. 429 þar með fallin.
Frumvarpið samþykt með 20 shlj. atkv. og afgreitt til Ed.
(A. 464).

19. Rafmagnsveitur.
Á 14. fundi í Nd., föstudaginn 23. júlí,
var útbýtt
Frumvarpi til laga um rafmagnsveitur,
eins og það var samþ. við 3. umr. i
Ed. (A. 75).
Á 17. fundi í Nd., þriðjudaginn 27.
júli, var frv. tekið til 1. umr.
Sveinn Bjðrnsson: Jeg leyfi mjer
að stinga npp á, að 5 raanna nefnd
verði skipuð í málið.
ATKVGR.:
Frumv. vísað til 2. umr. með 17 shlj.
atkv.
Fimm manna nefnd samþ. með 18
shlj. atkv., og í hana kosnir:
Sigurður Sigurðsson,
. Benedikt Sveinsson,
Einar Jónsson,
Sigurður Gunnarsson,
Björn Hallsson.
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Á 30. fundi í Nd., miðvikudagiun 11.
ágúst, var frumvarpið tekið til 2. u m r.
(A. 75, n. 221, 234).
Framsm (Bencdikt Sveinsson):
Þetta frumv. heflr verið rækilega undirbúið; það er samið eftir lögum 1913-, en
reynslan hefir sýnt, að þau lög eru ekki
nægilega fullkomin, og þyrftu þvi að
koma ný lög í stað þeirra. Rafmagnsnotkun er nú á síðari árum að fara svo
i vöxt, bæði i kaupstöðum og þorpum
hjer á landi, að full nauðsyn er nýrra
íagá. Breytingar þær, sem gjörðar hafa
■vérið á frv. i Ed., virðast nefndinni miða
til bóta, svo að hún taldi óþarft að koma
frám með brtt. En eftir að nefndarálitið var skrifað, þá heyrði nefndin eftir
verkfræðingum hjer í bæ, er vit hðfðu
á.málinu, að eins og frumv. væri komið úr höndum háttv. Ed., þá væru einstaka átriði þar viðsjárverð, sem laga
þyrfti. Nefndin hefði ef til vill komið
fram með brtt. í þá átt, ef hún hefði
ékki vitað, ’að hæstv. ráðherra hefði
komið fram með brtt.
Nefndin telur sjálfsagt, áð frumv. verði
látið gangá fram, óg sjer ekki neina
ástæðu mæla með þvi, áð breyting verði
gjörð á þvi. En hins vegar 'mun hún,
til samkomulágs, ekki leggjast á mðti
þeim brtt., sem fram hafa komið.
Báðherra: Jeg hefl leyft mjer að
koina fraín með tvær brtt. við frv., eins
og Ed. heflr skilið við það. Mjer þykir
vænt að heyra, að háttv. fram. (B. S.)
télur nefndina munu geta fallist á þær.
' f frumv. var uppháflega'til skilið, að
einkaleyfi mætti veita til 30 ára. Ed.
hefir fært þetta hámark niður í 15 ár.
En eftir samtali minu við einn verkfræðing hjer i bænum, sem sjeretaklega
hefír fengist við þetta mál, hefl jeg talið rjett að bera fram fyrri brtt. mina á

þgskj. 234, um að færa ákvæðið um
einkaieyflstímann í samt lag aftur. Verkfræðingurínn sagði, að það gæti veríð
óheppilegt, að einkaleyfl mætti ekki
veita til lengrí tima en 15 ára, því að
það gæti orðið til þess, að menn treystu
sjer ekki til að ráðast í stór fyrirtæki í
þessarí grein. Hins vegar liggur það i
augum uppi, að ekki þarf ávalt að veita
einkaleyfi tii svo langs tima, þó að
heimild sje til þess, þegar sjeretakár
ástæður mæla með þvi, og verður þá
ekki sjeð, að þetta ákvæði þurfi noklcum skaða að gjöra.
Siðustu málsgr. 6. gr. frumv. heflr Ed.
breytt þannig, að yflrmatsnefnd skuli
að eins skipuð 3 mönnum, eða ekki
fleirí mönnum en undirmatsnefnd. Mjer
þykir andkanalegt, að ekki sje ríkar búið um yfírmatsnefndina, því að ef svo
er, getur yfirmatið, eftir eðli sinu, ekki
veitt meiri tryggingu en undirmatið.
Siðari brtt. min á þgskj. 234 miðar til
þess að kippa þessu i lag.
Jeg sje ekki ástæðu til að orðlengjá
þetta frekar, en vænti þess, að brtt
minum verði vel tekið i háttv. deild.
ATKVGR.:
1.—5. gr. samþ. með 21 shlj. atkv.
Brtt. 234,1 —
— 18
— —
— 234,2 —
— 16
— —
6. gr. svo breytt samþ. með 19 shlj.
atkv.
7. —11. gr. samþ. með 21 shlj. atkv.
12,—17. gr. — — 19 — —
Fyrireögn frv. samþ. án atkvgr.
Frumv. visað til 3. umr. með 19 shlj.
atkv.

Á 32. fundi i Nd., föstudaginn 13.
ágúst, var frumv. tekið til 3. u m r.
(A. 304).
Enginn tók til máls.
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ATKVGR.:
Frumv. samþ. með 12 shlj. atkv. og
endursent til Ed.
(A. 321).

Á 40. fundi í Nd , mánudaginn 23.
ágúst, var útbýtt
Frumvarpi um rafmagngveitur,
eins og það var samþ. við eina umr.
i Ed.
Á 42. fundi í Nd., miðvikudaginn 25.
ágúst var frv. tekið tii e i n n a r u m r.
Forseti tók frv. út af dagskrá.
Á 44. fundi í Nd., föstudaginn 27.
ágúst, var frv. enn tekið til e i n n a r
u m r. (A. 505, n. 549).
Framsm. (Benedlkt Sveinsson): Efri deild hefir gjört dálitlar
breytingar á frumv., og nefndin i neðri
deild hefir fallist á breytingar hennar
að öðru leyti en þvi, að hún leggur til
20 ár i stað 15 ára. Áður voru ákveðin hjer i deildinni 30 ár, svo að jeg
vænti nú, þar sem neðri deild slakar
til um 10 ár, að það sæti ekki mótmælum i efri deild, heldur verði hún fús
til að lengja timann um 5 ár. önnur
brtt. nefndarinnar er að eins til skýringar og til að gjöra sanngjamari þau
ákvæði, sem hún hljóðar um. Jeg leyfi
mjer fyrir hönd nefndarinnar að ráða
háttv. deild til að samþykkja frumv.
með þessum breytingum. Vjer höfum
ekki viljað halda þessu 30 ára timatakmarki til streitu, úr þvi að efri deild
vildi ekki fallast á það.

Brtt. 549 var of seint fram komin, og
leitaði forseti leyfis til afbrigða frá þingsköpum um hana, og voru þau leyfð
og samþykt.

ATKVGR.:
Brtt. 549,1 samþ. með 15 shlj. atkv
— 549,2 —
— 15 — —
Erv. svo breytt samþ. með 16 shlj.
atkv. og afgreitt til Sþ.
(A. 599).

20. Kirkjugarður i Beykjavik.
Á 2. fundi i Nd., fimtudaginn 8. júli,
var. útbýtt
Frumvarpi til laga um afhending á landi
til stœkkunar kirkjugarð»in» i ReykjavOt.
(A. bls. 118—119).
Á 4. fundi i Nd., mánudaginn 12. júli,
var frumvarpið tekið til 1. umr.
Báðherra: Þetta frumv. er gamalkunnugt hjer í deildinni. Frumv. liks
efnis var afgreitt í Nd. í fyrra, en sofnaði i Ed. Þegar i fyrra var svo komið,
að fyrirsjánlegt var, að grafreitur Reykjavikurbæjar yrði útgrafinn á næsta ári,
en af þvi leiddi, að óbjákvæmilegt var
aðgjöra ráðstafanir til þess, að hann yrði
stækkaður. Frumvarp þetta fer fram á
að skylda menn, sem land eiga að
Reykjavikurkirkjugarði, til að láta það
af hendi, gegn fullu endurgjaldi, ogjafnframt er ætlast til, að lögleitt verði legkaup fyrir Reykjavikursókn.
Á þinginu i fyrra mun, i sambandi
við þetta mál, hafa verið skorað á stjórnina, að rannsaka líkbrenslufyrirkomulagið og búa það mál undir næsta þing.
Jeg veit ekki, hvort það hefir verið
gjört. Að .minsta kosti hafði jeg ekki
tima til þess. Jeg býst við, að væntanleg nefnd grafist fyrir um það mál, og
hvort tiltækilegt sje að koma þvi i framkvæmd.
Jón Magnússon: Jeg vil leyfa
mjer að stinga upp á 5 manna nefnd
að umræðunni lokinni.
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Sveinn Bjðrnsson: Eins og hæstvirtur ráðherra tók fram, var þetta frv.
fyrir deildinni i fyrra, og um leið og
það var afgreitt frá deildínni, var samþykt þingsályktunartiUaga þess efnis,
að skora á landsstjórnina, að rannsaka
likbrenslufyrirkomulagið, og undirbúa
það mál fyrir næsta þing. Mjer er
kunnugt um, að það hefir ekki verið
hægt að gjöra eins ítarlega og þörf er
á Jeg vil leyfa mjer að skoða ummæli
hæstv. ráðherra sem ósk um, að væntanleg nefnd taki jafnframt til athugunar likbrensluspursmálið. Jeg vildi undirstrika þá ósk fyrir mitt leyti.
ATKVGR.:
Frumv. visað til 2. umr. með 15 shlj.
atkv.
Fimm manna nefnd samþ. með 17
shlj. atkv.
Kosningu hlutu með hlutfallskosn.:
Hjörtur Snorrason,
Matthias Olafsson,
Jón Magnússon,
Þórarinn Benediktason,
Guðmundur Hannesson.

Á 24. fundi i Nd., miðvikudaginn 4.
ágúst, var frv. tekið til 2. umr. (A.
bls. 118—119; þgskj. n. 162, 163).
Franum. (Guðm. Hannesson):
Jeg held, að mest af því, sem máli
skiftir, sje tekið fram i nefndarálitinu.
Aðalatriðið er verðið. Og er þá á
það að lita, hvort stækka beri gamla
kirkjugarðinn, eða fá ódýrara land undir nýjan kirkjugarð. Nefndin hefir athugað ýms svæði, t. d. úti á Melum,
hjá Vatnsmýrinni, hjá Sunnuhvoli og
víðar, og er enginn vafi á þvi, að utan
Álþt. 1915. B. III.

bæjar má viðar en á einum stað fá laglegt kirkjugarðsstæði. Á þennan hátt
má spara mikið fje, samanborið við það,
að kaupa lóð inni i bænum. 011 nefndin var því sammála um það, að þótt
stjórninni værí falin framkvæmd málsins, væri þó hyggilegast, að kaupa land
undir nýjan garð utan aðalbæjaríns.
Nefndin hefir einnig athugað líkbrenslumálið og komist að þeirrí niðurstöðu, eins og sjá má af nefndarálitinu,
að slik stofnun jnundi tæplega kosta
undir 50 þús. kr. Þótti henni þvi ekki
tiltækilegt að ráðast í það nú, og ofmiklu til kostað, þar sem að eins fáir
menn mundu verða til að láta brenna
sig fyrstu árín, þótt leitt sje, að þurfa
skuli að flytja til útlanda lik þeirra
manna, sem vilja láta brenna sig. Um
kostnaðinn er og það að segja, aðengu
ódýrara er að láta brenna sig engrafa,
heldur mun dýrara. Líkvagn og skraut
o.fl. er oft hið sama, og eins þarf legsíað í
kirkjugarði fyrir öskuna.
Þorleifur Jónsson: Mjer finst
jeg vaða i villu og svima um, hvernig
jeg eigi að snúa mjer i þessu máli;svo
litlar bendingar gefur nefndin um það,
hverja leið hún telji best færa. Svo er
að sjá, sem hún hallist að þvi, að kaupa
land undir nýjan kirkjugarð. En engar bendingar eru gefnar um það, hvað
slikt land mundi kosta.
Jeg hefi heyrt nefnt svo kallað Nýjatún, sem kosta mundi alt að 100 þús.
króna, og verð jeg að telja það ægilegt,
ef landið á að fara að kasta út stórfje
fyrír kirkjugarðsstæði handa Reykjavik.
Mjer þætti nú fróðlegt að heyra, hvern
stað nefndin hefir hugsað sjer og yfirleitt nánari upplýsingar um málið, með
þvi að hjer getur verið um mikil útgjöld að ræða fyrir landssjóð.
47
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Á 37. fundi i Nd., fimtudaginn 19.
Framsðgum. (Guðm. Hannesson): Það er í rauninni eðlilegt, að ágúst, var frumvarpið með fyrirsögnslík fyrirspurn komi fram, og hefði mjer inni:
ef til vill verið skylt að gjöra nánari Frumvarp til laga urn afhending á landi
til Tárkjugarðs i Reykjavik,
grein fyrir þessu atriði.
Það munu allir skilja, að mikill verðenn tekið til 3. u m r. (A. 223, 327).
munur hlýtur að vera á landi, aem metið er að eins tii grasræktar, og dýrum
Framsðgum. (Guðm. Hanneshúaastæðum. Það kom til tala í nefnd- son): Nefndin hefir leyft sjer að koma
inni, að ákveða hámark verðsins, en með breytingartillögu, sem er prentuð
þótti ekki hyggilegt, þvi þá hefðu land- á þingskjali 327. Hún ætlaði sjer, þegeigendur ef til vill notað ajer það, og ar málið var tekið út af dagskrá um
krafiat að minata kosti þeirrar upp- daginn, að reyna að ákveða til fulls,
hæðar.
hvar kirkjugarðsstæði væri hagkvæmAðalatriðið er þetta, að stjórnin kaupi ast, og hvað það myndi kosta nákvæmekki land, nema það aem metið er aem lega. En þrátt fyrir allar tilraunir,
tún; með öðrum orðum, kaupi ódýrt sem nefndin hefir gjört, til þess að
land, en ekki þar aem hússtæði er. Þvi finna hentugan stað, þá er hún ekki
er þetta óákveðna orðalag, til þess að alls kostar ánægð. Og þess vegna hefir
engum sje gefið undir fótinn. Auðvitað hún ekki sjeð annað heppilegra en að
eru blettirnir margir, sem hægt er að skjóta þvi til stjórnarinnar. Hins vegnota, en til þess að ákveða, hvar besti ar hefir nefndin fengið fulla vissu um
staðurinn sje, verður að taka grafir á það, að viða má fá sæmileg kirkjunokkrum stöðum, en þetta þótti nefnd- garðsstæði, sem ekki eru húsastæði, og
inni rjettast að fela stjórninni.
að 10,000 kr. muni nægja til garðkaupa,
og óþarft sje að gjöra ráð fyrir hærri
ATKVGR.:
fjárupphæð. Þetta er heldur minni uppBrtt. 163,1 samþ. með 15 shlj. atkv.
hæð en upprunalega var gjört ráð fyrir.
1. gr. þar með fallin.
Nefndin hefir því hugsað sjer, að leg2. gr. samþ. með 16 shlj. atkv.
kaup skyldi lækkað fyrir bragðið. HugBrtt 163,2 samþ. með 13 shlj. atkv.
myndin var ekki sú, að landssjóður ætti
3. gr. svo breytt samþ. með 14 shlj. að græða á legkaupinu, og þess vegna
atkv.
fanst okkur aanngjarnt að færa það
Brtt. 163,3 (við fyrirsögnina) samþ. niður, ef landið fengist ekki fyrir hærra
án atkvgr.
verð en 10,000 kr. alls, þó væntanleg
Fyrirsögnin svo breytt samþykt ón uppþurkun bættist við laudsverðið.
atkvgr.
Frumv. visað til 3. umr. með l&shlj.
Ráðherra: Það eru að eins nokkatkvæðum.
ur orð, sem jeg vildi segja um brtt. á
þgskj. 327.
2. brtt. er um-það, að upphæðin verði
takmörkuð við 10 þús. kr. Jeg skal
Á 26. fundi i Nd., föstudaginn 6. ág., ekki segja, nema sú upphæð kunni að
nægja. En jeg vildi að eins benda á,
var frumv. tekið til 3. u m r.
Forseti tók frv. út af dagskrá.
að það getur verið óheppilegt, að tak-
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marka upphæðina á þenna hátt, því að
hugsanlegt er, að hægt verði að komast
að betri kaupum, ef stærra land er
keypt.
Þá er 3. brtt. Jeg er ekki viss um,
hvort ijett er að færa legkaupið þannig
niður. Ef það er ekki fært niður, býst
jeg við, að það nemi samtals 8—10
hundruð kr. á ári. Og mjer skilst, að
það megi naumast minna vera, ef tilætlunin er sú, að láta landssjóð sleppa
skaðlausan. Hvern einstakling munar
ekki mikið, hvort hann geldur ðO aurum eða 1 krónu meira eða minna, en
það dregur sig saman, og getur munað
nokkru, þegar það kemur á eina hönd.
Jón Magnússou: Að þvi er snertir upphæð legkaupsins, þá er jeg alveg
á öfugri skoðun við hæstv. ráðherra.
Jeg álit, að ekki hafí einungis verið
ástæða til að færa það niður, heldur
hefði að rjettu lagi átt að fella það alveg burtu. Að visu gjörði jeg þetta
ekki að ágreiningsefni i nefndinni. Jeg
sá mjer það ekki fært. En jeg hygg,
að það sje auðsjeð hverjum manni, að
Reykvíkingar eru hjer beittir stakasta
misrjetti gagnvart öðrum landshlutum.
Þvi að annarstaðar þurfa menn hvergi
að greiða legkaup. Sist hafði jeg vænst
þess, að hæstv. ráðherra yrði á móti þvi,
að færa legkaupið niður, þvi að þó að
það yrði gjört, yrði það samt sem áður
hærra en gjört var ráð fyrir í frumv.
stjórnarinnar. Jeg skal ekkert um það
segja, hvernig Reykjavíkursöfnuður tekur þessu, að þurfa einn af öllum söfnuðum landsins að gjalda legkaup. En
ekki er það óhugsandi, að hann segði
við landssjóð, að han'n mætti halda prestunum og kirkjunni, söfnuðurinn skyldi
sjálfur sjá fyrir sjer. Jeg er ekki að
segja að söfnuðurinn gjöri þetta. En
vjst hefði það getað komið fyrir i öðr-

um söfnuðum á þessu landi, að þeir
kærðu sig ekki um þjóðkirkju með þessum skilyrðum.
Til hins er nokkur ástæða, að takmarka upphæðina við 10 þús. kr., þar
sem ætla má, að hægt sje að fá nægilega stórt land til garðsins fyrir þá upphæð. Jeg tel heppilegt að gjöra ráð
fyrir nýjum kirkjugarði, og hann ætti
helst að vera austan bæjar. Ef bærínn
vex mikið úr þessu, er miklu heppilegra að garðarnir sjeu tveir, annar
vestan bæjar og hinn austan, þó að vegalengdimar hjer sjeu vitanlega ekki
miklar.
Eggert Pálason: Það er að eins
stutt athugasemd sem jeg vildi gjöra.
Mjer finst dálitil ónákvæmni i frumv.,
ef brtt. nefndarinnar verður samþykt.
í 2. brtt. er gengið út frá, að kirkjugarðarnir verði tveir, en i 3. gr. frumv.
er sagt, að legkaup skuli greiða fyrir
þá, sem grafnir eru i kirkjugarði Reykjavikur
Hjer ætti vitanlega að standa:
i kirkjugörðum Reykjavikur.
Hvað það snertir, að óviðfeldið sje að
hafa legkaup hjer i Reykjavik en ekki
annarstaðar, þá er þess að gæta, að
hjer stendur nokkuð sjerstaklega á. Alstaðar annarstaðar á landinu er hægt
að fá land undir kirkjugarða fyrír mjög
litið verð, og viðast hvar fyrir alls ekkert. En þvi er ekki að heilsa hjer. Það
er þvi ekki tiltökumál, þó að Reykvikingar verði fyrír þessu misrjetti, sem
sumir kalla svo. Einnig er þess að gæta,
að hjer i Reykjavik er fleira fríkirkjufólk en nokkurstaðar annarstaðar á
landinu, og er ekki nema eðlilegt, að
landssjóður leggi þvi ekki grafreit fyrir
ekki neitt. Hins vegar verð jeg að
segja, að mjer þætti það ekkert óviðfeldið, þó að legkaup værí alstaðar tekið upp. Það yrði vitanlega haft þeim
47*
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mun lægra, því minna sem til kirkjugarðanna þarf að kosta.
Pjetur Jónsson: Út af ræðu hv.
2. þm. Rvk (J. M.) vildi jeg taka nokkuð
fram til andmæla. (Jón Magnusson:
í»að er ekki hægt). Jú, jeg held það
sje hægt. Jeg held, að það hafi ekki
verið alveg nægilega athugað, sem hann
sagði, að með legkaupinu væri Reykjavíkursöfnuður beittur misrjetti gagnvart
söfnuðum landsins. Hann hefir ekki
gætt þess, hvemig hagar til. Það
er satt, að legkaup er úr lögum numið
alstaðar, og jeg er á því, að það hafi
ekki verið rjett gjört; teldi því rjett, að
jafnframt því, sem það er leitt í lög
hjer, væri það einnig lögleitt í öðrum
söfnuðum landsins. En þessa skoðun
hefi jeg ekki af því, að jeg telji Reykvikinga beitta ranglæti, þó að þeir, einir sjer, gjaldi legkaup, Því er svo varið um flestar kirkjur landsins, að þær
eru í höndum safnaðanna. Þeir borga
kirkjunum nægilegt fje til viðhalds og
einnig kirkjngörðunum. Það kemur niður á söfnuðunum að halda kirkjugörðunum við og leggja til grafreit, þó að
þeir borgi ekki legkaup; ef lögmælt
kirkjugjöld hrökkva ekki til, bætir söfnuðnrinn við eða hækkar kirkjugjaldið.
Hjer veit jeg aftur á móti ekki til, að söfnuðurinn leggi kirkjunni eða kirkjugarðinum, nokkuð annað en föstu kirkjugjöldin og girðing um grafreitinn.
Framgðgum. (Guðm. Hannesson): Jeg held að það geti tæplega
misskilningi valdið, að í 3. gr. frumv.
stendur »i kirkjugarði* i stað i kirkjugörðum, þegar það er að öllu leytibersýnilegt, að frumv. gjörir ráð fyrir tveimur kirkjugörðum.
Að upphæðin til landkaupannaer bundin við 10. þús. kr., kom af því, að nefndjn þóttist viss um, að hægt væri að fá

nægilega stórt land undir kirkjugarðinn,
án þess að farið væri fram úr þeirri
upphæð.
ATKVGR.:
Brtt. 327,1 samþ. með 17 shlj. atkv.
— 327,2 (fyrri málsgr.) samþ. með 16
shlj. atkv
— 327,2 (síðari málsgr.) samþ. með 17
shlj. atkv.
— 327,3 samþ. með 16: 8 atkv. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
jd:
nei:
Bjöm Hallsson,
Eggert Pálsson,
Björn Kristjánss., Bened. Sveinsson,
Guðm. Eggerz,
Einar Arnórsson,
Guðm. Hannesson, Einar Jónsson,
Jón Magnússon,
Jón Jónsson,
Magnús Kristjánss., Sig. Sigurðsson,
Matth. Ólafsson,
Stefán Stefánsson,
Sig. Gunnarsson, Þorleifur Jónsson,
Skúli Thoroddsen,
Sveinn Björnsson,
Þór. Benediktsson.
Bjarni Jónsson, Hannes Hafstein, Jóhann Eyjólfsson, Pjetur Jónsson ogSigurður Eggerz greiddu ekki atkvæði, og
töldust til meiri hl.
Einn þingmaður fjarstaddur.
Frumvarpið samþykt með 16 ,shlj.
atkv. og afgreitt til Ed.
(A. 449).

Á 49. fundi i Nd., fimtudaginn 2. september, var útbýtt
Frumvarpi til laga um afhendingu d
landi til kirkjugarðs i Reykjavik,
eins og það var’ samþykt við 3. umr.
í Ed. (A. 692).
Á 51. fundi i Nd., laugardaginn 4.
september, var frumv. tekið til einna r u m r.
Forsetí tók málið út af dagskrá.
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Á 52. fundi í Nd., raánudaginn 6.
september, var frumvarpið enn tekið til
einnar umr. (A. 692, n. 777).

ATKVGR.:
Brtt. 777,1 samþykt með 16 sámhlj.
atkv. .
’' '
— 777,2 Samþýkt án atkvæðagreiðslu.
Frumv. svo bréytt samþ. með 16 shlj.
atkv. ög endursent til Ed.'

Framsögnm. (Guðm. Hannesson): Þessar brtt., sem nefndin befír
komið fram með við fruravarpið, eru
svo auðskildar, að ekki þarf orðum að
þeim að eyða.

■’ (A. 788).

II.
Pingmannafrumvðrp.

1. Dómþinghár i Vöðluþingi
og Þingeyjar.
Á 9.. fundi í Nd., laugardaginn 17.
júli, vár útbýtt
Frumvarpi til laga um sjerstakar dómJnnghár i Öxnadáls og, ArsTcógshreppum.
(A. 44).
Á 11. fundi í Nd., þriðjudaginn 20. júlf,
var frv. tekið til 1. u m r.
Forseti tók frv. út af dagskrá.
Á 12. fundi í Nd., miðvikudaginn 21.
júli, var frv. enn tekið til 1. umr.
Flutnm. (Stefán Stefánsson):
Fyrir 2 árum flutti jeg hjer á þingi að
nokkru leyti sams konar frumv. og við
þingmenn Eyfírðinga flytjum nú, sem
sje um sjerstaka dómþinghá i öxnadalshreppi. Fylgdu þeirri málaleitun þá
undirskriftir fjölda bænda i hreppnura.
Svo stóð á, að öxnadalshreppur var þá
nýlega aðskilinn frá Skriðuhreppi hinum forna, en öxndælir höfðu bygt sjer
nýtt fundarhús. Töldu því hreppsbúar
æskilegt, að ,,hreppurinn væri sjerstök

dómþinghá. Máli þessu var vel tekið
hjer í deildinni, en í Ed. var frv. fargað við 1. umræðu. Siðan þetta var,
hefir Arnarneshreppur skifst í 2 hreppa,
Árskógshrepp og Arnarneshrepp. Árskógshreppur á myndarlegt fundarhús
og Arnarneshreppur sömúleiðis; er það
steinhús all vandað og vel frá gengið.
En þar sera hvorugt þetta hús verður
notað til manntalsþinga, eins og nú er
ástatt, verða báðir hrepparnir að leigja
sjer hús til þess á Hjalteyri. Við þetta
þykir mönnum líttunandi. Þvi varþað,
að á manntalsþinginu i vor, sem leið,
var viðkomandi sýsluraaður spurður um
það, hvort hann hefði nokkuð á móti
þvi, að þessir tveir hreppar yrðu hvor
um 8ig sjerstök dómþinghá. Svaraði
hann því á þá leið, að hvað sig snerti
sæi hann því ekkert til fyrirstöðu. En
því var sýslumaðurinn spurður að þessu,
að helsta mótbáran, sem kom fram á
móti málinu i Ed., var sú, að þetta
hefði i för með sjer svo mikinn kostnað og aukna fyrirböfn fyrir sýslumann-
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inn. Álit sýslumanns var fært inn i
Á 16. fundi i Nd., mánudaginn 26.
þingbókina, og var það gjört til þess, júli, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 44).
að ef sama mótbáran kæmi hjer fram
Enginn tók til máls.
nú, þá væri hægt að fá það með símskeyti, eða á annan hátt. Jeg vona, að
ATKVGR.:
háttv. deild taki málinu vel, eins og áðFrv. samþ. með 17 shlj. atkv. og afur, og afgreiði það tafarlitið til háttv. greitt til Ed.
Ed. Jeg sje ekki neina ástæðu til, að
(A. 103).
nefnd verði sett i málið, þar sem það
liggur svo ljóst fyrir. Það skal jeg taka
fram, að þvl. var hreyft í Ed., þegar
frv. fjell þar, að ekkert mundi vera á
móti þvi, að 2 manntalsþing væru haldÁ 26. fundi í Nd., föstudaginn 6. ágúst,
in i sðmu dómþinghánni. Jeg vii ekki
fullyrða neitt um það atriði, en það var útbýtt
bygg jeg að eigi sjer mjög óviða stað Frumvarpi til laga um sjerstákar dómbjer á landi, enda lögfræðinganna að þinghdr i Öxnadals-, Árskógs, Reykdœlaskera úr þvi, hvort slík tilhögun er og Aðaldœlahreppum,
eins og það var samþykt við 3. umr.
með öllu lögleg. En þegar viðkomandi
í
Ed.
(A. 238).
sýslumaður sjer ekkert á móti þessari
Á 28. fundi i Nd., mánudaginn 9.
breytingu, sem frumvarpið fer fram á
að gjörð sje, þá get jeg ekki sjeð, að ágúst, var frumvarpið tekið til e i n n a r
löggjafarvaldið hafí nokkra verulega u m r.
ástæðu lengur, til þess að neita um
hana.
Framsðgum. (Stefán Stefánsson): Jeg hefí eiginlega ekkert sjerATKVGR.:
stakt um þetta mál að segja, annað en
Frv. vísað’ til 2. umr. með 16 shlj. það, að jeg er þakklátur háttv. Ed. og
atkv.
tel það vel farið, að hún hefír samþykt
frumvarpið um sjerstakar dómþinghár i
Oxnadals- og Árskógshreppum. Að visu
er frumvarpið að því leyti breytt, að
Á 14. fundi i Nd., föstudaginn 23. sjerstakar dómþinghár skuli einnig vera
júlí, var frv. tekið til 2. umr. (A. 44). i Reykdæla- og Aðaldælahreppum í
Enginn tók til máls.
Þingeyjarsýslu. Þessari viðbót hefí jeg
alls ekki neitt á móti, þar sem mjer er
ATKVGR.:
kunnugt um, að þar hagar eins til og i
Frumvarpsgreinin samþ. með 17 shlj. öxnadals- og Árskógshreppum, að þeir
atkv.
eiga fundarhús hvor um sig, og er þá
Fyrirsögn frv. samþ. án atkvgr.
sjálfsagt, að þeir njóti sömu rjettinda
Frv. visað til 3. umr. með 17 shlj. og hliti sömu lögum, sem hinir hreppatkv.
amir. Jeg vil því leyfa mjer að leggja
til, að frv. verði samþykt óbreytt, eins
og það kom frá háttv. Ed,
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ATKVGR.:
Frumv. samþ. með 17 shlj. atkv. og
afgreitt
sem löq frá Alþinqi.
(Sjá A. 271).

2. ófriðarráðatafanir.
A 16. fundi i Nd., mánudaginn 26.
júii, var útbýtt
Frumvarpi til laga um heimildir fyrir
landsstjómina til ýmsra ráðstafana út af
Norðurálfuófriðinum. [Frá dýrtiðarnefndinni]. (A. 88).
Á 18. fundi í Nd., miðvikudaginn 28.
júli, var frumv. tekið til 1. u m r. (A.
88, n. 89, 102, 106, 113).
Framsðgnm. meiri hl. (Sveinn
Björnsson): Jeg finn ekki ástæðu til
að fara neitt rækilega út i málið nú við
1. umr., en læt mjer nægja að visa til
nefndaráiitsins. Brtt. þær, sem fram
hafa komið við frv., snerta einstök atriði, sem ekki er ástæða til að ræða að
svo stöddu. Jeg vænti, að háttv. deild
sje á sama máli og nefndin um það, að
nauðsynlegt sje að setja lög um þetta
efni, og geti því visað frv. til 2. umr.
án frekari umræðu i þetta skifti.
ATKVGR.:
Frv. vísað til 2. umr. raeð 21 shlj.
atkv.

Á 20. fundi í Nd., föstudaginn 30.
júil, var frv. tekið til 2. u m r.
Framsðgnm. meiri hl. (Sveinn
Bjðrnsson): Eins og nefndarálitið
ber með sjer, og jeg benti á við 1. umr.,

er hjer um það að ræða, að gefa út lik
lög og þau, er talið var nauðsyniegt að
gefa út á siðasta þingi, út af Norðurálfuófriðnum, sem sje lög um að heimila lamdstjórninni að gjöra ýmsar ráðstafanir vegna þess ástands, er ófriðnrinn kynni að skapa á milli þinga. öii
nefndin er sammála um það, að óisjákvæmilegt sje að setja ný lög i þessa
átt, I stað laganna frá i fyrra, sem n*
eru úr gildi gengin. Nefndin er einnig
sammála um efni laganna að öito ieytt
öðru en því, sem kemur fram i netod*
aráliti minni bl. nefndarinnar á þgskj.
123 og i brtt. á þgskj. 113. Úm þa»
atriði, aem nefndin er sammáto um,
skal jeg ekki fjölyrða. Jeg vil
eine
drepa á það, að í 2. gr. laganna frá i
fyrra var stjóminni heimilað að taka.
ait að 500 þús. kr. lán til matvörukaupa,
ef á þyrfti að halda. Þessa heiuiöd
mun stjómin hafa notað að mestuleytt
á siðasta hausti. Nefndin leit svo á, að
óþarft væri að binda þessa heimild við
svo lága upphæð, og leggur því tii að
stjóminni verði heimiluð 1 milj. króna
lántaka, en auðvitað i því trausö, að
þessi heimild verði ekki notuð að fuilu,
nema brýn þörf krefji.
Þá skal jeg vikja örfáum orðum að
breytingartillögum þeim, sem fram hafa
komið.
Brtt. á þgskj. 102 fer fram á þá
breytingu á 1. sctningu 2. gr. frv., að
bætt sje inn orðinu »brýn< á undan
orðinu >þörf«. Jeg held, að þessi brtt.
sje i sjálfu sjer óþörf. Þessi setning 1
frv. nefndarinnar er tekin orðrjett úr
iögunum frá i fyrra. Jeg held, að ekkert það bafi fram komið, sem gefi ástæðu
tii að <brýna« stjóraina í þessu efni, ogþvi msptti eins vel fara að haida hjer
sama orðalaginu, sem haft var um þetta
atríði í iögunum i fyrra.
Þá em brtt. á þgskj. 113 frá rainni
hi. nefndarínnar. Eins og sjá má á frv.
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á þgskj. 88, hefir meiri hl. nefndarinnar viljað leggja til, að auk útflutningsbannsins á útlendum vörum, sem heimilað var í lögunum í fyrra, verði einnig heimilað að leggja útflutningsbann
á íslenskar afurðir, þó þannig, að landstjórnin hafl heimild til að veita undanþágur frá slíku banni, með þeim
skilyrðum, sem hún telur nauðsynleg.
Minni hl. nefndarinnar hefír ekki getað
fallist á þetta. Hann leggur til, að
stjórninni sje að eins heimilt að leggja
útflutningsbann á islenska wwzfvöru, og
þó því að eins, að »aðflutningur til
landsins af útlendum matvælum heftist
svo, að til voða horfí fyrir landsmenn*.
Eins og sjá má á nefndarálitinu á
þgskj. 123, heflr minni hlutinn gjört
grein fyrir ástæðum þeim, er hann telur mæla með þessari breytingu. Skal
jeg leyfa mjer að athuga þær ástæður
lítiðeitt..
Astæðan til þess, að meiri hl. nefndarinnar hefír stungið upp á þvi, að
stjórninni sje heimilað að leggja útflutningsbann á islenskar afurðir, er sú,
að hann óttast, að svo geti farið, að hið
háa verð, sem nú er á islenskum afurðum erlendis, gjöri það að verkum, að
menn flytji svo mikið út, að innlend
vara til manneldis verði ekki fáanleg
í landinu. Meiri hlutinn litur svo á, að
af þessu geti leitt það böl fyrir landsmenn, að ekki sje forsvaranlegt fyrir
þingið að loka augunum fyrir því, heldur skylda þess að sýna þá forsjálni, að
gjöra ráðstafanir til þess að afstýra
voðanum. Minni hlutinn lítur ekki svo
svörtum augum á þetta mál. Hann viðurkennir að vísu, að það geti komið
fyrir, að. þurð verði á íslenskum vörum í landinu, en hann telur það, ekki
munu koma að sqk, meðan hægt sje
að fá nóg af útlendri vöru. Við þetta
er það að athuga, að það er erfltt fyrir stjórnina, hver sem hún er, að setja

undir lekann, ef hún má ekki gripa til
neinna ráðstafana i þessu efni, fyrr en
það er komið á daginn, að aðflutningur á útlendri vöru hefir tepst. Jeg akal
taka dæmi þessu til skýringar. Islenska
kjötið er flutt út í október og nóveraber.
Nú er það hugsanlegt, að á meðan útflutningurinn fer fram, flytjist nægilega
mikið til landsins af útlendri vöru. En
i desember teppast allir aðflutningar.
Hvernig á stjórnin þá að geta sett undir lekann? Jeg sje ekki hvernig hún
á að fara að því. Hjer er einnig á
annað að lita. Landsmenn eru þannig
gjörðir, að þeim þykir ilt að lifa á brauði
einu saman. Hingað til hafa þeir orðið að hafa annað sjer til viðurværis en
erlenda kornvöru. Mönnum er næstum
ómögulegt að neita sjer um alla islenska
vöru til manneldis. Mörgum mun þvi
þykja ilt, ef innlenda varan flytst svo
mikið út, að hún verði ekki fáanleg
í landinu, jafnvel þótt ekki komi til
þess, að það leiði til hungursneyðar.
Þetta nær ekki heldur eingöngu til
matvæla. T. d. má flytja svo mikið út
af ull, að til vandræða horfí fyrir landsmenn. Að minsta kosti eru deildar
meiningar um það, jafnvel þótt hægt
væri að fá bómull frá útlöndum i staðinn, að heppilegt sje að skifta á henni
til klæðnaðar og góðri islenskri ull.
Minni hlutinn heldur þvi fram, að ekki
hafí verið flutt meira út af islenskum
afurðum en venja heflr verið til, og að
engin ástæða sje til að halda, að svo
verði. Meiri hlutinn heldur aftur á
móti, að mjög mikil hætta sje á þvi, og
byggir þá skoðun sina á þeirri skiljanlegu ástæðu, að innlendu afurðirnar eru
í svo óvenjulega háu verði. Minni hl.
segir, að kjöt muni verða fáanlegt i
landinu við sama verði og bændur fái
fyrir það annars staðar. Þetta getur
rjett verið. En þó get jeg nefnt dæmi
tii þess, að islenskt sauðakjöt hefir ekki

753

Þingmannafrumvörp samþykt.

754

Ofríðan&ðstafanir.

verið fáanlegt hjer í Reykjavík, nema staðið sig við að halda skipunum úti
fyrir mun hæpra verð en það var á sjer til stórskaða.
sama tima selt fyrir í Kaupmannahöfn.
Þá finnur minni hl. ekki ástæðu til
Þá fer minni hlutinn inn á annað þess, að hefta á neinn hátt útflutning
spursmál, sem líka hefir vakað fyrir hrossa, af þeirri ástæðu, að bændur
meiri þlutanum, að nauðsynlegt geti mundu aldrei fækka. hestum sjer til
orðiðað iakmarka verð á matvælum ; skaða. En það þarf ekki að leita víða
kjöt pg fiskup geti stigið svo í verði, um land, til þess að finna þessdæmi, að
að .,það verði gjörómögulegt fyrir fá- sum hjeruð hafa, fækkað hestum sjer til
tæklinga að afla sjer þeirrarfæðu. Þar tjóns, vegna hins háa verðs og stundartil svarar minni þlutinn því, að það gróðans — og isíenski hesturinn er svo
gjöri ekki mjög mikið til, þótt svo verði, nauðsynlegur, að án hans getum við
vegna þess,að verkkaup manna hafi ekki verið. Jeg vil undirstrika það,
hæfclpaðsvo, að Þeir geti staðið sig við að meiri hlutinn fer hjer að eins fram
að lfaypa hærra verði. Þessu er því á varúðarráðstöfun — heimild til stjórntil að svara, að þótt litið sje burtu frá arinnar, til þess að gjöra það, sem kann
föstum embættismönnum, þá heflr kaup að verða nauðsynlegt vegna þess ástands,
fastra starfsmanna eða sýslunarmanna sem getur skapast, vegna Norðurálfulandssjóðs eða opinberra stofnana alls ófriðarins. Meiri hlutinn álitur þetta
ekkj, hækkað, og þótt kaup verkamanna heppilegri aðferð, heldur en að visa til
hafj hækkað um 10—15%, þá hrekkur bráðabirgðalaga. Það er betri regla, að
það ekki langt upp i verðhækkun nauð- þingið reyni að hafa töglin og hagldirnsynjavara, sjerstaklega ef svo reynist, ar um það, sem gjöra þarf, meðan það
að £jöt hækki um 100%, sem menn eru situr, en það neyðarúrræðislöggjafarhræddir um að verði. Þá talar minni vald, sem bráðabirgðalöggjafarvaldið er,
hlutinn um útflutning á fiski og bendir og ekki á að gripa til, nema i alira
á það, að Reykjavik geti alt af verið itrustu nauðsyn.
vel birg að fiski, þar sem botnvörpungJeg skal svo ekki lengja mikið umaroir geti, vegna ófriðarins, ekki flutt ræðumar, en vil að eins drepa á það,
ísfisk Jjl Englands; það verði því auð- að mjer virðist það Jiggja i nefndaráliti
velt að £aupa hann ódýru verði. Satt minni hlutans, að tillögur meiri hlutans
að segja hjelt jeg, að háttv. þm. N. Þ. sjeu sprottnar af ástæðulausum ugg
(B. S.) væri að minsta kosti svo kunn- Reykvíkinga og annara sjávarkauptúna
ugur botnvörpuútveg, að hann vissi, að um, að hjer sje meiri hætta á ferðum
þýðingarlitið var að benda á þetta. en i raun og veru er, og jafnframt, að
Honum ætti að vera kunnugt um það, óskir þeirra stafi af smásmuglegri öfund
að það hefir alls ekki svarað kostnaði yfir þvi, að landbóndinn græði dálitið
að veiðafisk til að salta á haijstvertíð- meira nú en venjulega; nú sje verið að
inni. Þess vegna hafa botnvörpungar reyna að ná i hans litla hagnað. Þetta
»fiskað í, i8« og selt jsfiskinn til Eng- er hinn mesti misskilningur. Meiri
landfif En það getur alls ekki, borgað hlutinn hefir ekki einu sinni viljað fara
sig að fiska á þann hátt fyrir Reykja- eins langt og margir aðrir, nefnilega
vik, vegna þess, að markaður hjer er að leggja ófriðarskatt á — skatt á þann
alt of lífcill Qg útgjörðarmenn geta ekki hagnað einstaklinga, sem þeir fá af
Alþt. 1915. B. IÚ.

48

755

Þingmannafrumvörp samþykt.

756

Ófriðarriðstafanir.

framlciðslu sinni eða starfi, vegna tilviljunar einnar, en ekki fyrir eigin
tilverknað. Jeg get fullvissað menn
um, að það eina, sem fyrir meiri hiutanum vakir, er, að reyna að tryggja
það, að næg matvæli sjeu í landinu, og
menn með litlum tekjum þurfi ekki að
fara á sveitina eða svelta. Meiri hlutinn væntir þess því, að brtt. 1. og 2. á
þgskj. 113 og brtt. á þgskj. 106 verði
feldar.
Þá er 3. brtt. á þgskj. 113. Hún fer i
þá átt, að fella burtu heimild til stjórnarinnar, til þess að verja því fje úr
landssjóði, sem nauðsynlegt sje til framkvæmdar þessara laga. Jeg skil ekki
annað en þessi tillaga sje sprottin af
einhverjum misskilningi. Það er rangt
að leggja stjórninni skyldur á herðar,
sem heimtað er af henni að hún ræki
vel, og hún verður að rækja vel, ef að
gagni á að koma, en leyfa henni ekki
að verja neinu fje til þessa. Slíkt er
óframkvæmkvæmanlegt.
Sjeu menn
hræddir um, að stjórnin fari illa með
þessa heimild, þá eru alt af til eftirlits
með henni 5 menn, sem settir eru til
höfuðs henni, kosnir af Alþingi.
Framsm. minni hl. (Þorleifur
Jónsson): Jeg vona, að nefndarálit
minni hlutans á þgskj. 123 sje svo skýrt,
að ekki þurfi að árjetta það með mörgum orðum. Mjer virtist háttv. framsm.
meiri hl. (S. B.) ekki geta hrakið mikið
af því, sem í því stendur.
Það, sem meiri og minni hl. greinir
aðallega á um í þessu máli, er það, að
meiri hlutinn álítur, að nú sje svo
hörmulega komið, að nauðsynlegt sje
að banna útfiutning á aðalafurðum landsins, en minni hl. vill ekki kannast við,
að ástandið sje svo geigvænlegt. Á þinginu í fyrra, þegar rætt var um dýrtíðarráðstafanir, og hvað gjöra bæri, til þess
að koma i veg fyrir hungursneyð, þá

voru samþykt lög, er öllum virtust vera
nógu skýr og svo ströng, að þau mættu
að haldi koma. Þá var stríðið í byrjun,
ófyrirsjáanlegt hvernig fara mundi og
því eðlilegt, að mikill geigur væri í
mönnum. En nú hefir það þegar staðið
í eitt ár, og það hefir sýnt sig, að betur
hefir rætst úr en menn bjuggust við,
og það er ólíklegt, að meiri hætta sje
á ferðum nú en þá var. Það hefir
ekki borið á, að nein teppa væri á
aðflutningum frá útlöndum. Skipin
koma nú hvert eftir annað fullfermd af matvöru og öðrum nauðsynjavörum, sem raunar verður að borga
allháu verði, en það mundi ekki heldur
lækka, þótt útfiutningsbann kæmist á
hjer.
En ef þingið gefur nú heimild
til útflutningsbanns, þá eru einmitt líkurnar fyrir því, siglingateppa gæti
orðið, því að skipin fengju þá engan
farm til útlanda, og með hverju ættum
við þá að borga útlendu vöruna? Mjer
finst við méga þakka fyrir, meðan við
komum afurðum okkar á útlendan markað og getum náð þaðan í þá vöru, sem
við þurfum á að halda. En hætti aftur á móti útlend vara að flytjast til
landsins, þá er auðvitað sjálfsagt að
banna útflutning á íslenskum vörum, að
einhverju eða nokkru leyti. Að því
leyti viljum við halda okkur við lögin
frá í fyrra.
Háttv.framsm. meiri hl. (S. B.) sagði,
að erfitt mundi verða að fá kjöt og fisk
í vetur. Jeg get ekki skilið að svo
verði. Ef einstakir menn eða bæjarfjelög panta vöruna í tíma, þá ætti engin þurð að verða á að fá hana með
sama verði og hún selst í útlöndum.
En jeg þykist vita, að sú hugsun liggi
bak við hjá háttv. þm. (S. B.), að varan
verði svo dýr, að mönnum verði ókleift
að kaupa hana. Menn halda það nú,
að kjöt verði svo dýrt, að það verði
ókaupandi. En þótt nú sem stendur
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sje útlit fyrir hátt verð á því, þá erf Everði lagt að henni, að hún sjái sig knúða
ekki vist, að svo reynist í haust. Efj ftil að liðka eitthvað til og láta að óskBretar t. d. taka það, sem ekki er ólik-p um manna. Einkum er hætt við því,
legt, þá mundi það strax falla í verði.'. að menn leggi fast að VelferðarnefndÞeir hafa nú byrjað með ullina, og ekki inni, sem tómir Reykvíkingar sitja i, og
ólíklegt, að þeir haldi áfram með kjötið. að hún reynist síður föst fyrir, þegar
En við það verða öll viðskifti svo hæp- svo hart er að gengið. Auðvitað stafar
in, að verðlækkun hlýtur að eiga sjer þetta alt af ótta fyrir því, að menn fái
stað. Hins vegar finst mjer það ekki ekki kjöt, nema við afarverði. Jeg skal
sanngjarnt að ætlast til þess, að einmitt játa það, að það getur orðið erfitt að
kjötið haidist i sama verði og áður, þar afla sjer kjöts; en jeg tel það afar varsem allar aðrar matvörur hafa stigið. hugaverða aðferð, að ætla sjeí að heimMenn verða að sætta sig við þetta, sem ila það með lögum, að banna allan útekki verður hjá komist. Þess ber líka flutning á því, vegna þess, að bæjarbúað gæta, að öll vinna og verkakaup ar í einni borg eiga erfitt með að kaupa
hefir stigið að mun, svo mjer finst það þessa einu vörutegund. Af öðrum vörubeiniínis ósanngjarnt að ætlast tii þess, tegundum hafa þeir nóg. I sömu blaðaað hægt sje að ákveða af stjórn og vel- grein og jeg mintist á áðan, er talað
ferðarnefnd sajná verð á afurðunum og um það, að þurrabúðarmenn hjer muni
áður.
,
þurfa að svelta, vegna þess, að þeir sjeu
Jeg get aíð vísu skiiið það, að háttv. ekki færir um að kaupa kjöt sama verði
• ,£ þm. Rvk. (S B.) vilji fá útflutnings- og útlendingar. Það er auðvitað mik. sbánn heimilað, þvi að mikil áhersla er ið leitt, að menn skuii þurfa að neita
á -það lögð hjer í bæ. Það sjest best á sjer um þá fæðutegund. En þetta er
blöðúnum, sem alt af eru að tala um ekki nein ný bóla. Jeg hefi ekki heyrt
dýrtið, og hvernig forðast megi hungurs- það, að fátæklingar lifðu h jer mikið á kjöti,
neyð. Auðvitað liggur á bak við, að jafnvel þótt ekki sje ófriður, svo að
bannað verði að flytja út tiltekinn forða fyrir þá mundi verðlækkunin ekki hafa
af kjöti, og stjórn og verðlagsnefnd mikla þýðingu. Þeir munu mestmegnis
leggi svo »hæfilegt« verð á það, sem lifa á fiski og útlendri matvöru, og fiskeftir er. Það er ekki láandi háttv. 1. inn er alt af ,hægt að fá bjer auðvitþm. Rvk. (S. B.) þótt hann láti undan að er hann í háu verði nú, en ekki
þessari »pressu«, sem á hann er lögð. eins gífurlegu- og kjötverðinu. Þetta er
Jeg sá nýlega í blaði uppástungu um þó alt af bót L máli.
En fari nú svo, að bjargarvandræði
það, að þingið sjálft bannaði útflutning
á íslenskum afurðum, i stað þess að beri að höndum, þá álít jeg það rjett,
beimila stjórninni að setja slikt bann. að lækka ekki beinlinis vöruverðið,
Greinarhöfuudur hefir auðsjáanlega ver- heldur að landið alt hlaupi undir bagga,
ið hræddur um, að stjórnin yrði rög á annaðhvort með þvi að leggja þenna
; það, að banna útflutninginn og lækka margumtalaða ófriðarskatt á framleiðverðið á íslenskum vörum. Enda þótt endur, og kann ske kaupmenn ogaðra,
jeg treysti því, ef lög þau komast á, sem hafa grSett á stríðinu, eða með hallsem meiri hl. stingur upp á, að stjórnin ærislánum til bæja og sveitafjelaga, eins
mundi vilja reyna að vera sem varkárust og átt hefir sjer stað undanfarið. Þótt
í þessu efni, þá er þó híett við þvi, að svo tillögur meiri hiutans verði samþyktar,
48*
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þá er ekki þar með loku fyrir það skotið, að hægt sje að rjetta einstaka þorpum, bæjum eða sveitarfjelögum hjálparhönd. Það lítur út fyrir, að allir Reykvíkingar haldi, að menn í sveitum eigi
við ákaflega mikla velsæld að búa; það
er auðvitað rjett, að þessi verðhækkun
á afurðunum hefir mikið að segja, en i
fyrsta lagi er ekki hægt að vita, hvort ’
þetta er annað en skyndilegt uppþot,
sem ekki stendur lengi, og í öðru lagi
ber þess að gæta, að þó að nú i ár sje
góðæri víða til sveita, þá er ekki lengra
síðan en í fyrra, að megnið af Suðurlandi og talverður hluti af Vesturlandi
varð fyrir stórtjóni á búpeningi. Sennilegast er, að arðurinn í ár gjöri lltið
betur en að jafna upp það tjón.
Nú í vor hefir og landbúnaðurinn orðið fyrir allmiklti tjóni sumstaðar. Nýlega hefi jeg t. d. fengið skýrslu úr einum hreppi í minni sýslu, um að þar
hafi- fallið úr ormaveiki um 1700 fjár,
og nemi sá skaði að minsta kosti um 30
þús. kr. i þeim eina hreppi, en ibúar þar eru'
alls 220. Þetta tjón væri, miðað við fólksfjölda, sama sem ef Reykjavik hefði orðið fyrir 1 ’/g miljónar króna skaða. En
þótt íbúar þessa hrepps hafi orðið fyrir
þessu tjóni, þá eru þeir ekki að mögla,
og má þó geta nærri, að ekki geta þeir
lagt mikið i búið af kjöti, og ekki gjöra
þeir kröfur til verðlækkunar hjá hinum, sem selt geta kjöt,mje þess, að stríðsskattur verði lagður á aðra handð sjer.
Auðvitað mál er það, að ef þeir geta
ekki sjeð sjer farborða, eru þeirnéyddir tii að leita til landssjóðs um lán.
Hjer í Reykjavík hafa menii ekki, svo'
jeg viti, orðið fyrir neinu slíku áfalli.
Aðalbjárgræðisvegur manna hjer, fiskveiðarnar, hafa gengið með besta móti,
og fólk hjeðan streymt nú í aðra hluta
landsins til atvinnu með hærra kaupi
bæði til sjávar og sveita. Þess vegna ’
vifðist ekki svo, sem hjer sje nokkur

hætta á ferðum; það er að eins og þessi
kvíði með kjötið, sem þó er ekki hægt
segja um, hvort hækkar eða lækkar i
verði. Þaðan stafar það, áð sumir vilja
banna útflutning á kjöti og jafnvei útfiutning á hrossum og ull. Mjer er nú
spurn : Hver þörf er Reykvikingum á
fleirí hrossum en þeir hafá, eða horfir
til svo mikillar hrossafækkunár, að skaði
sje fyrir lándið? ' Jeg skil það ékki.
Eins er Uúi úllina.1 Ekki býst jeg við,
að Reykvikingár farí 'að sétjast við tóvinnu á meðafl nóg vefnaðarvaranfæst
I búðunum, með aligóðu verði. Svo að
jeg' sje' að ininstá kosti ékki bi*ýnaþörf
á þvl, að banna útflutning á þessurriafurðUm.
Hitt er satt, að þetta dýrtfðarmál er
mikið 1 alvörumál, sem á riður, að þing
stjórn gjöri sitt besta til að bæta úr.
Jeg býst við, að Veíferðarflefndin sjái
um, að korn verði rióg og sömuleíðis
steiflolia og koí, tíl þess aðvjélbátarog
bofnvörpuskip geti stundað ’ Veiðar/ og
þá mun hægt að fá nægan matarforða
handa landsmönnum.
Háttv, L þm. Reykv. (S. B.j sagði,
að ekki þýddi að vísa til botnvörpuskipanna, þvi að hjerlendis væri ékki
nægur markaður fýrír þeirra afla.: En
jeg býst nú við, að það mundi heyra
undir dýrtiðarráðstafánir, áð landiðborgaði eitthvað fyrir aflann, ef um neyð
væri um að ræða.
Auðvitað verður að kippa í tautflana
og banna útflutflíng/ þegar Ifkur eru
fyrir siglingateþpu bíflgað. ' En til þess
hefir stjörnin 'og heimild,Samkvæmt tillögum ókkar.
Þvi leggjum við áhérslú á, að þessi
brtt. okkar við 3. gr., verði samþykt.
Hina brtt. við 5 gr. Jeggjum við ekki
eins sjerstaklega áherslu áj þótt ekki
getum við sjeð, til hvers eigi að verja
þessu fje úr lafldsqófh.
Jeg hefi ekki ástæðu til að fara lengra
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út i málið. Mjer flnst háttv. 1. þm.
Reykv. (S. B) ekki geta hrakið ástæðUbminni hlutans, og yflrleitt liggur mál’ ið' svri ijóst fyrir, að jeg ímynda mjer,
"'að áíflí þingmenn hafi myndað sjer
'ákýeðntí skoðun í þvi.

“ JÓtaann ‘Eyjólfsson: Það, sem
mafini verður fyrst fyrir að spyrja um,
' et það, hvort það sje virkilega nauð" legt að gjörá þær ráðstafanir, sem hjer
<" er farið fram á af meiri hluta dýrtíðarneffidarinnar. Því að það, að nú er
' mikill ófriður i heiminum, er út af fyrirsig ekki nægileg ástæða til-að giipa
tiislikra örþrifaráða. Það verður að
verasjáanlegt, að styrjöldin hafi þau
áhrif á hag vorn, er gjörir slikar tiltektir rjéttmætar.
Og hvernig horfir þetta við?
Erumenn bræddir við matarvandræðiog hungur i öllu landinu?
Eða er það hítt, að menn sjéu hrædd' ir ’ við of hátt vérð, svo að einstökum
‘ möfinum eða flokkum manna verði óhært
að kaupa ýmsar nauðsynjar, svo sem
kjöt og fleira, og þessum mönnum hljóti
, ' þvi að verða svo erfltt að framfleyta
liflnu á komandi tiinum, að löggjafarvald og- lafidsstjórn hljóti að skerast i
' löikinn?
Það éni þá eiginlega tvö atriði, eða
tvö tilfelii, sem í minum áugura mynda
' tvær hliðar á málinu. önnur hliðin á
1 málinu ' Vérður þá sú, hvort líkur sjeu
- til, að matarforða muni vanta i íandinu,
' 'fyrstrog fremst af því, að innflutningar
! á útlenduro ' matVælum muni teppast.
’ ’ Og i öðrú lagí, hvort líkur sje til, að
innlend matvára, svo sem kjöt, slátur
'' og fiskur, muni ekki verða framleitt
og fáanlegt, eins og á undanförnum árum
Ef svo væri, að það væri full sönnnn, éða að minstá kosti mjög sterkar
og ábyggilegar likur fyrir þvi, að mat-

vælækortur rnuni verða í landinu, þá
er það hið eina, sem getur rjettiætt
aðra eins neyðar-ráðstöfun og bjer er
um að ræða.
Hin hliðin á málinu er svo þessi: Að
vÍ8u eru ekki horfur á neinum skorti á
matvælum, hvorki á útlendum og allra
sist á inniendum, en það eru likur til,
að ýmsar vörutegundir verði svo dýrar,
að mörgum mönnum, jafnvel heilum
flokkum og stjettura, verði afar erfltt að
kaupá þær, og að þessir raenn verði þvi
i meiri eða minni vandræðum og basli
með að framfleyta lifinu, og sumir telja
svo mikil brögð að þessu, að Alþingi
verði að koma til skjalanna.
Jeg held nú reyndar, að ekki sje enn
um þá dýrtið að ræða, að hið ópinbera
þurfl að fara að gjöra nokkrar ráðstafanir, og skal jeg lítið minnast á það
seinna. En þótt svo væri, að hjer .sje
einhver hætta á ferðum, og jafnvel svo
alvarleg, að yfirvöldin og hið opinbera
verði að íeita einhverra bráðabirgðabjargráða, þá verða þó skiftar skoðanir
um það, á hvern hátt slík bjargráð skuli
gjörast.
Hjer eru víst þó nokkrir þingmenn,
sem álita það þægilegustu og fyrirhafnarminstu bjargráðin, að bæta kjör þessara. illa stöddu manna á beinan kostnað sveitabænda og fiskimanna, þ. e. að
gjöra einskonar eignarnám hjá þessum
stjettum, og rjetta svo það, sem áf þeim
er tekið á þann hátt, til annara, er þeir
álita að hafi meiri þörf.
Að leggja útflutningsbann á vöru, sem
maður vill seljá, er að fastsetja eign
hans, og því sama sera að taka afhonum fje. Viðskiftafrelsi hans er heft eða
takmarkað, og hann er að meira eða
minna leyti sviftur fjárforráðum. Jeg
áiít, að með þessu athæfi sje stigið það
spor, sem sje alls ekki forsvaranlegt,
nema í lífsnauðsyn, en jeg held, að" enn
sje ékki um svo svartar horfur að tala.
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Það eru að vísu margar útlendar vörur nokkuð dýrar og sumar mjög dýrar,
en það eru lika sumar útlendar vörur
ekkert dýrari en þær hafa oft verið
áður, t. a. m. grjón, kaffi o. fl., og það
er vafamál, hvort útlend vara hefir
stigið hlutfallslega meira en atvinna
manna. Annars ættu fátækir menn nú
á þessum erfiðu tíinum, að leggja áherslu
á það, að kaupa hinar ódýru vörutegundir, bæði útlendar og innlendar, og
sneiða hjá öllum kostnaði eins og mögulegt er. Það er fallegri og mennilegri
aðferð, en að fara i vasa annara og lifa
af þeim.
Jeg finn reyndar, að þetta væri mikið efnahagsspuramál fyrir mig, þvi að
jeg á enga kind og hefi engan útveg,
og verð því að kaupa mjög mikið þæði
af fiskmeti, kjöti og ull, svo að það
væri mjög þægilegt fyrir mig, ef löggjafarvaldið vildi útvega mjer þær vörur með niðursettu verði. En jeg vil
samt ekki leggja það til; jeg vil ekki
gjöra mig að því lítilmenni, að fylla
ask minn með slíkum svitadropum af
annara erfiði.
Jeg heyri, að háttv. 1. þm. Rvk. (S.
B.) leggur einna mesta áheralu á kjötið
og vill hefta útflutning á því, og, að því
er mjer skilst, sjá um, að það verði ekki
of dýrt. Jeg býst við, að honum þyki
kjötið nokkuð gott, og því vilji hann
fyrat og fremst reyna að krækja í það.
Sá hugsunarháttur virðist annara mjög
almennur hjer í Reykjavík og hefir víst
gripið marga af háttv. þingmönnum, að
það kjötverð, sem bændur eiga von á í
haust, sje langt of hátt og þeir (þ. e.
framleiðendurnir) eigi ekki að njóta
þess, nema að nokkru leyti, þeir verði
því að miðla öðrum stjettum landsmanna af þeim gróða með sjer, annað
hvort með þvi, að þeir (kaupstaðamennimir) fái vöru þeirra keypta fyrir neðan gangverð, eða þá að á hana sje

lagður hár stríðsskattur til styrktar bæjarmönnum.
Það er víst skoðun þessara manna,
að sveitabóndinn eigi nú við svo glæsileg kjör að búa, að hann geti nú bætt
á sínar breiðu herðar talsverðu af þunga
þeim, sem nú liggur á meðbræðrum
hans við sjávaraíðuna. En vjer megum
ekki gleyma því, að það er nú ekki
nema eitt ár siðan, að í mörgum hjeruðum landsins vár ástand og útlit miklu
alvarlegra og ískyggilegra, heldur en það
er nú hjer nokkursstaðar í bæjum og
kauptúnum. En þrátt fyrir hið bágborna
ástand, sem var í sveitunum í fyrra, er
mjer ekki kunnugt um, að nokkurastaðar hafi komið fram orð eða tillaga í þá
átt, að hlaupa undir bagga og bera eitthvað af þessu tjóni, sem sveitamenn
urðu fyrir. Það eina, sem reynt var að
gjöra fyrir þessa menn, var að útvega
þeim dálítið bráðabirgða hallærislán
úr landssjóði fyrir fulla vexti, og er
víst mörgum enn í feraku minni, hvereu
myndarlega og röggsamlega með , það
mál var farið.
Jeg helþ þvi, að það væri eitthvað
það allra ósanngjarnasta, sem gjört yrði,
ef þrengt væri á einhvern hátt kjörum
þessara manna, eða gjört nokkuð það,
sem gæti tálraað eða tafið fyrir viðreisn
þeirra á hinu stórkostlega fjártjóni þeirra
á síðasta ári.
Svo er líka á.það að líta, að það er
alls ekki of hátt verð á kjöti, þótt það
skyldi verða á 50 aura pundið. Hjer
ætti sjálfsagt aldrei að vera lægra verð
á því en það. Það mundi vera kallað
ódýrt kjöt annarastaðar í álfunni. Eða
hví ættu bændur á íslandi ekki að fá
eins mikið fyrir þessa vöru og bændur
í nálægum löndum? Ekki er það alment álitið, að þetta land sje svo mikið frjósamara og gæðasamara en önnur
lönd, að hjer sje hægt að framleiða fjenað og foldargróða með minna kostnaði
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en annarsstaðar. Það er lika alstaðar
talinn stór þjóðarhagur, að þær vörur
sjóú í h&u verði, sem mikið eru til útflutnings hafðar, og hví skyldi það þá
ekki vera hjer svo líka? Það mun ekki
vera yfirleitt mikið verri atvinna í
kaupstöðúm á íslandi en víða annarastaðar og á einn og ýmsan hátt ekki
dýrara að Iifa, svo að bæjarmenn hjer
ættu að geta lifað á kjöti eins og annarataðar, en það mun nú yfirleitt vera
vanalegt, að fátækir kaupstaðamenn lifa
lítið á kjöti, jafnvel fátækari sveitabændur verða .líka að neita sjer um það
að miklum leyti.
Jeg verð því að álíta af þeirn ástæðum, sem hjer eru nefndar, að vegna
hins háa verðs, sem nú er á útlendum
og innlendum vörum, þá geti ekki komið til mála að hefta útflutning á íslenskum vörum eða á nokkurn hátt binda
eða þvinga frjálst viðskiftalíf, hvorki
út á við nje inn á við. Það er að eins
ef innflutningur á útlendum matvælum
stöðvast, að jeg þá álít leyfilegt að gripa
til þeirra neyðarúrræða, enda trúlegt,
að þá um leið verði útflutningur af
sjálfu sjer teptur.
Háttv. framsögum. meiri hl. (S. B.)
sagði, að það væri svo ískyggilegar
horfur vegna dýrtíðarinnar, bæði í
Reykjavik og öðrum kauptúnum, að það
yrði að gjöra eitthvað til að bjálpa þeim
mönnum. Það væri of seint að byrgja
brunninn, þegar barnið væri dottið í
hann. Það er ótrúlegt, að ekki sjeu til
fegri og mennilegri bjargráð að gripa
til en að ræna einstaka menn arði af
afia sinum og sletta honum i svanginn
á þessum þurfamönnum og i ýmsa aðra
menn, sem ekkert hafa til þess unnið.
Það væri betur viðeigandi af háttv.
þm. Rvikur ásamt bæjarstjórninni, að
reyna að bjargast af sjálfsdáðum, að
reyna á eigin spítur að sjá sinu eigin
hjeraði borgið, og sýnist mjer ekki bet-

ur en að þeir ættu að hafa nóg ráð til
þess.
Þeir gætu t. d. leigt 1, 2 eða 3 botnvörpunga til að afla fiskjar handa bænum og selt hann svo ódýrt, sem þeim
sýndist, án þess að hugsa um að hafa
ábata af því fyrirtæki, og þeir gætu
líka pantað svo mikið sera þeim sýndist af útlendu bjargræði á meðan tími
er til og átt það fyrirliggjandi, hvað sem
fyrir kanu að koma. Einnig gætu þeir
keypt svo mikið sem þeir vildu af kjöti
í haust og haft það handa bæjarmönnum í vetur, auðvitað með fullu verðí,
og þannig ætti hvert kauptún og hvert
hjerað að bjarga sjálft sinum eigin málum, og jeg myndi vilja styðja að þvi,
að landssjóður hjálpaði þar að einhverju
leyti til bráðabirgða. Það hefði sjálfsagt oft verið þörf á þvi, að birgja ýms
hjeruð á landinu upp með nægilegum
bjargarforða, sökum þeirrar áhættu, að
innflutningur gæti tepst. En það eru
þau hjeruð, sem hafísinn segir stundum
strið á hendur og bannar aðfiutninga að
ströndum þeirra, en þó veit jeg ekki
til, að þing eða stjórn hafi nokkurn tíma
gjört ráðstafanir vegna þessarar áhættu.
Þessum hjeruðum hefir verið lofað að
sjá um sig sjálf.
Jeg heyri að þeim kemur sarnan um
það, háttv. framsögum. meiri og minni
hluta, að ráðherra muni fara varlega
með þessa heimild, og ekki nota hana
nema honum virðist full þörf. En alt
af verður skoðanamunui' um það, hvað
sje full þörf.
Mjer fer nú likt og manni, sem stendur i bardaga í erfiðri og ískyggilegri aðstöðu, og sem skipað er eða boðið
að leggja af sjer vopn og verjur og
sagt, að þá muni hann frið og grið hafa,
en um annað fær hann engin fyrirheit;
og þótt hann að visu trúi þvi, að þetta
kunni satt að reynast, þá er honum
þó samt mjög óljúft að verða að ganga
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að þessum kostum; vildi heldur mega
hafa vopnið i sinni eigin hendi.
Jeg lít nú svo á, að þrátt fyrir það
þó að jeg að vísu gjöri mjer von um,
að stjórnin muni ekki beita harðneskjulega þessu valdi sínu i þessu falli, þá
get jeg þó ekki verið alveg óttalaus um,
að svo kunni að verða, sjerstaklega
þegar jeg lít á, hvað sterkur áhrifastraumurinn er hjer í Reykjavík. Jeg
vil því ekki að þessi heimildarlög sjeu
samþykt svona fyrirvaralaust, og vil
ekki að þjóðin standi uppi vopnlaus og
verjulaus gagnvart stjórninni, hvað sem
í skerst.

en þeir geta fengið á útlendum markaði, því að ella væri að ræða um skatt,
á einstökum mönnum. Þótt það happ
hendi bændur, að afurðir þeirra komist
i hátt verð í ár,.þá muna menn það,
að báglega fór víða í fyrra með tjópi
bænda og felli sumstaðar. Úr því að
bændur verða að bera óhöpp sin sjálfír,
hvi mega þeir þá ekki njóta happanna?
Slíkur stríðsskattur mundi horfa öfugt
við. Þaðan er sprottið þetta hnittiorð:
Hvi þá ekki að leggja skatt á horskrokkana frá í fyrra og haKsinn í ár. Því að þess
ber að gæta, að nú er ekkert veltiár,
bæði is fyrir landi og grasbrestur.
En bitt er fullkomlega rjett, að öll
Bjðrn Kristjánssou: Jeg á hjer ástæða er til þess fyrir þing og stjórn,
mjög stutta brtt. á þgskj. 102, en all að líta einnig á hag þeirra, sem enga
þýðingarmikla. Hún fer fram á það, framleiðslu hafa, lifa á daglegri vinnu
að lánsheimildina megi ekki nota, nema sinui eða kauptekjum, eins ogflestirkaupbrýn þörf sje til. Eins og orðalagið er staðarmenn, þegar öll varan stigur svo,
nú, finst mjer það teygjanlegt, og ekki að ein króna gildir nú 62 aura, eftir því
að vita, hve gætnir menn verða í nefnd- sem hagglöggur maðurhefir skýrt mjer frá. ,
inni.
Mjerfinst, að bjargráðin ættu að yerða
Að öðru leyti ætla jeg mjer ekki að með þeim hætti, að landsstjórnin setji
blanda mjer inn í umræðurnar.
það verð á vöruna, sem henni finst
sanngjarnt, en þó má framleiðandinn
Bjarni Jónsson: Út af 2. málsgr. ekki biða neinn halla við það, og þvi
3. gr. ætla jeg að gjöra þá almennu at- verður landssjóður að greiða þann miahugasemd, að það er'ekki tilgangurinn, raun, sem er á því verði, er landstjórnað heimilt sje að leggja lag á vörur, in setur á vöruna, og því, sem fyrir
er lægra nemi eu markaðsverð, því að hana fæst i útlöndum. Þetta finst mjer
það er sú eina rjetta regla, hvort sem vera mjög, sanngjarnt; með þessari tilvörur eru seldar landsmönnum eða öðr- högun bera allar stjettir landsins jafnt
um. Jeg tel sjálfsagt að verja lands- þær byrðar, sem af þessu leiðir; verði
menn fyrir of háu verðlagi, eins og aftur samþyktar tillögur háttvirts meiri
gjört var i fornöld. En hitt tel jeg hluta nefndarinnar, þá lendir ~ allur ,
rangt, að leggja verðlag á það, sem selt skatturínn á framleiðendum i landinu.
er útlendingum; oss ber engin skylda Jeg vil sjerstaklega beina þessum attil að verja þá, enda væri það og skemd hugasemdum minum til stjórnarinnar,
á verslun landsins. En jeg er ekki og vona fastlega, að hún taki þær til
hræddur um, að stjórnin misbeiti heim- greina.
ildinni. Bóndinn, sem kjötið á, og fiskiHvað atkvæði minu i þessu, máli yiðmaðurinn, sem aflann á, eiga kröfu til víkur, þá skal jeg lýsa yfir þvi, að jeg
þess, að fá ekki minna fyrír afia sinn mun greiða atkvæði með þrtt. minni
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hluta nefndarinnar. Þvi jeg lít svo á,
að stjórnin þurfi ekki heimild til frekara en þar er ráð fyrir gjört.
Jeg ætla, áður en jeg lyk máli mínu,
að koma með eina athugasemd, sem þó
beinlinis snertir ekki það mál, sem hjer
er nú á dagskrá. Það sýnist vera orðin tíska hjer í þinginu, að beygja skakt
hluttaksorð nútíðar af islenskum sögnum. T. d. stendur hjer i nefndarálitinu
á þgskj. 120 framleiðendum fyrir framleiððndum. Það má ekki minna vera,
finst mjer, en að sjálft Alþingi sjái
móðurmálið okkar í friði og spilli þvi
ekki. Jeg skal ef vill flytja frumvarp um það efni! Jeg vil geta þess,
að enginn má skilja orð min svo, sem
jeg beini þessu sjerstaklega til þessarar
nefndar. Þessi nefnd er ekki i þessu
efni’sekari en aðrar nefndir i þinginu.
Framsögum. meiri bl. (Sveinn
Bjðrnsson): Mjer virtist það koma
fram í ræðu háttv. framsm. minni hluta
nefndarinnar (Þ. J.), að það, sem hjer
væri um að ræða, væri aðallega strið á
milli Reykjavikur annars vegar og landbænda hins vegar. Þéssi sama skoðun
er mjer sagt, að hafi komið fram i ræðu
háttv. þm. Mýra. (J. E.). Því miður
heyrði jeg ekki nema litið eitt af þvi,
sem hann sagði, þar á meðal misti jeg
vist af að hlusta á mestu kjamyrðin.
Það, sem mjer virtist háttv. framsm.
minni hl. (Þ. J.) leggja mesta áherslu á
i ræðu sinni, var það, að nú þyrftu
Reykvíkingar að kaupa háu verði sínar vörur, og þvi fyndist þeim hentugt
að fara niður i vasa landbóndans og
sækja þangað þau auðæfi, sem þeir
þyrftu á að halda, og bæta með þeim
þann mismun, sem verður við það, að
vörur eru nú dýrari en þær voru áður
en strið’ið byrjaði. Háttv. framsögum.
minni hlutans hjelt þvi einnig fram, að
Alþt 1915. B. HI.

nú væri ekkert neyðarástand og þvi
væri óþarft að samþykkja tillögur meiri
hlutans i þessa máli. Hjer er ekki um
það að ræða, að banna þegar i stað útflutning á allri innlendri matvöru. Hjer
er einungis að ræða um það, að stjórnin hafi heimild til að gjöra slikt, ef voða
bæri að höndum. Eins og nú standa
sakir, dettur engum í hug, að fara að
banna útfiutning á ull og kjöti, en það
er alveg ómögulegt að vita neitt um,
hvernig ástandið verður eftir þrjá, fjóra
eða firam mánuði eða misseri. Þetta
er eingöngu gjört af forsjálni. Háttv.
framsm. minni hlutans sagði, að timamir nú væru ekkert ískyggiiegri en
í fyrra. Það getur nú verið álitamál.
Jeg skal t. d. benda á það, að síðan i
fyrra hafa orðið ýmsir örðugleikar með
viðskifti og siglingar, sem engum datt
þá i hug að yrðu eða gætu komið fyrir, og það er álit margra, að þegar
bardagaþjóðunum slái fyrir alvöru saman í sjóorustu í Norðursjónum, þá verði
ómögulegt liklega um langan tima að
sigla um hann. Og hvert eigum við þá
að senda skip? Jeg býst við, að mjer
verði svarað því sama og háttv. frsm.
minni hlutans sagði áðan, að þá sendura við skip til Ameriku, en jeg vil
spyrja: Hvar er tryggingin fyrir þvi,
að við þá eigum nokkur skip, sem við
getum notað? Það getur komið fyrir,
að skip okkar verði þá fyrir austan
Norðursjó, og hvert eiga þau þá að
sigla? Með öðrum orðum, það er ekki
útiiokað, að matvöruflutningur til landsins teppist, og því álítur meiri hluti
nefndarinnar óforsvaranlegt, að heimila
ekki stjórninni, að viðhafa þau ráð, sem
duga, til að girða fyrir það, að við
verðum matarlausir. En jeg vil spyrja
háttv. minni hluta að þvi, hvar hann
haldi að við stöndum, þegar fiutningar
teppast til landsins. Að hverju gagni
49
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koma þá tillögur hans, þegar stjórnin
hefir ekki mátt til að girða fyrir það,
að alt ætilegt yrði flutt út úr landinu?
Jeg býst ekki við, að háttv. minni hl.
svari mjer við þessari spurningu. Nei,
hann heldur einungis því fram, að þetta
sje ekki annað en tilraun hjá mjer til
þess, að Reykvíkingar geti laumað hendinni ofan í vasa landbóndans.
Háttv. framsm. minni hlutans (Þ. J.)
ljet þá glósu fylgja með í ræðu sinni,
að landbændurnir fengju að bera sínar
byrðar einir, þegar eitthvað á bjátaði
fyrir þeim. Ekki hlypu Reykvíkingar
þá undir baggann. Vegna þessa get
jeg ekki stilt mig um að taka það fram,
að þótt si og æ sje stagast á þvi, að
Reykjavík sje baggi á iandinu, þá er
það þó svo fjarri sanni, að það er einmitt Reykjavík, sem ber mestar byrðar
landssjóðs, greiðir mest í landssjóðinn.
Það er Reykjavik, sem tekur við ómögum af öðrum sveitum og elur þá hjer
árum saman, og það oft fjölda manns.
Það er Reykjavík, sem veitir móttöku
sjúklingum og veitir þeim hjúkrun og
lækningu. Jeg tek þetta ekki fram til
þess, að níða önnur hjeruð, enjeg gat ekki
stilt mig um að benda á þetta, þegar sífelt hvín um salinn þetta söngl um að
Reykjavík sje baggi á landinu o. s. frv.
Það er ekki hægt að fullyrða um
það, hve nær stjórnin þyrfti að gripa
tii að nota þessi heimildarlög, sem við
leggjum til að verði samþykt, en að
sjálfsögðu yrði í því efni mjög farið
eftir tillögum velferðarnefndarinnar, og
yrði þá hún og stjórnin að útkljá það
mál, hve nær þeim sýndist þurfa að
gripa til þessa úrræðis. Jeg gjöri ekki
ráð fyrir, að það yrði gjört fyrr en
brýn þörf væri á því. Og þótt örlítið
yrði fært niður verðið á innlendu vörunni frá því, sem fengist fyrir hana í
útlöndum, þá býst jeg ekki við, að það
yrði svo mjög mikið, sem munaði um

það. Það er ekki mikill hluti af öllu
kjöti, sera flytst til bæjarins, sem Reykvíkingar þurfa; hitt, sem yrði mestur
hlutinn, yrði vitanlega flutt út.
Háttv. framsm. minni hlutans (Þ. J.)
gat um það í ræðu sinni, að við værum »pres8aðir« af kjósendum okkar, og
við hlypum eftir öllu voli úr þeim. Jeg tek
mjer það ekki nærri, þótt slíkum hnútum sje beint til mín. Jeg álít það ekki
annað en sjálfsagða forsjálni, að fara
eftir tillögum meiri hluta nefndarinnar,
og jeg tel mjer það ekki neina vansæmd að fylgja þvi fram, sem jeg,
óþvingaður af öllum, er persónulega
sannfærður um, að sje sjálfsögð fyrirhyggja.
Jeg vil leyfa mjer að benda háttv.
andmælendum roínum á það, að það er
ekkert annað en forsjálni Þjóðverja’sem
hefir gjört það að verkum, að þeir
standa sig svo vel í ófriðnum, sem raun
er á orðin. Þeir höfðu búið sig undir
ófriðinn árum saman, en ekki geymt alt
þangað til i óefni var komið, og þvi
eru þeir nú allbirgir heima fyrir og
geta staðið á móti fjandmönnum sínum.
Við eigum ekki í ófriði við neina þjóð,
en samt mundi það ekki skaða okkur,
að fara að dæmi Þjóðverja og byrgja
brunninn áður en barnið er dottið í
hann.
Jeg sk’al nú ekki fjölyrða frekara um
þetta mál, en jeg vildi leyfa. mjer að
óska eftir því, að við atkvæðagreiðslu
um málið yrði haft nafnakall um brtt.
á þgskj. 113.
Eggert Pálssou : Við háttv. þm.
S.-Þ. (P. J.) eigum sarnan brtt. á þgskj.
106. Hvað hana áhrærir, þá sjá allir,
að bún er lik að efni til brtt. minni
hluta nefndarinnar á þgskj. 113. Mönnum, sem lesa brtt. okkar, getör ekki
dulist, að stefna okkar og háttv. minni
hluta nefndarinnar i þessu máli er
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harla svipuð og í rauninni sú sama og
var ráðandi á þinginu í fyrra, sem sje
sú, að vilja ekki banna útflutning á
innlendri matvöru, nema til voða horfi
fyrir landsmenn með samgönguleysi
við önnur lönd.
Þegar lögin um þetta efni voru samin á siðasta þingi, þá var striðið ný
skollið á og geigur mikill hafði gripið
alla. Minsta kosti var það svo um mig,
að hjá mjer var óttinn við stríðið, eða
afleiðingar þess fyrir okkur, þá miklu
ríkari en hann er nú. Nú hefir reynsla
siðasta árs fært mjer heim sanninn um
það, að ekki er ástæð^ til að óttast
matvælaskort i landinu, og þvi finst
mjer ekki vera nokkur skynsamleg
ástæða til að setja nú strangari lagaákvæði en sett voru á þinginu í fyrra.
Meiri hluti nefndarinnar lítur sýnilega alt öðru visi á þetta mál. Hann
telur ástandið hættulegra nú en það
var um þetta leyti í fyrra, og vill þvi
nú gefa stjórninni heimild til að banna
útflutning á ýmsu, svo sem kjöti, ull,
hrossum og fiski, og það meira að segja
skilyrðislaust. Hann vill leyfa stjórninni, »e/ þörf gjörist*, að kaupa frá útlöndum ýms matvæli. En þetta »ef
þörf gjörist® þykir honum ekki einu
sinni ástæða til að hafa með, þegar
ræða er um haft á útflutningi, heldur
vill hann heimila stjórninni, að banna
útfiutning á innlendri matvörú. þótt þess
gjörist engin þörf. Það er þvi öllum
sýnilegt, að hjer er ekki deilt um einstök atriði, heldur veltur hjer beinlinis
á stefnumun i málinu. Það er sýnilegt,
að háttv. meiri hluti telur það ekki
hættulegt, að takmarka eða hefta viðskiftalífið með þvi, að banna útflutning
á framleiðslu landsins. En jeg lit alt
öðrum augum á slíkt. Mjer finst það
sje i eðli sínu það sama, sem að skera
á einhverja lifæð mannlegs líkama.

Allir hlutir likamans finna til og liða
við það, þegar skorið er á æðina. Það
er öldungis óhjákvæmilegt. Auðvitað
finna þeir hlutar likamans fyrst og mest
til, sem næstir eru skurðinum, en að
lokum hlýtur allur líkaminn að líða af
áverkanum að meira eða minna leyti.
Ef til dæmis væri alt i einu bannaður útflutningur á fiski, ætli útgjörðarmennirnir ættu þá hægt með að standa í
skilum við verkamenn sina og þáaðra,
sem þeir skulda? Jeg held ekki. Það
er ekki hægt fyrir þá, að koma öllum
fiskinum út innan lands, og með hvaða
móti ættu þeir þá að fá peninga til
þess að gjalda verkafólki sínu kaup?
Bannið kæmi því fyrst niður á útgjörðarmanninum, en síðan einnig á verkamanninum. Alveg sama máli er að
gegna um landbóndann. Með hvaða
gjaldmiðli á hann að borga kaupafólki
sínu, ef hann getur ekki komið afurðum sinum í peninga. Og fyrir hvað á
svo kaupafólkið að kaupa, þegar það
kemur hingað i haust, og hefir enga
peninga fengið fyrir vinnu sína? Og
enn fremur, hvernig geta kaupmenn
fengið peninga, til þess að kaupa fyrir
erlenda vöru, ef salan á hinni innlendu
er hept? Til þess að þeir geti fengið
erlenda vöru, verða þeir að koma innlendu vörunni á markaðinn utanlands,
og fá fyrir hana peninga þar.
Háttv. framsögumaður meiri hlutans
(S. B.) sagði áðan, að ekki yrði gripið
til heimildarlaganna fyrr en þörf krefði.
En úr því að svo er, hvi má þá ekki
þetta ákvæði standa skýlaust i frumv.,
eins og við viljum vera láta?
Jeg skil ekki hvað háttv. meiri hl.
meinar, ef þetta er rjett, sem háttv.
framsögumaður sagði. En hins vegar
skil jeg hann vel, ef það er rjett, sem
mjer finst gægjast út á milli orða hans,
að meiningin væri 8Ú, að láta lögin
49*
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koma til framkvæmda strax nú í sláturtíðinni í haust.
Háttv. framsögumaður meiri hlutans
(S. B.) gjörir ráð fyrir þvi, að í haust
verði verðið á íslenskum afurðum afskaplega hátt. Jeg sje ekki neina
ástæðu til þessa álits hans. Jeg býst
við þvi, að mörgum sje það kunnugt,
að Sláturfjelagi Suðurlands hefir borist
tilboð um 50 aura í kjötpundið af dilkakjöti, með því skilyrði, að það sje til
um eða fyrir miðjan ágústmánuð. En
ef bændur hjer sunnanlands vilja vinna
til, að taka dýra menn frá slætti, til
þess að smala fje sínu og. reka það
hingað, þá búast þeir ekki við háu
verði í haust. Það sjá og skilja allir.
Þvi yrði verðið svipað eða ekki mikið
lægra i haust, þá er auðsær skaðinn á
því, að skilja dilka snemma frá. En
setjum nú samt svo, að innlendar afurðir verði í afarháu verði. Jeg sje
samt enga ástæðu til að óttast matvælaskort í landinu. Ef mörgu fje verður
slátrað hjer, þá fá bæjarmenn því meira
slátur til neytslu. Nema ef þeir láta
enn til þess koma, að fleygja þurfi slátri
fyrir þúsundir króna í sjóinn, eins og
gjört hefir verið undanfarið, af því að
enginn hefir viljað hagnýta sjer það.
Hvað það snertir, að kjöt hafi verið
i hærra verði hjer en í Kaupmannahöfn að undanförnu, skal jeg taka það
fram, að mjer er vel kunnugt um, að
þetta er ósatt. Jeg hefi verið í stjórn
Sláturfjelags Suðurlands um nokkurra
ára skeið, og veit því vel, að verðið á
kjöti hjer í bænum hefir ætíð verið miðað við erlenda markaðsverðið yfirleitt.
Svo að ef einstakir menn hjer i bænum hefðu viljað fá tunnu af kjöti, þá
gátu þeir ætíð fengið hana fyrir hið
sama og fæst fyrir hana i útlöndum, að
frádregnum flutningskostnaði. En hafi
þeir viljað fá kjötið brytjað sundur og i
smásölu selt, og heim til sin flutt, þá

hafa þeir vitanlega orðið að borga þá
sundurdeilingu ög kostnað aukreitis.
Það liggur í hlutarins eðli. Og með tilliti til þess getur útsöluverð á hverju
einstöku kjötpundi hjer í Reykjavik hafa
orðið hærra en á kjötpundinu i tunnum
erlendis.
Það, sem mjer fiDSt verða að leggja
áherslu á i öllu þessu máli, er það, að
fá sem fyrst flutt hingað nægan forða
af nauðsynjavörum frá útlöndum, ef
svo kynni að fara, að skipaferðir teptust. Það er aðalatriðið.
Jeg sje ekki, að það sje hundrað i
hættunni, þótt menn yrðu að neita sjer
ura að borða nema lítíð eitt af kjöti í
vetur. Ef nægilegt er fyrir hendi af
annari matvöru, þá hygg jeg að af megi
komast, og engin neyð eða hungur þurfi
að vera fyrir dyrum.
Það er gott að vera forsjáll og byrgja
brunninn áður en barnið er .dottið í
hann, eins og háttv. framsögum. meiri
hlutans (S. B.) sagði; þvi skal jeg ekki
neita. En forsjálnin verður þó að vera
eitthvað annað en fálm út í loftið, eins
og mjer finst hjer koma fram. Það,
sem mest veltur á í þessu máli, og það,
sem okkur greinir mest á um í insta
eðli sínu, er það, hvort heldur það er
happ eða óhapp fyrir þjóðina í heild,
að innlenda varan hækki í verði. Jeg
fyrir mitt leyti lit svo á, að hækkunin
leiði yfirleitt til framfara og lyftingar
fyrir þjóðfjelagið. En það lítur svo út,
sem aðrir áliti það happadrýgst fyrir
landið, að framleiðsla þess sjálfs standi
sem lægst, og allar vörur, þóttinnlendar sjeu, sjeu fáanlegar með sem bestu
verði. En slikt hlýtur frá mínusjónarmiði að draga úr allri framleiðslu.
Annars skal jeg nú ekki fjölyrða um
þetta mál að sinni, meira en orðið er.
Að eins vil jeg að lokum taka það fram,
að af þvi að brtt. okkar háttv. þingm.
N.-Þing. (P. J.) á þgskj. 106 er svo Uk
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að efni til brtt. háttv. minni hluta, og
það getur ef til vill valdið ruglingi við
atkvæðagreiðsluna, að hafa þær báðar
fyrir sjer, þá heflr mjer og háttvirtum
meðflutningsmanni minum þótt rjett, að
taka tillöguna aftur, og láta brtt. minni
hlutans einar gilda.
Forseti: Brtt. á þgskj. 106 er tekin aftur, og ef enginn tekur hana upp,
þá er hún þar með úr sögunni.
Ráðherra: Jeg skal leyfa mjer að
fara fáeinum orðum um brtt. þær, sem
fram hafa komið við frv. á þgskj. 88.
Það er þá fyrst brtt. á þgskj. 102.
Hún er í raun rjettri mjög lítilfjörleg
að efni. Það er að eins farið fram á,
að bæta inn orðinu »brýn<, svo það er
að nokkru leyti sama, hvort hún verður samþykt eða ekki. Um það, hvort
þörfin sje brýn eða ekki, dæmir velferðarnefndin og stjórnin á sinum tima, og
jeg hygg, að það sje fullkominn óþarfí,
að vera að »brýna« stjórnina i þessu efni;
hún mun varla gripa til þessarar heimildar, nema hún áliti fulla þörf á þvi.
Það hefir mikið verið talað um brtt.
á þgskj. 106 og 113. Brtt. á þgskj. 106
hefir víst verið tekin aftur, svo að þá
koma að eins til álita brtt. á þgskj. 113.
Það, að minni hluti dýrtíðarnefndarinnar vill takmarka heimild til að banna
útfiutning á islenskum afurðum, byggist á
hræðslu við það, að sú héimild yrði óheppilega notuð. En það vill nú svo til, að
stjórnin verður ekki ein í ráðum. Samkvæmt 1. gr. frumv. er i ráði að kjósa
fimm manna nefnd stjórninni til ráðuneytis. í tið háttv. fyrirrennara míns
(S. E.) var það venja stjórnarinnar, að
fara jafnan að ráðum velferðarnefndarinnar, og eins hefir það verið siðan jeg
tók við. Jeg þekki enga undantekningu frá því, að svo hafi verið.
í breytingartillögunni er farið fram á,

að bannið nái að eins til islenskra matvæla, en ekki til lifandi hesta, lifandi
sauðfjár, ullar o. þ. h. Jeg legg ekki
mikið upp úr þessu, því að í haust,
þegar lögin koma væntanlega til framkvæmda, verður búið að fiytja út alla
þá ull, sem fiutt verður út á þessu ári,
og sömuleiðis lifandi hross. Þetta bann
gæti þvi ekki koraið til greina i haust,
og yrði þá ekki fyr en á næsta ári,
sem um slíkt gæti verið að ræða.
Einhver háttv. þingm. tók það fram,
að það væri ekki ástæða til að ætla, að
islenskir bændur væru evo grannvitrir,
að þeir myndu farga ofmiklu af bústofni
sinum, t. d. hestum. Jeg vil ekki segja
neitt öfugt orð í garð bændastjettarinnar, en það er kunnugt, að í öðrum löndum, þar sem upplýsing alþýðu er talin
vera í góðu lagi, hefir þótt ástæða til
að banna útflutning á hrossum. Svo er
það t. d. í Danmörku. Vegna þess
geypiverðs, sem Þjóðverjar buðu í hesta
i fyrra, hafa Danir selt þeim ofmikið,
svo að nú er hrossaekla þar í landi.
Það hefir aftur gjört það að verkum, að
að nú kaupa Danir hesta háu verði af
oss Islendingum. Jeg get vel hugsað
mjer, að gífurlega hátt verð einnar vörutegundar, t. d. hrossa, freisti manna til
að selja ofmikið. (Þorleifur Jónsson:
Það er betra en að fella þau úr fóðraskorti). Það er betra en að fella þau
úr fóðra8kortí, segir háttv. þingmaður.
Það er auðvitað rjett; en hvaðan kemur honum sú viska, að hætta sje nú á
því, að hross verði feld úr fóðraskorti?
Jeg veit ekki til, að það sje siðvenja i
meðalári nú orðið.
Samkvæmt 1. brtt. á þgskj. 113 á
bannið að eins að ná til matmæla, en
takmarkað við það eitt, að aðflutningur
til landsins af útlendum matvælum heftist, svo að til voða horfi fyrir landsmenn.
Það hefir rjettilega verið tekið fram,
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að þetta bann gæti ekki komið að tilætluðum notum, því að það er ætlast
til, að ekki megi banna útflutning, fyrr
en aðflutningur til landsins heftist, en
það gæti borið að þá og þegar. Það
myndi venjulega ekki vera hægt að fá
ábyggilega vissu um það löngu fyrir
fram, og sennilega ekki fyrr en aðflutn
ingsteppan dytti á.
Það var rjett dæmi, sem háttv. 1. þm.
Rvk (S. B.) kom með áðan, þegar hann
benti á, að í sláturtíðinni i haust, í
október og nóvember, yrði meginið af
því kjöti, sem til fjelli í landinu, flutt
út eða gjörðir kaupsamningar um það,
en svo gætu aðflutningar til landsins
tepst í desember. Þá dygði ekki áð
banna útflutning á þeirri vöru, sem þegar er flutt út úr landinu. Það liflr enginn hjer á þeirri vöru úr því. Þetta er
því alveg sama sem að skipa manni að
byrgja brunninn, þegar barnið er dottið
i hann.
í 2. brtt. á þgskj. 113er farið fram á,
að 3. málsgr. 3. gr. frumv. falli burtu.
Það getur verið, að ekkert sje á móti
þvi, ef 1. brtt. verður samþykt. En jeg
á bágt með að skilja hvers vegna 3.
brtt. er fram komin. Ef það er tilætlunin, að stjórnin megi alls ekki verja
fje landssjóðs til að gjöra ráðstafanir
til þess, sem lögin heimila henni, þá
eru lögin óþörf og með öllu ómöguleg
í framkvæmdinni. Það verður ómögulegt að hafa neinar framkvæmdir á hendi
í þessu efni, án þess, að mega verja til
þess einhverju fje. Það verður t. d. oft
að senda simskeyti, og hvaðan á þá að
taka þann kostnað? Ef hitt er ætlunin, að stjórninni sje heimilt að verja af
fje landssjóðs nægilegu, til þess að standa
straum af kostnaði við ráðstafanirnar,
þá er bein mótsögn í þvi, að koma með
þessa brtt. En ef brtt. yrði samþykt,
dytti manni strax í hug, að álykta andstætt, að þingið vildi banna stjóminni

að verja nokkru fje i þessu skyni. Jeg
kysi helst, að háttv. minni hluti vildi
taka þessa tillögu aftur. Annars er
nú, ef litið er á málið frá öðru
sjónarmiði, ekki afskaplega mikið í
hættu, þótt stjórninni verði heimilað,
auðvitað með ráði Velferðarnefndarinnar, að leggja slíkt útflutningsbann á,
vegna þess, að það yrði alt af mjög lítill hluti þess kjöts, sem til fellur í landinu, sem komið gæti til mála að banna
að flytja út. Samkvæmt verslunarskýrslum fyrir árið 1912, voru það ár
flutt út 2,407,300 kg. af kjöti. Það hefir
mikið verið talað um þarflr Reykjavíkur í sambandi við þetta, en á sama
tíma, 1912, voru 199,300 kg. af kjöti
flutt út frá Reykjavík, eða því sem næst
V12 partur alls útflutts kjöts frá landinu. Jeg get hugsað mjer, að líkt sje
ástatt i öðrum kaupstöðum landsins, t. d.
Akureyri, ísafirði og Seyðisfirði. Þar
er fólkið miklu færra en í Reykjavik,
svo að það gæti aldrei orðið stórmikið,
sem til mála kæmi að banna að flytja
út þaðan i samanburði við allan kjötútflutning landsins. Það er ekki ástæða
til að mála þetta of svart. Það getur
aldrei orðið nema örlítill hluti kjötsins,
sem bannað yrði að flytja út.
Jeg get ekki skilið, að það sje ástæða
til að bera kvíðboga fyrir, að Velferðarnefndin og stjórnin íþyngi verslun landsins meira en brýn nauðsyn krefur.
Menn segja, að ástandið í landinu sje
ekki svo ÍBkyggilegt nú, að ástæða sje
til að veita stjórninni heimild til slíks
banns, sem um ræðir í frumv. Það er
líka rjett, eins og stendur, nú í augnablikinu. En við verðum að gæta þess,
að við erum að setja lög, sem eiga að
gilda meðan styrjöldin stendur yfir, og
það getur vel verið, að hún standi til
næsta reglulegs Alþingis, eða hver veit
hvað. Jeg veit vel, að háttv. minni
hluti og hans fylgismenn eru að reyna
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að koma lögunum í það horf, sem þau
komust í í fyrra að þessu leyti. En
þess ber að gæta, að það sem gjört var
i fyrra, var gjört í flaustri og af mikilli hræðslu. Extrema se tangunt, segir
latinumálshátturinn. Ein hræðsla fæðir
aðra af sjer. Hræðslan í fyrra um matvælaskort fæddi af sjer gagnstæða
hræðslu um að farið yrði of langt í að
banna útflutning matvæla úr landinu.
Þó að menn kalli þetta óþarfa hræðslu
hjer, þá er sá ótti ekki álitinn ástæðulaus annarstaðar. I Noregi hefir t. d.
verið bannað að flytja út kjöt, nema
stjórnin leyfi það í hverju einstöku til
felli. í vor voru flutt út 400 sauðar-'
föll, að mig minnir, og olli það töluverðu uppþoti. Þótti mönnum stjórnin
hafa gengið alt of langt, að leyfa svo
mikinn útflutning. I Danmörku hefír
verið bannaður útflutningur hrossa, eins
og jeg mintist á áðan, vegna þess, að
bændur og búalið hafa selt of mikið.
Það er og kunnugt, að þar i landi er
að nokkru leyti sama máli að gegna
um flesk sem um kjöt hjer. Þó var
því af8týrt, að útflutningur þess væri
bannaður með öllu, gegn því, að samvinnusláturfjelögin eða »Andels-Slagterierne« skuldbundu sig til að láta af hendi
nægilegt flesk til neytslu í landinu.
Ef t. d. Sláturfjelag Suðurlands vildi
gjöra hið sama hjer, þá væri öðru máli
að gegna, og eins ef hægt væri að
komast að sams konar samningum við
sláturfjelög annarstaðar á landinu og
kaupmenn, sem kaupa kjöt. Jeg skal
ekki fullyrða neitt um það, hvort hægt
sje að koraast að sliku samkomulagi, en
það ætti ekki að vera fyrir fram ómögulegt. Ef það reyndist fært, þá er bannið óþarft. (Þorleifur Jónsson: En eignarnámsheimildin?) Jeg held að ekki
myndi hægt að nota eignarnámsheimild
fyrr en búið væri að banna útflutning

og einhvérjir framleiðendur sætu inni
með birgðir, sem þeir neituðu að láta
af hendi.
Háttv. þm. A.-Sk. (Þ. J.) tók nokkuð
stór orð i munninn út af þvi skaðræði
fyrir verslun landsmanna, sem af því
gæti hlotist, ef þingið stuðlaði að siglingateppu milli landa, með þvi að leggja
bann við útflutningi islenskra afurða.
En það var alt gjörsamlega rangt, sem
háttv. þingmaður sagði um þetta, því
það gæti aldrei komið til mála, að banna
útflutning íslenskra afurða, nema að örlitlu leyti i samanburði við alla framleiðsluna. (Jóhann Eyjólfsson: Hvar
eru takmörkin?) Hvar eru takmörkin,
spyr þingmaðurinn. Það er á valdi
Velferðarnefndarinnar og stjórnarinnar,
að ákveða þau, og jeg verð að álíta, að
stjórninni hjer sje ekki síður treystandi
til að ráða fram úr því, heldur en
stjórnum annara landa hjá sjer. Nú
standa yfir óvenjulegir tímar, og það
verða menn að taka til greina. Menn
segja, að það muni ekki verða erfltt að
fá íslenska vöru í haust. Það getur vel
verið að svo fari, en þá er heldur ekki
þörf á banninu, ef enginn hörgull er á
vörunni i landinu.
Þá sagði háttv. þm. A.-Sk. (Þ. J.), að
það gæti komið fyrir, að kjöt yrði tekið á leiðinni út, og myndi það valda
verðfalli á kjöti og koma því til leiðar, að ekki yrði flutt út eins mikið kjöt
og ella. Þetta er líka vel hugsanlegt,
en það leiðir til hins sama og áður.
Þá væri ekki lengur þörf á banninu.
Og jeg get ekki sjeð, að framleiðendurnir gætu haft neitt á móti þvi, ef
þeir fengju sama verð fyrir sína vöru.
Svo hefir háttv. minni hluti dýrtiðarnefndarinnar sagt sem svo, að ef til
þess kæmi, að vöntun yrði á þessari
íslensku vöru til neytslu á einhverjum
staö, þá gæti landið hlaupið undir bagga.
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Jeg veit ekki hvernig landið ætti að
fara að hlaupa undir bagga, áður en
útsjeð er um, að aðflutningar teptust.
Ef aðflutningar teptust áður en til
vöntunar kæmi á íalenskri vöru, hvernig ætti landið þá að bjarga? (Þorleifur
Jónsson: Þetta höfum við búið við í
eitt ár). Við höfum ekki búið við það
i eitt ár, að ekki væri hægt að fá islenska vöru til neytslu í landinu, en það
er talað um, að svo gæti farið eftirleiðis. Ef til þess kæmi, og öll okkur vara
væri áður flutl út, þá dugar ekki að
tala um hallærislán, því að þótt nóg
væri af seðlum og gulli í landinu, þá
kæmi það að litlu haldi, ef matvaran
væri farin og ekkert eftir skilið, þvíað
gull og seðla etum við ekki.
Svo var háttv. þm. A.-Sk. (Þ. J.) að
tala um, að fjenaði hefði fækkað mjög
i sinum hreppi. (Þorleifur Jónsson: Það
var ekki í mínum hreppi). Þá var það
í einhverjum hreppi í kjördæmi þm.
En þetta getur ekki snert þann hrepp
neitt, úr þvi að þaðan er fariðsvomikið af fje. Útflutning8bannið gæti því
ekki komið hart niður á honum sjerstaklega. Sama máli var að gegna hjá
háttv. þingmanni um útflutning hrossa.
Þar var hjá honum sama stefnan, eins
og með kjötið og fiskinn. Hann vildi
ekki láta banna útflutning hrossa, fyrr
en sýnt væri fram á, að hrossaekla
væri i landinu, eða með öðrum orðum,
ekki setja undir lekann, fyrr en það væri
víst, að það væri um seinan. Allar brtt.
háttv. minni hluta á þgskj. 113 byggjast á hræðslu við að heimildin myndi
verða brúkuð óþarflega hörkulega. Jeg
get ekki skilið, að háttv. minni hluti
hafí ástæðu til að vera mjög hræddur
við það. Hingað til er óhætt að segja, að
stjórnin hafl ekki farið of hart i sakirnar
I ráðstöfunum sinum út af styrjöldinni.
(Þorleifur Jónsson: En blöðin?) Blöðin

ráða engu um það, hverjar ráðstafanir
verða gjörðar.
Það hefir verið talað um, að þetta
væri sjeretaklega gjört fyrir Reykjavík.
Má vel vera, að Reykjavík hefði gott
af þvi, en jeg hygg að likt sje ástatt
um aðra kaupstaði landsins, svo sera
Hafnarfjörð, og ekki ósvipað um Vestmannaeyjar, jafnvel Eyrarbakk'a og
Stokkseyri. Enn fremur snertir það ekki
síður hina stærri kaupstaði landsins,
Akureyri, ísafjörð og Seyðisfjörð. Enn
má nefna aðra Austfírði, t. d. Eskifjörð
og Fáskrúðsfjörð og ef til vill fleiri. Það
er að vísu satt, að fólksfjöldinn er langmestur í Reykjavík, og er að því leyti
eðlilegt, að mönnum detti Reykjavík
fyret í hug.
Mjer virtist það vera niðuretaðan hjá
háttv. þm. A.-Sk. (Þ. J.), að það væri
yfirleitt einkennilegt, að vera að gefa
heimiid til útflutningsbanns hjer álandi.
Jeg skil ekki, hvere vegna það er einkennilegra á þessu landi heldur en i
öðrum hlutlausum löndum. Nu er stjórn*
um flestra landa gefin slík heimiid, og
jeg veit ekki, í hverju það getur legið,
að það sje sjeretaklega einkennilegt
hjer.
Þegar hjer var komið umræðunum,
tók foreeti málið út af dagskrá.

Á 23. fundi i Nd., þriðjudaginn 3.
ágúst, var frv. aftur tekið til 2. umr.
(A. 88, n. 89, 102, 113, n. 123).
Framsögum. meiri hl. (Sveinn
Björnsson): Það er ekki gustuk að
þreyta menn á löngum ræðum, enda
skal jeg ekki vera.langorður.
Jeg nota tækifærið til að slá þvi föstu,
að við umræðurnar um daginn komu
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fram frá minni hlutanum tvær aðalástæður -gegn frv., og þær voru ekki á
rjettum rökum bygðar.
Onnur var bygð á því, að það væri
hugmynd meiri hluta nefndarinnar, að
bannað væri algjörlega að flytja út innIendar afurðir. En nefndinni hefir aldrei komið til hugar, að bannað væri
að flytja út meira en sem nemur litlum
AundraMtíuta útfluttra afurða Iandsins.
Hin var bygð á þvi, að hvort sem
bannað væri að flytja út mikið eða lít», þá væri það áreiðanlega vist, að afuröimar yrðu færðar niður. Þetta hefir
þó nefndin hvergi Iátið í Ijós.
t öðru lagi vil jeg benda á það, að i
ástæðum minni hlutans felst það, annað
tveggja, að ekki geti til þess komið, að
hefta þurfi útfiutning; þeir um það, hvað
þeir hugsa um þetta atriði. En svo getar lika faiist í þeim vantraust til stjórnarinnar, um að hún beiti þessari heimild vel. Þann grun tel jeg ástæðulausam, ekki sist þar sem stjórninni verður
tfi aðstoðar 5 manna nefnd, kosin hlutfaHskoenÍBgum af öllum fiokkum.
Að lekum skal jeg leyfa mjer að
óska nafnakalls um brtt. á þgakj. 113.
Jeg giska á, að það geti verið þægilegt
fyrir stjórnina, að vita, ef neyð verður
i Mndtnu vegna matvælaskorts, til hverra
þjftgmanna hún geti snúið sjer.

Magttás Kriatjámson: Mjer hefir skilist svo af umræðunum, að i raun
og veru væru meiri og nrinni hlutinn
samtnála i aðalatriðunum. Báðir telja
það sjálfsagða skyldu, að gjöra ráðstafanir til að forða landinu sem mest við
skaðlegum afleiðingum ófriðarins. Þess
vegna furðaði mig mjög á hitanum, sem
var i umræðunum áðan, þar sem ágreiningBrinn var að eins um leiðina. En
að minni skoðun er ágreiningurinn ekki
raeiri en svo, að vel mætti jafna; eftir
Alþt. 1915. B. III.

því sem mjer hefir akilist, er það 2.
málsgrein 3. gr, sem aðalágreiningnum
hefir valdið, og mun jeg síðar víkja að
þvi, hvernig jeg ætla, að greiða megi
úr þeim ágreiningi.
Fyrir mjer hefir það mikla þýðingu,
að hjer er að eins um heimildarlög að
ræða, lög, sem þingið getur og ætlar
sjer að hafa eftirlit með. Eins og hv.
framsögum. meiri hlutans (S. B.) tók
fram, er til þess ætlast, að skipa nefnd
manna stjórninni til aðstoðar, og finst
mjer það næg trygging fyrir þ’vi, að
þessum heimildarlögum verði ekkibeitt
óheppilega.
. Það kom fram við umræðumar síðast, að hæstv. ráðherra hallaðist að tillögum meiri hlutans. Háttv. framsögumaður minni hlutans (Þ. J.) tók það
fram, að minni hlutinn bæri fult traust
til ráðherra i þessu máli. Þess vegna
er mjer það ekki vel ljóst, hvað veruIegt menn geta óttast. Og með því að
gjöra litið úr þessari nefndarskipun, velferðarnefndinni svo kölluðu, sje jeg ekki
betur, en þingið sje hreint og beint að
lýsa vantrausti á sjálfu sjer. Það
mætti undarlegt heita, ef ekki væri unt
að finna hjer á þingi 5 menn, sem veitt
gætu stjórninni nægilega aðstoð i þessu
efni. Jeg hygg þvi ekki, að ástæða sje
til að óttast það, þótt frumv. verði samþykt, eins og það liggur fyrir. En mjer
þykir það betur sania, að þingið standi
sem einn maður i þessu máli, til þess
að fyrirbyggja alla tortrygni, sem kvikna
kann hjá þjóðinni.
Jeg skal þá skýra frá minu sjónarmiði, hvað jeg tel helst gjörlegt til að
sameina nefndarmennina. Jeg gat þess
áðan, að aðalágreiningsefnið væri 2.
málsgrein 3. gr., og mun jeg nú reyna
að sýna, á hvern hátt mjer virðist sem
báðir nefndarhlutamir geti komið sjer
saman og jafnað ágreininginn. Min ,
50
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skoðun er sú, að nefnd málsgrein mætti
til samkomulags falla burt, vegna þess,
að með 4. málsgrein sömu greinar má
ná því takmarki, sem til er ætlast, og
þó svo, að fullnægt er minna hlutanum.
Til þeBS að skýra þetta nánar, skal jeg
taka það fram, að jeg sje ekki betur
en að eftir 4. málsgrein sje vegur fyrir
landstjórnina, til að koma alveg sama
fram, — þeim tilgangi frumvarpsins að
tryggja landinu nægar birgðir. Aðferðin ætti að vera þessi, að stjórnarráðið
gæfi sem fyrst út fyrirskipanir til allra
bæjarstjórna og sveitarstjórna á landinu,
um að leita upplýsinga um það, hverra
ráðstafana almenningur óskaði sjerstaklega frá hálfu hins opinbera, til þess að
tryggja landinu nægar birgðir af innlendri nauðsynjavöru. Þegar svo þessi
rannsókn hefir farið fram, og fengin er
vissa um það, hve mikils væri óskað af
vörunni, þá gjörir stjórnarráðið auðvitað ráðstafanir til þess, að eignarnámsheimildinni yrði beitt, ef á þyrfti að
halda, og verður þá aldrei kyrsett meira
en nauðsyn krefur. Hins vegar getur
útflutning8bann, ef það er ekki takmarkað að miklum mun, þannig, að það sje
að eins bundið við lítinn hluta af öllu
vörumagninu, orðið til mikils tjóns og
óþæginda. Það hljóta allir að sjá, hve
afar-ísjárvert það er, að hefta eðlileg
verslunarviðskifti um skör fram, eins
og nú er ástatt.
Auðvitað getur það komið fyrir, að
fátæklingar geti ekki borgað undir eins,
og kemur þá til sveitastjórnanna að
ráða fram úr því, og leggja fram fje í
bráðina; en ef til þess kæmi, þá má
ekki skoða slík lán sem sveitarstyrk,
heldur sem bráðabirgðalán, sem endurgoldin yrðu svo fljótt, sem auðið yrði.
Jeg þykist þá hafa bent á færa leið,
sem báðir aðiljar ættu að taka til íhugunar. Jeg skal taka það fram, að það
gæti orðið mjög svo hættulegt, ef hefta

þyrfti útflutning í verulega stórum stil;
af því gæti stafað tjón, sem næmi hundruðum þúsunda eða jafnvel miljónum
króna. Þess vegna er þessi leiö, sem
jeg hefi bent á, einföld og í alla staði
heppileg.
r
Aður en jeg lyk máli mínu, skal jeg
taka það fram, að í raun og veru held
jeg, að ástandið í landinu sje að minsta
kosti ekki lakara en fyrir einu ári.
I fyrsta lagi hygg jeg, að lánsheimild sú, sem veitt var á síðasta þingi til
vörukaupa, sje að nokkru leyti ónotuð.
í öðru lagi gjöri jeg ráð fyrir því, að
Eimskipafjelag íslands gjöri sitt til þess,
að skipaferðir verði þannig lagaðar, að
til Ijettis megi verða, ef landstjórnin
þarf að halda á skipum til flutninga a
vörum, sem keyptai’ eru í þessu skyni.
Jeg skal taka það fram, að mjer hefir hálfvegis skilist svo á sumum, sem
meiri hluti nefndarinuar vildi með tillögum sínum íþyngja landbændum og atvinnurekendum
Þetta hygg jeg ekki
rjettlátt, og vildi feginn leggja eitthvað
það til, sem girti fyrir þann misskilning. Hingað til hafa það verið kaupstaðirnir og kauptúnin, sem drýgstan
hluta hafa lagt fram af landstekjunum,
og vona jeg, að það hiutfall haldist
framvegis, svo sem verið hefir hingað
til, enda væri óviðfeldið, ef landbændur
gætu með rökum sagt, að á þá væru
akattarnir lagðir, þegar i harðbakkann
slægi. Jeg vona þá, að þessi misskilningur hverfi.
Jeg kom ekki fram með brtt. I þetta
sinn, af þvi að jeg bjóst við, að nefndarhlutarnir mundu leita að ná samkomulagi. (Sveinn Bjömsson: Það hefir verið reynt). Jeg veit ekki, hvort þeir
hafa tekið þessa leið til íhugunar.
Um brtt. þær, sem fram hafa komið,
skal jeg að eins geta þess stuttlega, að
með brtt. á þgskj. 102, get jeg ekki
greitt atkvæði, vegna þess, að hún bein-
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línis takmarkar 1. málsgr. 3. gr., þótt
hún sje stiluð við 2. málsgr., en úr 1.
málsgr. má sfst draga.
Þá eru brtt. frá minna hlutanum á
þgskj. 113.
1. brtt. get jeg ekki verið samþykkur, af því að hún gjörir ráð fyrir, að
útflutningur vcrði ekki að neinu leyti
takmarkaður.
2. brtt. get jeg ekki heldur fylgt,
vegna þess, að þótt slíkt geti átt við á
sumum stöðum, á það aftur á móti ekki
við á öðrum stöðum. Og býst jeg við,
að háttv. þingmenn skilji, við hvað hjer
er átt.
3. brtt. get jeg heldur ekki fallist á,
af því að meinlaust er að veita heimildina. Ef ekki er til fje, nær það ekki
lengra.
'Fleira hefi jeg ekki að segja að þessu
sinni. Vona jeg, að háttv. þingmenn
skilji, að þótt jeg beri fult traust til
stjórnarinnar og Velferöanefndarinnar,
þá álít jeg rjett að fara varlega, og að
eignarnámsheimild 4. málsgr. 3. gr. sje
næg til að ná tilgangi frumv., ef rannBóknir fara fram i tíma, og vona jeg,
að þá rætist betur úr en á horfðist.
Sigurður Eggerz: Þettamál, sem
hjer liggur fyrir, er sjálfsagt eitt af
mestu vandamálum, sem þingið heflr til
meðferðar.
Aðalágreiningurinn er um það, hvort
veita skuli stjórninni þrengri eðarýmri
heimild til að hefta útflutning innlendra
matvæla. Meiri hluti nefndar þeirrar,
sem um málið heflr fjallað, vill veita
stjórninni mjög víðtæka heimild í þessa
átt, þannig að stjórnin getur bannað útflutning, ef henni sýnist verulega ástæða
til þess; minni hlutinn bindur þessa
heimild við að aðflutningur til landsins
teppist.
Hæstv. ráðberra heflr tekið fram, að

hann áliti tillögur minni hlutans í þessu
efni þýðingarlausar, því að þau takmörk, sem sett eru fyrir heimildinni,
sjeu svo þröng, að bersýnilegt sje, áð
heimildin verði ekki notuð fyrr en alt
sje um seinan, því ef útflutningurinn
verði ekki bannaður nú í sláturtiðinni,
þá sje kjötið farið úr landinu.
Áf þessum orðum hæstv.. ráðherra,
dreg jeg .þá ályktuo, að hann ætli sjer
að nota heimildina, ef hún fæst, til þess
ab banna útflutning á íslenskum vörum,
meðan á sláturtiðinni stendur.
En væri það nú heppilegt, að hefta
útflutninginn ? Við athugun þessa spursmáls, vil jeg reyna að líta á málið, ekki
með Reykjavíkuraugum og ekki heldur
með sveitamannaaugum, — jeg vil reyna
að líta á það með heill alls landsins
fyrir augum.
Það er öllum ljóst, að verðhækkun
sú, sem vegna striðsins hefir orðið á útlendu vörunni, memur allmiklu. Þessi
verðhækkun er vitanlega tap, sem landið
í heild sinni hefir orðið fyrir. Hins vegar
hefir verðhækkun á innlendu vörunni
orðið til mikils hagnaðar fyrir landið.
Og jeg hygg, að verðhækkunin á innlendu vörunum nemi margfalt meíru
til hagnaðar fyrir landið, heldurentap
ið, sem hlýtst af verðhækkun útlendu
vörunnar.
Ef útflutningur þeirrar vöru, sem vjer
græðum á, yrði teptur, er það sýnilegt,
að sú ráðstöfun væri frá fjárhagslegu
sjónarmiði óheppileg.
Það er þvi mín skoðun, að það væri
mjög athugaverð ráðstöfun, að hefta útflutning á íslenskum matvörum, meðan
annars er kostur. Jeg held því, að
það sje hárrjett, sem minni hlutinn segir, að nauðsynlegt sje að setja þau takmörk fyrir heimildinni.
Þótt jeg mæli svo, þá dylst rajer það
8amt ekki, að bæjarmenn verða hjer á
50*
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landi langharðast úti, vegna stríðsins, og
það er þvi ekki nema eðlilegt, að þeir
gangi með þungum hug gegn vetrinum,
og það er ekki nema ofur eðlilegt, að
þeir fylgi með áhuga öllu, sem þingið
gjörir í þessu máli. En ef satt skal
segja, þá býst jeg við, jafnvel þó
útflutningur á kjöti yrði bannaður að
nokkru leyti, að verð á kjötinu mundi
reynast svo hátt, að þeir, sem fátæktin
kreppir mest að, mundu ekki njóta mikils góðs af kjötbanninu, þvi þeir mundu
ekki hafa ráð á að kaupa það. Þessar
dýrtíðarráðstafanir, sem meiri hlutinn
vill gjöra, yrðu því ekki til annars en
að efnamennirnir gætu fremur fengið
keypt kjöt, en þeir fátækari engu fremur en áður.
En um leið og horfið er frá því ráði,
að hefta útflutning þeirra matvæla, sem
landið græðir á, þá er sýnilegt, að hins
vegar verður að gjöra eitthvað til að
tryggja þ.;ð, að nægur matarforði verði
til í landinu. Og í því efni væri ekki
úr vegi að fara að reynslu annara hlutlausra þjóða. En þær leggja mesta
áherslu á að korntryggja sig. Nú á
landið 600 þús. kr. i Ameriku, sem
þangað voru fluttar í minni stjórnartíð,
einmitt i því skyni, að til þeirra mætti
gripa, þegar i vandræðin ræki. Mjer
virðist rjett að kaupa kornvörur fyrir
fje þetta sem fyrst. Þessa matvöru
ætti því næst að geyma, þangað til
harðnar i ári, og mætti þá selja hana
að sinu leyti eins og kolin siðasta ár,
með innkaupsverði til þeirra, sem erfiðastar eiga kringumstæðurnar.
Einhver kann að segja, að með ráðBtöfunum eins og þessum, væri gengið á
rjett kaupmannastjettarinnar. Þeir hjeldu
því að minsta kosti Bjáifir fram síðasta
vetur, að landstjórnin hefði átt að afhenda þeim Ameríkuvörurnar til sölu
siðasta ár. í fjarveru minni í Kaupmannahöfn samþyktu þeir hálfgjörða

vantraustsyflrlýsingu á mig, fyrir að
vörunum var úthlutað, eins og átti sjer
stað. En jeg verð að taka það fram
hjer á Alþingí, að jeg sje ekki, að kaupmannastjettin eigi nokkura heimtingu á
því, að fá ágóða af þeim vörura, æm
þeir geta ekki útvegað landinu sjálfír,
og landssjóður verður því að kaupa, en
svo stóðu sakir siðasta ár, enda vonlegt, að kaupmennirnir hafí ekki fje
undir þessum sjerstöku kringumstæðum,
til að útvega landinu nægilegan vöruforða. Þvi má og ekki heldur gleyma,
að hjer er að ræða um vörur, sem á
að geyma að mestu leyti til tryggingar,
og svo er á hitt að líta, að engir hafa
grætt eins á þessu ári og margir kaupmennirnir. Vjer stöndum nú á alvarlegum timamótum. Á þinginu hvilir
mikil ábyrgð í þessu máli. Vjergetum
ekki varpað þessari ábyrgð á kaupmannastjettina eina, og ekki er það heldur verjandi, að láta sjer nægja með
að gefa stjórninni heimildarlög. Vjer
verðum að láta stjórnina heyra nú
ákveðinn vilja vorn um, hvað vjer óskum að gjört sje nú strax. Ærið nóg
verður það samt, sem vjer verðum að
leggja í hendur stjórnarinnar i þessu
máli. En því mega menn ekki gleyma,
að stríðið verður ef til vill aldrei harðara en á næstkomanda vetri. Ef einhverjar stórþjóðimar komast í dauðateygjumar, þá verður engum hlift.

Slgurður Sigurðsson: Það hafa
nú þegar orðið miklar umræður um
þetta mál, og jeg skal ekki lengja þær
að miklum mun. Málið er mikilsvert,
og þvi ekki að undra, þótt á það sje
litið frá ýmsum hliðum. Hjer er meðal annars um það að ræða, hvort heimila eigi stjórninni eða ekki, að leggja
haft á útfiutning innlendra afurða.
Þótt jeg beri fult traust til atjórnarinnar, að hún beiti ekki þessari heimild
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fyrr en í fulla hnefana, þá dylst mjer
það samt ekki, að löggjafarvaldið er
Jajer komið út á mjög hála braut.
Mig langar til þess að spyrja nokkarra spurninga út af þessu máli, og jeg
vona, að háttv. framam. meiri hluta
($. &) svari þeim.
Ef það verður ofan á hjer í þinginu,
að heimila atjórninni að leggja bann
fyrir útflutning á kjöti, fiski o. s. frv.,
annað hvort nú þegar eða i sláturtíðinni, þannig, að ekki verði flutt út nema
viss hluti af þessum afurðum, og að
hitt verði þá eftir í landinu til sölu,
hvemig hngsa menn sj'er svo framkvæmdina á þvi? Er það tilætlunin,
að það, sem verður eftir í landinu,
verði selt við sama verði og fæst fyrir
það á erlendum markaði? Eða á að
selja það við lægra verði?
Nú eru íslenakar afurðir i allliáu
verði, og verði þær seldar hjer með útlendu markaðsverði, þó að kostnaður
aiiur sje dreginn frá, þá er þess naumast að vænta, að sú ráðstöfuu komi að
gagni. Það er dýrt fyrir fátæklinga
að kaupa kjötið á 30 aura pundið, og
undir því verði verður það ekki selt,
hvað þá heldur ef það yrði 40—50 aura
pundið. Kjötið mundi því ekki lenda
bjá fátækara hluta fólksins, heldur hinam, er ráð hafa á að kaupa það, þó
að það sje dýrt. En ef nú þessar vörur verða ekki seldar mönnum með
sama verði og fæst fyrir þær á útlendum markaði, heldur verði verðið á þeim
tsBrb niður, hver á þá að borga misnauninn ?
Það ganga hjer i þinginu ýmsir spádómar um það, að aðflutningar muni
teppast til landsins. Jeg sje enga skynsamlega ástæðu til að óttast slikt. Jeg
trúi þvi ekki fyrr en jeg má til, að ekki
verði með einhverju móti hægt að ná
i vörur frá Ameríku. En fari nú svo,
®ð aðflutningar teppist, þá hlýtur út

flutningur að teppast um leið, og þá
fellur íslenska varan í verði.
En nú langar mig til að spyrja að annari spurningu: Hvernig á að haga
þessu banni, ef til þess kemur? Hvemig á að skifta þvi niður á hina ýmsu
útflutningsstaði á landinu? Mjer skilst,
að það muni vera einkum tvent, er
hafa verður hugfast i þessu stóra máli:
1. od tryggja það, að landið standi
ekki uppi i vandræðum, vegna raatvælaskorts, og
2. að sjá um, að matvaran verði ekki
seld dýrara en svo, að allir geti keypt
hana. En það má ekki gjöra á kostnað framleiðslustjettanna i landinu.
Nú eru, eins og þegar var getið um,
islenskar afurðir í mjög háu verði, og
hærra en svo, að fátækri alþýðu manna
sje fært að kaupa þær. Hins vegar er
útlenda varan ekki afskaplega dýr. Jeg
tek því undir það með háttv. þm. V.Sk. (S. E), að eitt hið allra fyrsta, sem
þing og landstjórn þarf að gjöra, er að
styðja að því, að birgja landið með þeirri
vöru, sem auðið er að afla með sæmilegu verði. Það myndi koraa öllum
betur, ekki síst fátækari hluta þjóðarinnar. Stjórnin ætti þvi, eins og háttv.
þm. V.-Sk. (S E.) tók fram, sem allra
fyrst að gjöra ráðstafanir til innflutnings matvæla, t. d. frá Ameríku.
Jeg vil í þessu sambandi leyfa mjer
að benda á, að eitt aðalhlutverk stjórnarinnar i þessari dýrtíð ætti að vera
það, að útiloka úr viðskiftalifinu alla
óþarfa milliliði, svo að neytendur geti
fengið vöruna með sama verði og framleiðendur selja hana, án alls aukaskatts
til milliliða.
Viðvikjandi útflutningi á lifandi fjenaði hygg jeg, að óhætt sje að segja, að
ekki muni vera mikil hætta á, að sauðfjenaður verði að mun fluttur út í haust
á fæti. Hitt er alkunna, að hestar hafa
yerið fluttir út roóð mesta raóti i sura-
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ar. Mjer getur þó ekki skilist, á hverju
varhygð nefndarinnar byggist í þessu
efni. Er það til að tryggja það, að nóg
hrossakjöt verði til í landinu til átu,
eða er nefndin hrædd um, að hestar
fækki svo mjög, að til vandræða horfi
að öðru leyti? Viðvíkjandi því, að
hestarnir verði of fáir, skal jeg leyfa
mjer að benda á það, að því hefir verið haldið fram til þessa tíma af búfróðum mönnum, að hrossafjöldinn í landinu væri of mikill og gjörði búnaðinum
tjón. Hrossum hefir smátt og smátt
fjölgað í landinu, og skal jeg geta þess,
að á árunum 1905—1906 voru hross
flest hjer á landi. Árið 1905 voru þau
talin að vera 48975, eða hartnær 49000.
Svo fækkaði þeim að visu næstu árin,
1907—1908, en 1911 hafði þeim fjölgað
töluvert á ný, og þá töldust þau tæplega 44000. En árið 1912 eru hrossin
enn fleiri. Þá eru þau talin 45847, eða
tæpum tveim þúsundum fleiri en árið
áður. Hvort þeim hefir fækkað nokkuð verulega síðan 1912,skal jeg láta ósagt.
Jeg hygg þó, að i ár og í fyrra hafi
verið flutt út með mesta móti og nokkru
meira, ef til vill, en viðkoman hefir
numið. Ástæðan til þessarar varhygðar nefndarinnar getur því ekki verið sú,
að hún sje hrædd um, að hestarnir verði
of fáir. Hitt er annað mál, að birgja
landið með matvælum. En ef við eig’
um að fara að lifa á hrossakjöti, þá er
ekki bætt úr dýrtíðinni með því. Jeg
Bkal bæta því við, að þrátt fyrir allan
útflutning, er margt til af hrossum í
landinu, sem að skaðlausu mætti slátra
handa Pjetri og Páli, því að eins og
kunnugt er, er lítið flutt út af hrossum,
eldri en átta til tíu vetra. Hvernig
sem jeg lit á þetta mál, get jeg ekki
sjeð, að þessar ákveðnu tillögur í frv.
um hefting á útflutningi islenskra afurða
hafi við rök að styðjast. Það er að
Winsta kosti ekki upplýst, að það gjöri

fátæklingunum hægara að ná í vöruna.
Jeg vil ekki væna háttv. meiri hluta
ura, að hann sje með þessu aðallega að
bera fyrir brjósti hag betri borgara
Reykjavíkurbæjar, en óneitanlega virðist mega lesa það milli línanna í umræðunum, að þessir menn liti meira til
hinna betur stæðu bæjarbúa, heldur en
á afkomu fátækara lýðsins. Væru gjörðar ráðstafanir til innflutnings útlendra
matvæla með sæmilegu verði og án
milliliða, myndi það verða fátæklingunum miklu hagkvæmara, heldur en að
vera að hefta. útflutning á íslenskum afurðum, þjóðinni til stór skaða.
Einar Jónsson: Þetta er vandasamt og þýðingarmikið mál, enda er það
bvo, að því meira sem um það er fjallað, því vandfundnari verða færar leiðir.
Eins og öllum er kunnugt, er það aðalefni þessa frv., að sjá landslýðnum fyrir nægri matbjörg og fela stjórninni
framkvæmdir í því efni.
Það heflr
komið fram í umræðunum, að menn
álíta þetta mjög vandasamt og umsvifamikið verk, og er jeg því samþykkur.
Mjer hefir því dottið í hug, hvort ekki
myndi tiltækilegt, að skipa fleiri ráðstöfunarnefndir, heldur en þá nefnd eina,
sem hjer er gjört ráð fyrir að stjórnin
hafi sjer til ráðuneytis. Með öðrum orðum, að skipa ráðstöfunarnefndir í hverju
hjeraði til að gefa stjórninni upplýsingar um það, sem hún hlýtur að þurfa að
vita.
Jeg álít, að stjórnin og hennar nefnd,
Velferðarnefndin, eigi að byrja starf sitt
á því, að afla sjer vissu um að geta
fengið nægilegan útlendan matarforða.
En til þess að vita, hve mikið þarf að
flytja inn, verður stjórnin að fá upplýsingar um, hve mikið þurfi á þann
og þann verslunaretaðinn, miðað við
viðskiftamenn þess sjerstaka kauptúns.
Þegar nú vissa er fengin fyrir því, að
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næg útlend matvara sje fáanleg, eða
fyrirliggjandi, þá er að hugsa um, hvort
eða hve mikið- af innlendu vörunni þurfi
að kyrsetja. Jeg fyrir mitt leyti er alls
ekki mótfallinn þvi, að eitthvað litið
verði kyrsett af islenskum afurðum, ef
þess þykir þörf.
Jeg er samþykkur því, sem hv. þm.
Ak. (M. K.) sagði í dag, að frv. myndi
koma að meiri notum, ef 2. málsgr. 3.
gr. yrði feld burtu. Það mætti hugsa
sjer, að fólkið óskaði að lifa i vetur
meira á útlendri vöru heldur en innlendri, vegna þess, hvað innlenda varan
er í háu.verði.
Það hefir ýmislegt og ekki smávægilegt borið á milli í umræðunum. Það
er eins og sumir heyri það glymja fyrir
eyrum sjer, að það þurfi að skapa lágt
verð á vöruna, sem framleidd er í landinu, svo fátækir daglaunamenn og íbúar
sjávarþorpa yfir höfuð beri af að kaupa
sjer fæðu. Fyrir mínum eyrum er engin suða um það, en hitt liggur í augum
uppi, að verðið hlýtur að lækka, ef útflutningur verður heptur takmarkalaust,
svo að því get jeg ekki gengið.
Háttv. frsm. meiri hl. (S. B.) sagði,
að kjöt, sem flutt er út úr landinu, væri
fyrirfram selt lægra verði, heldur en
Reykvíkingum gæfist kostur á að kaupa
það. Þessu verð jeg að mótmæla, sem
algjörlega ósönnu og ósannanlegu. Jeg
skal skýra frá því, að kjöt það, sem
Sláturfjelag Suðurlands sendi út síðastliðin ár, er selt á 70—75 kr. tunnan.
í tunnunni eru 220 pund, svo að þetta
verður þá 32—34 aura hvert pund. En
á sama tima seldi fjelagið sams konar
kjöt hjer í Reykjavík á 26—28 aura
pundið. Það er 5—6 aurum minna
fyrir hvert pund, heldur en fjelagið
fjekk fyrir kjötið á erlenda markaðinum. Jeg skal enn fremur.geta þess,
að Sláturfjelagið græddi á kjötinu, sem
það seldi út síðast liðið haust, 10,666 kr.

Jeg skal svo aftur vikja að þeim
óviðeigandi ummælum, sem fallið hafa
um, að það beri nauðsyn til að lækka
verðið á framleiðslu sveitamannsins.
Þetta getur naumast stafað af öðru en
öfund Reykjavíkurbúa út af þeirri verðhækkun, sem afurðir landbóudans hafa
hafa komist i nú um stundarsakir. En
í fyrsta lagi er þess nú að gæta, að
þessi verðhækkun getur varla haldist
lengi, og í öðru lagi er mjer kunnugt
um, að árið sem leið mistu sveitamenn
fje sitt svo þúsundum skifti, og aftur í
i ár á stöku stöðum í hundruðum. Það
er því ekki mikil ástæða til að öfundast út af þessari verðhækkun, þar sem
sannarleg vissa er fyrir því, að aliflestir laudbændur töpuðu af bústofni sínum síðastliðið ár fleiri þúsundum króna,'
heldur en þeir græða hundruð í ár á
verðhækkun afurðanna, og ættu þessar
slæmu meiningar manna i milli ekki
að verða til þess, að lengja umræðurnar hjer í deildinni og vekja úlfúð.
Það var ýmislegt fleira í ummælum
háttv. frsm. meiri hl. (S. B.), sem jeg
gæti hrakið, en kæri mig ekki um að
vera að eltast við að svo stöddu. Það,
sem er sjerstaklega aðgæsluvert í þessu
máli, er að ganga ekki á rjett einstaklinganna, og þó að málið sje vandasamt
og erfitt viðfangs, þá verður að gæta
þess, að gjöra ekki neitt það, sem auðsjáanlega miðar til að gjöra viðkomendur óánægða, svo að þessi lög verði
ekki kölluð þvingunarlög, eins og áður
hefir komið fyrir með löggjöfina hjer á
landi, t. d. horfellislögin sælu, aðflutningsbannið og fleiri lög, sem við hefir
legið að vektu uppreisn i landinu.
Jeg vildi svo að lokum biðja uefndina að íhuga, hvort ekki myndi rjett og
heppilegt að skipa nefnd í hverri sýslu,
stjórninni til aðstoðar. Jeg vorkenni
8tjórninni að taka við þessu verki, sem
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bæði hlýtur að verða vandasamt og
vanþakklátt.
Það voru að eins þessar fáu athugasemdir, sem jeg vildi gjört hafa, og
býst jeg við, að jeg bæti þær ekki, þó
jeg hjeldi lengri ræðu, og læt því þetta
nægja.
Jóhann Eyjóltsson: Það eru svo
margir dagar síðan þetta mái var tekið
út af dagskrá, að jeg er nú búinn að
gleyma, hvað jeg ætlaði að segja. Þegar
jeg þá beiddi um orðið, ætlaði jeg vist
að leiðrjetta einhvern misskilning hjá
hæstv. ráðherra, en man ekki lengur,
eða kæri mig ekki um að muna, hvað
það var, og fell því frá orðinu.
Matthfas Ólafsson: Það er i
rauninni búið að tala nóg um þetta, en
jeg get þó ekki stilt mig um að segja
nokkur orð. Mjer skilst, að þeir, sem
talað hafa á móti tillögum meiri hl.,
hafi verið að berjast við sinn eiginn
skugga, nefnilega þar sem þeir hafa
talað um, að meiri hl. ætlaðist til að
leggja ákveðið verð á þá vöru, sem
eftir yrði í landinu. Þeir hafa þar verið að berjast við óvætti, sem ekki er
til, því að frumv. gefur ekki tilefni til
þess. Þeir eru flestir á þeirri skoðun,
að rjett sje að gjöra ráðstafanir til, að
nægar matbirgðir verði til í landinu,
en þeir vilja ekki að það sje islensk
vara, heldur útlend, svo að jafnvel sjómennirnir eiga ekki að fá að neyta
þeirrar kraftfæðu, sem þeir sjáifir afla.
Það hefir ekki verið minst á eina
vörutegund, sem sje haustullina. Það
gæti farið svo, ef ekki væri til heimild
fyrir stjórnina til að hefta útflutnÍDg á
haustull, að ekki fengist einu sinni næg
ull i vetlinga handa sjómönnunum. Það
væri fróðlegt að sjá, hvernig sjósóknin
gengi, ef sjómenn gætu ekki fengið
vetlinga.

Annað hafa menn athugað, hvort
ódýrara væri hveiti frá Vesturheimi,
með því verði, sem þar er á því, eða
íslenskar matartegundir. Mjer er það
mikið efamál, hvort hveiti sje betra til
manneldis en nautakjöt. Jeg hygg, að
menn vilji alment engu síður en jeg,
að við tryggjum okkur fyrst og fremst
að nægar matarbirgðir sjeu til í landinu, og þar næst, að framleiðendumir
verði fyrir sesm allra minstum skaða.
Jeg hefi alt af hugsað mjer, að þeir
fengju sæmilegt verð fyrir sína vöru.
Það er hægt að sanna, að islensk matvara hefir verið seld hjer dýrara verði
en fengist hefir fyrir hana i útlöndum.
Þannig hefir t. d. smjör oft og tiðum
verið selt hærra verði hjer, heldur en
bændur hafa á sama tima fengið fyrir
það i Englandi.
Jeg verð að halda því fram, að þótt
það sje sjálfsagt, að byrgja landið sem
best með útlendri kornvöru, þá sje hitt
engu síður nauðsynlegt, að halda eftirí
landinu nokkru af þeirri matvöru, sem
landið sjálft framleiðir. Jeg get ekki
sjeð, að neitt af því, sem sagthefirverið á móti þessu, hafi verið á veralegum rökum bygt. Það getur enginn haft
neitt á móti því, að landsstjórúih gjöri
ráðstafanir til að tryggja það, að nógur
matur sje til i iandinu, en að ætla sjer
þá fyrst, þegar islenski maturinn er farinn burtu, að tryggja sjer útienda vöru
eftir á, það er sama sem að byrgjt^
brunninn þegar barnið er dottið ofán i
hann. Setjum svo, að við værum f dag
búnir að kaupa þrjá skipsfarma af matvælum í Ameríku, en ekki væri hægt
að fá skip, fyrr en i lök þessa mánaðar. Verðið á vörunni væri ránverð ag
leigan á skipunum lika. Þóviðværam
nú búnir að kaupa þessa vöru, þá er
enga sönnun hægt að fá fyrir þvi, að
hún kæmi hingað nokkurn tíma. Skip
geta farist á skemri leið, og það þó ekki
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sje á ófriðartímum. Við verðum að hafa ekki samræmi í þessu. Það má ekki
sterkar gætur &, að ekki verði flutt of banna útflutning á íslenskum vörum, en
mikið út úr landinu af matvöru, sem þó á að veita eignamámsheimild. Jeg
við framleiðum sjálfir.
heyri að menn segja jú, jú, en þeir
Það hefir verið spurt, hver borgaði verða þó að beygja sig fyrir logiskum
fýrir þá, er ekkert héfðu að láta fyrir rökum. En ef þessir háttv. herrar vilja
hana? Það er auðvitað landið, þeg- fella heimild til banns á útflutningi, en
ar einstakir menn geta ekki sjeð um halda svo fram, að eignarnámsheimildsig.
in komi að notum, eftir sem áður, þá
fara þeir eftir öðru en vanalegum lögBáðherra: Háttv. þm. V.-ísf. (M. skýringarreglum, og væri þá heppilegt,
O.) hefir tekið fram ýmislegt, er jeg að skoðun þeirra á þessu kæmi fraiú í
vildi sagt hafa, svo jeg sje ekki ástæðu umræðunum/
til að endurtaka það. En það er þá
Svo skal jeg geta þess, að jeg lít svo
fyrst éitt atriði í ræðu háttv. þm. Ak. á, að framkvæmd á eignaraámsheimild
(M. E.). Hann mun hafa getið þess, að sje ekki betur þokkuð en vægileg framnauðsynlegt væri, að gjöra fyrirspurnir kvæmd á útflutningsbanni. Það ætlast
til bæjarfjelaga og sýslunefnda, til þess enginn til þess, að útflutningsbannið yrði
að vita nokkurn veginn víst, hversu mik- notað, nema brýna nauðsyn bæri tii, og
ils þurfi við á hverjum stað. Það hafa miðað við það, hversu miklu væri eytt
verið gjörðar ráðstafanir um slikar fyr- af hverri einstakri vöra, og svo yrði
irspumir, hversu sje ástatt með mat- það ekki stjórain ein, sem rjeði um
væli og um neytslu kjöts og fiskjar í þetta, heldur yrði og nefnd, sem fjallaði
venjulegu ári. Að vísu er erfitt að fá um það. Það er eins og háttv. þingm.
ábyggilega vitneskju um þetta, en til- sjeu hræddir við, að bannið yrði notað
raunimar hafa þó verið gjörðar.
svo stranglega, að yfirleitt yrði bannað
Þá var það, að háttv. þm. Ak (M. að flytja út kjöt og fisk. En það heflr
E.) taldi eignarnámsheimildina i 4. máls- engum komið til hugar, enda væri það
grein 3. gr. nægilega. Jeg held að hún þarfleysa. Og þó að sumir trúi ekki
komi ekki að fullum notura, þó hún geti stjórninni til að fara með þetta, þá bakorðið til gagns að einhverju leyti. En ef aði hún sjer ákúrur, ef lengra væri farbrtt. á þgskj. 113 er samþykt, þá er ið en þingið vill og Velferðamefnd sú,
auðsjeð hver afleiðingin verður, því þá er þingið að sjálfsögðu kýs til að vinna
yrði ekki hægt að framkvæma eignar- með stjóminni að þessu. Jeg veit ekki
nám fyrr en aðflutningur heftist. Það er til að sliKt hafl komið fyrir, þvi að undþvi ekki hægt af þingmönnum, að fara anfarið hefír verið góð samvinna milli
fram á að eignarnám sje framkvæmt stjómar og Velferðarnefndar, og stjórameðan aðflutningar heftast ekki.
Með in alt af farið eftir tillögum meiri hluta
öðrum orðum, í haust er ekki hægt að Velferðarnefndar. Og myndi það mælframkvæma eignamám á íslenskum ast betur fyrir, að vaða inn í hús manna
vörum meðan innflutningur á útlendum og taka þar vörur mað eignarnámi, en
að veita heimild til að sjá um, að skildvörum heldur áfram.
Þetta er skoðun (þeirra manna, sem ar væru eftir nægilegar vörur í landinu?
ekki vilja veita heimild til banns á út- Jeg held, að það síðara muni mælast
flutningi íslenskra afurða. Annars er miklu betur fyrir, auk þess, að eignarAlþt. 1519 B. m.
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námsheimild kostar miklu meira i framkvæmdinni; hin að eins nokkur aimskeyti. Og ef tilgangurinn er sá, að
gjöra eignamámsheimildina nothæfa, þá
verður að gjöra nánari reglur um, hvemig eigi að framkvæma hana. Það gæti
nefndin komið fram með við þriðju umræðu.
Háttv. þm. V.-Sk. (S. E.) skaut þvi
fram, að jeg myndi framkvæma útflutningsbannið i haust. Má vel vera, að
slikt sje nauðsynlegt, og auðvitað er
það meiningin, ef það yrði álitið heppilegast. Um það dæmir stjórnin ekki
ein, heldur Velferðarnefndin og hún i
sameiningu, eins og háttv. þingmaður
V.-Sk. veit.
Enn fremur hjelt háttv. þm. V.-Sk. (S.
E.) því fram, að það væri fjárhagslegt
tap, að hefta verslunarviðskifti með útfiutningshanni. En ætli það væri ekki
meira tap, ef fólkið yrði að svelta, vegna
engra ráðstafana?
Það var rjett hjá háttv. þm. V.-Sk.
(S. E.), að með dýru verði á kjöti er
erfitt fyrir fátæklinga að afia sjer þess.
En hjer kemur fleira til greina, nefnilega að hafa vöruna, þvi þótt fátæklingar geti ekki tíbrgað hana, þá láta
sveitarfjelögin þá ekki deyja úr skorti,
ef matvæli eru fyrir hendi.
Háttv. þm. V.-Sk. (S. E.) mælti með
því, að birgja landið með kornvöru.
Það yrði ekki gjört í einni svipan. Jeg
man ekki hversu mikið það var, samkvæmt áætlun þingsins i fyrra, er búist var við að, myndi þurfa af kornvöru
á ári, en áreiðanlega yrðu það margir
farmar. Og litið hefðu >Hermóðsvörurnar< dugað, ef kaupmenn hefðu ekki
haldið áfram að flytja inn vörur. Þetta
er lika neyðarúrræði, þvi að fjárhagur
landsins er svo bágborinn, og lánstraustið ekki svo gott, að hægt væri að birgja
iandið upp með korni. Eno fremur út-

heimtir það geymslu um lengri tíma.
Suma mjölvöru er erfitt að geyma, án
þess hún spillist. Þetta kom mikið til
athugunar í Velferðarnefndinni í fyrra,
og einn maður i nefndinni, sem þessu
var kunnugur, tók þetta eindregið fram.
Og hvernig ætti að útdeila vörunum,
orkaði mjögtvimælis i fyrra; kaupmenn
voru þá mjög gramir, þótti gengið á
sinn hlut.
Jeg var alveg sammála stjórninni um
það, að hún hefði gjört rjett, en i þessu
sambandi hefir það ekki mikið að þýða.
Jeg er ekki með þessu að tala á móti
þvi, að hirgja landið með útlendum vörum, en áður en það er gjört, verðurað
athuga framkvæmdirnar.
Háttv. 1. þingm. Árn. (S. S.) spurði,
hvort bannið ætti að eins að ná til
þeirra vara, er fara til Reykjavikur.
Jeg býst við, að þessu hafi verið beint
til háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.), en það
hefir víst engum dóttið i hug, að bannið næði ekki til ailra hluta landsins, ef
heimildin til þess yrði samþykt, og þörf
væri á. Jeg skil ekki spurninguna, þvi
jeg sje ekki, að orðalagið gefi átyllu til
hennar. Spurningin er þvi út i bláinn,
og jeg veit ekki hvers vegna háttv. 1.
þm. Árn. (S. S.) hefir komið með hana.
En i Reykjavik er ibúatalan hæst, og
þvi mundi þurfa þangað flesta skrokka.
(Sigwrður Sigurðsson: Eftir hvaðahlutfalli á að hefta útflutning?). Eftir þörf
i viðkomandi hjeruðum; að öðru jöfnu
eyða fleiri menn meiru en færri. T. d.
eyða 13000 menn í Reykjavik meiru en
1000 menn i Hafnarfirði.
Háttv. samþingismaður minn (S. S.)
talaði um hross og hrossafjölda í landinu. En hann er ekki ægilegur i mínum augum, því ef 6500 býli eru á landinu, þá eru þó ekki nema 7—8 hross á
hvert býli. (Sigurður Sigurðason: Það
er nóg). Sumstaðar er það ekki nóg.
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og flvo hefir háttv. 1. þingm. Ám. engar skýrslur frá 1914—15. Annare liggur mjer þetta í ljettu rúmi, því að banninu yrði ekki framfylgt út í ytstu æstar,
og. ekki nema f ítrustu nauðsyn.
Háttv. þm. Ak. (M. K.) stakk upp á
þvi, að skipa aðstoðaroefndir út um
land, er ættu að vera Velferðarnefnd
og stjóro til fulltingis. Þetta getur
verið góð hugmynd, en spurningin er,
hvort það bakaði ekki talsverðan kostnað, og hvort ekki sje nóg að njóta aðstoðar hreppsnefnda og sýslunefnda. Ef
slik nefnd yrði i hverjum hreppi, þá
yrði það faktiskt hreppsnefndin. Og
Stjóraarráðið verður nú, eins og i fyrra,
að snúa sjer til sýslunefnda. Jeg er
þvi ekki alveg sannfærður um, að þessar nefndir kæmu að meira gagni en
núverandi skipulag.
Háttv. samþingismaður minn (S. S.)
kom fram með þá spurningu, hveroig
útflutningsbannið yrði framkvæmt. Jeg
svaraði því siðast. Það er hægur vandi,
og vitanlega verður það gjört á sama
hátt og anharetaðar. Stjórnin gefur út
auglýsingu um, að útflutningur á þessum vörum sje bannaður, án sjeretakra
heimilda frá stjórninni. Jeg býst við,
að heiðarlegir menn hlýði; en ef menn
vilja flytja út bannvöru, þá senda þeir
beiðni um undanþágu frá banninu til
stjóraarinnar, og eftir að stiórnin hefir
aflað sjer upplýsinga um ástandið i viðkomandi hjeruðum, segir hún álit sitt,
og ákveður, hvereu miklu skuli vera
haldið eftir. í Danmörku er sjeretök
skrifstofa, er heyrir undir dómsmálaráðherrann, og fjallar hún um slík
mál sem þessi.
Þar sem simi er til flestra kaupstaða,
getu* framkvæmd á þessu ekki orðið
nein frágangssök á þennan hátt.
Háttv. þm. V.-Sk. (S. E.) vildi láta
þíngið ráða þessu alveg til lykta. Frá

sjónarmiði stjóraarinnarinnar væri það
æskilegt, ef það væri hægt, því að það
Ijetti vanda og ábyrgð af henni. En
jeg veit ekki hvort það var meining
hans, að þingið segði hvereu mikið ætti
að útvega af hverri vörutegund, t. d.
koroi, salti, steinoliu o. s. frv. Ef það
væri unt, þú væri það ágætt, en jeg er
hræddur um að það yrði ekki fullnægjandi: 1) þingmenn sjá ekki fram
i tímann og vita ekki hvað að höndum
muni bera, og þess vegna ekki unt að
gjöra ráð fyrir öllu, og 2) þyrfti að
binda mikla peninga, sem ekkí er vist
að þingið hafl handbæra o. fl. En ef
þingið treysti sjer til þess, þá skyldi
jeg vera óendanlega þakklátur.
Framsðgwm. meiri hl. (Sveinn
Björnsson): Það eru 2—3 athuga
semdir, er jeg vildi koma fram méð.
Fyret er það, að háttv. þm. Ak. (M. K.)
skaut þvi fram,.að fella algjörlegaburt
2. og 3. málsgr. 3. gr. frv., en láta að
eins ákvæðið um eignarnámið standa.
Hæstv. ráðherra svaraði þessu, en jeg
að eins undiretrika það, að eignamám
getur verið óþægilegra en bann, og allra
sist ef menn óttast að lögin verði misbrúkuð, er betra að byggja á eignarnámi en banni. Ef ekki er hægt að
tryggja nógar vörur i landinu með útflutningsbanni, þá er það ekki fremur
hægt með eignaroámi.
Þá var það eitt atriði bjá háttv. þm.
V.-Sk. (S. E.), sem jeg vildi athuga.
Reyndar lýsti hann þvi yflr, að Tull
þörf væri á að gjöra ráðstafanir, vegna
ástandsins i heiminum. Mjer þótti vænt
um að heyra þetta, þvi áð það heflr
ekki fyr heyret úr hóp þeirra, er á móti
mæla. Hann sagði eitthvað á þessa
leið: Það er enginn vafl & því, að
landið græðir miklu meira á hækkun
verðsins á íslensku vörunum eh það,
51*
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sem það skaðast á hækkun verðlags á
útlendum vörum, því er rjettara að flytja
íslensku vörurnar út og kaupa útlendar
vörur i staðinn.
Þetta lítur vel út, en í fyrsta lagi
vantar sannanir um verðhækkun varanna, og þegar fram á kemur, eru ýmsar oreakir, er binda þetta. Við vitum
ekki nú, hvernig þetta muni verða í
haust. Það getur vel staðið svo á í
haust, að það borgi sig betur að kaupa
hina hækkuðu islensku vöru en hina
hækkuðu útlendu vöru. Útlenda varan
getur hækkað svo mikið. Jeg vil benda
háttv. þm., sem eru mótfallnir útflutningsbanninu, á það, að vel getur farið
svo, að það verði búmannlegra, að kaupa
islensku vöruna, þótt með hækkuðu
verði sje, en að sæta þvi verði, sem i
gefnu augnabliki kann að verða á útlendu vörunni. Auk þess vil jeg benda
á það, að útlenda matvaran er mestmegnis kornmatur. Það má komast
langt með þvi, að lifa á kornmat, en
einhvers staðar er það sagt, að maðurinn lifi ekki á einu saman brauði, og
jeg hygg að það sje rjett. Og að flytja
út úr landinu allan fisk og alt kjötmeti,
en flytja tóman kornmat inn i staðinn,
að flytja út allar kjarnbestu manneldisvörurnar, en kaupa aðrar lakari í staðinn, þótt ódýrari kunni að vera, það
er ósannað mál, að það borgi sig. Danir hafa deilt mikið um þetta, eða þessu
likt, og munu margir kannast við það,
sem hjá þeim er kölluð »Margarinepolitik«. Þeir flytja út því nær alt
smjör sitt, svo sem kunnugt er, en
kaupa smjörliki i staðinn, og orkar mjög
tvímælis, hvort það sje rjett.
Nei, svo falleg sem kenning þeirra
háttv. þm. Á.-Sk. (Þ. J.) kann að vera
til að sjá, þá vantar mikið á það, að
hún hafi rök við að styðjast, sem bygt
verði á.
Háttv. 1. þm. Árn. (S. S.) gjörði marg-

ar fyrirspurnir. Jeg heyrði eiginlega
ekki nema eina af þeim, og hún er
þessi:
Er það meiningin, að þessi bannaða
vara, sem ekki fæst útflutt, fáist þá seld
hjer innanlands við sama verði og fyrir
hana fengist, ef leyfilegt væri að flytja
hana út?
Jeg skal nú svara þessu þvi fyrst og
fremst, að ef nokkur er sú vara, að
bannað sje að flytja hana út, og hún
seld hjer innanlands, þá hlýtur að skapast hjer á henni innlent markaðsverð.
Það er ekki gott að segja nákvæmlega,
hvert það verð myndi verða. Jeg hygg
fyrir mitt leyti, að það myndi verða
dálítið lægra en hið útlenda markaðsverð, en það er erfiður samanburður, t. d.
á kjöti, sem hjer er selt í kroppum og
einstakir menn salta sjálfir, og hinu,
sem flutt er út í tunnum og »fragt«
legst á. Ef framleiðendur ættu að fá
jafnt fyrir hvorttveggja, þá ætti það
auðvitað að vera í lægra verði, sem
selst hjer innanlands. (Sigurður Sigurðsson: Jú, auðvitað þeim mun lægra,
sem sendingarkostnaðinum nemur). Og
þá verður spurningin sú, hverjir eigi
að borga þann raismun. Jeg hygg nú
fyrir mitt leyti, að flestir framleiðendur
hjer á landi muni vera svo gjörðir, að
þeir myndu ekki horfa í það, þótt nema
kynni örfáum aurum, þar sem annars
vegar er um að ræða mikinn gróða
þeim til handa, ef þeir væru sannfærðir
um það, að tilslökunin kæmi miklum
hluta þjóðarinnar að gagni. Þvi að það
verða menn að muna, að þótt oft og
einatt sje talað fyrirlitlega um kaupstaðabúa hjer á landi, þá eru þeir þó
eigi minna en */8 hluti þjóðarinnar, og
sá hluti hefir þó rjett til þess, að nokkurt tillit sje tekið til hans.
I þessu sambandi þykist jeg verða að
segja það, sem þó ætti að vera óþarfi
að taka fram, að það hefir engum manni
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dottið I hug, að þessi lög ættu að vera
gjörð fyrir Rvik eina, enda finst hvergi,
hvorki í umræðunum, nefndarálitinu eða
frumv. sjálfu, minsta átylla fyrir því,
að svo sje. Alt þess konar verð jeg að
álita, að sje einbert hugmyndafiug hjá
háttv. 1. þm. Árn. (S. S.). Enda virtist mjer ekki betur en að hann notaði
þetta að eins eins og »Springbrædt«,
til þess að komast að öðru. Hann vildi
að vísu ekki drótta því að mjer,
auðvitað, að jeg væri hjer eingöngu að hugsa um hag »betri borgaranna« hjer í Reykjavik, en hins vegar
mátti skilja það á honum, að það »liti
svo út«, eins og jeg gjörði það. Og þá
komst háttv. þm. út á þá linu, sem honum er svo títt að vega salt á, sem sje
milli bændanna annars vegar og jarðnæðislausra smælingja hins vegar, og
þegar þangað er komið, þá veit jeg, að
þessi háttv. þm. á mjög bágt. En það
vona jeg að allir skilji, að verði kaupstaðarbúum það til góðs, sem jeg fer
hjer fram á, þá hlýtur það að verða
eins til góðs þeim, sem efnaminni eru,
og jafnvel engu Bíður.
Já, jeg vildi gjarna reyna að stytta
þessar umræður sem mest. Næst held
jeg sje, að minnast örfáum orðum á
hrossin. Jegvilbenda háttv. 1. þm. Árn.
(S. S.) á það, að hjer er að eins um
heimildarlög að ræða, og jeg gæti hugsáð það, að með þvi mikla verði, sem
nú er á hrossum, og þeim gífurlega útfiutningi, sem af þvi stafar, þá gœii
farið svo, að hrossum fækkaði .svo hjer
í landi, að þau yrðu ekki nógu mörg
til þess, sem landsmenn þurfa nauðsynlega á að halda. Ög hjer er ekki farið
fram á annað en það, að ef svo færi,
þá skuli stjórnin hafa heimild til þess,
að taka í taumana. Það getur orðið
þessu landi tjón, ekki síður en öðrum
löndum, ef of mikið selst af þessari vöru.
Þá kem jeg að því, sem háttv. 1. þm.
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Rang. (E. J.) sagði, að heppilegast
mundi vera, að hafa nefndir sem víðast
i bjeruðura til aðstoðar í þessu máli.
Jeg held að það hafi vakað fyrir nefndinni, að þetta geti orðið, og að hún hafi
meðal annars haft það fyrir augum,
þegar hún gjörði ráð fyrir að stjómin
mætti verja nokkru fje í kostnað. Það
stendur beint í 5. gr., að stjómin láti
safna skýrslum, og hæstv. ráðherra hefir
lýst yfir því, að þegar hafi verið gjörðar ráðstafanir i þá átt.
Framsðgum. minni iiliitans
(Þorleifur Jónsson); Þetta mál,
sem nú hefir verið hjer á dagskrá í
fleiri daga, er nú orðið svo þrautrætt,
að jeg hygg, að menn komist ekki inn
á nýjar brautir í þvi hjeðan af, og málstaður okkar, minni hluta nefndarinnar,
hefir verið varinn svo dyggilega af
ýmsum háttv. þingmönnum, að jeg þykist ekki þurfa að fara mikið út i málið.
Háttv. andmælendur okkar, þeir sem
ekki vilja gjöra sig ánægða með annað en útflutningsbann, segja, að það sje
ofseint að hefta útflutninga, ef siglingateppa yrði, t. d. i desember, því að þá
sje t. d. kjötið farið út úr landinu. Jeg
hefi nú ætið búist við þvi, að bæði
hæstv. stjórn og Velferðarnefnd muni
hafa vakandi auga á öllu þessu dýrtiðarmáli, og einkum gengur minni hlutinn að þvi visu, út af umræðum þeim,
sem hjer hafa fram farið, og ótta þeim,
sem hefir lýst sjer í blöðunum, að stjórn
og Velferðarnefnd muni hafa mikinn
áhuga á þvi, að gjöra svo ítarlegar ráðstafanir, sem unt er, til þess að tryggja
landinu matarbirgðir fram á komandi sumar. Jeg hefi gengið að þvi
visu, að sþurat yrði fyrir um það sem
fyrst út um alt land, hve miklar matarbirgðir til sjeu, t. d. seint í ágúst, og
mjer. þótti vænt um að heyra, að hæstv.
ráðherra gat þess, að þegar væri byrj-
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að á þessu. Einnig hafði jeg búist við
þvi, að stjóm og Velferðarnefnd myndu
spyrjast fyrir ura það, að hve miklu
leyti kaupmenn myndu geta birgt sig
upp með útlenda matvöru, þvi jeg er
samdóma þeim háttv. þingmönnum, sem
talað hafa um það, að nú er það hin
mesta nauðsyn, að fá þegar i haust svo
mikið af kornvöru, að það nægði handa
öllum fram á næsta sumar. Það er
ekkert vit í öðru. Ef ekki verður gott
útlit fyrir, að kaupmenn treysti sjer til
að liggja með svo miklar birgðir, þá
ætti stjórnin að panta það, sem á vantar, upp á landssjóðs kostnað. En jeg
þykist nú mega vænta þess, að þar
sem ágætt verð er á innlendri vöru, og
bændur ættu þvi að standa sig þolanlega hjá kaupmönnum, að þá hafi þeir
aftur tækifæri í betra lagi, til þess að
fá sjer miklar vörubirgðir frá útlöndum, ef sigíingar heftust ekki. En ef
kaupmenn brestur máttinn til að birgja
landið, getur stjórnin pantað matvöru,
og vænti jeg þess, að hún gjöri það, ef
á þarf að halda. Heimildin tii þess er
í 2. gr. frv. á þgskj. 88, og um þetta var
enginn ágreiningur heldur i nefndinni.
Þá er að minnast á innlendu matvöruna. Þar getur stjórnin líka spurst
fyrir um það, hvort nokkur tregða
muni verða á þvi, að menn fái hana
keypta, og ef útlit er fyrir, að sláturfjelög eða fiskifjelög vilji ekki með
góðu móti selja það, sem bæir og Bjávárþorp þurfa eða vilja, þá sje jeg ekki
annað en að stjórnin geti gripið lil eignarnámsheimildarinnar í 3. gr., og að
hún sje einmitt stiluð upp á þetta. Hún
er alveg eins ljós og örugg leið að fara,
eins og útflutningsbannið, en kemur ekki
eins illa niður. Hún tekur ekki fyrir
kverkarnar á eðlilegri verslun.
Það var alveg rjett hjá háttv. þm.
Ak. (M. K.), að þessi heimild væri í
sjálfu sjer alveg nóg til þess, að sjá

landinu fyrir nægum matarforða, svo
að þess vegna mættu hinar málsgreinarnar i rauninni falla burt. En hins
vegar sje jeg ekki að það skaði neitt,
þótt þær yrðu samþyktar með brtt.
minni hlutans.
Jeg sje ekki annað en að öllu sje
vel borgið, ef undinn er bráður bugur
að þvi, sem gjöra þarf, og stjórn og
Velferðarnefnd eru vel vakandi. Munurinn hjá okkur og háttv. meiri hluta
er sá, að við viljum ekki fyrr en i
siðustu lög fara að raska eðlilegum viðskiftum í landinu, en tryggingin er alveg jafngóð í okkar tillögu, eins og jeg
hefi áður sagt. Hins vegar býst jeg
ekki við því, að oft þurfi að grípa til
þessara úrræða, þvi að jeg hygg, að
flestir framleiðendur muni eins vel vilja
selja innlendum sem útlendum vörur sinar. Og þar sem þær eru I háu verði
nú sem stendur, þá munu menn siður
sækjast eftir henni, t. d. kjöti, en kaupa
fremur þær matartegundir, sem þeir
geta fengið ódýrari, bæði innlendar og
útlendar, af innlendu vörunum t. d.
slátur og ódýrari fiskitegundimar.
Sumir háttv. þingmenn hafa látið í
ijós ótta við það, að ef brtt. á þgskj.
113 nái fram að ganga, þá muni ekki
verða hægt að gripa i taumana fyrr en
voðinn sje dottinn á. Jeg held nú, að
mönnum þurfi ekki að verða skotaskuld úr þvi, að gjöra við þessu. Það
mætti koma með brtt. til 3. umr., þess
efnis, að stjórnin gæti gripið strax i
taumana, ef það sæist, að flutningateppa
væri í aðsigi. Það er alls ekki tilgangur minni hlutans, að setja stjóminni
svo stólinn fyrir dymar, að ekkert sje
hægt að gjöra fyrr en algjört siglingabann er skollið á, og því myndi hann
ekkert hafa á móti brtt. i þá átt.
Þá ætla jeg, meðan jeg man, að leyfa
mjer fyrir hönd minni hlutans að taka
aftur 3. brtt. okkkar við 5. gr. Úr því
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að þetta er komið inn í greinina, sem
aldrei þurfti þar að vera, þá er. það ef
ttl vill varhugavert, að setja stjórninni
avo stólinn fyrir dyrnar, sem gjört væri
með þessari brtt. Það gæti þá litið svo
út, eins og stjórnin mætti ekki verja
neinu fje ttt þessara mála, en það leiðir af sjálfu sjer, að hún verður að hafa
Qe ttt framkvæmda málsins. Það hefir
verið talað um, að það sje af tortrygni
við stjórnina, að minni hlutinn hefir
ekki getað fylgst með, en það er alveg
grípið úr Jausu lofti. Minni. hlutinn
vantreystir alls ekki hæstv. stjórn, þótt
hann hins vegar vilji ekki ganga að
þvi, að hefta töluvert eðlilega rás viðakiftanna. Og auk þess er þess að gæta,
að þótt stjórnin hefði besta vilja á þvi,
að fara varlega í þessu máli, þá hljóta
ætíð ýms öfl að verka á hana i mót• setta átt, og þau bæði sterk og frá
mörgum hliðum, svo að hún hlýtur að
verða i allmiklum vanda stödd. Það
er sem sje áreiðanlega vilji sumra
manna, að knýja fram útflutningsbannið, ttt þess einmitt, að innlenda varan
geti fallið i verði. Þó að háttv. 1. þm.
Rvk. (S. B.) sje nú farinn að draga úr
því, þá var það áreiðanlega tilgangurinn upphaflega, enda fanst mjer svar
þ^ns til háttv. 1. þm. Árn. (S. S.) benda
l'þá átt, að hann sje ekki alveg fallinn frá þessu. Hann gat þess sem sje,
að við útflutningsbann hlyti að skapast
innlent markaðsverð, og að það yrði
lœgra en útlenda markaðsverðið, og
þetta skýrir það, að enn er ekki brotinn á bak aftur sá uggur, sem minni
hlutinn hafði um það, að það væri meiningin, að fella innlendu vöruna að
nokkru leyti í verði.
Nei, jeg tek það fram enn og aftur:
Það er ekki því líkt, að minni hlutinn
hafl á móti þvi, að ráðstafanir sjeu
gjörðar, ttt þess að sjá landinu fyrir
paat. Við viljum að eins fara dálitið

aðra leið til þess en háttv. meiri hluti,
og við vonum, að sú leið verði alveg
eins hagkvæm og hin.
Jeg held svo að það sje ekki vert,
að jeg haldi lengri ræðu að sinni. Jeg
býst þá við að taka til máls seinna, ef
jeg hefl gleymt einhverju.
Pjetur Jónsson: Jeg hefi ekki
tekið þátt í þessum umræðum, sem nú
eru orðnar svo langar, og hafði ekki
hugsað mjer að gjöra það, enda virðiat
mjer hjer vera þráttað út af litlu efni
i sjálfu sjer. Það er ekki mikið, semá
milli ber.
Mjer virðist hugsunin hafa verið sú,
hjá fiestum háttv. þm., sem talað hafa
og eitthvað stutt að þessu máli, aðhjer
sje um það að ræða, að veita stjóminni vald og mögúleíka til þess að tyarga,
ef til etórvandrœða skyldi horfa vegna
matarskorte. Þetta heflr vakað fyrir
báðum hlutum nefudarinnar.
Jeg býst ekki heidur við, að yttji
manna um það, að h jálpast sem best að
i þessu máli, sje neitt verulega sundurleitur. Það er aðallega aðferðin, sem
menn greinir á um. Það er ákvæðið í
3. gr., sem valdið hefir mestum ágreiningi á milli meiri og minni hlutans, og
eins og þrefið og stappið hefir gengið
um þetta nú að undanförnu, þá er eins
og alt af sje verið að auka biiið, i staðinn fyrir að draga það saman og minka
það. Þegar jeg sá þetta frumvarp,
þá gjörðist ,jeg meðflutningsmaður að
brtt. við 3. gr. um það, aðsetja sams
konar skorður og i fyrra til þess,. að
Btjórnin noti bannið því að eins, að full
nauðsyn sje til. Það er álit meiri bl.,
að bannið sje algjört, eða þannig, að
stjórnin hafl óskoraða heimild, en mjer
finst að eins, að meiri hlutinn ekki skýri
' með nægum rökum þetta álit sitt, eða
það, hveroig hann vill að farið sje að.
Jeg álit vitaakuld, að við hjer ættum
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að haga okkur í þessu eíni sem líkast flytja þenna hugsunarhátt hjer á þingi
öðrum þjóðum. Og ekki vantreysti jeg fyrir hönd bændastjettarinnar. Jeg get vel
stjórninni til, að gjöra sitt besta í þessu efni. felt mig við það, að einhvers konar kvöð
En það var þó i fyrra, þegar sams konar eða skattur sje lagður á þann gróða, sem
frumv. var á ferð hjer, eftir minum till., framleiðendur nú hafa af völdum stríðsað heimild stjórnarinnar til að banna ins, nokkurs konar stríðsskattur, og að
útflutning væri bundin við aðflutnings- þeir verði látnir njóta góðs af þessu,
bann á matvörum. Það var þá ekkert sem liða mest við þessa óskaplegu styrjhaft á móti þessu, og jeg hjelt, satt að öld. Jeg hefi íhugað, að ef t. d.
segja, að þetta myndi ekki valda svo tekinn væri 7io partur af öllu kjöti í
míklum deilum nú. Þess vegna gjörð- landinu, og haldið eftir, og verðlagsist jeg lika meðflutningsm. að brtt. i nefnd setti svo verðið á þvi kjöti niðþessa átt. Þetta má ekki skilja svo, ur um 20%, þá væri þetta þó ekki
sem jeg vantreysti stjórninni. Jeg býst nema 2 % skattur á öllu kjötinu, og það
við, að hún fari vel með vald sitt, og eru sannarlega engin ósköp, þegar litið
gjöri því ekki að neinu kappsmáli, hvort er á, hvað kjöt heflr stigið i verði síðsamþykt verður brtt., samhljóða minni asta ár. Sama máli er að gegna um
hluta nefndarinnar, eða það stendur, fisk. En þetta væri nægilegt til þess,
sem meiri hlutinn vill hafa. Jeg er á að tryggja landinu nægar vörur, með
þeirri skoðun, að heimild sú, er stjórnin hæfilegu verði.
fær, til þess að framkvæma eignarnám
Jeg segi reyndar ekki, að frumvarpið
á íslenskum vörum, sje nægileg, til þess sje fullkomið, eins og það er, t. d. með
að birgja landið að matvælum, engu tilliti til eignarnáms, en þvi má breyta
siður en sú aðferð, sem meiri hl. ætlast til batnaðar. Jeg hygg, að þó jeg segði, að
til, að hún komi til leiðar með banninu. framleiðendur alment myndu sætta sig
Jeg sá hvergi í nefndaráliti meiri hlut- við, að einhver kvöð, lik þessu, yrði
ans neina skýringu á þvi, hvernig hann lögð á þá, þá myndi jeg hafa fult svo
hugsaði sjer þetta í framkvæmd. Nú mikið til míns máls og hinir, er móti
er aðalatriðið, að stjórnin geti eitthvað slíku mæla. En sú hugsun, sem mjer
gjört, sem gagn er að, og mjer er ekki finst koma fram hjá meiri hluta nefndkappsmál um, hver aðferðin er höfð, arinnar, að bann skuli sett á, og svo
bannið eða eignarnámið. Jeg mun þess leyft að flytja nokkuð út af vörunni, í
vegna hvorki greiða atkvæði með nje þeirri von, að verðið á því, sem eftir
móti tillögu þessari, sem jeg hefi gjörst sie, Þrýstist svo niður af sjálfu sjer,
meðflutningsmaður að, því að jeg álít finst mjer ekki rjett. Ef sú tilhögunin
nauðsynlegt að draga saman hugi okk- á ekki að koma misjafnt niður á framar í þessu máli, svo sem unt er.
leiðendum, þá verður hún alt eins fyrirJeg hafði hugsað mjer, að fara nokkr- hafnarsöm og lögnámsaðferðin, eins og
um orðum um það, á hvern hátt myndi jeg hafl bent á að mætti haga henni.
heppilegast að birgja landið að matvælum, en nú eru svo fáir viðstaddir,
Guömundur Hannesson: Jeg
að jeg sleppi því. Sumir hafa talið það vil taka það skýrt fram, út af ummælhreinustu fjarstæðu, að setja niður verð um, er komu fram í ræðu háttv. l.þm.
á íslenskum vörum, svo að þær yrðu Rvk. (S. B.), að hvort heldur sem 3. gr.
kaupandi fyrir fátæklinga. Jeg vil ekki, frumvarpsins á þgskj. 88 verður samog álít ekki neinn hafa umboð til, að þykt óbreytt eða ekki, þá á það alís
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ekkert skylt við vantraust á stjóminni.
Henni verða hvort sem er fengin
mikil völd i hendur. Hún má kaupa
vöru fyrir landssjóðsfje, taka þær
eignarnámi, ef henni list, leggja iag
á þær, verja landssjóðsfje til þessa, og
þar að auki með vissum takmörkum
banna útflutning á ýmsum vörum. Það
sjest því, að hún hefir rúmt vald yfir
öllu þessu, og það á því ekkert skylt við
vantraust hvor leiðin sem farin er.
Afstaða manna til þessa frumv. mun
fara mikið eftir því, hvað þeim finst
haganlegast. Mjer fyrir mitt leyti stendur stuggur af, að haft sje lagt á útfiutninginn. Ef að ráðstafanir þingsins
eiga að koma að nokkru verulegu haldi,
þá þurfa þær ekki einungis að tryggja
það, að enginn skortur verður á matvælum i landinu, heldur og einnig, að
svo miklu leyti sem hægt er, að tryggja
það, að verðið fari ekki svo fram úr
hófi, að fátæklingum verði algjörlega ofvaxið að nota sjer vömrnar, vegna dýrleika. Geti þeir ekki keypt, þá má alveg eins flytja vöruna út.
Hvað snertir innlend matvæli, svo
sem kjöt og fisk, þá nægir eignanámsheimildin fullkomlega, til þess að birgja
landið af vörum með fuUu verði, og
þarf það ekki að tmfla verslunina, svo
að teljandi sje. Ef svo síðan skal selja
vöruna við hæfilegu verði, svo að fátæklingunum verði ekki það ókleift, þá verður
stjórnin að setja verðið lægra en inn var
keypt, og landsjóður þá að borga mismuninn. En ekki finst mjer búmannlegt, að
láta sitja við þetta eitt, því ef þessi leið
ér farin, þá má búast við því, að landssjóður bíði tilfinnanlegan halla-af. Fyrir
' þessu hefði átt að sjá með lágu útflutningagjaldi af kjöti og fiski, sem gæti
bætt hallann að miklu leyti. Jeg hafði
nú búist við, að dýrtíðarnefndin kæmi
Alþt 1915. B. III.

með eitthvert slikt frumvarp, en svo varð
þó ekki.
Hefði t. d. verið lagður svo
sem 2 aura skattur á hvert kjötpund
og eitthvað tilsvarandi á fisk, sem seldist fyrir hærra verð en vjer höfum átt
að venjast, þá hefði stjórnin fengið nægt
fje til þess að ráða úr vandræðum. Jeg
hygg bændur ekki algjörlega ófúsa á, að
greiða eitthvert lágt gjald, en auðvitað
er, að þeir vilja að það komi rjettilega
niður. Mjer er með öllu óskiljanlegt,
að aðflutningar teppist. ÖU nágrannalönd vor hljóta að flytja mikið inn af
matvælum, og svo framarlega sem vjer
höfura samband við eitthvert þeirra,
myndum vjer geta keypt nauðsynjavörur handa oss. Að Amerika hætti að
flytja út kornvöru, nær engri átt, janvel þó hún lenti í ófriði.
Meðan Danmörk sleppur hjá ófriðinum, getum vjer væntanlega fengið nauðsynjavöru þaðan. Færi nú svo, að Danmörk kæmist i ófriðinn, þá er tæplega
nokkur vafi á þvi, að Englendingar
krefjast yfirráða yfir landinu, uns stríðið er útkljáð, og jafn, vel þó að herskip
það, er nú siglir hjer inn höfnina, væri
komið til þess að draga upp enska fánann hjer á landi, þá er jeg ekki vitund smeikur um, að Englendingar myndu
láta okkur sitja í sveltu. Jeg tel þetta
þess vegna óþarfa grýlu. Og jeg tel
varhugavert, að stjórninni sje gefin
heimild, til þess að kaupa nú þegar
miklar birgðir af korni, meðal annars
af því, að ef Englendingar komast i
gegn um Dardanellasund, þá muri kornverð falla á heimsmarkaðinum, vegna
hinna miklu birgða, er Rússar sitja með
og geta ekki komið út meðan að sundið er lokað. Það gæti því orðið talsvert fjármunalegt tjón, að kaupa nú
miklar birgðir. Jeg skal ekki eyða fleiri
orðum að þeseu, en viðvikjandi þvi, er
52
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háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.) sagði, að
kaupmönnum myndi óþægilegra, ef tekið, væri eignarnámi hjá þeim, en ef að
bannið kæmist á, þá fæ jeg ekki annað sjeð, en að stjórninni sje i lófa lagið að semja þá um það við kaupmenn,
að ákveðinn hluti vörunnar sje ekki
fluttur út og seldur hjer. Kæmi þá alt
í sama stað niður.
Jón Magnússon: Jeg þarf engu
að bæta við ræðu háttv. 1. þm. Rvk.
(S. B.). Rök þau, er hann færði fyrir
sinu máli, voru svo skýr. Jeg vil að
eins minna menn á, að þetta, sem kemur nú frá raeiri hluta nefndarinnar, er
ekkert annað en það, sem allar Norðurlandaþjóðirnar hafa gjört, hver hjá
sjer. Mjer datt satt að segja ekki í hug,
að meiri hlutinn myndi fá ákúrur fyrir
þetta. Norðmenn, Danir og Svíar hafa
gjört sams konar ráðstafanir, en að öðru
leytifalið stjórninni framkvæmdimar. Að
mönnum hjer sýnist annað, get jeg ekki
skilið, ef þeir eru sömu skoðunar sem
háttv. 1. þm. Húnv. (G. H.), aðhjersje
engin hætta á ferðum.
Auðvitað, ef
svo er, að engin hætta er á ferðum,
engin þröng, þá er hreinasti óþarfl að
vera að gjöra nokkrar ráðstafanir yfirleitt. Jeg hygg samt, að menn sjeu
yfirleitt annarar skoðunar
Aðrar þjóðir hafa farið þessa leið, af
því, að alstaðar heflr sú skoðun verið
ríkjandi, að landsmenn ættu fyrst og
fremst sjálflr að njóta góðs af afurðum
landsins og framleiðslu sinni. Það er
rjett, að sams konar ráðstafanir erlendis
hafa haft það í för með sjer, að verð
á innlendu matvörunni lækkaði dálitið,
frá því sem hún hefði annars selst fyrir, en annarsstaðar hafa menn sætt sig
við það.
Háttv. 2. þm. S.-Múl. (G. E.) kvað
stjórnina eiga að bera ábyrgð á því, að
alt það, sem ekki flyttist út af bannvör-

unni, verði selt. Þetta er hvergi annarsstaðar gjört, það jeg veit til. Það er
og alveg satt, að það er mikið hyggilegt, ef til vill, að kaupa kornvöru annarsstaðar að. En örðugleikar eru nokkrir á því, að geyma miklar birgðir af
kornvöru. Jeg veit, að hjer í Reykjavik eru að minsta kosti miklir örðugleikar á þvi, ekki síst eftir brunann mikla,
og jeg get ímyndað mjer, að út um land
sje lítið um geymsluhús til þess, nema
hjá kaupmönnum. (Jóhann Eyjólfsson:
En hvar á þá að fá húsnæði fyrir kjöt og
fisk?). Væri ba.nn lagt gegn útflutningi
einhvers lítils hluta af kjöti og fiski,
mundi þessi hluti verða keyptur jafnóðum af einstökum mönnum, og ekki
þurfa að útvega neina sjerstaka geymslu.
Það mun nú vera svo komið, að fyrirsjáanlegt er, að ráðstafanir meiri hlutans ná ekki fram að ganga, og það er
náttúrlega ekki til neins að tala um
það; það verður svo að vera En jeg er
þess alveg fullviss, að eignarnámsheimildin myndi aldrei verða að notum,
nema að því eina leyti, að birgja upp
fiskiskip okkar í vetur, áður en þau
leggja út til fiskjar. Jeg hygg annars
tæplega, að til þess mundi yfirleitt ekki
verða gripið, að taka eignafnámi þessar
nauðsynjavörur. Jeg verð annars að
segja það, að mjer þykir afar leitt, að
menn skuli vera að reyna í máli þessu,
að vekja deilur milli sjávarútvegsmanna
og bænda, eða reyna að fá menn til að
trúa því, að í tillögum meiri hlutans
felist einhver árás á landbúnaðinn. Slíkt
hafði nefndinni, eða meiri hluta hennar, aldrei til hugar komið. Hið einá,
sem fyrir okkar vakti, var þetta, að
reyna að gjöra einhverjar ráðstafanir
um bjargráð, og þótti okkur þá ekki
óskynsamlegt, að fara eins að og aðrar þjóðir hafa gjört. Hvemig sem menn
annars líta á þetta mál, þá tel jeg það
illa farið, að svo mikið kapp skuli hafa
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komist í þetta mál, að jeg ekki segi ofsi
og illindi. Það átti að ræða það með
hinni mestu alvöru og stillingu.
Jeg bygg það óráðlegt, að þingið fari
sjálft að fást við nánari dýrtíðarráðstafanir. Framkvæmdirnar í þessu efni
verður að fela stjórninni, eins og alstaðar annarstaðar heflr gjört verið. En
ef þingið sjálft ætlar að fara að gjöra
þetta, hvað halda þá háttv. þm. að
muni þurfa marga mánuði til þess, þegar að við höfum eytt tveim dögum nú
þegar, i þessa þrætur.
Eggert Pálsson: Það eru nú orðnar þegar æðilangar umræður um þetta
mál, en jeg verð þó að segja nokkur
orð, út af því, er hæstv. ráðherra hjelt,
að 2. og 3. grein frumvarpsins væri
óþörf. Mjer getur ekki annað virtst en
að tillagan sje á rökum bygð, enda er
ekki annað . liklegra. Hann hefír oft
lagt skynsamlega til um rnargt, sem
hans er von og vísa, enda má ætla að
hann sem lögfræðingur hefði opnara
auga en við hinir fyrir hinni formlegu
og lagaiegu hlið, bæði þessa máls og
annara. En í þessu máli hygg jeg þó,
að honum muni skjöplast.
Hæstv. ráðherra lýtur svo á, að óumflýjanlegt samband sje á milli útflutningsbannstillögunnar og eignarnámstillögunnar. Mjer er algjörlega ómögulegt
að sjá nokkurt samband þar á milli.
Jeg get ekki betur sjeð en að eignarnámsheimildin geti staðið út af fyrir
sig, án þess að nokkurt útflutningsbann
sje á undan gengið. Ef háttv. deild
samþykkir tillöguna um eignarnámsheimildina, en fellir tillöguna um útflutningsbannsheimildina, er öllu sambandi slitið þar á milli, og stjórninni
heimilt að beita að eins eignarnáminu
einu út af fyrir sig.
Ef Iitið er á málið frá hálfu framleið

enda, þá bíða þeir vitaniega engan skaða
við það, að landsmenn sjálfir neyti vöru
þeirra, ef þeir fá með því móti sama
endurgjald fyrir hana og þeir geta fengið með því, að flytja vöruna út. Hitt
er annað mál, að ef útflutningsbannið
er látið haldast nokkurn tima, þá hlýtur það að verka svo á verð vörunnar,
að það lækkar. Þegar útflutningsbannið er komið á, er um tvent að gjöra.
Annað hvort hrúgast varan á verslunarstaðina, og af því leiðir, að verðið
lækkar, eða varan flytst ekki á verslunarstaðina, er haldið kyrri heima fyrir,
og getur það haft iliar afleiðingar. Tökum t. d. kjötframleiðsluna. Ef svo færi,
að menn þyrðu ekki að reka fje sitt i
kaupstaðina til slátrunar, mundu menn
freistast tii að setja óvariega á, en það
gæti aftur leitt tii feliis. Hvað fískinn
snertir, liggur það opið fyrir, að kaupmenn mundu ekki þora að bjóða framieiðendum neitt í flskinn, ef þeir ættu
útflutningsbann í vændum.
Jeg vil ekki að griþið sje til þessara
örþrifaráða, fyrr en öll önnur suud eru
lokuð. Og sem betur fer erum við enn
ekki svo illa farnir.
Mjer er sama þó að sagt sje, að nágrannaþjóðirnar hafi gjört þetta. Menn
verða að líta á það, að þær hafa.ekki
gjört það ótilneyddar, eins og ætlast er
til að við gjörum, heldur hafa þjóðirnar sem i ófriðnum eiga, að meiru eða
minna leyti, neytt þær til þess. Ef litið er til Dana, þá hafa þeir lögleitt útfíutningsbann mest fyrir það, að Englendingar hafa þröngvað þeim til þess.
Til þess hefir ekki komið hjer hjá okkur, og vonandi kemur aldrei til þess.
Hluturinn er sá, að engin hætta er á
því, að við komum afurðum okkar beint
til þeirra þjóða, sem í ófriðnum eiga,
nema Englendinga einna. Þær verða að
ganga i gegnum hlutlaust iand eða Eng52*
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Ýmislegt annað í ræðu háttv. 2. þm.
land. Það gæti raunar hugsast, að Þjóðverjar vildu fegnir hefta útflutninga Rang. (E. P.), var bygt á æði miklum
hjeðan til Englands, en hins vegar er misskilningi. Hann vildi halda því fram,
mjög lítil hætta á, að þeim tækist það. að ef útflutningsbannsheimildin yrði notÞað skyldi þá helst vera með neðan- uð, þá mundu vörurnar að sjálfsögðu
sjávarbátum. Með öðrum hætti er það lækka í verði. (Eggert Pálsson: Það er
áreiðanlegt). Ekki er það svo frá mínu
ekki hugsanlegt.
Jafn vel þó svo færi, að stjórnin beitti sjónarmiði; jeg held miklu fremur hið
ekki þessum lagaákvæðum, mundu þau gagnstæða. Sá hluti vörunnar, sem út
verða, eins og jeg hefi sýnt fram á, verður fluttur, en það verður vitanlega
skaðleg öllu viðskiftalifí landsins, ef þau langmesti hlutinn, hækkar í verði, því
Btanda i lögunum, af þvi að menn fíndu að kaupandinn á útlenda markaðinum
sig aldrei örugga um, að þeim yrði ekki litur svo á, líkt og háttv. 2. þm. Rang.
þá og þegar beitt. Jeg vildi þvi helst, (E. P.), að vegna útflutningsbannsins
að ekkert væri átt við að innieiða þau. verði útfíutta varan minni en ella. EftEn hins vegar tel jeg mikla bót að irspurnin eykst, og fyrir því hækkar
þeim takmörkunum, sem minni hluti vöruverðið en lækkar ekki. Þá er það
nefndarinnar hefir lagt til, að settar hinn hluti vörunnar, sem eftir kynni að
verði fyrir framkvæmd laganna. Sje verða í landinu, að hann fari með gjafstjórninni heimilað, að banna útflutning- verði. Jeg held, að menn þurfiekkiaðvera
inn takmarkanalaust, þá getur enginn hræddir um það, þegar af þeirri ástæðu,
vitað fyrir, hvernig hún eða Velferðar- að útfíutningsbannsheimildin mundi aldrei
vefndin kunna að haga sjer í þessu efni. verða notuð, frekar en nauðsyn krefði.
Kyrsetta varan yrði alt af hverfandi í
Báðherra: Áð eins örfáar athuga- samanburði við útfluttu vöruna. (Eggert
semdir út af ræðu háttv. 2. þm. Rang. Pálsson: í lögunum stendur, að útflutn(E. P.).
inginn megi hefta að öllu leyti). Já, en
Hann virtist ekki geta fallist á þann það er að eins sett vegna þess, að á
skilning minn, að eignarnámsheimildin ýmsum stöðum, getur svo fáu fje verið
stæði í sambandi við útfíutningsbanns- slátrað, að kjötið verði svo lítið, að alla
heimildina. Jeg gæti skilið þenna hugs- sje neytt þar á staðnum. Það þarf
anagang háttv. þm. (E. P.), ef 2. og 3. varla að eyða orðum að því, að yfirleitt
málsgr. 3. gr. væru alveg feldar burtu. verður ekki nauðsynlegt að nota útÞá væri öðru máli að gegna. En ef 3. flutningsbannsheimildina, nöma að litlu
gr. á að breyta samkvæmt tillögu minni leyti. Mismunandi mikið, auðvitað, á
hluta nefndarinnar á þgskj. 113, þá hinum ýmsu stöðum, eftir því hvað
hverf jeg ekki frá því, að eftir almenn- mikið berst að af vörunni.
um lögskýringarreglum, verður greinin
Háttv. þingmaður (E. P.) hjelt svo
ekki skýrð á aðra leið en þá, að ekki áfram, og sagði, að útfíutningsbannsheimmegi beita eignarnámsheimildinni, nema ildin gæti leitt til þess, að menn yrðu
sama þörf kalli að, og ákveðið er að hræddir við að farga fje sínu, settu
þurfi til útflutningsbannsins. Þetta er óvarlega á, og það yrði svo til þess, að
hvörttveggja svo líkt í eðli sínu, þó að menn feldu úr hor í vor. Þetta mun
bæði mjer og öðrum fínnist eignarnáms- vera það, sem kallað er að »mála fjandheimildin erfiðari í framkvæmdinni og ann á vegginn*. Það getur náttúrlega
jafn vel litt nothæf í fíestum tilfeUum.
komið fyrir, að menn felli úr hor — til
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þeas eru því miður dæmi, — en það
verður aldrei af þessari ástæðu.
En þá fyret kastaði tólfunum, er hv.
þm. (E. P.) leiddi þessar röksemdir frá
kjötinu og yfir á fiskinn. Ná veit það
hvert bamið, að það er og hlýtur að
verða alveg hverfandi lítið, sem hjer er
etið af fiski, i samanburði við það, sem
út er flutt. Háttv. þingmanni (E. P.)
þýðir ekki að hrista höfuðið yfir þvi.
Þetta vita allir. Útflutningsbann á saltfiski, til þess að landsmenn geti fengið
hann sjer til viðurværis, gæti ekki haft
hin minstu áhríf á saltfisksverðið erlendis. Svo litið þyrfti að kyrsetja af
fiskinum. (Eggert Pdlsson: Það stendur ekki í lögunum, að það eigi að vera
lítið). Jeg er ekki að karpa um þetta
við þingmanninn. En hitt þykir mjer
nokkuð hart, að láta væna mig eða aðra
umþað, að jeg notaði útflutningsbannsheimildina meira en nauðsyn krefði,
einungis til skaða fyrír landsmenn. En
jafnvel þótt haldið værí eftir miklu
meiru af fiski en nauðsyn krefði, mundi
samt sem áður ekkert muna um það.
Jeg skil ekki, ao náttv. 2. þm. Rangv.
(E. P.) nje nokkrum öðrum, detti sú fásinna í hug, að nokkur stjórn eða bjargráðanefnd gjörí aðra eins vitleysu og
þá, að leggja t. d. útflutningsbann á
aUan saltflsk hjer frá Reykjavík.
Háttv. þingmaður (E. P.) talaði um,
að ekki ætti að lögleiða útflutningsbann
fyrr en öll sund væru lokuð. Þessu hefir verið margsvarað, og sagt, að ofseint
væri að byrgja brunninn, þegar barnið
væri dottið ofan í hann, ogþarf jegþví
ekki að eyða orðum að því frekar.
Enn sagði háttv. þingmaður, að herþjóðirnar hefðu kúgað hlutlausu þjóðiraar, til þess að lögleiða útflutningsbann.
Það getur verið, að þetta sje ekki svo
mikil fjarstæða i nokkrum tilfellum. En
það er alls ekki almenn regla. Hann
tók dæmi af Dönum, og þar gildir þessi

regla alls ekki. Danir hafa lagt útflutningsbann á flesk, en þeim hefir alls ekki
dottið í hug, að leggja útflutningsbann
á ait fiesk, sem framleitt er i iandinu.
En þó að Dönum hafi þótt skynsamlegt
að gjöra þessar ráðstafanir, þá er siður
en svo, að aðflutningar til þeirra sjeu
teptir, eins og jeg býst við að háttv. 2.
þm. Rang. (E. P.) viti til fullnustu.
Norðmenn hafa faríð eins að.
Menn hafa talað um, að þá varði
ekki um, hvemig þessu sje fyrir komið
í öðrum hlutlausum löndum. Jeg verð
að halda því fram, að við sjeum ekki
ofgóðir, nje ofvitrir, til að læra af öðrum
þjóðum i þessu efni. Jeg býst við, að
það, sem talið er nauðsynlegt i þessu
efni annaretaðar, geti ekki síður orðið
nauðsynlegt hjer.
Bjarni Jónsson: Að eins örstutt
athugasemd. Þegar háttv. framsögum.
minni hl. (Þ. J.) hafði talað, fann jeg,
að jeg þurfti eiginlega ekki að standa
upp. Till. minni hluta nefndarinnar um
útflutningsbannsheimild, þegar aðflutningar teptust, skildi jeg svo, að þegar
stjórnin óttaðist aðflutningsteppu, gæti
hún grípið til útflutningsbannsins. Hitt
liggur í augum uppi, að ofseint er að
byrgja' brunninn, þegar barnið er dottið
ofan i hann.
Þegar jeg heyrði, að háttv. framsm.
minni hl. (Þ. J.) tók líkt i strenginn, sá
jeg, að jeg hafði skilið rjett. Skilst mjer
þá jafngott fyrir stjórnina, að taka við
lögunum eins og minni hluti nefndarinnar vill ganga frá þeim, einkum ef
orðalaginu væri breytt þannig, að ekki
orkaði tvimælis um, hvernig þau beri
að skilja. Finst mjer nú, að mjög hafi
verið rifist hjer um keisarans skegg,
viðvíkjandi útflutningsbanninu.
Það eina, sem menn greinir eiginlega
á um, er það, hvort leggja eigi lag á
vöruna um leið og útflutningsbann ev
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lagt á hana. Jeg vil standa við það, eins lítils háttar orðamunur, sem sundrsem jeg sagði um daginn, að jeg tel þykkju veldur. Jeg held, að menn vilji
rjett, að það verð verði látið ráða, sem ekki skilja, ef þeir skilja ekki, að hjer
er á heimsmarkaðinum, þegar varan er er meiningamunur í deildinni, og hann
kyrsett. En af því að jeg sje fram á, mikill. Með þessu segi jeg þó ekki, að
að það verður harla erfitt fyrir þurra- frv. megi ekki breyta svo til 3. umr.,
búðarmenn að kaupa kjöt við svo háu að lítið beri á milli.
Það hefir verið sagt hjer, að ekki
verði, sem væntanlega verður á því, þá
ætti
að þröngva kosti manna með þessendurtek jeg það, sem jeg sagði um
um
lögum.
Jeg get þó ekki sjeð annað,
daginn, að jeg vil að þeir fái það við
sannvirði, og landssjóður borgi mismun en að fraraleiðendur verði hart úti, ef
inn. (Rdðherra: Hvar á hanu að fá þetta frumv. verður samþykt, í þeirri
fje til þe88?). Af landsmönnum. (Rdð- mynd, sem það liggur fyrir hjer i deildherra: Hvernig?). Heð sköttum og inni. Ef varan er sett föst, meðan á
markaðstímanum stendur, hlýtur hún
tollum.
Út af þessum spurningum hæstv. ráð- að falla í verði, og þá hljóta framleiðherra skal jeg geta þess, að mjer hefir endurnir að bíða halla, nema ef það
dottið í hug, að ef stjórnin yrði fjár- opinbera á að borga mismuninn. En
þrota, gæti hún gefið þessum mönnum þenna skaða, sem framleiðendur bíða af
skirteini fyrir því, að þeir ættu inni- slíku útflutningsbanni, getur undir mörgstandandi verðmismuninn. Annars tel um kringumstæðum orðið erfitt að meta
jeg áreiðanlegt, að stjórnin komist fram rjettilega til verðs.
úr þessu á sæmilegan hátt, án hjálpar
Mjer virðist kenna ósamræmis i ræðminnar. En ef hún vill þiggja hjálp um hæ8tv. ráðherra í þessu máli. Þegmína, er jeg boðinn og búinn til að ar háttv. þm. V.-Sk. (S. E.) stakk upp
veita hana, því að jeg sje hjer hundrað á öðrum bjargráðum en þeim, sem hjer
vegi fyrir einn.
er um að ræða, þá kvað hæstv. ráðh.
Jeg vil beina þeirri spurningu til ekkert fje vera fyrir hendi, til þess að
nefndarinnar og stjórnarinnar, hvort birgja landið með vörum. Svo mikið
ekki mætti koma þessu svo fyrir, sem hjelt hann að þá þyrfti til slíkra ráðstafana,
jeg stakk upp á, að landssjóður verði að landssjóður hefði engin ráð til þess.
látinn greiða mönnum mismuninn á En þegar verið er að friða framleiðendgangverði og sannvirði vörunnar. Ef ur, þá á þetta að vera svo ósköp lítið,
enginn annar verður til þess, má vera sem kyrsetja þarf af vörum, að ekkert
að jeg komi með till. í þessa átt við 3. geti munað um það. Jeg skil ekki, að
umr. Vænti jeg þess, að þeir menn, er hjer sje samræmi á milli. Ef landssjóðað málinu standa, spjalli um þetta og ur hefir ekki ráð á að kaupa nægar
hugsi djúpt og lengi. Býst jeg þá við, vörur frá útlöndum, þá hefir hann ekki
að þeir fallist á, að þetta sje besti og ráð á að kaupa nægilegt af íslenskri
greiðasti vegurinn út úr vandræðun- vöru. Eða eiga íslenskir framleiðendur
um.
ekki að fá neitt fyrir sína vöru? Eða
þá svo sáralítið, að ekkert muni um það?
Jóhann Eyjólfsson: Mjer virðist Og þó eiga þeir ekki að verða fyrir
sumir háttv. deildarmenn reyna að láta neinum halla! í öllu þessu finn jeg
á sjer skiljast, að hjer sje enginn mein- ekki gott samræmi. Eða eiga þeir ekki
iugarmunur á nrilli manna, heldur að að fá borgunina fyrr en seint og síðar
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meir? Jeg get þó trúað því, að mörgum þeirra iiggi ekki svo litið á borguninni, og kæmi vel að fá hana strax í
haustkauptiðinni.
ÚtflutDÍngsbann verður maður að álita
einhverja mestu neyðarráðstöfun, sem
hægt er að grípa til, því alt svo ilt og
leiðinlegt, sem það er að leggja á útflutningsgjald eða dýrtíðarskatt í einhverri
mynd, þá er þar þó í mínum augum
óliku saman að jafna.
Háttv. framsögum. meiri hl. (S. B)
sagði, að ef við litum með rósemd á
málið, mundum við komast að annari
niðurstöðu um það. Þetta sama getum
við eiunig sagt um hann og þá, sem
honum fylgja að málum.

aði eftir svona ráðstöfunum, sem hjer
er farið fram á, og ef svo væri, þá að
hve roiklu leyti, svo hægt væri að vita
um það, hve mikil höft þyrfti að leggja
á í þessu skyni. Enn freraur fanst mjer
kenna talsverðs misskilnings í ræðu
hæstv. ráðherra, þar sem hann dró það
út úr orðum mínum, að jeg hefði haldið því fram, að það væri fyrst þegar
innflutningsbann á útlendum vörum
væri komið á, sem nota ætti eignarnámsheimildina. Mjer heflr aldrei komið slíkt til hugar, því síður að jeg háfi
talað það. Auðvitað á að nota eignarnámsheimildina, þegar fengin er vissa
fyrir því, eftir upplýsingum þeim, er
jeg taldi sjálfsagt að stjórnin aflaði sjer,
hvað þarf að gjöra, en það stendur i
Magnús Kristjánsson:
Ýmsir engu sambandi við innflutningsbann.
háttv. þingmenn hafa sýnt mjer þann
Þá var hæstv. ráðherra að reyna að
heiður, að minnast nokkuð á fyrri ræðu sýna fram á það, hversu eignarnám
mina. Sumir hafa verið mjer sammála, væri miklu óaðgengilegra en útflutnog þeim þarf jeg vitanlega ekki að ingsbann. Hann. spurði, hvort það væri
svara, en fjórir háttv. þm. hafa gjört ekki harðara aðgöngu, að vaðið væri
athugasemdir við ræðu mína. Það eru inn i hús manna og eigur þeirra teknþeir hæstv. ráðherra, háttv. þm. V.-ísf. ar, jafnvel þótt til almenningsnota væri.
(M. Ó.) og báðir þm. Rvk. (S. B. og Jeg get svarað honum þvi, að jeg er
ekki viss um, hvort það sje harðara, að
J. M.).
Jeg býst við því, að það yrði of langt taka einhverja eign manna, svo að fult
mál að svara hverjum einstökum fyrir verð komi fyrir, til almenningsnota, en
sig, enda voru það víst sömu athuga- að leggja á stóra eign óeðlileg höft,
semdirnar, og þær fremur ljettvægar, sem talsvert tjón er að búa við, og
sem kömu frá þeim öllum. Jeg skal menn geti ekki verið sjálfráðir um, á
þá sjerstaklega snúa . mjer að ræðu hvern hátt þeir ráðstafi fjármunum sinhæstv. ráðherra; mjer virtist hún einna um. Jeg hygg, að það sje fult eins nærmatarmest. Hann upplýsti deildina um göngult.
Af athugasemdum hæstv. ráðherra
það, að ráðstafanir hefðu verið gjörðar
til þess, að spyrjast fyrir um ástandið þarf jeg ekki að svara fleirum, þvi eira
i einstökum hjeruðum alls landsins. og öllum ætti að vera ljóst, þá var jeg
Þetta er auðvitað raikið gott, en það ekki beinlinis að berjast á móti þvi,að vilji
snertir alls ekki það mál, sem jeg var meiri hluta nefndarinnar næði fram að
að tala um. Jeg var að tala um fyrir- ganga, heldur var jeg að leitast við að
skipanir, en ekki fyrirspurnir. Jeg sýna fram á það, hversu lang heppilegtaldi það sjálfsagt, að stjórnin fyrirskip- ast það mundi vera fyrir alla, að ágreinaði það, að grenslast eftir því hjá al- ingurinn gæti jafnast og alt þingið
menningi um alt land, hvort hann ósk- komið fram sem einn maður. Það mundi
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verða til þess, að ráðstafanirnar mundu umræðunum heflr komið skýrtfram, en
alstaðar mælast betur fyrir og sföur mönnum mun áður hafa verið óljóst.
Jeg held, að mönnum hafi ekki verið
vekja tortrygni manna.
Jeg var að reyna að benda á leiðir, það ljóst, hvernig útflutningsbanninu
sem gætu náð þessum tilgangi. En yrði fyrir komið. Nú liggur fyrir skýr
þetta virðist nú ek-ki hafa fundið náð yfirlý8ing stjómarinnar um það, að ekki
fyrir augum háttv. meiri hluta nefnd- sje til annar vegur, en leggja bann á
arinnar, svo að það verður þá að vera allan útflutning af vöranum, en svo er
á hans ábyrgð, hvernig hann hagar sjer auðvitað gjört ráð fyrir því, að hægt
í málinu. En þótt undirtektirnar hafl sje að veita undanþágu frá þessu banni.
nú orðið þessar, þá ætla jeg að standa Mjer var það raunar Ijóst, að þetta yrði
fast við það, að jeg mun greiða atkvæði ekki framkvæmt á annan hátt, en það
móti tillögum minni hlutans við þessa er gott að hafa yfirlýsingu hæstv. ráðumræðu, en geymi mjer atkvæðisrjett herra um það, að þetta sje eini vegurminn óskertan til þriðju umræðu, ef þá inn. Og jeg efast ekki um, að stjórnin
kann að koma eitthvað nýtt fram. En muni veita þessar undanþágur að svo
fyrst jeg er nú staðinn upp, þá langar miklu leyti, sem hún sjer sjer fært. En
mig til að benda á ýmislegt, sem að jafnvel þótt hún gjöri alt sitt besta i
minu áliti lægi fyrir að gjöra, og jafn- þessu efni, þá sjá allir, að þetta hlýtur
vel miklu fremur en að hrapa að því að valda miklum óþægindum og takóyndis úrræði, sem útflutningsbann er. mörkun á frjálsu viðskiftalifl. Mönnum
í fyrsta lagi tel jeg það alveg bráð- verður það erfltt að gjöra samninga,
nauðsynlegt að sjá fyrir því í tíma, að þótt tækifæri bjóðist, þvi að þau bíða
nægar birgðir verði til í landinu af ekki alt af eftir því, að hægt sje að ná
þeim vörum, sem nauðsynlegar eru til i undanþáguna. Þar sem simasamband
framleiðslu nauðsynjavörunnar, svosem er, þarf þetta auðvitað ekki að taka
salt, kol og olía. Þetta verð jeg að langan tíma, en því er nú ekki nærri
leggja afarmikla áherslu á, því ef hægt alstaðar að fagna, og svo er því nú
er að reka sjávarútveginn hindrunar- þannig varið um þau mál, sem verða
lítið, þá er siður hætta á ferðum. Enn að ganga stjórnarvalda leiðina, að töfin
fremur vil jeg benda á það, að jafnvel getur oft orðið mikil og stundum vandþótt forðagætslulögin sjeu yfirleitt ekki kvæði á þvi, að ráða úr, hvort leyfi
vinsæl, þá getur það verið gott, að nú beri að veita eða ekki. Mjer þótti vænt
sje haft strangt eftirlit með því, að þeim um, eins og jeg hefi þegar sagt, að þessi
sje beitt vel og þess gætt, að menn yfirlýsing er fram komin vegna þess,
setji ekki á í voða. Það er svo þýð- að sumir háttv. þingmenn hafa gefið
ingarmikið nú, að ef full vissa er feng- það í skyn, að þessu útflutningsbanni
in fyrir því, að fargað verði svo miklu mundi ekki verða beitt, nema að einfje í haust, að fóðrið verði nóg, þá má hverju litlu leyti. En vegna þessara
segja, að góð ráðstöfun sje gjörð. Þetta óþæginda, sem jeg hefi ómótmælanlega
þykir nú ef til vill heldur ljett á met- sýnt fram á, að mundi leiða af þessu
unum, en það er þó þess vert, að það fyrirkomulagi, þá væri mjer það jafnsje athugað.
vel nær skapi, að ákveðið væri fyrir
Áður en jeg skilst frá málinu — jeg fram af þinginu, að fengnum nægum
er nú bráðum dauður,— þá vil jeg lít- upplýsingum, að einhver viss hluti
lilega minnast á það, sem nú síðast í af vörunum skyldi vera kyrsettur í
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landinu, en menn hafa óheft yfirráð yfir ráðherra, að þeir leggi ekki mikið upp
afganginum.
úr því, að kaupa útlendar vörur fyrir
Það er auðvitað erfitt, að ákveða það landsjóðs hönd. Það eiga að vera ýmsir
nú þegar, hve mikill hluti skuli vera annmarkar á því, að geyma vörurnar o.
kyrsettur. Það er órannsakað enn, og fl. Og það er búist við því, að þær
þe88 vegna vil jeg ekki koma með neina vörur verði alldýrar, því að vitanlega
uppástungu núna í því efni, en sem gjöra menn ráð fyrir þvi, að þær hækki
sagt, þá feldi jeg mig betur við þetta frá þvi, sem nú er. Þvi vil jeg benda
fyrirkomulag og það jafnvel þótt til- á annað. Samkvæmt frumv. er stjórntekinn væri nokkuð ríflegur hluti, sem inni heimilað að taka alt að 1 miljón
eftir skyldi vera í landinu.
króna lán til að kaupa vörur fyrir í útJeg man svo ekki eftir, að jeg hafi löndum. Hvi má ekkí eins nota þessa
fleiri athugasemdir að gjöra að þessu heimild til þess að kaupa innlendar
sinni.
vörur eða matvæli með markaðtverðif
Hver munur er á þvi? Það sýnist
Sigurður Sigurðsson: Spurningu liggja beint við, að þetta yrði gjört, ef
minni um það, með hvaða verði ætti nauðsyn krefði.
að greiða framleiðendum þær vörur,
Hæstv. ráðherra hefi jeg fáu að svara.
sem lagt væri haft á, og seldar hjer, Spumingu minni um það, hvemig ætti
hefir framsögumaður meiri hlutans (S. að framkvæma bannið, svaraði hann á
B.) svarað frá sínu sjónarmiði. Svarið þá leið, að útflutningsbann mundi miðer það, að þær yrðu seldar þeim mun að við fjölda þeirra, sem ætti að tryggja
lægra verði hjer, er kostnaðinum við með útflutningsbanninu. Jeg er hræddútflutning vörunnar næmi. Svo vildi ur um, að þar gæti orðið handahóf og
hann gjöra ráð fyrir þvi, að markaður- að ekki verði gætt allrar rjettsýni,
inn hjer, t. d. í Reykjavík, mundi færa vegna ókunnugleika stjórnarinnar, eða
verðið enn meira niður. Hann hefir þar vegna þess, að henni væru gefnar skakkef til vill haft vörumatsnefndina bak ar og hlutdrægar upplýsingar.
Það hefir verið sagt, að Danir og aðrvið eyrað, sem skipuð er tómum Reykvíkingum. Með þessu svari lætur þá ar þjóðir hafi lagt bann á útfiutningafframsögum. meiri hlutans (S. B.) greini- urða sinna. En jeg hygg, að það hafi
lega i ljós, að hann ætlist til, að varan verið meira á pappírnum en l framverði seld lœgra verði en hægt er að fá kvæmdinni, að minsta kosti fram að
fyrir hana á erlenda markaðinum. Jeg þessu.
Það sannast á háttv. framsögumanni
þakka háttv. þm. (S B). fyrir þessa
sjaldgæfu hreinskilni hans. Meiningin meiri hlutans (S. B.), að hann lætur
er auðsæ. Það á að taka sama sem fje sjer fyrst og fremst ant um kjósendur
úr vasa framleiðenda og stinga að sína, enda hjelt hann við fyrra hlata
Sveini Björnssyni og öðrum bæjarnaönn- þessarar umræðu, eina af þessum alum eða kaupstaðabúum þeim, sem hafa kunnu lofræðum um Reykjavíkurbúa. —
ráð á að kaupa. Þarna kom það i ljós, Hann taldi þá ekki vera á mösulbeinunsem háttv. þm. (S. B.) hefir einlægt um; þeir væru ekki þurfamenn, heldur
þvert á inóti. Þeir önnuðust þurfamenn
verið að fela undir umræðunni.
Mjer hefir skilist svo á húttv. fram- annarra sveita, og ælu önn fyrir sjúklEn jeg vil
sögum. meiri hlutans (S. B.) og hæstv. ingum utan af landinu.
Alþt. 1915. B. HI.
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minna hann á, að þetta heflr verið end- ar varir; hún getur komið á morgun,
urgoldið aftur, svo sem lög standa til, og. verið getur, að hún komi aldei. Þess
og meira getur hann ekki heimtað. vegna eiga menn að vera viðbúnir og
Hitt er kunnugt, að þvi hefir verið beitt varpa ekki öllu upp á stjórnina, heldur
ósleitilega upp á síðkastið, að reka fólk á þingið sjálft að taka í taumana.
Það er full ástæða til þess, að nú
úr bænum af ótta við það, að það kynni
þegar
verði keyptir 2 skipsfarmar og
að verða þurfandi.
En það væri nær, og á það ætti hv. geymdir þangað til í harðbakkann slær.
framsögum. meiri hlutans (S. B.) að líta, Þar með á ekki að steypa kaupmönnum
að útvega bæjarmönnum meiri atvinnu í nokkura hættu, heldur að eins tryggja
eh nú á sjer stað. Þótt þetta komi ekki það, að landið eigi þennan forða.
Jeg get ekki að þvi gjört, að oft hefir
beint málinu við, þá er það augljóst, að
minstur hluti verkfærra manna hjer í mjer í dag dottið í hug saga, eftir Gest
bænum getur fengið atvinnu innan bæj- Pálsson, að mig minnir, sem svo byrjar:
arins, en verður í þess stað að leita í »Eigum við að setja?« Mennirnir eru
burtu — austur, norður og vestur, — til staddir niðri í fjöru og eru með ráðaþess að fá sjer eitthvað að gjöra. Fyr- gjörðir um, hvort þeir eigi að setja bátir því mætti segja, gagnstætt því, er 1. inn eða ekki, þangað til sjór tekurbátþm. Rvk. (S. B.) sagði, að Reykjavík inn. Það væri óskandi, að Alþingi væri
ekki svo lengi að hugsa málið, að of
lifði mest á öðrum hjeruðum landsins.
Þar sem háttv. framsögum. meiri hl. seint yrði að gjöra nokkuð. Ef Alþingi
(S. B.), sem er maður gamansamur og finst ekki nú þegar tími til kominn að
mein-fyndinn, var að segja, að jeg ætti gjöra eitthvað, þá getur það engan vegerfitt með að gjöra upp á milli verka- inn kastað steini á, stjórnina, þótt hún
manna og bænda, þá er þar til að svara kynni að draga málið þangað til of
því, að illa situr á þeim, sem heiraa á seint er orðið. Ráðstafanirnar verður
í brothættu glerhúsi, eins og hann, að að gjöra sem fyrst, því að of seint er
vera með slikar hnútur til annarra. að byrgja brunninn, þegar barnið er
Hann er alt af að vega salt milli verka- dottið ofan i.
manna annars vegar og embættismanna
Háttv. framsm. meiri hl. (S. B.) og
og hinna efnaðri manna hins vegar, og hæstv. ráðherra hafa tekið það fram,
öll framkoma hans í þessu máli bendir að ekki væri hægt að fá húsrúm til að
á það, að efnamennirnir hafi orðið yfir- geyma í vörurnar. Hugsum oss, að oss
sterkari og eignast hug hans og hjarta. væri kunnugt um, að 20. október yrði
algjörð siglingateppa, en vjer gætum
Sigurður Eggorz: Það eru að fengið nægan vöruforða 10. október. Ef
eins nokkur orð. Það er ein spurning, 8tjórnin neitaði þessu, vegna húsleysis,
sem jeg ætla að varpa fram:
þá er jeg hálfhræddur um, að ekki yrði
Hve nær er meiningin að bjarga land- sólskinsandlit á þjóðinni. SUkt og því
inu? Hve nær er kominn tími til þess, um líkt er að eins viðbára, sem ’ekkert
að stjórnin gjöri þær ráðstafanir, sem hefir við að styðjast. Því að til hvers
nauðsynlegar þykja, til þess að bjarga væri þá ella að gefa stjórninni heimild
landinu? Er þessi tími nú? Eðakem- til vörukaupa?
ur hann í haust? Búast menn við, að
Nei, vjer ættum að muna það, að
tilkynning komi um hættuna?
hættan getur skollið á undir eins, og
Hættan getur komið þegar minst von- gjöra því ráðstafanir til að kaupa. Svo
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framanlega sem ráðstafaniraar eru gjörð- og mundu þær hafa stórskemst, ef þær
ar nú,þá geta þingmenn horfið rólegir hefðu ekki verið geymdar þar að eins
til kjósenda sinna og landslýður getur stuttan tíma, og mundu ekki hafa komverið rólegur.
ist þar fyrir, ef ekki hefðu selst jafnóðHœstv. ráðherra sagði, að örðugt væri um, sem þeim var skipað upp.
fyrir þingið sem slikt að vasast i þessu
Háttv. 1. þm. Árn. (S' S.) talaði um,
máli. Það er auðvitað ekki meiningin, að aðrar þjóðir hefðu veitt undanþágu
að forsetar eða þingmenn gjöri pantan- frá útflutningslögum sínum. Þetta er
iraar, heldur hitt, að samþykkja t. d. rjett, og af þessu banni þeirra stafar
þingsályktunartillögu, sem feli stjórn- verðið hjer, ella væri kjötið ekki svo
inni þetta. Mjer finst sjálfsagt, að þing- dýrt hjer.
ið varpi ekki allri ábyrgðinni á
Hvernig þingið á að gjöra annað en
stjórnina; það ætti að hafa dug til að það, sem aðrar þjóðir gjöra, sem sje að
bera eitthvað af henni sjálft.
fela stjórninni framkvæmdir þessa máls,
fæ jeg ekki skilið. Jeg sje ekki betur
Matthias Ólafsson: Af þeim, sem en að það sje grýla, að vera hræddur
talað hafa með minni hluta nefndarinn- við útflutningsbann, enda er það tekið
ar, hefir enginn komið fram með nðkk- fram, að ekki sje ætlast til, að bannið
urt verulegt ráð til bjargar. Ef ráðin verði nema á nokkrum hluta og á einhefðu ekki komið annarstaðar að, hygg stökum stöðum, þar sem nauðsynlegt
jeg, að enginn úr þeim flokki hreyfði þætti að banna.
hönd nje fót til bjargar.
Jeg mun greiða atkvæði með tillögHvað er það -sem á að gjöra? Er um meiri hlutans, þvi jeg tel þær það
ekki unt að halda nægilegum mat i eina, sem tiltækilegt er.að gjöra i þessu
landinu? Liggur ekki næst fyrir, að máli, því það er það eina, sem kemur
halda þeim mat, sem vjer höfum sjálfir? að nokkru gagni.
Jeg býst við því, að þeir menn, sem
Þótt vjer nú hefðum skip, þá erum
vjer samt eigi trygðir, og þrátt fyrir við kjósum í Velferðarnefndina, verði
hávær orð háttv. þm. V.-Sk. (S. E.), þá þeir bestu menn, sem við eigum völ á,
getur hann alls ekki bent á, hvar á að og jeg sje þvi ekki ástæðu til að óttgeyma forðann. Það er líka vert að ast, að þeir brúki ekki alla sanngimi,
athuga, hvað einn skipsfarmur er mikið. enda þarf þess mjög með í þessu máli.
Hann er að eins 65 kíló á mann i Jeg myndi beita allri varfæmi, sem
Reykjavik. Og hvað nægja 65 kíló alls mögulegt væri, ef jeg væri i nefndinni,
og alls af öllum vörum upp og ofan? og sama býst jeg við af öðrum. Jeg
Menn segja, að hægt væri að geyma skal svo ekki lengja umræðuraar meira,
vörurnar út um land. En á landssjóð- og læt nú útrætt um þetta mál.
ur nokkur geymsluhús út um land, eða
Báðherra: Jeg skal þá fyrst minnhalda menn, að kaupmenn munr fúsir.
ast
á það, sem háttv. þm. Mýr. (J. E.)
til að lána hús sín?
sagði.
Honum fanst það ósamkvæmni
Nei, það er vissara að fastráða húsnæði áður en vörurnar koma. Mjer er hjá mjer, er jeg sagði, að landssjóður
kunnugt um, hvemig gekk með vörur mætti ekki við því, að binda fje sitt í
landssjóðs í fyrra. Það var af hendingu, vörum, sem keyptar væru frá útlöndað nýsmíðað hús fekst undir þær, og um. Því spyr hann, hvort landssjóður
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megi betur við því, að binda fje sitt í
kjöti, sem hann kaupi af landsmönnum.
Jeg skal reyna að sannfæra háttv. þm.
um, að jeg hafi ekki sagt hjer neitt,
sem ekki sje hvað öðru samkvæmt.
Landssjóður þarf ekki að binda neitt
fje, þótt hann kaupi kjöt af landsmönnum, því það yrði þá jafnóðum selt til
neytenda og þeir greiddu auðvitað andvirði þess við móttöku. Um hitt er alt
öðru máli að gegna. Ef keyptur yrði
skipsfarmur af korni frá útlöndum, þá
yrði hann sennilega geymdur í 3—6
mánuði eða lengur. Jeg segi þetta ekki
af því, að jeg sje mótfallinn því, að
keypt verði korn frá útlöndum, heldur
einungis til þess, að sýna háttv. þm.,
að hjer þarf engin ósamkvæmni að eiga
sjer stað.
Háttv. þm. Ak. (M. K.) hefir vist að
einhverju leyti misskilið mig. (Magnús
Kristjánsson: Nei, alls ekki). Jæja, jeg
hefi þá misskilið hann, því jeg hjelt að
tillögur hans væru tilraun til samkomulags. Háttv. þm. var í efa um, hvort
væri harðara, eignarnám eða útflutningsbann. Jeg get frætt hann á því,
að það er ekki vafi á því, að eignarnámið er miklu harðara.
Þá hjelt háttv. þm. (M. K.) því fram,
að bannið hlyti að ná til allra vörutegundanna, þegar það kæmi til framkvæmda. Þetta er ekki rjett, því það
gæti vel komið fyrir, að bannaður yrði
útflutningur á kjöti og físki, en ekki
ull og hrossum o. s. frv. Jeg sje heldur enga ástæðu til þess ótta, sera kom
fram í ræðu háttv. þm. um að undanþágur frá banninu mundi ekki fást. Jeg
býst varla við, að beiðnum um undanþágur yrði neitað. Enda hjálpar síminn nú svo mikið til þess, að koma slíkum umsóknum á framfæri.
Háttv. þm. (M. K.) talaði um það, að
Útflutningsbannið gæti haft illar afleið-

ingar fyrir kaupmenn, þvi þeir gætu
þá ekkert sagt um það fyrirfram,
hve mikið þeir gætu selt út úr landinu.
Þetta er auðvitað rjett, að þeir gætu
það ekki til fulls, en jeg sje ekki, að
þeir væru neitt betur staddir, ef þeir
mættu eiga það á hættu, að teknar yrðu
hjá þeim eignarnámi á hverri stundu
þær vörur, er þeir ætluðu að flytja út.
Ekkert gætu þeir vitað um hve mikið
yrði tekið af birgðum þeirra. Háttv.
þm. talaði einnig nm það, að hægra
væri við að eiga, ef við vissum hve
mikið þyrfti af hverri vörutegund. Þetta
er auðvitað rjett hjá háttv. þm., en það
er ekki svo gott að koma því svo fyrir,
að við fáum að vita það, því að engar
skýrslur eru nú til um það. Það gæti
því auðveldlega farið svo, að við tækjum eitthvað of lítið eða of mikið.
Háttv. 1. þm. Árn. (S. S.) talaði um
handahóf í sambandi við útflutningsbannið. Jeg vil spyrja háttv. þm. hvort
hann geti ekki hugsað sjer handahóf i
sambandi við eignarnámið. Sami háttv.
þm. sagði, að útflutningsbannið í Danmörku væri meira í orði en á borði.
Jeg veit ekki hvaðan honum kemur
slik viska; jeg veit ekki annað en
strangt eftirlit sje haft með þvi þar, að
bannlögin sjeu ekki brotin. Og það
veit jeg, að smyglun er þar hegnt mjög
stranglega. Þá skal jeg geta þess, að jeg
veit ckki til að það útflutningsbann,
sem heflr verið hjer á kolum, hafl komið að nokkru óliði.
Jeg held nú að það sje ekki fleira,
sem jeg þarf að taka fram, því háttv.
þm. V.-ísf. (M. Ó.) hefir svarað flestu
því, er svara þyrfti.
ATKVGR.:
1. gr. samþykt með 20 shlj. atkv.
Brtt. 102 feld með 12 : 12 atkv. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
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;d.net:
Bjöm Hallsson,
Eggert Pálsson,
Bened. Sveinsson, Einar Arnórsson,
Bjðrn Kristjánss., Einar Jónsson,
Guðm. Eggerz,
Guðm. Hannesson,
Hjörtur Snorrason, Hannes Hafstein,
Jón Jónsson,
Jóhann Eyjólfsson,
Pjetur Jónsson,
Jón Magnússon,
Sigurður Eggerz, Magnús Kristjánss.,
Skúli Thoroddsen, Matth. Ólafsson,
Stefán Stefánsson, Sig. Gunnarsson,
Þorleifur Jónsson, Sig. Sigurðsson,
Þór. Benediktsson. Sveinn Björnsson.
Einn þingmaður var fjarstaddur.
2. gr. samþ. með 22 shlj. atkv.
Brtt. 113,1 samþ. með 16 : 8 atkv. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já:
nei:
Björn Hallsson,
Einar Arnórsson,
Eggert Pálsson,
Hannes Hafstein,
Bened. Sveinsson, Jón Magnúason,
Bjöm Kristjánsson, Magnús Kristjánss.,
Einar Jónsson,
Matth. Ölafsson,
Sig. Gunnarsson,
Guðm. Eggerz,
Guðm. Hannesson, Stef. Stefánsson,
Hjörtur Snorrason, Sveinn Björnsson.
Jóbann Eyjólfssou,
Jón Jónsson,
Sigurður Eggerz,
Sig. Sigurðsson,
Skúli Thoroddsen,
Þorleifur Jónsson,
Þór. Benediktsson.
Pjetur Jónsson greiddi ekki atRMtoði,
og taldist til meiri hlutans.
Einn þingmaður var fjarstaddur.
Brlt. 113,2 samþ. með 18 : 6 atkv. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
net:
jd:
Hannes Hafstein,
Bjöm Hailsson,
Jón Magnússon,
Eggert Pálsson,
Bened. Sveinsson, Magnús Kristjánss.,
Bjöm Kristjánsson, Matth. Ölafsson,
Einar Jónsson,
Pjetur Jónsson,

Guðm. Egger?,

Stefán StefánBSon.

jd:
Guðm. Hannesson,
Hjörtur Snorrason,
Jóhann Eyjólfsson,
Jón Jónsson,
Sigurður Eggerz,
Sig. Sigurðsson,
Skúli Thoroddsen,
Þorleifur Jónsson,
Þúr. Benediktsson.
Einar Amórsson, Sig. Gunnarsson og
Sveinn Björnsson greiddu ekki atkvæði,
og töldust til meiri hlutans.
Einn þingmaður var fjarstaddur.
3. gr. svo breytt samþykt með 18
shlj. atkv.
Brtt. 113,3 tekin aftur.
4. —6. gr. samþykt með 20 samhljóða
atkvæðum.
Fyrirsögn frumvarpsins samþykt án
atkvæðagreiðslu.
Frumvarpinu visað til 3. umræðu með
18 shlj. atkv.

Á 26. fundi i Nd., föstudaginn 6.
ágúst, var frumvarpið tekið til 3. umr.
(A. 210).
Sigurður Eggerz:
í samræmi
við þaö, er jeg sagði, þá er þetta frv.
var til 2. umr., þá vil jeg leyfa mjer
að gjöra fyrirspurn til hæstv. ráðherra
um það, hvort stjórnin gjöri ekki neinar ráðstafanir til þess, að kaupa kombirgðir handa landinu. Svari hæstv.
ráðherra þessu játandi, þá mun jeg láta
mjer það nægja, en fái jeg ekki fullnægjandi svar, þá mun jeg sennilega
bera fram þingsál.till. um þetta mál
siðar á þinginu.
Báðherra: Jeg skal geta þess, að
Btjómin hefir engar ráðstafanir gjört i
þessu efni, vegna þess, að hvorki liggja
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fyrir nokkur lög, samþykt af þessu
þingi, hjer að lútandi, og ekki heflr
þetta þing heldur kosið neina Velferðarnefnd stjórninni til aðstoðar, en fyrr
getur stjórnin ekkert aðhafst. En jeg
tel víst, að jafnskjótt sem þingið hefir
afgreitt þetta mál, þá mun stjórnin gjöra
alt, er hún má í þessu efni og henni
virðist ráðlegast, i samráði við væntanlega Velferðarnefnd.
Sigurður Eggerz: Það þarf ekki
að liða á löngu að heimildarlögin
frá þinginu verði afgreidd, og má þá fá
þau staðfest simleiðina. Eðlilegt er, að
stjómin vilji hafa einhverja heimild bak
við sig, en mjer skildist svar hæstv.
ráðherra vera svo óákveðið, að full
ástæða sje að koma með þingsályktunartiilögu, í þá átt, er jeg hefl getið um,
svo eitthvað verði gjört sem fyrst í
málinu.
Ráðherra: Jeg skildi ekki vel það,
sem háttv. þm. V.-Sk. (S. E.) sagði um
þetta mál við 2. umr, og ekki heldur
það, er hann sagði nú. Þó skildist mjer,
að hann vildi látá þingið fara að taka
ákvörðun, og skipa fyrir um, hve mikið
skuli keypt af kornvöru inn í landið af
hálfu 8tjórnarinnar. Þetta er að minsta
kosti alt annnað og meira en gjört var
i fyrra; þá var stjórninni að eins gefln
heimild til vörukaupa. En nú á þingið,
eftir vilja háttv. þm. V.-Sk. (S. E.), að
skora á stjórnina að kaupa svo og svo
mikið af vöru inn í íandið. Jeg get
ómögulega sjeð ástæðu til þess, að menn
fari að koma með slíkar tillögur nú,
fremur en i fyrra. Þá þótti nægilegt að
setja 5 manna nefnd lil aðstoðar stjórninni, eins og gjört var með lögum 3.
ágúst 1914. Jeg get ekki sjeð, að hættan sje meiri nú en í fyrra. Vöruflutningar hafa alt af verið stöðugir til landsips, og kann ske miklu minna útlit fyrir

snöggar sveiflur niður eða upp á við á
heimsmarkaðinum, sökum þess, að nú,
þegar svo langt er liðið frá upphafl
ófriðarins, þá er hræðslan farin að jafna
sig og óróleikinn orðinn minni. Þetta
má reyndar ekki skilja svo, er jeg hefi
nú sagt, að mjer fyrir mitt leyti sje
ekki sama um, þó að þingið gjöri einhverja ályktun um, hvernig ráðstafanir
gjöra skuli. En jeg vii benda á, að
hafl þingið sagt A, þá verður það líka
að segja B, það er að segja, að útvega
peninga þá, sem nauðsynlegir voru til
slíkra ráðstafana.
ATKVGR.:
Frv. samþ. með 20 shlj. atkv. og afgreitt til Ed.
(A. 246).

Á 33. fundi Nd., laugardaginn 14.
ágúst, var útbýtt
Frumvarpi til laga um heimild fyrir
landsstjómina til ýmsra ráðstafana út af
Norðurdlfuófriðnum,
eins og það var samþykt við 3. umr.
i Ed. (A. 360).
Á 34. fundi í Nd., mánudaginn, 16.
ágúst, var frumv. tekið til einnar
umr. (A. 330, n. 336 og 343).
Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frv. samþ. með 15 shlj. atkv. og afgreitt
sem lög frd Alþingi.
(Sjá A. 353).
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3. Akureyrarhðfn.
Á 10. fundi í Nd., mánudaginn 19.
júlí, var útbýtt
Frumvarpi til hafnarlaga fyrir AJcureyrarkaupstað. (A. 52).
Á 12. fundi í Nd., miðvikudaginn 21.
júli, var frumv. tekið til 1. u m r.
Flntningsm. (Afagnús Kristjánsson): Það ætti ekki að þurfa
langa framsögu í þessu máli. Það hefir verið vandlega undirbúið af bæjarstjórninni á Akureyri, og er hún að
*sjálfsögðu málinu best kunnug. Ástæðurnar til þess, að þetta frumv. kemur
fram, eru þær, að það hefir komið i Ijós,
að talsverðir erfiðleikar eru á að koma
i frarakvæmd ýmsum mannvirkjum til
hafnarbóta á þessum stað, og lítur helst
út fyrir, að þeir ðrðugleikar fari vaxandi. Þessir örðugleikar stafa af þvi,.
að mikill hluti strandlengjunnar, sem að
höfninniliggur, er eign einstakra manna,
eða rjettara sagt, útlendra auðmanna og
fjelaga, sem eðlilega hugsa mest um
eiginn hag. Það er alls ekki tilgangurinn, þó að þetta frumv. næði fram að
ganga, að þröngva kosti þessaramanna
um skör fram. En aðaltilgangurinn er
sá, að lög verði sett, er myndi nokkurs kónar undirstöðu undir reglugjörð,.
er væntanlega verður samin síðar við«
vikjandi ýmislegu, snertandi hafnarmál
kaupstaðarins. Jeg býst við, að deildin álíti þetta eðlilega og heppilega ráðstöfun, og finn jeg þvi ekki ástæðu til
að fjölyrða um málið að sinni, en leyfi
mjer að vænta góðra undirtekta háttv.
deildar. Jeg sje ekki ástæðu til að setja
málið i nefnd, en hygg, að það geti
sem best gengið áfram sinn gang án
þess. Þó hefi jeg orðið var við, að
sumir háttv. deildarmenn telja það
heppilegra, og í rauninni hefi jeg ekkert á móti því, þótt jeg hins vegar telji
það óþarft.

Jón Magnússon: Jeg verð fyrir
mitt leyti að álita heppilegra, að málið
verði athugað í nefnd. Leyfi jeg mjer
því, að gjöra það að tillögu minni, að
því verði vísað til sjávarútvegsnefndarinnar.
ATKVGR.:
Frv. visað til 2. umr. með 18 shlj.
atkv. og til sjávarútvegenefndar með
19 shlj. atkv., en í henni sátu þeir
Magnús Kristjánsson,
Matthias Ólafsson,
Stefán Stefánsson,
Guðmundur Eggerz,
Skúli Thoroddsen,
Þórarinn Benediktsson,
Sigurður Gunnarsson.

Á 19. fundi í Nd., fimtudaginn 29.
júli, var frumv. tekið til 2. u m r. (A.
52, n. 99).
Framsm. (Matth. Olafsson): Jeg
hefi litlu við það að bæta, sem sagt er
i nefndarál. Að eins skal jeg getaþess,
að heyrst hafa umkvartanir frá Akureyri, siðan málið var tekið hjer fyrir,
út af þvi, að menn vilja helst, að þeir
sjeu lausir við að gjalda skatt, sem nota
þar bryggjur eihstakra manna. En jeg
býst ekki við því, að það þyki rjettlátt, að taka tillit til þessa. Það er
augljóst, að ekki tjáir, að einstakir menn
gjörist til þess, að keppa við bæjarbryggjuna."
Um breytingartillögurnar er það að
segja, að lagt er til, að i stað orðsms
vitagjald komi ljósagjald, til þess að
koma í veg fyrir misskilning. Svo er
um sektaákvæði, þar er prentvilla. Þar
á að standa 500, og til þess œtlaðist
nefndin.
Jeg vona svo, að frumv. nái fram að
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ganga og sje heldur ekkert þvi til
fyrirstöðu.
ATKVGR.:
1., 2., 3., 4., 5., 6. og 7. gr. samþ.
með 16 shlj. atkv.
Brtt. 99 við 8. gr. samþ. með 18
shlj. atkv.
8. gr. svo breytt samþ. með 18 shlj.
atkv.
9., 10., 11., 12. og 13. gr. samþ. með
18 shlj. atkv.
Brtt. 99 við 14. gr. samþ. með 16
shlj. atkv.
14. gr. svo breytt, 15. og 16. gr. óbreyttar samþ. með 17 shlj. atkv.
Fyrirsögn frumv. samþ. án atkvgr.
Frumv. vísað til 3. umr. með 17
shlj. atkv.

Á 21. fundi í Nd., laugardaginn 31.
júli, var frumvarpið tekið til 3. umr.
(A. 144).
Forseti tók frumvarpið út af dagskrá.
Á 23. fundi i Nd., þriðjudaginn 3.
ágúst, var frumv. enn tekið til 3. u m r.
(A. 144, 183).
Framsm. (Matthías Ólafsson):
Eftir að nefndin í þessu máli hafði
samið álit sitt, bárust henni tilmæli frá
Akureyri, þar sem farið var fram á, að
fískiskip einstakra manna skyldu undanþegin því, að greiða bryggjugjald.
Nefndin hefir ekki getað fundið ástæðu
til þess, að verða við þessum tilmælum að öllu leyti. En eins og brtt. okkar á þgskj. 183 ber með sjer, virtist
nefndinni það sanngjamt, að fiskiskip
bryggjueigenda sjálfra skyldu undanþegin þessu gjaldi. Aftur á móti virðist
ekkert mæla með þvi, að leysa aðra
skipaeigendur, sem nota þurfa hafnarbryggjuna, ef til vill til þess, að draga

verslun frá öðrum, eða til bekkni við
hjeraðsmenn, undan þessu lögmæta
gjaldi.
Jeg álít óþarft að fara frekari orðum
um raálið, en vil mæla með því, að
brtt. okkar á þgskj. 183 verði samþykt.
ATKVGR.:
Brtt. 183 samþykt með 15 samhljóða
atkvæðum.
Framvarpið svo breytt samþykt með
19 samhljóða atkv. og afgreitt til Ed.
(A. 203).

4. Landhelgissjóður.
Á 5. fundi í Nd., þriðjudaginn 13.
júlí, var útbýtt
Frunwarpi til laga um breytingu á lögum nr. 55, 10. nóv. 1913, um stofnun
Landhelgissjóðs Islands (A. 33).
Á 7. fundi í Nd., fimtudaginn 15. júlí,
var frv. tekið til 1. u m r.
Flutningsm. (Jón Jónsson):
Eins og kunnugt er, samþykti þingið
1913 lög um stofnun Landhelgissjóðs
Islanda. Þetta eru mjög góð lög.ogvel
hugsuð af þinginu, að stofna sjóð i þessu
skyni. Nú hefi jeg, ásamt öðrum þingmanni, leyft mjer að bera fram frv. um
breytingar á þessum lögum, þess efnis,
að hækkað verði tillag landssjóðs til
sjóðsins. Jeg vil benda á, að nú virðist sjerstök ástæða til að hækka tillagið,
þar sem gjöra má ráð fyrir, að sektir
fyrir landhelgisbrot verði litlar fyrst um
sinn. Vegna ófriðarins er svo litið um
útlenda botnvörpunga hjer við land.
Jeg veit ekki hvort sektimar hafa verið nokkrar á þessu ári, en jeg hygg, að
þær hafi verið mjög litlar. Árið 1914
voru tekjur sjóðsins, auk landssjóðstil-
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’tegrtttb ea. 39;þús. ir. Er-sjóðurinn nú
*«Uter á|0 ]Mte. kr.
'J9g -býat vlð, að aUir «jeu sammála
wn'það, að æskilegt v»ri, ef við, á sinúm'tima, gætum ajálflr tekið að okkur
atMtófcMumirear. Það er ilt, að þurfa
áfiwwa >oppi>á Danikomnir með þœr,
átekumíþar semþað «r vel kleift fyrir
ðfekttr, Vfð anaast þær sjálflr,ef hyggi«r teð farið, og fje til þess aafnað
írtátt ^tg smátt. Það er búmannlegri
•flMWÖ, hrtldúr en <að taka ián til þess.
Þettacheflrsjálfsagt verið meiningin með
-ttgtmcm 1913, en jeg-hýst-við, aö bið
-vefði Há, að‘ þau 4iái ttígangi ainum, ef
þáu verða látón^etanda óbreytt eins og
þau eru. 5 þús. kr. á ári eru litlar tekjur
lyrir sjóð, «em jafn stór þarf að verða
-eg þéssi -sjóður, einkum ef sektirnar,
Sem í hann eiga <að renna, verða nú
4eögi 4itíar. Það má ef til vill segja,
4ð*«eðAtaHnv. sje farið fram á nekkuð
-Mtt tSUag, ‘æinkum nú á þeasum tíma,
*þ«gar»taisverðir erflðleikar eru á bjargVteðiMttftfta. 'En jeg lít svo á^að þetta
kge^tttoöétórtímál ogmikiis varðandi tyr<írb&ðtíið, »ð íþettamegi ekki horfa.
Jég*héö-þá trúj- að landsmenn hugsi svo
hött, aðt þeir mundu jafn velekki kvarta,
*þó *áð>feeinn, nýi» skattur yrði lagður á
þjóðtaai þessu'-augnamiði. Ef til vUl
má vinna þetta-'uppiáeinhverjum lið
ajfcriaga»«fl, ' þáiaði*þtið sje raunar vafaúamt, •þ'vHtfcþarflrear eru margar. En
lhvörnig-éemvvérðnr*hagað, þurfum við
htdtfei ^a&staöda-.tnéð' kinnroða frammi
‘fytir kjéeenduaam^ vegaa þessarar ráðstöfunar á iaédsfje. Jeg skal svo ekki
<fjölyiða um-málið, en vona að það fái
göðar Jasdirtekti)-.

Fimm manna nefnd samþykt með 18
shlj. atkv.
Koenir með hlutfaliskosningu:
Benedikt Sveinsson,
Magnús Kristjánsson,
Matthias Ólafsson,
Jón Jónsson,
Sigurður Gunnareson.

Wa

^ATKVGR.:
* ftflmv.1 visáðtil 2.< «mr.; með 21 flhlj.
-atkVíeði.
Alþt 1915.- B; UI.

Á 16. fundi í Nd., mánudaginn 26.
júlí, var frumv. tekið til 2. umr. (A.
33, n. 85,98).
Framsögnm. (Matthías Ólafsson): Jeg hefí lítið að segja fram yfír
það, sem stendur í nefndarálitinu. Eins
og frumv. ber með sjer, vilja flutningsmennirnir að tillag landssjóðs til Landhelgissjóðsins verði hækkað upp i 30
þús. kr. árlega. Nefndin i heild sinni
fjelst á, að rjett væri að auka tillagið,
sjerataklega þar sem búast má við, að
sektirnar, sem til hans jiga að renná,
verði litlar fyret um sinn. En hins
vegar fanst meiri hluta nefndarinnar
iskyggilegt, eins og fjárhag landsins er
nú háttað, að auka tillagið eins mikið
og frumv. fór fram á. Meiri hlutinn
leggur þvi til, að árstíllagið verði 20
þÚB. kr. I staö 30 þús. kr. Minni hlutinn
gat fallist á, að færa tillagið eitthvað
niður úr 30 þús. kr., en þó þótti honum meiri hl. fara heldur langt í þvi
efni. Mundi minni bl. hafa sætt sig
betur við, að tillagið væri ákveðið einhvere staðar á milli þeirrar upphæðar,
sem farið er fram á í frumv., og þeirrar, sem meiri hlutinn stingur upp á,
t d.25 þús. kr. Áskildi minni hluti
sjer rjett til að greiða atkvæði með till.,
sem færi í þá átt, ef svo færi, að hún
kæmi fram. Meiri hl. heldur fast við,
54
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að árstillagið verði ekki ákveðið að
þessu sinni hærra en 20 þús. kr. Hann
sjer ekki, að fært sje að hafa það hærra,
þar sem óáran er í landinu. Þess vegna
verður meiri hl. að leggja á móti brtt.
á þgskj. 98, um að landssjóðstillagið til
sjóðsins sje 60 þús. kr. á ári. Það er
vitanlega öllum ljóst. að því örar sem
sjóðurinn eykst, því fljótar er hægt að
koma því í framkvæmd, sem allir þrá,
að við getum sjálfír tekið að okkur landhelgisvarnirnar. En hvað sem því líður, þá hjálpar ekki að tala um viljann
þegar getan er ekki fyrir hendi. Þegar getan er takmörkuð, en þarflrnar
margar, verður að meta það, hver þörfin er mest knýjandi. Meiri hl. nefndarinnar er ljóst, að það er þjóðþrifa fyrirtæki, sem hjer er um að ræða, en hins
vegar dylst honum ekki, að raargar
þarfir kalla bráðar að, og á þvi byggist
það, að hann hefir lagt til að færa niður
þessa upphæð.
Jeg sje ekki ástæðu til að fara fleiri
orðum um m£lið, fyrr en þá að andmæli
koma fram gegn áliti nefndarinnar. Jeg
vil leyfa mjer að leggja til, að háttv.
deild samþykki frumv. með þeim breyttingum, sem nefndin hefír stungið
upp á.
Skúli Thoroddsen: Það, sem hefir geflð mjer tilefni til að koma fram
með brtt. mína á þgskj. 98, eru undirtektir háttv. nefndar undir þingsályktunartillögu mina á þgskj. 86, um landhelgisvarnirnar.
Eins og nefndarálitið ber með sjer,
leggur nefndin til, að þingsályktunartill. verði feld, og leiðir þá þar af, að
jeg tel þá og nauðsynina enn brýnni, en
ella, að efla Landhelgissjóðinn sem fyrst,
svo að vjer Islendingar getum þá sjálfir tekið strandvarnirnar að oss.
Jeg sje ekki, að það sje landinu ofvaxið, að styrkja sjóðinn með 60 þús.

kr. á ári, enda aðgætandi, að hjer er
þá og um það að ræða, sem vjer, hvað
sem tautar, blátt áfram verðum að geta.
Það kemur ekki það árið, er ekki
sjeu t. d. sí-kvartanir frá Vestfjörðum:
Si-kvartanir úr Aðalvík, Jökulfjörðum,
ísafjarðardjúpi, Dýraflrði, Patreksfirði,
Arnarfirði, og hvað á að telja? Enn
fremur heyrast og sömu umkvartanimar
undan Jökli, úr verstöðunum i Gullbringu- og Kjósarsýslu, og frá Austfjörðum (Sigurður Eggerz: Úr Skaftafellssýslu.) — sömu umkvartanimar um
það, að strandgœslan sje alsendis ófuUnœgjandi, eins og mjög eðlilegt er, meðan einu skipi er ætlað að annast hana
að öllu leyti.
Það hefír verið haft á móti brtt. minni,
— þeirri tillögu minni, að skora á ráðherra, að koma því til leiðar, við Dani,
að þeir ljetu 4—5 fallbyssubáta, á stærð
við botnvörpunga, annast strandgæsluna,
en notuðu »Islands Falk« á annan hátt,
— »haft á móti henni«, að hún kæmi i
bága við sjálfstæðisþrá Islendinga. En
jeg verð að telja það mjög eirikennilega
skoðun, að sjálfstæðismanni sje. það ékki
samboðið, að heimta skuld sina hjá öðrum, eða borgi hann öðmm fyrir framkvæmd ákveðins verks, þá megi hann
þó ékki ganga eftir því, að það sje almennilega af hendi.leyst.
Jeg þyki8t og hafa sýnt það, að jeg
er ekki minni sjálfstæðismaður en hver
annar, en samt sem áður gat jeg þó
ekki gengið í gildru hæstv. ráðherra, er
hann sló á þessa strengi, er málinu var
fyrst hreift hjer í deildinni.
En hitt get jeg vel skilið, að það
gæti verið óþægilegt fyrir hæstv. ráðherra, að fara að þrefa um þetta við
Dani. Jeg þykist vita, að.þeim muni
falla þessar málaleitanir illa, og. að
hæstvirtur ráðherra vilji þvi sjálfsagt
helst vera laus við þær. •
A hinn bóginn mega menn ekki gleyma
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þvi, að þvi fer mjðg fjarri, að hjer sje
verið að biðja Dani uin ölmusu. Þeir
f& fuHa borgun fyrir strandgæsluna, og
því er þáð ekki nema sanngjarnt, að
krefjást þess af þeim, að þeir leysi
hana og full viðunanlega af hendi.
Hjer ræðir eigi að eins um það, að
Danir hafa slegið því föstu, með stöðulögunum, sem þeir telja hjer gildandi,
að strandvarnirnar sjeu alrikismál, heldúr hafa þeir, og Færeyingar, sem og
danskir þegnar yfirleitt, fengiðæ að njóta
jafnrjettis við íslendinga, að því er til
fiskveiðanna við Island kemur, og gegn
þvi er það þá sist um of, að þeir hafi
strandgæsluna á hendi, bæði i vora, og
i aina eigin, þágu.
Jeg spái því og, að svo fari — 'verði
þingsályktuuartillaga mín feld, en tillaga
nefndarinnar samþykt, — að þá fái þeir,
sem þvi valda, fyrr eða síðar, bölbænir
margrá.
Hitt, að byggja á þvi, að vjer fáum
að nokkru bætt landvarnirnar, með eftirliti hjerlendra vjelbáta, býst jeg við, að
geti reynst fallvalt, enda blátt áfram
hættuspil, að stefna íslenskum vjelbátum á botnvörpungana, sem eiga á hættu,
að missa jafn vel yfir mánaðar-atvinnu,
verði aflinn gjörður upptækur, en vita
ef til vill albjargarlaus heimilin, og
geta þvi leiðst út i það, að svifast jafn
vel alls einskis.
Menn verða og að gæta þess, að nú,
þegar manndrápin daglega fara fram i
stórum stíl viðs vegar í heiminum umhverfis oss, þá horfa margir ekki i
mannslifið, verða að mun óprúttnari,
en áður en Norðurálfuófriðurinn mikli
hófst.
Mjer finst þvi, að þingið ætti nú að
sýna þá sjálfstæðisþrá, að samþykkja
tillögu mina á þingskjali 98, þar sem
ekki er um hærri upphæð en 60 þús.
króna á ári að ræða, svo að sá timinn

kæmi þá heldur fyrr, en siðar, er vjer
þýrftum ekki lengur að heyra sí-kvártanir um yfirgang botnvörpunga, eins og
nú á sjer stað, og fá eigi að gjört.
Jeg vona þvi, að háttv. deild samþykki oft nefnda tillögu mina, og fjölyrði því eigi frekar um málið.
. Ráðherra: Þar sem háttv. þm.
N.-ísf. (Sk. Th.) sagði, að nefndin hefði
gengið í gildru, er jeg hefði lagt fyrir
hana, í þessu máli, þá verð jeg að mótmæla þvi. (Skúli Thoroddgen: Hvers
vegna brosir hæstv. ráðherra?). Af þvi
að þm. N.-ísf. er í þennan svipinn ofurlitið broslegur. Háttv. þm. N.-ísf. er
það vel kunnugt, að i nefndinni eiga
sæti þeir menn, sera eru svo sjálfstæðir,
að hvorki jeg nje aörir myndi hafá
áhrif á skoðanir þeirra i þessu efni.
En vel má vera, að margir líti sömu
augum á það, .að krafan um að fá fallbysaubátana, fari ekki i sömu átt og
sjáifstæðisstefna sessunautar háttv. þm.
N.-ísf. (B. J. frá Vogi).
Mjer er sama persónulega, þótt tillagan sje i samþykt. Það gjörir mjer
ekkert til eða ráðherra þeim, sem á
eftir mjer kæmi, því að.sjáifsögðu bærum við enga ábyrgð á því, hvort málið
kæmist i höfn á þann hátt, sem háttv.
þm. N.-ísf. (Sk. Th.) vill, eða ekki.
Viðvíkjandi brtt. á þgskj. 98, þá vœri
það skemtilegt, að Landhelgissjóðurinn
yxi sem mest. En þar sem sjóðurinn
hlýtur nú sem stendur að vaxa mest
fyrir bein framlög úr landssjóði, er það
mjög hæpið, að maður megi missa svo
mikið fje úr honum, af þvi að önnur
lögmælt gjöld úr honum vaxa líka.
Verður því að klífa þrítugan hamarinn
til þess að fullnægja þeim. Og fyrir
utan þessi lögmæltu gjöld, hefir landssjóður ýmsar þungar byrðar að bera,
miljón króna árlega i afborgun og
$4*
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rentur af lánum og 100,000 kr. árlega
til Landsbankans, og svo má lengi telja.
Nú kann að fara svo, að landssjóður
fái ekki nógu mikið fje tíl Þ088
standast þetta. Að visu má þá segja
sem svo, að þá megi gripa til viðlagasjóðs, en þá er þvi til að svara, að hann
er allur í lánum, er eigi verða innbeimt
á skömmum tima, og .nú sem stendur
er engin verðbrjef hægt að selja, af
þeirri einföldu ástæðu, að markað vantar erlendis fyrir þau.

ekki farið til hæsfev. ráðherra til þesa
að vita skoðun haús; jjsg víbsí ekki fyrr
en nú, hver hún var. Mjer þykir að
visu gott, að haaa lítur á þetta svipuðum augum og jeg, en get þá farið minu
fram. En það þykir ra$ar hart, að hv.
þm. N.-ísf. (Sfc. Th.), skuli væna œann
þess, að maðar fylgi ekki eigin saanfæringn, heldur fari eftir skoðunaœ a»aara. Jeg var eitt siaa þar, smu háttv.
þm. N.-ísf. (Sk. Th.) var yfirvald, og má
honum vera það kuanugt, að jeg elti
ekki á honum rófuna.
Jeg held þvi fast við skoðun nefndarinnar. Svo munu og aðrir nefndarmenn gjöra, og jeg vónast til, aðdeildin fallist á hana.

Framsðgum. (Matthfas Ólafsson): Jeg hefi ekki kært mig um að
tala um tillöguna, en setti málið i samband við hana, af þvi að mjer fanst það
vera rjett. Jeg veit hver verða forlög
hennar, og betra hefði verið að taka
ATKVGR.:
tillöguna aftur, er hún kom til umræðu.
Brtt. 98 leyfð með afbrigðum frá þingJeg held fast við þetta, að fjárhagsútlit- sköpum af ráðherra og deiidar samþ.
ið sje nú svo iskyggilegt, að eigi beri með 14 shlj. atkv.
að verja stórfje til neins þess, er eigi
Brtt. 98 (aðal tillagan) feld með 16:3
gefur skjótan og áreiðanlegan arð, en atkv.
undir slíkt heyrir þetta ekki. Enn fremBrtt. 98 (vara tillagan) feld með 15: 3
ur held jeg þvi fram, að vjer eigum að atkv.
stefna að því, að taka að okkur landBrtt. 85 samþ. með 16:5 atkv.
helgisvörnina, og verja í þvi skynieins
1. gr. svo breytt samþ. með 19 shlj.
miklu og vjer sjáum okkur fært, en atkv.
ekki meira. Hvað það snertir, að kvart2. og 3. gr. hvor um sig satnþ. með
anir hafi komið víðs vegar að, um það, 20 shlj. atkv.
að strandgæslan sje ekki i sem bestu
Fyrirsögn frv. samþ. án atkvgr.
lagi, þá má vel vera að svo sje. Jeg
Frv. visað til 3. umr. weð 21 shlj
held því ekki fram, að þetta eina skip, atkv.
sem nú hefir strandgæsluna á hendi,
geti nægt. En þar sem botnvörpungum
hefir fækkað griðarlega, og því nú lítið
af þeim hjer við land, og mun svo verða
Á 18. fundi i Nd., miðvikudaginn 28.
á næstu árum, þá sje jeg ekbi ástæðu júlí, var frv. tekáð (til 5. uanr. (A. 104,
til þess, að strandgæsluskipunum sje 120).
íjölgað. Og lengi mætti bæta flotann,
ef hvergi ættu kvartanir að heyrast.
Pjetur Jónwten: Jeg befi Jeyft
Hvað bölbænimar snertir, er háttv. mjer að koma fram með brtt. á þgskj.
þm. N.-ísf. (Sk. Th.) var að spá um, þá 120, um að þessi lög komi ekki tíl
hugga jeg mig við það, að hafa í þessu framkvæmda fyrr en i ársbyrjun 1918.
jnáli fylgt samvisku minpi. Jeg hefi Það, sem orsakar að jeg gjöri þetta, er
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Wk 4ð jpS fi*t ekki. sjeð, að það væri
isj#ty eine og nú atanda sakir, að taka
líwdpsjóði og aetja í sjorstakan
8*$» sfet m að> nokkru nemi eða fram

<P fcfc

þeðk seua lög þegar standa til.
YegBft fyritsjáanlegrar dýrtíðar verður
maður að neita sjer um svo raargt og
atiáka
úfc úr fjárlögunnm, Ofi mun
þver lawðOT 8já, að það er ekki síður
fefcefe tti *ð fresta þeaan, heldur en
ýmstKB öð<am framkvæmdum, sem við
yerðiun að láta sitja á hakanum. Jeg
er ekki að draga úr tilgangi sjóðsins
með þeesu, en það verður að hafa það,
þótt hanp vgxi ekki meira á næstu
tveitnur árum, heldur en núgildandi lög
fúanda tih Jeg held að jeg þurfi ekki
að leiða nánari rök að þessu, þvi að
það er auðskilið hverjum manni.

Bjarni Jónsson:

Má jeg biðja
hæstv. forseta um að hafa nafnakall um
þpas* brtt.

Forseti leitaði afbrigða frá þingsköpnm; brtt. 120, og voru afbrigðin leyfð

Og gamþykt.
ATKVGR.:
Brtt. 120 feld með 16 :9 atkv. áð viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
net:
Bened. Sveinsson,
JSggert Pálsaop,
Bjarni Jónsson,
E«W Jónsson,
Guðm. Hannesson, Bjöm Kristjánsson,
Hannes Hafstein, Einar Amórsson,
JÓfcímp Eyjólfsson, Guðm. Eggerz,
Hjörtur Snorraaon,
ÁÚU M*gpússon,
Jón Jónsson,
Jjjutur Jónsson,
Magnús Kristjánss.,
áicEtefán Stefánsson. Matth. Olafsson,
Sigurður Eggerz,
Sig. Gunnarsson,
Skúli Thoroddsen, •
Sveinn Bjömssou,

nei:
Þorleifur Jónsspp,
Þór. Benediktsspp,
Bjöm Hallsson grpiddi ekki efkvipði
og taldist til meiri hlutans.
Frv. samþ. með 20:1 atkv.
Afgreitt til Ed.
(A. 135).

5. Vatnsveitur í verslunar,stðfiufn.
Á 31. fundi i Nd., fimtudaginn 12.
ágúst, var útbýtt
Frumvarpi til laga um vifauty týð Iðg
nr. 26, 22. oJet. 1912, um vatnsveitur i
löggtitum vwsluiiprtföðum,
eins og það var saraþykt við 3. umr.
í Ed. (A. 303).
Á 33. fundi í Nd , laugardaginn 14.
var frv. tekið til 1. urar.

BJÖrn Erisljánsson: Jeg vil að
eins geta þess, að þetta frv. var fiutt i
Ed. af háttv. 2. þm. G.-K. (K. D.), gpmkvæmt umboði frá hreppsnefndinpi i
Keflavíkurhreppi, sökum þea^, hve Ht
er um vatn í Keflavík. Jeg vona, *ð
háttv. deild hafi ekkert á móti þvi ftð
gefa þessa heimild, er frumvarpið fer
fram á, svo að ekki einungis Kefivikingar, heldur og allir þorpsbúar i landinu, geti grafið hrunna og vettb<mtniá
koetnað bæjarbúa, að svo miklu leyti
sem þeir æskja sjálfir.
ATKVGR.:
Frv. visað til 2. umr. með 16 shlj.
atkv.
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Á 34. fundi i Nd., mánudaginn 16.
ágúðt, var frv. tekið til 2. u m r. (A.
303).
Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frumvarpsgreinin samþ. með 12 shlj.
atkv. og vísað til 3. umr. með 12 shlj.
atkv.

Á 36. fundi i Nd., miðvikudaginn 18.
ágúst, var frv. tekið til 3. u m r. (A.
303).
Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frumv. samþ. með 15 shlj. atkv. og
afgreitt
sem lög frá Alþingi.
(Sjá A. 411).

heppilegra; en þeir, sem ekki þekkja
þar til, munu fljótt skilja, að svó er,
þegar þeir heyra, að hjer er um það eitt
að ræða, að flytja veginn á örlitlum
kafla i Dalasýslu; láta hann liggja um
kauptúnið og yflr brú þá, sem nú er á
Laxá.
Það, sem mönnum i fljótu bragði mun
sýnast kostnaður fyrir landssjóð, er
ekki neinn kostnaður, ef að er gáð, þvi
ef vegurinn lægi framvegis sem nú,
hjá Hjarðarholti, þá er áin þar breiðari,
og því dýrara að gjöra þar brú.
Jeg vil því biðja menn að láta frv.
ganga rjetta boðleið gegn um deildina,
því að brúin þarf að komast á i ár, svo
að eigi þurfl nýjar fjárveitingar til
hennar.
Jeg skal svo ekki tefja tímann með
þessu.
ATKVGR.:
Frumv. vísað til 2. umræðu með 12
samhlj. atkvæðum.

6. Dalavegur.
Á 18. fundi í Nd., miðvikudaginn 28.
júlí, var útbýtt
Frumvarpi til laga um breytingu á lögum um vegi nr. Ö7, 22. nóv. 1907. (A.
130).
Á 20. fundi i Nd., föstudaginn 30.
júli, var frv. tekið til 1. umr.
Flutningsm. (Bjarni Jónsson):
Þetta litla frumv. lá hjer fyrir þinginu
i fyrra. Það gekk þá greiðlega, að fá
það samþykt hjer í Nd., en í Ed. var
það kæft. En af því að ekki er hægt
að ákveða brúarstæðið á Ljá, fyrr en
frumv. nær fram að ganga, þá er nauðsyn á því, að fyrir þvi verði greitt sem
best.
Þeir, sem þekkja til í Dalasýslu, vita,
að þetta, sem frumv. fer fram á, er

Á 22. fundi i Nd., mánudaginú 2.
ágúst, var frumv. tekið til 2. u m r.
(A. 130).
Sveinn Björnsson: Jeg villeyfa
mjer að stinga upp á, að þessari umræðu sje frestað, og 5 manna nefnd sett
i málið.
Flntnm. (Bjarni Jónsson): Jeg
tel óþarft að skipa nefnd í þetta mál. Það
var hjer til umræðu í þinginu í fyrra, og í
þingtíðindunum þá eru prentuð sem
fylgiskjöl við nefndarálitið um málið
(þgskj. 217) brjef landsverkfræðingsins,
brjef frá sýslunefnd Dalalasýslu og brjef
frá stjórnarráðinu, og eru þar saman
komin á einn stað öll nauðsynleg gögn
i málinu. Það er ekki að eins til að
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tefja málið, að setja það i nefnd, heldur
getur það einnig orðið til þess, að tefja
fyrir brúarsetningunni, því að fjárveitingin til hennar feliur niður, ef hún
verður ekki sett i ár.

Flutnm. (Bjarni Jónsson): Ef
menn vilja vjefengja það, að frumv. sje í
samræmi við vilja hjeraðsbúa, vil jeg með
leyfí hæetv. forseta lesa upp ummæli
sýslunefndar Dalasýslu, sera prentuð eru
sem fylgiskjal við nefndarálitið um
Sveinn Bjðrnsson: Þar sem málið i fyrra. Þau eru á þessa leið:
>Sýslunefndin skorar á Alþingi,
fleiri frumvörp um breytingar á vegaað
breyta svo vegalögunum, að
lögunum'liggja fyrir deildinni, verð jeg
þjóðvegurinn,
sem nú liggur um
að telja heppilegt, að sama nefndin fái
Hjarðarholt,
verði
framvegis ákveðöll þau mál til meðferðar. Ef þetta
inn frá Breiðamel, sem er milli
mál er svo einfalt, sem háttv. þm. Dal.
Saura og Sauðhúsa, um brúna á
(B. J.) segir, þá þarf nefndin ekki að
Laxá bg Búðardal, og þaðan svo
hafa það lengi til yfirvegunar, og getkallað
Land fyrir neðan Ljárskóga
ur afgreitt það fyret allra mála.
að Fáskrúð<.
Nú er aðgætandi, að hjer er það eitt
Flutnra. (Bjarni Jónsson); Ef deilumál, hvort brúin eigi að vera á
mál þetta verður sett í nefnd með öðrum efra eða neðra vaðinu yfir ána. Jeg
vegamálum, verður því að sjálfsögðu hefi ekki ákveðið neitt um það i frv.,
slengt saman við þau, og er þá auðvitað þvi að jeg skoða það ekki lagamál,
að málíð- tefst. Frv. þarf að samþykkja heldur eigi landsverkfræðingurinn og
nefndarlaust og umræðulaust, ef ekki sýslunefndin að jafna þann ágreining.
á áð gjöra leik að þvi áð tefja fyrir
Um hitt er aftur á raóti enginn ágreinþví.
ingur, enda hefir sýslunefndin samþykt
það hvað eftir annað með öllum atPjetur Jónsson: Jeg get ekki kvæðum gegn einu.
Allar upplýsingar, sem landsverkverið á sama máli og háttv. þm. Dal.
fræðingurinn
getur gefið um þetta mál,
(B. J.) um það, að þetta frumv. eigi að
afgreiða umcæðulaust og urahugsunar- eru í brjefi hans, dagsettu 18. júlí 1914,
laust. Mjer er kunnugt um, að hjer- sem prentað er ásarot nefndarálitinu í
aðsbúar eru ekki einhuga um aðstefnu fyrra á þgskj. 217, i skjalaparti þingþjóðvegarins verði breytt á þann hátt, tiðindanna bls. 324—325. Það þarf enga
sem frumvarpið fer fram á. Jeg vil nefnd til þess að ná í þær upplýsingar.
þvi mæla með því, að nefnd verði sett Vilji menn láta Dalabúa gjalda þess, að
i raálið. Getur þá nefndin tekið við jeg hefi ekki sömu pólitíska skoðun og
skilrikjum þeim, sem lúta að því, hvort rneiri hluti þingsins, þá er þeim það
hjeraðsbúar eru ánægðir með þessa ráð- velkomið. En það vil jeg láta þá yita,
stöfun eða ekki. Einnig er sjálfsagt, að að þeir vinna mjer ekki tjón með þvi,
nefndin ráðgist um málið við verkfræð- heldur sjálfum sjer, ef þeir ætla að
ing landsins. Þetta þarf ekki að vera senda mann á móti mjer til næstu kosnneitt banatilræði við málið. Jeg get inga.
ekki trúað, að það sje háskalegt, að það
ATKVGR.:
tefjist nokkur dægur, meðan hjeraðsbúFimm manna nefnd samþ. með 14 :6
ar eru ekki sammála um, hvernig þvi
atkvæðum.
skuli fyrir komið.

Þingtaánnáh^títeÝÖTp satíiþykt.
Dalavegur. ■— ^R&fnftHjarðarvegur.

Kosnir með hlutfallskösningu:
Bjarni Jónsson,
Jóhaftn Eyjólfsson,
Pjétur Jónsson,
Jón Jónsson,
Sigurður Gunnareson.
'2. umr. frestað.

Á 30. fundi i Nd., miðvikudaginn 11.
ágúst, var frumvarpið tekiðtil 3. umr.
(A. 272).
Enginn tók til máls.

ATKVGR.:
Frv. samþ. með 16 shlj'. atkv. og afgreitt til Ed.

(A. 302).
Á 28. fuhdi i Nd., mánudaginn 9.
ágúst, tar frv. tekið til frh. 2. umr.
(A. 130, n. 235, 236).
1

Framsðgiim. (Bjarni Jónsson):
Þetta litla frv. er, eina og méhn ttafa sjeð i
néfndárálitinu og heyrt af umræðum
um málið hjér' í deildinni, einungis u'm
það, að bréýta örlitlum kafla á vegi i
Dalasýslu, og er það alveg samkvæmt
áliti sýslunefndar i Dalasýslu og landsýferkfrmðihgsins. Nefndin • hefir ' tékið
uþp tillögu hans, bæði hvað viðhald
vegarirtsénertir og að þjóðvegarkaflinn,
sém fellur úr, sje gjörður að sýsluvegi.
Jeg sje ekki ástæðu til, að halda
langa ræðu fyrir þessu máli; það er
svo sjálfsagt og eihfalt, ’ að þess ætti
ekki að gjörast þörf.

7. Haf»arfjarðarvae<u(r.
Á 21. fuhdi i Nd., laugardaginn 31.
júlí, var útbýtt
Frumvarpi til laga um breyting á Iðgum
nr. 29, 2. nóv. 1914, um breyting d lögumumvegi,nr. 57,22. nóv. 1907. (A. 154).
Á 22. fundi I Nd., mánudaginn 2.
ágúst, var frv. tekið til 1. umr.

Flutnm. (Björn Kristjánsson):
Eins og háttv. deild er kunnugt, hefir
veitt örðugt að hálda við hintlm Umkvartaða vegarepotta milli Bafnarfjalðar og Reykjavikur. Og þess vegna var
það, að þingið 1914 ákvað, að vegur
þessi skyldi gjörður að flutningabraut.
En það héfir komið á daginn, að þó-ið
vegurinn væri gjörður að flufcningabraut,
ATKVGR.:
var engin bót ráðin á vlöháldi ‘hans
Brtt. 236,1 sðtaþykt méð 20 sdmhljóða eða enduriagningu. Nú befirsýslunfefad
atkv^fltem.
Kjósareýslu afsagbaðekoðaweg'þemia
1. gr. svo breytt samþýkt méð 18 i tölu sýsluvega'sinna.
sámhljóða atkvæðum.
Lands verkfræðingurinnbendir áþessa
Bftt. 236,2 (ný 2. gr.) samþ. taéð 18 leið, sem farin er í frv., » að vegurinn
shlj. atkv.
verði gjörður' áði þjóðvegi. Og^þársem
Brtt. 236,3 (ný 3. gr.) samþ. með 19 þéssi vegur er ekki1 lengri en < þáð, ■'að
shlj.atkv.
hann er ekki framúrhálfrarstandár
2. gr., er verður 4. gr., samþ. taéð 19 reið, þá virðist hann : ekki fveranein
shljr atkv.
veruleg víðbót við þjóðvegu ’á 'ísiandi.
Fyrireögn frv. samþ. án atkvgr.
Það, sem jeg vil þá • teggja .fejer
Frumvarpinu visað til 3. umr. með áherelu á, ér það,! að landsvértefttæöteg19 shlj. atkv.
urinn heflr talið beppilegastað gjöra
veginn að þjóðvegi, og svo hítt, að fjárlaganefnd er því meðriiælt.

i
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Jeg hygg, að þetta mál sje svo einfalt, að ekkí gjöríst þörf á nefnd i þvi,
en ef deildinni virðist' það betur farið,
skal jeg ekki vera & móti þvi.
Ráðherra: Það er vist alveg rjett,
sem háttv. 1. þm. G.-K. (B K) hjelt
fram, að best verði að gjöra veginn
milli Reykjavikur og Hafnarfjarðar að
þjóðvegi. Enda mælir engin sanngirni
með þvi, að Kjósarsýsla að minsta kosti
sjái um, viðhald vegaríns.
En hvað 'áhrærír álit landsverkfræðingsins um þetta mál, þá hefír hann
bent á tvær leiðir.
önnur er sú, að
gjöra veginn að þjóðvegi, eins og háttv.
flutningsm. (B. K.) tók fram, eða þá að
ákveðið verði með lögum, að Hafnarfjörður haldi við */» hluta vegarins,
GuUbringusýsla */» hluta og Reykjavik
*/i hluta.. Jeg læt þessa getið af þvi,
að einungis fyrrí leiðin kom fram hjá
háttv. flutningsmanni. Hjer er sama
hvor leiðin er farín, en ákveða verður
hver eigi að hafa viðhaldið á hendi,
þvi að vegurinn er mjög fjölfarínn.
Hygg jeg, að rjett sje, að visa málinu
tii nefndar þeirrar, er kosin var bjer
áðan, og á að fjalla um breytingar á
lögum um vegi.
ATKVGR.:
Frv. visað til 2. umr. með 18 shlj.
atkv.

Frv. visað til vegalaganefndar með
18 shlj. atkv., en þá nefnd sátu þeir
Jóbann Eyjólfsson,
Bjarni Jónsson,
Pjetur Jónsson,
Jón Jónsson,
Sigurður Gunnarsson.

Alþt 1915. B. III.

Á 28. fundi i Nd., mánudaginn 9.
ágúst, var frv. tekið til 2. umr. (A.
154, n. 240).
Framsögum. (Bjarni Jónsaon):
Það stendur alveg eins á með Hafnarfjarðarveginn og veginn i Dalasýslu, að
málið er næsta einfalt, og virðist þvi
vera sjálfsagður hlutur, að frv. þetta
verði samþykt.
Jeg hefi látið prenta álit frá landaverkfræðingi, og þarf þvi ekki langa
ræðu. Allir sjá, að hjer er um nauðsyn að ræða, og málið virðist ofur
skiljanlegt
Aðalástæðan fyrír þvi, að eigi er lagt
til, að Hafnarfjarðarvegur sje gjörður að
sjeretökum vegi, er sú, að rannsóknir
vantaði um, hversu mikil umferð er
eftir veginum og fleira þar að lútandi.
Þvi er heldur ekki hægt að segjá, hvort
tiltækilegt sje að gjöra sporbraut eftir
veginum.
Tillögur ' landsverkfræðings og fjárlaganefndar eru þær, að landssjóður
taki að sjer viðhald vegaríns sem hvers
annars þjóðvegar. Kæmi þá trauðla
fyrír, að vegurinn yrði litt fær vegna
torfæra, eins og veríð hefir.
Jeg vona, að menn sjái, að nauðsyn
ber til þessa, sem frumvarpið fer fram
á, og sjálfsagt sje þvi að samþykkja
það.
Guðmundur Hannesaon: Mjer
er ekki vel ljóst, hvers vegna farið er
fram á þessa breytingu, og vildi þvi
fá fullkomnari skýringu á því. Á siðasta þingi var vegurinn gjörður að
flutningabraut, og fylgdi það með, að
landssjóður sæi um, að vegurinn yrði
gjörður góður, eftir þvi sem gildir um
flutningabrautir. Nú er hjer farið fram
á þá breytingu, að vegurinn sje gjörður að þjóðvegi; fylgir þá að eins með,
55
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liggur utan takmarka hennar. En hins
vegar ekki sanngjarnt að skylda Kjósársýslu til að arinast viðhald vegar, er
hún hefir ekkert gagn af. Vill ekki
einu sinni hafa vegarkaflann í tölu sýsluvega. Hjer sjá allir að er um vandkvæði að ræða.
Aðalatriðið er hjer það, að rannsókna
þarf við, til þess að sjá með vissu,
hvernig heppilegast verði að láta haga
til með veg þenna, hvers konar vegur
þetta eigi að verða í framtíðinni. En
þar til þær rannsóknir yrðu gjörðar og
málið komið í kring, ætti ekki að neyða
sýslurnar til að halda honum við. Það
er þetta, sem frumv. fer fram á, að
vegurinn sje gjörður að þjóðvegi, þar
til rannsóknir sjeu gjörðar, og landssjóði
sje á meðan gjört að skyldu að viðhalda
honum.
Jeg sje ekki ástæðu til að metast á
um viðhald á vegum, nje vitna í vegagjörðir í sveitum, því að þar er landssjóðsstyrkurinn meiri en hjer í Reykjavík og Hafnarflrði. Væri síst þörf að
telja eitthvert lítið' viðhaldsfje eftir
þessum bæjum, þar sem hjer er ’/« bluti
þjóðarinnar. Ekki gjöri jeg það, þó jeg
vilji sem mestar umbætur á vegum i
Dalasýslu. Mjer virðist Alþingi ætti
sannarlega að fara hjer eftir tillögum
landsverkfræðings; þær eru ekki þann
veg, að mönnum þurfi að standa stuggur af þeim. Og dýrara verður fyrir
landssjóð, ef umræður verða hjer langar, en þó að frumvarpið nái fram að
Framsögum. (Bjarni Jónsson): ganga.
Jeg skal ekki fara langt út i lögskýringar á málinu, en vandræðin stafa af
Guöra. Hanne&son: Jeg skal
því, að nokkur kafli vegarins liggur í vera stuttorður; en viðhald vegaersvo
Kjósarsýslu, en þar sem hún hefir ekki þýðingarmikið mál, að ekki dugar að
nein not vegarins, afsegir hún að við- gauga alveg þegjandi fram hjá viðhaldi
halda þessum vegarkafla, sem eðlilegt þessa vegar. Hvað það snertir, að veger. Um þetta þyrfti því sjerstök laga- urinn geti ekki talist flutningabraut, þá
ákvæói, og ekki gott að skylda aðra er sú ástæða lítils virði. Vegurinn er
sýslu til að annast viðhald vegar, spm notaður til hvera konar vöruflutninga.

að vegurinn verði ruddur og gjörður
greiðfær fyrir hesta. Þetta eru lítil
hlunnindi, borið saman við flutningabraut. Viðhaldið fer eítir því, samkvæmt 16. gr. vegalaganna, hvort akfærir vegakaflar, sem þessi áreiðanlega
er, nái að kauptúni eða liggi í bygð.
Ef svo er, þá er það viðkomandi sýslufjelaga að annast um viðhald vegarins,
en ekki landssjóðs.
Jeg fæ ekki betur Bjeð en að hjeruðunum beri eftir sem áður að halda vegi
þessum við. Þetta er ef til vill misskilningur, en sanngirni er engin í því,
að landssjóður haldi vegi þessum við,
. sem svo mannmörg hjeruð og bæir
standa að, ekki síst þegar fátækar sveitir verða víða að bera viðhald sinna
vega.
Jeg get ekki verið samdóma landsverkfræðingnum um það, að ókleift sje
að finna nokkurn ábyggilegan mælikvarða fyrir notkunarhlutföllum vegarins, ef viðhaldskostnaðinum yrði jafnað
niður á hjeruð þau og kaupstaði, sem
nota veginn. Nefna mætti að Reykjavík sæi um ’/8 hluta viðhaldsins, Hafnarfjörður % og Gullbringusýsla */8 hluta.
Kjósarsýsla slyppi við allan kostnað, þar
sem hún hefir ekki not vegarins.
Jeg vildi því óska, að háttv. flutningsmaður frumv. skýrði þetta nánar.
En þótt vegurinn yrði gjörður að þjóðvegi, þá ætti ekki að koma til tals, að
landssjóður greiði viðhaldskostnað.
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En að ókleift sje að skipa fyrir um
þann vegarkafla, sem liggur í Kjósarsýslu, get jeg ekki fallist á.
. Þó er það mikil bót í máli, ef landssjóðurá að eins um fáein ár að annast
viðhald vegarins, þótt litil sanngimi sje
í þvi, að skella viðhaldinu á nokkurn
hátt 'á hann. Jeg óttast að eins, að
larigur timi liði, áður en það kæmist á
annan rekspöl. Að vegurinn sje nú
illur. yfirferðar, eða jafnvel ófær um
suma tima árs, er einungis þeim til
skammar, er nú eiga að annast viðhald
hans.
ATKVGR.:
Frumvarpsgreinin samþ. með 14: b
atkv.
Fyrireögnin samþykt án atkvæðagreiðslu.
Frumvarpinu vísað til 3. umr. með
16 shlj. atkv.

Á 32. fundi í Nd., föstudaginn 13.
ágúst, var frv. tekið til 1. umr.
Forseti: Þetta frumv. er ofseint
fram komið; það er sem sje ekki afhent fyrr en 10. ágúst, en það er hjer
um bil viku seinna en bera mátti fram
frumvðrp í síðasta lagi, þ. e. 4 vikum
eftir þingbyrjun. Þarf því samþykki
háttv. deildar, til þess að það verði
tekið fyrir hjer, en áður en þess samþykkis er leitað, gefst háttv. flutningsmanni, þingm. Ak. (M. K.), leyfl til að
segja nokkur orð, til þess að lýsa þýðingu frumvarpsins.

Flutnm. (Magnús Kristjánsson): Jeg hefl neyðst til þess að flytja
þetta frumv. hjer, þótt seint sje orðið,
vegna þess, að mjer hefir verið simað
það fyrir skemstu heiman af Akureyri,
sem ekki hefir við borið áður, en það
er, að einstakir menn þar sjeu byrjaðir
að keppa við bæjarfjelagið um sölu á
vatni til skipa, sem á höfnina koma.
A 30. fundi í Nd., raiðvikudaginn 11. Þetta er tilflnnanlegt, því að nú er bærágúst, var frumvarpið tekið til 3. u m r. inn nýbúinn að koma á vatnsveitu, sem
kostaði 70 þúsund krónur, og þessi
(A. 275).
vatnssala til skipanna var einmitt þýðEnginn tók til máls.
ingarmikill tekjuliður, sem ætlast var
til, að bærinn hefði, til að standast
ATKVGR.:
þann kostnað. Það virðist því óhjáFrumvarpið samþykt með 14 samhlj.
kvæmilegt, að gjöra ráðstafanir til þess
atkv. og afgreitt til Ed.
að annað eins og þetta geti ekki átt sjer
(A. 301).
sjer stað fraravegis, og það þvi fremur,
sem það eru einkum útlendingar, sem
hafa tekið upp á því, að baka bænum
tjón á þenna hátt.
Jeg gjöri nú ráð fyrir þvi, að einhverjir kunni að álíta, að til sjeu ein8. Vatnssala i kaupstöðum.
hver lög, sem hægt sje að nota, til þess
Á 30. fundi í Nd., miðvikudaginn 11. að koma i veg fyrir þetta, en það er
nú samt svo, að yfirvaldið þarna á
ágúst, var útbýtt
Frumvarpi tU laga um vatnssölu i Teaup- staðnum, treystir sjer ekki til að hafa
hemil á því með þeim lögum og regluftöðum (A. 290).
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gjörftum, sem til eru. Og jeg vona, að
háttv. deild taki þeasu máli vel, þar
sem menn vissu ekki áður, að þörf væri
á slíkum ákvœðum. Og þótt undanþága
verði veitt frá þingsköpum, tíl þeas að
koma því fram, þá vona jeg, að það
verði ekki skoðað sem >hættulegt fordæmi, heldur einmitt sem gott fordæmi
um það, að slakað sje á reglunum, þegar það er beinlinis nauðsynlegt.
Samþykt var i e. hlj. að leyfa að taka
málið fyrir.
ATKVGR.:
Frumvarpinu visað til 2. umræðu i
einu hljóði.

Á 34. fundi i Nd., mánudaginn 16.
ágúst, var frumv. tekið til 2. umr.
(A. 290).
Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
1. gr. samþ. með 15 shlj. atkv.
2. —3. gr. samþ. með 13 shlj. atkv.
Fyrirsögnin talin samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 13 shlj. atkv.

Á 36. fundi i Nd., miðvikudaginn 18.
ágúst, var frv. tekið til 3. u m r. (A. 290).
Áður gengið væri til dagskrár og
þetta mál væri tekið til urnræðu, mælti
Forseti: Út af þvi, sem fram fór
hjer i deildinni í lok siðaata fundar,
þegar samþ. var að hætta umr. um siðasta
mál á dagskrá (Þorlákshafnarkaup), flnn
jeg ástæðu til að lýsa yfir þvi, að jeg tel
það eitt rjett samkvæmt 40. gr. þingskapanna, að tillaga um að umræðum
skuli lokið, fyrirvaralaust, sje borin
undir atkvæði að loknu máli þess þingmanns, er þá heflr orðið, en að það sje
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ekki heimilt að fresta atkvæðagreiðslu
um þetta atriði, þangað til þeir þingmenn hafa lokið máli sinu, er hafa beðið sjer hljóðs, þegar tillagan kemur fram,
nje heldur að bera upp tillöguna með
þeim fyrirvara, án samþykkis tillögumanna.
Jeg vil þvi leyfa mjer að skjóta því
tíl háttv. þm, er þeir bera upp óak úm
að umræðum skuli lokið, að taka það
skýrt fram, hver sje tilætlun þeirra i
þessu efni.
Enginn tók til máls um frumvarpið.
ATKVGR.:
Frv. samþ. með 17 shlj. atkv. og
afgreitt til Ed.
(A. 412).

9. Stykkishólmsvegur.
Á 23. fundi í Nd., þriðjudaginn 3.
ágúst, var útbýtt
Frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 57, 22. nðv. 1907, um vegi. (Á.
197).
Á 25. fundi i Nd., fimtudaginn 5. ágúst,
var frv. tekið til 1. u m r.
Flutiiingsm. (Sigurður Gunnarsson): Jeg hefi talið mjer skylt, að
flytja þetta litla frumv. eftir ósk sýslunefndar i Snæfellsneasýslu. Á tveimur
fundum hennar, bæði 1914 og 191b,
hefir verlð farið fram á að fá þá breytingu, aem hjer er um að ræða.
Með þeseu litla frumv. er ekki farið
fram á mikið, einungis það, að vegurinn frá Borgarnesi að Stykkiahólmi sæti
sömu meðferð og allir aðrir þjóðvegir
landsins. Hjer er því einungis farið
fram á, að 1. málsgr. 18. gr. laga um
vegi 22. nóv. 1907, sje feld burtu. Hún
hijóðar svo:
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>Hlut&ðeigandi sýslufjelög skulu
. kosta viðhald þjóðvegaríns frá Borgarnesi til Stykkishólms, sem að
undanförnu*.
er i frumv. ■farið fram á, að þessi
málsgr. sje feld í hurtu. Ekki neitt
annað. En sarakv. 16. gr. sömu laga
verða þó sýslufjelögin að sjá um viðhald vegarins að mikiu leyti eftir sem
ibar. En fáist breytingin, er því samt
iM, að fuUkomið samræmi kemst á
milli þessa vegar og annarra þjóðvega.
9. sept 1899 voru samþykt lög, þar
sem ákveðið var, að leggja skyldi veg
frá Borgarnesi til Stykkishólms á kostnað landsqóðs, samkvæmt reglum þeim,
er gilda um þjóðvegi, og skyldi viðhald
vegarins kostað af hlutaðeigandi sýslum, jafnóðum og vegurinn yrði lagður.
En siðan var gjörð breyting á þessu
með vegalögunum 22. nóv. 1907. í 8.
tölulið 3. gr. þeirra laga er vegurinn
frá Boigarnesi til Stykkishólms tekinn
úpp i tölu annarra þjóðvega landsins.
En i 1. málagr. 18. gr. sömu laga var
þó þessu gamla ákvæði haldið, að hlutaðeigandi sýslufjelög kosti viðhald þjóð
vegar þessa, sem að undanförnu.
Nái frumv. fram að ganga, hlýtur þó
viðhald þessa þjóðvegar að miklu leyti
að hvila á sýslufjelögunum, eins og viðhald annarra þjóðvega, þvi samkvæmt
14. gr. laganna 22. nóv. 1907 nyti hann
þá sömu rjettinda og aðrir þjóðvegir,
þár sem torfærur yrði þá bættar með
vegaruðningi og brúargjörð á kostnað
landssjóðs. Það er þá þetta eina, aem
græðist við breytinguna. Allir sjá þvi,
að þjer er ekki mikið i húfi; en fyrst
að vegurinn er þjóðvegur,' þá er eðlilegt, að sama regla gildi um hann og
aðrá þjóðvegu landsins.
Jeg ætla óþarft að lengja umræður
unp þetta mál frekar, enda get jeg visað til hins itarlega eríndis sýslumannBins í SnæfeUsnessýslu, er legið þeftr

frammi i lestrarsalnum. Jeg sting upp
á þvi, að málinu sje visað til veganefndar.
ATKVÖB.:
Frv. visað til 2. umr. með 15 shlj.
atkv.
Till. um að visa málinu til veganefndar samþ. með 17 shlj. atkv., en þá
nefnd aátu
Jóhann Eyjólfsson,
Pjetur Jónsaon,
Bjarni Jónsson,
Jón Jónsson,
Sigurður öunnarsson. *

Á 28. fundi i Nd., mánudaginn 9. ágúst,
var frumv. tekið til 2. umr. (A. 197,
n 253).
Framsögum. (Bjarni Jónsson):
Jeg skal geta þess, að milli þingsáltiil.
um endurskoðun vegalaganna, er siðar
kemur fram, og þessara vegamála er
engin mótsetning. Hún er ekki fram
komin til þess að hefta þau.
Jeg skal svo snúa mjer að þessu siðasta vegamáli, sem er enn þá einfaldara
og sjálfsagðara en hvert hinna, þvi að
sá vegur, sem þar er um að ræða, er
eini þjóðvegurínn á landinu, sem 14. gr.
vegalaganna nær ekki til, og breytingin,sem hjer er farið fram á, er, að feld sje
burt fyrri málsgr. 18. gr. vegalaganna,
til þess að þessi vegur falli undir sömu
ákvæði og allir aðrir þjóðvegir. Þetta
sýnir, að hjer er um bvo sjálfsagða
sanngirniskröfu að ræða, að jeg þykist
ekki þurfa að orðlengja þetta meira,
en vona að það verði samþykt mótmælalaust.
ATKVÖR.:
Frv.gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
Fyrírsögnin samþ. án atkvgr.
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Frv. vísað til 3. umr. með 15 shlj.
atkvæðum.

Á 30. fundi í Nd., miövikudaginn 11.
ágúst, var frumv. tekið til 3. u m r.
(A. 274).
Enginn tók til máls.

ATKVGR.:
Frv. samþ. með 14 sfalj. atkv. og afgreitt til Ed.
(A. 300).

10. Prestakallaveiting’ar.
Á 37. fundi í Nd., fimtudaginn 19.
ágúst, var útbýtt
Frumvarpi til laga um veitingu prestaTealla,
eins og það var samþ. við 3. umr. i
Ed. (A. 419).
Á 39. fundi í Nd., laugardaginn 21.
ágúst, var frv. tekið til 1. u m r.
Jón Magnússon: Jeg vil leyfa
mjer að stinga upp á, að þessu máli
verði að umræðunni lokinni vísað til
prestakallanefndarinnar.
ATKVGR.:
Frv. visað til 2. umr. með 14 shlj.
atkv. og visað til prestakallanefndar
með 18 shlj. atkv., en í þeirri nefnd
sátu þeir :
Stefán. Stefánsson,
Benedikt Sveinsson,
Jón Jónsson,
Sigurður Sigurðsson,
Sigurður Gunnarsson.

Á 44. fundi í Nd., fimtudaginn 27.
ágúst, var frv. tekiö til 2. u m r. (A.
419, n. 552).
Framsögum. (Stefán Stefánsson): Þetta mál var flutt hjer á þinginu af háttv. 2. þm. Húnv. (G. Ó.) í Ed.,
og kemur þvi þaðan. Vjer nefndarmenn
álítura þá breytingu hagkvæma, sem frv.
fer fram á, sem sje þá, að prestskosning fari frara i hverri kirkjusókn prestakallsins fyrir sig, en ekki að eins á einum stað, eins og núgildandi lög mæla
fyrir. Er þeim sóknum, er prestskosningin fer þá ekki fram í, gjört erfiðara
fyrir að nota sinn kosningarrjett, enda
mun það ekki svo sjaldan hafa fyrir
komið, að flest hin greiddu atkvæði hafa
verið úr þeirri kirkjusókninni, er kosningin fór fram í. Það yrði því til verulegra bóta, ef þessu fyrirkomulagi yrði
breytt og hluttaka manna fengist þar
af leiðandi miklu almennari en verið
hefir. Þar sem lika áhugi manna fyrir
því að nota kosningarrjett sinn, hlýtur
að vera að mestu leyti hinn sami, hvar
sem er i prestakallinu, þá er það lika
ofur eðlileg breyting, að hverjum kjósanda leyfist að neyta rjettar sins í sinni
kirkju.
Málið er mjög rækilega undirbúið, þar
sem leitað hefir verið umsagnar nær
200 kirkjusókna og flest allar þeirra hafa
tjáð sig með þeim þeim breytingum,
sem frumvarpið fer fram á.
Annars
er þessi breyting i fullu samræmi við
þingkosningarnar, þar sem þær kósningar fara nú orðið fram í hverjum hreppi,
og koma því á likan hátt i veg fyrir
stifsinnaðar >agitationir< kjördaginn.
Onnur aðalbreyting frumvarpsins er
sú, að í yfirkjörstjórn eigi sæti biskup
og tveir menn, sem skipaðir eru af
stjórnarráðinu, og sóknamefndir stýri
kosniugunum hver í sinni sókn. Verður
því þessi breyting til þess, að veit-
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ing brauðanna fer langt um greiðlegar
fram en verið hefir.
Nefndin vill því eindregið mæla með
því, að frumvarpið verði samþykt.

Á 22. fundi í Nd., mánudaginn 2.
ágúst, var frv. tekið til 1. umr.

Flutuingsm. (Sveinn Bjðrnsson): Jeg og háttv. samþingismaður
ATKVGR.:
minn (J. M.) komúm fram með þetta
1.—5. gr. samþ. með 14 shlj. atkv.
frumvarp eftir tilmælum Dýraverndun6.—13. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
arfjelagsins. Eina ákvæðið, sem til er
14.—22. gr. samþ. með 14 shlj. atkv. i islenskum lögum um dýravemdun, er
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
i 299. gr. hegningarlaganna, og er hún
Frv, visað til 3. umr. með 18 shlj. á þessa leið:
atkv.
- »Hver, sem verður brotlegur í
þrœlelegri mieþgrmingu eða annarri
grimdarfuUri og miekunnarlaueri meðferð á skepnum, einkum húsdýrum,
Á 46. fundi í Nd., mánudaginn 30.
skal sæta sektum alt að 100 rd. eða
ágúst, var frv. tekið til 3. umr. (A.
einföldu fangelsi alt að 4 mánuð419).
um«.
Það virðist af orðum laganna, að það
Bjarni Jónsson: Má jeg gjöra
þurfi meira en litið illa meðferð á skepndálitla fyrirspurn tii nefndarinnar?
um, til þess að verða brotlegur. OgeftÞað stendur hjer í einhverri greinir þessum lögum er ekki hægt að
inni: »af sömu gjörð«. Á það ekki að
framfylgja eftirliti með meðferð á skepnvera »með sömu gjörð« ? (Stefán Stefum, svo viðunandi sje.
áneeon: Jú, það á að vera »með sömu
Frumvarpið fer fram á meiri og betri
gjörð«). Það má þá leiðrjetta þetta sem vernd gagnvart skepnunum en felst i
prentvillu.
lögum þessum. Hygg jeg, að ekki þurfi
mörg orð um þetta, þvi að öUannœtti
Forseti: Jeg ber þá frv. upp með
að vera það ljóst, að þetta lagaákvæði,
þeim fyrirvara, að þetta sje prentvilia,
sem til er, og tryggja á góða ogmannog eigi að vera »með sömu gjörð«.
úðlega meðferð á dýrunum, s*e» alis
kostar ófullnægjandi. En þó má vera,
ATKVGR.:
Frumv. samþ. með 17 shlj. atkv. og að rjett væri að athuga þettaunál
nokkru nánar i sambandi við næsta
afgreitt
mál, útflutning á hrossumr
sem lög frá Alþingi.
Jeg hefi ekki hugsað mjer, að þörf
(Sjá A. 665).
væri á því, að kjósa nefnd i þessu máli,
en ef háttv. deild virðist annað um það,
skal jeg ekki vera því mótfallinn.

11. Dýraverndun.
Á 20. fundi i Nd., föstudaginn 30. júli,
var útbýtt
Frumvarpi til laga um dýravemdun.
(A. 146).

Dorleifur Jónsson: Jeg leyfi mjer
að stinga upp á þvi, að þessu máli
verði vísað til landbúnaðarnefndar.
Flutnm. (Sveinn Björnsson):
Úr því að þessi uppástunga hefir komið
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fram, þá gjöri jeg það að tillögu minni,
að sjerstök nefnd sje kosin til að fjalla
um þetta mál. Mjer finst fjarri sanni
að vísa málinu til landbúnaðarnefndar,
bæði af þvi, að hún hefir þegar mjög
mörg mál til meðferðar og þvi ærið að
starfa, og af hinu, að þetta mál er
meira almenns eðlis en þau mál, sem
til þeirrar nefndar er visað.
Bjarni Jónsson: Jeg vil sýna
háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.), að mjer er
ekki i hug að skemma mál fyrir honum. Þetta mál er svo almenn mannúðarspurning, að það getur að sjálfsögðu
ekki fremnr átt heima hjá landbúnaðarnefndinni en hverri annari nefnd. Mannúðleg meðferð á skepnum varðar ekki
frekar bændur þessa lands en aðra, þvi
að öllum ætti að vera það sjálfsögð
skylda að gjöra sitt itrasta til þess, að
skepnunum liði sem best. Og þó að
jeg hafi ekki heimild til þess frá samnefndarmönnum minum, vil jeg samt
beiðast undan þvi, að málinu sje visað
til landbúnaðarnefndar.
ATKVGR.:
Frv. visað til 2. umr. með 21 shlj.
atkv.
Till ura að visa málinu til landbúnaðarnefndar, feld með 14:1 atkv.
Till. um að kjósa fimm manna nefnd
i málið var samþ. með 18 shlj. atkv.
Með hlutfallskosningu voru þessir
kosnir:
Einar Jónsson,
Benedikt Sveinsson,
Stefán Stefánsson,
Sveinn Björnsson,
Björn Hallsson.

Á 32. fundi í Nd., föstudaginn 13.
ágúst, var frv. tekið til 2. u m r. (A.
146, n. 285).
Framsm. (Sveinn Björnsson):
Jeg ætla að fylgja þeirri gullvægu
reglu, sem fram hefir komið, að visa til
nefndarálitsins, og með það fyrir augum legg jeg það til, að frumvarpið,
með brtt. nefndarinnar, verði samþykt.
ATKVGR.:
1. gr. samþ. með 11 shlj. atkv., (með
því að ekki voru nema 16 þingmenn á
fundi).
Brtt. 285,1 samþ. meðll shlj. atkv.
2. gr. svo breytt samþ. með 11 shlj.
atkv.
Brtt. 285,2 samþ. með 12 shlj. atkv.
3. gr. svo breytt og 4- og 5. gr. óbreyttar samþ. með 11 shlj. atkv.
Fyrirsögn frumvarpsins samþykt án
atkvæðagreiðslu.
Frv. visað til 3. umr. með 17 shlj.
atkvæðum.

Á 34. fundi í Nd., mánudaginn 16.
ágúst, var frumvarpið tekið til 3. umr.
(A. 322).
Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frv. samþ. með 14 shlj. atkv. og afgreitt til Ed.
(A. 355).

Á 45. fundi i Nd., laugardaginn 28.
ágúst, var útbýtt
Frumvvrpi til laga um dtfraverndun,
eins og það var samþ. við 3. umr. i
Ed. (A. 612).
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Á 46. fundi i Nd., mánudaginn 30.
ágúst, var frv. tekið til einnar umr.
(A. 612, n. 643).
Framsm. (Sveinn Bfðrnsson):
Háttv. Ed. hefir gjört tvær litilvægar
breytingar á frv., sem nefndin ræður
háttv. deild til að samþykkja. Jeg akal
að eins benda á það, að í 2. gr. frv.,
oins og það fór hjeðan úr deildinni,
stendur: >Frá 1. okt. 1917 skulu allir
búandi menn hafa næg hús fyrir allan
búpening sinn«. En Ed. breytir þessu
svo: »Frá 1. okt. 1917 skulu allir þeir,
sem skepnur eiga, hafa næg hús fyrir
þær allar«. Svo hefir Ed. bætt inn í
3. gr. orðunum >i brúkun«.
ATKVGR.:
Frv. samþ. með 15 shlj. atkvæðum
og nfgreitt
sem lög frd Álþingi.

ir út að vetrarlagi, þegar verstu stormviðri og kuldatið er. Og þeir, sem hafa
sjeð hesta um borð, vita hversu afarilla
þeim liður.
Annars er þetta mál liks eðlis og málið hjer á undan (Dýraverndun), og að
umræðunni lokinni vil jeg óska, að þvi
verði vísað til sömu nefndar.
ATKVGR.:
Frv. visað til 2. umr. með 18 shlj.
atkv.
Till. um að visa málinu til dýravemdunamefndar samþ. með 17 shlj. atkv.,
en nefnd þá skipuðu þeir
Einar Jónsson,
Stefán Stefánsson,
Bened. Sveinsson,
Bjöm Hallsson,
Sveinn Bjömsson.

(Sjá A. 658).

Á 32. fundi i Nd., föstudaginn 13.
ágúst, var frv. tekið til 2. umr. (A.
147, n. 286).
12. Hrossaútflutningnr.
Á 20. fundi i Nd., föstudaginn 30.
júli, var útbýtt
Frumvarpi til laga um breytingu d lÖg~
um um útflutninq hrossa 22. nóv. 1907.
(A. 147).

Á 22. fundi i Nd., mánudaginn 2.
ágúst, var frv. tekið til 1. umr.
Flutnm. (Sveinn Bjðrnssou):
Það er sama um þetta mál að segja og
hið næst á undan, að þ'að' kemur hjer
fram að tilhlutun Dýraveradunarfjelagsins i Reykjavik. Það þarf ekki að fjölyrða um þetta frv. Það era margir, er
flnna mjög til þess, að hörmung sje til
þess að vita, að hestar skuli vera fluttAlþfc 1915. B. UL

Framsm. (Sveiun Bjðrnsson):
Jeg leyfi mjer einsog i dýraverndunarmálinu að visa til álits nsfndarinnar, og
legg það til, að frv., með brtt. á þgskj.
286, verði samþykt.
ATKVGR.:
Brtt. 286 feld með 11 :9 atkv. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
nei:
jd:
Eggert Pálason,
Bjöm Hallsson,
Einar Amórsson, Bjöm Kristjánsson,
Guðm. Eggerz,
Einar Jónsson,
Hjörtur Snorrason Guðm. Hannesson,
Hannes Hafstein,
Jón Jónsson,
Sig. Gunnarsson, Jóhann Eyjólfsson,
Jón Magnússon,
Stef. Stefánsson,
Sveinn Bjömsson, Sigurður Eggerz,
56
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já:
nei:
Þór. Benedikt88on. Sig. Sigurðsson,
Þorleifur Jónsson.
Matthías Ólafsson greiddi ekki atkv.,
og taldist til meiri hlutans.
Guðmnndur Eggerz: Jeg óska
nafnakalls um sjálft frumvarpið.
ATKVGR.:
Frv. óbreytt samþ. með 19 : 2 atkv.
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já:
nei:
Eggert Pálsson,
Guðm. Eggerz,
Bened. Sveinsson, Jóhann Eyjólfsson.
Björn Kristjánss.,
Einar Arnórsson,
Einar Jónsson,
Guðm. Hannesson,
Hannes Hafstein,
Hjörtur Snorrason,
Jón Jónsson,
Jón Magnússon,
Matth. Ólafsson,
Sig. Gunnarsson,
Sig. Sigurðsson,
Stefán Stefánsson,
Sveinn Björnsson,
Þorleifur Jónsson,
Þór. Benediktsson.
Björn Hallsson og Sigurður Eggerz
greiddu ekki atkv., og töldust til meiri
hlutans.
Fyrirsögn frumvarpsins samþykt án
atkvæðagreiðslu.
Frumvarpinu vísað til 3. umr. með
16 shlj. atkv.

Á 34. fundi í Nd, mánudaginn 16.
ágúst, var frumvarpið tekið til 3. umr.
(A. 146).
Enginn tók til máls.

ATKVGR.:
Frumvarpið samþykt
atkv. og afgreitt til Ed.
(A. 356).

með 14 shlj

Á 45. fuudi i Nd., laugardaginn 28.
ágúst, var útbýtt
Fmmvarpi til laga um breyting á lögum
um útflutning hrossa, 22. nón. 1907,
eins og það var samþ. við 3. umr. i
Ed. (A?613).
Á 46. fundi í Nd, mánudaginn 30.
ágúst, var frv. tekið til einnar umr.
(A. 613, n. 642).
Enginn tók til máls
ATKVGR.:
Frumvarpið samþykt með 15 : 1 atkv.
og afgreitt
sem lög frá Alþingi.
(Sjá A. 659).

13. Vigtarmenn.
Á 15. fundi í Nd., laugardaginn 24.
júli, var útbýtt
Fmmvarpi til laga um löggilta vigtarmenn. (A. 79).
Á 16. fundi í Nd., mánudaginn 26.
júlí, var frumv. tekið til 1. u m r.
Flutningsm. (Magnús Kristjánsson): Við flutningsmenn þessa
frumv. lítum svo á, að hjer á landi sje
nauðsyn á lögum um vigtarmenn, eins
og viðar. Þörfin fer vaxandi, af því að
verslunin er farin að breytast í það
horf, að selja innlendu vörurnar hjer á
staðnum, en senda þær ekki til útlanda
á eigin ábyrgð, eins og áður heflr ver-
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ið venja. Það er þvi nauðaynlegt, bæði
fyrir kaupmenn og kaupfjelög, að geta
fengið vottorð um þyngd og gæði vörunnar í einstökum tilfellum. Kaupendur krefjast og þessa. Óhætt er að fullyrða, að einstöku menn hafl orðið fyrir
stórtjóni, af því að undirvigt kom fram,
er til útlanda kom, enda þótt eigendur
væru þess fullvissir, að varan væri rjett
úti látin. Það er því, að okkar áliti, síður hætt við að þetta kæmi fyrir, ef frv.
þetta næði fram að ganga.
Jeg tel það líklegt, að ekki verði
ágreiningur um aðalatriðið, en athugamál, hvort ekki verði deildar meiningar
ura önnur atriði, t. d. hvernig vigtarmenuirnir ættu að vera skipaðir og
hverja þóknun þeir eigi að fá. En þar
Sem jeg hygg, að menn verði sammála
um aðalatriðið, þá sje jeg ekki þörf á
að fara fleiri orðum um þetta að sinni,
en vonast til, að þessu máli verði vel
tekið i deildinni.
Þorleifnr Jónsson: Jeg leyfl mjer
að stinga upp á, að skipuð verði 5 manna
nefnd í þetta raál.
Matthlas ólaisson: Mætti ekki
stinga upp á, að vísa málinu til sjávarútvegsnefndar.
ATKVGR:
Samþ. að vísa málinu til 2. umr. með
19. shlj. atkv.
Till. um að vísa málinu til gjávarútvegsnefndar var samþ. með 14 shlj.
atkv., en í henni sátu þeir:
Magnús Kristjánsson,
Maithias Ólafsson,
Stefán Stefánsson,
Guðmundur Eggerz,
Skúli Thoroddsen,
Þórarinn Benediktsson,
Sigurður Gunnarsson.

Á 20. fundi Nd., föstudaginn 30. júlí,
var frumv. tekið til 2. u m r. (A. 79,
90, n. 139).
Fraiusm. (Matthías ólafsson):
Eins og jeg hefl tekið fram, og eftir
þeirri niðurstöðu, sem nefndin hefir komist að, þá álít jeg nauðsynlegt, að lögum verði komið á um mælingu á vörum En við sáum það og, að menn eru
almennt ekki færir um að mæla og
reikna rjett út, og þess vegna órjettlátt,
að leggja þeim þær skyldur á herðar.
Nú ar svo með ýmsar vörur, að þær
eru. bæði taldar óg vegnar, og hefði
verið ástæða til þess, að láta vigtarmenn hafa þar og tölu á hendi, t. d. á
gærum. Jeg ætla annars ekki að tala
meir um þetta nú, því að nefndintoun
áskilja sjer rjett til þess að koma með
brtt. við 3. umr. Jeg legg til að brtt.
á þgskj. 90 verði sarnþykt. Jeg býst
ekki við að háttv. þingmenn sjái neitt,
Bem mæli á móti þessu frumv., heldur
að alt sje sem mæli raeð því. Vona jeg
því, að frekari umræður þurfi ekki að
verða um þetta að sinni.
Bjarni Jónsson: Jeg vildi að eins
gjöra þá fyrirspurn, hvort hv, nefnd
myndi ekki vilja taka til greina brtt.
um það, að vogarmenn (Harmes Hafstein:
Vogamenn!) kæmu í staðinn fyrir vigtarmenn. Benda má 1. þm. Eyf. (H. H.)
á, að fleira byrjar á vog en vogur, t.
d. að voga sjer aðra eius fyndni og hann
kom með.
Frainsin. (Matthías Ólafsson):
Jeg get vel hugsað mjer, að nefndin sje
fáanleg til að íhuga þessa brtt., þó að
jeg reyndar ekki fái sjeð að vogarmenn
sje neitt heppilegra. (Bjami Jónsson:
Það er rjettara). En vel má vist gjöra
66*
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það háttv. þm. Dal. til þægðar, að þessir menn verði samnefndir honum.
Bjarni Jónsson: Jeg þakka auð
mjúklega, háttv. þm. V.-ísf. (M. Ó.) fyrir
tillátssemi hans við mig. En annara
vil jeg benda háttv. þm. V.-ísf. (M. Ó.)
á það, að eignarfallið af kvenkynsorðinu vog er ekki hið sama og af vogur.
Er það ilt, ef háttv. þm. eru ekki sæmilega kunnandi í móðurmáli sínu.
ATKVGR.:
Brtt. 139,1 samþ. með 19 shlj. atkv.
— 139,2 —
— 18 — —
og þar með fallin hrtt. 90.
Brtt. 139,3 samþ. með 18 — —
1. gr. svo breytt samþ. með 19 shlj.
atkvæðum.
Brtt. 139,4 (á eftir 1. gr. komi ný gr.)
samþ. með 18 shlj. atkv.
2. -3. gr. (sem verða 3.—4. gr.) samþ.
með 16 shlj. atkv.
Fyriraögn samþ. án atkvgr.
Frumv. vísað til 3. umr. með 18 shlj.
atkvæðum.

Á 22. fundi i Nd., mánudaginn 2.
ágúst var frumv. tekið til 3. u m r. (A.
153).
Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frumv. samþykt með 16 shlj. atkv.
og greitt til Ed.
(A. 185).

Á 42. fundi í Nd., miðvikudaginn 25.
ágúst, var útbýtt
Frumvarpi til laga um löggílta vigtar
menn,
eins og það var samþ. við 3. umr. í
Ed. (A. 542).

Á 46. fundi i Nd., raánudaginn 30.
ágúst, var frumv. tekið til e i n n a r
u m r. (A. 542, n. 645).
Enginn tók til máls.
ATKVGR:
Frumv. samþ. með 17 shlj. atkv. og
afgreitt
sem lög frá Alfnngi.
(Sjá A. 660).

14. Útflutningsgjald.
Á. 30. fundi í Nd., miðvikudaginn 11.
ágúst, var útbýtt
Frumvarpi til laga um viðaúka við lög
nr. 11, 31. júli 1907, um breyting á lögum nr. 10, 13. april 1894, um útflutn
ingsgjáld. (k. 291). [Frá fjárlaganefnd
Nd.].
Á 32. fundi i Nd., föstudaginn 13.
ágúst, var frumv. tekið til 1. u m r.
Framsm.Qárlagan.Nd. (Pjetnr
Jónsson): Nefndin hefir gjört grein
fyrir ástæðum sinum og athugasemdum
við frumv. þetta. Jeg tel því framsöguræðu óþarfa, og vil þvi að eins skirskota
til þessara ástæðna; vona svo að málið
gangi viðstöðulaust til 2. umr.
ATKVGR.:
Frv. visað til 2. umr. með 16 shlj.
atkv.

Á 34. fundi i Nd., mánudaginn 16.
ágúst, var frumv. tekið til 2. u m r. (A.
291).
Magnús Kristjánsson: Jeg var
því miður ekki yiðstaddur síðast, þegar
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þetta mál var til umræðu, þvi að jeg þeirra eftir þvi fje, sem landinu í heild
hefði þá lagt til, að fella þetta mál þá sinni ber að borga.
þegar. Þegar þessi núgildandi lög um
Yrði þetta frumv. samþ. hjer á þingútflutningsgjald af sild voru samin, þá inu, þá er ekki hægt að líta öðru vísí
varð ágreiningur um það, hvort rjett á en að það sje spor i öfuga átt — brot
yæri að leggja á slíka kvöð. Þettagjald d allri sanngimi. Þegar útgjörðarmenmvar þungur skattur á síldarútveginn, irnir fara þess á leit við þingið, að
sem var i barndómi, er lögin voru sam- meira sje gjört til að halda uppi lögiu. Innlendir sildarútvegsmenn áttu þá gæslu á landhelgissvæðinu, þá er það
við mikla örðugleika að striða, og það frekasta, sem hægt er að heimta af
útheimti mikið fje, að reka slika at- þeim, það, að þeir leggi fram eitthvað
vinnu, sem síldarútgjörðin var þá. Það mjög lítið á móti landsjóði.
var þvi ekki nema eðlilegt, að þá komu
Nú leggur háttv. fjárlaganefnd til, að
strax fram mótmæli frá síldarútvegs- færa hluttöku þeirra niður i Vj & móts
rekendum gegn þessu gjaldi. Jeg átti við landsjóð. Það mælir lika öll sannþáþátt i, að ákvæði var sett inn í lög- girni með þvi, að það framlag væri látin, 8em gjörði það að verkum, að menn ið hverfa að mestu, sem áskilið er i
sættu sig fremur við kvöðina. Nú er fjárlögunum, að útvegsmenn leggi fram
fárið fram á, að kippa þessu ákvæði i til landhelgisvafna. Að taka það fje,
hurtu og það alveg að ástæðulausu. Ef sem ætlað er til endurgreiðslu á síldarþað er viðurkent, að ekki sje rjett, að tolli til innlendra manna, til greiðslu á
iþyngja innlendum síldarútvegi meira kostnaði við landbelgisvarnir, eins og
en gjört er, þá er það ekki rjett að háttv. fjárlaganefnd fer fram á, það er
kippa þéssu ákvæði burtu. Þetta var ekkert annað en að bjóða steina fyrir
viðurkent á þinginu 1907, og þvi var brauð.
sett inn það ákvæði, að 10% af útflutnJeg áUt, að það sje rajög óviðfeldið að
ingagjaldinu væri greitt í Fiskveiðasjóð ráða þesau máli til lykta nú, þegar
íslands og þaðan aftur islenskum sildar- ’svona fáir þingmenn eru viðstaddir, þvi
að hjer er verið að hafa endaskifti á
útgjörðarmönnum.
Jeg vil nú biðja háttv. framsögum. þvi, sem þingið 1907 gjörði. Jeg vil J>ví
þesta frumv. að athuga það, að hafl mælast til þess við hæstv. forseta, að
þetta verið rjettlá tt 1907, þá hlýtur það hann taki málið út af dagskrá.
að vera órjettlátt að kippa þessu ákvæði
Frsm. (Pjetur Jónsson): Viðfjári.burtu nú.
Jeg geng út frá þvi sem gefnu, að nefndarmenn skiftum svo verkum með
mjer verði svarað því, að þetta sje gjört okkur, að ekki væri hvert atriði athugtil þeas að bæta landhelgisvarnirnar, og að af allri fjárlaganefndinni í heild
gangi þvi eins og áður til þess að ljetta sinDÍ. Þetta mál, sem hjer liggur nú
undir með sildarútgjörðinni. En til þess fyrir, kom þá í hlut hv. formanns nefnder því að svara, að það virðist vera arinnar (S. B.). Hann er þvi miður ekki
mjög óviðeigandi, að ætlast til þess af viðstaddur hjer, og getur þviekkisvarútvegsmönnum, að þeir haldi uppi lög- að háttv. þm. Ak. (M. K.). En jeg hefl
gæslu á landhelgissvæðinu, auk alls ekki kynt mjer málið sem skyldi.
Háttv. þm. Ak. (M. K.) sagði, aðhjer
annars, sem þeir greiða i landssjóðinn.
Að taka þetta fje af útgjörðarmönnum, væru höfð endaskifti á því, sem þingið
er ekki annað en að fara ofan í vasa 1907 gjörði i þessu raáli. Háttv. þm.
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veit það vel, að þessi 10. hluti útflutn- að það gefur mjer ástæðu til að ætla,
ingsgjaldsins, sem rennur til innlendra að hún falli þá fremur frá þessu frv.
útgjörðarmanna, var ákveðinn þannig sínu. Mjer heyrðist á hv. þm. S.-Þing.
til þess að veita útgjörðarmönnunum (P. J.), að honum þætti jeg taka illa í
hlunnindi, eins og í lögunum stendur: málið, þegar jeg sagði, að höfð væru
•styðja innlendan sildarútveg*. Það er endaskifti á því, sem gjört var í málinu
því ekki rjett hjá honum, að hjer sjeu 1907. Jeg get ekki sjeð, að jeg hafi ofhöfð nokkur endaskifti. Hjer er ekki mælt. Þegar einhver — hvort það eru nú
farið fram á annað en að þetta komi heldur síldarútgjörðarmenn eða aðrir —
útgjörðarmönnunum til góða á annan biðja þingið um hjálp, þá get jeg ekki
hátt. Eða með öðrum orðum, að vernda kallað það annað en endaskifti, þegar
þá fyrir ágangi útlendra lögbrjóta. Mjer þingið vill veita hjálpina á þann hátt,
er spurn um það, hvort nokkuð getur að fara eftir fjenu ofan í vasa þeirra,
miðað betur til þess að styðja iunlend- sem um hjálpina biðja. Jeg ætla nú að
an síldarútveg. Mjer er ekki málið svo minna háttv. þm. S.-Þing. (P. J.) á það,
kunnugt, að jeg viti glögglega, hvort að síðastl. ár var ekki veitt til strandþessi 10. hluti útflutningsgjaldsins heflr varna norðanlands úr landsjóði, nema
dregið útgjörðarmennina nokkuð til 3000 kr., en á sama tima námu sektir
muna. En jeg held hánn hafi brytjast fyrir landhelgisbrot á því svæði fullum
svo niður, að enginn teljandi stuðningur 15 þús. kr.. Þetta fje rennur í landhafi að honum orðið fyrir neinn mann. helgissjóðinn, svo að með nokkrum
Aftur á móti er mjer kunnugt um, að sanni má segja, að landið græði stórfje
mjög er kvartað yfir, hve örðugt gangi á landhelgisvörnunum, sem síldarútvegsað fá og krefja inn þetta gjald, sem út- menn norðan lands hafa kostað að hálfu,
gjörðarmennirnir eiga að greiða til land- að minsta kosti. Það væri því hægt að
helgisvarnanna á móti landssjóðstillag- krefjast þess með fullri sanngirni, að
inu. Jeg er því ekki í neinum vafa landið tæki að sjer strandvarnirnar skilum, að rjettast hefði verið, að þessi til- yrðislaust, eða að minsta kosti einhver
högun, sem nú er farið fram á, að höfð hluti sektarfjárins rynni til þessa. Jeg
verði framvegis, hefði verið gjörð í skal 8vo ekki fjölyrða meira um þetta
upphafl.
mál. Jeg veit ekki, hvort mögulegt
Jeg hygg, að það væri rjettara af hv. verður fyrir mig, að komast að samnþm. Ak. (M. K.) að reyna fremur að ingum við háttv. fjárlaganefnd um þetta
koma sjer saman við fjárlaganefndina mál, en til þess slíkt sje mögulegt, er
um þetta mál, heldur en að leggja alla eina leiðin, að hæstv. forseti tæki málið
áheralu á, að fá þetta mál drepið nú út af dagskrá í þetta skifti og frestaði
þegar. Jeg skal ekki segja neitt um, annari umræðu. Jeg vil því ítreka tilhvort samkomulag getur orðið, en ekki mæli mín um það við hæstv. forseta.
er neinu spilt með að þvi, reyna það, en þó
býst jeg við, að fjárlaganefndin haldi
Forseti: Ut af þessum tilmælum
fast við aðalatriði frumvarpsins.
háttv. þm. Ak. (M. K.) vil jeg taka það
fram, að jeg sje mjer ekki fært að taka
Magnús Kristjánsson: Það gleö- málið út af dagskrá, nema jeg fái einnig
ur mig að heyra háttv. framsögumann tilmæli um það frá háttv. fjárlaganefnd,
(P. J.) viðurkenna það, að fjárlaganefnd- sem flytur málið.
in hafl ekki athugað þetta mál vel, því
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Framsm. fjárlagan. (Pjetur
Jónsson): Jeg skal taka það fram,
að jeg sje mjer ekki mögulegt, að leggja
það til í nafni nefndarinnar, að málið
:aje nú tekið út af dagskrá. Nefndin
hefir enn ekki hugsað neitt um neinar
samkomulagstilraunir, og jeg sje ekki
betur, en að hægt sje að reyna slíkt
áður en málið kemur til 3. umr., og
nægur er tíininn til þess, því fjárlaganefndin befir oftast fund með ejer á
hverjum degi.
Sigurður Eggerz: í gær var mál
tekið út af dagskrá, þrátt fyrir mótmæli
framsögumanns, og ætti ekki siður að
vera ástæða til að taka þetta mál út
af dagskrá.
Forseti: Jeg skal geta þess, að i
gær, þegar tillaga til þingsályktunar um
kaup á kornvöruforða til tryggingar
landinu var til umræðu hjer í deildinni,
stóð sjerstaklega á þar sem hæstv. ráðherra þurfti að vera við umræðumar,
en gat ekki verið viðstaddur.

að 10% af öllu sildarútflutningsgjaldi skyldi renna í Fiskveiðasjóð
íslands, og skal því fje varið til eflingar sildarútveg innlendra manna*.
»Með lögum nr. 18, 11. júli 1911
er svo nánar tiltekið, að styrk þessum skyldi úthlutað til útgjörðar
skipa þeirra, sem veiðina stunda*.
Nú þegar menn biðja ura aukna löggæslu, þá ætlar þingið af náð sinni að
láta þetta fje ganga til þess. Hjer er
beinlinis verið að taka af mönnum eign
þeirra með 'lögum. Jeg skal ekki segja,
að þeir eigi lögsóknarkröfu á þingið, en
þeir ættu að eiga það. Þetta ákvæði í
lögunum heflr hlotið að vekja bjá þeim
eftirvæntingu þess, að fjeð ætti að vera
þeirra eign.
Annað eins og þetta er ekki sæmandi
fyrir þingið. Það ætti að vera svo trúverðugt, að því mætti treysta til að
skrifa upp á smávixil, án þess að ganga
frá undirskriftinni.
Það er sannarlega af vanefnum gjört,
ef nú ætti að fara að samþykkja slík
lög sem þessi, og jeg álit, að engin örlög sjeu frumv. þessu sæmri en að það
verði steindrepið nú þegar.

Bjarni Jónsson: Þau fara að
Sveinn Björnsson: Jeg hefi ekki
verða torskilin, afskifti löggjafarvaldsins,
ef þetta, sem hjer um ræðir, á að vera •heyrt allar umræðurnar, en jeg heyrði,
löggjafaratriði. Það ætti að vera nægi-. að háttv. þm. D'al. (B. J.) leit svo á, að
legt fyrir deildina, að skora á stjórnina með þessu frumv. væri verid aö svifta
að auka þessa gæslu, og að hún taki menn eignum þeirra að ástæðulausu.
fje til þess upp á væntanlega fjárveit- Frá upphafi var það ætlunin með þessu
ingu. Það er undarlegt, hvernig fjár- ákvæði, að þessum hluta sektanna skyldi
laganefndin lítur á þetta mál. Það er varið til eflingar islenskum sildarútvegi.
eins og það eigi að vera náðarbrauð, að Nú er mjer spurn: Hvað mikið myndi
menn fái að reka atvinnu sina i friði. En hvern einstakling muna um það, sem
þessi náð var ekki gjöf, því að hún var honum bæri af þessu fje ? Myndi nokkseld. Það stendur hjer i ástæðunum urs manns úgjörð geta oltið á þvi? Ef
þessu verður ekki svarað játandi, þá
fyrir frumvarpinu:
*Þegar útflutningsgjald var lagt verð jeg að segja, að ákvæðið nær betá síld með lögum nr. 11, 31. júlí ur tilgangi sinum, ef þessu fje verður
1907, var í 2. gr. laganna ákveðið, varið til að verja landhelgina. Hjer er
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ekki um annað að ræða eu að breyta
um aðferð til að gjöra hið sama. En
ávinningurinn er sá, að með þvi að
nota peningana á þennan hátt, koma
þeir vafalaust að meiri notum. Einu
sinni hefir áður verið breytt um aðferð
í þessu efni, með lögum nr. 18, 11. júlí
1911. Þá var ákveðið, að þessu fje
skyldi úthlutað milli útgjörðarmanna.
Hjer er aftur verið að breyta um aðferð. Jeg get ekki skilið, hvernig á því
stendur, að þetta frumv. skuli mæta
mótþróa. Jeg er sannfærður 'im, að
allir þeir menn, sem hlut eiga að máli,
mundu harðánægðir með þessabreytingu.
Bjarni Jónsson: Það er að eins
dálitil athugaserad í framhaldi af viðræðum hóttv. 1. þm. Rvk. (S. B.) við
mig.
Síldartollurinn var hækkaður til að
ná sjer niðri á erlendum mönnum, sem
síldarútgjörð stunda hjer, en það þótti
hart, að leggja þann toll á innlenda
menn, sem þá atvinnu stunda. Þess
vegna var sá krókur fundinn, að borga
þeim lftið eitt af því aftur. Með lögunum frá 1907 er svo ákveðið, að því
fje skuli varið til eflingar síldarútvegi
innlendra manna, en með lögunum 1911
var svo nánar ákveðið, að þvi skyldi
úthlutað til útgjörðar skipa þeirra, sem
veiðina stunda. Þeim hefir því verið
veittur fullkominn eignarrjetfur á þessu
fje, og þess vegna er það ekki að verða
við áskorun þeirra um aukna löggæslu,
að taka þetta fje og verja því til hennar. Það geta þeir gjört sjálfir. Þeir
biðja löggjafarvald og stjórn um styrk,
en þetta er engin hjálp, þvf að með
þessu væri það ranglæti látið skella á
þeim nú, sem ekki þótti hæfa að láta
skella á þeim áður. Jeg stend fast við
að Blíkt væri hneyksli.
Magnús Krjsfjánsson: Það hefir

að mestu leyti verið tekið fram, sera
jeg ætlaði að segja.
Jeg fór fram á það við hæstv. forseta, að málið yrði tekið út af dagskrá,
bæði vegna þess.hve fáliðaðerhjerí deildinni, og hins, að jeg bjóst við að fjárlaganefndin væri fús til að taka málið fyrir
á ný til frekari ihugunar, eftir því sem
ráða mátti af ummælum háttv. framsm.
hennar (P. J ). Hæstv. forseti svaraði,
að hann myndi ekki taka málið út af
dagskrá, nema eftir ósk nefndarinnar.
Nú vil jeg á ný beina þeirri spurningu til formanns nefndarinnar, hvort
hann vilji ekki óska, að málið verði
tekið út af dagskrá, til þess að vita,
hvort ekki geti dregið til samkomulags
um það.
Sveinn Bjðrnsson: Jeg skal upplýsa það, að jeg hefi borið mig saman
við meðnefndarmenn mína um það,
hvort ástæða sje til að taka málið út
af dagskrá. Við lítum svo á, að það
sje ekki ástæða til þess. Þetta er 2.
umr., og ef menn kynnu að vilja koma
fram með brtt. við frumv., þá er nægur tími til þess við 3. umr.
Forset bar undir deildina, hvort taka
skyldi málið út af dagskrá; var það samþ.
með 15 : 7 atkv. að viðhöfðu nafnakalli,
og sögðu:
net:
já:
Björn Hallsson,
Eggert Pálsson,
Bjarni Jónsson,
Björn Kristjánsson,
Guðm. Hannesson, Einar Arnórsson,
Hannes Hafstein, Jón Magnússon,
Hjörtur Snorrason, Skúli Thoroddsen,
Jóhann Eyjólfsson, Sveinn Björnsson,
Þór. Benediktsson.
Jón Jónsson,
Magnús Kristjánss.,
Matth. Ólafsson,
Sigurður Eggerz,
Sig. Gunnarsson,
Stef. Stefánsson.
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Einar Jónsson, Pjetur Jónsson og Sig.
Sigurðsson greiddu ekki atkv., og töldust til meiri hlutans.
Fjarstaddir voru: Bened. Sveinsson,
Guðm. Eggerz og Þorleifur Jónsson.

A 35. fundi í Nd., þriðjudaginn 17.
ágúst, var frv. enn tekið til 2. umr.
(A. 291, 374).
Forseti leitaði leyfis til afbrigða frá
þingsköpum um brtt. 374, er var of
seint fram koinin.
Afbrigðin voru leyfð og samþykt.
Sveinn Björnsson: Þetta mál
var tekið hjer út af dagskrá í gær, til
þess að vita, bvort ekki væri bægt að
ná samkomulagi milli þeirra, sem ekki
vildu ganga að þvi, eins og það lá fyrir, og nefndarinnar. Nú befir fjárlaganefnd átt fund með sjer og fengið hv.
þm. Ak. (M. K.) til viðtals við sig, og
niðuretaðan varð sú, að koma fram með
brtt á þgskj. 374, í þeim tilgangi að ná
samkomulagi um frumv. og brtt. jafnframt.
Annað hefi jeg ekki að segja af hendi
fjárlagan. að svo stöddu.

þá standi þessir menn jafnt öðrum að
vígi og eigi sarna konar rjett til þess
fjár, sem í fjárlögunum er veitt til sams
konar eftirlits. Þetta er sagt til að sýna
það, að hjer er ekki verið að fara fram
á neina ósanngimi eða rjettarskerðingu.
Þar sem svo sýnist, sem síldarútgjörðarmenn nyrðra leggi með þessu móti
meira fram, sama sem úr eigin vasa,
til eftirlitsins, heldur en aðrir styrkþegar, þá er á það að lita, að hjer á lika
að leggja meira í kostnað, meðan áeftirlitinu stendur, heldur en annarataðar,
ef 2 mótorbátar verða hafðir við Norðurland, eins og Fiskveiðafjelagið fór
fram á.

Magnús Kristjánsson: Jeg hefi
áður talað i þessu máli og skal ekkí
endurtaka það.
Eins og kunnugt er mörgum, sem til
þekkja þarna fyrir norðan, þá er eftirlitið þar hvergi nærri nægilegt með einum eftirlitsbát, og þvi kom fram ósk um
það, að fá öðrum bætt við, og að þingið legði I því skyni til meira fje. Nú
hefir háttv. fjárlaganefnd ekki sjeð sjer
það fært, en í þess stað komið fram
með þessa tillögu. Jeg skal nú játa
það, að þótt jeg geti frekar gengið að
Bjarni Jónsson: Jeg ætlaaðeins henni en frum v. eins og það var, þá er
að gjöra þá atbugasemd, að j«g get samt langt frá þvi, að jeg sje ánægður
ekki verið með þessu undir neinum með hana, en hins vegar treysti jeg þvi
kringumstæðum, ekki heldur þótt þingið ekki, að frumvarpið verði felt, og vil
ákveði það af mildi sinni, að helming- jeg þá heldur hálfan sigur enalgjörðan
úrinn skuli vera kyrr i vasa manna af ósigur.
Það virðist svo, sem fjárlaganefndin
því fje, sem átti að vera þar kyrt alt.
hafi í fyrstu ætlast til þess, að auk
Frsm. (Pjetur Jónsson): Jeg skal þeirra 8 þúsund kr., sem hún leggur til
bæta því við það, sem hv. form. fjárl.n. að veittar verði i fjárlöguuum til land*
(S. B.) sagði, að jeg hefi leyfi nefndar- helgisvarna, gegn '/a framlagi annarinnar til þess að lýsa yflr því, að að staðar að, verði varið í sama skyni úr
svo miklu leyti sem þessi hluti síldar- Fiskveiðasjóði íslands öllum þeim hluta
tollsins ekki hrekkur til þessa eftirlits, sildartollsins, Bem í Fiskveiðasjóðinn
Alþt. 1915 B. III.
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hefir runnið. Þessu er jeg mótfallinn,
vegna þess, að þetta fje er ætlað til
endurgreiðslu á síldartolli til innlendra
manna. En með þvi að hjer er fram
komin miðlunartillaga um, að helmingi
af þessu fje verði útbýtt á sama hátt
og öðru, mun jeg ganga að því, svo
framarlega sem háttv. framsögum. fjárlaganefndar (P. J.) lýsir yfir því, að
ekki sje til þess ætlast, að fje verði
lagt fram annarstaðar að, móti því, sem
varið verður til landhelgisvarna úr
Fiskveiðasjóðnum.
Frsm. (Pjetur Jónsson): Hafihv.
þm Ak. (M. K.) skilið fjárl.nefndina svo,
að hún ætlaðist til framlags frá einstaklingum, á móti þvi af síldartollinum,
sem úr Fiskveiðasjóði gengi til eftirlitsins, þá er það misskilningur. En ef
þeir þar nyrðra þurfa til eftirlitsins viðbót úr landssjóði, þá verða þeir auðvitað að leggja þar í móti eins og aðrir.
Frá þessu kvikar fjárlaganefndin ekki.
ATKVGR.:
Brtt. 374 samþ. með 16 shlj. atkv.
1. gr. þar með fallin.
2. og 3. gr. samþ. með 17 : 1 atkv.
Fyrirsögn frumvarpsins samþykt án
atkvgr.
Frumv. vísað til 3. umræðu með 17
shlj. atkv.

Á 37. fundi í Nd., fimtudaginn 19.
ágúst, var frumv. tekið til 3. u m r. (A.
400).
Frsm. (Pjetur Jónsson): Jeg hefi
ekkert um þetta mál að segja, annað
en að óska, að það verði afgreitt til Ed.

ATKVGR.:
Frumvarpið samþ. með 14 shlj. atkv.
og afgreitt til Ed.
(A. 445).

15. Lögtak og fjárnám.
Á 24. fundi í Nd., miðvikudaginn 4.
ágúst, var útbýtt
Frumvarpi til laga um breyting d lögum
um lögták og fjdmám án undangengins
dóms eða sdttar 16. des. 1885. (A. 209),
Á 27. fundi í Nd., laugardaginn 7.
ágúst, var frumv. tekið til 1. u m r.
Flutmn. (Sveinn Björnsson);
Þetta litla frumv. er fram komið eftir
ósk ýmsra manna, sem standa að frikirkju8öfnuðinum hjer i Reykjavík.
Eins og kunnugt er, fylgir lögtaksrjettur kirkjugjöldum þjóðkirkjunnar, en
gjöldum fríkirkjunnnr, sem jafnað er
niður í samræmi við 2. gr. sóknargjaldalagauna, fylgir ekki lögtaksrjettur. Af
þessu hefir leitt það, að ýmsir hafa sagt
sig úr þjóðkirkjunni og gengið i fríkirkjuna, til þess að losna við gjaldið
til kirkju. Sá hefir þó aldrei verið tilgangur laganna. En raunin hefir orðið
þessi, að ýmsir hafa undanfelt að greiða
gjaldið, en hins vegar hefir ekki þótt
leggjandi út í, að ná gjaldinu inn með
málsókn, sem er dýr, með því að um
8vo lágar upphæðir er að ræða.
Því væri það heppilegt fyrir fríkirkjusöfnuðinn hjer og ef til vill sams konar söfnuði annarstaðar á landinu, ef
þessum gjöldum væri gefinn lögtaksrjettur, enda er það í samræmi við tilgang laganna. Meðan á annað borð er
skylt að greiða gjald til einhverrar
kirkju, þá er óheppilegt, að menn skjóti
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sjer undan gjaldinu, en hjer er nú reynt
að hamla því með þessu frumvarpi, sem
að eins felur í sjer viðauka við 1. lið
1. gr. lögtakslaganna frá 1885.
Guðmundur Fggerz: Jeg leyfi
mjer að leggja til, að 5 manna nefnd
sje kosin i málið.

leyfi mjer því að stinga upp á, að 5
manna nefnd verði sett í málið.
ATKVGR.:
Fimm manna nefnd samþykt með 17
shlj. atkv. Fór fram hlutfallskosning og
hlutu kosningu i nefndina:
Benedikt Sveinsson,
Matthías Ólafsson,

ATKVGR.:
Sigurður Sigurðsson,
Frumvarpinu vísað til 2. umr. með
Þórarinn Benediktsson,
14 shlj. atkv'
Sveinn Björnsson.
Tillaga um að vísa frv. til 5 manna
Annari umr. frestað.
nelndar feld með 11 : 7 atkv. að viðhöfðu nafnakalli, sökum óljósrar atkv.greiðslu, og sögðu
já:
nei:
Á 40. fundi í Nd., mánudaginn 23.
s, Bened. Sveinsson, Björn Hallsson,
ágúst, var frv. tekið til f r h. 2. u m r.
Guðm. Eggerz,
Einar Arnórsson,
(A. 209, n. 438).
Jón JónsBon,
Guðm. Hannesson,
Sigurður Eggerz, Hannes Hafstein,
Framsðgum. meiri hl.’(Sveinn
Bjðrnsson): í nál. á þgskj. 438 eru
Hjörtur Snorrason,
Sig. Gunnarason,
Jón Magnússon,
. .Sig. Sigurðsson,
i stuttu máli teknar fram ástæðurnar
Stefán Stefánsson. Magnús Kristjánss.,
fyrir því, að meiri hlutinn vill láta
Sveinn Björnsson. ' þetta litla mál ná fram að ganga. Hið
Jóhann Eyjólfsson, Þorleifur Jónsson eina, sem ágreiningur varð um í nefndog Þór. Benedikt88on greiddu ekki at- inni, er í rauninni formsatriði, sem sje
kvæði og voru taldir til meiri hlut- það, hvort fara eigi með Frikirkjuna
sem hverja aðra einstakra manna stofnans.
Fjarataddir voru: Eggert Pálsson, un, þannig, að rikisvaldið skifti sjer
Bjarni Jónsson, Björn Kristjánsson, Ein- sem minst af henni og finni því eigi
ar Jónsson, Matth. Ólafsson, Pjetur Jóns ástæðu til að veita henni slikan rjett
sem lögtaksrjett, eða ekki. Jeg er fyreon, Skúli Thoroddsen,
ir mitt leyti á því, að þótt hún sje fjelag einstakra raanna, þá skifti rikið sjer
nú þegar svo mikið af henni, að hún
sje að hálfu leyti opinber stofnun. T.
Á 29. fundi í Nd., þriðjudaginn 10. d. ákveður hið opinbera, hverjir vera
ágúst, var frumv. tekið til 2. u m r. skuli foretöðumenn hennar, og sömuleiðis lágmark gjaldanna til hennar. Þetta
(A. 209).
álít jeg að ætti að nægja til að heimila
Flutnm. (Svelnn Bjðrnsson): það, sem hjer er farið fram á, því að
Það hafa ýmsir hjer í háttv. deild látið rjettur og skylda eiga að fylgjast að,
í ljós við mig, að æskilegt væri og rjett, og eins og hið opinbera leggur skyldur
* að þetta mál yrði sett l nefnd. Jeg á Fríkirkjuna, eins og jeg nefndi áðan,
67
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ýms fleiri fjelög, sem gjaldkvaðir eiga
og háð eru eftirliti stjórnarinnar, og
dettur þó engum í hug, að veita þeim
lögtaksrjett. Enn fremur teljum við
það vera heldur í þvingunaráttina, ef
þetta yrði samþykt, því að við teljum
Framsm, minni hl. (Bencdikt alt slíkt eiga að vera á valdi safnaðSveinsson): Eins og sjest á nefnd- anna sjálfra.
Jeg vona því, að frumvarpið falli.
arálitinu, erum við tveir af nefndarmönnum ekki á sama máli og hinir.
Framsðgum. meiri hl. (Sveinn
Samt þótti okkur ekki taka þvi, að fara
Björnsson):
Háttv. framsm. minni
að rita sjerstakt nefndarálit, heldur ætlum að láta okkur nægja, að gjöra grein hlutans (B. S.) lagði, eins og jeg vissi,
fyrir skoðun okkar hjer í deildinni, því aðaláhersluna á það, að Fríkirkjan
væri einstakra manna fjelag. En jeg
málið er einfalt.
Við viljum ráða háttv. deild til að benti á, að þessi fjelög væru að því
fella frumvarpið, því að við álitum það leyti frábrugðin öðrum, að hið opinbera
ekki nauðsynlegt, að veita Frikirkjunni legði á þau gjaldskyldu, en ekki eins
þessa heimild. Yfir höfuð ætti hið op- og oftast tiðkast í öðrum fjelögum, að
inbera sem minst að skifta sjer af söfn- fjelögin leggi þau sjálf á meðlimi sína.
uðunum, hver gjöld þeir greiði o. s. frv. Nei, hið opinbera heimtar þetta og sömuUm þetta var nefndin öll sammála, og leiðis það, að ekki sjeu aðrir, sem stjórni
af þeirri ástæðu bárum vjer fram frv. þessum fjelögum, en þeir, sem það lögtil laga um breyting á sóknargjalda- gildir til þess. Jeg veit nú ekki, hvort
lögum, þar sem farið er fram á það', háttv. þingmaður getur bent mjer á
að ekki sje hlutast til um lágmark önnur fjelög, hliðstæð þessu.
gjaldanna, og er þá því frekar ástæða
Þá vildi háttv. þm. (B. S.) láta það
til að hlutast ekki til um það, hvernig skiljast, að þetta væri ekki með þeirra
farið er að ná þeim inn.
vilja gjört, sem hlut ættu að máli. Út
Nú eru til hjer á landi margar fri- af því skal jeg benda á það, að frv.
kirkjur, þótt siður sje að kalla þá eina er fram komið beint eftir ósk fríkirkjuþví nafni, sem er jafn »rjetttrúuð« og safnaðarins í Reykjavík, og jeg hygg,
ríkiskirkjan lútherska, því að auk henn- að aðrir söfnuðir, sem hlut eiga að
ar eru hjer bæði kaþólskir menn og máli, vilji það líka gjarna, enda er það
aðventistar, sem kirkju hafa og söfnuð, ekki of mikið, eins og jeg. benti á áðog með þessu frv., sera hjer liggur fyrir, an, þótt sá rjettur komi á móti skyldöðlast þeir einnig þenna rjett. Fer þvi unni, sem hið opinbera leggur þeim á
fjarri, að þeir hafi farið fram á slíkt, herðar.
svo að hjer er farið að hlutast til um
Háttv. framsm. minni hl. (B. S.) gat
þeirra málefni að þeim fornspurðum, en þess, að samkomulag hefði verið í
við teljum ekki rjett að vera að blanda nefndinni um frv. umbreytingu ásóknsjer í slíkt. Einnig væri það eins dæmi, argjaldalögunum, «g játa jeg að það er
að veita »prívat« fjeiögum slíkan rjett, rjett, en það snertir ekki þetta mál
sem þann, sem hjer er um að ræða, beinlínis. En þótt svo væri, þá ættu
einkum ef þau standa að einhverju leyti þeir tvímenningamir einmitt að greiða
yndir umsjón hins opinbera. Það eru þessu frv. atkv. til 3, umr. nú, til þess

eins & það lika að veita henni sjálfsögð
rjettindi, sem svara til skyldnanna, svo
sem það, er hjer ræðir um.
Skal jeg 8vo ekki orðlengja þetta
frekar.
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að sjá, hvernig hinu reiðir af, ef þeir
vilja halda sambandinu á milli þeirra,
þvi að það væri of hart að skera þetta
niður, ef hitt yrði ekki samþykt.
Framsui. minni hl. (Beneðikt
Sveinsson): Háttv. 1. þm. Rvk. (S.
B.) leggur mikla áherslu á það, að það
sje ekki nema rjett að veita kirkjufjelögum lögtaksrjett, þar sem hið opinbera legði á þau gjaldskyldu, og væri
það frábrugðið þvi, sem gjörist um önnur fjelög. Látum svo vera, að þau
vilji það, en nú hefir þó eigi komið
fram ósk í þessa átt, nema frá einu einasta sliku fjelagi i landinu. En þar
sem nú er bent á aðra leið i hinu frv.,
sem um er að ræða, til þess að losa
söfnuðinn við kvaðir af hálfu hins opinbera, þá fellur sú ástæða burt, ef það
frv. er samþykt. Rjettindakrafan fellur niður, ef skyldunni er ljett af. Og
þótt ekki kunni að vera alveg eins
varið með önnur fjelög, þá hefir þó hið
opinbera á ýmsan hátt hönd í bagga
með starfsemi margra þeirra og leggur
á þau kvaðir, og fylgir því þó ekki
lögtaksrjettur. T. d. er Bókmentafjelagið styrkt af hinu opinbera og kröfur
gjörðar til þess, að það standi i skilum
um ákveðna útgáfu bóka, og verður
það þó að eiga alla innheimtu undir
sjálfu sjer og er ekki styrkt með lögtaksrjetti. Jeg jata það, að hjer er ekki
alveg eins ástatt, en líkt er það.
Enn fremur má minna á það, að nú
er að eins ákveðið lágmark gjaldanna
til þessara safnaða af hinu opinbera, en
oft er það, að meðlimir þeirra gangast
undir það, að gjalda meira, og mætti
þá spyrja, ef 5 kr. hefði verið lofað,
hvort lögtaksrjetturinn ætti að ná til
þeirra allra, eða að eins kr. 2,25. Þetta
ætti að koma skýrt fram, því að ella
getur þetta valdið þrætum.
á. hinn bóginn eru það eins dæmi, að

semja lög um lögtaksrjett á gjöfum. Jeg
veit þess að minsta kosti engin dæmi i
nokkurri löggjöf í heiminum. En það,
sem menn borga i söfnuðum umfram
lögboðið skyldugjald, það eru gjafir.
Frumv. er og fram komið eftir óskum
einnar frikirkju hjer i bænum, en þær
munu vera þrjár hjer alls, fyrir utan
smærri söfnuði, er óháðir eru þjóðkirkjunni, svo að jeg sje enn siður ástæðu
til þess að taka þetta til greina. Jeg
held algjörlega óvist, að þessir frikirkjusöfnuðir kæri sig minstu vitund um það,
að hið opinbera sje nokkuð að vasast i
þeirra málefnum. Samkvæmt þessu, er
jeg nú hefi sagt, get jeg ekki breytt
skoðun minni í þessu máli, þrátt fyrir
skýringar háttv. I. þm. Reykv. (S. B.).
Framsðgnm. meiri hl. (Sveinn
Bjðrnsson): Jeg vildi að eins leyfa
mjer að gjöra örstutta athugasemd, ef
hún mætti verða til þess að breyta
skoðunum háttv. þm. N.-Þing. (B. S.).
Hann álitur ekki nægilega tekið fram
hvort lögtaksrjetturinn skuli ná til gjafa.
En í frumv. stendur: »enda sje niðurjöfnunin staðfest af stjórnarráðinu*, svo
grundvöllurinn er svo skýr og ákveðinn, sem mest getur verið. Svo ef hv.
þm. N.-Þing. (B. S.) hefir ekki aðra
ástæðu fram að færa fyrir skoðun sinni,
þá getur hann vel greitt frumv. atkv.
sitt. Hann talaði og um, að þessi áskorun væri komin frá að eins einni fríkirkju af þremur hjer í bænum. En jeg
hygg, að oft sje því þannig varið, að ef löggjafarþing samþ. einhver lög, sem veita
einhverri stjett manna, sjerstök hlunnindi eða rjettindi, þá sje það ekki alt
af af því, að meiri hluti þeirrar stjettar manna hafi farið fram á það við'
þingið, að þeir fengju þessi rjettindi.
Ef nú þessi rjettindi væri þannig löguð,
að þau skylduðu söfnuðina að ná^inn
gjöldum sínum með lögtaki, þá yæri
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skiljanlegt, að raönnum þætti það óviðkunnanlegt ákvæði, en það er svo langt
frá að þetta sje tilfellið, að frumvarpið
heimilar að eins lögtak, en býður það
ekki. Jeg hefi þvi fylstu ástæðu til
þess að halda, að háttv. þm. N.-Þing.
(B. S.) greiði frumv. atkvæði sitt við 3.
umr, þegar jeg hefi ieiðrjett þenna misskilning.

Frumv. samþ. með 14: 1 atkv. og
afgreitt til Ed.
(A. 533).

ATKVGR.:
Frvgr. samþ. með 15 : 2 atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 13samhlj.
atkvæðum.

16. Líkbrensla.
Á 23. fundi í Nd., þriðjudaginn 3.
ágúst, var útbýtt
Frumvapi til laga um UTcbrenslu. (A.
204).
Á 25. fundi í Nd., fimtudaginn 5. ágúst,
var frumv. tekið til 1. umr.

Á 42. fundi í Nd., miðvíkudaginn 25.
ágúst, var frv. tekið til 3. u m r. (A.
209, 509).

Flutnm. (Sveinn Björnsson):
Eins og háttv. deild er kunnugt, þá var
ætlast til þess, að kirkjugarðsnefndin
íhugaði likbrenslumálið. Að málinu athuguðu hefir hún ekki sjeð sjer fært að
leggja það til, að komið yrði hjer á
stofn likbrenslu að svo stöddu. En hún
er málinu hlynt og þykir æskilegt, að
það mál kæmist í framkvæmd, er tök
væru á þvi. En hjer vantar lög um
þetta, sem ákvæðu, undir hvaða skilyrðum líkbrensla geti farið fram. Jeg
hefi því leyft mjer að koma fram með
þetta frumv. Það er ekki flókið eða
margbrotið, og ef háttv. deild áliti málið þess virði, að það næði fram að
ganga, þá sje jeg ekki sjerstaka ástæðu
til þess, að nefnd fjalli um þetta mál.

Ráðherra ; Jeg á eina brtt. á þgskj.
509. Það er í rauninni formsbreyting,
en eigi efnisbreyting, að eins um orðun
á frumvarpsgreininni.
Mjer finst það fara lögulegar, að
frumvarpið sje sjálfstæður viðauki við
lögin nr. 29, 16 des, 1885, heldur en
innskot í þau.
Ef brtt. mín verður samþykt, þá má
auðvitað telja fyrirsögnina samþykta án
atkvgr.
Framsögurn. melri hl. (Sveinn
Björnsson); Jeg skal leyfa mjer að
lýsa yfir þvf, að nefndin felst á breytinguna, og leggur til, að hún verði samþykt.
ATKVGR:
Brtt. 509,2 samþykt með 13 samhlj.
atkv.
Brtt. 509,1 (fyrirsögn) samþykt án
átkvgr.

ATKVGR.:
Frv. vísað til 2. umr. með 17 shlj.
atkv.
Tillaga um að vísa málinu til kirkjugarðsnefndar samþ. með 14: 3 atkv.,
en í þeirri nefnd áttu sæti þeir:
Matthias Ólafsson,
Jón Magnússon,

9Ö9

Þingmannafrumvörp samþykt.

910

Likbrensla. — Sjúkrasamlög.

Hjörtur Snorrason,
Gruðra. Hannesson,
Þór. Benediktæon.

Á 37. fundi i Nd., fimtudaginn 19.
ágúst, var frumv. tekið til 2. u m r. (A.
204, n. 384, 385).
Framsm. (Guðm. Hannesson):
Nefndarálitið er stutt, og er það af þvi,
að nefndin hafði lítið sem ekkert við
frumv. að athuga. Eina örlitla brtt.
hefir nefndin borið .fram. Hún er að
nokkru leyti orðabreyting, en að öðru
leyti á hún að koma í veg fyrir, að
deilur verði á milli vandamanna hins
látna.
Þegar nefndin ræddi um kirkjugarðsmálið, kom það til tals, að nefndin flytti
frumv. um likbrenslu. En að hún gjörði
það ekki, kom af þvi, að hún taldi litlar líkur til, að einstákir menn mundu
fyret um sinn hefjast handa í þessu
máli, eins og viðast hvar hefir orðið
ytra, þar sem þetta er komið á rekspöl.
En úr því að einhver von er um, að
einstakir menn slái sjer saman, til þess
að koma þessu fyrirtæki á fót, þá þykir
nefndinni gott, að frumv. er komið
fram, og leggur því til, að það verði
Bamþykt.
ATKVGR.:

1. gr. frv. samþ. með 13 shlj. atkv.
Brtt. 385 samþ. með 13 shlj. atkv.
2. gr. frv. svo breytt samþ. með 15
shlj. atkv.
3., 4. og 5. gr. samþ. með 15 shlj.
atkv.
Fyrirsögn frv. samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 16 shlj.
atkv.

Á 39. fundi í Nd., laugardaginn 21.
ágúst, var frv. tekið til 3. u m r. (A.
451).
Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frumv. samþ. með 12 shlj. atkv. og
afgreitt til Ed.
(A. 483).

17. Sjúkrasamlðg.
Á 24. fundi i Nd., miðvikudaginn 4.
ágúst, var útbýtt
Frumvarpi til laga um breytingu d lögum nr. 39, 11. júli 1911, um sjúkrasamlög. (A. 212).
Á 27. fundi i Nd., iaugardaginn 7.
ágúst, var frv. tekið til 1. umr.
Flutnm. (Sveinn Björnsson):
Hjer er um einfalt mál að ræða. Frv.
er komið fram samkvæmt óskum sjúkrasamlaganna hjer á landi. Það fer sumpart fram á það, að landssjóðsstyrkurinn til sjúkrasamlaganna sje hækkaður,
og sumpart að hækka launatakmarkið.
Þar sem nú gjöra má ráð fyrir, að
þingið nú sje sama sinnis, sem þingið
1911, þá vænti jeg, að frv. fái góðan
byr, og muni jeg þvi ekki þurfa að lýsa
þvi, hve.þörf þessi stefna er, og hver
blessan fylgir henni.
Sigurður Eggerz: Af þvi að hjer
er um all-þýðingarmikið mál að ræða,
leyfi jeg mjer að leggja til, að kosin
verði i það 5 manna nefnd.
Flutnm. (Sveinn Bjðrnsson):
Eins og kunnugt er, þá hafa flestir eða
allir þingmenn nú ærið að starfa við
nefndarstörf, svo að ekki er á bætandi,
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enda ætti það að vera reglan, að setja
aldrei nefnd í hin smærri mál.
Báðherra: Jeg vil vekja athygli
á því, hvort ekki mætti vísa þessu máli
til nefndarinnar, sem kosin var til að
athuga frv. um slysaábyrgð. (Margir: Þvi
var vísað til sjávarútvegsnefndar). Þá
mætti ef til vill einnig visa þessu frv.
til sömu nefndar.
Sigurður Bggerz: Jeg tel það
ekki verjandi, að láta svo merkilegt
mál, sem þetta, fara nefndarlaust gegn
um deildina. Jeg álit ekki við eiga, að
vísa þvi til sjávarútvegsnefndar nje
landbúnaðarnefndar, enda hafa þær
mjög mikið að gjöra. Jeg held fast við
þá tillögu, að skipuð sje sjerstök nefnd
i málið.
ATKVGR.:
Frumvarpinu visað til 2. umr. með
14 shlj. atkv.
Till. um 5 manna nefnd samþ. með
14 shlj. atkv. og í hana kosnir með
hlutfallskosningu:
Benedikt Sveinsson,
Sigurður Sigurðsson,
Jóhann Eyjólfsson,
Björn Hallsson,
Sveinn Björnsson.

Á 38. fundi í Nd., föstudaginn 20.
ágúst, var frumv. tekið til 2. umr.
(A. 212, n. 389, 457).
Framsðgum. (Sveinn Björnsson): Eins og sjá má á nefndarálitá þgskj. 389, hefir nefndin gjört tvær
brtt. við frumv., þannig, að landssjóðstillagið verði að-sinni eigi hækkað meira
en upp í kr. 1,50 fyrir hvern samlagsmann í kaupstöðum og kauptúnum, sem

læknir er búsettur i, i stað þess, sem
farið var fram á í frumvarpinu, að það
yrði hækkað úr einni krónu upp í tvær,
en annarstaðar upp í kr. 2,25.
Jeg þarf ekki að fara mörgum orðum um þessi atriði, en get vísað til
þess, sem tekið er fram um þetta í
nefndarálitinu og breytingartillögunni.
Sama er að segja um hina breytinguna,
að full sanngirni virðist mæla með því,
að launahámark samlagsmanna sje
hækkað. Ef það væri ekki gjört, myndu
samlögin fara varhluta af fjölda þeirra
manna, sem annars myndu ganga i þau,
þ. e. handiðnarmenn og versiunarþjónar. En að laun flestra manna úr
þessum flokki eru nú hærri en 1200 kr.,
stafar sumpart af því, að verðgildi peninga hefir lækkað svo mjög á síðari ár
um, síðan lögin voru samþykt. Nefndin heflr því hækkað launahámarkið úr
1200 kr. upp í 1800 krónur, en ekki
sjeð sjer fært, að hækka það upp i 2000
kr., eins og fruravarpið gjörir ráð fyrir.
Það hefir komið fram viðaukatillaga
frá mjer á þgskj. 457. Það stendur
þannig á henni, að eftir að nefndin hafði
lokið störfum sinum og nefndarálitið var
prentað, upplýstist það, að sjúkrasamlag eitt, og það jafnvel það elsta hjer
á landi, yrði útilokað frá að geta notið
hlunninda sjúkrasamlaganna af sjerstökum ástæðum, ef frv. yrði samþ. eins og
það lá fyrir; og það var af þeim ástæðum, að af 78 meðlimum fjelagsins voru 2
eða 3 menn, sem höfðu hærri laun en
gjört er ráð fyrir í seinni brtt. á þgskj.
389. Fjelag það, sem hjer er um að
ræða, er sjúkrasamlag prentara í Reykjavík, sem stofnað var 1897. Þess vegna
kom jeg fram með viðaukatillöguna á
þgskj. 457, sem fer fram á, að sjúkrasamlag þetta sje undanþegið ákvæði
frv. um ákveðið launahámark.
Það
virðist vera hart fyrir fjelag, sem starfað hefir nálega i 20 ár, og varð til þess að
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brjóta fctnn fyrir þessarí hreyflngu, að

Á 51. fundi í Nd., laugardaginn 4.

menrt, sem í þvi eru, færu varhluta af september, var útbýtt
þeim hlunnindum, er sjúkrasamlögin
veita; því að annað hvort yrði sjúkrasamlag þetta, að verða án allra hlunninda, sem það annars gæti átt von á,
eða reka þessa 2 eða 3 menn úr samlaginu. En það virðist ekki vera sanngjarnt, þar sem þeir menn nú hafa
goldið iðgjöld í nærfelt 20 ár.
Af þessum ástæðum vonast jeg til
þess, að háttv. deild verði því ekki
mótfallin, að breyta þessu í lögunum.
Skal jeg svo ekki fjölyrða meira um
þetta.
Forseti leitaði leyfís til afbrigða frá
þingsköpum um brtt. 457, er var of
seint fram komin, og voru þau leyfð og
samþykt.
ATKVGR.:
Brtt. 389 samþ. með 16 shlj. atkv.
1. gr. þar með ákveðin.
2. gr. samþ. með 14 shlj. atkv.
Viðaukatill. 457 samþykt með 17 shlj.
atkv.
Fyrirsögn frv. samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 18 shlj.
atkvæðum.

Á 40. fundi í Nd., mánudaginn 23.
ágúst, var frumvarpíð tekið til 3. u m r.
(A. 469).
Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frv. samþ. með 14 shlj. atkv. og afgreitt til Ed.
(A. 500).

Alþt. 1915. B. IH.

Frumvarpi til laga am breytingu d lögum nr. 39, 11. júli 1911, um sjúkrasamlög,
eins og það var samþ. við 3. umr. í
Ed. (A. 731).
Á 52. fundi í Nd., mánudaginn 6.
september, var frv. tekið til einnar
umr. (A. 731, n. 763).

Framsm. (Svelnu Björnssoíi):
Háttv. Ed. heflr gjört litilfjörlegar brtýtingar á frumvarpinu, og heflr nefrtdin
orðið sammála um að fallast á þær.
ATKVGR:
Frumvarpið samþ. með 13 shlj. atkv.
og afgreitt
sem löq frd Álþinai.
(Sjá A. 791).

18. Síldarskoðun.
Á 40. fundi i Nd., mánudaginn 23.
ágúst, var útbýtt
Frumvarpi til laga um viðaúka við lög
nr. 26, 11. júli 1911, um skoðun d stid,
eins og það var samþ. við 3. ötór. i
Ed. (A. 506).
Á 42. fundi í Nd., miðvikndaginn 25.
ágúst, var frv. tekið til 1. umr.
Sveinn Björnsson: Jeg leyfl
mjer að stinga upp á, að málina verði,
að lokinni umræðu, vísað til sjávarútvegsnefndar.
ATKVGR.:
Frv. visað til 2. umr. með 14 shlj.
atkvæðum og visað til sjávarútvegsnefndar með 15 shlj. atkv., en i hérttfl
voru þeir
58
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Magnús Kristjánsson,
Matthias Ólafsson,
Stefán Stefánsson,
Guðmundur Eggerz,
Skúli Thoroddsen,
Þórarinn Benediktsson,
Sigurður Gunnarsson.

Á 49. fundi í Nd., fimtudaginn 2.
september, var frv. tekið til 3. u m r.
(A. 681).
Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frv. samþ. með 14 samhljóða atkv.
og endursent til Ed.
(A. 681).

Á 47. fundi i Nd., þriðjudaginn 31ágúst, var frv. tekið til 2. u m r. (A.
506, n. 626).
Framsm. (Matthías ólafsson):
Þetta frv., sem hjer er um að ræða, kom
fyrst fram í háttv. Ed. Ástæðan er sú,
að það er í fyrsta skifti í ár, að síld
er veidd fyrir Vesturlandi til útflutnings, og má búast við, að svo verði
framvegis. Þess vegna er nauðsynlegt,
að hafa þar sildarmatsmann, eins og t.
d. á Siglufirði. En i háttv. Nd. - komu
fram tilmæli um það, að best myndi að
binda ekki starfssvið hans við Bjargtanga, heldur við öndverðanes, þar eð
líkur væru til, að farið yrði að veiða
Bild á Breiðafirði áður en langt um liði.
Nefndinni virðist það sennilegt og
sanngjarnt, að hann sitji þá á ísafirði
og hafi svo yfirsókn alt til öndverðaness. Nefndin hefir því leyft sjer að
koma fram með brtt. í þessa átt, og
ræður svo hátt. deild til að samþykkja
frv. með þeirri breytingu.
ATKVGR.:
Brtt. 626 samþykt með 15 samhljóða
atkvæðum.
1. gr. svo breytt og 2. gr. óbreytt
samþ. með 14 shlj. atkv.
Fyrirsögn frv. samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 13 shlj.
atkvæðum.

19. Áfengir drykkir.
Á 42. fundi í Nd., miðvikudaginn 25.
ágúst, var útbýtt
Frumvarpi til laga um bann gegn tilbúningi áfengra drykkja o. fl,
einB og það var samþykt við 3. umr.
í Ed. (A. 541).
A 44. fundi í Nd., föstudaginn 27.
ágúst, var frv. tekið til 1. umr.
Jón Magnússon: Jeg leyfi mjer
að stinga upp á, að málinu verði visað,
að loknum umræðum, til nefndar þeirrar, sem fjallar um breytingu á bannlögunum.
ATKVGR.:
Frumv. vísað til 2. umræðu með 14
shlj. atkv. og til bannlaganefndar með
með 13 shlj. atkv., en þá nefnd skipuðu þeir
Pjetur Jónsson,
Jón Magnússon,
Sigurður Eggerz,
Jón Jónsson,
Sveinn Björnsson.

A 52. fundi í Nd., mánudaginn 6.
september, var frv. tekið til 2. u m r.
(A. 540, n. 713).
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Framsm. (Svoinn Bjðrnsson):
Jeg vænti þess, að háttv. þingdeildarmenn hafi lesiö álit nefndarinnar. Þar
er alt sagt, sem hægt er að segja um
þetta mál. Nefndin hefir öll orðið sammála um að samþykkja frumvarþ þetta
óbreytt, eins og það kom frá háttv. Ed.
Jeg þarf þess vegna ekki að orðlengja
málið frekar.
ATKVGR.:
1.—3. gr. frumv. samþ.
atkv.
4.—7. gr. frumv. samþ.
atkv.
Fyrirsögn frumvarpsins
atkvgr.
Frumvarpinu visað til
14 shlj. atkv.

með 13 shlj.
með 14 shlj.
samþykt án
3. umr. með

Á 53. fundi i Nd., þríðjudaginn 7.
september, var frv. tekið til 3. u m r.
(A. 541).
Leyft með afbrígðum frá þingsköpunum, að taka málið til umr.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frumvarpið samþykt með 12 : 8 atkvæðum og afgreitt
gem ISq frd Alþingi.
(Sjá A. 815).

20. Verkfall opinberra starismanna.
Á 51. fundi i Nd., laugardaginn 4.
sept., var útbýtt
Frumvarpi til laga um verkfáU opinberra
etarfemanna,
eins og það var samþykt við 3. umr.
i Ed. (A. 769).

A 52. fundi í Nd., mánudaginn 6.
september, var frumvarpið tekið til 1.
u m r.
Báðherra: Þetta frumvarp var
borið fram í efri deild af 4 þingmönnum, og samþykt þar, með einum viðauka, með 12 atkvæðum gegn 1 að viðhöfðu nafnakalli.
Jeg býst ekki við, að jeg þurfi að
mæla mörgum orðum með frumvarpinu. Jeg tel sjálfsagt, að enginn neiti
því, að þörf sje á lögum um þetta efni,
eftir þá atburði, sem hjer hafa gjörst.
I öðrum löndum eru lög sett um þetta
efni, t. d. á Frakklandi, og þar lagt
tveggja mánaða fangelsi við sams konar samtökum og talað er um i þessu
frumvarpi. 144. gr. hegningarlaganna
kann að ná til verkfalls, en vafasamt,
hvernig dómstólamir mundu lita á það
mál, sjerstaklega þar sem löggjafinn
mun ekki hafa haft þess konar tilfelli
i huga.
Þar sem nú er áliðið þingtimans og
mig væntir, að menn játi, að nauðsyn
sje á lögum um þetta efni, þá vona jeg,
að deildin láti frumvarpið ná fram að
ganga nefndarlaust eins og Ed.
Bjarni Jónsson: Jeg legg til, að
5 manna nefnd sje kosin til að athuga
frumvarpið.
ATKVGR.:
Frumvarpinu vísað til 2. umr. með
22 shlj. atkv.
Tillaga um nefnd feld með 13:3
atkv.

Á 53. fundi í Nd., þriðjudaginn 7.
september, var frv. tekið til 2. u m t.
(A. 769, 795)
W*
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Forseti: Jeg skal geta þess, að
frumv. þetta þarf afbrigði frá þingsköpunum, og skal jeg svo, að fengnu leyfi
hæstv. ráðherra, bera það undir háttv.
deild, hvort umræður um það skuli
leyfðar.
Leyfið veitt með öllum
kvæða.

þorra at-

vinnu, nema allar leiðir sjeu lokaðar.
En ef svo er, þá geta allir starfsmenn
bundist samtökum um að hætta vinnu
kl. 12 á hádegi. Það er ekki verkfall
að segja upp vinnu, slíkt er öllum heimilt, nema samningar sjeu um einhvern
ákveðinn tíma. í stað verkfalls gætu
allir sagt upp, og frumv. byrgir ekki
þann brunn.
Um sektir þær, sem talað er um í 1.
gr. frumv., sem verður 2. gr. samkv.
brtt. okkar, þá er það að segja, að þær
eru alt of háar. Það virðist hæfilegt,
að þær væru 100—1000, en ekki 500—
5000 kr.
Verkfall er hlutur, sem ekki er óþektur í heiminum, og er heldur ekki talinn neinn glæpur. Starfsmenn við járnbrautir á Frakklandi, sem eru landsins
eign, gjörðu verkfall i vetur, og stjórnin
hafði ekki önnur ráð en að kalla þá í
herinn, og skylda þá sem hermenn að
halda áfram starfi sínu.
Jeg sje ekki ástæðu til að gjöra meira
í þessu máli. Ríður á að tryggja landið gegn verkföllum opinberra starfsmanna þess, og það er trygt með frumvarpinu, og þó enn betur með tillögu
okkar.
Mæli jeg með því, að samþykt verði frv.
þetta með brtt., sem viö berum frara, sem
gjöra frumv. bæði mannúðlegra og aðgengilegra til fylgis og framkvæmda
og heppilegra .til úrslita.

Bjarni Jónsson: Jeg tel lög þessi
mjög nauðsynleg, og þinginu skylt áð
sjá um, að verkamenn geti ekki algjörlega sett vinnuveitendum stólinn fyrir
dyrnar og heft með því framkvæmdir og
ónýtt unnið verk. En lögin geta verið
of hörð. Jeg tel það ákvæði ranglátt
i frumvarpinu, sem meinar verkamönnum að krefjast uppbótar á kaup
gjaldi sinu, meinar þeim það, nema þvi að
eins, að þeir í auðmýkt snúi sjer til
vinnuveitanda. Það þarf ekki svona
þörð lög. Það má nærri geta, að vinnuveitendur sinna engum kröfum um kauphækkun, þegar þeir hafa svona ströng
iög að baki sjer. Það er ekki nema
sanngjarnt og sjálfsagt, að þetta fólk
geti átt tal við yfirboðara sína og haft
einhverja von um árangur. Hagur lands
og þjóðar er trygður með breytingartillögunni frá okkur á þgskj. 795, og
byrjar svo: »Á undan 1. gr. komi ný
grein, sem verði 1. gr. o. s. frv.«. Eins
og sjest á þessari brtt., sem komið hefir
áður fram í Ed., þá er svo ætlast til,
að gjörðardómur skeri úr ágreiningi, sem
Raðherra: Þessar brtt., sem fram
verða kann, á milli starfsmanna og eru komnar, eru þær sömu og í Ed, og
vinnuveitanda, og þegar starfmennirnir það svo nákvæmlega þær sömu, að jafnskipa einn dómara og vinnuveitandi vel formlegar villur eru ekki leiðrjettar.
annan og landsyfirdómur þann þriðja,
Háttv. þm. Dal. (B. J.) lítur svo á,
þá get jeg ekki betur sjeð en hagur að með áorðnum breytingum sje það
landsins sje fullkomlega trygður. Jeg trygt, að opinberir starfsmenn geti sagt
álít að lögin verði nógu ströng raeð af sjer, en þetta er ekki rjett, því að
þessu, og vernda þar að auki landið opinberir starfsmenn geta ekki sagt af
gegn fyrirvaralausri uppsögn einn góð- sjer fyrirvaralaust. En ef brtt. nær
ftn veðurdag. Menn segja ekki upp fram að ganga, þá væri betra að hafa

Wl

ÞÍBgmannafrumvörp samþykt.

922

Verkfall opinberra starfsmanna.

engin .lög; því að samkvæmt henni gætu
allir starfsmenn sagt af sjer og lagt
föálið í gjörðardóm. Þá gæti svo farið,
ftð landssjóður yrði að borga svo og
8vo mikið, og þar með tekið fjárveitingarvaldið af þinginu og fengið í hendur gjörðardómi. Ef þessi brtt. nær fram
að ganga, verður landsstjórn og þing
alveg máttlaust gagnvart starfsmönnum
sinum. Jeg býst við að önnur tilfinning
hafl vakað fyrir flutningsmönnum þessa
frumvarps. Háttv. þm. Dal. (B. J.) áleit,
ftð landinu væri borgið, ef breytingartillögurnar næðu fram að ganga, en þvi
fer fjárri, að svo sje; það getur þvert á
móti kostað landið stórfje, auk þess sem
það er viðurhlutamikið fyrir þingið, að
afsala sjer fjárveitingarvaldinu. Það er
því gjörsamlega rangt hjá háttv. þm.
Dal. (B. J.), að brtt. útiloki þá hættu.
í Ed. var komist svo að orði, að menn
mættu ekki einu sinni kvarta. En það
er alls eigi svo að skilja, að mönnum
sje bannað að berjast fyrir launahækkun og rjettarbótum á rökrjettan og sæmiiegan hátt. Hitt er satt, að kúgun viljum við ekki þola.
Opinberir starfsmenn standa betur að
vigi en aðrir, því að þó að ekki gangi
saman rneð þeim og stjórninni, þá geta
þeir farið til þingsins og sannfært þingmenn. Þeir standa einnig betur að því
leyti, að ekki getur til þess komið, að
þeir missi atvinnu sinu fyrir lock aut.
Auk þess hafa þeir eftirlaun, og er
varla vikið úr stöðunni fyrr en þeir
hafa reynst óhæfir til hennar. Það er
öllum ljóst, að það er mikilvægt atriði,
ef hægt væri að koma i veg fyrir, að
menn leggi niður verk sitt, og vitanlega eru hagsmunir landsins i voða, ef
starfsmenn þess leggja niður vinnu sina.
Það er ekki rjett hjá háttv. þm. Dal.
(B. J ), að verkfall sje ekki talið refsivert í öðrum löndum. Hann nefndi
JTrakkl&nd. Þnr varðar það tveggja

mánaða fangelsi hið minsta, og hjer
gæti það ef til vill heimfærst undir 144.
gr. hegningaílaganna. í Noregi er það
einnig talið hegningarvert. Ef þessi
brtt. verður samþykt, þá væri betra að
hafa engin lög um þetta atriði, önnur
en þau sem nú gilda.
Bjarni Jónsson: Það erýmislegt
sem hæstv. ráðherra vildi bera í bætifláka um þetta atriði. En hann sannfærir engan og ekki einu sinni mig, sera
þó er auðvelt að sannfæra, ef rök eru.
Það kann að vera rjett hjá honum, að
embættismenn geti ekki gengið burtu
eða sagt upp starfi sínu fyi irvaralaust,
en hitt er víst, að sýslunarmenn geta það.
Hann óttast dóma, en það er ekki hætt
við hann verði dæmdur til að borga.
(Ráðherra: Það væri gaman að sjá hv.
þm. Dal. (B J.) sem oddamann i þessum gjörðardómum hans).
Jeg veit að þm. Dal. mundi bera þá
stöðu betur en margur annar, og að minsta
kosti er það meira cn hægt er að scgja um
marga af þeim, er skipa landsstjórn oft
og einatt. En svo jeg viki að málefninu aftur, þá getur það ekki komið til
neinna mála, að samkvæmt þessar brtt.
okkar afsali þingið sjer fjárveitingarvaldinu. Eins og menn vita, heflr stjórnin vald til að ákveða verkakaup; einungis verður þingið að samþykkja það
siðar. Enda væri það erfitt fyrirþingið,
ef það ætti að ráða öll sin hjú og ákveða
laun þeirra í svipinn. Nei, það getur
ekki komið til greina, að tekiðsjefram
fyrir hendurnar á fjárveitingarvaldinu
með þessari breytingartillögu okkar.
Hæstv. ráðherra talar um, að yfirboðarar sjeu máttlitlir gegn undirmönnum
sinuin, en jeg fæ ekki betur sjeð en að
landið sje fullkomlega trygt, þó málið
sje lagt í gjörðardóm, þegar honum er
svo hagað, sem breytingartillagan Begir
fyrir, enda er óþarft að gjöra endilegft
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ráð fyrir þvi, að kröfur verkamanna
um kauphækkun ajeu endilega óaanngjarnar, og ótriilegt, að stjÓrnin þurfi að
nota sultinn sem keyri á starfsmenn
landins. Hæstv. ráðherra mintist á það,
að hjá mörgum þjóðum væri til lög um
verkfall, sem legðu meiri og minni refsingar við. En eins og flestir vita, þá
er verkfall neyðarvörn fyrir heilan flokk
manna, og sama er að segja um opinbera starfsmenn, ef þeir hafa engin vopn
til að knýja fram -kröfur sinar. Ef að
verkamenn og opinberir starfsmenn
gætu ekkert frekara gjört en senda
vinnuveitanda sinum auðmjúkt bænarskjal um launaviðbót, þá gjöri jeg ráð
fyrir, að hver og éin stjórn mundi daufheyrast, ekki síst á erfiðum tímum.
Það er full tryggilegt fyrir land og
þjóð, að stjórnin skipi annan dómarann,
en æðsti dómstóll landsins hinn. Mjer
er sama þótt hæstv. ráðherra nefni annan enn þá óttalegri mann en hann
nefndi áðan. Það er miklu betra vopn
heldur en ströng lög, að tryggja landinu og einstaklingunum góða gjörðardóm í ágreiningsmálum. Auk þess er
það bæði viturlegra og mannúðlegra.
Það þýðir ekki neitt, þótt hæstv. ráðh.
telji agnúana á lögunum formsatriði.
Það sýnir ekki annað en það, að lögin
eru eins og mennirnir, ekki eins góð og
þau ættu að vera. Þótt hægt sje að
fínna einhver ákvæði í hegningarlögum
annara landa, sem beita má óviturlega
gegn því, sem ekki er hegningarvert,
þá efast jeg um, að það sje nokkur
grein til í islenskum hegningarlögum,
sem hægt sje að teygja út yfir þetta,
því að þetta er i eðli sinu alls ekki
glæpsamlegt. Má vera að landið einn
góðan veðurdag standi vopnlaust uppi
gagnvart verkfalli. Ef það er þá trygt,
þá nægir. — Þetta mál er í eðli sínu
ofur einfalt, og það vona jeg að allir
sjái. Þessir starfsmennn eiga að hafa

einhvern veg til að ná sinum rjetti, eins
og aðrir menn.
Hvað sem öðru líður, þá hefi jeg þó
að minsta kosti gjört sjálfum mjer það
þægðarverk, með 'þvi að bera fram þessar brtt., að mjer verður ekki kent um,
þótt þingið samþykki þessi lög. Slik
lög sem þessi ættu ekki að vera samþykt á þingi neinnar-svonefndrar raenningarþjóðar, svo gjörræðisfull sem þau
eru.
Með þessu ætla jeg, að nægilega sje
svarað öllu þvi, sem fram hefir komið
í þessu máli.
Ráðherra: Jeg skal iáta mjer nægja
að svara háttv. þm. Dal. (B. J.) mjög
stutt.
Það er þá fyrst, að hann hjelt því
fram, að þetta bryti ekki bág við fjárveitingarvald löggjafarvaldsins, því að
það veitti ekki laun hverjum einstökum þessara manna. Þetta vissi jeg
mætavel áður. En háttv. þm. Dal. virðist ekki hafa hugmynd um það, að þingið veitir heildarupphæðina, og samkv.
24. gr. stjórnarskrárinnar má ekki greiði
neitt fje, nema heimild sje fyrir veitingunni í fjárlögunum. Það situr síst á
löggjafarþinginu, að gjöra sitt til að
þessi grein verði brotin. Annars var
fátt annað en þetta í seinni ræðu háttv.
þm. Dal., sem nokkru máli skiftir.
Hann sagði, að gjörðardómurinn væri
fyllilega tryggilegur þannig skipaður.
Jeg býst við, að það sje ósköp svipað
og gjörist um gjörðardóma. Stundum sitja
í þeim góðir menn, en stundum ekki. Til
þess að hv. þm. Dal. (B. J.) væri viss um,
að gjörðardómurinn yrði tryggilega skipaður fyrir starfsmennina, þá þyrfti þann
að vera öðru vísi skipaður. Það myndi
jafnan verða svo, að sá maður, sem tilnefndur væri í dóminn af þeirra hálfu,
hjeldi fram þeirra kröfum, og sá maður, sem stjórnin tilnefndi, hjeldi fram
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hennar kröfum. Þá færi svo, að alt
valdið yrði lagt í hendur þess eina
manns, sem yfirdómurinn skipaði.
Jeg heid að það sje svo ekki ástæða
til að vera að karpa meira uin þetta
mál við háttv. þm. Dal. (Bjami Jóns8on: Jeg er líka dauður). Það er rjett,
þm. er dauður. Ef jeg hefði munað
eftir því, þá er jeg ekki viss um að jeg
hefði tekið til máls, því að mjer er ekkert Ijúft að vera að tala við framliðna
menn.
ATKVGR.:
Brtt. 795,1 feld með 18: 4 atkv. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já:
nei:
Bjarni Jónsson,
Björn Hallsson,
Einar Jónsson,
Eggert Pálsson,
Hannes Hafstein, Bened. Sveinsson,
Skúli Thoroddsen. Björn Kristjánss.,
Einar Arnórsson,
Guðm. Eggerz,
Guðm. Hannesson,
Hjörtur Snorrason,
Jóhann Eyjólfsson,
Jón Jónsson,
Jón Magnússon,
Magnús Kristjánss.,
Matth. Olafsson,
Sig. Gunnarsson,
Sig. Sigurðsson,
Stefán Stefánsson,
Sveinn Björnsson,
Þorleifur Jónsson,
Þór. Benediktsson.
Sigurður Eggerz fjarverandi. Sömuleiðis forseti (Ó. B.). Pjetur Jónsson sat
forsetastóli.
Brtt. 795,2 tekin attur.
1. gr. samþ. með 18 : 1 atkv.
2. ■— —
— 19 shlj. atkv.
3., 4., 5. og 6. gr. samþ með 17 shlj.
atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frumv. visað til 3. umr. með 20 shlj.
atkv.

Á 54. fundi i Nd., miðvikudaginn 8.
september, var frumvarpið tekið til 3.
u m r. (A. 769).
Forseti leitaði leyfis til afbrigða frá.
þingsköpum, til þess að. mega taka frv.
þegar í stað til 3. umr., og voru þau
leyfð og samþykt.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frumv. samþ. með 16 shlj. atkv. og
afgreitt
sem löq frá Alþinqi.
(Sjá A. 827).

21. Ritsima- og talsímakerfl.
Á 34. fundi í Nd., mánudaginn 16.
ágúst, var útbýtt
Frumvarpi til laga um breytingu d lögum nr. 35, 20. okt. 1913, um ritsima- og
tálsimákerfi Islands,
eins og það var samþ. við 3. umr. í
Ed. (A. 364).
Á 36. fundi i Nd., miðvikudaginn 18.
ágúst, var frumv. tekið til 1. umr.
Ráðherra: Jeg býst við þvi, aðnefnd
verði skipuð, til þess að fjalla um þetta
mál, og vil þvi láta þess getið henni
til athugunar, að stjórninni hefir borist
brjef frá landsimastjóranum, þar sem
farið er fram á það, að 6. gr. simalaganna sje breytt svo, að i hana sje sett
heimild til að láta reisa hjer loftskeytastöð, þótt eigi dragi hún til útlanda. Eins
og tekið var fram hjer í deildinni um
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daginn, er það vafasamt, hvort hú er
heirnild til að reisa slíka loftskeytastöð.
Jeg vildi að eins benda nefndinni á
þetta henni til athugunar, en býst við,
að jeg komi með brtt. við frumv. við
næstu umræðu, ef nefndinni sýndist
ekki að gjöra það.
Bjðrn Hallsson: Þetta frumvarp,
sem hjer liggur- fyrir, kemur frá háttv.
Ed. Jeg býst við, að nefnd verði kosin hjer i deildinni, til þess að athuga
málið. Þess vegna stend jeg upp til
þess að benda henni á, að hjer erfarið
fram á breytingu frá núgildandi símalögum, viðvíkjandi síraanum, sem á að
leggja frá Egilsstöðum niður Fljótsdalshjerað. I núgildandi lögum er ákveðið, að síminn skuli liggja frá Egilsstöðum, út Hjeraðið um Unaós til Borgarfjarðar, og kostnaðurinn við þenna sima
er áætlaður 32 þús. kr. Aftur á móti leggur landsimastjórnin nú til þá breytingu,
að siminn skuli ekki lagður alla
leið til Unaóss, heldur yfir Sandaskörð,
Bem er fjallvegur milli Hjeraðs og
Borgafjarðar, beina leið til Borgarfjarðar, °g gjörir hann ráð fyrir, að sú lina
kosti um 25,500 kr. Nú er i þessu frv.
frá Ed. ákveðið, að auk þess skuli liggja
lína frá Seyðisflrði til Loðmundarfjarðar,
og kostnaðurinn við hana er áætlaðui;
um 7000 kr., svo að ef báðar þessar linur verða lagðar, þá er kostnaðurinn
líkur sem við að leggja upphaflegu
linuna um Unaósi til Borgarfjarðar. En
nú kemur ekki skýrt frarn í þessufrv..
að linu eigi að leggja frá Egilsstöðum
niður Hjerað til Borgarfjarðar, heldur
virðist mjer megi skilja frv. svo, að þar
eigi engin lína að koma. En það er
ekki meining símastjórans, heldur, að
auk hennar komi þessi stúfur frá Seyðisflrði til Loðmundarfjarðar. Þessu vil
jeg skjóta til háttv. nefndar, að hún at-

hugi og skýri málið, svo hægt sje, að
sjá hvað raeint er með þessu frv.
ATKVGR.:
Frv. vísað til 2. umr. með 15 shlj.
atkv.
Samþ. að kjósa fimm manna nefnd
með 17 shlj. atkv., og voru kosnir í
hana þeir
Sigurður Eggerz,
Pjetur Jónsson,
Stefán Stefánsson,
Björn Hallsson,
Sigurður Gunnarsson.

Á 47. fundi í Nd. þriðjudaginn 31.
ágúst, var frv. tekið til 2. u ra r. (A.
364, n. 615, 635).
Framsm. (Sigurður Eggerz):
Nefndin hefir ekki sjeð ástæðu til þess,
að koma fram með nema 2 breytingartillögur. Fyrri brtt. er að eins til þess,
að fá skýrara orðalag. Prentvilla er
þar þó; orðið »til« á að falla burt, en
komma að koma i staðinn.
Hin brtt. lýtur að loftskeytunum.
Samkvæmt ritsimalögunum er heimilt,
að láta reisa lofskeytastöð, er dragi til
útlanda, en hins vegar mun ekki heimilt samkvæmt þeim að reisa minni stöð.
Samkvæmt breytingartillögunni, ef hún
verður samþykt, er þessi heimild veitt.
Nefndin mælir öll með því, að þessi
heimild sje ákveðin í lögunum, en um
hitt er ágreiningur nokkur i nefndinni,
hvort ástæða væri til að ýta undir stjórnina eða ergií þessu máli. Gjöri jeg ráð
fyrir, að háttv. nefndarmenn gjöri grein
fyrir þessum ágreiningi i ræðumsínum;
en að þvi er snertir mig pérsónulega,
þá skal jeg taka það fram, að jeg tel
rjett, að stöð þessi verði reist sem fyrst.
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Að öðru leyti skirekota jeg til nefndarálitsins.
Bjðrn FTallsson: Jeg benti á
það, þegar þetta frv. kom frá Ed., að
ónákvæmt væri tiltekið í þvi, að þvi
er tekur til símans frá Egilsstöðum. í
lögunum frá 3913 var ætlast tíl, að
siminn skyldi liggja frá Egitestöðum um
Unaós, þar sem Uni danski nam lönd,
til Borgarfjarðar. En síðan hefir landsimastjórinn lagt til, að breyta þessu
þannig, að síminn væri ekki lagður til
Unaóss, sem er niður við sjó, og engin
bygð þar nú, heldur niður í miðja sveit
I Hjaltaataðaþinghá og þaðan til Borgarfjarðar um Sandaskörð. En eftir Ed.frumvarpinu virðist ætlast til, að siminn liggi um Loðmundarfjörð tii Borgarfjarðar, en þá ekki niður Hjerað.
Þessu telur nefndin sjálfsagt að breyta,
enda hefir aldrei verið ætlast til, að
þessi simi lægi þannig.
Símalínan um Unaós til Borgarfjarðar
átti að kosta eftir áætlun um 32 þús.
kr. En með þvi að leggja simann ekki
alla leið frá Egilsstöðum til Unaóss,
heldur niður i miðja Hjaltastaðaþinghá,
yflr Sandaskörð til Borgarfjarðar, sparast um 6—7 þús. kr., vegna þess, að
með því móti verður línan styttri. Aftur á móti ætlast simastjóri til, að aukalina verði lögð frá Seyðisfirði til Loðmundarfjarðar, svo að sá hreppur komist i simasamband, og áætlar, að sú lína
kosti um 7 þús. kr. Þannig verður lítíll
aukinn kostnaður, sem þessari breytingu
fylgir, I mesta lagi um 1000 kr., svo
úr þvi er ekki mikið gjörandi. Hins
vegar býst jeg lika við, að Seyðfirðingar yrðu fúsir til að leggja eitthvað fram
af hreppsfje, til þess að fá simann til
Bín.
Eftirþað, að nefndin hafði rætt þetta
við simastjórann, fjelst hún eindregið á
Alþt. 1915. B. ui.

þessa breytingu, og samdi nefndarálit
og brtt. samkvæmt því. En svo þegar
nefndarálitið kom úr prentun, er sama
villan á ferðinni, þannig, að svo má
skilja, að síminn eigi að liggja frá Loðmundarfirði til Borgarfjarðar, en Hjeraðssirainn ekki nefndur. Jeg sendi þá brtt.
í prentemiðjuna, og er hún hjer á þgskj.
635
Nú hefir háttv. framsögum. (S. E.)
skýrt tekið fram, að hjer sje um prentvillu að ræða, þannig, að orðið >til<
hafi slæðst inn i milli Seyðisfjarðar og
Borgarfjarðar. í því trausti, að þetta
sje skoðað sem prentvilla, sem verði
leiðrjett, um leið og frumv. er prentað
upp, þannig, að orðið »til« falli burtu,
en Ttomma komi i staðinn, tek jegmina
brtt. aftur. Verður þá setningia svona:
Borgarfj. (austur) um Sandaskörð—Loðmundarfjarðar; kemur þá fram, að siminn eigi að liggja niður Hjerað, og að
siminn til Loðmundarfjarðar sje honum
óviðkomandi.
Jeg þarf svo ekki að fjölyrða frekar
um þetta, en vona að jeg sje búinn að
skýra það nægilega fyrir háttv. deild.
Háttv. framsögum. (S. E.) benti á, að
ágreiningur hefði orðið dálitill I nefndinni, ura viðbætinn vlð 6. gr. simalaganna, um það, að ýta undir stjórnina
með að reist yrði loftekeytastöð hjér I
Reykjavik. En þar sem fengin var
upplýaing um að ekki værí hægt, að
reisa loftskeytastöð hjer i Reykjavik, er
væri svo sterk, að hún gæti haft sam*
band til Skotlands eða Noregs, elns og
helst hefir verið gjört ráð fyrir ogsima‘
nefndin i fyrra tók fram í nefndarálití
sinu, þá var jeg og háttv. 2. þm. Eyf.
(St. St.) ekki harðir í þvi, að ýta undir
stjórnina með að byggja þesaar stöðvar.
Við viðurkennum fúslega, að þörf gætl
verið á loftskeytastöð, en töldum rjettast að reisa hana þá fyrst, er hægt væri
59
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að hafa haqa svo stóra, að hún næði
til útlanda. En samt viijum við eXki
ganga beint á móti þessari litlu stöð, af
því að álitið er, að hún geti komið að
talsverðu gagni fyrir sjávarútveginn, og
ef til vill oft og tiðum bjargað mönnum
úr sjávarháska, vegna þess, að ýms skip
eru að fá sjer loftskeytaáhöld, og þar á
meðal botnvörpungar.
Jeg vona einungis, að viðaukatillaga
þessi verði frumvarpinu ekki að falli.
Jeg hefi að vísu heyrt utan að mjer, að
háttv. Ed. sje ekki hlynt þessari litlu
stöð. En jeg vona að minsta kosti, að
deildirnar gjöri þetta ekki að neinu
kappsmáli á milli sin, þannig, að þótt
t. d. háttv. Ed. feldi þetta burtu, þá
færi háttv. Nd. ekki að felia frumvarpið fyrir það, er það kæmi til hennar
aftur. Svo skal jeg ekki lengja umræður meira.
Sveinn Björnsson: Háttv. fram
sögum. (S. E.) gat um, að ágreiningur
hefði um það orðið í nefndinni, hvort
ýta skyldi undir stjórnina eða ekki,
með það að láta reisa loftskeytastöð.
Eftir því sem mjer hefir skilist á nefndarálitinu, þá hefir þetta hik stafað af
þvi, hve mikið öll tæki og áhöld væru
dýrari nú en fyrir ófriðinn.
Hæstvirtur ráðherra gaf þær upplýsingar við fyrirspurnina um daginn, að
kostnaðarmunurinn nú og þá væri hjer
um bil 10%. (Pjetur Jónsson: 10—15%).
Jeg hefi fengið upplýsingar síðan, að
það muni liggja nær 10%. Jeg vildi
nú óska, ef ekki liggja aðrar ástæður
fyrir þessu hiki nefndarinnar, að hún
vildi falla frá því hiki, og hvetja stjórnina til þess, að koma upp þessari stöð
sem fyrst. Jeg er raunar algjörlega
samdóma þeim, er álíta, að hjer eigi að
reisa stóra stöð. En á því eru allmikil
vandkvæði sem stendur, eins og hæstv.

ráðherra hefir þegar skýrt frá. Og ef
farið er að meta mannslífin tilpeninga,
eins og svo oft er gjört hjer í háttv.
deild, þá gæti sú upphæð, er sparaðist
í mannslífum, margborgað þann kostnað, er leiddi af að reisa stöðina, svo að
engan veginn væri forsvaranlegt, að
leggjast það undir höfuð. En væri nú
þessi litla stöð bygð, þá ætti að útbúa
hana svo, að stækka mætti siðar.
Jeg vona sem sagt, að menn láti ekki
kostnaðaraukann vaxa sjer í augum, en
skori á stjórnina, að láta reisa stöðina
sem allra fyrst.
Framsm.

(Signrður

Eggerz):

Jeg er þakklátur háttv. 1. þm. N.-Múl.
(B. H.) fyrir að taka aftur brtt. sína.
Málið verður við það miklu einfaldara.
Hvað snertir 2. breytingartillögu nefndarinnar, þá vil jeg láta þess getið, eins
og kom líka fram í nefndarálitinu, að
við átturn ítarlegt tal um hana við landsimastjórann. Hann tók það fram, að
meðan á stríðinu stæði væri óhugsandi
að reisa stöð, er drægi til útlanda.
Hins vegar mætti reisa smástöð, er samband hefði við skip. Mætti koma þessari stöð þannig fyrir, að seinna yrði
fult gagn að henni, er stærri stöð yrði
reist, þannig, að stærri stöðin yrði þeim
mun ódýrari, er að því kæmi, að reisa
hana. Þetta álít jeg að sje mjög verulegt atriði.
Hvað snertir kostnaðinn, þá áætlaði
landsímastjóri, að hann myndi verða
40,000—50,000 kr. Af ritsimaláninu,
sem tekið var, mun nú vera svo mikið
eftir, að hægt sje að reisa þessa stöð
fyrir þá peninga.
Jeg sje svo ekki ástæðu til þess, að
tala meira um þetta, en legg eindregið
með þvi, að breytingartillugur nefndarinnar verði samþyktar.
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ATKVGR.:
Brtt. 615,1 samþ. með 18 shlj. atkv.
Brtfc 635 tekin aftur.
Brtt. 615,2 samþ. með 16 shlj. atkv.
Frv.gr. svo breytt samþ. með 16 shlj.

þótt það vildi ekki veita hreppunum
styrkinn, sem farið er fram á við 2.
umr. fjárlaganna um daginn. Jeg trúi
því ekki, að menn verði svo ósanngjarnir, að vilja láta þessa hreppa gjalda
atkv.
þess, að þeir liggja ekki í þeim sveitFyrirsögnin samþ. án atkvgr.
um, þar sem sími liggur um. Auðvitað
Frv. vísað til 3. umr. með 15 shlj. býst jeg ekki við, að ráðist yrði í að
atkv.
leggja þessar símalínur á þessu næsta
fjárhagstimabili, en það væri samt mikið
unnið fyrir hreppana, ef þeir hefðu
Á 49. fundi í Nd., fimtudaginn 2. sept., vissu fyrir því, að þessar símalínur yrðu
var frv. tekið til 3. u m r. (A. 680, 688). látnar ganga fyrir öðrum, og framForseti tók málið út af dagskrá.
kvæmdir yrðu að ráðast í þessu efni.
Á 51. fundi í Nd., laugardaginn 4. Það er auðvitað, að þessar línur verða
sept., var frv. enn tekið til 3. u m r. ekki lagðar, nema löglegt gjald komi á
(A. 680, 688, 764).
móti frá sveitunum, sem hlut eiga að
máli. Jeg býst varla við þvi, að þessar linBjarni Jónsson: Tillaga mín, sem ur yrðu mjög mikill kostnaðarauki fyrir
frara er komin á þgskj. 764, er ekki landið. Simalagningin þyrfti ekki að
annað en leiðrjetting á hinu skjalinu, verða svo mjög dýr, því að vel mætti
sem jeg leyfí mjer þá hjer með að taka nota stálþráð i staðinn fyrir eirþráð; en
það er mjög mikill munur á kostnaði.
aftur.
Það, sem þessi brtt. min fer fram á,
Mjer hefír reiknast svo til, að leiðin,
er það, að lagðar verði auka-símalinur sem báðar linurnar ættu að liggja um,
til Skarðs og Staðarfells. Þetta er borið sje um 40 stikuþúsundir á lengd, eða
fram hjer i deildinni fyrir margitrekaða ef menn skilja betur grískuna, þá um
beiðni Dalamanna. Það hafa nú verið 40 kilómetrar.
feldar tillögur frá mjer um að veita
Framsm. (Sigurður Eggerz):
mönnum í nokkrum hreppum fyrir vestan styrk, til þess að leita læknis i lífs- Háttv. þm. Dal. (B. J.) hefir nú borið
nauðsyn, og því ber jeg nú þetta fram. fram brtt. við þetta frumv., sem hjer
Það hljóta allir að skilja það, að það liggur fyrir, og sem hann hefir mælt
er ekki lítill hægðarauki fyrir menn, með og skýrt i ræðu sinni. Þessi tilsem langt eiga til læknis, að geta fengið laga er svo seint fram komin, að nefndað vita hver í sinni sveit, hvern af in hefír ekki getað athugað hana náþremur læknum hægast sje að ná i. kvæmlega. Þó hjelt hún fund 1 morgÞama hagar nefnilega svo til, að nærri un, til þess að ræða þessa tillögu. Á
því jafn erfitt er að sækja alla þrjá þessum fundi var landsslmaatjórinn
læknana, þann f Búðardal, í Reykhóla- staddur, og upplýsti hann það, að hann
hjeraði og læknirinn á Hólmavík. Það hefði ekki rannsakað málið neitt, en
væri þvi mjög mikill ljettir að þvi, að taldi það ekkert brot á simalögunum,
fá þessar simalinur, einmitt af þessum þótt þessum línum yrði bætt við. Nefndin
ástæðum. Þingið ætti því að sjá að hefír ekki sjeð sjer fært að gjöra neina
sjer og samþykkja þessa tillögu mina, ályktun um málið, vegna ókunnugleika og
59*
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vantandi upplýsinga, og er því óbundin
að öllu leyti.
Þá er önnur brtt. frá sama háttv.
þm., þar sem lagt er til, að 2. gr. frv.
falli burtu. En 2. gr. frumv. hljóðar um það, að stjórninni veitist heimild
til að reisa loftskeytastöð hjer i Reykjavik, þótt hún nái ekki til útlanda. Jeg
held, að háttv. þm. (B. J.) hafi ekki
minst á þessa brtt. sina í ræðu sinni;
að minsta kosti hefi jeg ekki heyrt
ástæður hans fyrir henni, en jeg verð
eindregið að leggja það til, að hún
verði feld.
Eins og jeg tók fram við síðust umræðu þessr máls hjer i deildinni, þá
hefir landssimastjórinn lýst yfir því við
nefndina, að þessi litla stöð, sem i ráði
er að reist verði, komi að fullum notum, þótt siðar verði reist önnur stærri,
þvi að það sje ekkert því til fyrirstöðu,
að litla stöðin verði stækkuð. Kostnaðurinn við að reisa stóru stöðina minkar
því í hlutfalli við það, hvað þessi stöð
verður dýr.
Jeg gleymdi að taka það fram við 2.
umr. þessa máls, að landssimastjórinn
ljet það i ljós við nefndina, að honum
þætti rjett, að bærinn ljeti af hendi
ókeypis lóð undir stöðina. Það mun
vera siður annarstaðar að gjöra það,
svo sem í þakklætisskyni fyrir þau
þægindi, sem loftskeytastöðvar veita.
Jeg skal taka það fram, að þótt nefndin
sje öll á einu máli um það, að rjett sje
að gefa stjórninni þessa heimild, þá
hefir hún þó ekki getað orðið sammála
um það, að ýta undir stjórnina með að
flýta þessu máli. Jeg skal lýsa yfir því,
fyrir mitt leyti, að það er mín persónulega skoðun, að meira liggi á að reisa
þessa stöð en nokkra símalínu, sem nú
er i fjáriögunum.
Sjávarútveginum
væri áreiðanlega trygging í þessari stöð.
Það er ekki vafi á því, að þegar þessi

8töð er komin upp, þá fara islensku

togararnir að koma sjer upp loftskeytatækjum. Auk þess yrði þessi stöð til
ómetanlegra þæginda fyrir skip Eimskipafjelagsins, sem nú hafa fengið loftskeytatæki. Jeg álit, að Alþingi eigi
að leggja aðaláhersluna á það, að stuðla
sem best að því, að auka framleiðsluna
landinu, en það gjörir það á engan hátt
betur en með því, að greiða sem best
götu sjávarútvegarins og landbúnaðarins. En af þessu leiðir svo aftur það,
að við megum ekki iþyngja þessum atvinnuvegum með sköttum og álögum,
eins og mjer hefir fundist bóla á, að
Bumir vildu gjöra á þessu þingi.
Jeg skal taka það fram, að rajer er
fullkunnugt um það, að það er nógu
mikið eftir af ritsimalánu, sem tekið var
1913, til þess að reisa þessa loftskeytastöð fyrir, og skal jeg ekki orðlengja
þetta frekara að sinni.
Guðinundur Hannesson: Jeg
get ekki greitt atkvæði með brtt. háttv.
þm. Dal. (B. J.) á þgskj. 686. öllum
þykir að sjálfsögðu þægilegt, að hafa
sírna til læknis, en viða verða menn að
vera án þess, þar sem þörfin er þó
óliku meiri en í Dölunum. Jeg sje því
enga ástæðu til þess, að láta þessa linu
sitja i fyrirrúmi.
Hvað þvi viðvíkur, sem háttv. þm.
Dal. (B. J.) talaði um, að kostnaðurinn
yrði ekki svo mikill við þessa simalagningu, af því að hægt væri að nota
stálþráð í staðinn fyrir koparþráð, þá
vil jeg taka það fram, að jeg veit ekki
til, að stálsímar sjeu neitt ódýrari en
koparsímar, er til lengdar lætur. Þeir
munu að því skapi endingarminni, svo
að sparnaðurinn verður enginn.
Aftur á móti getum við háttv. þm.
Dal. (B. J.) orðið sammála um það, að
ekki sje ástæða til þess, að reisa loftskeytastöð nú sem stendur hjer á landi.
Eina ástæðan til þess, að reisa slika
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stöð, væri sú, að botnvörpungamir hefðu
gagn af benni, en á það hafa ekki enn
verið færðar sönnur. Aftur á móti get
jeg ekki sjeð, að nokkurt gagn yrði að
slikri stöð fyrir skip Eimskipafjelagsins.
Þau myndu varla nota stöðina til annars en að gjöra boð á undan sjer, að
þau væru á leiðinni hingað, en þetta
vitum vjer nú án loftskeyta. Jeg vildi
beina þeirri óak til nefndarinnar i þessu
máli, að hún leitaði sjer upplýsinga um
það hjá útgjörðarmönnum botnvörpunganna, hvort þeir myndu láta þá nota
loftskeytatæki, ef stöðin yrði reist, og
hvort þeir teldu sjer það verulegan
hag. Þessi stöð, sem hjer er farið fram
á að reisa, myndi kosta um 2000 kr. á
ári, auk stofnkostnaðarins, og þótt það
sje ekki mikið fje, þá vil jeg þó ekki
láta kasta þvi út, meðan enginn veit,
hvort stöðin kemur nokkrum manni að
verulegu gagni. Áuk þess eru nú slæmir timar, til þess að ráðast i slik byggingarfyrirtæki sem þetta. Landssimastjórinn skýrir frá þvi, að verðhækkun
ásímatækjum muni nú nema 10 %. En
jeg hygg, að það sje of lágt reiknað;
að minsta kosti hefir Jón Þorláksson
landsverkfræðingur skýrt mjer frá því,
að efni til brúabygginga hafi hækkað
um að minsta kosti 15%, og jeg hygg,
að verðhækkun á símatækjum muni
ekki nema öllu minna.
Björn Hallsson: Það, sem aðall**ga kom mjer til að standa upp, eru
brtt. háttv. þm. Dal. (B. J.) á þgskj.
688 og 764. Mjer finst þær vera út í
loftið, eða að minsta kosti sá liður þeirra,
sem fer fram á, að lagðar sjeu tvær
aukalínur í Dalasýslu. Ritsimanefndin
hafði landssimastjórann á fundi með
sjer í morgun, og hann gat engar upplýsingar gefið nefndinni um þessar línur; um þær hefir engin áætlun verið
gjörð. Það er því ekki sjáanlegt, að

þær yrðu lagðar fyrst uro sinn og þvi
tilgangslaust að setja þær inn í lögin.
Auk þess er hætt við, ef brtt. þessar verða samþyktar hjer í deildinni, að
þá geti það orðið frv. að falli i háttv.
Ed. En það vil jeg með engu móti.
Mál þetta er alveg óundirbúið, og yið
höfum ekki minstu hugmynd um, hvað
linur þessar muni kosta. Vildi jeg því
stinga upp á þvi, að háttv. flutningsmaður (B. J.) taki brtt. þessar aftUr.
Annars mun jeg greiða atkvæði á móti
þeim, þvi jeg sje ekkí betur en að þær
sjeu alveg óþarfar, en stofni á hinn
bóginn frumvarpinu i hættu. Annars
er það ekki í fyrsta sinn, að þessi
háttv. þingmaður kemur með brtt., sem
hafa við lítil rök að styðjast.
Þá stingur háttv. sami þm. (B. J.) upp
á þvi, að 2. gr. frv. falli burtu, nefnilega loftskeytastöðin i Reykjavik. Jeg
tók það fram við 2. umr. þessa máls,
að mjer væri þessi stöð alls ekkert
kappsmál, þótt jeg gjörði engan ágreining um hana i nefndinni, af þvi talsverð líkindi eru til, að hún geti komið
að miklu liði fyrir sjávarútveginn. Jeg
hafði þá skoðun i fyrra, og hefi haná
enn, að við ættum helst ekki að reisa
slíka stöð, nema hún drægi til útlanda.
En jeg vil þó ekki sitja í vegi fyrir,
að hún sje bygð i þessu formi, af þvi
ætlast er til, að hana megi nota að
mestu leyti þegar sterkari stöð verður
reist hjer. Einungis yrði þá að bjargast
við þessa litlu stöð i bráð, en peningunum ætti ekki að vera eytt til einskis i þessa byrjun.
Jeg verð eindregið að leggja á mótí
brtt. háttv. þm. Dal. (B. J.). Jeg sje
ekki, að þær gjöri málinu neitt gagn,
en geta orðið til að spilla framgangi
þess.
Matthías Ólafsson: Háttv. þm.
V.-Sk. (S. E.) talaði um það, hve mikið
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gagn væri að binni fyrirhuguðu loft- geti komið landbúnaðinum að haldi, meðskeytastöð. Jeg spurði hann, að hverju an hún dregur ekki lengra en til Færleyti hún kæmi sjávarútveginum að eyja.
gagni, en fjekk ekkert svar við því. Jeg
Framsm. (Sigurður Eggerz):
ætla nú að endurtaka spurninguna og
Út
af fyrirspurn háttv. þm. V.-ísf. (M.
óska, að fá greinilegt svar við henni.
Það er alt undir því komið, hvernig Ó.) um, hvort hægt væri að benda á, að
jeg greiði atkvæði í þessu máli. Jeg loftskeytastöð, eins og eú, sem hjer er
get ekki skilið gagnið af loftskeytastöð, farið fram á að byggja, geti komið sjávsem ekki dregur til útlanda, og ætti arútveginum að haldi, vildi jeg leyfa
mjer þó að vera það mál eins ljóst og mjer að taka fram, að jeg fæ ekki betháttv. þm. V.-Sk. (S. E).- Það er að ur sjeð en þetta gæti orðið með ýmsu
vísu satl, að við gætum ef til vill feng- móti.
Fyrst og fremst veit jeg ekki betur
ið frjettir af skipum, sem eitthvað gengi
að eða hefðu farist, og gagnið yrði þá en að svo hafl verið litið á, að brýna
ekki annað en að sorgarfregnir kæmu nauðsyn bæri til að gjöra eitthvað til
fyrr en ella. Þetta held jeg sje eina öryggis lífi sjómanna, og háttv. þm. V.ísf. (M. Ó.) hefir sjálfur borið fram tildæraið.
Annað mál er það, ef stöðin drægi lögu til þingsályktunar um að skora á
til útlanda; þá gæti verið hjálp að stjórnina að rannsaka orsakir slysa á
henni á ýmsa vegu, t. d. ef sæsíminn sjó. Með því að byggja þessa stöð, er
bilaði, en það yrði ekki eingöngu sjáv- ein tryggingarráðstöfun gjörð til að
arútveginum i hag, heldur öllu landinu. bjarga lífi sjómanna, því jeg gjöri ráð
Að visu gætu útvegsmenn fengið að fyrir því, að þegar hún er komin upp,
vita, hvað botnvörpungar þeirra fengju muni togararnir fá loftskeytatæki. í
á hverjum degi, ef þeir þá hafa loft- öðrum löndum er það talin sjálfsögð örskeytaáhöld, en að það eitt sje hagur yggisráðstöfun til að bjarga lífi sjófarfyrir útgjörðarmennina held jeg sje enda, að skip sjeu útbúin með slík
óraögulegt að segja.
tæki. Og i Ameríku er það beint gjört
Það væri hugsanlegt, að frjettir kæmu að skilyrði með lögum, að skip, sem
hingað með sæsimanum um, hvernig flytja ákveðna tölu farþega, hafi loftmarkaður stæði i útlöndum, t. d. að hann skeytaútbúnað. Þetta sýnir best, hve
væri lágur í einhverjum hafnarbæ, sem nauðsynleg menn álíta loftskeytatæki
útgjörðarmaður hefði sent botnvörpung annarstaðar. Enda er hægt að benda á
sinn til, og að hann gæti þá sent skip- ótal dæmi um það, að mörgum mannsinu skeyti um, að fara ekki þangað, lífura hefir verið bjargað, bara fyrir
heldur eitthvað annað. Jeg get ekki það að loftskeytatæki voru til. (Malih.
sjeð, að stöðin gæti komið að gagni á Ólafsson: Af öðrum skipum). Satt er
annan hátt. Það er ekki nóg að segja, það, að oftast nær er mönnum í neyð
að það sje sjávarútveginum til gagns, bjargað af öðrum skipum, sem kvödd
að þessi stöð sje reist, það verður að eru til hjálpar með loftskeytum. En ef
leiða skýr rök að því. Og mitt atkvæði t. d. skeyti kæmi frá einhverjum togarí þessu máli veltur á því, að það sje anna til stöðvarinnar hjer, að hann væri
sýnt.
í háska, þá má venjulega fá hjer skip
Jeg get ekki heldur sjeð, að stöðin á höfninni til þess að fara út og bjarga.
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Auk þess, sem stöðin hjer gæti sent jeg hefi borið fram. En sama mótbáran
skeyti til skipa í hafi, um að halda tog- á við um alla 3. flokks síma. Um
aranum til hjálpar. Það þarf því ekki Barðastrandarsimann er heldur engin
annað, en vísa til reynslu annara þjóða kostnaðaráætlun, það er ekki einu sihni
í þessu efni. Og þetta atriði, að tryggja ákveðið, hvar hann eigi að byrja. Hitt
lif sjómannanna, tel jeg það lang þýð- ætla jeg að væri nægar upplýsingar,
ingarmesta atriði i þessu máli. En svo sem jeg gaf, að vegalengdin, sem báðar
má benda á ýmislegt fleira, þar sem þessar símalinur eiga að ná yfir, eru
loftskeytastöð getur komið sjávarútveg- samtals 40 stikuþúsundir og að engar torinum að haldi. T. d. er hægt að senda færur eru á leiðinni. Það er því engin
togurunum skeyti um, hvar best fiskist, ástæða gegn aukalinunum, að ekki sje
hvar þeir geti fengið kol og yfirleitt til kostnaðaráætlun. Það er ekki rjett
ráða fram úr ótal spursmálum, sem fyr- hjá háttv. 1. þm. Húnv. (G. H.), að stálir kunna að koma. Þegar stöðin er þráður sje ekki ódýrari en koparþráður.
bygð, fá útgjörðarmenn hvöt til að setja Að þvi þarf engum getum að leiða;
loftskeytatæki í skip sin, enda nú æði allir vita það.
margir, ef ekki allir, erlendir nýtýsku
Ein ástæða, sem háttv. 1. þm. N.-Múl.
togarar útbúnir með loftskeytatækjum.
(B. H.) bar fram gegn brtt. ininni, var
Þar sem háttv. þm. V.-ísf. (M. 0.) sú, að hún mundi verða frv. að falli i
mintiöt á ummæli min um landbúnað- Ed, ef hún væri samþ. hjer. Hvernig
inn, þá skal jeg geta þess, að jeg nefndi getur hann vitað það? Hvaða ástæða
ekki landbúnaðinn í sambandi við loft- er það móci tillögunni, þó að einhver
skeytastöðina, heldur í sambandi við þingmaður ímyndi sjer, að Ed. verði
óeðlileg höft á aðalatvinnuvegum lands- henni mótfaliin ? Ed. e» ekki svo ósanngjörn, að hún fari að fella frumv., þó
ins.
þessum linum sje bætt við, þegar hún
Bjarni Jónsson: Háttv. 1. þm. sjer þörfina. Vona jeg, að þm. breyti
Húnv. (G. H.) talaði um, að þingmönn- nú skoðun og greiði till. minum atkv.,
um væri ofætlun að greiða atkvæði um þegar hannsjer, hversu spádómar hans
tillögu, sem ekki kæmi fram fyrr en á liggja í lausu lofti. En þó að þær yrðu
fund væri komið. Ef hann hefir mælt frumv. að bana, hvað er þá i hættu?
það til brtt. minna, þá eiu þau um- Jú, þá væri simaspotti í hans kjördæmi
mæli ekki á rökum bygð, þvi að fyrri austur i Múlasýslu i veði. Þess vegna
brtt. mín kom fram, þegar máli þessu má ekki tefla frv. í neina tvisýnu. Það
var frestað um daginn, og hefir verið í gjörir ekkert, þótt Dalamenn deyi.
Jeg hefi lagt til að fella loftskeytavörslum þingmanna siðan, en siðari tilstöðina
úr frv., af þvi jeg vil ekkiloftlagan er að eins orðabreyting. Jeg
skeytastöð,
sem dregur skemra en tíl
hafði nefnt Patreksfjörð, sem upphaf
símalinunnar, en siðan hefir landssima- Noregs. Það hefir alt af verið þyrnir
stjórinn sagt mjer, að það væri ekki í minum augura, að vera upp á þessa
ráðið, hvort línan byrjaði þar, þaðgæti Færeyjastöð kominn. Samt er jegsainverið, að hún yrði látin byrja í Bildu- mála nefndinni um það, að stöðin getur
orðið skipum að gagni, þótt hún dragi
dal.
Háttv. 1. þm. N.-Múl. (B. H.) kom ekki lengra en til Færeyja. Það er almeð þá mótbáru, að engin kostnaðar- veg rjett, sem háttv. framsögum. (S. E.)
áætlun væri til um símalínur þær, sem sagði um gagn það, sem skipgeta haít
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af henni. Og jeg vil bæta því við, að að botnvörpungaútgjörðin mundi lítið
ef botnvörpungur strandar austur á eða ekkert gagn hafa af loftskeytastöðfjörum, þá mætti oft senda björgunar- inni. Út af þeim ummælum vildi jeg
skip austur, sem gæti dregið hann heil- bæta fáeinum orðum við það, sem aðrir
an út, áður en hann grefst í sandinn. hafa sagt.
í fyrsta lagi er varla við því að búLítil stöð er ekki lengi að borga sig á
þann hátt; til þess þarf ekki marga ast, að botnvörpungarnir fái loftskeytabotnvörpunga. Eins er það, ef útgjörð- tæki, fyrr en stöð er komin á landi, og
armaður fær frjettir um góðan markað geta þeir þá ekki orðið hver öðrum að
eriendis, en skip hans úti í sjó, þá getur liði á meðan.
í öðru lagi er það fjarri þvi, að þýðhann sent því skeyti, að fara strax út,
ingarlaust
sje að hafa stöð á landi i
í stað þess að koma inn áður, eins og
hættutilfeilum. Það er oft, sem botnráð hafði verið gjört fyrir í fyrstu.
Nú vil jeg sýna minn samvinnu þýð- vörpungarnir gætu kallað hver á annleik og taka aftur till. mina um að felia an, en i mörgum tilfellum gætu þeir
loftskeytastöðina i burtu, ef framsm. vill þurft að fá hjálp úr landi. Það geta
lýsa þvi yfir, að slík smástöð, sem gjört komið fyrir þannig iagaðar bilanir á
var ráð fyrir að reisa, tefji ekki fyrir skipum, sem gjöra það að verkum, að
stóru stöðinni. Jeg vil fá að vita, hvern- þau farist eftir 1—2 daga, ef ekki næst
ig turninn á að vera bygður. Það er til hjálpar.
satt, að vjelarnar í litiu stöðinni má
Fleira mætti telja upp, sem væri til
alt af selja aftur, en turninn þarf að hagnaðar fyrir botnvörpungaútgjörðina,
vera þvi hærri, sem stöðin á að draga en jeg ætla að snúa mjer að öðru.
lengra, _og því hærri sem turninn er, því
Það má lika líta á það i þessu samtraustari verður undirstaðan að vera. bandi, að þegar mikið fiskast, getur
Verði byggingunni hagað svo, að neðri hver dagurinn staðið á tugum þúsunda.
hluti hennar geti orðið undirstaða að Það varðar botvörpungana ekki litlu,
stærri turni, og ef framsögum. lýsir yfir áð geta fengið að vita það, á hvaða
þvi, að þessi stöð tefji ekki fyrir því, tima fiskurinn gengur á þessum og þessað stærri stöð verði reist, þá get jeg um stað. Það skiftir t. d. miklu, að fá
tekið aftur till. aftur, með tilliti til þess að Vita það með vissu, þegar fiskurinn
gagns, sem sjávarútvegurinn getur haft er að minka á Bankanum, hve nær hann
af þessari litlu loftskeytastöð.
kemur á Hvalbak. Hjer er því um
auknar tekjur landssjóðs og einstakra
Sveinn Björnsson ; Jeg bjóst ekki manna að ræða. Og þetta nær ekki
við, að svo langar umræður mundu eingöngu til Suðurlands — það varðar
verða um þetta mál. Jeg hjelt, að all- hag alls landsina. Yfirleitt hygg jeg
ir væru sammála um, að hjer væri um það, að hver sá, er nokkra nasasjón
verulega nauðsyn að ræða. Mig furð- hefir af sjávarútvegi, hljóti að sjá, að
áði sjerstakiega á þvi, að háttv. þm. V.- hjer getur verið um griðarmikla hagsIsf. (M. Ó.) skyldi standa upp og mæla muni að ræða. Enginn hefir haldið þvi
á móti því, að bygð væri loftskeytastöð. fram, að þetta sje útveginum til tjóns, og
(Matthla.8 Olafsson: Jeg talaði ekki á þegar um svona mikla hagsmöguleika er
móti þvi). Mjer skildist ekki betur, en að ræða, þá get jeg 'ekki skilið það, að
hafi hann ekki gjört það, þá bið jeg af- unnendur sjávarútvegarins leggi á móti
sökunar. En hann hjelt því þó fram, þessu frumv. Jeg get tekið undir það

945

Þingmannafrumvörp samþykt.

P46

Ritsima- og talnimakerfi.

með háttv. framsm. (S. E.), að jeg álít
meiri þörf á þessu fyrirtæki en öllum
þeim símum, sem ætlast er til að verði
lagðir á næsta fjárhagstimabili. Það er
ekki rjett af háttv. þm. Dal. (B. J.), að
leggja móti þessu frumv., þótt við getum ekki strax reist stöð, er dragi til
útlanda. Við meðmælendur þessa frv.,
höfum hver eftir annan !ýst yfir þvi, að
við óskuðum þess, að slik stöð yrði reist
sem fyrst. En þótt ekki sjeu tök á þvi i ár,
þá tjáir ekki, að vilja ekki kománeinu
af því, er til var ætlast, i framkvæmd,
vegna þessa. Hann sagði, að athugavert væri að reisa slika stöð, nema
trygging væri fyrír þvi, að hún kæmi
að notum, er stærrí stöð yrðireist. • En
það. hefir þegar verið sýnt fram á
það, af þeim mönnum er tekniskt vit
hafa, að hún geti komið að fuilum notum, að minBta kosti mest af henni, er
stærri stöðin verður reist. Jeg ætla
ekki að fara að hætta mjer út i deilu
um þetta tekniska atriði, en vil benda
háttv. þm. á álit rítsimastjórans, er
prentað er með nefndarálitinu i fyrra.
Jeg skai svo ekki orðlengja þetta frekar, en vænti þess, háttv. þingmenn,
þar á meðal háttv. þm. Dal. (B. J.),
beygi sig fyrir þeim rökum, er færð
hafa verið fyrir málinu og samþykki
frumv.
Matthías ólatsson: Jeg get lofað háttv. flutningsmönnum þessarar brtt.,
að greiða atkvæði með henni, ef þeir
geta sannfært mig um það, að það komi
að nokkru gagni. En það hefir þeim
ekki heppnast, og jeg kem ekki auga
á það, meðan engu er slegið föstu um
það, hvort botnvörpungaeigendurnir
nwini setja loftskeytaáhöld á skip sin,
þóttþetta frumv. verði samþykt. Þá
fyrst, er þeir gjöra það, á landið að
rjetta þeim höndina. Verði þessi stöð,
Alþt. 1915 B> IH.

er frumv. heldur fram, reist, þá býst
jeg við því, að hún eyði miklum tima
ársins i það að tala við sjálfa sig og
einstaka útlend skip. Til þess að nokkurt gagn gæti orðið að henni, yrði jafnframt að gjöra öllum botnvörpungum
það að skyldu, að útvega sjer loftskeytatæki. En þá færí skörin að færastupp
i bekkinn, ef menn væru ekki látnir
sjálfráðir um slíkt, og þá býst jeg við
að háttv. þm. V.-Sk. (S. E.) fengi verulega ástæðu til þess að tala um, aðverið væri að leggja skatt á sjávarútveginn. Og jeg þekki sjómenn þá illa, ef
þeir tækj'u slikum valdboðum vel.
Það er svo margt, sem hljóraar ósköp
vel í eyrum, en er i raun og veru lltils
virði, þegar það er athugað niður i kjðlinn. Formælendur frumv. segja, að
stöðin geti sagt mönnum frá þvi, hvar
fiskur sje i það og það skiftið. En
hvernig eiga menn að vita það á landi?
»Þeir fá skeyti um það«, segja þeir. En
ætli það sje ekki fult eins titt, að menn
reyni sem mest að dylja það, hvarþeir
fá mestan aflann og jafnvel reyni að
villa mönnum sýn, til þess að geta verið sem lengst einir um hituna. Að
minsta kosti þekki jeg mörg dæmi til
þessa. Það er auðvitað satt, að viti
menn alment á landi um það, hvar
fiskurinn er, þá er hægt að senda skeyti
um það, en það er alveg eins hægt nú,
þvi að botnvörpungarnir skjótast svo
oft inn á hafnir og sima þá venjulega,
til þess að afla sjer frjetta um fiskinn.
Háttv. þm. Dal (B. J.) vitnaði í það,
hve loftskeyti gætu komið að góðu haldl
og bjargað mörgum, ef skip lenti i
háska. Þetta er alveg rjett, en til þess
að gagn verði að þvi, þá verða skipin
að hafa tækin. Það tjáir litið, þótt loftskeytastöðin ein frjetti þetta. Það voru
skip, er loftskeytaáhöld höfðu, erbjörguðu t. d. farþegum þeim, er komust lífB
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af, er »Titanic« fórst. En þá ber aftur Turninn má stækka og mótorinn má
að því, sem jeg sagði fyrst, til þess að nota við minni stöðvar.
Að þvi er snertir Færeyjastöðina, þá
stöðin kæmi að nokkru haldi, þá yrði
þarf
háttv. þm. ekki að bera kvíðboga
því að vera slegið föstu, að skipin öflfyrir
því, að hún verði reist, því að jeg
uðu sjer þessara tækja.
skýrði
frá því hjer í háttv. deild, er
Það er líka rjett, að stöðin geti geflð
upplýsingar um, hvar kol væri að fá á háttv. 1. þm. Rvk. (S. B) bar fram
þessum og þessum tíma. En þetta hefir fyrirspurn sína um loftskeytastöð í
ekki verulega þýðingu, því venjulega Reykjavík, að jeg hefði átt tal við
hafa útgjörðarmenn fyrir fram trygt sjer »trafik«-ráðherra Dana um Færeyjastöðkolabirgðir á ákveðnum höfnum, Eski- ina, sem einu sinni var ráðgjört að komfirði, Norðfirði, önundarfirði, ísafirði o. ið vafri upp í sameiningu við oss, en
ummæli hans um stöðina voru á þá
s. frv., og ganga alt af að þeim þar.
leið,
að ekki gæti borgað sig fyrir Dani
Ef jeg hefði vissu fyrir þvi, að von
háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.) um það, að botn- að hafa stóra stöð, er til íslands dragi,
vörpungarnir útveguðu sjer þessi tæki, til þess að annast sambandið milli
rættist, þá mundi jeg manna fúsastur tveggja eyja á Færeyjum, þar sem kabgi^iða frv. atkvæði. En jeg kann þvi el verður ekki komið við, af þeirri
illa, að verið sje að færa ástæður, sem ástæðu, að reksturskostnaður við stóru
ekki eru til, fyrir máliuu. Þess ber líka stöðina yrði hlutfallslega svo mikill, er
að gæta, að það mun vera litt mögulegt hún væri notuð til að annast Færeyjafyrir skipin, að afla sjer þessara tækja, sambandið. Jeg ljet þess þá og getið við
meðan ófriðurinn stendur yfir.
Þess ráðherrann, að jeg gjörði enga kröfu
vegna væri það, að minu áliti, best að til samvinnu um stöðina frá íslands
láta málið biða næsta þings, enda væri hálfu, enda hefir mjer skilist, að lítið
þá hægt að vera búinn að afla sjer vit- hljóð væri fyrir þvi að taka stöð, ertil
neskju um það, hvort útgjörðarmenn Færeyja drægi.
mundu afla sjer loftskeytatækja, ef svipJeg vona því, að háttv. þm. taki brtt.
að frv. þessu yrði að lögum.
sina aftur, er hann hefir fengið þessar
upplýsingar.
Framsm. (Sigurður Eggerz):
Jeg hygg ástæðuiaust, að svara háttv.
fláttv. þm. Dal. (B. J.) sagði, að ástæða þm. V.-Isf. (M. 0.) mörgum orðum, þar
sin, til þess að leggja á móti málinu, sem mjer heyrðist það á niðurlagi ræðu
væri sú, að hann væri hræddur um, að hans, að hann mundi ljá þessu máli
þetta frv. yrði til þess að tefja fyrir því, atkvæði sitt. Mjer skilst líka að allir,
að við fengjum svo öfluga stöð, að hún og ekki síst hann, hljóti að sjá af’þvi,
drægi til útlanda. Jeg er honum sam- sem jeg tók fram í síðustu ræðu minni,
mála um það, að heppilegt sje sem fyrst að sjávarútveginum getur orðið margað fá svona öfluga stöð, en eins og jeg víslegt gagn að þráðlausri sföð, og vænti
tók fram áðan, þá eru ekki tök á þvi jeg, að rök þau, sem færð hafa verið
nú, vegna ófriðarins. Hins vegar hefi máli þessu til stuðnings, nægi til að
jeg orð landsímastjórans fyrir því, að tryggja því velvilja háttv. deildar og
þes8i minni stöð getur ekki orðið stærri greiðan gang gegn um þingið.
stöðinni Þrándur í Götu, því að hana
má reisa svo, að hægt verði að nota
Bjarni Jónsson: Eftir yfirlýsingu
hana, þegar stærri stöðin verður reist. háttv. framsögum. (S. E.) og .þvi, sem
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hœgt var að fá út úr ræðu háttv. 1.
Frumv. samþ. með 18 shlj. atkv. og
þm. Rvk. (S. B.), þegar vefurinn var endursent Ed.
rakinn utan af henni, þá sje jeg, að
(A. 770).
mjer hefir verið svarað fullnægjandi.
Þessi stðð á ekki að verða til þess að
tefja fyrir öflugri stöð, og þáð ertilætlun nefndarinnar, að stjórnin fari strax
að leita samninga við >Mikla norræna<
um það, hvernig málinu skuli hagað.
22. Bannlagabreyting’.
Nefndin hefir þá látið ótvíræðlega uppi,
Á 37. fundi í Nd., fimtudaginn 19.
að hún er á sama máli sem simanefnd- ágúst, yar útbýtt
in í fyrra. Þétta vildi jeg fá fram. Og Frumvarpi til laga um viðauka og breytþar sém jeg á hinn bóginn sje, að þessi ingu d lögum nr. 44, 30. jáli 1909, tim
litla stöð getur orðið sjávarútvegi íslend- aðflutningsbann d dfengi,
inga til mikils gagns, þá tek jeg brtt.
eins og það var samþ. við 3. umr. í
mina aftur.
Ed. (A. 431).
Á 39. fundi í Nd., laugardaginn 21.
Brtt. 764 var of seint fram komin, og ágúst, var frv. tekið til 1. u m r.
afbrigði frá þingsköpum um hana leyfð
og samþykt.
Jón Magnússon: Jeg leyfi mjer
að stinga upp á þvi, að skipuð verði 5
manna nefnd i raálið, að lokinni þessATKVGR.:
ari umræðu.
Brtt. 688 tekin aftur.
— 764, 2 tekin aftur.
ATKVGR.:
— 764, 1 feld með 17:6 atkv. að viðSamþ.
að vísa málinu til 2. umr. með
höfðu nafnakalli, og sögðu
14:10 atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og
jd:
nei:
sögðu
Bened. Sveinsson, Björn Hallsson,
nei:
jd:
Eggert Pálsson,
Bjarni Jónsson,
Björn
Hallsson,
Eggert
Pálsson,
Sigurður Eggerz, Björn Kristjánss.,
Bened. Sveinsson,
Bjarni Jónsson,
Guðm. Eggerz,
Sig. Gunnarsson,
Einar Arnórsson, Einar Jónsson,
Skúii Thoroddsen, Guðm. Hannesson,
Guðm. Hannesson, Guðm. Eggerz,
Hannes
Hafstein,
Sveinn Björnsson.
Hannes Hafstein,
Jón Magnússon,
Hjörtur Snorrason,
Hjörtur Snorrason,
Sig. Eggerz,
Jóhann Eyjólfsson,
Sig. Gunnarsson, Jóhann Eyjólfsson,
Jón Jónsson,
Jón Jónsson,
Sig. Sigurðsson,
Jón Magnússon,
Skúli Thoroddsen, Magnús Kristjánss.,
Magnús Kristjánss.,
Þór. Benediktsson.
Stef. Stefánsson,
Pjetur Jónsson,
Sveinn
Björnsson,
Sig. Sigurðsson,
Þorl. Jónsson.
Stef. Stefánsson,
Matthías Ólafsson og Pjetur Jónsson
Þór. Benediktsson.
Þeir Matth. Ólafsson og Þorl. Jóns- greiddu ekki atkvæði og töldust til
son greiddu ekki atkv., og töldust til meiri hlutans.
Einn þm. fjarverandi.
meiri hl. Tveir þm. fjarstaddir.
60*
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Fimm manna nefnd samþ. með 18 shlj.
atkv. og i hana kosnir með hlutfailskosningu
Sigurður Eggerz,
Pjetur Jónsson,
Jón Magnússon,
Jón Jónsson,
Sveinn Björnsson.

Á 50. fundi í Nd, föstudaginn 3. sept.,
var frv. tekið til 2. u m r. (A. 431, n.
654 og 691).
Frainsðgum. meiri hl. (Sveinn
Björnsson): Jeg vænti þess, að allir
háttv. þingmenn hjer í deildinni hafi
lesið bæði nefndarálitin á þgskj. 654 og
691. Ef svo er, þá er mönnum víst
ljóst, hvað það er, sem milli ber og
ljósar þær ástæður, er við færum fyrir
því, að viö viljum samþykkja frv. með
þessum breytingum, er við leggjum til.
Eins og háttv. þingmönnum er kunnugt,
þá er þetta frv. komið fram til þess,
að bæta úr bannlögunum. Tilgangurinn
er ekki annar en sá, að fá skýrari þau
ákvæði, sem ekki eru nægilega ljós í
bannlögunum, og sumpart að bæta þá
galla, sem á þeim voru og sem verður
að bæta úr, ef lögin eiga að haldast i
gildi. Meiri hlutinn fær ekki skilið,
hvernig á því stendur, að menn skuli
ekki vera alveg ákveðnir i þessu máli,
annað hvort að nema lögin alveg úr
gildi, eða þá að gjöra þau svo úr garði,
að þeim verði sem minst áfátt. Þetta
frv. fer ekki fram á neina stefnubreytingu i þá átt, að útrýma áfengisnautn
úr landinu. Minni hlutinn mun heldur
vera á þeirri skoðun, að lögin sjeu til
bóta en hítt, en úr því þeir vilja ekki
afnema lögin, þá er mjer óskiljanlegt
með öllu, að þeir skuli ekki vilja bapia
þau. Ef einhverjir gallar eru á ein-

hverjum lögum, sem gjöra framkvæmd
þeirra erfiða, þá er það beinlínis sTcylda
löggjafarvaldsins, að bæta þá galla, er
það hefir tekið eftir þeim. En til allrar
óhamingju virðist sjl skoðun vera rikjandi hjá helsti mörgum andbanningum, að best sje að bánnlögin sjeu svo
ófullkomin, og Býni sig þess vegna svo
óheppileg, að menn fái augu sin opnuð
fyrir þvi, að þörf sje að nema þau úr
gildi. En þó menn nú hugsi svo, þá
mega þeir menn, sem á Alþingi sitja
og eru löggjafar þjóðarinnar, ekki gjöra
neitt, sem getur orðið til þess, að spilla
fyrir lögunum, svo lengi setn þau eru í
gildi, heldur ber þeim þvert á móti
skylda tii, að gjöra þau svo vel úr
garði, að sem öruggast sje, að þau verði
sem best haldin.
Jeg vil nú leyfa mjer að minnast á
brtt. háttv. minni hluta i sem fæstum
orðum. Eins og frv. liggur fyrir frá
Ed., þá mega læknar útvega sjer eins
mikið af áfengi og þá lystir. Það hefir
verið deilt töluvert um það í landinu,
hvort nokkra nauðsyn bæri til þess, að
lyfsalar hefðu annan vínanda í búðum
sinum en hreinan spiritus. Æðsti maður læknastjettarinnar hjer á landi segir, að þess þurfi ekki, en meiri hluti
alira lækna úti um landið telur það
óheppilegt, að þeir geti ekki náð í þau
vín, er þeir vilja. Eins og á stendur,
þá vill meiri hlutinn gjöra læknunum
þetta mögulegt, en á hinn bóginn vill
hann setja þau ákvæði inn í frv., að
þeir geti einungis fengið þessi vín í gegn
um lyfjabúðir. Mikið hefir verið talað
um, að hætt væri við misbrúkun frá
læknanna hálfu, að þeir mundu nota
vinin til neytslu, bæði handa sjálfum
sjer og öðrum. Slikt er ekki tilgangurinn, og þess vegna verður að hafa
eftirlit með læknunum, og hægast verður að hafa eftirlit með þeim með þvi,
að láta þá fá vínin gegn um lyfjabúð-
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imar, i stað þess að leyfa þeim að útvega sjer það beínt frá útlöndum, án
nokkure milligöngumanna.
í 3. gr. er ákvæði um það, að ekkért islenskt skip megi flytja áfengi til
landsins, nema það, er fara skal til um*
sjónarmanns áfengiskaupa. Meiri hlutinn er þeaau samþykkur hvað þau skip
snertir, er vjer eigum, að undanskildum fólksflutningaskipunum. Nefndinni
fanst álitamál, hvort ætti að veita mönnnnum vin fyrir utan landhelgislinuna.
Og með tilliti til þess, að vinbann gæti
skaðað fólksflutningaskipin, þá leggur
meiri hlutinn það til, að atjórnin geti
veitt millilandafólksflutningsskipum undanþágu i þessu efni. Jeg skal þó geta
þess, að einn af nefndarmönnum (S. E.)
hefir skrifað undir þetta atriði með fyrirvara.
Meiri hlutanum finst varhugavert að
herða nú á þessum lagaákvæðum. Að
visu má segja, að á akvæðunum sje
hert í 3. gr. En það, sem þar er gjört,
fer ekkert lengra en lögin sjálf i þvi,
að skerða rjett manna til áfengisneytslu;
þau snúa sjer að eins að eftirlitinu.
Sama er að segja um ákvæðin i 4. gr.
Að hafa lög i landinu, sem ekki má
lita eftir með, hvoft haldin sjeu, er með
öllu óhæfilegt. Þá er miklu betra að
nema þau úr gildi. Minni hlutinn álitur varhugavert, að saínkvæmt 4. grein
frumvarpsin8 sje ákveðið, að láta ölvaða
menn sæta tvöföldum sektum. Það er
ekki óvanalegt í útlendri löggjöf, að
hegning fyrir tvenns konar brot sje
harðari. Enda er alveg sjálfsagt, að sá,
sem ekki vill skýra frá þvi, hvar hann
heflr náð í áfengi, sje látinn sæta sektum; annars væri ákvæðið í 13. grein
bannlaganna alveg tilgangslaust. Það
væri líka eins dæmi í íslenskri löggjöf,
ef engin tök væru til þess, að fá menn
til að gjöra þá skyldu sina, sem þeim
þer samkvæmt lögum. Jeg fjölyrði nú

ekki frekar um þetta að sinni, en leyfi
mjer að vona, að háttv. deild taki þessu
vél, því það má ekki sæmilegt heita,
að láta bót á þessum lögum undir höfuð leggjast, fremur en öðrum.

Framsm. minni hlutans (Jón
Jón&son): Jeg hygg, að þetta mál
hafl verið flutt meira af kappi en forsjá, að minsta kosti fanst mjer það
koma fram við umræðurnar í Ed. Þjóðin sjálf heflr ekki æskt eftir neinum
breytingum á lögunum. Við, sem erum
í minni hluta, álitum, að það, að herða
á lögunum i hegningaráttina, geti miklu
fremur orðið til þess, að vekja mótspyrnu á móti þeim, en hitt. Það er ekki
rjett hjá háttv. framsm. (S. B.), að við
andbanningar viljum hafa lögin sem
ófullkomnust. Við höfum látið okkur
hægt siðan lögin gengu i gildi, og er
þess vegna ekki ástæða til þess, að
drótta þessari ásökun að okkur.
Jeg skal þá með fáum orðum minnast á greinar frumvarpsius.
1. gr. er mikið til eins og 2. gr.
bannlaganna, en þó er orðin breyting í
þá átt, að nú er læknum heimilað að
flytja áfengi það, er þeir telja nauðsynlegt til lækninga. Jeg skal játa það,
að brtt. meiri hlutans við þessa grein
eru mjög hógværar. Um 2. gr. erekkert að segja. Þá kemur 3. gr. með það
ákvæði, sem mest er um vert, að íslensk skip megi ekkert vin hafa meðferðis. Það má kann ske segja, að þetta
sje i samræmi við bannlagastefnuna, en
þó álít jeg þetta mjög athugavert, enda
játar meiri hlutinn, að það muni geta
fælt menn frá fólksflutningsskipunum,
þar sem útlend skip öll, sem eiu í förum hjer á milli. landa, hafa áfengi meðferðis. Hvað snertir fiskiskipin, þá vill
minni hlutinn ekki, að þeira sje bannað
að hafa meðferðis áfengi. Það er bent
á það i nefndaráliti minni hlutans, að
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það geti verið til góðs fyrir skipverja Það er fullnóg hegning fyrir ekki meira
að hafa með sjer litils háttar vinbirgðir, brot, að taka manninn fastan og áminna
t. d. rauðvín og öl, og í rauninni hefði hann. Það er líka lítandi á, að hafa
öllum land8mönnum átt að vera heim- hóflega sekt við hinu brotinu, ef maður
ilt að fá sjer til neytslu rauðvín og öl, gjörir ekki grein fyrir, hvar hann hafi
þótt i þvi væri meira en 2'/4 c/o af vín- fengið vinið, sem gjörði hann ölvaðan.
anda, því að þeir drykkir eru þó ekki Það er gríðarleg sekt, sem eftir þessari
banvænir. Jeg tel ekki líklegt, að sjó- grein er hægt að beita, auk 10—100 kr.
menn búi jafnan við allsnægtir á flski- fyrir að vera ölvaður, 200— 5000 kr.
skipum, og væri þeim neitað um að fyrir að gjöra ekki grein fyrir, hvar
hafa vín meðferðis, þá gæti það vel vínið var fengið. Jeg lít svo á, að
komið fyrir, að tregt gengi að fá menn þessi sektarákvæði sjeu ómannúðleg og
á skipin, svo að útgjörðarmenn neydd- með öllu óhafandi. Það ætti heldur að
ust til að láta skrásetja skip sin i Dan- reyna að fá menn einhvern veginn öðru
mörku, og það Væri þó sannarlega eng- vísi til að aðhyllast lögin, en með þessinn þjóðarsómi að láta skrásetja skip um óhæfilegu sektarákvæðum.
Þá kem jeg að 5. gr. Þar koma enn
okkar sem danska eign, sem auðveldþessi háu sektarákvæði, sömu ákvæðin,
lega gæti þó komið fyrir.
Það stendur hjer í 6. gr., að brot gegn sem gilda um brot gegn 1. gr. Það er
2. gr. laga þessara varði sömu sektum hverjum manni auðsætt, að þetta eru
og brot gegn 1. gr. oftnefndra aðflutn- alt of hörð sektarákvæði, þar sem brot
ingsbannslaga. Það mun eiga að vera gegn þessari grein geta auðveldlega
3. gr. en ekki 2. gr. Er það ekki rjett verið framin al fáfræði eða vangá. Það
skilið hjá mjer? (Sveinn Bj&msson: Jú, getur vel verið, að menn gleymi eða
það er prentvilla). Þá er og hægt að viti eigi, að þeir eiga að segja til um
beita sömu sektum við brot gegn 4. vínbyrgðir sínar í tæka tið.
gr., ef ölvaður maður gjörir dómara
Að því er snertir ákvæði 6. gr., þá
ekki grein fyrir, hvar hann hafl fengið er þar bætt inn, að það áfengi, sem ísþað vín, sem hann varð ölvaður af. Við lensk skip flytja til landsins, og ekki á
því má beita stigandi sektum frá 200 að fara til umsjónarmanns áfengiskaupa,
upp í 5000 kr. Sömu sektum má víst skuli gjört- upptækt. Þetta er nýtt
beita við brot gegn 3. gr., en það ákvæði, sem ekki er í eldri lögunum.
sjá allir, að slíkt er mjög hart aðgöngu (Sveinn Bjömssón: Ekki er það svo
fyrir skipstjóra, því að það getur vel mjög hörð refsing). Það er þó harðara
verið, að hann eigi enga sök á því, þótt en það, sem verið hefir, því að nú eru
einhver skipverja leyni hjá sjer áfengi, að eins til ákvæði um að innsigla slíkog er vel hugsandi, að skipstjóri geti ar byrgðir og sjá um, að vínið sje ekki
alls ekki við slikt ráðið.
veitt innan landhelginnar.
Þá er 4. gr. Háttv. frsm. meiri hl.
Þá er jeg nú búinn að minnast
(S. B.) fanst það ekkert óeðlilegt, að nokkuð á allar gr. frumv. Það kemur
hneppa menn í hald og láta þá sæta ljóst fram í því, að bannmenn vilja leitsektum fyrir að láta sjá sig ölvaða á ast við að vernda bannlögin, með því
almanna færi. En mjer fínst það nú vera að herða á sektarákvæðunum. Það getfull hart, að taka manninn fastan fyrir að ur minni hlutinn ekki fallist á að sje
að láta sjá sig ölvaðan á almanna færi, rjetta leiðin. Jeg er sannfærður um, að
þótt ekki sje hann líka látínn sæta sektum. það mun einmitt vekja mótspymu á
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móti lögunum. (Sveinn Bjömggon: Það
er vel farið). Þótt menn hafi ekki gjört
mikil samtök um að brjóta lögin enn
sem komið er, þá getur komið sá tími,
að það verði hafin mótstaða á móti
þeim. Vilja bannmenn stuðla að þvi
með frekari ákvæðum í þessu efni? Jeg
er hræddur um, að þeir sjeu nú að því.
Þeir þykjast i nafni mannúðar og rjettlætis vilja útrýma áfenginu úr landinu,
en það er ekki mannúðlegt að taka
menn svona þrælatökum.
Þá vil jég segja nokkur orð viðvíkjandi
því, sem stendur í niðurlagi nefndarálits meiri hlutans. (Sveinn Björnsson:
Er það til umræðu?). Það kemurþessu
máli við, og jeg vildi leyfa mjer að
minnast lítillega á það. Það er tillagan um 5000 kr. styrk til aukins eftirlits
méð bannlögunum, sem var borin upp
hjer i deildinni við 3. umr fjárlaganna.
Minni hlutanum getur ekki skilist, að
með þessari litlu fjárhæð geti orðið vernlega bætt úr þeim brotum á bannlögunum, sem kunna að eiga sjer stað
kring um alt land. Það gæti ef til vill
komið að notum á einstaka stað, t. d.
hjer í Reykjavík, en það nær ekki
nokkurri átt, að hægt sje fyrir svo litið
fje að halda uppi eftirliti, sem að gagni
geti komið kringum alt land. Ef við
tækjum upp þá stefnu, að veita fje til
eftirlits með bannlögunum, þá hlyti það
að leiða til þess, að sú fjárveiting yrði
alt af hækkuð, þangað til hægt væri
að segja, að eftirlitið væri orðið nægilega trygt. En hve nær skyldi sá timi
koma, að menn játi, að eftirlitið sje
nægilega trygt? Jeg býst við að það
yrði seint. Og jeg býst við að þessi
gauragangur allur með að herða á bannlögunum, verði fremur til þess að vekja
óhug á þeim og mótspyrnu heldur en
hitt. Jeg leyfi mjer að benda bannmönnum á þessi atriði, þvi að þeir virðást hafa lokað augunum fyrir þeim.

Það hlýtur alt af að verða varasöm leið,
að kúga menn til hlýðni við lögin með
þvi, að beita mjög hörðum sektarákvæðum.
Guðmundur Hannesson: Jeg
vil leyfa mjer að mótmæla því skrafi,
sem hefir brytt á hjer í deildinni um
að afnema bannlögin. Mjer finst enginn hlutur vera meiri fjarstæða, þvi
að það mundi gjöra þingið hlægilegt í
augum annarra þjóða, og er þar að
auki ábyrgðarhluti gagnvart hinni íslensku þjóð. Það er raikill munur á
ástandinu i þessu efni fyrir þá unglinga,
sem nú eru að alast upp, eða því, sem
áður var. Vínið liggur nú ekki svo að
segja á glámbekk, eins og verið hefir.
Hins vegar þurfum við ekki að vera
smeykir, þó að þeir, sem hafa vanið sig
á vin, fái sjer i staupinu einstaka sinnum, því að þeir deyjá og liða undir
lok, og ef unga fólkið venst ekki á það,
þá er öllu óhætt. Við þurfum ekki
heldur að vera hræddir um, að bannlögin
verði afnumin fyrst um sinn, þvi að
kvenfólkið, sem hefir nú nýlegá fengið
kosningarrjett, mun sjá ura, að þau
standi óhögguð.
Jeg vil ekki fara út i stæluna um
bannlögin og læknana. Jeg sje ekki,
að malaga, rauðvin og portvín i höndum læknanna geti orðið til að viðhalda
drykkjuskap i landinu. En hitt - finst
mjer vera hálf hlægilegt, að setja það
i lögin, að -smáskamtalæknar megi sjálfir panta vinanda frá útlöndum, ef þeir
fá til þess meðmæli hlutaðeigandi lögreglustjóra og sóknarprests. Jeg veit
ekki betur en að lyfjabúðir hafi öll
smáskamtameðul. En að öðru leyti er
jeg vis8 um, að með þessu móti væri
hægt að útvega vinanda frá útlöndum
undir nafninu smáskamtameðul, sem svo,
þegar til kæmi, yrðu drukkin sem
brennivín. Þetta þýðir því ekki annað,
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en að hver sá maður, sem feést eitthvað
við sraáskamtalækningar, gæti pantað
brennivín frá útlönduraJeg get fúslega tekið undir það, að
ströng sektarákvæði bjargi líklega ekki
fyililega frá þessum brotum. Enef’svo
er, að dómari geti ekkert við menn
gjöi t, þótt þeir sjeu fullir, ef þeir neita
að gjöra grein fyrir, hvar þeir hafi fengið vín, þá má það ekki svo til ganga,
að ekki sje hægt að sekta þá. Sje þetta
svo eftir núgildandi lögum, þá er þar
að mínu áliti glompa, sera úr þyrfti að
bæta, því að það er ekki nema sjálfBSLgt, að hægt sje að skylda menn undir
svona kringumstæðum til að gjöra grein
fyrir, hvar þeir hafi fengið vin.
í nefndaráliti minni hlutans er talað
um, að sjómönnum sje nauðsynlegt að
hafa rauðvín sjer til hressingar og heilsubótar i sjóvolkinu og til að bæta sjer
upp þá ljelegu fæðu, sem þeir hafi. Jeg
get ekki neitað því, að mjer þykir gott
að fá mjer i staupinu á ferðalagi i
vondu veðri. En það vita allir, að þeir,
sem i mestar mannraunir rata, t. d.
heimskautsfararnir, forðast eins og heitan eldinn ekki einungis vin, heldur og
tóbak. Jeg er mjög efablandinn umað
vín bæti úr matarhæfi. Matarhæfi á
skipum á að vera svo, að það valdi
ekki heilsutjóni. En þeir sjúkdómar,
sem menn fá út af þvi, eru þess eðlis,
að það er óhugsandi, að þeir verði
bættir með víni.
Framsögum. meiri lil. (Sveinn
Björnsson): Jeg hjelt, að háttvirtur
framsm. minni hlutans (J. J.) ætlaði að
láta sjer nægja með sina skorinorðu
ræðu, svo að nú hefði mátt ganga til
atkvæða um frv. En jeg sje, að hann
er ekki búinn ennþá, og þykir mjer því
rjett að segja nokkur orð lika.
Fyrst skal jeg geta þess, að jeg tel
liklegt, að nefndin taki til greina bend-

ingu háttv. 1. þm. Húnv. (G. H.) um
smáskamtalæknana. Þá þarf að setja i
lyfjabúðina. Enn fremur skal jeg benda
á, að það er rjett, sem háttv. framsm.
minni hlutans (J. J ) sagði, að í 6.- gr.
frumv. er prentvilla, þar stendur 2. gr.
en á að vera 3. gr. Það verður að sjálfsögðu lagað til 3. umræðu.
Háttv. framsm. minni hlutans (J. J.)
sagði, að þetta væri kappsmál, og að
það væri hyggilegra af meiri hlutanum,
að fara rólega i sakirnar og beita ekki
kappi. Jeg hefi ekki orðið var við það,
hvorki hjer í deildinni nje í nefndinni,
að nokkurt kapp hafi komið fram af
hálfu meiri hlutans. Enda hefir rainni
hlutinn viðurkent það, að meiri hlutinn
hafi viðhaft alla gætni, og það svo, að
minni hlutinn mun ætla sjer að greiða
atkvæði með brtt. meiri hlutans. Annars virtist aðalkjarninn í ræðu háttv.
fram8m. minni hlutans (J. J.) vera sá,
að lýsa yfir sinni og annara andbanninga umhyggju fyrir því, að ekkert
komi fram í þessu máli, sem gæti orðið þessurn ágætu lögum að falli. Hann
sagði, að ef farið yrði að breyta lögunum, mætti eiga það á hættu, að það
yrði þeim að falli, og þeir menn bæru
ábyrgðina á þvi, sem með breytingarnar kæmu. Jeg fyrir mitt leyti er ekki
hræddur við að bera þá ábyrgð og greiða
atkvæði með breytingunum, þótt það
skapi einstaka manni óánægju. Hann
vildi halda því fram, að við bærum
líka ábyrð á auknum brotum á lögunum. Út af þessu vil jeg taka það fram,
að ef reyndin verður sú, að þessi lög
verði brotin meira en önnur lög, þá er
ástæðan til þess sú, að hjer eru of
margir menn í landinu, sem prjedika
það sýknt og heilagt, að þessi lög sjeu
þrælalög, sem engin synd sje að brjóta.
Það er ekki rjett af neinum borgara, að
hvetja menn til að brjóta lög, hvaða
lög sem það eru. Eina löglega aðferð-
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in til að vinna á móti lögunum, er sú,
að reyna að fá þau afnumin.
Háttv. framsm. minni hlutans (J. J.)
sagði enn fremur, að það, sem sjergengi
tíl og skoðunarbræðrum sínum, væri
það, að þeir vildu fá reynslu fyrir því,
hvort bannlögin væru heppileg eða ekki.
Þá reynslu vilja þeir skapa, með þvi að
halda bannlögunum i því formi, sem
bánnmenn telja óheppilegt. Jeg get
ekki fundið fullkomið samræmi i þessari skoðun.
:Þá sagði hann, að það væri hart, að
taka rauðvínið frá fiskiskútunum. Jeg
veit ekki, hvort hann er svo kunnugur
lifinu á fiskiskútunum, að hann getium
það dæmt. Jeg veit ekki til, að þar
hafi daglega verið haft rauðvín á borðum, hvað sem verður hjer eftir. Ef
menn hafa viljað fá sjer bressingu i sjóvolkinu, eins og reyndar lika i landvolkinu, þá mun það tíðast hafa verið
brennivin. Eins og háttv. 1. þm. Húnv.
(G. H.) tók fram, þá er það venjulega
talið heppilegast, þegar um mannraunirnar er að ræða, að neyta alls ekki
áfengis.
Þar sem háttv. framsm. minni hlutans sagði, að það væri svo vond fæða
á fiskiskipunum, að skipverjum veitti ekki
af að bæta q'er það upp raeðvinnautn,
þá er það algjörlega rangt, að minsta
kosti að þvi er snertir togarana. Jeg
veit það, að ef hann sneri sjer ti) útgjörðarmanna, þá myndi hann komast
að raun um, að sjómenn á togurunum
lifa á mjög góðu fæði.
Jeg ætla ekki i þessu sambandi að
fara út i að tala um fjárveitinguna, sem
farið var fram á hjer um daginn og
mfnst er á i nefndaráliti meiri hlutans.
Það var fullskýrt tekið fram þá, að
fram á þessa fjárveitingu væri farið
emgöngu i þvi skyni, að ljetta lögregluAlbt 1915. B. IH.

stjóranum eftirlitið með þvi að hafa
vörð úti i skipunum. Og upphæðin,
sem farið var fram á, 5000 kr., var
talin nægileg til þess af kunnugum
mðnnum, sem jeg treysti betur til að
bera skyn á, hvað til sliks eftirlits
myndi þurfa, heldur en háttv. framsm.
minni hlutans (J. J.), með allri virðingu
fyrir kunnugleika hans og góðum vilja.
Loks sagði háttv. framsm. minni hlutans, að það væri varasamt, að kúga
menn til að hlýða lögunum. Ef þetta
væri rjett, þá leiddi af því, að það væri
yfirleitt mjög varhugavert fyrir Alþing^
að setja nokkur lög, þvi að þau hljóta
alt af að þvinga þá menn, sem ekki
vilja blýða þeim. Lög eru ekki annað
en þvingun á menn til að gjöra það, sem
almenningi er fyrir bestu, að áliti löggjafans. Þegar um önnur lög er að
ræða, er það ekki kallað kúgun, þótt
lögð sjeu viðurlög við að brjóta þau.
En þegar um þessi einu lög er ræða,
þá er þetta kallað kúgun. Það ereinn
þátturinn i tilraununum til að gjöra
lögin óvinsæl, en það er ekki rjettmætara i þessu máli heldur en i öðrum lögum.
Að endingu skal jeg leyfa mjer að
segja það, að þar sem háttv. framsm.
minni hlutans (J. J.) segir, að þvi harðari refsing sem lögð sje við að brjóta
einhver lög, þvi meiri mótspyrnu sæti
þau, þá hlýtur að leiða af þvi, að sje
refaingin væg, þá brjóti menn lögin
siður. Það er þvi bein hugsanarjett
ályktun af þessari skoðun, að rjettast
sje að leggja svo sem 2—10 kr. sekt
við að drepa mann. (Jón Jónggon: Það
er alt öðru máli að gegna). Það er
fjarri mjer, að ætla að fara að bera
þetta tvent saman, en jeg viidi að eins
sýna fram á, að þetta er hugsanarjett
ályktun af þessari skoðun.
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Framstn, minni hl. (Jón Jóns- að láta lögin standa óbreytt fyrst um
son): Jeg ætla ekki að fara meira út sinn, og það hjelt jeg að verið hefði
i þetta mál, en vil að eins geta þess út af meiningin í upphafi. Það kom því flatt
orðum háttv. framsm. meiri hlutans (S. upp á mig, og vist marga aðra, er þetta
B.), að jeg sagði aldrei, að þetta hefði frumvarp var lagt hjer fyrir Alþingi,
verið gjört að kappsraáli af meiri hluta því að jeg veit, að það hefir ekki verið
nefndarinnar. Meiri hlutinn fór hóg- gjört að vilja almennings.
værlega i málið, og það hefir háttv.
Það er víst umhyggja þessara mannframsm. meiri hlutans gjört líka. En úðarmanna, er vílja afstýra óhamingu
ástæðan fyrir því, að jeg sagði, að þetta með því, að einstakir menn geti ekki
mál hefði verið gjört að kappsmáli, er fengið sjer í staupinu, er hefir hrundið
sú, að jeg var víðstaddur í háttv. Ed., þessu af stað, þó að mannúðin skíni
er málíð var þar til umr.; heyrði jeg reyndar ekki út úr hverju orði í umJ)á, af hversu miklu kappi fyrirmálinu ræðum þeirra um málið og i lögunum
var barist, og hygg jeg, að því verði sjálfum. En þar sem jeg tel engan
ekki neitað.
veginn víst, að þeim tilgangi verði náð
Mjer er mikil ánægja í þvi, hversu með þessu, hefir minni hlutinn leyft sjer
rólega hjer hefir verið tekið í málið, og að koma fram með svo bljóðandi rökskil jeg það svo, að deildinni sýnist studda dagskrá:
»/ þvi trausti, að stjómarráðið
mál þetta ekki mikið nauðsynjamál,
enda vona jeg það komi fram við atlöggildi nú þegar til lœkninga, með
kvæðagreiðsluna.
viðauka við lyfjaskrá landsins, liauðEn hvað það snertir, er háttv. framvín, Málaga, Sherry, Portvin og
Bögum. meiri hlutans (S. B.) sagði, að
C'ognac, tekur deildin fyrir nœsta
lögin væru me8t brotin vegna þess, að
mdl d dagskrá*.
á móti þeim væri barist, þá held jeg
Þessi rökstudda dagskrá er i samræmi
að það sje ekki rjett. Jeg fullyrði það, við skoðun meiri hlutans, því að hann
að þau muni verða meira brotin og verr hefir verið hógvær og sanngjarn, og
liðin, ef ákvæðin verða gjörð enn harð- viðurkent, að ilt væri að varna því, að
ari, ef út af er brugðið.
þessar víntegundir, er i dagskránni eru
Ef þingið Ijeti málið afskiftalaust og nefndar, fáist í lyfjabúðum.
sæi hverju fram færi, þá gæti farið svo,
að við, sem í fyrstu vorum lögunum
Sigurður Eggerz: Jeg hefiskrifandvígir, gætum sætt okkur við þau.
að undir nefndarálit meiri hlutans
Heilbrigðir menn geta ósköp vel lifað með fyrirvara, að þvi er snertir undán áfengis; við, sem höfum verið og er- anþáguna fyrir fólksfiutningaskip, sem
um á móti banni, gjörum það ekki af eru í siglingum landa á milli. í frumþvi, að okkur langi svo ósköp í vín, varpinu stendur, eftir að það kom ,frá
heldur af þvi, að við álítum rangt, að Ed., að ekkert íslenskt skip, er kemur
ákveða þetta með lögum. Það getur hingað til lands, megi hafa með sjer
verið, að einstöku menn sjeu á móti áfengi, en meiri hlutinn vill heimila
bannlögunum vegna sjálfra sín, en jeg Btjórninni að veita undanþágu frá þessu.
get fullvissað háttv. framsögum. meiri Jeg sje enga ástæðu til þessa, þvi að
hl. (S. B.) um það, að því er ekki þann- jeg lít svo á, aö þar sem um bannland
ig farið með otkkur.
er að ræða, eigi það að .láta bannlögin
Því hygg jeg, að rjettast hefði verið, ná einnig til skipa sinna. Enda er það
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þannig, að sum lönd, sem ekki eru bannlönd, takmarka vínnautn á sjó, þó ekki
sje hún takmörkuð á landi. Þannig er
mjer kunnugt um, að enskir togarar hafa
nú nálega aídrei áfengi meðferðis.
Þetta sýnir, að aðrar þjóðir álita ekki
nauðsynlegt, heldur öllu fremur skaðtegt, að hafa áfengi um hönd í siglingum.
Sú athugasemd, að íslensk skip geti
ekki kept við erlend skip, ef þeim sje
bannað að hafa áfengi, held jeg að sje
Ijettvæg. Jeg gjöri ekki mikið úr því,
og allur þorri manna vill eins vel ferðast með þeim skipum, sem ekkert áfengi
hafa meðferðis. (MatthíasÓlajsson: Ekki
útlendingar). Það er öðru nær, en að
það sjeu allir, er kjósa það heldur. Jeg
talaði nýlega við mann, sem kom frá
Ameriku, og hann sagði mjer, að á
þeim skipum, sem hann ferðaðist með,
hafi áfengis varla verið neytt afnokkrum manni, og mun' það ekki vera eins
dæmi með þau skipin.
Úr því að jeg er staðinn upp, ætla
jeg að minnast á úrskurð þann, er minst
var á í Ed., að stjórnin hafi gefið siðastliðinn vetur, um að ekkert annað vin
mætti vera i lyfjabúðum en Malagavin.
Það kendi misskilnings viðvikjandi
þessu i háttv. Ed., þvi að þetta var
ekkert annað en lögskýring á pharmacopeunni. Hjer á landi gilti pharmacopea donica samkvæmt konungsúrskurði um það efni. í meginmáli
pharmacopeunnar eru að eins nefnd vina
medica, en til þess að búa þau til, þarf
Malagavin. Samkvæmt þvi var heimilað að hafa Malagavín í lyfjabúðum,
sbr. og 2. gr. bannlaganna, þar sem
segir svo, að lyfsalar og læknar megi
ekki hafa önnur vín en þau, sem standi
á lyfjaskrá.
í inngangi pharmacopeunnar stendur:

»Vine og andre let tilgængelige Stoffer
ere ikke beskrevne i Pharmácopeen«.
Þetta verður ekki skilið öðruvísi en svo,
að ekki hafi þótt ástæða til að taka
vínin í pharraacopeuna, og fyrir því
var heldur ekki heimilað að leyfa þau
í lyfjabúðunum, sbr. 2. gr. bannl.
Þessi úrskurður er því ekkert annað
en lögskýring á lyfjaskránni, og það
var skýrt tekið fram, að stjórnarráðið
tæki enga afstöðu með úrskurði þessum
í læknaágreiningnum um, hvort nauðsynlegt væri að hafa vín tii lækninga
eða eigi.
Jeg sje svo ekki ástæðu til að taka
það upp, er háttv. framsögum. meiri
hl. (S. B.) tók fram, en það gladdi mig,
að háttv. framsögum. minni hl. (J. J.)
skyldi vera þeirrar skoðunar, að svo
myndi fara, að andbanningar fjellust á
hannlögin. Jeg gjöri líka ráð fyrir að
svo fari, því að sú alda, er hefir risið
gegn bannlögunum, mun hjaðna sem
bóla.
Jeg hefi minst á það hjer áður í hv.
deild, hvað það væri, er bannlögunum
stafaði mest hætta af. Það er ekki svo
mjög það, hvernig þau sjálf eru sniðin,
heldur hitt, að þeir menn, er mestu
ráða og efstir eru i mannfjelagsstiganum, anda kalt á móti bannlögunum. En
af því, að þessir menn gjöra þetta, álíta
aðrir að þetta sje fínt, þeir eru herrar
tískunnar í þessu landi, en það hefir
reynst alstaðar i heiminum erfitt að
berjast á móti tískunni; hún er svo
máttug, að hún kemur að minsta kosti
smámennum á knje — og smámenni —
smámenni — hvað haldið þjer að þau
sjeu mörg i þessu landi?
En þessi hugsunarháttur verður að
breytast; nýir herrar verða að skapa
nýja tisku. Bannlögin eiga að lifa í
þessu landi, ekki brotin, heldur óbrotin,
61*
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og þá mun þeim fylgja gifta, sem verður máttugri en tískan, sem skipar nú
of hátt aæti.
Þetta vildi jeg gjarna hafa sagt.
ATKVGR.:
Rökstudda dagskráin á þgskj. 691 (frá
minni hl. nefndarinnar) feld með 14:
11 atkv.
Brtt. 654,l.a samþ. án atkvgr.
— 654,l.b — með 21 : 4 atkv. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já:
nei:
Eggert Pálason,
Guðm. Eggerz,
Björn Kristjánsson, Jóhann Eyjólfsson,
Einar Arnórsson, Jón Jónsson,
Einar Jónsson,
Magn. Kristjánss.
Hjörtur Snorrason,
Jón Magnússon,
Pjetur Jónsson,
Sigurður Eggerz,
Sig. Gunnarsson,
Sig. Sigurðsson,
Skúli Thoroddsen,
Stef. Stefánsson,
Sveinn Björnsson,
Þorleifur Jónsson.
Björn Hallsson, Benedikt Sveinsson,
Bjarni Jónsson, Guðmundur Hannesson,
Hannes Hafstein, Matthias Ólafsson og
Þór. Benediktsson greiddu ekki atkv.,
og töldust til meiri hl.
Brtt. 654,l.c samþykt með 17 samhlj.
atkv.
1. gr. svo breytt samþ. með 20: 5
atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já:
nei:
Eggert Pálsson,
Bened. Sveinsson,
Bjarni Jónsson,
Einar Jónsson,
Björn Kristjánss., Guðm. Eggerz,
Einar Amórsson, Magnús Kristjánss.
Guðm. Hannesson, Þór. Benediktsson.
Hjörtur Snorrason,
Jón Magnússon,
Pjetur Jónsson,
Sigurður Eggerz,

já:
Sig. Gunnarsson,
Sig. Sigurðsson,
Stefán Stefánsson,
Sveinn Björnsson.
Þorleifur Jónsson.
Bjöm Hallsson, Hannes Hafstein, Jóhann Eyjólfsson, Jón Jónsson, Matthias
Ólafsson og Skúli Thoroddsen greiddu
ekki atkvæði, og töldust til meiri hlutana.
2. gr. samþ. með 22 :3 atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
net:
Eggert Pálsson,
Jón Jónsson,
Bjarni Jónsson,
Magnús Kristjánss.,
Bjöm Kristjánsson Þór. Benediktason.
Einar Arnórsson,
Guðm. Hannesson,
Hjörtur Snorrason,
Jón Magnússon,
Sigurður Eggerz,
Sig. Gunnarssson,
Stef. Stefánsson,
Sveinn Björnsson,
Þorleifur Jónsson.
Bjöm Hallsson, Benedikt Sveinsson,
Einar Jónsson, Guðm. Eggerz, Hannes
Hafstein, Jóhann Eyjólfsson, Matthías
Ólafsson, Pjetur Jónsson, Sigurður Sígurðsson og Skúli Thoroddsen greiddu
ekki atkvæði, og töldust til meiri hlutans.
Brtt. 654,2 samþ. með 18: 7 atkv. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já:

Bjöm Hallsson,
Eggert Pálsson,
Bened. Sveinsson,
Bjami Jónsson,
Björn Kristjánss.,
Guðm. Eggerz,
Hannes Hafstein,
Jóhann Eyjólfsson,
Jón Magnússon,
Magnús KristjánBS.,

nei:

Einar Araórsson,
Hjörtur Snorrason,
Jón Jónsson,
Matth. Ólafsson,
Sigurður Eggerz,
Sig. Sigurðsson,
Stefán Stefánsson.
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já:

Pjetur Jónsson,
Sig. Gunnarason,

Skúli Thoroddsen,
Sveinn Bjömsson,

Þorleifur Jónsson,
Þór. Benediktsson.

Einar Jónsson og Guðm. Hannesson
greiddu ekki atkvæði, og töldust til
meiri hlutans.
3. gr. svo breytt samþ. með 14: 11
atkv. aö viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
net:
jd:
Björn
Hallsson,
Eggert Pálsson,
Bened. Sveinsson,
Bjarni Jónason,
Björn Krtetjánsson, Einar Jónason,
Einar Arnórsson, Guðm. Eggerz,
Guðm. Hannesson, Hannes Hafatein,
Hjörtur Snorrason, Jóhann Eyjólfsson,
Jón Jónsson,
Jón Magnússon,
Sigurður Eggerz, Magnús Eristjánss.
Sig. Gunnarason, Matthias Ólafsson,
Ste{án Stefánsson, Pjetur Jónsson,
Sveinn Björnsson, Þór. Benediktsson.
Þorleifur Jónsson.
Sigurður Sigurðsson og Skúli Thor*
oddsen greiddu ekki atkvæði, og töldust til meiri hlutans.
4. gr. feld með 13: 12 atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já:
nei:
Eggert Pálsson,
Björn Hallsson,
Bjöm Eristjánsson, Bened. Sveinsson,
Einar Araórason, Bjami Jónsson,
Guðm. Hannesson, Einar Jónsson,
Hjörtur Snorrason, Guðm. Eggerz,
Jón Magnússon,
Hannes Hafetein,
Sig. Éggerz,
Jóhann Eyjólfsson,
Sig. Gunnarsson, Jón Jónsson,
Sig. Sigurðsson,
Magnús Eristjánss.,
Stéfán Stefánsson, Matth. Ólafeson,
Svéinn Bjömsson, Pjetur Jónsson,
Þorleifur Jónsson. Skúli Thoroddsen,
Þór. Benediktsson.
5. gr. samþ. með 13:12 atkv. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

já:
nei'.
Eggert Páteson,
Björa Hallsson,
Bjarai Jónsson,
Bened. Sveinsson,
Bjöm Eristjánsson, Einar Jónsson,
Einar Arnórason, Guðm. Eggerz,
Guðm. Hannesson, Hannes Hafetein,
Hjörtur Snorrason, Jóhann Eyjólfsson,
Jón Magnússon,
Jón Jónsaon,
Sigurður Eggerz, Magnús Eristjánss.,
Matth. Ólafeson,
Sig. Gunnarsson,
Pjetur Jónsson,
Sig. Sigurðsson,
Stefán Stefánsson, Skúli Tþoroddsen,
Sveinn Björnsson, Þór. Benedikteson.
Þorleifur Jónsson.
6.-8. gi'. samþ. með 13 : 8 atkv.
Fyriraögn frv. samþ. án atkvgr.
Frv. vteað til 3. umr. með 13: 12
atkvæðum að viðhöfðu nafnakalli, og
sögðu
net:
já:
Björn Hallsson,
Eggert Pálsson,
Bjarai Jónsson,
Bened. Sveinsson,
Björa Eristjánsson, Einar Jónsson,
Einar Araórsson, Guðm. Eggerz,
Guðm. Hannesson, Hannes Hafetein,
Hjörtur Snorrason, Jóhann Eyjólfeson,
Jón Jónsson,
Jón Magnússon,
Sigurður Eggerz, Magnús Eristjánss.,
Matth. Ólafsson,
Sig. Gunnarason,
Sig. Sigurðsson.
Pjetur Jónsson,
Stefán Stefánsson, Skúli Thoroddsen,
Sveinn Björnsson, Þór. Benediksson.
Þorleifur Jónsson,

Á 52. fundi 1 Nd., mánudaginn 6.
september, var frv. tekið til 3. umr.
(A. 758).
Foraeti tók frv. út af dagskrá.
Á 53. fundi í Nd., þriðjudaginn 7.
september, var frv. tekið aftur til 3.
umr. (A. 758, 794).
Forseti (Pjetur Jónsson): Jeg
verð að gjöra þá athugasemd, að
tvær
breytingatUlögur, er snerta
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dagskrármálin, eru ekki nógu snemma
fram komnar. Þaðerbrtt. á þgskj. 794 við
1. mál á dagskrá (bannlagabreytingar),
og brtt. á þgskj. 795 við 3. mál (verkfall opinberra starfsmanna). Þessar brtt.
eru bornar fyrat fram nú á fundi, og
þarf þvi að leita afbrigða frá þingsköp
unum. Með leyfi hæstv. ráðherra ber
jeg það undir úrakurð deildarinnar,
hvort þær megi koma til atkvæða.
Hannes Hafstein: Jeg vil leyfa
mjer að skjóta því til hæstv. foraeta,
hvort ekki mundi heppilegt, að taka
málið út af dagskrá, þvi að brtt. þessar eru svo víðtækar, að ógjörningur
virði8t að átta sig á þeim í einni svipan.
Jeg veit, að þessi málaleitan er í
samræmi við vilja fieiri þingmanna.
Forseti (P. J.): Mjer þykir viðurhlutamikið að taka málin út af dagskrá, nema þá með leyfi háttv. framsögumanna.
Jón Magnússon: Jeg get ekki
sjeð ástæðu til að taka málið út af dagskrá. Breytingartillögur þessar eru
þannig lagaðar, að hægt er að átta sig
á þeim þegar í stað, þvi að þær fara í
líka átt og það, sem i lögunum stendur, eru að eins til frekari skýringa. Að
öðru ieyti hefi jeg ekki heyrt ástæður
færðar fyrir því, að málin yrðu tekin
út af dagskrá. Það væri lika illa farið,
ef menn færu að óska þess, að mál
væru tekin út af dagskrá, þegar er orðið áliðið þings, þótt breytingartillögur
komi of seint fram. Það myndi lengja
þingtímann að óþörfu. Enda hefir verið
sá siður, að þingmenn væru frjálslegir
i þessu efni. Jeg verð því að mótmæla
því, að málið (bannlagabreytingin) verði
tekið út af dagskrá.
Forseti (P. J.): Jeg heyri, að það
er ágreiningur um þetta, og þar sem
óskað hefir veríð, að taka mátið út af

dagskrá og færðar nokkrar ástæður
fyrir, leyfi jeg mjer að bera það undir
úrskurð deildarinnar.
Tillaga frá 1. þm. Eyf. (H. H.) um
að taka málið út af dagskrá var feld
með 13 : 11 atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu:
jd:
nei:
Björn Hallsson,
Eggert Pálsson,
Bened. Sveinsson, Bjarni Jónsson,
Einar Jónsson,
Björn Kristjánss.,
Guðm. Eggerz,
Einar Arnórason,
Hannes Hafstein, Guðm. Hannesson,
Jóhann Eyjólfsson, Hjörtur Snorrason,
Jón Jónsson,
Jón Magnússon,
Magnús Kristjánss., Sigurður Eggerz,
Matth. Ölafsson,
Sig. Gunnarsson,
Skúli Thoroddsen, Sig. Sig'urðsson,
Þór. Benedikt8son. Stefán Stefánsson,
Sveinn Björnsson,
Þorleifur Jónsson.
Foraeti deildarínnar (Ó. B.) fjarataddur.
Forseti (P. J.): Málið liggur þá
fyrir til umræðu.
Frsm. meiri hl. (Sveinn Björnsson): Mjer þykir leitt, að brtt. þær, er
meiri hluti nefndarinnar hefir borið fram,
skuli reynast svo torakildar einstökum
mönnum, eftir að háttv. deild hefir leyft,
að þær kæmust að, að þessir menn hafa
óskað að málið væri tekið út af dagskrá. Ekki sist þar sem ekki er eins
erfitt að átta sig á þeasum brtt. og
annarí, er eins stendur á frá háttv. 1.
þm. Eyf. (H. H.) i öðru máli hjer á
skránni.
En fyrat þær hafa reynat svona erfiðar, þá vil jeg skýra þær með örfáum
orðum, til þess að menn greiði ekki
atkvæði um þær, án þess að vita hvað
þeir eru að gjöra.
í 1. brtt. felst ekki annað en að leiðrjetta misrjetti, sem orðið hefði, ef læknum hefði verið gjört að akyldu að fá,
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þau lyf, sem um er að ræða, í gegn um
lyfsala, en smáskamtalæknum heimilað
að fá þau beint frá útlöndum. 1. brtt.
fer því fram á, að smáskamtalæknar
fái lyfln líka i gegn um lyfsala.
önnur brtt. er lika litil. Það var
samþykt hjer við síðustu umræðu, að
stjórnarráðið gæti veitt fólksflutningaskipum undanþágu frá bannlögunum.
Til þess að búa tryggilegar um þetta
er það nú lagt til, að þetta ákvæði
gildi að einB um skip, sem rúm hafa
fyrir 25 farþega eða fleiri. Það var
aldrei tilgangurinn, að undir það mætti
skjóta hverjum dalli, sem kynni að geta
flutt einn eða tvo farþega, heldur átti
það að eins við regluleg fólksflutningaskip.
Þriðja brtt. miðar að þvi,'að milda
þá ábyrgð, sem i upphafí var gjört ráð
fyrir, að skipstjórar bæru á því, ef skipverjar flytja inn áfengi. Við leggjum
það sem sje til, að þeir beri þá þvi að
eins ábyrgð á þessu, ef brotið sannast
ekki upp á neinn annara skipverja; það
er með öðrum orðum, ekki fyrr en
rannsókn hefir farið fram á þvi, hvort
ekki .sje einhver annar sekur. Allir sjá
að þetta er miklu mildara ákvæði en
hitt, sem i frv. stóð, eins og það lábjer
fyrir við 2. umr., og litur því meiri hl.
svo á, sem nú ættu þeir, sem voru á
móti þvi þá, að geta ljeð þessu atkvæði
sitt.
Þá er að minnast á 4. gr., sem feld
var hjer i deildinni siðast, eins og hún
kom frá háttv. Ed. í henni voru tveir
liðir, fyrst og fremst heimild til að taka
ölvaða menn fasta og sekta þá, og bvo
i öðru lagi viðurlög við þvi, ef maður,
sem leiddur yrói fyrir dómara, neitaði
þar að segja til þess, hvar hann hefði
fengið áfengið. í núgildandi lögum er
það sem sje leyft, að krefja menn sagua
,um þetta, en það vantar öll viðurlög, ef
menn neita því. (Matth. Olafsson: Þau eiga

ekki heldur að vera til). Hv. þm. V.-Isf.
(M. 0.) er víst ágætur lagasemjari, eftir
þessu að dæma. Eða hvernig list mönnum
á það, að taka öll viðurlög, öll hegningarákvæði út úr hegningarlögunum ? Þá
myndi standa þar eftír, að menn mættu
ekki stela, ekki svikja, ekki drepa mann
o s. frv., en það kostaði bara ekkert, þótt
menn gjörðu það samt. Nei, það, að
vilja halda þessu ákvæði, en gjöra það
þó ónýtt um leið með þessu, það er að
minstá kosti meinloka, sem ekki ætti
að vera til í nokkrum þingmanni.
Þetta eru nú allar þessar erfíðu brtt.,
sem kallaðar hafa verið, og allar miða
þær til þess að gjöra frv. aðgengilegra
fyrir þá, sem áður höfðu eitthvað út á
það að setja. Og jeg er á þeirri skoðun, að allir geti með glöðu geði greitt
þeim atkvæði sín, en hins vegar getí
þeir tæplega vansalaust látið það undir
höfuð leggjast.
Guðtnundur Eggerz: Jeg hefl
ekki meir en svo haft tima til að átta
mig á brtt., en það sje jeg, að 3. brtt.
(við 3. gr.) er tómt kák og gjörir frv.
á engan hátt aðgengilegra en áður. Hjer
er þvi að eins bætt inn i, að skipstjórarskuli þvi að eins bera ábyrgð á innflutningi áfengis, að ekki sannist brotið
á neinn annan skipverja. Verður það
nú þeim mun rjettara að skella skuldinni á skipstjóra, sem skipverjar hans
eru slungnari lögbrjótar? Þetta er bara
hlægilegt.
En svo er brtt. í stað 4. gr., sem var
feld hjer á dögunum, eins og raenn
muna. En hjer er nú komin fram brtt.,
sem er alveg sama efnis og sú grein
var, og held jeg því fastlega fram, að
þetta sje brot á þingsköpunum, og leyfi
mjer af þeim ástæðum, að krefjast úrskurðar hæstv. forseta um það, hvort
sú brtt. megi koma hjer til atkvæða
eða eigi, því að þótt margt megi liða

f
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þeim herrum, sem hjer eru að káka við
lagabreytingar, þá ætti þeim þó ekki að
vera heimilt að brjóta þingsköpin á
þenna hátt.

sig. Að þessi háttv. þingmaður er á
móti greininni, stafar af þvi, að hann er
hræddur um, að fyrir sig verði leiddir
ölvaðir menn, og það telur hann vera að
misbjóða sjer persónulega. Það hefir hann
oft sagt. En þetta er misskilningur bjá
honum. Það þarf ekki að leiða þá fyrir hann fyrr en á eftir.

Framsðgum. meiri hl. (Sveinn
Bjðrnsson): Jeg þarf ekki, frekar
en vant er, að svara háttv. 2. þm. S.Múl. (G. E.) mörgu, en af því að jeg
Guðmundur Eggerz: Jeg stend
heyrði að einhver sagði »heyr« áðan,
þegar hann talaði, þá lítur út fyrir að ekki upp af þvi, að jeg þykist þurfa
einhverjir íieirí sjeu honum samdóma, og að leiðbeina hæstv. forseta i þingsköpunum, heldur háttv. sessunaut minum
því ætla jeg að segja nokkur orð.
Háttv. þm. sagði að 4. brtt. væri al- (S. B). Það stendur sem sje svo í þingveg sama efnis og 4. gr., sem hjer var sköpunum:
»Breytingatillögu um atriði, sem búið
feld á dögunum. Jeg held að jeg ætti
að sýna mönnum þar lítið dæmi um er að fella i deild má eigi bera upp
sannleiksást og samviskusemi þessa hv. aftur i sömu deild á sama þingi«.
Það er ómótmælanlegt, að hjer er um
þm. Jeg ætla að lesa upp með leyfl
hæstv. forseta það, sem felt var á dög- sama atriði að ræða, sem hjer var felt
unum. Þar stendur svo:
á dögunum, þótt orðabreyting hafl ver>Nú er maður ölvaður á almanna- ið gjörð. Skal jeg svo ekki fara um
færi og raskar ró og almanna friði, þetta fleiri orðum, en óska um það úreða er ósjálfbjarga, og má þá taka skurðar hæstv. forseta.
hann fastan, en ekki má hafa hann
i haldi lengur en þörf krefur —
ATKVGR.:
Brtt. 794,1 samþ. með 13 : 11 að við-------«.
Hvar stendur um þetta i minnibrtt. ? höfðu nafnakalli, og sögðu
jd:
nei:
Auðvitað hvergi. Svo kemur síðari hluti
Björn Hallsson,
greinarinnar: >Skylt er hverjum ölvuðum Eggert Pálsson,
manni að gjöra fyrir dómara grein fyr- Björn Kristjánsson, Bened. Sveinsson,
ir þvi, hvernig hann hafl fengið áfengi Einar Arnórsson, Einar Jónssön,
það, er hann hefír ölvaður af orðið. Guðm. Hannesson, Guðm. Eggerz,
Gjöri hann það ekki, skal hann talin Hjörtur Snorrason, Hannes Hafstein,
Jóbánn Eyjólfsson,
brotlegur gegn 1. gr. laga nr. 44, 30. Jón Magnússon,
júlí 1909«. í stað þessa gjörir nú 4. Sigurður Eggerz, Jón Jónsson,
brtt. meiri hlutans á þgskj. 794 ráð Sig. Gunnarsson, Magnús Kristjánss.,
Matth. Olafsson,
fyrir þeim viðurlögum, að sá, sem ekki Sig. Sigurðsson,
Skúli Thoroddsen,
vill gjöra grein fyrir þvi, hvar hann Stef. Stefánsson,
hafí fengið áfengi, skuli sæta 20—500 Sveinn Bjömsson, Þór. Benediktsson.
kr. sektum. Eins og allir sjá, er hjer Þorleifur Jónsson.
Bjami Jónsson greiddi ekki atkv., og
um alt aðra og miklu vægari refsingu
að ræða. (Guðmundur Eggerz: Þetta taldist til meiri hlutans.
Forseti (Ó. B.) var fjarstaddur, og
er bara »pro forma«-breyting). Þetta
eru bara bein ósannindi og alt hjal um gegndi þvi 1. varaforseti (Pjetur Jónsson)
þingskapabrot fellur alveg um sjálft forsetastörfum.
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Brtt. 794,2 samþ. með 14 :10 atkv.
að viðhöfðu nafnakalli, og aögðu:
já:
nei:
Eggert P&lsson,
Bened. Sveinsson,
Bjami Jónsson,
Einar Jónason,
Björa Eristj&nsson, Guðm. Eggerz,
Guðm. Hanneason, Hannes Hafstein,
Hjörtur Snorrason, Jóhann Eyjólfsson,
Jón Jónsson,
Jón Magnússon,
Sig. Gunnarsson, Magn. Eristj&nss.,
Matth. Ólafsson,
Sig. Sigurðsson,
Skúla Thoroddsen,
Stef. Stef&nsson,
Sveinn Bjömsson, Þór. Benediktsson.
Þorieifur Jónsson.
Þeir Björn Hallsson, Einar Arnórsson
og Sigurður Eggerz greiddu ekki atkv.,
og töldust til meiri hlutans.
Brtt. 794,3 feld með 16 : 8 atkv. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já:
nei:
Eggert P&lsson,
Björn Hallsson,
Björn Eristjánsson, Bened. Sveinsson,
Guðm. Hannesson, Einar Amórsson,
Jón Magnússon,
Einar Jónsson,
Magnús Eristj&nss., Guðm. Eggerz,
Sigurður 'Eggerz, Hannes Hafstein,
Stef&n Stef&nsson. Hjörtur Snorrason,
Sveinn Björnsson, Jóhann Eyjólfsson,
Jón Jónsson,
Matth. Ólafsson,
Skúli Thoroddsen,
Þór. Bendiktsson.
Þeir Bjami Jónsson, Sig. Gunnarsson,
Sig. Sigurðsson og Þorleifur Jónsson
greiddu ekki atkvæði, og töldust til meiri
hlutans.
Brtt. 794,4, er '2. þm. S.-MÚ1. (G.
E.) hafði krafist úrskurðar forseta um,
hvort bera skyldi undir atkvæði, sakir
skyldleika við 4. gr. frv., er feld hafði
verið við 2. umr., úrskurðaði forséti
konda skulú undir atkvæði, með þvi áð
ekki væru þeir meinbugir & með henni
og hinni föllnu 4. gr., að óþinglegt
þyrfti að teljast, og var hún að þvi
Álþt 1915. B. IH.

búnu samþ. með 13 : 11 atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já:
net:
Björn Hallæon,
Eggert Pálsson,
Bjöm Eristj&nss., Bened. Sveinsson,
Einar Arnórsson, Einar Jónsson,
Guðm. Hannesson, Guðm. Eggerz,
Hjörtur Snorrason, Hannes Hafstein,
Jóhann Eyjólfsson,
Jón Magnússon,
Sigurður Eggerz, Jón Jónsson,
Magn. Eristj&nsson,
Sig. Gunnarsson,
Mattb. Ólafsson,
Sig. Sigurðsson,
Stefán Stefánsson, Skúli Thoroddsen,
Sveinn Björnsson, Þór. Benediktsson.
Þorleifur Jónsson.
Bjami Jónsson greiddi ekki atkvæði,
og taldist með meiri hl.
Framv. svo breytt samþ. með 13: 11
atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já:
nei:
Eggert Pálsaon,
Björn Hallsson,
Bjami Jónsson,
Bened. Sveinsson,
•Bjöm Eristjánss., Einar Jónsson,
Einar Arnórsson, Guðm. Eggerz,
Guðm. Hannesson, Hannes Hafstein,
Hjörtur Snorrason, Jóhann Eyjólfsson,
Jón Jónsson,
Jón Magnússon,
Sigurður Eggerz, Magnús Kristjánæ.,
Sig. Gunnarsson, Matth. Ólafsson,
Skúli Thoroddsen,
Sig. Sigurðsson,
Stefán Stefánsson, Þór. Benediktsson.
Sveinn Björnsson,
Þorleifur Jónsson.
Framv. endursent til Ed.
(A. 814).

23. Sveitarstjórnarlðg.
Á 36. fundi í Nd., miðvikudaginn 18.
ágúst, var útbýtt
Frumvarpi til laga um viðaúka við sveitarstjómarlögfrd 19. nóv. 1905,
62
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eins og það var samþykt við 3. umr.
í Nd. (A. 381).
Á 38. fundi í Nd., föatudaginn 20.
ágúst, var frv. tekið til 1. u m r.
Jón Magnússon: Jeg vil leyfa
mjer að leggja það til, að máli
þessu verði vísað til nefndar þeirrar, er fjallar um breytingu á fátækralögunum.
ATKVGR.:
Frumvarpinu vísað til 2. umr. með
15 sblj. atkv. og til fátækralaganefndar
með 16 shlj. atkv., en í þeirri nefnd
sátu þeir
Sigurður Sigurðsson.
Jóhann Eyjólfsson,
Þorleifur Jónsson,
Sigurður Gunnarsson,
Hjörtur Snorrason.

Á 47. fundi í Nd., þriðjudaginn 31.
ágúst, var frumv. tekið til 2. u m r. (A.
381, n. 614).
Forseti tók frumvarpið út af dagskrá.
Á 50. fundi í Nd., föstudaginn 3.
september, var frumvarpið enn tekið til
2. u m r.
Framsm (Þorleifur Jónsson);
Jeg þarf ekki aö hafa langa frarasögu,
því að frumv. er ekki í raun og veru
margbrotið. Það fer að eins fram á þá
breytingu á sveitarstjórnarlögunum, að
kosningarí sýslunefndir og hreppsnefndir
fari fram með leynd, ef hreppsnefndir
eða pokkur hluti kjósenfla -krefst þess.
Það má nú ef til vill segja, að ekki
muni raikil þörf á því, að hafa þessar
kosningar leynilegar, þar sem ekki mun
hafa hingað til átt sjer stað kapp i
þessum kosningum. En nefndin bjóst

þó við, að einhverstaðar hafi nauðsyn
þessa ákvæðis gjört:vart við sig, fyrst
farið var-að bera þetta frumv. fram í
háttv. Ed. Og sá fími getur komið,
betra sje, að menn eigi kost á að hafa
þessar kosningar leynilegar, líkt og
kosningar til Alþingis og bæjarstjórna?
Meiri hluti pefndarinnarlyggurþyí
til, að frumvarpið nái fram að
ganga, þó mpð þeirri breytingu yið 1,.
gr., að 8/10 kjósenda þurfi til þess, að
geta óskað leynilegrar ko&ningar, í stað
’/10, sem stendur i frumvufpinu. Meiri
hl. ncfndarinnar þóttí oflítíð brok, af
kjósendum fil; tekið í frumv. Ed.,ogleit
svo á, að ekki rnætti tgkm^rkið vera
minna en nálægt Vs> enda ,þá líka fengin trygging fyrir.því, að um einhver
þau mál sje að . ræða,. sem. orðið geti
eða sjeu veruleg kappsmál. .
Það er nú sennilegt,, að mál þetta
sje ekki mjög áríðandi, en meiri hlutí
nefndarinnar leit svo. .á, að.frv. vgBri
að minsta kosti meinlaust. Að vísu er
það atbugavert, að dálitinn kostnað
geta þessar kpsningar haft í för.með
sjer fyrir hreppssjóðina, en þar.nem
ekki mundi til þeirra koma, nema i
knýjandi nauðsyn, þá ætti sá kostnaður að yerða greiddur með góðum vilja.
Aðrar greinir frumvarpsins eru líkar
því, sem er í lögum um kosningar til
Alþingis.
Jeg hefi þá ekki ástæðu til þess, að
fara lengra út i málið, en legg það á
vald húttv. deildar.
ATKVGR.:
. .
•
Brtt. 614 samþ. með 16 : 4 atkv. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
,■ já:
;nei:
Björn Hallsson, . Bjöm. Kristjánsson;,:
Eggert l’áisson,
Guðm- Hannesson,-.
Guðm. Eggerz,
Skúli Thoroddsenj.
Hgnpes Hafstein, Þór. Benediktssoin
Hjörtur Snorrason,
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jd:
J&iftlfiW Eýólfsööfí,1
JónJónsson,

■
- .

íí.í.

'

Magnús Kristjánss.,

Sigurðfir'Eggóffl, ‘Íí,!ílí ' :
'jí-i.'
Sig. Sigurðsson,
Stefán Stefánsson,
Sveinn Björnsson,
Þorleifur Jónsson,
'Átkvæði greíddi ekki Pjétur Jónsson,
o^Váf tálinti tiijnieifi hlutans.‘ : '
Fjarstaddir voru: Bened. Sveinsson,
Bjarfif Jónsson, Einar Arnórsson, Einar
Jdíi8SónogMatthiaaÖlaf88on.
1
1. gr. svo breytt samþ. með Í4: 8
atkvæðum að viðhöfðu nafnakalli, óg
sögðu
jd:
nei: 1 ’
Bjðfh1' Hállsson,' - Befied. Sveinsson,:
Eggert Pálsson,
Guðra. Eggerz,
>u
Björn Kristjánsson, Jóhann Eýólfsson,
Guðm. Hannessön, Jón Jófisson,
Hannes Hafstein, Magnús Kristjánss.,
Hjörtur Snorrason, Matthias Ólafsson,
Jón Magnússon,
Pjetur Jónsson,
Sig. Gunnarsson, Sigurður Eggerz.
Skúli Thoroddsen,
Stefán Stefánssön,* '
Þorleifúr JónSébn,

>;;

Þór. Benediktsson.
Sigtirður Sigurðsson og Sveinn Björnsson greiddu ekki’atkv., og voru taldir
til meiri hlutans.
Fjarstaddir Voru: Bjarni Jónsson,
Einar AmórSson og Einar Jónssön.
2. —5. gr. samþ. með 13 : 7 atkv.
6.—8. gr. samþ. með 14 : 7 atkv.
Pyrirsögn frv. samþ. án atkvgr.
.Ffumv. visað - tiÞ 3. umr. með 14 :7
atkæðum.

1 Á 52.Jfufídi 4' Nd.y; mánudaginn ‘6.
september, var frv. tekiðtil 3. uror?
(Á. 744); ’'
' •'■' - •- ■ ■
Framsm. (Þorleifur Jónsson):
Jeg hefl tekið eftir meinlegri prentvillu
í'frumváfþitiU.1 í 1. gr. ótenduri */$
fíluta kjósendá,' i stað l/3 hluta, svosem'
samþykt var við 2. umræðu. Þessa'
prentvillu má laga á skrifstofunni, og
jeg vænti að það verði gjört.
ATKVGR.:
! Frv. samþ. með 15: 6 atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
Nei:
Já:
Bened. Sveinsson,
Björn Hallsson,
Guðm. Eggerz,
Eggert Pálsson,
Björn Kristjánss:, Hannes Hafstein,
Guðm. Hannesson, Jóhann Eyóifsson,
Hjörtur Snorraeon, Jón Jónason,
Jón Magnússon, ■ Matthias Ólafsson.
Magnús Kristjánss.,
Sig. Gunnarsson,
Skúli Thoroddsen,
Stefán Stefánsson,
Svieinn Björnssón,
Þorl. Jónsson,
;
Þór. Benediktsson.
Einar Arnórsson og Sigurður Sigurðssoö greiddu ekki atkvæði, og töldust til
meiri hlutans.
' Frv. endursent‘til Ed.
,
(A. 792). •

24. Vestmannaeyjahöfn.
Á 51. fundi í Nd., laugardaginn 4.
september, var útbýtt
Frumvarpi til laga um breytingu d hafnarlögum fyrir Vestmarmaeyjar, nr. 60,
frd 10. nóv. 1913,
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eins og það var samþykt við. 3. umr.
i Ed. (A. 735).
Á 52. fundi i Nd., mánudaginn 6.
september, var frv. tekið til 1. umr.
Sveinn Björnsson: Jeg legg til,
að frumvarpinu verði visað til sjávarútvegsnefndarinnar að lokinni þessari
umræðu.
ATKVGR.:
Frv. visað til 2. umr. með 15 shlj.
atkv.
Frv. vísað til sjávarútvegsnefndar
með 14 shlj. atkv., en í þeirri nefnd
áttu sæti þeir
Magnús Kristjánsson,
Matthías Olafsson,

Stefán Stefánsson,
Guðm. Eggerz,
Skúli Thoroddsen,
Þór. Benediktsson,
Sig. Gunnarsöon.

ATKVGR.:

1. gr. samþykt með 15 samhlj.
atkv.
2. —3. gr. samþykt með 14 samhljóða
atkv.
Fyrirsögn frv. samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 16 shlj,
atkvæðum.

Á 57. fundi i Nd., laugardaginn 11.
september, var frv. tekið til 3. u m r.
(A. 735).
Afbrigði frá þingsköpum, til þess að
taka frumvarpið fyrir, voru leyfð og
samþykt.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frv. samþykt með 13 shlj. atkvæðum
og afgreitt
aem lög frd Alþingi.
(Sjá A. 975).

Á 56. fundi í Nd., föstudaginn 10.
september, var frumv. tekið til 2. u m r.
(A. 735, n. 871).
Forseti: Þar sem
þetta mál kom ekki
gær, og hefir því ekki
ákveðinn tíma, verður
frá þingsköpunum.

nefndarálitið um
fram fyrr en í
legið fyrir lögað leita afbrigða

Afbrigðin samþykt i einu hljóði
Forseti: Málið liggur þá fyrir til
umræðu.
Framsm. (Matthías ólafsson):
Jeg hefi ekkert frekara um þetta mál að
segja en það, sem stendur i nefndarálitinu.

*
Þingsköp.
Á 41. fundi i Nd., þriðjudaginn 24
ágúst var útbýtt
Frumvarpi til laga um þingsköp Alþingis.
(A. 514. [Frá samvinnunefnd beggja
deilda um þingsköpin]).
Á 43. fundi í Nd., fimtudaginn 26.
ágúst, var frv. tekið til 1. umr.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frumv. visað til 2. umr. með 17 shlj.
atkv.
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Á 46. fundi i Nd., mánudaginn 30.
ágúst, var frv. tekið til 2. u m r. (A.
514, D. 548, 554, 563).
Franism. meiri hlutans (Jón
Magnússon): Eins og menn muna,
urðu alls engar umræður um þetta mál
við 1. umræðu, og kom það til af þvi,
að þá var orðinn mjög langur fundur,
svo að menn vildu ekki tefja tima deild
arinnar með þvi að fara að ræða þetta
mál. Það var ekki heldur ástæða tii
áð segja mikið um málið þá, þvi að það
er gjörð nokkurn veginn glögg grein
fyrir breytingartillögum nefndarinnar á
núverandi þingsköpum.
Jeg vil leyfa mjer að minna á það,
að í fyrra fóru frá þessari deild breytingar á þingsköpunum, sem nauðsynlegar urðu að álítast, vegna breytingar
þeirrar á stjórnarskipuninni, sem þá
varð á. Ed. feldi þá málið, og tei jeg
það illa farið. Það mátti vel samþykkja
frumvarpið eins og það þá kom frá
þessari deild og fá það staðfest, en taka
siðan upp i ró og næði gagngjörða endurskoðun á þingaköpunum Það þótti
lengi ekki sjálfsagt, mikinn part af
vetrinum, sem leið, að stjórnskipunarbreytingin yrði staðfest, og þvi kom ekki
neitt frumvarp um þingskapabreytingu
frá stjóminni fyrir þetta þing. Jeg skal
annars ekki .fára mikið út í aðgjörðir
Ed. i málinu i fyrra, þótt mjer þyki
þær ekki fyllilega rjettar gagnvart þessari deild. Frá Ed. hafa komið mikil
störf i þessu máli, og skal jeg þar sjerstaklega tilnefna háttv. 5. kgk. (Q. B.).
Frá honum eru flest allar breytingarnar. Jeg vænti að háttv. deildarmenn
hafi kynt sjer nefndarálitið og breytingamar. Það hefir verið útbýtt meðal
háttv. þingmanna uppkasti að þingsköpuúúm, þar sem prentaðar eru með öðru
letii breytingar þær, er nefndin stingur
upp á, svo að hægra væri að átta sig á

nýraælunum. Að öðru leyti skal jeg
láta mjer nægja að drepa lítils háttar á
breytingar þær á frumvarpinu, sera nú
eru fram komnar.
Jeg ætla þá fyrst að minnast á brtt.
á þgskj. b54. . Eins og getið er um i
nefndarálitinu, þótti rjett að taka eiðstaf upp i þingsköpin. Einn nefndarmanna, háttv. þm. Dal. (B. J.) gnt þó
ekki fallist á eiöstafinn, og hefir hann
komið fram með tillögu um að hafa
hann öðru visi en meiri hluti nefndarinnar leggur til. Þetta er auðvitað ekki
neitt aðalatriði. Mjer finst eiðstafursá,
er stendur í frv. vera viðkunnanlegri,
heldur en í brtt. háttv. þm. Dal. (B. J.)
Jeg tel okkar eiðstaf klassiskari og hátiðlegri, t. d. orðin: »jeg segi það guði.«
Þá er 2. brtt. á sama þgskj., við 5.
gr. Þar vill minni hlutinn, háttv. þm.
Dal. (B. J.), ekki láta fresta kosningu,
ef efi þykir á, að hún sje lögmæt.
Hann telur að hætta sje á, að þessu
ákvæði geti orðið misbeitt af meiri hl.
gegn minni hluta. Jeg hygg, að þetta
sje hreiun misskilningur. Meiri hlutinn
getur alveg eins miabeitt valdi sínu i
þá átt, að fella kosninguna úr gildi, ef
efi þætti á vera. Hitt virðist mjer lakara, ef kosning yrði gjörð ógild, og svo
kæmi það siðai fram, að það hefði gjört
verið vegna vantandi upvlýsinga. Jeg
hygg, að það væri ekki rjett, að taka
þetta ákvæði burt úr frv.
Þá er 3. tillagan, sem jeg og meiri
hlutinn álítum heldur ekki heppilega.
Það kom talsvert til umræðu í nefndinni, vegna þess, að i stjórnarskipunarlögunum er ekkert ákveðið um það,
hvernig að skuli fara, þegar kosinn er
maður á miðju kjörtimabili i stað kjördæmiskosins þingmanns, er sæti hefir
átt í Ed. Meiri hlutanum þótti rjett, að
sá maður, sem kosinn yrði i hans stað,
færi lika í sæti hans i Ed. Það kom
fram i ’nefndinni, aö þetta gæti orðið til
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þess, að flokkaskipun yrði eitthvað öðru
vísi en ætti að vera, en meiri hlutinn
heldur að engin hætta stafi af þessu. <
Þá er 4. brtt. við 11. gr. um eitt atriði, sem snertir starfa þann, er skrifstofustjóra er ætlaður. Það er í raunihni ekki mikilvægt atriði. Meiri hlutinnheldur fast við, að það sje rjett, að
láta hinn fyrirhugaða skrifstofustjóra
ráða starfsmenn til þingsins, auðvitað
þó með samþykki foreetanna. Þetta er
meira en orðabreyting, en vitanlega
myndu foreetarnir alt af ráða miklu.
Þá er enn dálitill ágreiningur milli
meiri og minni hlutans um föstu nefndirnar. Jeg tel gott, að þessar brtt. eru
fram komnar, þvi að við það skýrist
enn betur, hvað nefndin hafði ætlað
sjer. En jeg álít, að rjettast sje, að
fastákveðaþettaekki núþegar, frekara en
gjört er í frumv., tel betra að láta
reynsluna skera úr. Jeg hygg, að það
mætti vel yið una, að hafa þrjár fastar
nefndir, sem hefðu aðallega að sýsla
með atvinnumál landsins. Að minsta
kosti er þáð vel i lagt í samanburði við
aðrar greinar landsmálanna. Jeg hygg,
að verelunarmálin geti vel komið í samgöngumálanefnd og sjávarútvegsnefnd,
jafnvel einnig í landbúnaðarnefnd. Jeg
vil þess vegna fyrir bönd meiri hlutans
mæla á móti því, að þessi tillaga verði
sainþykt, en vona að þetta verði tekið
eins og þaö liggur fyrir í frumv. Það
er alt af hægt að sniða þetta i hendi
sjer, þegar reynsla fæst.
Þá kem jeg að 6. brtt. Þetta aðalágreiningsefnið. Meiri hlutinn hefir
viljað stuðla að því, að hægt yrði að
halda fjárveitingunum innan hæfilegra
takmarka og fá sem mesta festu i fjármál landsins. Þetta virtist oss verða
helat með þvi, að stjórn og fjárveitinganefnd hefði sem mest að segja um út
gjaldahlið fjárlaganna. Þvi var að vísu
hreyft í nefndinni, að það væri efasamt,

hvort þessi tillaga væri ekki 'á móti
stjórnarekipunariögúhum. En þ ví' varafdráttarlaust haldiðfram afmíklum
meiri hlutaz að þessi tillaga kæmi ekki
í bága við neitt ákvæði i •stjórharðlripunáriögunum. Meiri hiutanum þykih
mikið unnið með þessarri tillögu Urií að''
s/8 hluta átkvæða þurfl til þess að' brtt;
frá einstökum þingmönnum riái fram að'
gangá i trássi við fjárveitinganefnd. Á
siðUBtu þingum hefir nokkuð verið um
þetta rætt, og htefir þáð aðallegá mætt
mótstöðu frá þeim, serfí ósparari eru á
fje landsins, en verið haldið fram áf
hinum, sem vilja spara.
Þá er að minnast á 7. brtt. Meirihluti nefndarinnár vildi taka típþ það.
nýmæli, að takmarka nokkuð ræðufjölda framsögumanna, með því að ekki
er ástæðulaust að álíta, að það sje jafn
aðarlega varið of miklum tima í uih-i
ræður hjer á þinginu, sjeretaklega' -í
neðri deild, og ætti því ekki að vera
ófyrireynju, þótt. reynt væri að takmarka það. Yfir höfuð álitur meiri hl.l
að miklar umræður hjer á þingitíu gjörh
allajafna fremur litið gagn, en kosti'
hins vegar mikið fje og mikinn tímaj
Jeg get ekki skilið, að það sje ekki
fyllilega nóg fyrir framsögumantí,. áð*
tala þrisvar við hverja umræðu máls.1
Það hlýtur að liggja í augum uppip að:
það ber enga nauðsyn til þess, að fram-sögumaður svari hverjum andmælandá
út af fyrir sig. Það mætti kantí ska
segja, að sama ætti að ganga yfir ráðherrann, en um hann er nokkuð öðru
máli að gegna. Það gæti komið fyrir
i umræðunum fyrirepurn eða eitthvað
þess konar, sem ráðherra þyrfti áð
svara þegar.
:
Áttunda atriðið er um leynilega atkvæðagreiðslu. Jeg býst við, að menngreini á um þetta; sumum finnist ekki
ástæða til að vera að fara í launkofa
með atkvæðin.

En það hefir verið tek-
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in upp i mörgum greinum leyuileg at- hlut, Það er því nauösynlegra og auðkvæðagreiðsla og þótt hentugra, og í sæjara en margt annað, að þingsköpin
samræmi við að slfkt geti komið fyrir, eiga og mega ekki vera óviturlega samin,
,að,< þingið kjósi heldur leynílega at- svo að þau geti ekki valdið skaða.
.kvæðagreiðslu í sumum málum. Meiri
Iláttv. framsm. meiri hl. (J. M.) talaði
hlutinn hefir, að dæmi sumra annarra um breytingarfillögur, er væru til bóta.
þjóða, tekið upp ákyæði um þetta. Minni Við erum þá sammála um það, að aliar
jhlutinn vili ekki fallast á þetta. Stór- breylingartillögur, er samkvæmar eru
yægilegt getur þetta atriði ekki talist.
atjórnarskránni, sjeu til bóta, og hafi
Hefndin hefir ekki tekið neina afstöðu átt fram að koma. En það var ein,
i beild sinni gagnvart tillögunni á þgskj. sem hann mintist ekki á að koma mætti
563, en jeg get fyrir mitt leyti.lýst yfir fram, en það var um ákvæði um, hvern,þy,íx að ~jeg tel hana jQl bóta. Það er ig þingmenn ættu að haga sjer Lef t. d.
«flaust gott og rjett fii ekýringar, að forseti sjálfur yrði vitskertur. En við
hverju máii fylgi skrifaðar upplýsingar því er gjört með því, að þingið geti
og skýringar.-. Ef haft er á móti því, vikið honum frá.
þá er það ekki annað en verið er að
En um það, sem jeg tel aðallega til
jtfe upp leti i mönnum, þvi að fiutn- bóta fyrir þingið, eru föstu nefndirnar,
ingsm^ður hvers máls ætti að gjöra sitt því að allir hljóta að vera sammála um
til að skýra og reifa málin sem best það, að meira verði af forsjá unnið, ef
þær værn koanar þegar í þingbyrjun.
þegar í.npphafi.
Að endingu skai jeg láta þess getið, Þær myndu leggja sig óðara i framað úr 53-- gr. frumv. átti að falla burtu króka með að rannsaka og ihuga mál,orðin: »og má hver þingmaður, er vill«. in, þvi að málin græða ekki svo mikið
Jeg spyr háttv. forseta, hyort ekki megi á því, þótt nefnd setjist niður, svo sem
skoða þetta sem prentvillu.
nú er títt, og allir i nefndinni lýsi yfir
þvi, að þetta og þetta sje sin skoðun,
Forseti: Jeg sje ekkert á móti að órannsökuðu máli.
því, að frumv. sje borið upp með þeim
En jeg get ekki fallið frá þeirri skoðfyrírvara, að þetta sje skoðað sem un minni viðvikjandi 16 gr., að rjettara
prentvilla.
sje, að ákveða starfsvið nefndanna i
lögunum. Stæði það berum orðum i
.. Framsögum. minni hl. (Bjarni lögunum, álit jeg að ekki yrði farið i
Jónsson): Jeg býst við, ef Alþingi kringum það, þvi að þá sæist, hvaða
á að vera þjóðinni það, sem hún ætlast mál ætti að hverfa undir sjerhverja
trl, að þá riði ekki litið á, hvernig þing- nefnd, þar sem nú er ekkert beinlinis
sköpin eru úr garði gjörð. Alþingi á ákveðið um það.
að vera sverð og skjöldur þjóðinni, og
Um fjölda nefndanna skal jeg svara
þingsköpin eiga að gjöra það auðveld- því, að mjer þykir sjálfsagt, að i þingara, að svo geti verið. En því tryggara sköpunum sje gjört ráð fyrir veislunarverður þetta, þyí betur og viturlegar og iðnaðarnefnd. Þá nefnd tel jegeinna
sem að er farið. Það má ekkert það mesta. Og ef einhver skyldi segja, að
standa i þingsköpunum, er varnar þvi, það starfssvið, er jeg ætla hénni, geti
að þingmenn njóti sem best rjettar síns, horfið undir samgöngumálanefnd, þá er
og rjettur kjördæmanna sje ekki fyrir því að svara, að þótt sú nefnd sjemikborð borinn, og það hvaða fiokkur sem á í ilsverð, þá getur hún þó ekki látið til
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sín taka kjör daglaunamanna og atvinnumál, er ekki heyra undir landbúnaðareða sjávarútvegsnefnd. En þetta er
hvortveggja mjög mikilsvarðandi mál,
og veitir því ekki af sjerstakrí nefnd,
til þess að hafa þau með höndum.
Jeg skal taka það undir eins fram,
að þó að frv. verði samþ. óbreytt, þá vil
jeg þó ekki láta það sjást, að jeg þegjandi hafi látið það við gangast, að sumar tillögur meiri hlutans kæmist fram.
Fyrst skal jeg þá snúa mjer að eiðstafnum. Hann er sniðinn eftir eiðspjalli
Marðar Valgarðssonar, þar sem hann
býður Flosa >at hlýða til eiðspjalls
sins ok til framsögu sakar<, (Njálssaga,
Rvík 1894, kap. 142, bls. .359). Mjer
þykir ekki hyggilegt, að takaþennaeið
hjer upp, því að þessi eiður er ekki
þingmannseiður, heldur eiðspjall málaflutningsmanns. Þvi að þar sem talað
er um vœtti, og inna af hendi lögmæt
gkil, er fram koma, á eigi við um þingmenn, því að varla er hægt að orða
það svo, að þeir eigi að inna skil af
hendi.
Um hátiðablæinn, sem háttv. framsm.
meiri hlutans (J. M.) sagði að væri yfír
orðunum: >jeg sver og segi það guði<,
þá er meiri hlutanum ekki of gott að
eiga ánægjuna og heiðurinn af þessu.
En hjer kunna að koma menn, er ekki
trúa á guð, og þvi er betra að vinna
lögeið. Og þó að háttv. framsm. meiri
hl. þyki ekki orðalag mitt smekkvíslegt, þá má iengi deila um það, hvort
orðalagið ber af öðru, en það get jeg
sagt honum, og það með jafnmiklum
rjetti, að mjer þykir mitt orðalag miklu
smekkvislegra, og óefað er það miklu
rjettara, enda mun það verða almannadómur.
En hins vegar skiftir það ekki svo
miklu máli, hvernig eiðstafurinn er orðaður.
Svo er það út af brtt. minni við 5.

gr. frumvarpsins. Háttv. þm. Ak. (M.
K.) heflr mint mig á, að mjer hafi
gleymst að breyta öðrum orðum i samræmi við þetta. Jeg tek því þessa brtt.
aftur að sinni, og bið háttv. forseta að
taka eftir þessu.
Þá kem jeg að 9. gr. Þar hefl jeg
ekki heldur getað orðið sammála meiri
hluta nefndarinnar, og get ekki orðið
það. Raunar var jeg ekki mjög harður á þessu i nefndinni, en við nánarí
athugun sannfærðist jeg um, að ef t. d.
efri deildar þingmaður deyr, koeinn
óhlutbundinni kosningu, þá sje rangt að
kjósa annan mann beinlíns i sæti hans,
heldur skal kjósa mann i sæti hins
látna i Ed., þannig, að sameinað Alþingi
kjósi einhvern þingmanna, kosinn óhlutbundinni kosningu. Er þá óvist á hverjum valið lendir.
Þetta kemur bæði af því, eins og
tekið er fram i nefndaráliti minni hlutans, að þetta getur brjálað um of flokkahlutföllum og jafnvel orðið stjórn að
falli, og þó að jeg sje ekki neinn stjórnarvinur, hvorki fæddrar nje ófæddrar, þá
þykir mjer þetta varhugavert, því að
Ed. verður hjer eftir þýðingarmeiri fyrir. stjórnina og þjóðmál öll, er þeir konungkjörnu eru dottnir úr sögunni.
Þá kem jeg að hinu, sem mælir á móti
tillögum meiri hlutans í þesau. En það '
er það, að í stjórnarskránni er til tekið,
að þeir, auk þeirra þingmanna, er kosnir eru blutbundinni kosningu, sem eiga
sæti I Ed., skulu kosnir af sameinuðu
Alþingi, eins og áður er sagt. En sje
hinn nýkosni þingmaður beinlinis kosinn i stað hins látna, eins og raeirí hl.
vill, er stjórnarskráin hersýnilega brotin.
Þetta atríði kom ekki til orða i nefndinni, og jeg vona þvi, að háttv. meirí
hluti samþykki þetta, ér hann athugar
það.
Þá er það brtt. min við 11. gr. viðvíkjandi skrifstofustjóra. Mjer virðist
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svo, að vald forsetanna til þess að ráða
Btarfsmenn þingsins, sje mjög skert með
ákvæði frumv. um þetta. Því að þótt
gjört sje ráð fyrir því, að skrifstofustjóri ráði starfsmenn þingsins með samþykki' forseta, er það ekki sama, sem
þeir hafi völdin í þessu efni. Og jeg
verð harðari á þessu, eftir að háttv.
framsm. meiri hlutans (J. M.) talaði, því
að hann kvað þetta vera meira en orðabreytingu. Með öðrum orðum vald forsetanna er minkað.
En það vil jeg ekki, því að þeir geta
haft stuðning skrifstofustjóra um ráðningu þessara manna — og það tel jeg
alveg rjett, — án þess að vald þeirra
sje skert. Annars er jeg sammála meiri
hlutanum um það, að ráða skrifstofustjóra til langs tíraa.
Á brtt. mína við 16. gr. hefi jeg minst
hjer að framan, og læt jeg þar við sitja.
Þá verð jeg loks að gjöra grein fyrir afstöðu minni út af þrem síðustu brtt.
minum, þvi að þar er mikið sem i milli
ber.
Jeg tel það ótækt, og næstum vítavert, að koma fram með slíkar tillögur
sem tillaga meiri hlutans er, um að
gjöra tiltekinn meiri hluta (»qualificeret
Majoritet*) að skilyrði fyrir fjárveitingu,
er fjárveitinganefnd hefir ekki fallist á.
Með þvi er þeim þingm., er í henni
eiga sæti, gefið rneira vald en öðrum
þingmönnum. Mennimir eru þó ekki
kosnir í nefndina, til þess að fái meira
vald en aðrir, heldur eru þeir kosnir í
nefndina til þess, að afla sjer ogöðrum
upplýsinga um þau mál, er undir nefndina hverfa, skýra þau og greiða úr þeim
eftir föngum. — Rjettur þessara manna
er þvi nákvæmlega sá sami, sem annara
þingmanna, hvorki minni nje meiri.
Þetta ákvæði frv. er ótækt, því að af
því getur leitt misrjetti og ranglæti
gagnvart þeim kjördæmum, sem sá einAlþt. 1915. B. III.

staki maður er fyrir. Jeg get líka bent
á, að þetta er hárbeitt vopn í hendur
flokkunum á mótstöðumenn sina. Þvi
ef sá tiltekni meiri hluti kæmi í framkvæmd, yrði meiri hl. fjárveitinganefndar á móti tillögu hins einstaka þm. Og
eftir andanum að dæma, má ekki kljúfa
fjárlaganefnd og koma fram með minni
hluta tillögu, því að þótt þetta sje hvergi
beinlinis nefnt, má samt lesa á milli linanna, að ekki er ætlast til að nefndina
megi kljúfa. Þetta er hugsanagangurinn og verður hann liklega færður út i
æsar.
En þótt þessi yrði ekki raunin á, og
minni hluti gæti komið fram með sínar
breytingartillögur, þá yrði samt mönnum, er væru utan fiokka, eða hefðu fá*
mennan fiokk að baki sjer engin björg
vís. Þeir væru alveg komnir upp á
náðir fjárlaganefndar. Því þótt þeir
ættu víst, að hafa allan þorra atkvæða
þingdeildarinnar á sínu bandi, næði fjárveiting sú, er þeir bæru fyrir brjósti,
hversu sanngjörn og sjálfsögð sem hún
annars væri, ekki fr^m að ganga, ef
fjárlaganefnd vildi ekki taka hana upp.
Þann veg tækju einir 5 menn í fjárlaganefnd öll ráð af meiri hluta allrar þingdeildarinnar. Og er þar langt farið.
Þar að auki er það hlægilegt, að fara
að koma með sjerstaka atkvæðagreiðslu
um útgjaldatillögur, eins og það sjeu
merkilegri mál en alt annað. Alveg
eins og það sje merkilegra, svo að jeg
taki dæmi, að jeg kom fram með til*
lögu um bryggju i Salthólavík, en að
jeg kæmi fram með breytingartillögu
móti mentamálanefnd við einhverjar tillögur hennar, t. d, um refsiákvæði, varðandi líf og æru, og þær væru taldar
bandvitlausar, en gengi fram, af þvi að
meiri hlutinn er vitlaus i deildinni.
Það er svo hlægilegt, segi jeg aftur,
að gjöra svo mikið úr þessu, þvi að það
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er engin hætta á því, að tillögur einstakra manna, er næmu stór-upphæðum,
fyndu náð í augum deildarinnar, eða
þessir einstöku menn gætu mútað henni.
Það mundi aldrei koma fyrir. En þó
að róið væri öllum árum að því, að
koma slíkum fjárveitingum einstakra
þingmanna fram, yrðu þær samt aldrei
samþyktar á móti vilja fjárlaganefndar.
Tillögur um fjárveitingar til stórfyrirtækja, kæmust því aldrei fram frá einstökum þingmönnum. En ef meiri hluti
þingdeildar vill láta útgjöld, enda þótt
þau sjeu borin fram af einstökum mönnum, ná fram að ganga, þá vil jeg spyrja:
Hvaða rjettur er þá á þvf, að láta þau
ákvæði standa í þingsköpunum, er banna
þennan sjálfsagða hlut. Enda er þetta
blátt áfram brot á móti stjórnarskránni,
þvi að þar stendur að frumvörp til fjárlaga og fjáraukalaga, er þau hafa gengið í gegn um 8 umræður, verði samþ.
þannig, að um það ráði það eitt, að
meiri hluti greiði þeim atkvæði. tJm
önnur lagafrumvörp ræðar tiltekinn
meiri hluti, en fjárlaga- og fjáraukalagafrumvörp eru undanþegin þessu ákvæði.
Þetta er ekki andi stjórnarskrárinnar.
Ándi stjórnarskrárinnar er sá, að hefta
þá fyrst framgang máls, er það hefir
gengið í gegnum allar umræður í báðum deildum, og er komið í sameinað
þing, og hann er viturlegri en þetta,
þar sem hann ákveður jafnvel, að um
fjárlagaákvæði skuli ráða einfaldur meiri
hl. Og jeg kann þá ekki að lesa lög,
ef það er ekki alveg óleyfilegt, stjórnarskrárinnar vegna, að setja i lög annað eins og þetta ákvæði meiri hl., og
þess vegna vona jeg, einkum af þessari
ástæðu, að háttv. deild felli það, en fallist á till. mína.
Þá vill háttv. meiri hluti spara tima
og peninga með því, að taka fyrir munninn á framsögumönnum nefnda. Látum
nú þetta vera, ef alt væri óbreytt um

nefndaskipanir, eins og áður var; en
þar sem nú eiga að koma fastanefndir,
og þar sem gjöra má ráð fyrir, að þeir
verði valdið til að vera framsögumenn,
sem færastir eru, þá er þetta sjerstaklega óskynsamlegt, að takmarká málfrelsi þeirra. Jeg skal taka það dæmi,
að nú spyr jeg framsögum. að einhverju,
og hann geymir sjer að svara, til þess
að tala sig ekki dauðan, en þá spretta
upp einir 10 aðrir þingmenn og tala
allir um þetta sama atriði.
Ef nú framsögum. hefði svaraðstrax,
þá hefði ef til vill sparast alt það hjal,
og kemur það þá í ljós, að þetta er öfugur sparnaður. Það fjölgar ræðunum,
en fækkar þeim ekki, og þingið nær
ekki með því þeim göfuga tilgangi, að
taka fyrir munninn á sjálfu sjer. Jeg
held að sú skoðun hafi ekki orðið til
fyrr í nokkru landi, að þingmenn eigi
að vera bundnir við eintal sálarinnar
við sjálfa sig, af því, að annars tali
þeir ofmikið eða heimskulega, og jeg
fyrir mitt leyti geng ekki að slíku fyrir mína hönd eða þingsins. Það getur
verið, að nú vilji sumir helst hlaupa út
eða i felur, til þess að forðast menn,
sem ef til vill gætu sannfært þá með
ræðu sinni, eða gjört þeim örðugra fyrir að framkvæma vitleysurnar, en þeir
ættu samt ekki að álykta af því, að
svo ætti eða þyrfti ætíð að verða framvegis, því að það er þó hugsanlegt, að
upp kunni að koma þeir menn, sem
geti sannfærst af skynsamlegri ræðu.
Jeg tel það illa ráðið, og hreint og
beint ósæmilegt, að hefta málfrelsi þeirra
manna, sem þjóðin hefir sent til að fara
með mál sín. Það er ekki slæleg mynd
af þingi að tarna, þar sem fulltrúarnir
mega helst ekki tala neitt um málin,
og greiða svo leynilega atkvæði um þau
á eftir! Mjer er sem jeg sjái gengið
um með kúlnakassana! Það þarf svo
sem ekki að óttast, að borgaralegt frelsi
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slíkrar þjóðar komist á neinar villigötur, þar sem engu er spilt með óþarfa
hjali! — Nei, það er segin saga, að
þessar þrjár tillögur: Um tiltekinn meiri
hluta, um mestu smámál, en ekki um
stærstu velferðarmál; um takmörkun á
málfrelsi •fulltrúanna, og um leynilega
atkvæðagreiðslu. Það er lyklakippa,
sem jeg vil ekki ganga með; og jeg
vildi ekki vera íslenska þjóðin, og eiga
frelsi mitt og velferð undir leynilegri
atkvæðagreiðslu þegjandi manna, og
þeirra, sem samþykkja slíkt.
Eitt atriði er enn, sem ekki hefir verið vikið að, sem sje ákvæðið um það,
að enginn megi greiða atkvæði með
styrk til sjálfs sín eða sinna nánustu
vandamanna. Það er ekki langt siðan
hjer voru greidd atkvæði um fjárveitingarnar til þeirra nafna, dr. Helga
Pjeturss og Helga bróður míns, sem gjört
hafði verið ráð fyrir í frv. stjórnarinnar, en farið að hrófia við í nefnd. Ef
jeg hefði nú ekki mátt greiða atkvæði
um styrkinn til bróður míns, eins og til
hins mannsins, þá hefði hann fallið, því
að þetta marðist rjett í gegn, og það
hefði jeg talið illa farið, ekki af því, að
hann er bróðir minn, heldur af því, að
jeg tel styrknum vel varið, og þegar
svo er, þá myndi jeg greiða atkv. með
fjárveitingunni. jafnvel þótt versti fjandmaður minn ætti í hlut. Það er jafnvel vafasamt, hvort það er rjett, að
meina þingm. að greiða atkvæði með
fjárveitingu til sjálfs sín. Hún getur
sem sje haft aðra hlið en hina fjárhagslegu. Hún getur haft rjettarhlið, þannig, að látin sje í ljósi sekt eða sakleysi
mannsins með því, hvort hann fær fjárveitinguna eða ekki, og hvi má þá ekki
þingm. greiða atkvæði um það í þessu
formi, þar sem t. d. jafnvel ráðherra
má neyta rjettar síns sem þingmaður í
deild, til þess að greiða atkvæði um

það, hvort hann skuli dreginn fyrir
landsdóm eður eigi? Hví ætti þá ekki
hver þingmaður að mega greíða atkv.
um lítilfjörleg fjármálefni, jafnvel þótt
hann eigi sjálfur i hlut, þvi hvað eru
peningar í samanburði við æruna?
Það er ekki langt síðan að þvarg
varð um gæslustjóra Landsbankans, og
þeir greiddu sjalfum sjer atkv., og var
það þá ekki komið á stefnuskrá heimastjórnarmanna, að meina þingm. atkv.
i sjálfs sín sök. En upp á siðkastið hafa
þeir'sýnt lofsverða þrautseigju i þvi, að
koma með slik ákvæði hvað eftir annað, því að þaðan er þetta runnið, og er
það víst ekki gjört út í loftið.
Það ætti nú hverjum manni að vera
auðsætt, að málið á hjer fram að ganga
með þeim breytingum á stóratríðum,
sem jeg hefi talað fyrir hjer.
Að því er tekur til þessa, er jeg taldi
síðast, þá er það að eins aths., sem jeg
gjörði, en engin brtt. Jeg álít það smámunasemi og ástæðulaust, að meina
manni að greiða atkvæði um fjárveitingu til sjálfs sín, þar sem það getur
alt af komið fyrir, að hann dæmi um
annað, sem miklu meira er vert, i sjálfs
sín sök. Mjer hefir oftar en einu sinni
verið brigslað um það, að jeg hafi notað
tækifærið hjer á þingi til að greiða atkvæði með sjálfum mjer, en jeg vil
nota þetta tækifæri til þess, að lýsa yfir
þvi, að það er rógur einn og lygi.
Pjetur Jónsson: Jeg á hjer eina
brtt., en háttv. framsm. meiri hl. (J. M.)
tók henni hlýlega, svo að jeg vona, að
hún verði samþykt. Að eins vildi jeg
skýra meiningu hennar í fám orðum.
Hún er sú, að ætíð fylgi með frumvörpum skýringar eða ástæður flutningsmanna fyrir þeim, öldungis eins og
stjórnin er vön að láta fylgja sinum
frumvörpum. Það gengur nú svo, að
63*
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við 1. umr. verða oft langar umræður,
og stafa þær stundum af þvi, að þeir,
sem andmæla, hafa eigi skilið frumvörpin, eða stefnu þeirra, og gætu þær
þvi sparast, ef skýringar fylgdu frumvörpunum, enda er það oft, að skýringar í ræðun^ flutningsmanna heyrast
ekki eins vel, eða skiljast, og þær
myndu hafa gjört, ef þær heföu verið
skrifaðar.
En úr því að jeg stóð upp, þá ætla
jeg að minnast á tvö atriði, sem háttv.
þm. Dal. (B. J.) hafði á móti frúmv.
1 fyrsta lagi er takmörkunin á fjárhækkunartillögum frá einstökum þm. í
32. gr. Jeg varð feginn, þegar jeg sá
það nýraæli, og hefði óskað að eitthvert
sams konar ákvæði hefði komist inn í
stjórnarskrána, en það var nú ekki
hægt þegar hún var á ferðinni. Jeg
álít það alt annað en heppilegt, að
frumkvæðisrjettur um útgjaldahækkanir
sje svo óbundinn, sem hann hefir verið
hingað til, og helst hefði jeg kosið, að
engin fjárhækkunartillaga hefði komist
að, sem stjórnin legði á móti.
I þessu efni ætti mest að binda sig
við stjórnina, því hún hefir meiri ábyrgð
á þvi en aðrir, hvernig um fjárhaginn
fer. Við þurfum ekki annað en þukla
í okkar eigin barm; ef margir ættu að
ráða jafnmiklu um útgjöldin á einhverju
heimili, þá mundi þar alt lenda í ógengd,
sem engar tekjur hrykkju við. Þannig
er því og varið á þessu stóra heimili
hjer, landsbúinu, þinginu, að það
kann ekki góðri lukku að stýra, að hver
maður geti kastað inn brtt., sem rugla
allan fjárhag landsins, og það á hverju
stigi málsins sem er, svo að lítil athugun kemst að.
Jeg lit 8vo á, sem hver þingmaður
mætti vel við það una, að eiga áhugamál sín og síns kjördæmis undir stjórninni, því ef málaleitanirnar eru sanngjarnar, þá komast þær fram á endan-

um. Þetta er mín reynsla, og eftir
þessu hefl jeg hagað mjer.
Hitt atriðið var takmörkun á málfrelsi framsögumanna. Mjer finst það
nú vera lítilsháttar atriði, en yfirleitt
finst mjer málfrelsi þeirra óþarflega
mikið. Jeg væri alveg ánægður með,
að það væri ekki umræður nema við
eina umræðuna. Yfirleitt væri það heppilegra, að gjörð væri skriflega grein, bæði
fyrir frumvörpum og brtt., og síðan
greidd atkvæði þegjandi; annars verður úr þessu málaþras, sem flestir
eru hættir að hlusta á, eins og sýnir
sig nú á þingfundum. Flestir þingmenn
una betur við kaffisumbl á »Kringlu«,
og salirnir eru tómir undir umræðunum.
Frsm. meiri hl. (Jón Magnússou): Háttv. framsrn. minni hl. (B. J)
þótti það óviturlegt, að nefna guðs nafn
i eiðnum. Jeg get ekki kannast við
það, en hitt mætti orða, að í sjálfu sjer
hafi má ske mátt nægja, að hafa drengskaparheit, en stjórnarskráin heimtar
nú beint eið og virðist þá ekki verða
hjá því komist, að nefna guðs nafn, enda
hefir það ekki komið að sök hingað til;
enginn íslenskur þingmaður neitað að
vinna eiðinn.
Sami háttv. þm. (B. J.) talaði mjög
óvirðuglega um fjárveitingarvald Alþingis, kallaði það vesælasta starf þess
o. s. frv. Jeg tel nú, að einstakar fjárveitingar sjeu ekki svo óverulegar, þegar þær nema þetta upp undir 100 þús.
kr. og þar um bil. En þetta - er nú
hans gamla álit, og fáir aðrir munu vera
komnir svo langt, að þeir meti það á
sama hátt og hann. Hann talaði um,
að það væri ekki rjett, að láta fjárveitinganefnd hafa eins mikið vald og hjer
er ráð fyrir gjört. Hún ætti eftir hans
skoðun eiginlega ekki annað að gjöra
en safna skýrslum um þau mál og erindi, er fyrir liggja. Jeg er nú á öðru
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máli um þetta. , Og hvað sem öðru líður, þá er ástæða til að takmarka tillögurjett þingmanna til aukinna útgjalda. Að einstök kjördæmi geti orðið
afskift með þvi lagi, er að visu hugsanlegt, en hitt er engu síður víst, að með
því fyrirkomulagi, sem hingað til hefir
verið, hafa mörg kjördæmi, sem átt hafa
lægna þingmenn til hrossakaupa, borið
miklu meira úr býtum en nokkur ástæða
var til.
Jeg mintist á það áðan, hvort þetta
ákvæði kæmi i bága við stjómarskrána.
Það er álit meiri hlutans, að svo sje
ekki.
Háttv. þm. (B. J.) talaði um, að ekki
mætti takmarka ræðufjölda framsögumanns.
Jeg hefi áður reynt að sýna fram á
það, að nægilegt sje, að framsögumaður tali þrisvar, og tala háttv. þm. Dal.
(B. J.) hefir ekki sannfært mig um hið
gagnstæða. Annars er þetta atriði svo
vaxið, að háttv. deildarmenn hljóta að
geta áttað sig á þvi, án frekari málalenginga.
Um það, hvernig að verði farið, ef
laust verður í Ed. sæti þingmanns, er
kosinn er óhlutbundinni kosningu, hefi
jeg talað áður, og hefi engu þar við að
bæta. Meiri hluti nefndarinnar gjörir
þetta ekki að neinu kappsmáli. Honum
fanst beinast liggja við, að hinn nýkosni þingmaður kæmi að öllu leyti i
stað hins.
Frainsöguin. minni hl. (Bjarni
Jónsson): Það var ekki rjett hjá
háttv. framsm. meiri hl. (J. M.), að jeg
hefði farið litilsvirðandi orðum um fjárveitingavald Alþingis. Þetta er alveg
rangt. Jeg talaði einmitt um, að jeg
vildi ekki afhenda fjárveitingavald Alþingis í gáleysi hinum og öðrum þingmönnum.
Háttv. framsm. meiri hl. (J. M.) tal-

aði einnig um það, að hætta væri á, að
einstök kjördæmi fengju of mikið, ef
einstökum þingmönnum væri leyft að
koma fram með brtt. Jeg skil þetta
ekki. Er ekki hægt að gjöra upp á
milli einstakra kjördæma alveg eins
fyrir því? Jeg sje enga ástæðu til, að
óttast fremur hrossakaup meðal fjörutíu
manna en þriggja manna. Mjer virðist- miklu fremur vera ástæða til, að
óttast hrossakaup innan fjárlaganefndarinnar en innan alls þingsins, og þvi
álít jeg beinlínis hættulegt, að fela fjárveitingavaldið þessum fáu mönnum.
Hv. frsm. meiri hl. (J. M.) talaði mikið
um og kvartaði undan málæði hjer í
þinginu. Jeg get ofurvel skilið það, að
þeir, sem ekki geta svarað fyrir sig
sjálfir (og meina jeg það ekki til hans),
vilji helst að allir aðrir þegi. Mjer
finst það alveg RÓg takmörkun á málfrelsi manna, sem stendur i núgildandi
þingsköpum, að menn mega ekki tala
oftar en tvisvar, og jeg vil ekki láta
takmarka málfrelsið meir.
Annars er til eitt óyggjandi læknislyf við málæöi, og það e> það að þegja,
bæði um þetta og annað.
Þá skal jeg vikja nokkrum orðum að
lögskýringum háttv. framsm. meiri hl.
(J. M.) um það, þegar þingmaður er
kosinn í stað annars’ Það stendur ekki
i stjórnarskránni, að hann eigi að koma
i sæti hins, heldur beint i stað hans,
og að fara eftir tillögu meiri hlutans i
þessu efni væri því beint stjórnarskrárbrot. Jeg var í stjórnarskrárnefndinni
í fyrra, og jeg man það, að það var
tilætlunin þar, að nýkosinn þingmaður
kæmi í stað þess, sem færi, en ekki i
sæti hans.
Benedikt Sveinsson: Jeg kann
háttv. þm. Dal. (B.. J.) miklar þakkir
fyrir tillögur hans í þessu máli. Mig
undrar það eitt, að hann skuli vera í
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minni hluta í nefndinni, jafn sjálfsagðar og mjer virðast þó tillögur hans vera.
Það er svo að sjá, sem meiri hlutinn
ætlist ekki til, að miklar ræður fari
fram á næstu þingum, því að þeir vilja
takmarka málfrelsi manna alveg óhæfílega mikið.
Háttv. framsögum. meiri hlutans (J.
M.) gat þess, að sjer þætti eiðstafur
þeirra sjerlega hátiðlegur. Mjer fínst
hann ekkert hátíðlegri en eiðstafur hv.
þm. Dal., nema síður sje. Mjer finst
kenna i eiðstaf meiri hlutans óþarfa
málskrúðs og auk þess finst mjer uppruni eiðstafsins ekki vera svó hátíðlegur, að ástæða sje tii að halda honum á
lofti, því þetta er eins og allir vita, eiðstafur Marðar Valgarðssonar. Þykir
mjer eiðstafur sá, sem háttv. þm. Dal.
(B. J.) leggur, til að lögleiddur verði,
miklu viðkunnanlegri; kann t. d. mætavel við orðatiltækið »að vinna lögeið«.
Hitt finBt mjer að eins hálfskringilegt
málskrúð.
Háttv. framsm. Dal. (B. J.) hefir sýnt
það Ijóslega, að það væri beint brot á
stjórnarskránni, að kjósa nokkurn mann
beint til Ed. Mjer finst það vera alveg
sjálfgefið,að allir hjeraðakjörnir þingmenn
hljóti að vera kosnir til Aljnngis en ekki
til Ed. Tillaga minni hlutans er því
alveg sjálfsögð. Þá get jeg ekki heldur
felt mig við, að einstakir þingmenn
skuli ekki hafa leyfi til að koma fram
með brtt. við fjárlögin. Jeg sje ekki
betur en að þetta sje einnig að nokkru
leyti brot á stjórnarskránni. Það kemur áreiðanlega ekki vel heim við anda
stjómarskrárinnar, að fela fjárlaganefndinni þannig fjárveitingarvaldið; það er
alveg sams konar ofriki eins og vjer
segðum við stjórnina, að hún skyldi úthluta öllu fje úr landssjóði, og jeg býst
við því, að menn verði mjer sammála
um, að það sje þó helst til mikið ein-

veldi. Jeg sje enga tryggingu fyrir
því, að fjárlaganefndin verði nokkru
gætnari í fjármálum, heldur en meiri
hluti Alþingis, og það getur ekki komið til nokkurra mála, að samþykkja annað eins og till. meiri hlutans í þessu
efni. Það er Þ* miklu betra að hætta
við að hafa nokkurt þing. Mjer finst,
að best sje, að hafa þetta eins og það
er nú, að þingið í heild sinni dæmi um
það, hvort brtt. skuli komast fram eða
ekki.
Jeg leiði minn hest alveg hjá því, að
tala um hrossakaup í þessu sambandi.
Jeg sje ekki, að þau sjeu á nokkurn
hátt útilokuð þótt fjárlaganefndin eigi
ein að ráða.
Jeg sje enga ástæðu til þess að takmarka málfrelsi þingmanna, fremur en
nú er gjört í þingsköpum. Þótt raálfrelsi sje meir takmarkað i sumum öðrum þingum, þá sannar það ekkert. Allir sjá, að nauðsyn er meiri að takmarka
málfrelsi þar, sem 400—600 manns sitja
saman á þingi, heldur en þar, sem þeir
eru einir fjörutíu. Þetta hefir nefndin
ekki athugað, þegar hún fór að sníða
ákvæði sín eftir erlendum þingsköpum.
Allra verst er mjer við þá breytingatillögu meiri hl., að atkvæðagreiðsla geti
verið leynileg, ef fimm þingmenn í efri
deild, níu í neðri deild og fimtán í sameinuðu þingi krefjast þess. Mjer finst
þetta vera byrjun á því, að þingið verði
háð fyrir luktum dyrum. Þetta elur
upp óhreinsKilni og pretti í stjórnmálum,
og er alveg óhafandi. Jeg treysti þvi,
að þessi brtt. verði feld.

Hjer endar handrit skrifarans á nFramhald“
og vantar í allan seinni hlnta ræðnnnar, en of
langt nm liðið til þess, að jeg geti nn rifjað hann
npp.
20. des. 1915.

Benedikt Sveinsson
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Eggert Pálsson: Brtt. frá meiri
hlutanum og minni hlutanum eru svo
skýrar, að þeim er hægt að svara með
atkvæðagreiðslunni, og því fer jeg ekki
út i þær. Jeg vildi að eins gjöra litla
athugasemd við 11. gr., um kosningu
skrifstofustjóra, þvi að mjer þykir það
ákvæði óljóst. Þar stendur, að forsetarnir kjósi skrifstofustjóra til 6 ára i senn.
Aftur á móti er ekki gjört ráð fyrir því,
að skrifstofustjóri geti forfallast milli
þinga, og hvernig kosning þá skuli fara
fram. Það getur verið, að forsetarnir
eigi heima úti á landi, og eigi ilt með að
ná saman, til þess að kjósa nýjan skrifstofustjóra, og heldur ekki er neitt
ákvæði um það, hve lengi kosningin
skuli gilda, ef nýr skrifstofustjóri er
kosinn, hvort heldur það, sem eftir er
af tima þess, sem frá gekk, eða til 6 ára
á ný. Þetta held jeg þurfl að skýra
nánar, og vil því skjóta því til nefndarinnar, að athuga þetta til 3. umræðu,
og vita hvort hjer er ekki ástæða til
að kveða skýrara á, t. d. kjósa varamann. Það getur komið sjer illa, ef
skrifstofustjóri deyr skömmu eftir þinglok og enginn er til að anuast störf
hans, þangað til þing kemur saman á
ný. Sjerstaklega þegar svo stendur á
eins og hjá oss, að þing kemur ekki
saman nema annaðhvort ár.
Frsm. meiri hl. (Jón Magnússon): Jeg býst við, að nefndin athugi
athugasemdir hv. 2. þm. Rang. (E. P.)
um það, hvort breyta þurfl ákvæðum
11. gr. um kosningu skrifstofustjóra.
Jeg held, að það mundi ekki horía til
vandræða, þó að greinin væri látin
standa eins og hún er.
Jeg þykist ekki þurfa að svara þvi,
sem háttv. þm. N.-Þing. (B. S.) sagði.
Hann kom ekki fram með nein nýrök,
og sagði ekke^t annað en það, sem hv.

þm. Dal. (B. J.) hafði sagt áður, og að
minni skoðun á engan hátt betur.
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við frumv., sem jeg vil minnast á með
nokkrum orðum.
Fyrst er þá brtt. mín við 7. gr., þar
sem farið er fram á, að niðurlag hennar sje felt .burt, þ. e. það ákvæði greinarinnar, að þingmenn skuli einatt bluta
um sæti, i fyrsta skifti, er á þing er
komið, að kosningum ura garð gengnum.
Þetta er ákvæði, sem jeg kunni illa
við.
Hingað til hafa þingmenn einatt sjálfir
valið sjer sæti, þ. e. hver tekið það
sæti, sem hann feldi sig best við, og
það gengið vel, eða þó að minsta kosti
allþolanlega.
Hins vegar mundi það geta leitt til
leiðinda, og óþæginda, ef þingmenn,
sem lengi hafa setið i sama sætinu, ár
eftir ár, ættu síðan alt í einu að fara
að skifta um sæti.
Fjöldi manna er, sem kunnugt er,
ekkert, nema vaninn, — vilja eigi breyta
til, og sakna þess, sem þeir hafa lengi
við búið, og vona jeg því, að háttv. þingdeildarmenn aðhyllist þessa brtt. mina.
Þá á jeg brtt. við 8. gr., sem fer i
þá átt, að i stað þess, að embættismenn
þingsins sjeu kosnir fyrir allan þingtimann, þá sjeu þeir að eins kosnir til
4 vikna i senn.
Ástæðurnar fyrir þessari brtt. minni
eru eigi að eins þær, að mjer er kunnugt um, að á sumum löggjafarþingum
eru embættismenn þingsins ekki kosnir fyrir allan þingtimann, en að eins
fyrir einhvern ákveðinn tíma, heldur
eru ástœður mínar öllu fremur þœr, að
það getur verið heppilegt, að kosningarnar gildi að eins um styttrí tíma,
með því að fieiri þingmenn geta þd kynst
þeim störfum þingsins, er hjer um rœðir,
og haft þd og unað af, að minnast þess,
oft siðar, er þeir gegndu þvi eða þvi trúnaðarstarfinu d þinginu, og vona jeg því,
að þessari brtt. verði vel tekið; það
Alþt 1915. B. 1H.

getur ekki leitt neitt ilt af henni, heldur þó dálítið gott.
Þá á jeg enn fremur brtt. við 16. gr.,
sem teljast mun mega nymœli, þar sem
jeg hefi leyft mjer, að stinga upp á þvi,
að einni fastri nefnd sje bætt við 'tölu
föstu nefndanna, þ. e. svo nefndri
lögumbótanefnd.
Jeg skal játa, að nafnið er ef til vill elcki
heppilega valið, en jeg hefi hugsað mjer,
að verkefni þessarar nefndar ætti að vera
í þvi fólgið, að athuga, hvort lagafrumvörp o. fl., sem fram er borifl á þinginu, sje
rjett, og ákjósanlegt, er frá siflferflislegu
sjónarmifli er skoflafl.
Það er skylda hvers einstaklings, afl
vera sjálfan sig si og æ umbætandi, sem
unt er, þ. e.: að veiða œ fastari, og eldheitari i því, afl fremja eigi þafl, sem siflfræflilega rangt er, nje þola, afl framifl sje.
En eins og þetta er skylda einstaklingsins, svo d og hveit þjóðfjelag einatt að
stefna að hinu sama.
Eitt af því, sem hvert þjóðfjelag verður þvi og að leggja afar-mikla áherslu á,
það er það, að ekki sjeu sett, nje látin
gilda önnur lög, en þau, sem siðfrœðilega
rjett eru.
Lögin eru, sem kunnugt er, það, sem
neytt er til afl hlýfla, og engan d að neyða,
til að fremja það, sem siðfrœðilega rangt
er, nje til hins, að þola, að það sje framið, eða látið viðgangast.
Jeg skal nú enn fremur taka dæmi
máli mínu til skýringar:
Ef slik nefnd, sem hjer er farið fram
á, hefði verið til á Alþingi 1913, halda
menn þá ekki, að hún hefði tékið i
taumana, þegar fram kom tillaga um
það, að veita ekki kosningarrjett, og kjörgengi í bráðina, nema fertugum konum
og eldri, nje öðrum hinna nýju kjósenda
yfirleitt, en þeim, sem sama aldursskilyrðinu fullnægði?
Þingmenn játuðu — og þvi veittu þeir
64
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fertugum konum o. fl. þegar rjettinn —,
að siðfrœðilega skoðað bœri konum o. fl.
kosningarrjetturinn, og kjörgengið, með
sömu skilyrðum, sem karlmenn, er notið
höfðu rjettindanna, og þó leyfa þeir sjer
— þrátt fyrir ítrekaðar aðvaranir —
að gjöra þennan greinarmuninn, sem fyrr
var urn getið.
En myndi þá eigi »lögumbótanefndin«,
ef til hefði verið, hafa sagt eitthvað á
þessa leið:
Eruð þjer háttv. þingm. þau bömin,
að þjer vitið ekki, að tröökun fræðilega
rjettarins fylgir æ siöferöislega ábyrgöin,
fyrr eða síðar? Siðferðiiega ábyrgðin,
sem þjer rekið yður á einhver tíma, ef
ekki í þessari tilverunni þá væntanlega
í þeirri næstu?
Ef slík nefnd hefði verið til á löggjafarþingum þjóðanna, þá hefði þar og
ekki getað verið til lög, sem skipað hefðu
mönnum, að ráða á önnur þjóðemi, með
hemaði.
Ekki hefðu þá og heldur verið til þau
lög, er skipa mönnum að skerða eða
hefta sjálfgtæði annarra þjóðema.
Þá hefðu og heldur ekki verið til
lög, sem banna fulltíða konurn og körlurn
að neyta kosningarrjettar, og njóta kjörgengis, o. fl. o. fl.
Annars skal jeg geta þess, að jeg hefl
ekki borið þessa tillögu fram af því, að
jeg — eins og jeg veit þingið skipað —
byggist við, að hún næði fram að ganga,
heldur af því, að mjer fanst þó rjett, að
máli þessu væri hreyft, og að þingmenn
fengju, að lýsa á því skoðun sinni, og
greiða um það atkvæði.
Skal jeg svo ekki fara fleiri orðum
um oft nefnda tillögu mina, heldur vikja
að annarri brtt., sem jeg á við 16. gr.
Hún fer fram á það, að fella burt
ákvæðið um það, að engir þingmenn
megi sitja i fleirum, en tveim, af »föstu
nefndunum*.

Jeg kann illa við það ákvæði, þvi að
jeg hygg, að oft gæti þö staðið svo á,
að heppilegt gæti verið, að sami maður
ætti sæti í 3—4 nefndum.
Hann gæti verið öðrum svo aö mun
frernri, að það væri og ákjósanlegt, að
hafa hann í fleirum en tveim nefndum.
Auk þess er það og frjálslegra, að hafa
það óbundið, og ætla þá þinginu sjálfu,
að gæta, sem þörf gjörist, hófs í því, að
ofhlaða þó eigi störfum á einstaka þingmenn.
Þá hefi jeg einnig flutt brtt. í þá átt,
að ekki skuli fastákveðið, að ekki megi
fleiri en flmm, sitja í neinni »föstumefndanna*.
Það er nú t. d. orðinn gamaU siður,
að 7 menn eigi sæti i fjárlaganefnd, og
væri ilt, að sú regla yrði lögð niður,
þar sem fjárlaganefnd hefir einatt mikið
verk að vinna, auk þess, hve nauðsynlegt
það er, þegar margir flokkar eru í þinginu, að hún sje svo fjölskipuð, að hver
flokkur geti komið manni að.
Frsm. rneiii hl. (Jóu Magnússon): Jeg mun halda mjer við brtt.
eins og þær liggja fyrir, en ætla mjer
ekki að ræða málið í heild sinni. Brtt.
nefndarinnar hafa fengið yfirleitt góðan
byr í deildinni.
Er þá fyrat að minnast á 1. brtt. á
þgskj. 667. Meiri hl. nefndarinnar hefir
fallist á hana. Ef þessi brtt. hefði ekki
komið fram, mundi nefndin hafa flutt
hana. Tillagan gjörir ákvæði greinarinnar skýrari.
Um 2. brtt. á sama þgskj. get jeg
sagt, að hún er fremur meinlaus. Það
hefir ekki verið hægt að kalla saman
nefndina, til þess að taka afstöðu til
hennar, en jeg hygg þó, eftir þeirri
þeirri niðurstöðu, sem nefndin komst að
áður, að hún 'eða meiri hluti hennar
haldi fast við tillögur sinar að þessu
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leyti. Hún byggir á því, að yfirleitt
sje hver þingmaður fær um að hafa
framsögu i því máli, er hann fjallar um
í nefnd, enda sje hann ritari nefndarinnar í því máli. Og þeir, sem ekki
hafa haft sig frammi nú, munu reynast
ein8 færir og aðrir, þegar þeir fá æfingu
í störfunum.
Jeg get ekki sjeð neina ástæðu til að
fara að samþykkja 3. brtt.; sje ekki, að
neitt sje grætt með henni.
Jeg vona, að 4. brtt. verði tekin aftur. Hún er í rauninni um atriði, er
búið er að fella áður í deildinni, og
verði nokkur breyting gjörð í þessu
efni, þá er þó nær að samþykkja brtt.
á þgskj. 670.
Þá vil jeg minnast á brtt. á þgskj.
670. Eftir því sem nefndin leit til, þá
mundi nægilegt að hafa 5 menn i fjárveitingarnefnd, þar sem störfum fjáriaganefndar nú er skift á milli fjárveitingarnefndar og fjárhagsnefndar. Það
hlýtur alt af að verða náið samband
milli fjárveitingarnefndar og fjárhagsnefndar, svo að breytingin yrði í raun
og veru sú, að í stað þess, sem 7 manns
hafa átt sæti í fjárlaganefnd yrðu það
10 raanns, sem hefðu sama starfið. Jeg
er ekki heldur viss um, að betra sje að
hafa 7 manna nefndir en 5 manna nefndir, þvi að í fámennum nefndum vinnast
nefndarstörfin. fijótara. Að vísu gæti ef
til vill verið trygður meiri kunnugleiki
í 7 raanna nefnd, en þegar skifta á fáum mönnum í margar fastar nefndir, þá
er ekki hægt að hafa fleiri en 5 í þeim.
Verð jeg því að telja óheppilegt, að
gjörð sje breyting í þessu efni.
Um aðrar brtt. get jeg verið stuttorður. Meiri hluti nefndarinnar er þeim
öllutn meira eða miana mótfallinn.
Jeg verð sjerstaklega að mótmæla 2.
brtt. á þgskj. 670, því að verði hún
samþykt, þá er mjög dregið úrþýðingu

þess ákvæðis, er samþykt var við 2.
umr., og fer í þá átt, að hefta nokkuð
tillögur einstakra þingmanna til aukningar útgjöldum í fjárlögunum.
Viðvíkjandi 3. brtt. skal jeg geta þess,
að nefndin hefir ekki beinlinis á móti
henni; hún erisamræmi við till. hennarað
efninu til, en jeg held að hún fari nokkuð langt; ætti ekki að ná til annars en
fjarveru þingmanns frá nafnakalli. Að
svipta þingmann dagkaupi sínu, ef hann
er fjaretaddur,við hvaða atkvæðagreiðslu
sem er, ætla jeg alt of strangt. Það
er ekki dæmi til þess um þingsköp
nokkurra landa, að þau gangi svona
langt, jafn vel þótt þau yfirleitt sjeu
mikið strangari.
Þá kem jeg að brtt. háttv. þm. N.-ísf.
(Sk. Th.). Um brtt. á þgskj. 671 var
talað við 2. umr. Nefndin taldi það
rjett, að einhver regla væri höfð um
sætaskipun þingmanna. Að öðru leyti
er það aukaatriði, hvernig því er fyrir
komið; væri kann ske rjettara að skipa
niður í sæti eftir kjördæmum; hvert
kjördæmi hafi ákveðið sæti. Þetta er
auðvitað þýðingarlitið, en fyrir nefndarfnnar hönd, vil jeg mæla á mótibrtt.
á þessu þgskj. Um brtt. á þgskj. 682
er ekki ástæða til að fara mörgum orðum. Hin er brtt. við brtt. háttv. 1. þm.
G.-K. (B. K.), sem jeg hefi talað um. Verði
hún samþykt, þá er mjer sama um
þessa brtt., því að þá er ákvæðið sjálft
i frumv. orðið litils virði. . Um fyretu
brtt. á þgskj. 673 er það að segja, að
það kom til orða í nefndinni, að ástæða
væri til þess, að láta starfstima embættismanna þingsins ekki ná yfir. allan
þingtiman. Það á sjer stað sumstaðar
erlendis. Samt varð það ofan á, að
breyta í þessu efni ekki frá núverandi
fyrirkomulagi. Annars er nefndinni
þetta lítið kappsmál. önnur brtt. á
sama þgskj. verður nefndin afturámóti
64*
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að mæla eindregið á móti. Hún brýtur alveg í bág við tilgang nefndarinnar í niðurekipuninni í fastar nefndir.
Hún ætlaðist til þess, að sömu mennirnir- ættu ekki sæti í mörgum nefndum í
senn; það gæti orðið til alt of mikillar
tafar fyrir nefndarstörfin. Nefndin verður því alvarlega að ráða frá því, að
samþykkja þessa brtt. Þá getur nefndin ekki sjeð, að þessi nýja nefnd, er
háttv. þm. N.-ísf. (Sk. Th.) stingur upp
á (þgskj. 683), að bætt verði við, muni
koma að miklu gagni. Hún verður því
að leggja á móti henni og yfirleitt halda
fast við þá nefndatölu, er hún heflr
stungið upp á, þangað til reynslan hefir
sýnt, að þörf sje á fleiri nefndum, sem vel
getur auðvitað komið fyrir. En við erum svo fáir og böfum svo fáum mönnum á að skipa í nefndirnar, að við getum ekki í þessu efni farið eftir nefndafjölda erlendra þinga, þar sem sumstaðar eru um 20 fastar nefndir eða fleiri.
Jeg get ekki felt mig við eiðstafinn,
eins og hann var samþyktur við 2.
umr. Jeg hefi því tekið það ráð, að
leggja til, að hann yrði feldur burtu úr
þingsköpunum og sú skipun látin haldast, sem nú er. Sjerstaklega kann jeg
ekki við það orðatiltæki, að þingmenn
»vinni lögeið«, því að eins og menn
vita, þá er hann alt öðru vísi, en eiður
sá, er hjer getur. Háttv. þm. Dal. (B.
J.) gat um, að eiðstafur meiri hlutans
væri óheppilegur, en okkur virðist þessi
sýnu verri. ' Þess vegna er best að vera
ekki að" vekja deildur um þetta, en hafa
það fyrirkomulag, sem nú er, og láta
foreetana ráða eiðstafnum.
Þá ’er brtt. við 11. gr., sem raunar
skiftir ekki miklu máli, en nefndin leggur heldur á móti. Hún verður að álíta
það heppilegra og til betri undirbúnings
undir störfin við þingið, að skrifstofustjóri hafi áhrif á ráðningu starfsmanna
við þingið. Vitanlega er það sjálfsagt,

að hann ráði öllu um vai manna a skrifstofunni, og um aðra starfsmenn hygg
.jeg það sje hyggilegra, til þess að alt
sje betur undirbúið, að hann hafi sjeð
fyrir þeim að einhverju leyti.
Framsögum. minni hl. (Bjarni

Jónsson): Þetta mál virðist ætla að
verða flækjur miklar, og brtt. þær, er
nú hafa komið fram, sýnist mjer fremur lítið í varið. Jeg hygg því, að ráðlegasc væri, að afgreiða ekki málið til
fulls á þessu þingi, en breyta að eins
núgildandi þingsköpunum á þann hátt,
er ekki verður hjá komist vegna stjórnarekrárbreyt.ingarinnar.
Jeg skal byrja á siðasta atriðinu í
ræðu háttv. framsögum. meiri blutans
(J. M.), og minna á það, að eftir minum
skilningi liggur í orðinu »má«, að skrifstofustjóri hafi heimild til þess, að gjöra
tillögur um starfsmenn við þingið. Það
er auðvitað sjálfsagt, að hann hafi tillögurjett um starfsmenn skrifstofunnar,
sem beinlínis stendur undir hans stjóm,
og hann ráði mestu um ráðningu þeirra.
Hins vegar fæ jeg ekki sjeð, að hann
þurfi að gjöra tillögur um deildarekrifara, því að þeir standa á engan hátt
undir hans umsjón, og jeg er óviss um,
að hann sje yfirleitt á neinn hátt kunnari hæfileikum slíkra manna en foreetar sjálfir; þess vegna er rjett, að orðalagið standi svo, að hann megi gjöra
tillögur um þetta.
Jeg varð hissa þegar jeg sá brtt. hv.
2. þm. Rvk. (J. M.) um að fella eiðstafinn burtu. Jeg hafði ekki hugsað mjer
að þann flokk, er stóð að baki Marðareiðsins, hefði tekið það svona sárt, að
hann skyldi falla. Jeg gat ekki sjeð,
að aðfinslur hans a$ mínu orðalagi, sem
vel má raunar játa, að getur staðið til
bóta, væru á rökum bygðar. Það er
vitanlega lögeiður, sem maðurinn vinnur
að stjórnarskránni, þar sem það er eið-
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ur, ákveðinn með lögum. Auðvitað hefir
enginn ætlast til þess, að hann færi að
rjetta upp fingurna, þegar hann ynni
eiðinn. Mjer virðist því kenna talsverðs
útúrsnúnings hjá háttv. þm. (J. M.) í
þessu. Annars skal jeg kannast við, að
það er smávægilegt ariði, á hvaðahátt,
eða í hvaða formi, þingraaður gefur yfirlýsÍDg um, að hann muni ekki brjóta
stjórnarskrána.
Fyrsta brtt min er alveg sjálfsögð,
enda kannaðist hv. frsm. meiri hl. (J. M.)
við það, að sjálfsagt væri að hækka
kaup skrifstofustjóra, þar sem ætlast
væri til þess, að hann annaðist prentun
og útgáfu Alþingistiðindanna.
önnur brtt. mín miðar að eins að þvi,
að hægt sje að kjósa þann mann til
framsögumannns nefndar, sem best er
til þess fallinn i það og það skiftið. Eftir því sem frv. er nú orðað, getur formaður aldrei verið framsögumaður í
máli, en það getur oft komið fyrir, að
hann sje best til þess fallinn. Þess vegna
vil jeg ekki útiloka hann frá þessu
starfi, og brtt. mín miðar í þá átt.
Þriðja brtt. mín er svo einföld, að
hún getur ekki valdið deilum. En það
er viðfeldnara, að frumvarpið verði afgreitt til fullnustu með nafnakalli og
vænti jeg, að háttv. þm. geti fallist á
það.
Fjórða brtt. er við brtt. háttv. 1. þm. G.K. (B. K.). Verði hans brtt. samþykt,
þá vil jeg lika hafa það inn í hana, að
það sje að eins við 3. umr., að nefndin
geti útilokað einstaka þingmenn frá tillögurjetti. Það er nóg, að þessir spekingar, sem alt af eru að tala um, að það
sje hin mesta fjarstæða, að einstakir
þingmenn megi koma með tillögu um 100
— 1000 kr. útgjöld úr landssjóði, geti
útilokað þingmenn og kjördæmi frá þvi,
að koma með þessar smá-tillögur sínar
við 3. umr. Annars er jeg hræddur um
það, að þessi 12 manna þingskapanefnd

úr báðum deildum, hafi ekki tekið eftir
þvi, hve dásamlega þetta ákvæði kemur niður í Ed. Þar sitja 14 manna —
og foraeti er ætlast til að hafi atkvæðisrjett. Hvað er a/8 úr 14? Það er 9
og brot. Til þess að koma fram fjárveitingu þar, sem nefndin leggur á móti,
þarf því 10 atkvæði, eða með öðrum
orðum: Það þarf einn man'n eða tvo úr
nefndinni, og hann þarf að hafa fengið
alla aðra þingmenn en nefndarmenn
með sjer. En hvað þýðir þétta þá?
Ekkert annað en það, að fjárveitingavaldið í Ed. er fengið nefndinni einni í
hendur. Á þessu sjest, hversu vel meiri
hlutinn hefir reiknað þetta út. Honum
ætti nú að lærast, hvað þetta hefir að
þýða og sjá það, að ákvæðið um */8
dugar ekki; það verður að finna einhverja aðra tölu, ef á að keyra þetta i
gegn. Annars býst jeg varla við, að menn
sjeu svo sólgnir í að fjötra sitt eigið
frelsi, til þess að gjöra tillögu um fjármál, að þeir greiði þessu atkvæði, þótt
þeir sjái hvernig það kemur niður í Ed.
Jeg þykist nú hafa gjört það, sem i
minu valdi stendur, til þess að sýna
fram á, hve rangt það er og hlægilegt, að
ætla að blása tillögur manna í fjármálum upp i stórmál, sem miklu meira
varði en t. d. refsilög, sem varða líf
manna og æru, en engum dettur í hug,
að krefjast ákveðins meiri hluta til þess,
að gild sjeu.
Með öðrum orðum: Smá-fjárveitingar
eru gjörðar að mestu velferðarmálum
landsins, og þau á að tryggja betur en
nokkuð annað, að ekki komist fram.
En enga trygging þarf við því, að einhver maður felli burt fjárveitingar til
skaða þjóðinni. Það er alveg eins og
mönnnum sje ókunnugt um, að oft er
meiri skaði að þvi, að veita ekki tiltekna fjárupphæð, heldur en að veita
hana. Það er miklu nær að tiyggja
það, að einhver níakur maður drepi
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ekki fyrir manni listamenn eða listamannaefni, heldur en að sporna við því,
að einstakir menn fái veittar smáupphæðir til fyrirtækja og annars, sem þeir
vita vel, að full þörf er á. Mig hefir
oft undrað, hve þinginu ferst oft illa við
mennina, rjett eins og um hunda eða
ketti væri að ræða. Menn ættu þó að
vita það, að éinn afburðamaður er meira
virði en alt, sem stendur í fjárlögunum.
Jeg vil minna menn á, að hugsa sig
betur um það sem jeg sagði við 2. umr.,
að þetta ákvæði, sem þá gekk fram, er
brot á stjórnarskránni. Jeg vil biðja
menn að vara sig á dómi eftirtímans,
sem vel getur komið fram fyrir næsta
þing. Jeg hefi nú aðvarað menn full
ljóslega.
Bjðrn Kristjánsson: Jeg hefi
leyft mjer að bera fram brtt. á þgskj.
670. Eins og menn inuna fjell hjer
við 2. umr. brtt., sem fór fram á, að
fella burtu þessa síðustu málsgrein 32.
greinar, þvi miður. Nú þykir bæði mjer
og fleiri þingmönnum varhugavert, að
svo skuli vera fyrir mælt, að fjárlaganefndin geti felt allar fjárveitingar,
nema 2/s deildarmanna sjeu sammála
um að veita þær. Þetta táknar í rauninni ekki annað en það, að 3 menn af
5, sem skipa eiga nefndina, geta ráðið
öllum fjárveitingum í Ed. Jeg efast
ekki um það, að þessi tillaga nefndarinnar sje fram borin í góðu skyni, sem
sje til þess, að fyrirbyggja hrossakaup,
sem þvi miður eiga sjer of oft stað. En
jeg er því miður hræddur um, að þessi
tillaga verði einmitt til þess, að auka
hrossakaupin, með öðrum orðum, að
hrossakaupin verði rekin í enn stærra
stil, til þess að hamla upp á móti fjárlaganefndinni. Tillagan mun því koma
í veg fyrir það, sem vakað mun hafa
fyrir nefndinni. Þess vegna legg jeg
til, að fjárlaganefndin veröi skipuð 7

mönnum, eins og verið hefir, því að
þar með er fengin meiri trygging fyrir
því, að fjárlaganéfndin beiti ekki gjörræði. Og í sambandi við það legg jeg
til, að öll fjárlaganefndin þurfi að vera
á einu máli, til þess að krefjast þurfi
a/s deildarmanna til að greiða atkvæði
með fjárveitingu, sem fjárlaganefndin
hefir lagt á móti. Ef allir í fjárlaganefndinni eru á einu máli, þá er það
trygging fyrir þvi, að flokkshlutdrægni
komist ekki að, og þá er hættuminna,
að herða á hnútunum og heimta kvalificerað majoritet. Aðalatriðið er að útiloka flokkapólitik í fjárlaganefndinni,
og það tekst með þessu. Jeg veit það
af reynslu þetta eina þing, sem jeg
hefi setið i fjárlaganefnd, að ekkert
hefir bólað á slíku, en þeir tímar geta
komið, að flokkapólitikin verði harðvítug og að hætta vofi yfir af þeim
völdum. Þess vegna má gjöra ráð fyrir, að gjörðar kunni að verða þær kröfur, sem annaðhvort fjárhagurinn leyfir
ekki, eða sem ekki mega komast að.
En að sjálfsögðu má gjöra ráð fyrir því,
að fjárlaganefndin öll beiti varlega
valdi 8Ínu, þegar hún veit, hve þröngt
öðrum einstökum þingmönnum er gjört
fyrir um fjárbeiðnir sinar. Ur þvi nú
að þessi málsgrein var ekki feld við
siðustu umræðu, þá vona jeg, að háttv.
deild fallist á að endurbæta hana þannig, eins og jeg nú legg til.
Hv. frsm. meiri hl. (J. M.) tók það fram,
að nefndin væri mótfallin þessari tillögu og teldi nægilegt, að fjárlaganefndin væri skipuð 5 mönnum, vegna þess,
að fjárlögin væru tvískift og annar kafli
þeirra, tekjukaflinn, yrði tekinn til meðferðar í sjerstakri nefnd. Jeg get nú
ekki talið það mikið verk, að athuga
tekjuhliðina; aðalverkið er gjaldahliðin,
°g jeg veit það af reynslu, að ekki
veitir af 7 mönnum til þess starfs.
Þá er 53. gr. frv.

Jeg get fallist á
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það, að fjarstaddir menn sjeu sektaðir
um kaupgjaldið, ef þeir hafa ekki leyfi
forseta til fjarvistar, en það kann jeg
ekki við, að þingmenn sjeu sektaðir með
fjesekt, þótt þeir greiði ekki atkvæði.
Viðurlögin eru svo óviðeigandi og smámunaleg, að það er eins og verið væri
að reka barn í skammarkrókinn, eða
eins og sagt væri við óþekkan krakka:
»Þú færð ekki sykurmola, fyrst þú
gjörðir þetta<. Og yfir höfuð Jít jeg
svo á, að ekkert brot sje í því fólgið,
þótt einhver hlífi sjer við að greiða atkvæði; þetta getur verið eðlilegt undir
vissum kringumstæðum og jafneðlilegt
getur verið, að menn tilgreini ekki
ástæður. Slíkt og þvíiíkt á hver þingmaður að eiga við sina kjósendur, hvort
þeir vilja refsa honum fyrir þetta eftir
á eða ekki. Fyrir því kýs jeg heldur,
að halda gömlu reglunni, sem sje að
forseti, ef honum sýnist svo, heimili
greinagjörð þingmannsins fyrir þvi, að
hann greiðir ekki atkvæði, eða sieppi
honum hjá því ella. Sú regla held jeg
að sje frjálsleguht. Auðvitað er mjer
þetta ekki kappsmái. En hin tiliagan
er mjer kappsmál, að fjárveitingavaldið
sje ekki lagt i hendur þriggja manna,
eða ef til vill tveggja manna, þegar
um fjárlaganefnd Ed. er að ræða.
Frsm. meiri hl. (Jón Magnnsson): Jeg ætla fyrst að svara háttv.
1. þm. G.-K. (B. K.) út af því, sem
hann sagði um fimm eða sjö manna
fjárlaganefnd og um takmarkanir í fjárveitingávaldinu. Það liggur í augum
uppi, að þvi hægara er að koma fram
fjáveitingum á móti tiliögum fjáriaganefndar, sem sú nefnd er færri mönnum skipuð; það er hægara á móti fimm
manna nefnd en á móti 7 manna nefnd.
Þess vegna var það dálítið með tilliti
til þess arna, að nefndirnar hugsuðu

sjer, að fjárlaganefndin í Nd. yrði skipuð fimm mönnum.
Háttv. þm. Dal. (B. J.) vissi vel, að
nefndinni var það ljóst, að ef fimm
menn ættu sæti í fjárlaganefnd Ed.,
væri tæplega unt að koma þar fram
fjárveitingum gegn vilja hennar. Enda
mun það sjaldgæft, að þar hafi fjárveiting hafst fram gegn vilja ailrar
nefndarinnar, en ef svo hefir komið fyrir, þá sannar undantekningin regiuna.
En þrátt fyrir það áiíta nefndirnar engan skaða skeðan, þótt Ed. bæti ekki
fjárveitingum á fjárlögin. Nefndirnar
líta svo á, að fjárveitingarvaldið eigi
aðallega að vera hjá Nd., og að hlutverk
Ed. sje þá heldur að kippa úr heldur
en hitt.
Háttv. þm. Dal. (B. J.) var gramur
yfir því, að reynt væri að stemma stigu
fyrir einstökum fjárbeiðnum einstakra
þingmanna. Allir vita, að öll fjárlögin
eru einstakar fjárveitingatillögur. En
hvað það snertir, að sumir menn álíta
eihs og verið sje að gefa fjárlaganefndinni fjárveitingavald, þá er það ekki
rjett. Hjer er að eins um tillögurjett
að ræða og kvalificerað majoritet, sem
svo er kaliað, fyrir tillögur annara
þingmanna en nefndarinnar. Það væri
ef til viil full ástæða til þess, að hafa
þetta ákvæði miklu viðtækara.
Jeg vil ekki tefja umræðurnar lengur
um þetta atriði. Allir háttv. þingmenn
hljóta að hafa gjört sjer grein fyrir því,
og það því freraur, sem oft hefir verið að
því vikið á mörgum undanföruum þingum.
Háttv. þm. Dal. (B. J.) sagði, að girt
væri fyrir það, að formenn gætu orðið
framsögumenn i nefndum. Þetta er alveg rjett. Nefndirnar eru þeirrarskoðunar, að þegar svo er skift niður störfum, sem til er ætlast i frumv., og ekki
hlaðið margs konar skrifarastörfum á
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sama manninn, þá sje ckki til ofmikils
ætlast, þótt skrifararnir gjöri sig færa
um að hafa framsöguna á hendi, en
hins vegar ekki víst, þótt formenn hrifsi
til sín framsögu, að þeir sjeu færari um
hana en skrifararnir.
Jeg er ekki eins og háttv. þm. Dal.
(B. J.), að jeg fari með svívirðingar í
garð mótstöðumannanna, eins og hann
gjörir hvað eftir annað. Hann var að
tala um þá, sem stæðu að baki Marðareiðsins. Jeg hefði talið rjett af forseta
að ávíta háttv. þingm. fyrir slík ummæli, sjerstaklega vegna þess, að þau
eru sögð móti betri vitund. Háttv. þm.
Dal. (B. J.) veit það ofboð vel, að söguritarinn tekur upp eiðstafinn, að eins til
þess að sýna, hvernig hann hefir gengið
mann frá manni.
Framsögum. minni hlutans
(Bjarni Jónsson): Ekki raun jeg
ganga frá orðum minum. En ekki lá
það í þeim, að meðhaldsmenn frumv.
væru sama sinnis og Mörður, heldur
vitnaði jeg að eins i Njálu, því það vita
allir, að eiðstafurinn er þaðan tekinn
eftir Merði, í viðskiftum hans og Flosa.
Ef þetta á að skiljast sem svívirðing,
þá er það af þvi, að sök bítur sekan,
en ekki var sá tilgangur minn.- Háttv.
framsögum. meiri hl. (J. M.) getur lagt
sína skoðun i orðin, þess að hann drótti
þó ekki röngu að mótstöðumönnunum.
Jeg skal geta þess út af því, sem jeg
sagði, að ekki væri rjett að girða fyrir
það, að formenn gætu orðið framsögumenn, að vel getur komið fyrir, að í
tilteknu máli sje formaður nefndarinnar
sá eini maður, sem vit hefir á málinu.
T. d. ef lögfræðingur væri formaður í
mentamálanefnd, og lögfræðilegt frumv.
væri þar til meðferðar. Þá er auðvitað
sá lögfróði maður sjálfkjörinn til framsögunnar.

Háttv. framsögum. meiri hl. (J. M.)
sagði, að fjárveitingarvaldið væri ekki
lagt í hendur fjárlaganefndar. En því
getur hann ekki neitað, að henni er í
Nd. veitt neikvæðisvald, og í Ed. fullkomið neikvæðisvald. Það er undarlegt
af meiri hlutanum, að telja sjer leyfilegt, að setja slíkt í lög, er svo mjög
raskar jafnvægi í atkvæðum manna, svo
að þeir, sem ekki eru frerastir í fjárlaganefndar kapphlaupinu, missá af atkvæði 8ínu. Þótt þetta sje ekki brot á
einhverri sjerstakri grein í stjórnarskránni, þá er það brot á anda hennar
og almennum jafnrjettishugmyndum.
Háttv. framsögura. meiri hl. (J. M.)
sagði, að jeg hefði viljað gjöra lítið úr
fjárveitingarvaldi Alþingis. Þetta er
ekki rjett, en mjer þótti tiilögum um
fjárlögin gjört hærra undir höfði en
öðrum tillögum. En þetta er að eins
bragð hans, sem venjulegt er í kappræðum, og vil jeg ekki ávíta hann fyrir það.
Ef menn á annað borð vilja hafa
þetta meiri hluta ákvæðisvald um fjárlögin, þá mæli jeg með því, að samþyktur verði 2. liður á þgskj. 670.
Að svo mæltu get jeg sneitt hjá þvl,
að segja meira, með því að hvorki hafa
komið fram nýjar skýringar nje röksemdir í málinu.
Framsögum. meiri hl. (Jón
Magnússon): Mjer kom það ekki á
óvart, þó að háttv. þm. Dal. (B. J.)
þyrði ekki að standa við aðdróttun
sina, og skal jeg svo ekki minnast á
það frekar.
Háttv. minni hluti vill, að þingmenn
fái að láta vera að greiða atkvæði við
nafnakall. Þar hlýt jeg að vera á öðru
máli. Jeg verð að álíta það mjög
óheppilegt, sem nú er jafnvel farið að
tíðkast hjer i deildinni, að ekki greiði
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x/» deildarmanna atkvæði um áriðandi
mál við nafnakall. Annarstaðar er það
álitin bein akylda, að greiða atkvæði
um öll mál, sem nokkru varða, nema
gildar ástæður sjeu til. Nefndin leggur
mikla áherslu á þetta atriði. Hafi menn
ekki áttað sig á málinu, sem fyrirliggur, þá er sjálfsagt af hverjum þingmanni
að aegja nei, þvi að það er oftast
ábyrgðarminst, að hafa óbreytt það
ástand, sem er.
Framgögum. minni hl. (Bjarni
Jónsson): Jeg skal lýsa yfir þvi, að
jeg hefi ekki komið með neina aðdróttun, og þvi þurfti jeg við enga aðdróttun að standa.
ATKVGR.:
Brtt. 690,1 samþ. með 17:7 atkv.
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
net.*
)d:
Bjöm Hallsson,
Bened. Sveinsson,
Eggert Pálsson,
Bjaroi Jónsson,
Einar Aroórsson, Hjörtur Snorrason,
Jón Jónsson,
Einar Jónsson,
Guðm. Eggerz,
Magnús Kristjánss.,
Guðm. Hannesson, Sigurður Eggerz,
Hannes Hafstein, Stefán Stefánsson.
Jón Magnússon,
Matth. Ölafsson,
'Pjetur Jónœon,
Sig. Gunnarsson,
Þorleifur Jónsson,
Þór. Benediktsson.
Björo Krístjánsson, Jóhann Eyjólfsson,
Sigurður Sigurðsson og Skúli Thoroddsen greiddu ekki atkvæði, og töldust til
meiri hlutans.
Einn þingm. fjarstaddur.
Brtt. 671 feld með 15 : 10 atkv. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já:
nei’.
Bened. Sveinsson, Björn Hallsson,
Bjarni Jónsson,
Eggert Pálsson,
Alþt. 1915 B. HI.

já:
Björn Kristjánsson,
Einar Arnórsson,
Jón Jónsson,
Sig. Gunnarsson,
Sig. Sigurðsson,
Skúli Thoroddsen,
Stefán Stefánsson,
Sveinn Björnsson.

nei:
Einar Jónsson,
Guðm. Eggerz,
Hannes Hafstéin,
Hjörtur Snorrason,
Jón Magnússon,
Magnús Krístjánss.,
Matth. Ólafsson,
Pjetur Jónsson,
Sigurður Eggerz,
Þór. Benediktsson.
Guðmundur Hannesson, Jóhann Eyjólfsson og Þorleifur Jónsson greiddu
ekki atkvæði og töldust til meirí hlutans.
Brtt. 673,1 feld með 21 : 1 atkv.
— 690,2 samþ. með 15: 10 atkv.
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já:
nei:
Bjöm Hallsson,
Eggert Pálsson,
Björo Krístjánsson, Bened. Sveinsson,
Einar Aroórsson, Bjaroi Jónsson,
Einar Jónsson,
Guðm. Eggerz,
Guðm. Hannesson, Hjörtur Snorrason,
Hannes Hafstein, Jón Jónason,
Jóhann Eyjólfsson, Magnús Kristjánss.,
Jón Magnússon,
Sigurður Eggerz,
Matth. Ólafsson,
Stefán Stefánsson,
Pjetur Jónsson,
Þorleifur Jónsson.
Sig. Gunnarsson,
Sig. Sigurðsson,
Sveinn Björnsson,
Þór. Benediksson.
Skúli Thoroddsen greiddi ekki atkv.,
og taldist til meirí hl.
Brtt. 667,1 samþ. án atkvgr.
— 683 feld með 20 : 2 atkv.
— 673,2 feld með 17 : 1 atkv.
673,3 — — 13 4 —
670.1 samþ. — 14 8 —
667.2 feld — 14 ; 6 —
667.3 — — 15 8 —
682 — — 15 10 — að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
65
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nei:
Einar Arnórsson,
Einar Jónsson,
Guðm. Hannesson,
Hannes Hafstein,
Jóhann Eyjólfsson,
Jón Jónsson,
Jón Magnússon,
Matth. Ólafsson,•
<
Pjetur Jónsson,
Sig. Gunnarsson,
Sig. Sigurðsson,
Sveinn Björnsson,
Þór. Benediktsson.
Björn Kristjánsson og Guðm. Eggerz
greiddu ekki atkvæði, og töldust til
meiri hlutans.
Brtt. 670,2 samþ. með 16 : 9 atkv. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já:
nei:
Björn Hallsson,
Einar Arnórsson,
Eggert Pálsson,
Guðm. Eggerz,
Bened. Sveinsson, Guðm. Hannesson,
Bjarni Jónsson,
Hannes Hafstein,
Bjöm Kristjánsson, Jón Magnússon,
Hjörtur Snorrason, Pjetur Jónsson,
Jóhann Eyjólfsson, Sig. Sigurðsson,
Sveinn Björnsson,
Jón Jónsson,
Magnús Kristjánss., Þór. Benediktsson.
Sigurður Eggerz,
Sig. Gunnarsson,
Skúli Thoroddsen,
Stef. Stefánsson,
Þorleifur Jónsson.
Einar Jónsson og Matthias Olafsson
greiddu ekki atkvæði, og töldust til
meiri hlutans.
Brtt. 667,4 sjálfallin.
— 670,3 feld með 18 : 7 atkv. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já:
nei:
Eggert Pálsson,
Björn Hallsson,
Bened. Sveinsson, Einar Arnórsson,
Bjarni Jónsson,
Einar Jónsson,
Bjöm Kristjánss., Guðm. Eggerz,
Sigurður Eggerz, Guðm. Hannesson,

já:
Björn Hallsson,
Eggert Pálsson,
Benect. Sveinsson,
Bjarni Jónsson,
Hjörtur Snorrason,
Magnús Kristjánss.,
Sig. Eggerz,
Skúli Thoroddsen,
Stefán Stefánsson,
Þorleifur Jónsson.

nei:
Hannes Hafstein,
Hjörtur Snorrason,
Jóhann Eyjólfsson,
Jón Jónsson,
Jón Magnússon,
Magnús Kristjánss.,
Matth. Olafsson,
Pjetur Jónsson,
Sig. Sigurðsson,
Stefán Stefánsson,
Sveinn Björnsson,
Þór. Benediktsson.
Skúli Thoroddsen greiddi ekki atkv.,
og taldist til meiri hlutans.
Frumvarpið í heild sinni, svo breytt,
samþykt meí 21 : 2 atkv. og afgreitt
til Ed.
(A. 709).

já:
Sig. Gunnarsson,
Þorleifur Jónsson.

26. Járnsandur.
A 25. fundi i Nd., flmtudaginn 5.
ágúst, var útbýtt
Frumvarpí til laga um heimild til að
veita einkarjett til þess að hagnýta jámsand (volcanic sand). (A. 219).
Á 27. fundi í Nd, laugardaginn 7.
ágúst, var frumv. tekið til 1. umr.
Flutningsm. (Jón Jónsson); Mál
það, sem hjer liggur fyrir, er nýtt hjer
á þingi og allþýðingarmikið. Við, sem
höfum gjörst flutningsmenn að þessu
frumvarpi, höfum að vísu athugað málið nokkuð, en þó ekki haft tima til að
kynna okkur það eins og skyldi. Skal
jeg nú skýra frá þvi, sem jeg veit
um undirbúninginn.
í fyrra sumar var enskur maður að
nafni Lambert á ferð um Fljótsdalshjerað til að leita að járnsandi (volcanic
sand). Hann fann engan nýtilegan sand
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við Lagarfljót, en aftur á móti fann byggja aflstöð eða aflstöðvar, verksmiðjuhann járn i sandinum við Jökulsá. Fór hús eða önnur nauðsynleg mannvirki,
hann með henni endilangri alt til sjávar og nota til þess, án frekara endurgjalds,
og komst að raun um, að sandurinn var landrými það, óyrkt, i landeign Stóraallálitlegur. Fór Lambert ðvo að kynna steinsvaðs, er nauðsyn krefur. Enn
sjer, hver yfir landi ætti að ráða þar, . fremur skal honum heimilt, að leiða
sem tiltækilegast var að byggja höfn aflið um landeignina eftir þörfum. í
við Hjeraðsflóa, en það var Magnús brjefínu stendur, að svohljóðandi símprestur Blöndal i Vallanesi. Samdist skeyti hafl verið sent:
•Landlicence to be obtained.
nú með þeim Magnúsi, Þórami B.
Althing likely Juli Áugust. Other
Gudmundsson og Magnúsi lögmanni
agreements in hand«.
Gislasyni, að prestur legði til við kirkjuÞað er euskt fjelag, sem hygst að
stjóraina, að þessi atriði yrði tekin upp
í fullnaðarsamninga um lóðarrjettindi vinna sandinn og hagnýta. Það er i
London og heitir S. & O. Company.
við Hjeraðsflóa:
1. Leyfi til að gjöra höfn við Unaós Fjelagarnir heita Simpson og Ovialt.
og öll nauðsynleg mannvirki, sem standa Þeir hafa sent skjöl viðvíkjandi einkai sambandi við hafnargjörð þar, þar á leyfinu til utanrikisráðuneytisins danaka,
en þau eru ekki enn komin til hins ísmeðal:
lenska stjórnarráðs. Til sönnunar því,
a) að breyta klöppinni,
b) að sprengja sker og klappir úr að þetta sje á rökum bygt, skal jeg
með leyfi hæstv. forseta, lesa upp brjef,
ósnum,
sem jeg hefi i höndum, til Þórarins B.
c) að grafa niður Selfljótsósinn,
d) að gjöra hafnarkví með hafnar- Guðmundsson frá þessu fjelagi. Það
er svona:
virkjum þar, og
»Th. B. Guðmundsson.
e) taka sand, grjót, möl o. s. frv. hvar
Dear sir. Refering to our consem er í landareigninni.
versation we shall esteem it a
2. Leyfi til að fá land til bygginga
favour if you will enquire of the
og annarra nauðsynlegra afnota svo
minisier of Iceland as to whether
langt upp með Selfljóti, sem þörf er á.
our proposals relating to volcanic
3. Samningurinn skyldi gilda um 50
sand, which we submitted to the
ár með forgangsrjetti til endurnýjunar
Foreign.secretary of Denmark last
að þeim tima liðnum.
year have yet been disclosed to
En ekkert ábyggilegt svar fjekkst um
the government of Iceland. If
eftirgjald eftir lóðina frá sjera Magnúsi.
there have not, we will (if he so
Sömuleiðis hefir hlutafjelagið *Framadvices us) place before the govemtiðin< á Seyðisfirði leyft óhindraðan aðment of Iceland direct the proposals
gang og afnot af lóð þess á Unaósi
which we made to Denmark.
með samþykki landeiganda.
Þetta
Yours truly
verslunarfjelag hefir sem sje haft þar
Simpson & Ovialt.
verslunarhús og lóð til afnota.
Brjefið er dagsett 28. apríl 1915. MaðEnn fremur er samningur fullgjörður
um 50 ára leigu á hálfum Lagarfljóts- ur sá, sem hjer er nú staddur og veitt
fossi. í samningnum stendur, að leigu- er einkaleyfi eftir frumvarpi þessu, til
taka sje heimilt, að byggja eða láta að hagnýta sandinn, hefir verið um§5*
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boðsraaður fjelagsins hjer á landi.
Einkaleyfið telur hann nauðsynlegt að
fá á þessu þingi. Og þar sem nú er
nokkuð liðið á þingtimann og umsókn
fjelagsins ekki enn komin hingað, tók
Þóraririn B. Guðmundsson það ráð, að
sækja um einkaleyfið i sínu nafni, til
að geta komið málinu i æskilegt horf
fyrir fjelagið. Stofnfje þess segir hann
að sje 3 miljónir sterlingspunda. Það
hafi fundið nýja aðferð til að búa til
stál úr járni og hafi bækistöðvar í ýmsum löndum. Hann segir, að að eins
sje ætlast til, að taka sand fyrir utan
netjalög í sjó. Sandinn á að soga upp
af mararbotni með dælum.
Ekkert
firma segir hann að sje til, sem hagnýti sand á þennan hátt, annað en
þetta eina.
Þessi maður hefir nú tjáð mjer, að
hann sje reiðubúinn til að fá bretska
konsúlinn hjer til að útvega Alþingi
upplýsingar um fjelagið. Hefir hann
talað um að fá þær hjá Foreign Office
Bank of London eða Bank of England,
því að vitanlega verður að byggja allar framkvæmdir i málinu á þessu enska
fjelagi.
Nú hefi jeg heyrt á ýmsum þingm.,
að þeir bera ekki fullkomið traust til
Þórarins B. Guðmundsson, og margir
þekkja hann alls ekkert. Gæti það spilt
fyrir framgangi málsins, og er þó maðurinn duglegur og ötull og vel að sjer
og ber gott skyn á fjármál. Það hefir
þvi orðið að ráði, að öðrum manni til,
Magnúsi yfirdómslögmanni Gislasyni á
Eskifirði, yrði veitt einkaleyfið með Þórarni. Magnús hefir sent háttv. 2. þm.
S.-Múl. (G. E.) svo hljóðandi simskeyti:
»Tobogi segir þið teljið rjettara
jeg sæki um >sandconsession< með
honum. Ef þú heldur að það yrði
að nokkru liði fyrir málefnið, bið
jeg þig undirskrifa umsóknina fyrir mig.

Magnús Glslason<.

Jeg hefi heyrt því fleygt bjer i þinginu, að danskur maður að nafni Steen
strup, sje að hugsa um að sækja um
sams konar einkaleyfi, og að það, gæti ef
tíl vill verið álitlegra. Til þess að taka
af allan vafa um þetta, skal jeg lesa
hjer upp brjef frá þessum manni, sem
hann skrifaði i dag Þórarni B. Guðmundsson i viðurvist minni.
Brjefið
hljóðar svo:
»Hr. Th. Gudmundsen. Herved
erklærer jeg ikke at ville söge
Eonsession paa Vulkan-Sand og ikke
at have kendt til dette Sand för
De fortalte mig derom.
Svend Steenstrup*.
Þórarinn B. Guðmundsson hefir skýrt
mjer frá, að áformað sje að flytja út 1
miljón smálesta af nothæfum sandi, og
yrðu tekjur landsjóðs þá eftir frumvarpinu af útfluttum sandi 150,000 kr. auk
4% af ársarði af fyrirtækinu. Þetta væri
allálitlegur skildingur. Gæti lika komið til mála að áskilja meira gjald i landsjóð af smálest hverri.
Eins og jeg hefi skýrt frá, eru framkvæmdir ailar i málinu miðaðar við
Hjeraðsflóa. Auk þessara tekna, sem
landsjóður fengi, liggur i augum uppi,
hver hagur það væri fyrir Fljótsdalshjerað, ef höfn yrði bygð við Flóann,
þvi að það hefir lengi verið mikið mein
Hjeraðsbúum, að höfn vantar þar. Það
hefir alt af verið talið ókleift kostnaðarins
vegna að byggja slika höfn. í frumv.
er áskilið, að höfnin verði opin til almenningsnota. En nú eru fleiri staðir
á landinu, þar sem vinna mætti jámsand, t. d. við Hvítá i Borgarfirði og
annað hvort við Olfusá eða Þjórsá, jeg
veit ekki hvort er. Um fleiri staði gæti
verið að ræða, þó að það sje órannsakað.
Nú er gjört ráð fyrir því i frumv., að
einkaleyfið gildi kringum alt landið. Er
það eðjilegt, að áskilið sje, að samkepni
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sje útilokuð, vegna hins gifurlega kostnaðar, sem fyrirtæki þetta hefði i för
með sjer. En þó gæti komið til mála
i nefnd, að takmarka leyfið við vissa
staði i landinu.
í sýnishorninu af sandinum við Hjeraðeflóa, er Þór. B. Guðmundsson hefir
haft með sjer hingað, reyndist 13,8% járn
við efnarannsókn hjer, eftir brjefí frá
efnafræðingi Ásgeiri Torfasyni. En þessi
sandur var tekinn á landi.. Eru likur
til, að meira járnefni sje í sandinum úti
á sjó.
Frumvarp þetta er samið i flýti, af
þvi að þvi þurfti að koma inn i þingið
fyrir ákveðinn tíma. En þó að misfellur kunni að vera á því, má laga það i
nefnd. Vænti jeg svo, að þetta mál fái
sæmilegar undirtektir í deildinni.
Skal jeg leyfa mjer að stinga upp á
5 manna nefnd að umræðunni lokinni.
Jón Magnússon: Jeg hjelt nú
sannast að segja, að Alþingi hefðifengið nóg af saltgjörðarlögunum sælu, og
við myndum ekki fá slik frumv. sem
þetta hjer inn á þing fyrst um Binn
En fyrst svo er ekki, þá vil jeg minnast á það fáeinum orðum.
Ef á að veita slíkt leyfí sem þetta,
þá verður að gæta þess vel, að það
komi ekki i bága við nauðsynleg afnot
landsmanna af sjávarsandi. Eins og
málið liggur nú fyrir, er það alveg
óverjandi, að samþykkja það. Yrði
nefnilega frumv. samþykt, eins og það
llggur fyrir, þá yrði að sækja um leyfi
til þessa fjelags, sem einkaleýfið á að
fá, til þess að fá sand til húsabygginga.
Jeg veit, að það er svo hjer í Reykjavik, að allur sandur, sem notaður er til
húsabygginga, kemur undir ákvæði frumvarpsins. Þetta verður að sjálfsögðu
að laga.

Fiutningsm. (Jón Jónsson): Jeg

er alveg samdóma háttv. 2. þm. Rvk.
(J. M.) um það, að nauðsynlegt sje að
athuga þetta frumv. vandlega. En jeg
álit að það sje hlutverk þeirrar nefndar, sem jeg stakk upp á að yrði kosin.
Aftur álít jeg, að þingið megi ekki umsvifalaust visa máii sliku sem þessu frá
sjer. Þetta mál getur haft mikla þýðingu fyrir land og lýð, og þvi nærri
óforsvaranlegt, að sýna því ekki þann
sóma, að rannsaka það i nefnd.
ATKVGR.:
Frumvarpinu vísað til 2. umr. með
12:1 atkv.
Samþykt að kjósa b manna nefnd i
málið með 14 shlj. atkv., og i hana
kjörnir með hlutjallskosningu:
Stefán Stefánsson,
Benedikt Sveinsson,
Matthías Olafsson,
Jón Jónsson,
Guðm. Hannesson.

Á 43. fundi í Nd., fimtudaginn 26.
ágúst, var frv. tekið til 2. u m r. (A.
219, n. 511).
Framsðgum. (Jón Jónsson):
í brtt. nefndarínnar eru tvær prentvillur, sem jeg vil biðja háttv. deildarmenn
að athuga. Þær eru báðar i niðurlagi
seinni brtt.: >fyrírtækisins« fyrir: fyrirtæki og »7%« fyrir: 4%. Þetta verður að sjálfsögðu leiðrjett, ef málið gengur til 3. umræðu.
Nefndin hefir öll getaó orðið sammála, og leggur til, að frumvarpið verði
samþykt með nokkrum breytingum.
Nefndinni þótti ekki ráðlegt, að veita
einkarjettinn fyrir alt landið, heldur
vildi hún takmarka hann við Hjeraðsflóa einan.
Þegar nefndinni hafði komið saman
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um það, ljet hún falla niður eftirgrenslanir um fjelag það, sem hjer er átt við.
Okkur fanst það ekki skifta svo miklu
raáli, hvernig hagur þess væri, þar sem
einkaleyfíð var takmarkað við einn
stað, og því ekki mikið i hættu lagt.
Málið er lika seint á ferðinni, og svo
vaxið, að rjett er að afgreiða það nú
frá þinginu, þvi ef það tefst, þá getur
það orðið til þess, að það strandi algjörlega.
Þó' að ýmislegt megi segja um málið,
eins og það er í garðinn búið, þá vonum við þó, að það geti orðið landinu
að gagni, að semja þessi lög. Að því
er hættuna snertir, eða hvort nokkuð
verður gjört í málinu eða þá á rjettan
hátt, þá skal jeg taka það fram, að
hæstv. ráðherra hefir látið þess getið
við nefndina, að hann mundi ekki veita
einkaleyfið, nema hann fengi vissu fyrir þvi, að eitthvað yrði gjört í málinu,
og ættu þessi ummæli hans að vera
nægileg til þess, að menn ekki hikuðu
ekki við að samþykkja frumvarpið.
Athygli nefndarinnar hefir verið vakin á þvi, að ekki væri rjett að orði
komist í síðari brtt. hennar, þar sem
talað er um að borga skuli útflutningsgjald »af hverri smálest, sem út er
flutt«. Rjettara væri að segja, að útfiutningsgjald skuli greiða af hverri
smálest, sem framleidd er. Jeg efast
um, að hægt sje að fara í kring um
lögin, þó að þetta orðalag verði látið
halda sjer, því að eftir því orðalagi
verður hver sá, sem flytur út þenna
járnsand, að borga útflutningsgjald, hvort
sem það er leyfishafi eða einhver annar. En ef það kæmi fram við umræðurnar, að mönnum þætti þetta að einhverju leyti athugavert, þá er nefndin
fús á að taka það til greina.
Það hefir orðið að ráði í nefndinni,
að bæta við öðrum manni i 1. gr., sem
einkaleyfið má veita ásamt þeim, sem

áður er þar til nefndur. Vónar nefndin, að deildin telji það til bóta. Maðurinn er lögfræðingur, og er jafnan talið hyggilegt, að þannig lærðir menn
sjeu við slík fyrirtæki.
Hvað snertir siðari hluta brtt. við 1.
gr., þá virtist okkur ekkert geta mælt
á móti því, sem þar er ákveðið, því að
það verður alt af undir þinginu komið,
hvort einkarjetturinn verður frekar veittur en hjer. er gjört ráð fyrir. Aftur á
móti virtist okkur það fremur vera
hvöt fyrir leyfishafana, að starfa eitthvað í málinu, ef þeir ættu fyrir fram
víst, að þurfa ekki að óttast hættulega
keppinauta, því að það vakir aðallega
fyrir nefndinni, að eitthvað verði gjört
í málinu. Enda þýðir ekkert að vera
að semja lög, ef engin von er um, að
þau hafi nokkra þýðingu.
Nefndin hefir lagt til, að færa útflutningsgjaldið af hverri smálest úr 15
aurum upp í 50 aura. • Við urðum varir við, að leyfi8beiðandi, hr. Þór. B.
Guðmundsson er óánægður með þessa
hækkun. Hann segir, að hver smálest
af sandinum sje ekki dýr, og þá er
ekki nema eðlilegt, að hann setji fyrir
sig hvern eyri, sem gjaldið hækkar
um, einkum þar sem vinslan á sandinum mun vera afardýr. En hvernig sem
það er, þá hefir nefndin orðið sammála
um, að láta þetta arka að auðnu. Ef
til vill þykir mönnum rjettara, við frekari athugun, að fara hjer einhvern
milliveg, og má þá breyta þessu til 3.
umræðu.
Þá þótti nefndinni lika vissara að
ákveða gjaldið af hverri smálest af útfiuttu járni. Vakir þar fyrir henni, að
ef til vill verði hægt að vinna járnið
hjer, sem æskilegast væri, því að þá
hefði fjelagið hjer að sjálfsögðu fastari
setu, og yrði sennilega að meiru gagni.
Ekki held jeg, að ástæða sje til að
óttast innflutning útlendinga vegna þessa
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fyrirtækis. Jeg gjöri ekki ráð fyrir, að
aðrir starfi en menn, sem mikla þekkingu hafa, en alls ekki neinn tartaralýður.
Jeg sje svo ekki ástæðu til, að fara
fleiri orðum um breytingar þær, sem
nefndin leggur til að gjöra á frv. í
nefndarálitinu stendur, hvern undirbúning málið hefir fengið. Hann er að
vísu ekki mikill, en bendir þó i þá átt,
að talsverður hugur sje i fjelagi einu
ensku, að fá rjett til að vinna þenna
sand.
Að lokum vil jeg mæla með þvi, að
frumvarpið verði samþykt með þeim
breytingum, sem nefndin hefir lagt til.
Báðherra: Jeg skal ekki tefja lengi
tímann fyrir hinni háttv. deild, með þvi
að ræða þetta mál. Jeg vildi að eins
taka fram frá almennu sjónarmiði, að
varla er rjett að veita einkaleyfi í þessa
átt, fyrr en sjeð er, hverjir taka það
að sjer, hverjar líkur eru til, að það
verði notað o. s. frv. Þeir, sem slík
einkaleyfi fá, verða að sjálfsögðu að leita
fyrir sjer í öðrum löndum, ef eitthvað
á að verða úr framkvæmdunum. En þá
er mikið undir þvi komið, bæði fyrir lánstraust landsins og framkvæmd
fyrirtækisins, hverjir þeir menn eru,
sem einkaleyfið fá.
Nefndin virðist ekki hafa framkvæmt
þær rannsóknir viðvikjandi þessu máli,
sem hún hafði ætlað sjer og átt að
gjöra i upphafi.
Eins og sagt er óbeinlinis í nefndarálitinu, ef ekki beinlínis, er hugmyndin með þvi að fá einkaleyfið, sú, að
selja það i hendur útlendu fjelagi, sem
sams konar störf hefir með höndum, sem
hjer.uin ræðir. Nefndinni hefir ekki
tekist að fá upplýsingar um þetta útlenda fjelag. Hún hefir snúið sjer til
ensku stjórnarinnar, en hún hliðrað sjer
hjá að gefa nokkrar upplýsingar. Hún

bendir að eins nefndinni á, að fá þær
hjá einhverjum banka eða upplýsingaskrifstofu. Það hefir nefndin ekki gjört,
ekki talið sig hafa tök á þvi, á svo
skömmum tima, sem nú er til stefnu.
Sú fræðsla, sem nefndin hefir að gefa
í þessu efni, er þá ekki mikil. Að eins
það, að hingað hefir komíð einhver
Lambert, enskur maður, til þess að
leita að járnsandi. Slíkan sand fann
hann austur á Hjeraði, og taldi gjörlegt
að vinna úr honum járn. Jeg efast
ekki um, að þessi maður hafi komið
hingað til landsins, en mjer er ekki
kunnugt um, hver árangur hefir orðið
af för hans, og það er nefndinni ekki
heldur.
í öðru lagi er nefndinni kunnugtum,
að tveir nafngreindir menn hafi gjört
tilraunir til þess, að fá leyfi Magnúsar
Bl. Jónsssonar prests i Vallanesi, til að
gjöra höfn og önnur nauðsynleg mannvirki við Unaós. En það sjest ekki,
hvort þær tilraunir hafa hepnast, eða
ef samningar eru enn ekki til lykta
leiddir, hvort líkindi eru til að þeir
muni takast.
í þriðja lagi segir nefndin að hálfur
fos8inn i Lagarfljóti sje leigður um 50
ár til aflframleiðslu til reksturs fyrirtækisins. En jeg veit ekki hvort nefndinni er kunnugt, hvort nauðsynlegt er eða
ekki að fá yfirráð yfir öllum fossinum, og
ef þess skyldi þurfa, hver á landið hinu
megin að fossinum og hvort eigandinn
er fáanlegur til að leigja sinn helming.
Fjórða atriðið sem nefndin telur, er í
sjálfu sjer einskisvert. Þetta enska fjelag hefir sakir ókunnugleika snúið sjer
til utanríkisráðherra Dana, til að fá
einkaleyfi til hagnýtingar á járnsandi á
íslandi.
Jafnvel þó að fjelaginu sje
alvara að vilja fá þetta leyfi, þá sannar það ekki, að það hafi mátt til að
hagnýta sjer það, nema þá til þess, að
»spekúlera« með það, eins og sumir gjöra.
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Um fimta atriðið, sem nefndin telur,
liggur ekkert skjallegt fyrir. Þetta, sem
sagt er um peninga fjelagsins og starfsaðferðir, er að eins tekið eftir sögusögn
annars manns. Mjer dettur ekki i hug
að halda því fram, að hann skýri viijandi rangt frá. En þegar um jafn mikilsvert atriði er að ræða, er ekki heimild til að fara einungis eftir sögusögn,
sist þess manns, sem hagsmuni gæti haft
af þvi, að skýra rangt frá.
Mjer mun verða svarað því, að ekkert gjöri til, þó að allar upplýsingar
vanti. Hjer sje að eins að ræða um
heimildarlög fyrir stjórnina. En þó að
svo sje, þá þykir mjer óviðkunnanlegt,
að annar aðili löggjafarvaldsins, þingið,
sje að setja þannig lög, alveg út i bláinn.
Þá segir í nefndarálitinu, að i sandinum sje 13,8% af járni. Jeg hefi vitanlega ekki vit á að dæma um það,
hvort það mundi borga sig að vinna
þetta jám. En jeg vil beina þeirri spurningu til nefndarinnar, hvort það hafi
verið »kontrollerað<, að sandurinn hafí
verið tekinn á þeim stað, sem greint
er. Við þekkjum svo margar sögur úr
Vesturheimi, þar sem menn hafa gint
fólk til þess, að leggja stórfje í námufyrirtæki, með fölskum sýnishornum af
gullsandi. Mjer dettur ekki i hug, að
væna þá menn, er hjer eiga hlut að
máli, um nokkra prettvísi, en þar sem
um svona mál er að ræða, þá er það
beinlinis skylda þingsins, að gæta allrar varúðar, hver sem i hlut á. Jeg efa
það ekki, að leyfisbeiðendur sjeu heiðursmenn, en löggjafarvaldið verður að
vera varkárt; það má ekki veita slík
leyfi, eins og hjer er um að ræða, út í
bláinn, án þess að hafa nokkuð verulegt að byggja- á. Jeg vona, að háttv.
framsögum. (J. J.) svari þessari fyrirspurn minni, ef honum er unt.
Jeg hefi enn fremur tvær athugasemd-

ir að gjöra við brtt. nefndarinnar. önnur þeirra er formlegs eðlis. í brtt
stendur, þegar >Alþingi< gjöri o. s. frv.
Ætti að vera >löggjafarvaldið< o. s. frv.
Svona er um gjaldið. Það er of lágt.
Hvi var það sett lægra en í einkaleyfislögum Páls Torfasonar?
Framsm. (Jón Jónsson): Það
er mjög eðlilegt, að hæstv. ráðherra hafi
einhverjar athugasemdir að gjöra við
þetta frumv. Auðvitað er sjálfsagt, að
rannsaka allar ástæður sem best, áður
en fullnaðarákvörðun er tekin.
Viðvíkjandi athugasemdum hans um,
að betur bæri að athuga, hvort virkilegt fjelag með nægu fje stæði á bak
við fyrirtækið, þá skal jeg geta þess,
að nefndin gat ekki komið þvi við.
Annars býst jeg í þessu efni við því,
að likt muni hafa staðið á, þegar gefið
var einkaleyfið til þess að vinna salt
úr sjó.
Menn höfðu vist ekki hugmynd um neitt ákveðið fjelag, er þar
stæði á bak við. Þrátt fyrir það fanst
nefndinni engin ástæða til að hika við
að veita þetta leyfi, vegna þess, að engin hætta gæti stafað af þvi fyrir landsjóð, en hins vegar gæti það orðið talsverður hagnaður fyrir landsjóð oghjeraðið, er hlut á að máli, ef fyrirtæki
þetta kæmist á fót.
Þá spurði hæstv. ráðherra, hvað samningum liði milli leyfisbeiðenda og landsdrottins um lóðarrjettindi á þessum
stöðvum. Þessir samningar eru ekki
fullgjörðir enn þá, en jeg hefi hjermeð
höndum brjef, er sira Magnús i Vallanesi hefir skrifað biskupi, þar sem hann
spyr hann um, hvort nokkur vandkvæði
mundu vera á þvi, að fá leyfi til þess
að leigja leyfisbeiðendum lóðarrjettindi,
ef hann sjálfur sem landsdrottinn hafi
ekki fult leyfi til þess.
Jeg veit ekki hverju biskup hefir
svarað, en þetta brjef sýnir það, að
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sjera Magnú i Vallanesi er fús til samninga.
Viðvíkjandi fossinum get jeg svarað
hæstv. ráðherra þvi, að annar helmingur hans — fossinn er tvískiftur — er
þegar leigður Þórarni B. Guðmundsson,
og hefir hann tjáð mjer, að hann hafi
fengið loforð fyrir hinura helmingnum,
sem tilheyrir annarri jörð.
Það er mikið rjett, að beiðni um
einkaleyfi er ekki sama og að veikið
verði framkvæmt. Það er vitanlega
undir því komið, hvað mikið fjelagið
gjörir sjer von um að bera úr býtum.
En jeg verð að halda þvi fram, að rjett
sje, að samþykkja frumv. með það fyrir
augum, hve mikill hagur landssjóði gæti
orðið af því, að verkið kæmist í framkvæmd. Enn fremur yrði hafuarbygging á þessum stað að afar miklu gagni
fyrir Hjeraðið og framtíð þess. En höfn
in yrði svo dýr, að bæði landinu og
hjeraðinu mundi ofvaxið að sinni að
leggja út i slíkt fyrirtæki. Aftur á móti
er höfn á þessum stöðvum nauðsynlegt
skilyrði fyrir þvi, að fjelagið geti starfáð nokkuð.
Út af athugasemdum hæstv. ráðherra
um sýnishorn það af sandinum, er rannsakað hefir verið, þá skal jeg geta þess,
að jeg hefi ekki sannanir fyrir, að það
sje ósvikið, en mjer kom ekki til hugar,
að tortryggja mennina um það, sjerstaklega þar sem mjer var kunnugt um, að
þessi enski maður ferðaðist um þessar
slóðir i fyrra, og gat þess þá þegar, að
talsvert járn væri í sandinum. Enn
fremur virðist ágreiningur leyfisbeiðanda
við nefndina benda á það, að hann hafi
von um, að verkið verði framkvæmt,
þar sem hann gat þess beinlinis, að
hann bæri kvíðboga fyrir þvi, að hið
háa útflutningsgjald, sem nefndin stingur upp &, mundi fæla fjelagið frá því
að taka til starfa.
Alþt. 1915. B. III.

Viðvíkjandi athugasemdum hæstv. ráðherra um fyrirkomulagið á útflutningsgjaldinu, skal jeg geta þess, að það er
velkomið, að nefndin treysti ákvæðin í
þá átt, er hann stingur upp á. En j*>g
á bágt með að skilja, að eftirlitið með
útflutningnum geti orðið erfitt, því að
það kæmist þegar upp, ef aðrir færu
að flytja vöruna út en fjelagið sjálft,
þar sem engir aðrir en það framleiða
þessa vöru hjer á landi.
Að öðru leyti get jeg verið hæstv.
ráðherra þakklátur fyrir athugasemdir
hans, og fyrir það, hve hann vill láta
frumv. vera bygt á traustum grundvelli.
Guðmundur Hannesson: Jeg
hefi heyrt það á mörgum, að þeir litu
svo á, sem þetta járnsandsmál sje endileysa ein og lítil ástæða til þess að
sinna því, en eftir því, sem jeg fæ frekast sjeð, eru nokkrar horfur á þvi, að
fyrirtækið sje framkvæmanlegt. í sýnhorni þvi, sem sýnt hefir verið hjer af
sandinum, er áreiðanlega nokkuð af
járni, og litil hætta á, að sýnishornið
sje falsað, því jámefnið er svo smágjört
duft, að það eitt mundi erfitt að falsa.
En þótt litið sje af járni í sandinum,
þá er ekki örvænt um, að járn megi
vinna úr honum með hagnaði. Því er
þannig varið, að það er tiltölulega auðvelt að skilja járnefnið frá járnsnauðari
sandinum með segulmagni. Sandi má
lyfta úr sjávarbotni á ströndinni á mjög
ódýran hátt með sanddæluskipum og
hreinsa járn úr feiknum öllura af sandi
annaðhvort á sjó eða landi. Falla þá
járnagnirnar í sjerstakt hólf, en járnsnauða sandinum er fleygt. Hugmyndin
er að minsta kosti skiljanleg, og má vel
vera, að með miklu fjármagni megi
hafa mikinn arð af slíkri járnvinslu.
Hitt er auðsjeð, að yrði úr þessum
66
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framkvæmdum, þá væri þetta eitt af
okkar stórmálum, er gæti orðið til mikils hagnaðar fyrir landið alt og einstök
hjeruð þess. Landssjóði bæltust drjúgum tekjur. Hjeraðið fengí góða höfn á
stað, sem engin líkindi eru til, að annars yrði hreyft við.
Jeg gjöri ekki mikið úr þeim mátbárum, er komið hafa fram gegn brtt.
nefndarinnar. Eftirlitið getur ekki orðið
vandasamt, þar sem ekki verður nema
þessi eini maður, eða fjelag, sem flytur
þessa vöru úr landinu. Það verður því
erfitt að fara kringum lögin. Kæmist
þetta fyrirtæki á fót við Hjeraðsflóa og
borgaði sig þar, væri það ekki óliklegt
að svo gæti viðar verið við strendur
landsins, þar sem likt hagar til, eins og
t. d. á Eyrarbakka eða Stokkseyri, og
hvar sem slík járnvinsla væri rekin,
hlyti að risa upp góð höfn. Jeg treysti
ekki mikið á þetta, en virðist þó hins
vegar, að úr því að áhættan er engin,
og ekki örvænt um talsverðan hag, þá
sje heimskulegt að sinna því ekki.
Björn Kristjánsson : Jeg er sömu
skoðunar og hæstv. ráðherra, að allrar
varúðar þurfi að gæta, þegar um það er
að ræða, að veita slík einkaleyfi, sem
hjer er farið fram á. Það er svo varhugavert, að jeg álít það tæplega meðfæri þingnefnda, að afgreiða slik mál,
með þeira litlu þekkingartækjum, er
þær hafa. Það sjest líka á brtt. nefndarinnar, að hana hefir skort þekkingu
til að búa svo um hnútana, sem þurft
hefði. Yfirleitt hefir mjer virst þingið
á seinni timum liggja of flatt fyrir svona
beiðnum. Vitanlega geta þær átt sjer eðlilegan rjett, en oft eru þær einungis svik,
gjörð í því skyni að fleka ókunnuga
menn til þess að leggja fram fje. Ef
slík einkaleyfi lenda, annað hvort upphaflega eða með framsali, í höndum
misendismanna, þá er það lítt skemti-

legt, að láta þá geta flaggað með því,
að Alþingi hafi samið svona lög. Þess
vegna má ekki veita svona leyfi, nema
vissa sje fyrir fram fengin fyrir því,
að fyrirtækið sje heilbrigt og nægilegt
fje fyrir höndum, til þess að reka það
með.
Þetta frumvarp er svo úr garði gjört,
að það gefur einhverjum, sem enginn
veit hver er, einkaleyfi, til þess að vinna
járn úr sandi. Einkaleyfið er að nafninu til bundið við Hjeraðsfióa einan, en
leyfishafar hafa forgangsrjett fyrir öðrum til hins sama í kringum alt landið.
Þetta er í raun og veru hið sama og
leyfishafendur hafi einkarjett kring um
alt land. Því að heyri þeir, að aðrir
hugsi til að fara að reka þetta fyrirtæki, þá er þeim innan handað að bjóða
hærra, og þá er skylt að veita þeim
leyfið. Og jeg tel það mjög vafasamt,
að Islendingar eigi að útiloka alla aðra
frá samkepni i þessu efni, sjerstaklega
þegar enginn veit um það enn þá, til
hvers eigi að nota þetta einkaleyfi.
Þá virðist mjer brtt. nefndarinnar um
útflutningsgjaldið af hverri smálest allónákvæmt. Það má skilja á margan
hátt. Það má skilja það á þann
hátt, að reikna skuli af hverri smálest,
þegar búið er að draga járnagnirnar úr
með segulstáli, þegar sandurinn er blautur. En líka má ætla, að gjaldið sje miðað við járnsandinn þurran og heitan, en í
því ástandi næst miklu meira járn úr
sandinum.
Þetta þarf "að orða nákvæmlega. Mjer
hefir verið sagt, að fjelagið ætli að
þurka sandinn, en auðvitað er ekki á
því byggjandi, þótt það sje sagt.
Enn fremur er gjaldið miðað við »unnið járn«. Hvað er það? Er það unnið
járn, þegar segullinn er búinn að draga
það úr sandinum, eða útheimtist það til
þess, að hægt sje að tala um »unnið
járn«, að það sje brætt í kubba, »pi-
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giron«, sem kallað er, eða er átt við
hreint járn i stöngum eða plötum? Það
verður að ákveða nánara.
Jeg get ekki lagt mikið upp úr gróða
þeim, er landssjóður á að hafa af þessu.
Jeg hygg, að erfitt verði að hafa eftirlií með útflutningnum. Og ákvæði frv.
eru heldur ekki glögg. Það getur verið
efamál, hvort fjelagið geti ekki flutt alt
sitt járn tolilaust út, með því að fá sjer
>strámann<, er kaupir afurðir þess hjer á
landi pro forma. Það er vafasamt,
hvort ákvæði frumvarpsins um útflutningsgjald ná til þess tilfellis.
Það hefir verið gjört ráð fyrir stórhöfnum, sem kosta mundu svo miljónum króna skiftir. Jeg tel það víst, að
þessarhafnir mundu kosta margar miljónir króna. Þess vegna tel jeg það vist,
að fjelagið eða starfrækjendurnir mundu
nota fossaaflið öðruvisi en svo, að þeir
ynnu á landi. Þeir mundu spara sjer
að gjöra höfn fyrir margar miljónir króna,
og leggja heldur rafmagnsþræðina út á
sjó og vinna alt þar. En ef svo færi,
hvernig yrði þá eftirlitið fyrir hönd
landssjóðs ?
Yflrleitt verð jeg að telja málið svo
illa undirbúið, að ótækt sje, að frumv.
verði að lögum á þessu þingi, heldur
beri að visa því til stjórnarinnar, til
þess að hún geti aflað sjer upplýsinga
um það. Það er engin von til þess, að
einföld þingnefnd geti unnið að málum,
sem til þurfa sjerstakar rannsóknir og
tekniska þekkingu. Þetta mál er alt
annars eðlis en saltvinslumálið á síðasta
þingi; þar var öllum skiljanlegt, hvað
um var að ræða. En þetta frumvarp
er í því formi, og brtt. sömuleiðis, að
ómögulegt er að greiða þeim atkvæði,
eins og er. Mjer þætti því liggja beinast við, að málinu væri vísað til stjórnarinnar, eftir að þingið hefir haft það
til meðferðar og rætt það, sjerstaklega,

þegar þess er gætt, að oss er ókunnugt
um það, hvert fjármagn stendur hjer
að baki.
Framsögum. (Jón Jónsson):
Viðvíkjandi þvi, sem háttv. 1. þm. G.K. (B. K.) sagði um það, hvernig hugsað væri að vinna sandinn, skal það tekið fram, að eftir skýrslu leyflsbeiðanda,
er til þess ætlast, að sandurinn verði
unninn í húsum, bygðum á landi, verði
þurkaður með segulmögnuðum völsum,
en járnið loði svo við sívalningana og
kastist niður í annan stað. Þess vegna
er ekki um það að ræða, að sandurinn
verði fluttur út óhreinsaður, enda mundi
það ekki borga sig, að flytja út bráðónýt efni.
Háttv. 1. þm. G.-K. (B. K.) sagði, að
rjett væri að fara varlega í þetta mál,
því að vel raætti vera, að svik ein byggju
undir. Það getur verið, en svo er þó
ekki frá þess manns hálfu, sem um
leyflð sækir, því að hann vissi ekkert
um þetta fyrr en Lambert hafði gjört
rannsóknir sínar. Jeg get auðvitað ekki
sagt, hvað haldgott fjelagið verður, en
engin ástæða er til að tortryggja leyfisbeiðanda; hann þekkir nokkuð til fjelagsins, heflr skrifast á við Lambert og
gjörir sjer yfirleitt bestu vonir um framkvæmdirnar.
Háttv. 1. þm. G.-K. (B. K.) vildi láta
fella niður forgangsrjett leyflsbeiðanda.
Jeg skil ekki, að það ákvæði geti verið
hættulegt; ef háttv. þingmaður telur
það vera svo, þá er það til marks um,
að hann telur málið vera stórmái. En
hins vegar er þess að gæta, að ef leyfisbeiðendum er gjört svo lágt undir
höfði, að löggjafarvaldið veiti ef tilvill
öðrum leyfl á öðrum stöðum, án þess að
þeir, sem eru upphafsmenn fyrirtækisins, fái að hugsa sig um, hvort þeir
vilja sitja fyrir, þá er leyfið miklu
66*
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óútgengilegra. Jeg sje ekki heldur neitt
hættulegt við að veita þennan forgangsrjett. Setjum svo, að landið sjálft vildi
leggja út í slíkt fyrirtæki, og er það
því heimilt.
Háttv. 8ami þingmaður sagði, að engin vissa væri íyrir því, hvernig verkið
yrði unnið. Jeg get ekki sagt annað
en að til er ætlast, að járnið verði svo
vel unnið, sem frekast er unt, því að
það borgar sig best.
Viðvíkjandi útflutningi járnsandsins,
þá hefir nefndin ekki rannsakað, hvernig því atriði yrði hagað. Það getur vel
verið, að járnið verði flutt út í klumpum, og ef 8vo yrði, þótti oss vissast að
setja þetta ákvæði, og þá sjálfsagt, að
meira yrði greitt fyrir. En það veit
jeg, að leyflsbeiðendur hafa að eins
hugsað sjer að flytja út hreinan járn
sand.
Ekki þarf að óttast það, að vinnan
færi fram í skipum, en þótt svo yrði,
þá yrði það í landhelgi, og eftirlitið því
sama sem á landi.
Jeg álít ekki nauðsynlegt að vísa
málinu til stjórnarinnar. Ef einstakir
þingmenn vilja breyta frumvarpinu,
geta þeir komið með þær brtt. til 3 umr.
Ráðlierra: Svo fór, sem raig varði,
að háttv. framsögum. (J. J.) gæti ekki
komið með fullnægjandi svör í þessu
máli, enda var ekki við því að búast.
í gær var rætt hjer um mál, sem sjerþekkingu þarf til að dæma um. Nú er
um að ræða mál, sem enn meiri sjerþekkingar þarf við, ef menn eiga að
geta ráðið málinu til lykta á öruggum
grundvelli.
Hv. 1. þra. Ö.-K. (B. K) kom fram
raeð ýmsar athugasemdir, sem mjer
höfðu ekki kornið til hugar, enda brestur mig þekkingu á við hann í þessum
efnum, þótt hann þvi miður sje ekki
svo fullkominn, að hann sje fær um að

leiða menn i allan sannleika. Vjer erum hjer að fljetta reipi úr sandi, og er
oss þvi skylt að gæta þess, að ekki sje
stráð sandi í augu vor.
Háttv. framsögum. (J. J.) sagði, að
engin hætta væri á því að veita leyfið,
hvernig sem um fyrirtækið færi.
Ekki get jeg verið á sama máli og
hann um það. Hugsum oss að fyrirtækið væri gott; þá skiftir miklu, hve
nær á því væri byrjað, og hverjura
böndum vjer yrðum bundnir. Hjer er
að ræða um 50 ára einkaleyfi, og vel
getur hugsast, að aðrir, sem færari væru
til framkvæmda, yrðu þannig útilokaðir
frá verkinu. Jeg játa, að hjer er um
að ræða mikilsvert framtiðarmál fyrir
hjeraðið og landið, ef það á að koraa
að því gagni, sem umsækjendurnir,
nefndin og þingið gjöra sjer vonir um.
En það getur líka orðið humbug og til
skaða og skammar þingi og þjóð, þvi að
jeg endurtek það, að mjög varlega er
farandi i að gefa slik einkaleyfi, til þess
að taka gæði landsins og verðmæti, og
útiloka þannig aðra, sem færir væru
til framkvæmda.
Háttv. framsögum. (J. J.) taldi það
söunun þess, að fyrirtækið væri gott,
að umsækjendur ýfðust við hækkun afgjaldsins. Ef þeir hefðu ekki trú á fyrirtækinu, þá mundu þeir láta sig litlu
skifta, hvort útflutningsgjaldið væri hátt
eða lágt. En þetta er hinn mesti misskilningur. Það er ekki hægt að gjöra
ráð fyrir því, að umsækjendur, nje nokkur íslendingur, geti komið þessu verkii
framkvæmd. Annað liggur þvi ekki
fyrir umsækjendunum en að selja leyfið,
sem auðvitað verður misjafnlega seljanlegt, eftir því hversu útflutningsgjaldið
er ákveðið og önnur kjör. Þess vegna
er það engin sönnun fyrir trú eða vantrú umsækjendanna á fyrirtækinu, þótt
þeir reyni til að útvega leyflð með sem
bestpm kostum.
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Jeg er samþykkur háttv. 1. þm. G.E. (B. K.), um að oss muni veita erfitt að
hafa fullkomið eftirlit með fyrirtækinu,
og sennilega þarf að ákveða nánara,
hvað átt sje við með járnsandi.
Mjer er sagt, að 7% sje prentvilla
fyrir 4%, en þá verð jeg að spyrja að
því, hveraig því víki við, að leyfishöfum er ætlað að greiða lægra gjald en
samkvæmt lögum nr. 57, 1913 var áskilið á Pál Torfason, fyrir einkarjett til
saltvinslu.
ATKVGR.:
Brtt. 511,1 fyrri málsgr. samþ. með
15:1 atkv.
Brtt. 511,1 önnur málsgr. sarnþ. með
13: 10 atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og
sögðu
jd:
nei:
Björn Kristjánsson,
Björn Hallsson,
Bened. Sveinsson, Einar Arnórsson,
Bjarni Jónsson,
Hjörtur Snorrason,
Guðm. Eggerz,
Jóhann Eyjólfsson,
Guðm. Hannesson, Jón Magnússon,
Jón Jónsson,
Magnús Kristjánss.,
Matthias Ólafsson, Sigurður Eggerz,
Skúli Thoroddsen, Sig. Gunnarsson,
Stefán StefánBson, Sig. Sigurðsson,
Þorleifur Jónsson, Sveinn Björnsson,
Þór. Benediktsson.
Eggert Pálsson og Einar Jónsson
greiddu ekki atkvæði, og töldust til
meiri hlutans.
Hannes Hafstein og Pjetur Jónsson
voru fjarstaddir.
1. gr. þar með ákveðin.
2.—4. gr. samþ. með 15 : 5 atkv.
Brtt. 511,2 (ný 5. gr.) samþ. raeð 13
shlj. atkv.
5. gr. frv. þar með fallin.
6, 7. og 8. gr. samþ. með 13 : 3 atkv.
Fyrirsögnin samþykt án atkvæðagreiðslu.
Frumvarpinu vísað til 3. umr. með

17 : 7 atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og
sögðu
/d:
nei:
Björn Hallsson,
Björn Kristjánsson,
Bened. Sveinsson, Einar Arnórsson,
Bjarni Jónsson,
Hjörtur Snorrason,
Einar Jónsson,
Jón Magnússon,
Guðm. Eggerz,
Sig. Gunnarssson,
Guðm. Hannesson, Sig. Sigurðsson,
Jóhann Eyjólfsson, Sveinn Björnsson.
Jón Jónsson,
Magnús Kristjánss.,
Matthias Ólafsson,
Pjetur Jónsson,
Skúli Thoroddsen,
Stef. Stefánsson,
Þorleifur Jónsson.
Þór. Benediktsson.
Eggert Pálsson og Sigurður Eggerz
greiddu ekki atkvæði, og töldust til
meiri hlutans.
Hannes Hafstein fjarstaddur.

Á 47. fundi í Nd., þriðjudaginn 31.
ágúst, var frumv. tekið til 3. u m r. (A.
572, 574, 603, 633).
Björn Kristjánssou: Það er með
samþykki háttv. framsm. (J. J.), að jeg
hefi beðið um orðið fyrst, til þess að
skýra brtt. mínar á þgskj. 603, sem aftur eru leiðrjettar á þgskj. 633. Það stendur nefnilega svo á, að inn í 2. lið 1.
málsgr. á þgskj. 603 hefir slæðst meinleg villa, eins og háttv. þm. sjá, sem
sje >landhelgislinuna< í staðinn fyrir
>lægsta fjöruborð*.
Jeg legg þá fyrst og fremst til,
að breytt sje fyrirsögn frumv., slept
heitinu »volcanic sand«, með því að
allur sjávarsandur hjer við land er
>vulkanskur<, sem kallað er, og óþarfi
þvi að taka þetta fram í fyrirsögninni, eij
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sett í staðinn: sjávarsand i Hjeraðsflóa.
Þá er brtt. við- 1. gr. um það, að
stjórnin hafl ekki heimild til að veita
þetta einkaleyfi, fyrr en hún veit fyrir
víst, að fyrirtækið komist á stofn á fulltryggilegan hátt, bæði vegna fjár og
annars. Við vitum, að svo mörg fjelög
hafa BÓtt um slíkt einkaleyfl og jafnvel
fengið þau, án þess að þau hafí nokkurn tíma komið þeim á fót. Hafa þá
leyfln verið höfð til að braska með og
gengið frá einum brallara til annars, og
er það verr farið en heima setið. Jeg
álít, að þingið eigi ekki að veita neitt
einkaleyfi, eins og privatmenn, upp á
guð og lukkuna, og til þess að fyrirbyggja það, kom jeg með þessa brtt.
mína.
í þessu verður að vera hreint borð,
og jeg álit að þingið hafi gjört skakt í
þessu efni 1913, þótt jeg greiddi þá atkvæði með einkaleyfl, og á jeg þar við
einkaleyfið til saltvinslu. Það hefðu átt
að vera heimildarlög fyrir stjórnina,
sem því að eins hefðu komið til framkvæmda, að alt væri fulltrygt áður, en
nú má búast við, að braskað verði með
einkaleyfið fram og aftur, án þess að
nokkuð komist i framkvæmd.
Það felst þá í till. minni, að einkaleyfið verði ekki veitt upp á nafn, og
er það ekki af því, að jeg hafi neitt á
móti mönnunum, sem um þetta sækja,
eða vantreysti því að neinu leyti, að
þeir sjeu eins hæfir til þessa og hver
annar, heldur er það hitt, að fari svo,
að þeim takist ekki að fá nægilegt fje
til fyrirtækisins, þá er ekki rjett að útiloka aðra, þótt þessir hins vegar hljóti
að hafa forgangsrjettinn.
Fresturinn, 5 ár, ætti að vera nægilega langur, til þess að útvega veltufjeð. Það eru ákveðin 5 ár í 1. gr. frv.
og undir samkomulagi við stjórnina
komið, hve lengi látið væri dragast að

veita öðrum rjettinn, ef þessum mönnum tekst ekki að hrinda fyrirtækinu í
framkvæmd. Jeg legg til að 2. gr. falli
burt, því að bæði er nokkuð af efni
hennar komið í 1. gr., og svo þarf ekki
á ákvæðinu um framsal að halda, þegar leyfið verður ekki veitt, nema það
sje tryggt, að nóg fje sje fengið.
Við 4. gr. er sú brtt., að því sje bætt
inn, að stjórnarráðið hafi eftirlit með
reikningsfærslu fjelageins, til tryggingar
því, að rjett eftirgjald sje greitt í landsjóð.
í 5. gr. er tekið til gjald það, er
greiða skal af framleiðslunni, og hefi
jeg lagt það til, að þar standi 50 aurar
af hverri smálest »af járnefni«, sem
unnið er úr sandinum. Þetta verður
sem sje ekki nánar skilgreint; það fer
alt eftir þvi, hver aðferð er höfð til
þess, að ná járninu úr sandinum, hvort
járnefnið er hreinna eða óhreinna. Sje
það gjört með segulstáli, þá loðir ætíð
mikið af sandi við. Svo hefi jeg lagt
til, að gjaldið yrði helraingi hærra, ef
sandurinn er unninn úti á sjó, og gjöri
jeg það af því, að jeg vil einmitt að
hann sje unninn í landi, jeg vil styðja
að innlendum iðnaði, og að fossaafl verði
notað við framleiðsluna á landi, enda væri
hægra eftirlitið við framleiðsluna á landi
en úti á sjó. Og af sömu ástæðum hefi jeg
einnig lagt það til, að gjaldið sje einnig 50 aurar af sandinum óunnum, því
að þá borgar sig betur að vinna hann
hjer á landi.
í samræmi við þetta eni svo aðrar
brtt. Jeg legg til, að einkaleyfið verði
eigi veitt, nema að þvi er snertir járnvinslu við Hjeraðsflóa, og að því skuli
fella burt úr 7. gr. orðin: »hvar sem er
á landinu«. Við 8. gr. er sú brtt., að
þegar einkaleyfistíminn er út runninn,
þá geti stjórnin krafist kaups á fyrirtækinu með öllu saman, og sama rjett
hafi landið einnig, ef leyfishafi brýtur
samning sinn eða þess háttar.
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Þá skal jeg að eins minnast lítið eitt
á brtt. nefndarinnar. Jeg tel þær til
mikilla bóta, frá því sem frv. var, þótt
ekki felist það alt i þeirn, sem minar
brtt. fara fram á, og gæti jeg því gjarnan greitt atkv. með þeim.
Það 8ein gjörir það, að jeg kem fram
með þessar brtt., er ekki það, að mjer
sje þetta tilfinningamál, beldur það, að
jeg vil ekki að þingið hrapi að þessu,
eins og það hrapaði að saltvinslumálinu
sæla 1913, og jeg vil fyrirbyggja það,
að þetta verði þinginu til vanvirðu. Það
gæti leitt til þess, ef þetta leyfi er veitt,
að rjettindin yrðu notuð til þess að
leigja alla fossa í landinu, undir því
yfirskyni, að vinna ætti sand með þeim,
en að eins til þess að tryggja, að fossarnir yrðu ekki notaðir fyrsta mannsaldurinn.
Erlend fossafyrirtæki eru við því búin að leigja fyrir litla leigu fossana,
sem eru í nálægum löndum, til þess að
þeir sjeu eigi notaðir, og samkeppni geti
ekki við þeirra fyrirtæki beima fyrir.
Þess vegna er svo áriðandi, að veita
ekki slík leyfi, nema trygging sje fyrir,
að fyrirtækin sjeu sett á fót.
Framsm. (Jón Jónsson): Nefndin á hjer nokkrar brtt., sem háttv. 1.
þm. G.-K. (B. K.) hefir játað að væru
tií bóta. Það hefir verið fundið að því,
að það væri ekki getið um það, hvort
sandurinn væri hreinsaður eða óhreinsaður. Okkur virðist ekki ástæða til að
óttast, að sandurinn verði fiuttur út
óhreinsaður, því það mundi ekki borga
sig, svo litið sem járnið er i sandinum.
Við höfum lagt til, að 5. gr. væri orðuð
upp, svo að skýrt væri tekið fram, að
gjald væri lagt á það, sem framleitt
væri, en ekki það, sem útflutt væri, eins
og áður stóð, og ennfremur, að gjald
skuli lagt jafnt á járn í stöngum eins
og annað, svo ekki sje hægt að kom-

ast hjá að borga ákveðið gjaldið af
smálestinni.
Jeg skal svo ekki orðlengja frekar
um brtt. okkar nefndarmanna, en háttv.
þm. G.-K. (B. K.) hefir einnig koroið
fram með brtt., og vildi jeg fara um
þær nokkrum orðum. Brtt. hans eru
þannig vaxnar, að verði þær samþyktar, þá er frumvarpinu gjörbreytt. Hann
vill í fyrsta lagi breyta fyrirsögn frumv.
Jeg sje nú ekki mikla nauðsyn á þvi,
en satt að segja finst mjer það ekki
skifta miklu máli. Þá vill hann ekki
veita einkaleyfið upp á nafn. Mjer finst
þessi breyting hans bæði vera ósanngjörn og ónauðsynleg. Þessir menn,
sem um er talað að einkaleyfið fái, hafa
mest til matarins unnið, enda er það að
öllu leyti á valdi ráðherrans, að setja
þau skilyrði, sem honum sýnist. Þórarinn hefir barist fyrir þessu máli af
miklum dugnaði, og hefir gjört okkur
það skiljanlegt, að þetta geti orðið okkur að miklu gagni.
Það stend-ir á þgskj. 603 grein, þar
sem talað er um, að taka eigi sandinn
60 faðma fyrir utan landhelgislínuna.
Þetta hlýtur að vera hugsunarvilla, þvi
ekki getum við sett nein ákvæði um
það, sem fram fer fyrir utan landhelgislinuna.
Þá hefir háttv. sami þm. (B. K.) talið
það nauðsynlegt, að setja ráðherranum
skilyrði fyrir því, hve nær hann megi
veita þetta einkaleyfi. Það stendur svo
hjá honum: »Einkaleyfi þetta skal þó
eigi veitt, nema ráðherranum sje afhent
greinileg áætlun um, hvernig sandvinslunni skuli fyrir komið, og hvað kostar
að koma fyrirtækinu á fót, fnll trygging fyrir því, að nægt veltufje fáist, til
þess að koma fyrirtækinu á fót og að
reka það, svo og trygging fyrir því, að
fyrirtækið verði sett á stofn samkvæmt
áætluninni*. Þetta virðist okkur vera
alveg ónauðsynlegt. Ráðherrann gjörir

1055

ÞingmannafrumvÖrp aámþykt.

1056

Járnsandur.

auðvitað allar þær ráðstafanir, sem honum þykja nauðsynlegar. En aftur á
móti viljum við hafa ákvæði í frumv.
um það, að einkaleyfið verði upphafið,
svo framarlega sem fyrirtækið verði
okki komið á fót fyrir vissan tima.
Þá vill háttv. þm. (B. K.), að önnur
gr. falli burt. Hún er um það, að einkaleyfishafi megi með samþykki stjórnarráðsins framselja öðrum manni einkarjett sinn, eða öðru fjelagi, ef maðurinn
eða fjelagið sje heimilisfast hjer á landi.
Þetta álitum við líka alveg ónauðsynlegt. Við viljum treysta stjórninni til
þess, að samþykkja ekki skiftin, svo
framarlega sem hún álítur ástæðu til
að óttast illar afleiðingar af þvi. Aftur
á móti getur verið athugavert, að útiloka það, að slík skifti geti átt sjer
stað, því það er hugsanlegt, að það gæti
orðið til þess, að fyrirtækið kæmist ekki
á fót. Nefndin hefir tekið það fram, að
hún búist ekki við því, að innlendir
menn hafi kraft til þess að hagnýta sjer
þennan sand. Jeg hygg, að það sje ekki
hægt að hrekja það, og því viljum við
ekki útiloka útlendinga frá því, að geta
átt þátt í fyrirtækinu. Að gjöra það
er alveg sama sem að hætta við fyrirtækið eða fella frumvarpið. Mjer virðist það ekki vera nein ástæða til að
óttast nokkuð, þó við samþykkjum þetta
frumv.; engin hætta getur stafað af því
að neinu leyti. Þetta einkaleyfi nær
ekki til nema eins flóa á öllu landinu.
Þar er hafnleysi og sandar, en kæmi
þar höfn að tilhlutun þessa fjelags, sem
hjer er um að ræða, og yrði hún til afnota fyrir nærliggjandi hjeruð, þá gæti
það orðið til ómetanlegs gagns.
Þá kem jeg að brtt. háttv. þm. (B. K.)
við 3. gr. Það er ákveðið svo i frumvarpinu, að verði fyrirtæki þetta eigi
komið á fót þegar fimm ár eru liðin
frá dagsetningu einkaleyfisins, þá geti

ráðherra sagt upp einkaleyfinu með eins
árs fyrirvara, svo framarlega sem það sje
ekki rekið samkvæmt þeim skilyrðura,
sem sett eru í leyfisbrjefinu. Þessu vill
hann breyta þannig, að hægt sje að
segja upp leyfinu strax með eins árs
fyrirvara, eða það er með öðrum orðum, að breyta þessum sex árum, sem
ákveðin eru í frumvarpinu, í eitt ár,
svo framarlega sem ekki eiu öll skilyrði uppfylt, sem getið er um i frumv.
Okkur virtist, að ekki væri ástæða til
þessara breytinga, því að þær gætu
orðið því til hömlu, að fyrirtækið kæmist á, en annars til lítils eða einskis
gagns. Annars leggjum við ekki sjerlega mikla áherslu á þetta, teljum það
ekki svo mikils varðandi.
Þá kem jeg að næstu brtt. háttv. þm.
(B. K.), við 4. gr. frumv. f frumv. er
það ákveðið, að stjórnarráðið megi hafa
nauðsynlegt eftirlit með stjórn og rekstri
fyrirtækisins, en þingmaðurinn vill láta
það hafa leyfi til að hafa einnig eftirlit
með reikningsfærslunni. Við getum fallist á þessa brtt. og álítum, að hún geti
verið til bóta.
Þá vill háttv. þingm. (B. K.) einnig
hreyta 5. gr. frumv. Hann vill láta
greiða 50 aura í landssjóð fyrir hverja
lest af járnefni þvi, sem unnið er úr
sandinum á landi, en 1 krónu fyrir
hverja lest, ef jámefnið er unnið úr
sandinum á sjó. Jeg skal játa það, að
nefndinni hefir ekki komið til hugar að
gjöra ráð fyrir þvi, að járnið yrði unnúr sandinum á sjó. Okkur hefir skilist
svo, að til þess að hagnýta þennan
sand, þyrfti svo mikinn vjelaútbúnað,
að það væri óhugsanlegt, að mögulegt
yrði að komast hjá því að fara með
sandinn i land, svo hann yrði unninn.
Við höfum þvi ekki sjeð neina ástæðu
til að taka þessa brtt. til greina. Okkur
finst hún sje með öllu óþörf, þvi að
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vitanlega er frumvarpið alt bygt á því,
að leyfishafi fái leyfí til að vinna sandinn á landi. Þessi brtt. virðist okkur
mjög barnaleg og alsendis óþörf. Nefndin verður því eindregið að leggja á
móti henni.
Brtt. háttv. þm. (B. K.) við 8. gr.
teljum við til bóta, og jeg get lýst yfir
því fyrir hönd nefndarinnar, að hún
getur aðhylst hana.
Nefndin er öll sammála um það, að
engin hætta geti stafað af þvi, að þetta
frumvarp fái fram að ganga, og þó það
verði samþykt óbreytt.
Jeg gleymdi áðan að get^ um brtt.
háttv. þm. (B. K.) við 7. gr. Hann vill
ekki láta forgangsrjett til einkaleyfis
ná til annara staða á landinu; að eins
að einkaleyfið nái til Hjeraðsflóans. Okkur virðist engin hætta geta verið á því,
að það gæti orðið hagur fyrir landtð.
Líkur eru miklar til þess, að stórhagur
geti orðið að þessu fyrir landssjóðinn;
auk þess er ekki hægt að fá þetta
einkaleyfi nema með samþykki stjórnarráðsins, og það er vitanlegt, að stjórnarráðið muni gjöra það að skilyrði, að
ákveðin trygging verði sett fyrir því,
að ekki verði svik úr þessu öllu saman.
Þegar málið er þannig vaxið, þá getum
við -ekki sjeð, að minsta hætta sje á
ferðum.
Björn Kristjánsson: Háttv. 2.
þm. N.-M. (J. J.) bar, að því er mjer
skildist, kvíðboga fyrir því, að þessir
menn, sem um einkaleyfið sækja, mundu
ekki fá að njóta einkaleyfisins, ef ráðherranum væri í sjálfsvald sett, hverjum hann veitti leyfið. Jeg sje ekki
ástæðu til að óttast þetta svo mjög, en
býst við því, að hæstv. ráðherra taki
til greina umræður þær, sem orðið hafa
hjer í deildinni, og láti þessa menn
sitja fyrir, þótt það sje ekki beint tekið
Alþt. 1915. B. III.

fram í frumvarpinu. Mjer þykir það
eðlilegra, að þeir fái að sitja fyrir að
verða einkaleyfisins aðnjótandi, vitanlega að öðru jöfnu. Úr því að þeir hafa
brotið isinn, þá er rjett að þeir fái að
njóta ávaxtanna af vinnu sinni, en hitt
finst mjer ekki rjett, að þeir fái einkaleyfið, svo framarlega sem aðrir bjóða
miklu betri kjör.
Viðvíkjandi því, sem háttv. þingm.
(J. J.) sagði um það, að æskilegast væri
fyrir einkaleyfishafana, að fá einkaleyfið bundið við alla sanda á landinu, þá
er það vitanlega rjett, að það er mjög
æskilegt fyrir þá. En hvort að þjóðfjelaginu er það jafn æskilegt, að slikt
einkaleyfi verði veitt, er annað mál.
Jeg óska, að hæstv. ráðherra vildi gjöra
svo vel að láta það i ljós, hvort hann
mundi ekki láta þessa menn sitja fyrir,
þó að einkaleyfið væri ekki bundið við
nafn. Mjer virðist, að þótt nauðsynlegt
sje að setja lög um þetta efni, sem jeg
raunar efast um, þá sje þó ekki nauðsynlegt að setja stjórninni skilyrði fyrir
því, hverjum einkaleyfið megi veita.
Það getur verið, að það verði til
baga, eins og háttv. þm. N.-M. (J. J.)
komst að orði, að útiloka útlendinga frá
þessu fyrirtæki, en jeg sje ekki, að það
sje gjört með brtt. mínum. Jeg skal
benda hbnum á eitt hlutafjelag hjer i
bænum, sem er sams konar eins og jeg
gjöri ráð fyrir, að hægt væri að setja
á laggirnar I þessu tilfelli. Það er
hlutafjelagið »Edinborg«. Það hlutafjelag starfar fyrir enskt »capital« að
öllu leyti, en er þó innlent fjelag. Mætti
nú ekki í þessu tilfelli setja á stofn
slíkt fjelag? Það var það, sem jeg meánti
þegar jeg samdi brtt. mínar.
Eins árs uppsagnarfrestur er hjer
settur til þess, að gefa leyfishöfum tæki-:
færi til að kippa því i lag, sem aflaga
fer.
67
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Mjer skildist á háttv. framsm. (J. J.),
að hann áliti, að það væri ekki hægt
að vinna járn úr sandi úti á sjó. En
það má að sjálfsögðu eins vel gjöra það
úti á sjó, eins og i landi, hvort sem til
þess eru notaðar vjelar eða rafmagn.
Það fer eftir þvi, hvernig maður lítur á þetta mál, hvort maður vill fela
stjórninni að setja skilyrðin. Jeg hygg
að það sje tryggast, að þingið sjálft
setji skilyrðin sem allra gréinilegust,
svo að stjórnin hafí ekki annað að gjöra
en að hegða sjer þar eftir.

að nafninu til stofna innlent fjelag, sem
að einhverju leyti hafi búsetu hjer, en
það yrði væntanlega ekki annað en
leppur fyrir annað fjelag útlent. En
jeg legg nú ekki svo mikla áherslu á
þetta. Annars mun jeg yfir höfuð greiða
atkvæði með brtt. háttv. 1. þm. G. K.
(B. K.), því að mjer virðast þær yfirleitt vera til bóta. Það er ekki nema
gott fyrir stjórnina, að löggjafarvaldið
setji nokkuð nákvæm skilyrði fyrir slíkum einkaleyfíaveitingum, og að þau
skilyrði komi sem ákveðnast fram á
þinginu. Það er ekki vert að hrapa að
þvi, að seipja lög um einkaleyfí. Þau
geta vitanlega gefíst vel, en þau geta
lika orðið þingi og þjóð til vansa.

Ráðherra: Eftir þvi, sem mjer
Bkildist, var beint til mín fyrirspurn um
það, hvort þeir menn, sem nefndir eru
á þgskj. 572, myndu verða látnir sitja
fyrir leyfínu, ef þeir uppfyltu þau skilATKVGR.:
Brtt. 633 samþ. án atkvgr.
yrði, sem lögin setja. Það mun ekki
Brtt. 603,2 feld með 11 : 10 atkv. að
vera vani, að stjómin veiti stöður eða
einkaleyfí opinberlega i þingi, og mun viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já:
nei:
jeg því ekki svara þessu nema að litlu
leyti. Stjórnin mun að sjálfsögðu veita Eggert Pálsson,
Bjöm Hallsson,
þessum mönnum einkaleyfíð, ef hún Björn Kristjánss., Bened. Sveinsson,
hefir trú á þeim, þegar til kemur. En Einar Arnórsson, Bjarni Jónsson,
það gætu ef til vill komið einhverjir Hjörtur Snorrason, Guðra. Eggerz,
aðrir, sem byðu betri kjör, og tel jeg Jóhann Eyjólfsson, Guðm. Hannesson,
Jón Jónsson,
þá rjett, að þeir sætu fyrir leyfinu að Jón Mðgnússon,
Magnús Kristjánss., Pjetur Jónsson,
öðru jöfnu.
Út af brtt. háttv. 1. þm. G. K. (B. Sig. Gunnarsson, Sigurður Eggerz-,
Stefán Stefánsson,
K.) skal jeg geta þess, að mjer* geðjast Sig. Sigurðsson,
betur að þeim heldur en að frv. Það Sveinn Björnsson. Þorleifur Jónsson,
Þór. Benediktsson.
er að eins ein tillagan, sem jeg er í
Fjarstaddir voru Einar Jónsson, Hannvafa um, og það er tillagan um að fella
2. gr. i burtu. Mjer skilst það svo, að es Hafstein, Matthias Olafsson og Skúli
ef 3. brtt. á þgskj. 603 verður samþykt, Thoroddsen.
Brtt. 603,1 og 3.—8. teknar aftur.
þá sje numin i burtu heimild einkaleyfBrtt. 574,1 samþ. án atkvgr.
ishafa til að framselja rjett sinn i hendBrtt. 574,2 samþykt með 19 samhljóða
ur öðrum. Við vitum, að það er varla
þvi að heilsa, að nokkurt innlent fjelag atkvæðum.
Frv. með áorðnum breytingum samþ.
geti i náinni framtíð ráðið yfír nægu
fje til að reka þetta fyrirtæki. Ef fram- með 13 :9 atkv. og afgreitt til Ed.
salið er útilokað, má búast við, að inri(A. 674.)
lendu mennimir yrðu ekkert annað en
leppar fyrir útlendinga. Vitanlega má
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27. Tún og matjurtagarðar.
Á 17. fundi i Nd., þriðjudaginn 27.
júlí, var útbýtt
Frumvarpi til laga um mœlingar d túnum og matjurtagörðum. (A. 100).
Á 19. fundi í Nd, fimtudaginn 29.
júlí, var frv. tekið til 1. um r.
Flutningsm. (Þórarinn Benediktsson): Eins og sjest á þgskj. 100,
þ& er þetta frumv. runnið frá Búnaðarfjelagi íslands og búnaðarþinginu, eða
búnaðarþingum.
Málinu var fyrst hreyft á búnaðarþingi 1913, og varð af því sá árangur,
að fram kom þingsályktanartillaga á
Alþingi, þar sem skorað var á Btjómina, að koma fram með frumvarp um
þetta efni fyrir þingið 1915. Af því
varð þó ekki, að frumv. kæmi þeasa
leiðina, heldur kemur það, eins og jeg
sagði, frá Búnaðarfjelaginu. Það hefir
lýst sjer á búnaðarþingum, að vaknaður er áhugi á þvi, að fá ábyggilegar
mælingar gjörðar á túnum og matjurta
görðum, eða með öðrum orðum á ræktuðu landi, til þess að ná þannig undirstöðu undir hagskýrslur um það efni.
Og hjer liggja fyrir fylgiskjöl, sem sýna
það, hvað gjört hefir verið i þessu máli,
og hvernig menn hafa hugsað sjer, að
koma því í framkvæmd. Það hefir
þegar fengið dálitinn undirbúning og
tilraunir verið gjörðar um þaðí hvað
mælingamar myndu kosta. Eins og
tekið er fram i brjefí frá Búnaðarfjel.
til stjórnarráðsins, sem hjer er prentað
sem fylgiskjal, þá hafa tilraunirnar sýnt
það, að mælingamar munu kosta eitt
dagsverk tveggja manna, mælingaraanns
og aðstoðarmanns hans, á hvert býli að
meðaltali. Einnig er þar sýnt hvemig
menn hafa hugsað sjer kostnaðinum
skift niður á landssjóð og jarðeigendur,
en inn á það skal jeg ekki ganga nánar að þessu sinni.

Jeg býst við að engum blandist hugur um það, að þetta er nauðsynjamál.
Hjer er um það að ræða, að fá ábyggilega undirstöðu undir hagfræðisskýrslur,
til þess að vjer getum sjeð það með
nokkurn veginn fullri vissu, hvemig
jarðrækt vor er á vegi stödd og hvemig henni miðar áfram. Við vitum að
við höfum nú, að dæmi annara siðaðra
þjóða, komið okkur upp hagstofu, sem
ætlað er að búa til rjettar skýrslur um
alla landshagi, er sýni ástand vort á
ýmsum sviðum.
Til þess að slikar
skýrslur geti orðið ábyggilegar, þarf
grundvöllurinn undir þeim að vera góður og óyggjandi; annars era þær ott
verri en ek.ki neitt. En hins vegar vitum við það, sem nokkuð höfum fengist
við að safna skýrslum um búnaðarmál,
hve afar óábyggilegt framtal manna
reynist einatt um þá hluti i ýmsum
greinum, og þó jafnvel nærri allra helst
að þvi er snertir jarðræktina.
Jeg skil þvi ekki, að ástæða sje til
fyrir mig, að fjölyrða mikið um þetta.
Að eins skal jeg taka það fram, áður
en jeg setst niður, að búnaðarþingið 1915
hefir ekki lagt rojög mikla áherelu á
það, að frumv. þetta verði endilega afgreitt frá þinginu sem lög nú, heldur
áð eins hitt, að það kæmist á dagskrá
þings og þjóðar, svo að tækifæri yrði
til þess, að kynnast öllu, bæði kostnaðinum og öðru, sem best, áður en lög
voru samin.
Jeg óska þess svo, að frv. verði látið
ganga til landbúnaðaméfndarinnar, tfl
þess að hún geti unnið að því og greitt
fyrir þvi, svo sem hún best sjer fært.
ATKVGR.:
Frv. visað til 2. umr. með 20 shlj.
atkv. og til landbúnaðamefndar með 15
shlj. atkv., en i henni sátu þeir
67*
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Sigurður Sigurðsson,
Stefán Stefánsson,
Bjarni Jónsson,
Björn Hallsson,
Guðmundur Hannesson,
Hjörtur Snorrason,
Jóhann Eyjólfsson.

Á 34. fundi í Nd., mánudaginn 16.
ágúst, var frv. tekið til 2. u m r. (A.
100, n. 308, 309).
Foraeti tók frv. út af dagskrá.
Á 35. fundi, þriðjudaginn, 17. ágúst,
var frv. aftur tekið til 2. u m r.
Forseti tók málið aftur út af dagskrá.
Á 38. fundi í Nd., föstudaginn 20. ág.,
var frumv. enn tekið til 2. u m r. (A.
100, n. 308, 309, 439).
Framsögum. (Guðm. Hannesson): Þóttskömm sje frá að segja, þá
heflr nefndin átt í basli með þetta frv.,
og komið fram með nýjar brtt. á þgskj.
439 i stað brtt. á þgskj. 309.
Upprunalega vakti það fyrir nefndinni, að gjöra fyrirkomulagið óbrotnara
en það er í frv á þgskj. 100; fela búnaöarsamböndunum, bæði að hafa mælingarnár á hendi og innheimtuna. Eftir að
fyrri brtt. voru komnar út, varð nefndin þess vör, að ýmsir kunnugir, vel
metnir menn, töldu, að það myndi valda
óánægju og væri búnaðarsamböndunum
t. d. ofætlun, að annast innheimtuna.
Fjell þá nefndin frá fyrri fyrirætlun
sinni, til þess að komast hjá því, að
þetta yrði óánægjuefni, og ljet ákvæði
frv. að mestu haldast, hvað innheimtuna og niðurjöfnun gjaldsins snertir.
Aftur er sú aðalbreyting á frumv. hin
sama og fyr, að kostnaðurinn við mælingarnar eru lagðar að mestu leyti á
jarðeiganda.

Þórarinn Beuediktsson: Það er
víst alveg rjett hjá háttv. framsögum.
(G. H.-), að nefndin htfir átt í mesta
basli. Hún er nú loks búin að gefa út
tvennar brtt. Og þótt þær siðari sjeu
talsvert skárri en þær fyrri voru, þá
finst mjer samt ekki því að heilsa, að
þær sjeu til bóta, rainsta kosti ekki allar. Jeg Bkal nú í fám orðum segja hvað
það er, sem jeg finn mest að till. nefndarinnar.
Samkvæmt frumvarpinu áttu sýslunefndirnar að sjá um framkvæmd mælinganna, og var þá ætlast til þess, að
þær fengju búnaðaraamböndunum þær í
hendur, auðvitað með því fororði, að
búnaðarsamböndin vildu taka góðfúslega
að sjer, að framkvæma þær. Jeg efast
alls ekki um, að búnaðareamböndin
mundu taka þetta starf að sjer, enda
best komið í höndum þeirra. Nú er
ætlast til þess, samkvæmt brtt. nefndarinnar, að þessi mælingarakylda sje
lögð á búnaðaraamböndin með lögum.
Það tel jeg vafasamt, hvort hægt er að
leggja slíka kvöð á búnaðaraamböndin.
Jeg lít svo á, að þau sjeu ekki skyld
til að hlýða þvi, þótt þeim væri falið
það. í raun og veru eru búnaðarsamböndin prívatfjelög, sem ekki standa
undír löggjafarvaldi eða landsstjórn
beinlínis, enda hafa þau ekki styrk úr
landssjóði, heldur frá Búnaðarfjelagi íslands, eftir því sem búnaðarþingið úthlutar þeim. Auk þess eru hálfar og
heilar sveitir utan búnaðarfjelaga og þá
um leið utan búnaðaraambanda, jafn vel
heilar og hálfar sýslur. Fæ jeg ekki
með nokkru móti sjeð, að löggjafarvaldið geti skyldað búnaðaraamböndin
til að fara þannig út fyrir starfssvið
sitt. Þá er næsta aðfinslan. Nefndin
vill stytta timann, sem hafður er til að
framkvæma alt verkið. Hún vill færa
timann úr 6 árum niður í 5 ár. Jeg lít
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svo á, að jafnvel 6 ára tími væri of niðurjöfnun, og tekið til bámark, bæði
Btuttur, hvað þá hitt. Búnaðarsambönd- á því, sem landssjóður og jarðeigendur
in hafa bæði takmarkað fje og starfs- eiga að borga. Þetta vill nefndin afkrafta. Jeg sje því ekki betur en að nema, en það álit jeg óheppilegt, af þvi,
þau yrðu að láta allar aðrar fram- að með brtt. nefndarinnar hlyti þetta
kvæmdir sitja á hakanum fyrir þessu, að koma mjög ójafnt niður. Sumar
ef þeim er ætlaður svona stuttur tími, jarðir eru mjög stórar að hundraðatali,
og efast jafnvel um, að þau vildu taka vegna ýmsra hlunninda, sem þeim fylgja,
að sjer, að ljúka verkinu á svona tak- en ef til vill lítil tún á þeim jörðum;
mörkuðum tíma. Þetta virðiat mjer að en á slikum jörðum yrði þetta afarhár
gæti haft mjög slæmar afleiðingar og og órjettlátur skattur. Til þess að fyrættu þvi ekki að stytta tímann, fremur byggja þetta misrjetti, var hámarkið sett
lengja hann. Jeg verð því að álita, í frumv. Það væri því ilt, ef það yrði
að brtt. við 1. gr. sjeu til skemda. afnumið.
Aftur eru brtt. við 2. gr. mest orðabeytÞessar eru þá aðalaðfinslur minar, og
ingar, og get jeg fallist á þær.
geta allir sjeð, að þær eru á góðum
Þá er 3. brtt. Hún er vitanlega rökum bygðar, og að brtt. nefndarinnar
sjálfsögð, ef brtt. við 1. gr. verða sam- eru siður en ekki til bóta.
þyktar.
Þá skal jeg lítilsháttar vikja að þvi,
Framsögum. (Guðm. Ilanncshvernig Búnaðarþingið hugsaði sjer son) s Það voru einungis fáein orð,
framkvæmdirnar á þessu máli og kostn- sem jeg ætlaði að segja.
aðinn við það.
Munurinn er ekki mikill, hvort það
Það hugsaði sjer, að landssjóður greiddi eru búnaðarsamböndin eða sýslunefndhelming kostnaðarins og eigandi jarðar irnar, sem eru skyldaðar til að sjá um
hitt; taldi það þetta sanngjarnt, þvi það •framkvæmd þessara laga. Fyrir nefnder í þágu alls landsins, að fá sem rjett- inni vakti, að setja það skilyrði í fjárastar liagskýrslur. En undirstaðan und- lögin, að styrkur til búnaðarsambandir rjettar hagskýrslur um ræktun lands anna væri bundinn því, að þau ljetu
in8, fást ekki fyrr en þessar mælingar framkvæma þessar mælingar.
hafa farið frara. Nú hefir nefndin breytt
Um tímatakmörkunina var nefndin öll
þessu svo, að landssjóði ber ekki, sam- á einu máli. Hvað kostnaðinum og hákvæmt tillögum hennar, að greiða nema markinu viðvíkur, þá skal jeg taka það
2 kr. fyrir hvert býli á landinu. Færir fram, að jarðir, sem eru hundraðamargmeð öðrum orðum hluttöku landssjóðs ar, þola þyngri byrðar en hinar, jafnniður um að minsta kosti helming; hin- vel þótt túnin kunni að vera tiltölulega
um hluta kostnaðarins á svo að jafna lítil. Yfirleitt held jeg að breytingar
niður á jarðeigendur. Þetta tel jeg ekki nefndarinnar sjeu til bóta.
til bóta, því það verður í alla staði að
álitast sanngjarnt, að kostnaðinum sje
Þórarinn Benodiktsson: Jeg
skift að jöfnu milli landssjóðs og jarð- hefi í rauninni ekki miklu við að bæta.
eigenda. Búnaðarþingið var eindregið Jeg tel það óhapparáð að stytta tímþeirrar skoðunar, að ekki yrði fundinn ann. Ástæðuna tók jeg fram áðan, þá,
annar sanngjarnari mælikvarði. Hafði að búnaðarsamböndin hefðu ekki svo
það þó vandlega athugað þaðspursmál. mikinn kraft og fje, að þau gætuframJ upphaflega frv. var gjört ráð fyrir kvæmt mælingarnar i flýti, eins og
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nefndin ætlast tíl, nema með þvi, að
leggja öll önnur störf sín til hliðar, og
það álít jeg mjög óheppilegt.
Það hefir vakað fyrir mjer, að hafa
tímann rúman, syo hægt væri að samrýma þetta öðrum störfum búnaðarsambandanna.
Svo var það 10 kr. hámarkið, sem
jeg vildi minnast dálitið á. Þetta hámark er ekki ósanngjarnt, vegna þess,
hvernig reglum um niðurjöfnun gjaldsins á landssjóð og jarðeigendur er fyrir komið. Það eru ekki svo fáar jarðir,
sem eru svo hundraðamargar, jafnvel
þótt tún og garðar þar sjeu ekki stærri
heldur en á miklu minni jörðum.
Viða á landinu eru jarðir, sem eru
metnar afarhátt að hundraðatali, án
þess að það standi i hlutfalli við stærð
túns eða annars ræktaðs lands. Þannig er dæmi þess á Austurlandi, að einstök jörð er metín svo hátt, að hún er
að hundraðatali meira en helmingur
þess hrepps, sem hún er í. Á slikri
jörð mundi mælingarkostnaður verða
afarhár og ósanngjarn í alla staði. Til
þess að fyrirbyggja misrjetti, var hámark sett fyrir þvi, hve gjaldið mætti
stíga hátt á hverri einstakri jörð. Gjöri
jeg því ráð fyrir, að háttv. deild sjái,
að það myndi verða afaróvinsælt, að
hafa ekkert takmark.
Oðru en þessu þarf jeg ekki að svara
háttv. framsm. (G. H.)

Sigurdur Sigurðsson: Jeg hefi
skrifað undir nefndarálitið í þessu máli
með fyrirvara. Eins og háttv. flutnm.
(Þ. B.) tók fram, var það ekki ætlun okkar, að þvi yrði ráðið til lykta
á þessu þingi. Frumv. var flutt aðallega samkvæmt ósk búnaðarþingsins, i
þeim tilgangi einum, að málinu yrði
hreyft hjer, svo að álit manna kæmi
fram um það. En hins vegar var þá

tilætlunin, að máiið yrði látið biða næsta
þings, og stjórnarráðinu falið að leita
umsagnar sýslunefnda um það til þess
tíma. Og það er eun skoðun min, að
þetta sje æskilegasta og rjettasta leiðin.
Um brtt. nefndarinnar skal jeg ekki
segja margt. Jeg er sumum' þeirra samþykkur, en aðrar tel jeg miður til bóta,
svo að jeg taki ekki of djúpt i árinni.
En þar sem háttv. 1. þm. S.-Múl. (Þ.B.)
hefir nú gjört sinar athugasemdir við
brtt. nefndarinnar, þá get jeg vísað til
þess, sem hann hefir sagt um það efni,
og tek undir það með honum. Sjerstaklega tel jeg varhugavert að sleppa
ákvæðum 5. gr., þar sem talað er um,
að koatnaðinum skuli jafnað niður að
hálfu eftir býlatölu og að hálfu eftir
hundraðatölu, en að því er snertir
hundraðatöluna þó svo, að aldrei komi
meira á eitt býli en 10 kr. alls. Um
hitt, að þessum mælingum geti ekki
orðið framgengt til 1920, legg jeg ekki
mikið upp úr, og hallast heldur að því
áliti nefndarinnar, að það mætti takast.
Þá er eitt atriði enn, sem jeg vildi
vekja athygli á, og það er þetta, að
enn þá eru margar sveitir á landinu,
sem ekkert búnaðarfjelag er i, og i mörgum-sveitum, þar sem búnaðarfjelög eru,
eru margir einstakir menn, sem ekki
eru i fjelögunum. Nú er spurningin
fyrir mjer þessi: Er ekki vafasamt, að
búnaðaraamböndin geti gjört sig gildandi gagnvart þeim sveitum, sem ekkert búnaðarfjelag er til i, og enn fremur gagnvart þeim mönnum, sem ekki
eru i neinu búnaðarfjelagi?
Jeg hefði fyrir mitt leytí helst viljað
afgreiða þetta mái með rökstuddri dagskrá. Jeg skal þó ekki bera fram slika
dagskrá við þessa umræðu, þvi að jeg
ætla fyrat að sjá, hvernig reiðir af brtt.
nefndarinnar og málinu í heild sinni.
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En jeg geymi mjer rjett til að gjöra
það við 3. umr., ef málið kemst svo
langt, og mjer býður svo við að horfa.

er að ræða, eða eyjar, sem ekki eru
nema eítt býli, þá er kostnaðurinn við
að fara þangað svo mikill, að það er
ekki hægt að gjöra það fyrir 10 kr.
Bjðrn Hallsson: Jeg ætla nú að Það er í sjálfu sjer rjett hjá háttv. 1.
byrja á endirnum og láta það i ljós, að þnr S.-Múl. (Þ. B.), að þetta getur orðið
mjer kom nokkuð á óvart þessi ræða ranglátt gagnvart öðrum stöðum, en það
háttv. 1. þm. Árn. (S. S.), af því að jeg er ilt að sigla milli skere og báru i
starfaði með honum i landbúnaðamefnd- þessu efni. Við höfum ætlast til, að
inni. Þessi fluga, sem hann sendi frá mælingunum yrði lokíð 1920. Við vildsjer, þegar hann settist niður, var ekki um, að mælingunum yrði lokið á sem
svo vart yrði komin honum í hug i stytstum tíma, til þess að fullkomnara
nefndinni. Mjer fínst ekki rjett að setja sainræmi væri I þeim. Við ætluðumst
fótinn fyrir frumvarpið; jeg vil lofa því til, að það yrðu ekki miklar breyfingar
á stærð túna og garða á þeim tima,
að ganga til Ed. og ræðast þar.
Ánnara ætlaði jeg að leyfa mjer að sem mælingin stæði yðr, og þcss vegna
minnast örfáum orðum á brtt. nefndar- er æskilegast, að timinn sje sem stytstur. Það var þetta, scm aðallega 14 til
innar.
grundvallar
fyrir þvi, að stytta timann.
Brtt. á þgskj. 439 eru soðnar upp úr
brtt. á þgskj. 309, sem hafa verið tekn- Hins vegar get jeg tekið undir það með
ar aftur. Þegar nefndin hafði athugað háttv. 1. þm. Árn. (S. S ), að mjer er
frumv. betur og átt tal um þetta mál það ekkert áhugamál, að frumv. gangi
við formann Búnaðarfjelagsins og fleiri, fram nú, þó ekki sjái jeg raunar nein
þótti henni rjettara, að færa það nær veruleg vandkvæði á því.
þvi horfl, sem farið' er fram á i þessu
Það er engin grýla fyrir jarðeigendþgskj. Sjerataklega var það viðvikjandi ur, þótt þeir greiði meiri hluta kostnteimur liðum, gagnvart því, hver ætti aðarins við mælingarnar. Það er bæði
að framkvæma mælingarnar, hvort hægt fróðlegt og gaman fyrir þá að vita með
væri að skylda Búnaðarfjelagið eða bún- vissu um stærð túna sinna og garða og
aðaraamböndin til þess, og eins hvar eiga uppdrætti af þeim. Jeg held þvi,
ætti að taka fje til að kosta þær. Jeg að það sje vel fært, að leggja meiri
leit svo á í nefndinni, að það væri vafa- hluta kostnaðarins á þá. Hins vegar
samt, hvort hægt væri, að skylda Bún- borgar landssjóður fyrir ummálsuppaðarfjelagið til þess, fyrat og fremst af drætti þá, sem stjórnarráðið á að fá,
þvi, eins og háttv. 1. þm. Árn. (S. S.) svo að hann tekur fyrir sitt leyti riftók fram, að enn sem komið er, eru’ legan þátt i greiðslunni. Okkur fanst
ekki til búnaðarfjelög í öllum sveitum ekki rjett að íþyngja landssjóði um of,
landsins, og hafa þá samböndin lítil ráð því að hann hefir i mörg horn að lita,
þar. Þess vegna settum við meðal og rjettara að láta jarðeigendur bera
annara það ákvæði, að sýslumenn hefðu sem mest af kostnaðinum, og það því
yflrumsjón mælinganna og gætu þá sjeð fremur, sem landssjóður á mikið af
um mælingar þar, sem samböndin næðu jörðum, svo að töluverður kostnaður
lendir á honum hvort sem er.
ekki til.
Þá er hjer i brtt. okkar felt niður 10
ATKVGR.:
kr. hámarkið. Það er gjört af þvi, að
Brtt. 309 tekin aftur.
þegar um afskektar jarðir inn til dala
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Brtt. 439,1 samþ. með 18 : 5 atkv. að
viðfaöfðu nafnakalli, og sögðu
nei:
Já:
Jón Jónsson,
Björn Hallsson,
Magnús Kristiánss.,
Eggert Pálsson,
Sig. Gunnareson,
Bjarni Jónsson,
Guðm. Eggerz,
Þorleifur Jónsson,
Guðm. Hannesson, Þór. Benediktsson.
Hjörtur Snorrason,
Jóhann Eyjólfsson,
Jón Magnússon,
Pjetur Jónsson,
Sig. Sigurð8son,
Stefán Stefánsson,
Sveinn Björnsson,
Björn Kristjánsson, Einar Arnórsson,
Einar Jónsson, Hannes Hafstein, Matth.
Ólafsson og Skúli Thoroddsen greiddu
ekki atkv., og töldust til meiri hlutans.
Bened. Sveinsson og Sigurður Eggerz
voru fjarverandi.
1. gr. frv. þar með fallin.
Brtt. 439,2 samþykt með 13 samhljóða
atkv.
2. gr. svo breytt samþykt með 13
shlj. atkv.
Brtt. 439,3 (3. gr. falli burt) samþ.
með 13 shlj. atkv.
Brtt. 439,4 samþ. með 16 : 7 atkv. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
jd:
nei:
Björn Hallsson,
Einar Jónsson,
Bjarni Jónsson,
Jóhann Eyólfsson,
Björn Kristjánsson, Magnús Kristjánss.,
Guðm. Hannesson, Matth. Ólafsson,
Hannes Hafstein, Sig. Gunnarsson,
Hjörtur Snorrason, Þorleifur Jónsson,
Jón Jónsson,
Þór. Benediktsson.
Jón Magnússon,
Pjetur Jónsson,
Sig. Sigurðsson,
Stefán Stefánsson,
Sveinn Björnsson.
Eggert Pálsson, Einar Arnórsson,
Guðm. Eggerz, Skúli Thoroddsen greiddu

ekki atkvæði, og töldust til meiri hlutans.
Bened. Sveinsson og Sigurður Eggerz
voru fjarverandi.
4. grein frv. þar með fallin.
Brtt. 439,5 samþ. með 13 : 7 atkv. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
jd:
nei:
Björn Hallsson,
Einar Jónsson,
Bjarni Jónsson,
Jón Jónsson,
Björn Kristjánsson, Magn. Kristjánss.
Guðm. Hannesson, Matthías Ólafsson,
Hjörtur Snorrason, Sig. Sigurðsson,
Jóhann Eyjólfsson, Þorleifur Jónsson,
Sig. Gunnarason,
Þór. Benediktsson,
Stef. Stefánsson,
Eggert Pálsson, Benedikt Sveinsson,
Einar Arnórsson, Hannes Hafstein og
Skúli Thoroddsen greiddu ekki atkv.,
og töldust til meiri hlutans.
Guðm. Eggerz, Jón Magnússon, Pjetur Jón8son, Sigurður Eggerz og Sveinn
Björn8son voru fjarverandi.
5. gr. svo breytt, samþ. með 18 : 4
atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
nei:
Ja:
Björn Hallsson,
Magn. Kristjánsson,
Matth. Ólafsson,
Bjarni Jónsson,
Björn Kristján8S., Þorleifur Jónsson,
Guðm. Hannesson, Þór. Benediktsson.
Hjörtur Snorrason,
Jóhann Eyjólfsson,
Sig. Gunnarsson,
Stefán Stefánsson,
Sveinn Björnsson.
Eggert Pálsson, Benedikt Sveinsson,
Einar Arnórsson, Einar Jónsson, Guðm.
Eggerz, Hannes Hafstein, Jón Jónsson,
Sig. Sigurðsson og Skúli Thorddsen
greiddu ekki atkv., og töldust til meiri
hlutans.
Jón Magnússon, Pjetur Jónsson og
Sigurður Eggera voru fjarstaddir.
Fyrirsögn frv. samþ. án atkvgr.
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Frv. visað til 3. umr. með 12 samhljóða atkvæðum.

Enginn tók til máls.
Frumvarpið samþykt með 15 samhlj.
atkv. og afgreitt
sem löq frá Alþinqi.
(Sjá A. 972).

Á 40. fundi i Nd., mánudagiðn 23.
ágúst, var frumv. tekið til 3. umr.
(A. 468).
Framsðgum. (Þórarinn Benediktsson); Þrátt fyrir það, að við
flutningsmenn erum ekki allskostar
ánægðir með frumvarpið í þeirri mynd,
er það fjekk við 2. umr., heflr okkur
komiðsaman um, að mæla með þvi, að
það verði samþykt og háttv. Ed. geflst
kostur á að lagfæra það, sem athugavert er við það. Jeg lýsti göllum þeim,
er að minu áliti eru á frumv., við 2.
umræðu, og skal ekki fara að endurtaka það.
Jeg skal — vegna þess, að okkur hefir
komið saman um að mæla með að frv.
verði samþykt — leyfa mjer, fyrir hönd
meðflutningsmanns mins, að lýsa þvi yfir,
að hin rökstudda dagskrá, er hann talaði ura'við 2. umr., kemur ekki fram.
ATKVGR.:
Frumv. samþ. með 15 samhlj. atkv.
og afgreitt til Ed.
(A. 499).

Á 55. fundi i Nd., flmtudaginn 9.
september, var útbýtt
Frumvarpi til laga um mœlingu á túnum og matjurtagörðum,
eins og það var samþykt við 3. umr.
i Ed. (A. 839).
Á 59. fundi í Nd., mánudaginn 13.
sept., var frv. tekið til e i n n a r u m r.
(A. 839, n. 921).
Alþt. 1915. B. III.

28. Þjóðskjalaaaíu.
Á 26. fundi í Nd., fímtudaginn 6. ág.,
var útbýtt
Frumvarpi til laga um allshetjar þjóðskjálasafn i Reykjavik (A. 217).
Á 28. fundi i Nd., mánudaginn 9. ág.,
var frumv. tekið til 1. u m r.
Forseti tók frumv. út af dagskrá.
Á 30. fundi í Nd., miðvikudaginn 11.
ágúst, var frumvarpið aftur tekið til 1.
u m r.
Flutnm. (Hannes Hatstein) t
Jeg skal fúslega játa, að það hefði átt
betur við, að þetta frumv. hefði verið
stjórnarfrv., að hlutaðeigandi sýslunarmaður hefði snúið sjer til stjórnarinnar
með málaleitun sina, og stjómin siðan
til þingsins, ef hún hefði aðhylst hana.
En að svo var ekki gjört, táknar engan
veginn það, að núverandi stjóm sje á
móti þvi, sem hjer er farið fram á.
Mjer skilst, að það hafí verið af atvikum einum, að forstöðumaður Landsskjalasafnsins, sem hjer er hlutaðeigandi, valdi þessa leið, að snúa sjer til
þings og stjórnar i einu, með því að
semja þetta frumvarp og biðja tvo
þingmenn að flytja það fyrir sig á þinginu.
Það er i rauninni ekki mikið nýmæli,
sem hjer er farið fram á. Aðalkjami
frumvarpsins er sá, að laun landsskjalavarðarins verði hækkuð, þvi að hitt tel
jeg engan veginn mikilsverða breytingu,
68
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að safninu verði gefið annað nafn um
leið.
Það, sem mælir með því, að laun
þessa sýslunarmanns verði hækkuð, er
ekki eingöngu þær almennu ástæður, að
allar lífsnauðsynjar eru nú komnar í
miklu hærra verð en áður, heldur miklu
fremur það, að starf þetta er nú alt
annað en það var, er launin voru ákveðin. Það er orðið alt annað og miklu
meira. Fyrir umönnun skjalavarðarins,
sem nú er, hefir safnið vaxið meira en
nokkrum gat til hugar komið í öndverðu.
Jeg skal ekki verða langorður um
þetta mál. Það er öllum háttv. þingmönnum kunnugt, að safn þetta er tiltölulega ungt. Það var stofnað með
auglýsingu landshöfðingja 1882, og var
þá gripið tækifærið, er pláss losnaði í
kirkjuturninum, þar sem þinghúsið, sem
við nú sitjum i, hafði verið bygt svo
8tórt, að í það var hægt að setja landsbókasafnið og önnur söfn, sem i kirkjunni höfðu verið. Safnið var lagt undir
-landshöfðingjadæmið, og var svo fyrirskipað, að raða skjölunum i 7 flokka
Var aðallega gjört ráð fyrir, að í safninu yrðu embættismannaskjöl, svo sem
skjöl biskups, amtmanna, landfógeta og
landshöfðingja.
Þannig stóðu sakirnar, þangað til núverandi skjalavörður kemur til sögunnar. Með sínum mikla og alkunna áhuga
á þvi, að geyma alt það, sem við kemur sögu landsins, studdi hann að þvi,
að reynt var að koma skipulagi á safnið og mynda úr því visi til safns, sem
að verulegum notum gæti komið. Þetta
varð þess valdandi, að núverandi skjalavörður var skipaður, í stað landshöfðingjaritarans, sem áður hafði haft aðalumsjón með skjölunum.
Árið 1900 er svo gefin út ný reglugjörð fyrir safnið, og er þar gjört ráð
fyrir, að það verði miklu viðtækara.

Skjalaflokkarnir verða 16 í stað 7 áður.
Jafnskjótt og þessi nýja reglugjörð var
komin út, tók núverandi skjalavörður
til óspiltra málanna, og kappkostaði með
sinum alkunna dugnaði, að bæta úr
þeirri óreglu, sem verið hafði á safninu,
þar sem skjölin höfðu legið í hrúgura
eftirlitslaust, sem ekki var tiltökumál,
þvi að þeir menn, sem landshöfðingjadæmið hafði á að skipa, voru alt öðrum
störfum kafnir, og höfðu heldur ekki
sjerstaka köllun til að vera jafnframt
skalaverðir.
Síðan þetta nýja fyrirkomulag komst
á, hefir safnið fengið afarmikið af skjölum, og mikið verk verið lagt í það af
hálfu núverandi landsskjalavarðar. Jeg
veit til þess, að þó að upphaflega hafi
verið til ætlast, að þetta væri hjáverk,
ekki nema 1—2 klt. vinna á dag, þá
hefir núverandi skjalavörður langtímunum saman unnið daglega 10—12 klt. að
safninu. Þetta hefir hann gjört vegna
þe8s, að honum var það hjartans mál,
að koma safninu svo áfram, að það gæti
orðið að verulegu gagni.
Árið 1911 er reglugjörðin frá 1900
orðin ófullnægjandi. Safnið hafði vaxið
svo mikið. Var þá enn gefin út ný
reglugjörð og fyrirskipaðir 20 skjalafiokkar, allir merkilegir fyrir sögu landsins.
Eru allir þessir flokkar þegar
komnir á laggirnar, þó að mikið sje enn
þá óaðgreint.
Nú eru í skjalasafninu yfir 20 þús.
bindi og bögglar, og eykst það mjög
hraðfara ár frá ári. Eftir kúbíkmáli er
viðbótin meiri við skjalasafnið árlega
heldur en við Landsbókasafnið. Þetta
hefi jeg eftir skýrslu landsskjalavarðarins sjálfs, og hefi jeg ekki ástæðu til
að halda, að hann fari hjer ekki rjett
með, þó að jeg hafi ekki rannsakað
þetta sjálfur.
Alt þetta mikla safn er, undir umsjón núverandi skjalavarðar, komið í
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það ástand, að svo má segja, að það
sje komið til afnota. Enn er þó feiknamikið óunnið að safninu á marga vegu.
Aðalverkefnið heflr hingað til hlotið að
vera það, að koma safninu á laggirnar,
að búa það til úr engu, ef svo má segja.
Nú er eftir að vinna úr þvi, og gjöra
það aðgengilegra til afnota.
í skjalasafninu eru auk embættaskjalanna mesti fjöldi af merkustu fornskjölum, þar á meðal um 600 skinnskjöi.
Elsta fornritið er hinn gamli og merkilegi Reykholtsmáldagi frá því fyrir eða
um 1200. Jeg get um þetta til þess að
menn skuli ekki halda, að i safninu sje
eingöngu embættisskjalarusl; þar eru
jaínframt stórmerkileg heimildarrit, til
þess að byggja á fyrir þá, sem halda
vilja uppi sögu þessa lands.
Eins og jeg gat um, heflr verið unnið
meira að safninu en til var ætlast upphaflega. í síðustu reglugjörðinni er gjört
ráð fyrir 2—3 stunda vinnu á dag. En
eftir þvi, sem landsskjalavörðurinn hefir
skýrt mjer frá, hefir það verið stöðug
venja, að daglegi vinnutíminn heflr verið 6 stundir. Og langtímum saraan hefir
vinnutiminn verið lengri, 10—12stunilir,
bæði fyrir landsskjalavörðinn sjálfan og
aðstoðarraann hans.
Nú hefir landsskjalavörðurinn farið
fram á, að laun hans verði hækkuð, svo
að hann þurfí ekki að eyða kröftum sínum að alt öðrum störfum en þessu aðalstarfí hans. Maðurinn er dugnaðarmaður með afbrigðum, eins og öllum er
kunnugt, og hefir líklega ritað meira en
nokkur annar Islendingur. En við því
er ekki hægt að búast, að hann verði
alt af sama vinnuvjelin. Arin færast
yfir hann eins og aðra. Mætti þykja gott,
ef hann gæti haldið áfram að vinna að
þessu mikla safni. En til þess að hann
geti lifað á því starfi einu, þarf að
hækka laun hans,

Hann hefir farið fram á, að launin
verði fyrst um sinn miðuð við laun
landsbókavarðarins. En hann heflr 3000
kr. árleg laun. Jeg fyrir mitt leyti
verð að segja, að þetta sje hófiega til
tekið.
Ef landsskjalaverðinum hefði
verið launað líkt og landsbókaverðinum,
sem þó er launað af skornum skamti,
þá hefðu útgjöld landssjóðs til landsskjalavarðarins verið síðustu 8 árin
9900 kr. meiri en verið hefir.
Jafnframt þvi, sem farið er fram á,
að bæta laun forstöðumanns safnsins,
er farið fram á að breyta launum aðstoðarskjalavarðarins þannig, að þau
verði hækkuð upp í 2000 kr. úr 1200
kr. Svo stendur á, að þessi maður heflr
2000 kr. í fjárlögum til annarra ritstarfa. Nú hefir hann tjáð sig samþykkan því, að svo framarlega, sem
skjalavarðarlaun hans verði hækkuð,
þá megi færa niður styrkinn til bókagjörðarinnar að sama skapi. Þetta þurfa
því ekki að vera aukin útgjöld fyrir
landssjóð. En hins vegar þykir manninum talsvert unnið við það, að föstu
launin verði færð þetta upp, svo að það
verði því minna, sem hann á undir
högg að sækja hjá þinginu.
Jeg sje ekki ástæðu til að orðlengja
þetta frekara, en vona að deildin taki
frumv. vel.
Jeg vil láta þess getið, að mjer virðist ástæða til að koma fram með litils
háttar brtt. við frumv. til 2. umr. Það
er einungis við orðalagið. Það stendur
bjer í frumv. >landsskjalavörður skal
skipaður«. Jeg tel rjett að taka það
fram, að hann skuli skipaður af stjórnarráðinu, eins og vitanlega er átt við.
Jeg vona að háttv. meðfiutningsm. að
frumv. hafi ekki móti því, að gjörast
meðfiutningsm. að brtt. i þessa átt.
Jeg sje ekki ástæðu til að nefnd verði
skipuð í þetta raál, Jeg hygg, að eng68*
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ar sjerstakar upplýsingar þurfi, til þess
að gjöra sjer það ljóst, hvort ástæða
sje til að bæta laun þessa starfsmanns landsins svo, að þau verði nokkura veginn viðunanleg.
Guðmundur Eggcrz: Það er ekki
af meinbægni við Landsskjalasafnið, að
jeg get ekki greitt atkvæði með þessu
frumv. Eins og við vitum, hefir verið
skipuð milliþinganefnd, til þess að athuga launakjör embættismanna og opinberra starfsroanna landsins. Það eru
fleiri en jeg, sem hafa þá skoðun, að
ekki sje rjett að stofna ný embætti eða
breyta launum embættismanna fyrr en
álit þeirrar nefndar er fram komið. Jeg
veit, að menn munu segja, að hjer sje
ekki um mikla upphæð að ræða, einar
4000 kr. (Hannes Hafstein: Ekki svo
mikið). Það er heldur ekki aðalatriðið.
Jeg sje ekki, að nein sjerstök ástæða
sje til, að taka frekar launakjör starfsmanna Landsskjalasafnsins til athugunar
heldur en launakjör starfsmanna hinna
safnanna, bæði Landsbókasafnsins og
Þjóðmenjasafnsins. Þeir hafa lika kvartað um að þeim sje illa launað. En
hvað sem því líður, það eitt að launanefndin situr á rökstólum, nægir til
þess, að jeg get ekki greitt þessu frv.
atkvæði til 2. umræðu. (Hannes Hafstein: Það er nóg, ef þm. gjörir það
við 2. umr.). Jeg skil, að háttv. flutningsm. óski þess, að jeg gjöri það. En
jeg er ekki vanur að greiða atkvæði
ofan í mig. Úr því að háttv. flutnm.
skaut þessu að mjer, þá vil jeg skjóta
öðru að honum. Jeg skil ekki hvernig
í þvi liggur, að háttv. flutningsm. skyldi
ekki koma með þetta mál, þegar hann
var í ráðherrasessi, úr því að hann
álítur það svo bráðnauðsynlegt. (Hannes
Hafstein: Þá var ekki sótt um þetta).
Annars þykir mjer það undarlegt, að á
þessu þingi, þegar allir eru að tala um

hversu nauðsynlegt sje að halda spart
á fje landssjóðs, skuli hafa komið fram
tillögur um stofnun svo margra nýrra
embælta, sem raun er á orðin. Fyrst
bankastjóraembætti með 6000 kr. launlaunum, þá ráðherraembætti með 8000
kr. launum, þá docensembætti með 2800
kr. launum, siðan prófessorsembætti í
hagnýtri sálarfræði með 3000 kr. launum og loks docentsembætti í sörau grein
með 2800 kr. launum. En yfirleitt virðast mjer undirtektir deildarinnar undir
þessi mál hafa verið á þá leið, að flutningsmenn þessa frrumv. geti tæplega
búist við því, að það sigli beggja skauta
byr i gegnum deildina. Menn eru orðnir
leiðir á slíkum frumvörpum. Jeg tel
það óþarfa töf fyrir þingið, að setja
þetta mál í nefnd. Rjettast að fella það
frá 2. umræðu. En ef menn vilja endilega láta það ganga til 2. umr., þá vil jeg
leyfa mjer að stinga upp á, að það verði
fengið 5 manna uefnd til athugunar.
Bjarni Jóusson: Jeg skal ekki
lengja mikið umræðuna með almennum athugasemdum.
En samvisku
minnar vegna ætla jeg að lýsa því
hjer ýflr, að það er ekki rjett
að leggja mínar syndir á herðar flokksbræðra minna. Þetta tek jeg fram, vegna
þess, að blað eitt hjer í bæ hefir hvað
eftir annað talið mig foringja Sjálfstæðismanna. Vitanlega er þetta gjört
til þess að vinna stefnu flokksins mein,
með þvi að nefna heimskasta manninn
foringja hans. Þetta er gamalt bragð,
sem ýmsir líta svo á, að geti verið
hættulegt. Þess vegna vildi jeg gefa
þessa yfírlýsingu, bæði vegna sjálfs mín
og flokksbræðra minna. Jeg ætla mjer
einn að bera ábyrgð á þessari skoðun
minni, og menn mega ekki telja hana
til synda flokksins. (Ráðherra: Telur
háttv. þm. þetta þá vera synd?). Jeg
tala stundum frá annarra sjónarmiði,
eins og fleiri; t. d. hefi jeg oft heyrt það,
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þegar um frelsismál landsins heflr verið vona, að það fái að ganga fram; að öðrað ræða, að sumum háttv. þm. hefír um kosti neyðist jeg til þess að halda,
hætt við að lita mest á þau frá dönsku að kjósendahræðsla ráði atkvæðum hv.
sjónarmiði.
þm., þar sem þetta er seinasta þing
Viðvíkjandi þessari launahækkun, sem áður en gengið er til nýrra kosninga.
hjer er farið fram á, þá hefír háttv. En jeg get sagt það fyrir mitt
meðflutningsmaður minn (H. H.) sýnt leyti, að jeg þekki svo vel mína kjósrækilega fram á ástæðumar til þessa frv., endur, að jeg er ekki hræddur við það
og að* það sje rangt að halla svo rjetti þeirra vegna, að greiða atkvæði með
einnar stofnunar í samanburði við aðra, skynsamlegum fjárveitingum. (Guðm.
sem hjer hefir átt sjer stað. Þetta þarf Eggerz: T. d. eins og að stækka Klepp).
jeg ekki að endurtaka. Tilgangur minn Já, þeir munu hafa sannfærat um þáð
með þvf, að gjörast flutningsmaður að af ræðum háttv. 2. þm. S.-Múl. (G. E.),
þessu frumv., var sá einn, að það væri að þar muni einu bóli of fátt. Jeg ætla
rjett og sjálfsagt, og jeg veit að háttv. ekki að láta neinn ótta ráða mínu atþm. trúa þvi, að pólitiskt fylgi eða vin- kvæði, og jeg ætla að gjörast svo ósvífátta við meðflutningsmann minn hefír inn, að fylgja þessu máli, þó að stjórn,
sem jeg er á móti, sje því meðmælt.
ekki ráðið þar um
En sje þetta kveisan, kjósendahræðslHáttv. 2. þm. S.-Múl. (G. E.) þótti
það ægilegt, að flytja á þessu þingi frv. an, sem að hv. þm. (G.E.) gengur, þá ætla
um aukna kenslukrafta við Háskólann, jeg að lýsa því yfir, að jeg tel það aleða um það, að jafna ranglátan launa- veg rangt, að fella slíka dóma yflr ísmismun. En hvers vegna? Raunar lenskum kjósendum og gjöra þeira þær
heyrist alt af kveða hjer við »veraldar- getsakir, að þeir kunni ekki að meta
strfð og dýrtið*, og að vfsu er þaðsatt, það, að varið sje fje úr landssjóði til
en dýrtíðin hvilir öll á þeim mönnum, andlegra eða verklegra framfara i landsem ekki eru framleiðendur; hinir fá inu. Kjósendur vita það, að þessi sjóðtvöfalt verð fyrir sínar afurðir. Þessir ur er þeirra sameiginleg eign og honura
menn eiga eftir að sýna fram á það, að á að verja til þess, að hjálpa bæði
tekjur landssjóðs sjeu minni nú en endra- til. hagfræðilegs og andlegs gróða, en
nær. Mjer er ekki kunnugt um það, milli þessa tvenns er ekki eins langt
því að lítilfjörlega upphæð í kolatolli bil og margir halda.
Jeg vil svo enda ræðu mina með því
og vitagjaldi get jeg ekki tekið til
greina. Ástæður þessar hanga þvi al- að lýsa yflr þvi, að jeg tel þetta mál
veg i lausu lofti. Jeg minnist þess, að rjett og sjálfsagt og ástæðulaust að fresta
hafa heyrt marga háttv. þm. halda þvi þvi, að þessir menn fái að njóta jafnfram, að það væri ekki timi til að ráða rjettis við aðra. (Sigurður Eggerz: Því
málinu til lykta á þessu þingi og vilja kemur háttv. þm. ekki með samskonar
vfsa þvi til stjómarinnar. Þetta þing frumv. viðvíkjandi Forngripasafninu ?).
virðist annara illa við komið að koma Jeg vildi lofa háttv. þm. V.-Sk. (S. E.)
nokkrum málum frá. Það er liklega að sýna hversu mikill mentavinur hann
vegna striðsins; menn hugsa svo mikið væri og lofa honura að koma með það
um varúðarráðstafanir, að menn geta frumv. En skorist hann undan því, þá
ekki sett kraft á að koma þessum fáu er jeg fús á að koma fram með það,
málum, sem liggja fyrir þinginu, frá. þegar búið er að samþykkja þetta frum^nnars er þetta mál svo óflókið, aðjeg

1083

Þingmannafrumvörp samþyfct.

1084

Þjóðskialasafn.

Báðherra: Jeg vil að eins mótmæla því, að nefndar þurfi í þetta mál.
Það er svo einfalt, hvort menn eigi að
vera með því eða móti, að nefndarskipun er ekki annað en óþarfa timaeyðsla.
Sigurður Eggerz: Jeg vil mæla
með þvi, að nefnd verði kosin í þetta
mál. Jeg tel það alveg sjálfsagt, ef
hækka á launakjör starfsmanna við
þetta safn, þá beri lika að athuga kjör
starfsmanna við önnur söfn landsins.
Það hafa heyrst háar umkvartanir, bæði
frá starfsmönnum Landsbókasafnsins um
hve lág launin sjeu og eins hefir forngripavörðurinn farið þess á leit, að laun
hans yrðu ha kkuð. Það væri því bersýnilegt ranglæti, að hækka að eins
kaup þessara starfsmanna, er frv. lýtur
að, en taka ekkert tillit til umkvartana
starfsmanna hinna safnanna.
Annars verð jeg að vera sammála
háttv. 2. þm. S.-Múl. (G. E) um það,
að það sje óhyggilegt að vera að gjöra
nokkra breytiugu í þcssu efni nú, meðan launanefndin, sem á að rannsaka
launakjör embættismanna, situr á rökstólum.
Hvað viðvíkur kjósendahræðslu þeirri,
er háttv. þm. Dal. (B. J.) var að tala
um, þá má auðvitað alt af koma með
þess háttar grýlur, en jeg er óhræddur
þótt háttv. þm. (B. J.) bregði mjer um
slíkt. Annars er hann vanur þvi, að
tala svo vel um kjósendur og þeirra
vilja, að það situr illa á honum, að brígsla
mjer með þvi, að jeg sje á sömu skoðun
og kjósendur í þessu máli. Jeg vona
það, að jeg sje bæði i þessu máli og
ýmsum öðrum í samræmi við kjósendur
þessa lands.
Guðmundur Eggerz: Jeg ætla
ekki að fara að svara hnútum hv. þm.
Dal. (B. J.) til flokks þess, er hann telst
til. En þar sem hann var að tala um

pólitiska dauðastund okkar alþingismanna, þá skildist mjer svo, að hann
teldi, að það væri af hræðslu við kjósendur, ef einhver væri á móti þessu
frumvarpi. Jeg veit ekki betur en að
hann hafi sjálfur verið á móti stofnun
sumra embætta, og býst ekki við, að
hann þykist hafa verið það af hræðslu
við kjósendur. En auðvitað slær háttv.
þm. (B. J.) þessu fram núna, vegna þess,
að hann er þessu frv., sem hjer liggur
fyrir, fylgjandi. Annars er þaðallóviðfeldið, að heyra þetta alt af kveða við,
að menn sjeu að halda kjósandaræðu,
ef þeir eru á móti stofnun einhvers
embættis. Heldur háttv. þm. Dal. (B. J.),
að menn geti ekki haft þá sannfæringu,
að sum embætti sjeu óþörf? Jeg skal
svo ekki fara fleirum oiðum um þetta
mál, en mun greiða atkvæði á móti
frumv. Jeg neyðist til þess að halda
það, að háttv. þm. sje alt af að tala
um sálarfræði, til þess að koma því í
þingtiðindin, að hann sje mentaður raaður, en það þarf dálítið meira en orðin
tóm, til þess að almenningur komist á
þá skoðun. Yfirleitt efast jeg um að
þessi skoðun komist inn hjá almeuningi
á háttv. þm., enda þótt hann riti og
tali fyrir fólkið frara á síðustu dauðastund.
líáðherra: Háttv. þm. V.-Sk. (S.
E.) minnti8t á launakjör forngripavarðarins. Jeg skal kannast við það, að
hann hefir lægri laun en ætlast er
til með þessu frumv., að landssfcjalavörður hafi. Auðvitað er það sjálfsagt,
að þeir sjeu jafnhátt launaðir, ef þeir
hafa jöfnum störfum að gegna. Enn
fremur minntist sami háttv. þm. (S. E.)
á Landsbókasafnið, en það átti ekki við
í þessu sambandi, vegna þess, að landsbókavörður hefir jafnhá laun og ætlast
er til að landskjalavörður hafi eftír
þessu frumv. Um aðstoðarmenniua er
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þaðaðeegja, aðannar þeirra hefir 1800 kr.,
en hinn hefir á pappírnum að eins 1200kr.,
en nýtur jafnframteftirlauna úr landssjóði.
Þessi samanburður háttv. þm. V.-Sk. (S.
E.) á því ekki við. Annað hvort eru orð
hanstöluðút i hött, eða stafaaf athugaleysi eða hann veit ekki betur. Að hv.
2. þm. S.-Múl. (G. E.) sje móti öllum
launahækkunam er skiljanlegt. Þvi er
svo varið um takmarkaða menn, sem nóg
hafa sjálfir, að þeir fá ekki skilið að aðra
vanti fje. Hann er í góðu embætti,
með 6—9000 kr. tekjum, og fær því
ekki skilið nauðsyn annara. Jeg er
ekki að væna háttv. þm. uin iliviija,
býst við að þetta stafi að eins af takmörkuðum andlegum hæfilegleikum.
(Guðmundur Eggerz: De mortius nihil
uisi bene). Það er alt gott, sem jeg er
að segja; jeg er’að bera blak af háttv.
þm. S.-MÚI. (G. E.), þar sem jeg kenni
þessu afstöðu hans ekki »subjectivum«
illvilja, heldur »objectivum« skilningsskorti.
Slgnrður Fggerz: Jeg held fast
við það, að laun forngripavarðar sjeu
alt of iág i samanburði við það, sem
hjer er farið fram á. Og mjer er kunnugt um það, að hann hefir alt af nóg
að gjöra, og er mjög samviskusamur
maður. Og jeg býst við því, að væri
hann sömu skoðunar í stjórnmálum og
þeir menn, sem njóta eiga góðs af
þessu frumv., þá myndi hann fá lofræðu úr ráðherrastóinum hjer á þingi.
Jeg neita því heldur ekki, aÆ laun starfsmanna Landsbókasafnsins eru nokkuð
lág, 1. aðstoðarmaður hefir 1500 kr.
og annar aðstoðarmaður 1200 kr. Enn
fremur vinnur þar við safnið hæfur
maður, Árni Pálsson, fyrir einar 1000
kr. á ári. Það álít jeg smánarkjör fyrir mann með hans hæfileikum. Og
hefðu tilfinningarnar fyfir þeim, sem
eiga við örðug kjör að búa, ráðið eins

miklu hjá hæstv. ráðherra og hann Ijet
í veðri vaka, þá hefði hann átt að
byrja á því að bæta kjör þessa manns.
En jeg býst við, að annað hafi ráðið
meira um hjá honum, og þess vegna
hafi hann viljað byrja á hinum konungKjörna þingmanni, er hann treystir sjerstaklega vel.
Ummæli hæstv. ráðherra um háttv.
2. þm. S.-Múl. (G. E.) sýndu hve ráðherrahæfileikar hæstv. ráðherra eru takmarkaðir, eins og jeg hefl fyrr tekið
fram. Það er hart að hcyra, hvað
eftir annað úr ráðherrastólnum orð, sem
eru þannig vaxin, að það er ckki sæmilegt að hlýða á þau. Og það er leitt,
hvað seint það sækist, að kennahæstv.
ráðherra að haga sjer cins og siðuðum
manni sæmir.
Ráðherra: Háttv. þm. V. Sk. (S.
E) stóð upp til þess, að kenna mönnum »more8«. Hann er kann ske vel
til þess fallinn, að minsta kosti vantar
hann ekki stillinguna. Orð hans viðvikjandi Landsbókasafninu sýndu, að
hann hefir ekki heyrt orð min. Jeg
gat þess, að launakjörin væru sæmileg,
eins og þau eru nú, meðan þessir menn
eru við safnið, og nefndi tölur, sem
ekki verða hraktar. Viðvikjandi aðstoðarmanninum, sem hann var að tala
um, þá er það að segja, að hann er
ekki fastur maður við safnið.
Háttv. þm. (S. E.) talaði um hlutdrægni og pólitík. Jeg get vísað þessu
frá mjer, vegna þess, að háttv. þm.
Dal. (B. J.) er flutningsmaður frv., og
vill háttv. þm. (S. E) vist ekki væna
hann þvi, að hann sje það af pólitískum ástæðum.
Þar sem háttv. þm. (S. E.) gat þess
i sambandi við þjóðmenjavörðinn, að
sæmra væri að hlynna að honum, þá
vil jeg spyrja hann um, hvort hann
viti nema það verði gjört í sambandi
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við fjárlögin. Annarsstaðar verður þvi
ekki við komið. Fyrst háttv. þm. (S.
E.) á annað borð er að minnast á pólitik og segja, að jeg sje frumvarpinu
hlyntur, vegna þess, að landsskjalavörður sje fylgismaður rainn, þá get jeg
eins snúið þessu við og sagt, að hann
sje því mótfallinn vegna þess, að maðurinn sje andstæðingur hans. Hvorttveggja er jafn hugsunarrjett.
Þá var háttv. þm. (S. E.) að tala um
hegðun »«?*< ráðherrastóli. En mjer er
spurn: Stendur maður, sem er nýkominn úr ráðherrastóli, fyrir utan það að
þurfa að hegða sjer sæmilega. Hann
ætti að vera svo vitur, að vera ekki
að koma með aðrar eins ásakanir og
þessar og kunna betur að stilla orðum
sinum en hann gjörði síðast. En orð
Jians tek jeg mjer annars ekki nærri.
Bjarni Jónsson: Jeg vil að eins
taka það fram út af ummælum háttv.
2. þm. S.-Múl. (G. E.), að i minum orðum fólust engin brigsl til Sjálfstæðismanna. Jeg talaði þau til allra þeirra
inanna, er kveða þá sömu visu sem jeg
gat um.
Út af ræðu háttv. þm. V.-Sk. (S. E.)
skal jeg geta þess, að jeg er þess albúinn að flytja með honum viðaukatill.
við 2. umr. málsins, þar sem forngripavörður sje tekinn með í frv., ef það að
eins er hægt formsins vegna.
Flutnm. (Hannes Hafstein):
Út af orðum háttv. þm. Dal. (B. J.)
skal jeg geta þess, að jeg lít svo á, að
það eigi ekki við að taka breyting á
launum forngripavarðar upp í þetta
frv. Þetta frv. er sjerstætt, svo að
slíkt ákvæði gæti ekki bætst við það, án
þess að umsteypa öllu frumvarpinu.
Jeg er samdóma hæstv. ráðherra um
það, að engin ástæða sje til þess að
skipa nefnd í þetta mál. Það hlýtur

öllum að vera ljóst, hvort þeir vilji, að
þau störf, sem hjer er um að ræða, sje
þannig launuð, að nauðsyn knýi starfsmenn til þess, að verja starfskröftum
sínum til annara starfa, til þess að þeir
geti lifað, eða fái þau laun fyrir störfin
viðsafnið, að þeir geti nokkurn veginn
lifað af þeim. Spurningin er ekki önnur.
Jeg er alveg ósamþykkur þvi, að
rjett sje að bíða eftir tillögum launanefndar í þessu efni, i fyrsta lagi vegna
þess, að þetta atriði snertir ekki það
verkefni, sem henni er falið, og enn
fremur, þótt svo væri, þá álit jeg ekki
rjett að bíða með það, að gjöra jafn
sjálfsagðar rjettlætisbætur meðan sú
nefnd er að hugsa sig um, sem guð má
vita hve lengi verður.
ATKVGR.:
Frv. vísað til 2. umr. með 13 shlj.
atkv.
Fimm manna nefnd samþ. með 16 : 8
atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
nei:
já:
Björn Hallsson,
Bjami Jónsson,
Eggert Pálsson,
Einar Arnórsson,
Bened. Sveinsson, Hannes Hafstein,
Björn Kristjánsson , Jóhann Eyjólfsson,
Einar Jónsson,
Jón Magnússon,
Guðm. Eggerz,
Magnús Kristjánss.,
Guðm. Hannesson, Matthias Olafsson,
Hjörtur Snorrason, Skúli Thoroddsen.
Jón Jónsson,
Pjetur Jónsson,
Sigurður Eg^erZ,
Sig. Sigurðsson,
Stef. Stefánsson,
Þorleifur Jónsson,
Þór. Benediktsson.
Sveinn Björnsson greiddi ekki atkv.,
og taldist til meiri hlutans.
Einn þm. fjarstaddur.
í nefndina voru kosnir með hlutfallskosningu:
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Haanes Hafstein,
Matthias Óiafseon,
Guðm. Eggerz,
Guðm. Hannesson,
Þór. Benediktsson.

Á >43. fundi i Nd., fimtudaginn 26.
ágúst, var frv. tekið til 2. umr. (A.
. 217, n. 510 og 547).
w

Framsm. meiri hl. (Matthías
ólafsson): Eins og sjest á nefndar*
.lálitinu, hefir nefndin ekki getað orðið
á einu máli um þetta frv. Meiri hl.
vill, að landsskjalavörður fái nú þegar
3 þús. kr. í fðst laun, en minni hlutinn
hefir ekki viljað fallast á það, og hefir
sjerstaklega fært til þess þá ástæðu, að
nú sitji á rökstólum milliþinganefnd, sem
eigi að gjöra till. um launakjör opinberra
©tarfsraanna, og muni þá laun þessa
■raanns einnig • koma til greina. Minni
fihlutínner ásama máli og víð um það,
að starf manns þess, sem hjer.er um
*ð Tgeða, hafi verið mikilsvert fyrir
hþjóðina -og að nauðsyn sje >á þvi, að
-hæfnr maður setjist i stððuna þegar
■hans njissir við, Eneinraitt þess vegna
erþað nauðsynlegt, að einhver góður
‘flaaður geti og vilji nú þegar fara að
báaísigundir.það,og undirbúningurinn
þarf að vera laisverður. Jeg veit ekki
til i þess, að nú sje tii neinn hjer á
iandi, sem færværi um. að gegnastarfinu eins vel og .þessi maður, ©g þess
• þyífti þó við.
í flál. er þvi lýst, hvert atarf þessa
>manns er og ihefir veriö, og það er
-fc&feki lítið, fyrir alveg óviðunanlega litla
iþóknnn. Hver maður veit það, að þótt
maðurinn værialveg skuidlaus i fyrstu,
þágætihann þó ekki lifað á þvi einu
'Mman, sem fyrir það er borgað, og
Aíþt. 1915. B. IH.

mjög litlar aukatekjur fylgja þvi. en
hins vegar tekur það upp nær þvi >allan tima mannsins. Auk þess er núverandi landSskjaiavörður orðinn roskinn,
og það er ósanngjarnt, að láta haqn
biða svo og svo lengi eftir niðuretöðu
launanefndar, tíl þess að fá sanngjarna
kauphækkun. Það er jafnvel efasaiut,
að starf þetta komi nokkuð til gnioai
launanefndinni. í nál. minni hlutans
er þvi haldið fram, vegna þess, að hann
sje starfsmaður landsins, enþað erekki
víst, að nefndin fáist við nema svo
kölluð föst embætti, eftirlaunaembætti,
og þá kemur þessi sýslan þar ekki til
álita. Og enda þótt hún kæmi það, þá
situr sú nefnd að starfi sinu alt næeta
ár og ef til vill lengur, og svo er ekki
vist, að endilega verði undið strax að
þvi, að koma í framkvæmd tillögum
hennar.
Þrátt fyrir alt starf launanefndarinnar gæti það dregiat um tugi
ára, að þessum manni yrði maklegur
sómi sýndur, og meiri hlutinn vill ekki
láta hann svelta á meðan. Þegar -eáhver maður hefir int þjóðþarft verk af
hendi, þá er það skoðun mfn, að hann
eigi skilið laun fyrir það, og þegar
sagt er, að hann sje ómissandi, þá-er
það hróplegt vanþakklæti, aö sjá það
ekki við hann, að hann ,hefir riitiðajer
út til þess.
Jeg get þvi ekki annað eu lagt þítð
eiudregið til, að háttv. deild faiiist 4
tillögur meiri hiutans, og þarf ekki að
segja Öllu meira að sinni. í nefndar*
áliti meiri hlutana, er skýrt frá tnikiu
af starfi mannsins, og það ermikiðyavo
að jeg býst við, að allir verði að -fall*
ast á það með báðum hlutum nefndar*
innar, að hann sje góðs verður. Ágreiningurinn er að eins um það, hvortinú
eigi að gjöra starfann' að fastri stððu
eða ekki, og rök meiri hlutansfyrir
þvi eru þau, að gefa nýjum manni hvöt
.69
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til þess, að fara nú þegar að búa sig
undir að taka við verkinu. Það vill
minni hlutinn ekki, og er það skakt, og
óhæfilegt að láta alt bíða þangað til
þingið kann að fara að framkvæma
væntanlegar tillögur launanefndar. Það
er alveg óhætt að þetta nái samþykki
þingsins nú þegar, og það vona jeg að
verði.
Framsögum. minni hl. (Þóiarinn Benediktsson): Jeg held að
þetta mál græði ekkert á þvi, að menn
fari að halda um það langar ræður, og
það skal jeg ekki gjöra, því síður þar
sem báðir nefndarhlutar eru að ýmsu á
sama máli. Báðir líta sem sje svo á,
að Þjóðskjalasafnið sje mjög merkilegt
og dýrmætt safn og að áríðandi sje, að
þar sje skipaður til safngæslu sem hæfastur maður, að vanda þurfi sem best
val á slíkum manni. Enn fremur getur
minni hluti nefndarinnar fallist á það,
að núverandi landsskjalaverði sje það
mest að þakka, hvern vöxt og viðgang
safn þetta hefir fengið á síðustu árum,
og að hann eigi skilið að honum sje
sýnd viðurkenning fyrir vei unniðstarf
við safnið.
En eins og stendur í nefndaráliti
minni hlutans, þá leggur sá hluti nefndarinnar aðaláhersluna á það, að ekki
sje nauðsynlegt að breyta þessari stöðu
i fast embætti með 1200 kr. launahækkun á ári nú þegar á þessu þingi. Eins
og kunnugt er, situr að störfum milliþinganefnd, sem hefir það verkefni að
gjöra tillögur um launakjör allra embættismanna og annarra opinberra starfsmanna.
Þar sem það var beinlinis tekið fram
í þingsál.till., þegar nefndin varskipuð,
að hún ætti jafnframt að athuga kjör
allra starfsmanna landsins, þá hlýtur
starf landsskjalavarðar einnig að verða
tekið þar til greina, eins og alt annað,

sem þar undir hverfur. Minni hlutinn
gat því ekki sjeð, að það lægi svo mjög
á að hrapa að þvi, að skapa þetta nýja
embætti, meðfram af þvi, að fleiri
hafa sams konar starfa við hin söfnin,
og liggur ekki fyrir að breyta til um
þá. Þess vegna er sjálfsagt að bíða og
sjá hverjar tillögur milliþinganefndarinnar verða, áður en nokkru slíku er
breytt.
Þá skal jeg minnast á eitt, sem hv.
framsögum. meiri hlutans (M. 0.) lagði
mikla áherslu á, sem sje það, hve langt
geti orðið þess að bíða, að tillögur
þeirrar nefndar komist í framkvæmd.
Jeg skal nú ekki fullyrða neitt um það,
en eftir venjunni er ekki ástæða til, að
búast við öðru en að þær komi í ljós
þegar á næsta þingi, og það er ekki
svo langur timi þangað til, að ekki
megi vel bíða eftir því, að sjá hvað
nefndin leggur til. Ef tillögur nefndarinnar þykja ekki þannig lagaðar, að
hægt sje að taka þær til greina, þá er
fyrst kominn timi til að finna annað
betra.
Það er drepið á það í nefndaráliti
minni hlutans, að til sje önnur leið til
þess að sýna mönnum slíka viðurkenningu, sem hjer er um að ræða, og það
er með þvi, að veita þeim persónulega
launaviðbót i fjárlögum. ðú leið hefir
oft verið farin. Jeg skal núekki segja,
hvort minni hlutinn myndi fallast á það
i þessu tilfelli, en jeg fyrir mitt leyti
myndi ekki hafa á móti hóflegri fjárveitingu i þvi skyni.
Jeg skal svo ekki fjölyrða þetta frekar, heldur leyfa mjer að lesa upp svo
hljóðandi rökstudda dagskrá, sem jeg
mun afhenda hæstv. forseta með ósk
um að hún verði borin undir atkvæði
háttv. deildar að lokinni umr.:
Vegna þess, að milliþinganefnd
situr að störfum, sem hefir það
verkefni, að athuga og koma fram
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með tillögur um launakjör embættismanna og annarra starfsraanna
landssjóðs, sjer deildin ekki ástæðu
til að taka ákvörðun um fruravarpið á þgskj. 217, meðan till. nefndarinnar eru ekki komnar fram.
Tekur hún þvi fyrir næsta mál á
dagskrá.
Framsðgum. meiri hl. (Mattli.
Ólafsson): Mjer þykir leitt að þurfa
að tala oftar en einu sinni í jafn litlu
og ljósu máli, en gjöri það þó, af þvi
að háttv. framsögum. minni hl. (Þ. B.)
tók ekki framar nokkurt tillit til þess i
ræðu sinni, sem jeg hafði sagt, en hann
hefði aldrei heyrt það.
Þó að tíllögur milliþinganefndarinnar
í launamálunum Tcomi fram á næsta
þingi, þá er þó engin vissa fengin fyrir þvi, að nokkrar af þeim nái fram að
ganga á því þingi. Og þó að allir viti
að það er sanngirniskrafa, að þessi mað*
ur, sem hjer er um að ræða, fái skárri
laun, þá gæti það þvi, eins og jeg hefí
marg tekið fram, dregist um áratugi, að
hánn fengi þau, og eins og jeg hefí áður tekið fram, þá er óforsvaranlegt að
svelta hann þangað til.
Háttv. framsögum. minni hl. (Þ. B.)
læst mundu vilja láta manninn fá persónulega launaviðbót, en háttv. minni
hluti hefir engan lit sýnt á því íverki.
Þetta eru bara tóm orð alt saman, og
maðurinn lifir ekki á þeim. Ef þeir
hefðu haft vilja á þessu, þá hefðu þeir
átt að koma fram með tilllögu í þá átt,
en meðan þeir gjöra það ekki, þá verð
jeg að efast um, að þeim sje það svo
mikil alvara, því að ef þingnefnd eða
nefndarhluti ræður til þess, að hafa eitthvað öðruví8i en ætlað er, þá er að
gjöra eitthvað til þess. Dagskráin, sem
hjer var lesin, sje jeg ekki að sje annað en leið til þess, að gjöra ekkert í

þessu máli, og þess hefði varla verið
að vænta eftir orðum háttv, þm.
Jeg verð því fyrir hönd meiri hlutans að lýsa yfir þvi, að við munum
greiða atkvæði á móti þessari dagskrártillögu, og það vona jeg að sem flestir
háttv. þm. gjöri. Háttv. minni hl. heflr
lika alveg gengið fram hjá ei'nu þýðingarmiklu atriði, sem jeg nefndi, og
meiri hlutinn byggir skoðun sina á, og
það er, að einhver efnilegur maður, sem
liklegur væri til þess, að taka við af
núverandi skjalaverði, fengi að vita það,
að hjer væri þó lífvænleg staða i vændum og tæki því þegar að búa sig undir hana.
Guðm. Hannesson: Jeg hefi ritað undir nál. með fyrirvara. Jeg er samdóma þeim mönnum, er álita, að landsskjalaverði berí að sýna einhvern sóma,
og að sanngjarnt sje, að veita honum persónulega launaviðbót. Þetta tel jeg í
raun og veru nægilegt, ekki sist er
milliþinganefnd starfar að þvi, að athuga alt launamálið. Jeg gjörí þó ráð
fyrir, að alt komi i sama stað niður,
þvi nefndin setur tæplega laun svo
virðulegs embættismanns öllu lægrí en
3000 kr. Má þá á sama standa, hvort
frumvarpið er samþykt eða persónuleg
launaviðbót.
Hannes Hafstein: Háttv. framsögum. minni hl. (Þ. B.) hefir játað, að
starfið, sem hjer er um að ræða, hafi
verið bæði mikið og gott. Bein afieiðing af þessu er það, að nú er safnið
orðið svo-mikið og gott, að það verður
mikið starf framvegis að halda þvi í
sama horfi og nú er. En ef starfið á
að halda áfram að vera gott, þá þarf
að hækka launin, því það er ómögulegt
að ætlast til þess, að vel hæfir menn
leggi fram alt starfsþrek sitt fyrír þau
laun, sem nú eru veitt til þessa starfs.
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Það er búið að vinna svo mikið og gott
verk þarna, að það má ekki fara i
kaldakol, fyrir sakir óhæfilegrar »sparsemi* af þingsins hálfu.
Bjarni Jónsson: Jeg skal leyfa
mjer að gjöra þá örstuttu athugasemd,
að mjer'finst óhugsandi, að nokkurri
lacraanefnd geti tii hugar komið, að það
sje lifvænleg staða, sem launuð er með
mrinna en 3000 krónum, eins og ástandiff er nú i landinu. í öllum löndum er
veitt jafn mikið til þessarrar stöðu að
nrinsta kosti og til bókavarðarins, og ef
nekkuð væri, þá ætti að launa skjalavörðinn betur, vegna þess, að það starfið
er vandameira. Jeg skil ekki í því, að
mönnum sje ekki ljóst, að þau laun,
sem frumvarpið fer fram á, eru þau
allra lægstu, sem hægt er að bjóða
sljkum manni og hann getur gjört sig
ánægðan með. Þó hefi jeg og heyrt á
sumum, að sökum þess, hve vel hann
hefir leyst verkið af hendi, þá væri
sanngjarnt að hækka laun hans persónulega. En dettur nokkrum lifandi
manni í hug, að hægt sje að fá hæfan
mann til þessa starfs fyrir minna fje.
Jeg. veit, að margir telja þakklátt að
spara, en þetta er enginn sparnaður.
Þá er og um hinn manninn, Ilannes
Þorsteinsson, sem líka er þjóðkunnur
vtsindamaður í sinni grein, að ef frumvarpið nær fram að ganga og hann fær
2000 kr. fyrir starfa sinn, þá fylgir þvi,
að styrkur hans til ritstarfa verður
lækkaður að sama skapi, svo þetta er
ehginn spamaður heldur að fella hann.
Það er einungis miklu betra að hafa
þetta sem föst laun en sem styrk. Betra
að launin sjeu hærri en styrkurinn lægri,
til þess að maðurínn sje ekki settur á
gaddinn, þó að styrkurinn væri tekinn
af honum. Jeg vona þess vegna, að
menn sjái, að þetta er enginn sparnaður, hvorki í bráð nje lengd. Og dytti

nekkrum manni i hug að spara við
Hannes Þorsteinsson, þá skal jeg svara
þar til, að það yrði meiri skaði fyrir
þjóðina, að missa af þvi starfi hana en
svari peningaverðinu.
Þá heyri jeg menn vera að tala um,
að hjer sje verið að stofna nýtt embætti, en þetta er einber misskilningur.
Þetta er að eins sýslan, er engan eftirlaunarjett hefir í för með sjer, og veitt
er af ráðherra. Mjer er þess vegna
óskiljanlegt, hvers vegna menn vilja
ekki samþykkja frumvarpið, þar sem
sýnt hefir verið fram á, að ekkert sparast við að fella það, og þar sem ekki
þarf að forðast þetta hataða. nafh:
Embætti.
Framsm. minni hl. (Þórarinn
Benedihtsson): Jeg þarf ekki miklu
til að svara, þar sem ekkert hefir komið fram i þessum umræðum frá háttv.
meirí hluta fram yfir það, sem stendur
1 nefndaráliti hans. Háttv. framsögum.
meiri hl. (M. Ó.) lagði áherslu á það,
að engin vissa væri fyrir því, að tiliögur milliþinganefndar yrðu teknar til
greina. Jeg skal nú ekkert um það
fullyrða, en mjer finst, að vel megi biða
eftir tillögum hennar og velja svo úr
þeim. Jeg get enga samkvæmni I því
fundið, að skipa nefnd, sem kostar æríð
fje, til þess að undirbúa mál undir
þingið, og að þingið sjálft taki svo fram
fyrír hendur nefndarinnar og fari að
slá þvi föstu, sem nefndin átti að gjöra
tillögur um, þinginui til leiðbeiningar.
Jeg vil því leggja áherslu á, að enga
nauðsyn berí til að flýta þessu svo mjög,
að ekki megi vel biða eftir tillögum
nefndarinnar. Háttv. framsm. (M. Ó.)
lagði áherslu á, að þetta þyldi enga
bið. Fór hann hjartnæmum orðum um
það, að ekki dygði að láta manninn
svelta. Jeg veit ekki vel hverjár iíkur
eru til þess, að hann svelti þess vegna,
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a*i
hane sjeu svo lág, en ekki
þykir njjer, það liklegt, vegna þess, að
mjar er; launuigt um það, að hann heflr
hafti 4; hemdi mikQ störf aukreitis og
vetibMrgnð. Hann hefir t. d. haft með
hðndum útgáfu Fornhrjefasafnsins og
fengið styrk til þess, bæði frá okkur og
daaaka rikino. Enn fremor útgáfu AlþÍBgiabóka, Sögufjdagið og ef til vill
fleira? Hann Mýtur þvi að bafa álitlegar tefcjur, þegar alt er talið.
Háttv. framsögum. (M. Ó.) fjölyrti og
mikið um, að ekkert lægi fyrir frá mjer
i þessa máli, er sýndi, að þetta væri
nenaa orðin tóm, að jeg viðurkendi, að
landssfejalavörðurinn væri góðs verður
fyrir vel unnið starf við safnið. Jeg
vildi með þvi, er jeg sagði, viðurkenna,
að hann ætti þóknun skilið fyrir vel
unnið starf við Landsskjalasafnið, og
þess vegna mundi jeg styðja það, að
hann fái persónulega launaviðbót í fjárlögunum. Að jeg ekki kem með brtt.
um þetta við 3. amr. þarf engan að
undra, þvi jeg álit að það standi öðrum
nær en mjer, en jeg myndi samt styðja
hana þái, et hún kæmi fram og væri
hófleg.
Þá talaði og háttv. framsm. (M. Ó.)
um, að nú þegar þyrfti einhver að fara
að undirbúa sig, til þess að takast þetta
starf á hendur síöar meir. Mig grunar
nú satt að segja, að það myndu vera
talevert margir, sem ekki þyrftu neins
sjerstaks undirbúnings með, t. d. Hannes
Þorsteinsaon o. fl. Jeg sje enga þörf á
því, að fara nú að stofna þetta embætti,
eða hækka laun landsskjalavarðarins,
til þess að einhver gæti farið að undirbúft rig undir starfið, þar sem og lika
eru engar líkur til þess, að svo bráðlega þurfi að fara að skifta um mann.
Háttv. 1. þm. Eyf. (H. H.) kvað álit
meiri og' minni hluta nefndarinnar fara
mjög saman í aðalatriðunum í þessu
máli. Þeasu neita jeg algjöriega, að þvi

er snertir niðurstöður meiri og minni
hlutans, og nægir mjer þar að skírskota
til hvers nefndarálits fyrir sig. Sjest
þar best, að okkur greinir á um það, sem
er kjarni málsins.
Háttv. þm. Dal. (B. J.) kvað ómögulegt að komast af með minni laun en 3000
kr., eins og nú standi. Jeg skal ekkert
um það fullyrða, hvað honum flnst i
þessu efni, en hann ætti þó að vera
sjálfum sjer svo samkvæmur, að hann
vildi láta hækka kaup starfsmanna við
önnur söfn á landiuu. (Bjami Jónsson:
Við tökum þá forngripasafnsvörðinn
fyrir næst). Já, jeg átti von á því, að
þetta mál mundi ganga með dilk áður
en langfc liður. Jeg hefi nú ekki miklu
fleira við að bæta, en skal þó taka það
fram, út af því því er háttv. þm. Dal.
(B. J.) fjölyrti svo um, að þetta væri
ekki erabætti, heldur að eins sýslan, að
ef frumvarpið verður samþykt, þá fæ
jeg ekki annað sjeð en að með þessu
sje stofnað skjalavarðarembætti. Annars er mjer nákvæmlega sama, hvort
þetta heitir embætti eða sýslan.

Skuli Thoroddsen: Án þess, að
ætla mjer, að fjölyrða um málefni það,
er hjer um ræðir, vil jeg taka það fram,
að jeg mun, við atkvæðagreiðsluna,
fylgja tillögum meiri hlutans.
Jeg verð að álíta það í alla staði
óaanngjarnt, að landsbókavörðurinn beri
úr býtum 3000 kr. fyrir sitt starf, en
dr. Jón Þorkelsson fái ekki nema 1800
krónur fyrir sína vinnu, þar sem hvortveggja staðan verður að teljast áUka
þýWngarmðul, og vegleg, og starfið mjðg
mjög svipað, er bvor um sig á af hendi
að inna.
Jeg get þvi mjög vel skilið það, að
dr. Jón Þorlcelsson fínni sig órjetti beittan, — telji sig ójöfnuði sæta, og vilji
þvi fá rjettingu máls sins, eða hver myndi
eigi slíkt kjósa, ef i hans sporumværi?
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Að hann heflr getað unað við þetta
til þessa, stafar að eins af því, að hann
er alkunnur dugnaðarmaður, svo að hann
— þrátt fyrir annríkið við Landsskjalasafnið — heflr getað gefið sig við öðrum störfum jafnhliða, og átt þess vegna
við sæmileg kjör að búa.
Nú er hann á hinn bóginn farinn að
komast á elliárin, og er því tæplega
hægt að búast við því, að hann geti,
sem hingað til, hlaðið að mun á Big af
aukastörfum, sjer til lífsframfæris.
öllum, er til þekkja, er og kunnugt um
það, hvilíkur verkmaBur hann er, enda
myndi og vandfenginn maður í hans
stað, ef hann fjelli frá.
Það er því beinn gróBi fyrir landið,
að haga launakjörum hans svo, að hann
geti nú hlift sjer við aukastörfunum úr
þessu, — haga þeim svo, að hann geti
nú helgað alla starfskrafta sína þessu
eina starfl, sem hann hefir unnið að af
svo miklu kappi, að hann má vel telja
2—3 manna maka, enda landinu sist
hagur, að neyOa hann til þess — og það
á gampls aldri — að verða að tví —
eða þri — skifta kröftunum, og eiga það
þá óunnið eftir, Landsskjalasafninú, og
landinu, til ómetanlegs tjóns, ef hann
fjelli frá, sem hann var manna fœrastur,
að leysa fljótt, og vel, af hendi.
Hannes Hafstein: Jeg skal leyfa
mjer að gjöra örstutta athugasemd við
þann misskilning, sera kom fram hjá
háttv. framBögum. minni hlutans (Þ. B.),
er hann hjelt, að hjer væri um það að
ræða, að stofna nýtt embætti, og vildi
ekki Blfka óhæfu fremja. Hjer er að
eins að ræða um hækkun á borgun
fyrir starf sýslunarmanns, ekki einu sinni
um hækkun embœttislaúna. Til embœttis
þarf konungsveitingu, og því fylgja eftirlaun. Sýslanir veitir ráðherra, og
þeim fylgja engin eftirlaun.
Jeg vona, að háttv. framsögum, minifl

hlutans (Þ. B.) skiljist, að þessi mótbára
hans er þar með burtu fallin, og að
hann, sem sanngjam maður, greiði atkvæði með frumvarpinu, úr því að það
brýtur alls ekki í bág við þær meginreglur, er hann lagði áherslu á.
Framsðgum. meiri hl. (Mattli.
ólafsson): Jeg hefí litlu við að bæta.
Jeg er algjörlega samþykkur ástæðum
þeim, er háttv. þm. N.-ísf. (Sk. Th.)
hafði fram að færa. Maðurinn, sem hjer
er um að ræða, er farinn að bila að
heilsu, enda orðinn roskinn, og er þess
vegna nauðsynlegt, að styrkurinn sje
hækkaður við hann, svo að safnið geti
notið krafta hans óskertra,það sem eftir er.
Jeg mótmæli þvi, er háttv. framsm.
minni hlutans (Þ. B.) sagði, að til sjeu'
menn, sem sjeu færir um að takast
þetta starf á hendur undirbúningslaust.
Það er enginn slíkur maður til, þótt
Hannes Þorsteinsson muni standa næst
því, en þó mundi hann engu að síður
þurfa undirbúnings við.
Jeg tel það ekki einungis rjett og
sanngjarnt, heldur jafnframt hyggilegt,
að gjöra þessa stöðu fasta, bæði til þess
að umbuna þessum viðurkenda dugnaðarmanni, sera hjer á í hlut, fyrir mikið
og vel unnið starf, og til þess að ljetta
af honum striti nú, þegar hann er farinn að eldast og lýjast, og einnig til
þess að tryggja það, að nýtur maður
fáist til að taka við áf honum, þegar
hans missir við.
ATKVGK.:
Kökstudda dagskráin (frá 1. þm. S.-M.,
Þ. B., sjá A. 575) feld með 17:8 atkv.
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu:
jd:
nei:
Björn Hallsson,
Eggert Pálsson, •
Björn Kristjánss., Bened. Sveinsson,
Guðm- Eggerz,
Bjarni Jónsson, '
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nei:
Einar
Amórsson,
Hjörtur Snorrason,
Einar Jónsson,
Sig. Eggerz,
Sig. Sigurðsson,
Hannes Hafstein,
Stef. Stefánsson,
Jóhann Eyjólfsson,
Þór. Benediktsson. Jón Jónsson,
Jón Magnússon,
Magnús Kristjánss.,
Matthías Ólafsson,
Sig. Gunnarsson,
Skúli Thoroddsen,
Sveinn Björnsson,
Guðm. Hannesson, Pjetur Jónsson og
Þorleifur Jónsson greiddu ekki atkvæði,
og töldust til meiri hi.
1. gr. samþ. raeð 13 : 7 atkv.
Brtt. 510,2 samþ. með 16 shlj. atkv.
2. gr. (svo breytt) samþ. með 13 samhlj. atkv.
Brtt. 510,3 ekki borin undir atkv.
3. gr. feld með 20: 5 atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
jd:
nei:
Eggert Pálsson,
Björn Hallsson,
Bjami Jónsson, . Bened. Sveinsson,
Einar Amórsson, Björn Kristjánss.,
Einar Jónsson,
Guðm. Eggerz,
Hannes Hafstein. Guðm. Hannesson,
Hjörtur Snorrason,
Jón Jónsson,
Jón Magnússon,
Magnús Eristjánss.,
Matthias Ólafsson,
Sig. Eggerz,
Sig. Gunnarsson,
Skúli Thoroddsen,
Stef. Stefánsson,
Sveinn Björnsson,
Þorleifur Jónsson,
Þór. Benediktsson.
Jóhann Eyjólfsson, Pjetur Jónsson og
Sigurður Sigurðssen greiddu ekki atkv.,
og töldust til meiri hlutans.
Brtt. 510,4 samþ. án atkvgr.
Brtt. 610,1 (við fyrirsögn) samþ. án
atkvgr.
já:

Fynrsögn frumvarpsins svo breytt
samþ. án atkvgr.
Frumv. vísað til 3. umr. með 16: 9
atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu:
jd:
nei:
j
Bened. Sveinsson, Björn Hallsson,
Bjarni Jónsson,
Eggert Pálsson,
Einar Arnórsson, Bjöm Eristjánss.,
Einar Jónsson,
Guðm. Eggerz,
Guðm. Hannesson, Hjörtur Snorrason,
Hannes Hafstein, Sigurður Eggerz,
Jóhann Eyjólfsson, Sig. Sigurðsson,
Stef. Stefánsson,
Jón Jónsson,
Þór. Benediktsson.
Jón Magnússon,
Magnús Eristjánss.,
Matth. ólafsson,
Pjetur Jónsson,
Sig. Gunnarsson,
Skúli Thoroddsen,
Sveinn Bjömsson,
Þorleifur Jónsson.

Á 45. fundi i Nd. laugardaginn 28.
ágúst, var framv. með fyrirsögninni:
Frumv. til laga um Þjóðskjalasafn Is~
lands, tekið til 3. u m r. (A. 564).
Framsðgum. meiri hl. (Matth.
Ólafsson): Jeg hefi engu að bæta við
það, 8em fram kom við 2. umr. þessa
máls, en vona að eins, að frv. verði
samþykt.
ATEVGR.:
Frv. samþ. með 16 : 8 atkv. að við
höfðu nafnakalli, og sögðu
jd:
net.*
Bened. Sveinsson, Björn Hallsson,
Eggert Pálsson,
Bjarni Jónsson,
Einar Arnórsson, Björn Eristján8son,
Einar Jónsson,
Guðm. Eggerz,
Guðm. Hannesson, Hjörtur Snorrason,
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jd:

nei:

Hannes Hafstein, Sig. Eggerz,
Jóhann Eyjólfsson, Stefán Stefánsson,
Jón Jónsson,
Þór. Benediktsson.
Jón Magnússon,
Magnús Kristjánss.,
Matthias Ólafsson,
Sig. Gunnarsson,
Skúli Thoroddsen,
Sveinn Björnsson,
Þorleifur Jónsson.
Pjetur Jónsson greiddi ekki atkvæði,
og taldist með meiri hlutanum.
Einn þm. fjarstaddur.
Frv. afgreitt til Ed.
(A. 630).

Skúli Thoroddsen,
Sveinn Bjömsson,
Þorleifur Jónsson.
Pjetur Jónsson greiddi ekki atkv., og
taldist til meiri hlutans.
Einn þingm. fjarstaddur.
Frumv. afgreitt

sem löq frd Alþinqi.
(Sjá A. 973).

29.

SiglnfjarftarhöEu.

Á 23. fundi í Nd., þriðjudaginn 3.
ágúst, var útbýtt
Á 57. fundi í Nd., laugardaginn 11.
september, var útbýtt

Frumvarpi til laga um Þjóðskjalaeafn
Islands,
eins og það var-eamþykt við 3. umr.
i Ed. (A. 936).
Á 59. fundi i Nd., mánudaginn 13.
•september var frv. tekið til e i n n a r
u m r. (A. 936, n. 952).
Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frv. samþ. með 16: 8 atkv. að við
höfðu nafnakalli, og sögðu

já:
Bened. Sveinsson,
Bjarni Jónsson,
Einar Arnórsson,
Einar Jónsson,
Guðm. Hannesson,
Hannes Hafstein,
Jóhann Eyjólfsson,
Jón Jónsson,
Jón Magnússon,
Magn. Eristjánss.,
Matth. Ólafsson,
Sig. Gunnarsson,

nei:
Björn Hallsson,
Eggert Pálsson,
Björn Eristjánsson,
Hjörtur Snorrason,
Sigurður Eggerz,
Sig. Sigurðsson,
Stef. Stefánsson,
Þór. Benediktsson.

Frumvarpi til hafnarlaga fyrir Siglufjarðarkauptún. (k. 164).
Á 25. fundi, fimtudaginn 5. ágúst, var
frumv. tekið til 1. um r.

Flutninggin. (Steíán JStefáns*
son): Eins og háttv. deildarmennmun
reka minni til, var samþykt hjer ásiðasta þingi eignarnámsheimild fyrir
hreppsnefnd Hvanneyrarhrepps á lið
og mannvirkjum undir hafnarbryggju á
Siglufjarðareyri. Nú er þessu máli svo
langt komio, að dýptarmæling hefir verið framkvæmd af Benedikt Jónassyni
verkfræðingi, og téikning og kostnaðaráætlun verið gjörð af landsverkfræðingi
Erabbe. Þessi áætlun og teikning hefir
legið hjer frammi, þingmönnum til athugunar, og hefi jeg leyft mjer að senda
það hvorttveggja háttv. fjárlaganefnd.
Siglfirðingum er það mikið áhugamál,
að þetta fyrirtæki komist sem fyrst af
stað. Eins og nú standasakir, er öll
strandlengja Sigiufjarðareyrar fullskipuð húsum og bryggjum einstakramanna,
svoað aðkomumenn verðaaðeigaþað algjörlega undir góðvild þeirra .manna,
hvort þeir geta afgreitt skip-«ín eða
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ekki. Þetta er þvi tilfinnanlegra, sem
aðsókn aðkomandi sjómanna til Siglufjarðar eykst ár frá ári. Sjerstaklega
eruþaðBÍldveiðamenn og vjelbátaútgjörðarmenn, sem sækja þangað á sumrura,
bæðiaustan af Langanesi ogalla leið vestan af Vestfjörðum. En þetta kemur af
þvi, að Siglufjörður er betur settur, að
þvi er veiðiskap snertir, en nokkur
önnur höfn á Norðurlandi.
í þessari áætlun, sem Krabbe verkfræðingur hefir gjört, er búist við að
bryggjan muni kosta alt að 147 þús. kr.
Við þetta er miðuð upphæð sú, sem nefnd
er í frumv., að þuifi til verksins, sera
sje alt að 150 þús. kr. Siglfirðingar
óska að landssjóður leggi til !/4 a^ þessari upphæð, og að fyrir hinu verði veitt
ábyrgð. Er þetta í samræmi við það,
sem átti sjer stað um hafnargjörðina i
Vestmannaeyj um.
Til 8kýringar þessu máli höfum við
flutningsmenn frumv. látið prenta brjef
Siglfirðinga til okkar, sem fylgiskjal
flftan við frumv. Af því er sjáanlegt,
að þó að ekki sje gjört ráð fyrir nema
hinu frekasta lágmarki, sem eiginlega er hægt að setja um tekjur hafnarinnar, þá nema þær eigi að slður
13636 kr. og hreinar tekjur landssjóðs
að minsta kosti 12 þús. kr.
Það er því ekkert undarlegt við það,
þótt leitað sje til þingsins með þetta
máli, þar sem bæði er fordæmið til frá
Vestmannaeyjum, og svo þegar litið ér
til þess á hina hliðina, hver geisihagur
hlýtur að verða af bryggjunni, bæði
fyrir hafnarsjóð Siglfirðinga og landssjóð.
Jeg gat þess áðan, að strandlengjan ú Siglufjarðareyri væri fullsett
húBum og bryggjum einstakra manna,
og þvi er tilætlunin, að þessi bryggja
verði bygð ytst á Siglufjarðareyri, utar
en allar aðrar bryggjur, ög lilífi þannig
ásamt með brimbrjótnum ekki einasta
Alþt. 1915. B. III.

þeim bryggjum, sem nú eru þar, fyrir
ísi og sjógangi, heldur verður brimbrjóturinn einnig vörður fyrir frekara
landbroti, ásamt þeim varnargarði, sém
nú verið að byggja.
Jeg skal þá ekki hafa fleiri orð um
málið, enda býst jeg víð, að þingmenn
hafi greinilega kynt sjer brjef hafnarnefndarinnar til okkar fiutningsmanna,
sem gjörír málið svo ljóst, sem frekast
má. Jeg vona, að háttv. deild taki því
vel, og að það verði, að umræðunni
lokinni, annað tveggja sett í sjerstaka
nefnd, eða því visað til sjávarútvegsnefndarinnar, seru jeg tel eðlilegast, og
vil því gjöra það að tillögu minni.
ATKVGR:
Frv. visað til 2. umr. með 18 shlj.
atkv. og til sjávarútveganefndarinnar
með 16 shlj. atkv., en þá nefnd skipuðu þeir
Magnús Kiistjánsson,
Matthias Olafsson,
Stefán Stefánsson,
Guðmundur Eggerz,
Skúli Thoroddsen,
Þórarinn Benediktsson,
Sigurður Gunnarsson.

Á 37. fundi í Nd., fimtudaginn 19.
ágúst, var frv. tekið til 2, u m r. (A.
164, n. 376).
Framsðgum. (Mattliías Ólafsson):
Jeg hefi litlu við það að
bæta, sem stendur i nefndarálitinu. Eins
og það ber með sjer, hefir nefndin ekki
getað fallist á, að nú, þegar rjett engii
er varið til að gjöra hafnir, sje lagt tiltölulega stórfje til hafnargjörðflr á þessutn stað, sem hvorki verður sagt um,
að miði til þess, að auka framleiðslu,
70
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nje að draga úr hættum. En til þess
að hjálpa viðkomandi mönnum tii að
koma fyrirtækinu á fót, vill nefndin
leggja til, að landsjóður ábyrgist, ekki
að eins það, sem farið var fram á að
hann ábyrgðist, heldur einnig þá upphæð sem farið var fram á að hann legði
beinlínis til, með öðrum orðum, að landsjóður ábyrgist 150 þús. kr., sem áætlað
er að fyrirtækið muni kosta. Það er
talsverður munur á því, hvort landsjóður ábyrgist lán til góðs fyrirtækie,
eða hann leggur beinlinis fram fje til
þe8s.
Jeg get ekki fallist á, að það sje á
rökum bygt, sem haldið er fram í athugasemdunum við þetta frv., að sjálfsögð gróðavon sje fyrir landsjóð af þessu
fyrirtæki. Og meiri hluti nefndarinnar
hefir líka skoðun á því og jeg. 1 þessum athugasemdum er gengið út frá þvi,
að tolltekjur landsjóðs aukist ura 12
þús. kr. við það, að bryggjan verði
bygð. Jeg get ekki sjeð, að þetta sje
rjett. Jeg hygg, að ekki sje hægt að
sanna, að fleiri skip sæki til Siglufjarðar, nema þau dragist þá frá öðrum
stöðum á landinu.
Og landsjóði má
standa á sama hvort tolltekjurnar innheimtast á Siglufirði eða á Hjalteyri, eða
jafnvel á Vestfjörðum. Væri það sannað, að þetta fyrirtæki gjörði það að
verkum, að skip sæktu til Siglufjarðar,
sem ella kæmu ekki til landsins, þá
væri öðru máli að gegna. En svo er
annað. Þó að eitthvað fleira af Norðmönnum kæmi hingað til sildveiða, væri
það þá endilega hagur fyrir landið?
Væri ekki betrá að þeir kæmu alls
ekki? Á þeirri skoðun er jeg að minsta
kosti. Jeg álít, áð ekki sje vert að
greiða fýrir þvi, að fleira þyrpist hingað af útlendum vörg’úm, til þess að
hremma björgina frá börnum landsins.
Annað mál er það, að þetta fyrirtæki
mundi verðá mjög arðberándi fyrirvið-

komandi hjerað, og með það fyrir augum er rjett að landsjóður styrki það,
til þess að koma því á fót.
Stefán Stefánsson: Jeg hefi ekki
skrifað undir nefndarálitið af því, að jeg
sje ánægður með þá niðurstöðu, sem
nefndin hefir komist að. En þar sem
jeg var einn míns liðs í nefndinni, þá
sá jeg það með öllu tilgangslaust, að jeg
færi að kljúfa hana, skrifa sjerstakt
nefndarálit og lýsa þar skoðun minni á
málinu. En þegar nefndin játar að þetta
sje æskilegt fyrirtæki, þá sje jeg ekki,
hvers vegna hún viðurkennir ekki, að
hjer sje einnig líkt ástatt og í Vestmannaeyjum. Vel má það vera, að á
Siglufirði. stafi ekki eins mikil hætta af
bryggjuleysinu, eins og hafnleysi í Vestmannaeyjum, en jeg hygg, að því verði
ekki með rökum mótmælt, að landsjóður fái mjög miklar tekjur af þessu fyrirtæki, komist það á fót. En það er ekki
einasta sá beini hagur, sem landsjóður
mundi hafa af bryggjunni, heldur sú
sjálfsagða nauðsyn, sem að þessu styður. Nú er svo ástatt á Siglufirði, að jafnvel strandferðaskipin og önnur skip með
fastri áætlun geta ekki fengið sig afgreidd
nema með miklum eftirgangsmunum, og
stórum töfum, af því að þau eiga alveg undir högg að sækja, hvort þau
geta fengið að nota bryggjurnar, sem
allar eru einstakra manna eign, og margoft að alt pláss er þá upptekið, af þeirra
eigin sildar- eða fiskiútveg.
Jeg á því erfitt með að skilja það, að
nefndin skuli ekki að neinu leyti vilja
styrkja þetta fyrirtæki með einhverju
fjárframlagi úr landssjóði, þótt jeg að
hinu leytinu, mundi hafa fallíst á nokkru
lægri fjárveitingu hlutfalislega en Vestmannaeyingum var veitt til sinnar
hafnargjörðar.
En vegna þess, að afstaða til málsins
var nú svona vaxin í nefndinni, þá sá
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jeg þann kost vænstan, að fylgjastmeð
og sætta mig að eins við ábyrgðina að
þessu sinni. En jeg vona, að síðari þing
líti þannig á þetta fyrirtæki, komist það
annare i framkvæmd, að það verði aðnjótandi einhverrar viðurkenningar, og
í þvi trausti hefi jeg skrifað undir
nefndarálitið.
Þar sem háttv. framsm. (M. 0.) sagði,
að ekki mætti bera þetta fyrirtæki saman við Vestmanneyjahöfn, þá skal jeg
kannast við það, að hættan sje ekki
jafn mikil á Siglufirði og þar. En tekjurnar af þessari höfn verða óefað eins
mikiar eða meiri, vegna þess, að frá
Siglufirði er enn meira flutt út af síld en
af fiskí, sem hátt útflutningsgjald hvílir
á, en útflutningsgjald frá Vestmanneyjum verður sjálfsagt miklu minna, þar
sem þar eru að eins stundaðar fiskveiðar, og tollurinn af útfluttum fiski er
hverfandi í samanburði víð sildartollinn.
En þrátt fyrir það get jeg viðurkent, að
Vestmannaeyjar eiga enn frekar kröfu
til styrks, vegna þess, að þar er um höfn
að ræða sem oft mundi leitað til, og það
í neyð, þegar vart væri um aðra höfn
að tala.
Háttv. framsögum. (M. O.) taldi það
óheppilegt, að Norðmenn fiskuðu bjer
við land, og virtist draga þá ályktun út
úr því, að slíkt væri síður en svo til
meðmæla styrkveitingunni. Þetta fæ
jeg ekki skilið, ef menn annars treysta
þvi, að strandgæslan sje í nokkru lagi,
þvi íslendingar fiska meginið af sinni
sild í landhelgi, og fengju því sennilega
ekki meiri afla, þótt útlendingar stunduðu hjer engar síldveiðar. Þar af leiðandi mega það því heita fundnir peningar, sem landsjóður fær í útflutningsgjald frá Norðmönnum. En, sem sagt,
þá ætla jeg ekki að fjölyrða um þetta
frekar. Jeg hefi sætt mig við tillögur

nefndarinnar og vænti þess, að háttv,
deild taki þeim vel.
Framsögum. (Matthías ólafs*
son): Mig furðar á þvi, að háttv. 2.
þm. Eyf. (St. St.) skuli ekki taka því
með þakklæti, að nefndin leggur það
til, að landssjóður ábyrgist 150 þús. kr.
lán til hafnargjörðarinnar á Siglufirði.
Háttv. þm. (St. St.) mintist á Vestmannaeyjar i þessu sambandi, en það
tvent er ekki nefnandi í einu, vegna
þess, að í Vestmannaeyjum er ákaflega
mik.il framleiðsla af íslendingum einum,
og auk þess er hættan þar mikil, sem
ekki er á Siglufirði.
Ut af vjefengingum hans á þeim orðum mínum, að við mundum betur settir,
ef Norðmenn hættu veiðum hjer við
land, þá skal jeg geta þessa i fyrsta
lagi, að öll síld kemur utan af hafinu,
þar sem þeir stunda veiðarnar, og í
öðru lagi, þá spilla Norðmenn fyrir okkur á heimsmarkaðinum. Framleiðsla
þeirra færir verðið svo afar mikið niður,
og jeg býst við þvi, að verðmunurinn,
sem yrði, ef við værum einir um hituna, mundi fullkomlega vega upp útflutning8gjaldið. Jeg er því sannfærður
um það, að það er enginn búhnykkur
fyrir okkur íslendinga, að vera að
greiða götu útlendinga, sem spilla fyrir
okkur á heimsmarkaðinum.
Jeg skal svo ekki fjölyrða um málið,
en vænti þess, að tillaga nefndarinnar
verði samþykt.
Lengra finst mjer
ómögulegt að fara.
ATKVGR.:
Brtt. 376,1 (1. gr. falli burt) samþ.
með 19 shlj. atkv.
Brtt. 376,2 samþ. án atkvgr.
Brtt. 376,3 samþ. með 15 shlj. atkv.
70*
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2. gr. svo breytt og 3.—11. gr. óbreyttar samþ. með 16 shlj. atkv.
12.—19. gr. samþ. með 15 shlj. atkv.
Fyrirsögn frv. samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 16 shlj.
atkvæðum.

Á 39. fundi í Nd., laugardaginn 21.
ágúst, var frumv. tekið til 3. u m r.
(A. 450).
Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frv. samþ. með 13 shlj. atkv. og
afgreitt til Ed.
(A. 484).

Á 55. fundi í Nd., fimtudagiun 9.
sept., var útbýtt
Frumvarpi til hafnarlaga fyiir Siglufjarðarkauptún,
eins og það var samþ. við 3. umr. í
Ed. (A. 837).
Á. 59. fundi í Nd., mánudaginn 13.
sept., var frv. tekið til e i n n a r u m r.
(A. 837, n. 910).
Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
Frv. Bamþykt með 14 samhljóða atkv.
og afgreitt
sem löq frá Alþinqi.
(Sjá A. 974).

30. Alþingiskosningar.
Á 23. fundi i Nd., þriðjudaginn 3.
ágúst, var útbýtt

Frumvarpi til
Aljnngis,
eins og það
Ed. (A. 191).
Á' 25. fundi
ágást, var frv.

laga um Teosningar til
var samþ. við 3. umr. í
í Nd., fimtudaginn 5.
tekið til 1. umr.

Sveinn Bjðrnssoti: Jeg leyfi
mjer að stinga upp á, að 7 manna nefnd
sje kosin í málið.
Sigurður Sigurðsson : Jeg gjöri
það að tillögu minni, að málinu sje
vísað til þing8kapanefndarinnar.
ATKVGR.:
Frv. vísað til 2. umr. með 18 shlj.
atkv.
Felt að vísa málinu til þingskapanefndar með 15:9 atkv. að viðhöfðu
nafnakalli, og sögðu
já:
nei:
Björn Krisljánss., Björn Hallsson,
Einar Arnórsson, Eggert Pálsson,
Jóhann Eyjólfsson, Bjarni Jónsson,
Jón Jónsson,
Einar Jónsson,
Magnús Kristjánss., Guðm. Eggerz,
Matth. Ölafsson,
Hannes Hafstein,
Pjetur Jónsson,
Hjörtur Snorrason,
Sig. Sigurösson,
Jón Magnússon,
Stefán Stefánsson. Sigurður Eggerz,
Sig. Gunuarsson,
Skúli Thoroddsen,
Sveinu Björnsson,
Þorleifur Jónsson,
Þór. Benediktsson.
Guðm. Hannesson greiddi ekki atkv.,
og taldist til meiri hlutans.
Einn þingmaður var fjarstaddur.
Tillaga um að skipa 7 manna nefnd
i málið var saraþ. með 17 : 1 atkv., og
voru kosnir með hlutfallskosningu þeir
Hannes Hafstein,
Einar Jónsson,
Jón Magnússon,
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Guðm. Eggerz,
Skúli Thoroddsen,
Guðm. Hannesson,
Þorleifur Jónsson.

Á 50. fundi i Nd., föstudaginn 3.
sept., var frv. tekið til 2. umr. (A.
191, n. 676 og 684, 685, 699, 722, 724).
Frsm. meiri hl. (Jón Maguússon): Frv. þetta er svo að segja hið
sama, sem samþykt var hjer á þingi í
fyrra. Nefndarálit meiri hlutans og
minni hlutans sýna það, að nefndinni
hefir ekki þótt ástæða til, að breyta
frumvarpinu, nema í einu atriði. Og
þetta eina atriði er í ákvæðunum um
stundarsakir, kosningarnar að ári. Um
það atriði get jeg látið rajer nægja að
visa til þess, sem sagt er i nefndaráliti
meiri hlutans. Nefndin telur það mjög
varhugavert að stilla svo til, að hinar
hlutbundnu kosningar fari fram um
miðjan vetur, í marsmánuði; þá er allra
veðra er von, og getur þá vel farið
svo i sumum hjeruðum, að alls ekki
sje ferðafært kosningardaginn.
Um tillögu minni hlutans vil jeg taka
þetta fram. Sú skoðun kom fram hjá
ýmsum nefndarmönnum, að í rauninni
mundi heppilegast að láta bæði hinar
hlutbundnu og hinar óhlutbundnu kosningar fara fram sama dag, bæði vegna
þess, að með þvi móti sparaðist kjósendum tími og fje, og svo væri hætt
við, að landskjörið yrði verr sótt, er um
svo fáa menn væri að ræða, er kjósa
ætti, og að sumu leyti má ske nokkuð
ókunna kjósendum. Meiri hluti nefndarinnar hefir samt ekki getað fallist á
þessa skoðun. Hann telur það brjóta í
bág við stjórnskipunarlögin frá 19. júni
1915. Hann telur og rjett að þeir, sem
1 boði eru við landskosningarnar, eigi

kost á að bjóða sig fram i kjördæmum,
ef þeir ná ekki kosningu við landskjörið,
Jeg get ekki sjeð, að brtt. háttv. í.
þm. Árn. (S. S.) sjeu til bóta. Jeg
hygg ekki, að það sje heppílegraað
hafa kosninguna 12. júní en fyrst ijúlí,
sjerstaklega ekki fyrir sjómenn. Ef
kosið væri 12. júni, þá væri framboð
þingmannaefna má ske varla komin
fram, þá er sjómenn kæmu inn um lök.
En væri kosningin fyrst í júlf, þá værí
kunnugt um alla frambjóðendur, þá er
sjómenn væru inni um Jónsmessuleytið.
Meiri hluti nefndarinnar leggur þó
ekki beint áherslu á það, að þessir
kjördagar verði ákveðnir, sem hún hefir
stungið upp á. Hún gæti vel felt sig
við það, að landskosningamar yrðú
fluttar til loka júlimánaðar eða snemma
í ágústmánuð, og kosningarnar i kjördæmum svo til 1. vetrardags. Liklega
er 18. september ekki heppilega valinn
dagur fyrir hinar óhlutbundnu kosníngar. Mjer er sagt, að það sje rjettadagur i Þingeyjarsýslu. Þessu atriði
þyrfti þvi að breyta.
Hitt leggur nefndin áherslu á, að
kosningarnar verði ekki settar um hávetur og mönnum þar með má ske
gjört ómögulegt að sækja kjörfund.
Sigurður Sigurðsson: Eins og
háttv. þingmenn hafa sjeð, hefi jeg
komið fram með brtt. við frv. á þgskj.
722 og 724.
Brtt. á þgskj. 722 fer fram á það,
að kosning hinna landskjörnu alþingismanna fari fram sama dag og hinar
almennu kosningar. Jeg hefi sett kjördaginn 12. júni, en legg þó ekki áhersiu
á þann dag; mjer er sama hvort það
er 12. júni, 12. júií eða 3. júlí 1916.
Jeg er fús til samkomulags um að breyta
deginum. Hitt er mjer áhugamál, að
báðar kosningamar fari fram saroa dag.
Jeg hefi flutt þessa tillögu fýrir þá
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eök, að jeg tel hana miða i sparnaðar- sammála mjer um, að báðar kosningarnáttina, sem sje að nota ekki nema einn ar verði látnar fara fram sama dag,
dag til kosninganna í stað tveggja. Og eins og brtt. hane og miða til. En jeg
verður það alls ekki lítið, sem sparast er honum ósamþykkur um, að heppimeð því, sje alt tekið með í reikninginn. legt sje, að breyta hinum lögboðna
Mjer skildist það vera aðallega tvent, kjördegi, sem nú er 1. vetrardagur.
sem háttv. framsm. meiri hlutans (J. M.) Þegar kosningalögin voru áður til meðhafði á móti því, að kosning landskjör- ferðar hjer í deildinni, var einmitt mikinna þingmanna og almennu kosning- ill ágreiningur um, hvaða dagur skyldi
arnar færu fram á sama tíma. Fyrst vera kjördagur. Eftir mikla umhugsun
það, að slíkt mundi brjóta í bág við og bollaleggingar, komust menn að þeirri
bráðabirgða ákvæði stjórnskipulaganna, niðurstöðu, að 1. vetrardagur mundi
og í öðru lagi að ef kosningarnar færu þægilegastur kjördagur öllum almennfram á saraa tíma, þá gætu ekki þeir, ingi. Jeg held að 1. júlí sje ekki hentsem í kjöri væru við landskosningarn- ugur kjördagur. Þá er mikill anna
ar, gefið kost á sjer í kjördæmunum, ef tími hjá öllum þorra manna, svo að
þeir fjellu við landskjörið.
þeir munu eiga bágt með að hverfa frá
Jeg get ekki sjeð að það komi að störfum 8Ínum til að sækja kjörfund.
nokkru leyti i bága við stjórnarskrána,
Jeg verð að mæla á móti því, að farþó kosið sje sama daginn, og hitt ið sje nú að breyta kjördeginum. Hins
atriðið virðist mjer horfa svo við, vegar vænti jeg að tillaga mín um kosnað sá sem staðið hefir á lista við lands- ingarnar 1916 nái fram að ganga. Fari
kosningar og fallið, að hann þá eigi báðar kosningarnar fram sama daginn,
enga lagalega eða siðferðislega kröfu til dreifist ekki áhugi manna í þessu efni,
að fá að bjóða sig fram í einstökum svo sem verða mundi, ef landskosning
kjördæmum. Þeir sem falla, geta þá færi fram á öðrura tíma.
ekki boðið sig fram við kjördæmakosningar, og er það í mínum augum kostur,
Bjarni Jónsson: Jeg stend að eins
og þetta mælir einmitt með, að láta báð- upp til að lýsa yfir því, að jeg tel meiri
ar kosningannar fara fram á sama degi, hluta nefndarinnar hafa rjett fyrir sjer
auk þess sem við það sparast mikið um það, að stjórnarskipunarlögin segi
ómak og fje.
til um það, hve nær kosning landskjörnu
Um hina brtt. mína á þgskj. 124 skal þingmannanna eigi að fara fram, sem
jeg geta þess, að hún miðar að því sje á undan kosningu þjóðkjörinna þm.
sama og bin, að kosningar landskjörJeg feist og fyllilega á það með nefndinna og kjördæmakosinna þingmanna inni, að það sje alveg ótækt að hafa
fari fram á sama degi framvegis, sem kosningu þeirra þingmanna, sem kjósa
sje hinn lögákveðna kjördag, 1. vetrar- á hlutbundnum kosningum, í marsmándag. En við þetta er þó að athuga, að . uði, vegna þess, að þá mundu bændur
þingrof ruglar kjörtíma þjóðkjörinna engu fá ráðið um kosninguna, heldur
þingmanna, svo mjer er þessi tillaga bæja- og kaupstaðabúar. Því að þó allekki eins föst í hendi og hin.
ir sem í kaupstöðum búa, geti sótt kjörÁður en jeg sest niður vildi jeg víkja fund, þá geta verið svo ill veður í sveitfáeinum orðum að brtt. minni hiutans um, að menn komist ekki frá heimilá þgskj. 685. Jeg er þakklátur háttv. um sinum. Allir vita að i marsmánuði
minni hl., að því leyti sem hann er geisa hjer oft stór veður, og það tilvilj-
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un, að sú eina kosning, sem höfð hefir
verið i marsmánuði, heppnaðist vel, enda
skall hurð nærri hælum, því um kvöldið var komið kafald.
Um það, hver tími sje heppilegastur til
að hafa kosningar á, skal jeg fyrir mitt
leyti benda á, að 3. júlí mun vera vei
til þess fallinn fyrir margra hluta sakir. Túnasláttur er þá ekki byrjaður, og
þurfa menn þá ekki að tefja sig frá
honum; auk þess geta veður aldrei
hamlað ferðum manna þá. Hitt, að hafa
kjördaginn seint í september, gæti komið sjer illa, vegna þess, hve það ernálægt göngunum, en 10. sept., mundi vera
góður, eða öllu heldur 9. sept. sem er
laugardagur. Þá er slætti að mestu
lokið og kjósendur heima, svo þeir geta
sótt kjörfund, allir nema sjómenn, en
þeir geta kosið þar, sem þeir eru staddir. Það mætti samþykkja brtt. háttv.
meiri hl. nú, og breyta svo deginum
við 3. umræðu.
Þá vildi jeg minnast örfáum orðum
á till. háttv. 1. þm. Árn. (S. S.), um að
láta falutbundnu kosningarnar og almennu kosningarnar fara fram sama
daginn. Færði hann þá ástæðu til þess,
að láta þær vera sama dag, að kjósendur mættu ekki eyða tveimur dögum til
þeirra. Jeg hefí áður sagt, að slík tilhögun mundi fara í bág við stjórnarskrána, en auk þess er margt annað,
sem mælir á móti því, að þær fari fram
sama daginn. Við þekkjum allir þá
ágætu stofnun, sem nefnist fíokkáskiftingin i landinu. Flokkarnir hafa misjafnlega góðum mönnum á að skipa, en
vanalega mundu þeir velja menn af
betri endanum í landskjörið. Það væri
þá ilt fyrir flokkana, að geta ekki koraið þeim þingmannsefnum, sem út undan
verða við landskjörið, að i kjördæmunum. Þetta gæti orðið til þess, að mörg
bestu þingmannsefnin, og reyndir og
góðir þingmenn, yrðu útilokaðir frá að

eiga sæti á þingi. Teldi jeg þá illa farið. Vil jeg því hvetja menn til að fylgja
háttv. meiri hluta nefndarinnar að málum.
Framsögum. inínni hlutans
(Guðin. Hannesson): Jeg get verið fáorður, því að háttv. 1. þm. Árn. (S.
S.) hefir sagt flest af því, sem jeg ætlaði að nefna.
Það, sem fyrir mjer er aðalatriðið, er,
að kosningarnar fari báðar fram. sama
daginn. Jeg hefi bent á það i nefndarálitinu, að það væri hæpið, að sveitabændur sæktu kjörfund, ef kosningar
landsþingmannanna færi fram á öðrum
tima en hjeraðskosningarnar. Mundi
það þá leiða til þess, að landskjörið
lenti að mestu leyti í höndum bæjarbúa.
Jeg heyri menn ekki halda þvi fast
fram, að þetta komi í bág við ákvæði
hinnar nýju stjórnarskrár. Mjer virðist
i þessu efni ekki vera hægt að fara
eftir öðru en orðum hennar, og þau
koma, eftir islensku máli, á engan hátt
i bág við þetta fyrirkomulag, sem minni
hlutinn heldur fram. Mjer virðist til
nokkuð mikils ætlast, að takasvomikið
tillit til pólitísku flokkanna í landinu,
að vinna það fyrir 3 menn,- að ómaka
alla þjóðina til kosninga, og það að
óþörfu. Það er ofmikið í sölurnar lagt,
enda ekki víst, að það komi að tilætluðum notum, þvi ósjaldan mundi það
fara svo, að þeir, er fállið hefðu við
landskjör, mundu líka falla-i hjeraði; —
menn vilja ógjarna láta nota sig fyrir
varaskeifu. Það er heídur ekki lítils
virði, að kosningar fari fremur sjaidan
fram, því að þær kosta ekki Jitlatímatöf fyrir marga, og allur sá urtdirróður,
sem þeim fylgir, hefír lítið; !gott i för
með sjer.
• - ■
Hvaða dag kosningarnar fara fraip,
er mjer ekki kappsmál. Jeg tók til 1.
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júli, en að öðru leyti legg jeg ekki mikla
áheralu á það.
Báðhorra: Það eru að eins örfá
orð viðvíkjandi brtt. ura ákvæðið um
stundaraakir. Meiri hluti nefndarinnar
vill hafa því breytt á þann veg, að landskjörið fari fram fyrst i júlí, en kosning
í einstökum kjördæmum 18. sept. Verði
þessi breytingartillaga háttv. meiri hl.
samþykt, þá útilokar hún næstum það,
að hægt verði að halda aukaþing i sumar. (Bjami Jónsson: Þingið er ákvæðisfært, þótt sex menn vanti). Já! að
vísu, en það er vafasamt, hvort svo
væri í þessu tilfelli, vegna þess, að það
vantaði alveg annað »elementið« í
þingið.
Þá mundi og undirbúningstimi undir
hinar almennu kosningar 18. september
verða alt of naumur, ef aukaþing yrði
haldið að sumri. Og auk þessa er sá
timi mjög óhentugur fyrir kjósendur,
þvi að jeg man ekki betur en þá standi
yfir göngur um alt land. Jeg teldi því
rajög æskilegt, að þessu yrði breytt,
kosningadagurinn ákveðinn nokkru siðar.
Slgurönr Eggerz: Jeg kannast
við það, að hæstv. ráðherra (E. A.) hefir
nokkuð til síns máls um það, að þvi
lengur sem landskjörið er dregið, því
lengri dráttur verður á þvi, að hægt
sje, ef á lægi, að ná saman fullskipuðu
aukaþingi, því vitanlega eru þeir konungkjörnu úr sögunni, jafnskjótt og
stjórnarekráin er komin i gildi. En það
munar að eins 3—4 mánuðum, hvort
lándskjörið fer fram i mars eða í júnimánuði, en hins vegar mundu örfáir til
sveitanna . sækja landskjör í marsmánuði, þvi þá getur verið allra veðra von.
Jeg hallast þvi fyrir mitt leyti að brtt.
nefndarinnar, um að landskjörið fari
fram í júnímánuði, eða ef til vill seinna,
ef því er að skifta. En sýnt er, að

jafnskjótt og þeir landskjörnu eru kosnir, þá má kalla þingið saman, enda þótt
kosningarnar almennu hafi ekki farið
fram, því þingmenn með núgildandi
umboðura gætu mætt á því þingi, ef
mjög brýn nauðsyn yrði á að kalla
það saman.
Annara stóð jeg aðallega upp til að
mótmæla þvi, að landskjörið og almennar kosningar færu fram samtímis. Og
þetta er ekki eingöngu vegna hinna
pólitisku flokka, heldur vegna landsmanna allra. Það er þeim best, að hafa
sem bestum mönnum á að skipa við
landskjörið. En fari þessar kosningar
fram samtimis, þá getur vel hugsast,
að flokkarnir vilji ekki hætta sínum
bestu mönnum við landskjör af ótta
fyrir því, að þeir falli og komist ekki
á þing. Aftur á móti geta þessir menn
verið vissir i ákveðnu kjördæmi. Þetta
gæti því leilt til þess, að við landskjörið væru boðnir fram þeir menn, er
síður væru til þess fallnir. Og það verð
jeg að telja illa farið. Auk þess er það
sýnilegt, að það er tilætlun stjórnarskrárinnar, að kosningar fari ekki fram
samtimis, enda væri það, eins og sýnt
hefir verið fram á, afaróheppilegt.
Frainsðgum. meiri hl. (Jón
Magnússon): Jeg skal játa, að það
er rjett hjá hæstv. ráðherra, að örðugleikar geta orðið á því, að kalla saman
aukaþing um tima að sumri, ef tillögur
meiri hluta nefndarinnar eru samþyktar. En það hlýtur alt af að verða svo,
svo framarlega sem landskosningar og
kjör i einstökum kjördæmum fara ekki
fram sama dag, en það verð jeg að
álíta, að sje óheimUt samkvæmt hinni
nýju stjórnarakrá. Hún gjörir ráð fyrir
miilibili milli kosninganna, og það má
varla vera styttra en 2—3 mánuðir.
Jeg fæ ekki heldur sjeð, að ástæða sje
til þera að halda, að fremur verði nauð-
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syn á að kalla saman aukaþing að
sumri en á öðrum tíma árs. Það mætti
lika haga því svo, að stjórnarskráin
gengi ekki í gildi fyr en seinast í júní
næsta ár. Þá yrði það ekki langur
tími, sem ekki væri hægt að kalla
þingið saman, þvi að þegar landskjörið
væri am garð gengið, mætti kalla þá
sex landskjörnu þingmenn og 34 gömlu
þjóðkjömu þingmennina saman. Það
má má ske segja, að það væri óviðkunnanlegt, að láta þessa gömlu þingmenn sitja á þingi, eftir að hin nýja
stjórnarskrárbreyting væri gengin í
gildi, en jeg verð að telja það fullkomlega löglegt. Þingið yrði auðvitað ekki
hægt að halda fyr en i ágústmánuði,
með því að ekki yrði kunnugt um landskjörið fyrr en seint í júli. En jeg býst
ekki við, að það þyrfti að sitja lengur
en hálfan mánuð, og yrði þá nógur
tírai fyrir þingmenn, sem bjóða vildu
sig fram aftur, til að ferðast um viðkomandi kjördæmi og halda fundi. Allur annar undirbúningur undir kosningarnar gæti auðvitað farið fram meðan
þingið sæti. Jeg held þess vegna, að
þetta hafl verið óþarfa grýla hjá hæstv.
ráðherra.
Viðvíkjandi kjördegi kjördæmakosninganna, 18. sept., þá býst jeg við, að
nefndin breyti honum til 3. umr. í 11.
sept., ef menn að öðru leyti fallast á
skoðanir hennar. Það væri auðvitað
hentugra fyrir marga sjómenn, að sá
kjördagur væri 1, vetrardag, en úr þvi
vandkvæði er nú bætt mikið með lögunum um það, að þeir geti kosið, hvar
sem þeir eru staddir. En 11. sept. er
með það fyrir augum ekki óhentugur
timi, þvl að fiskiskútur t. d. koma flestar inn seinast í ágústmánuði. Fyrir
botnvörpunga er lítt mögulegt að segja,
hvaða dagur sje hentugastur, þar sem
þeir eru alt árið til fiskjar. Það væri
Alþt. 1915. B, III.

kann ske helst siðast í septembermánuði. Jeg skal svo ekki orðlengja þetta
frekar; jeg vil að eins leggja áherslu á
það, að mjer virðist það svo ljóst, að
ekki verði um það deilt, að það er ótvirætt brot á ákvæði stjórnarskrárinnar,
ef landskosning og kjördæmakosningar
eru látnar fara fram samtírais.
Sveinn Bjðrnsson: Við erum nú
að stranda á fyrsta skerinu, sem landskosningarnar bafa sett á leið okkar.
En við því verður ekki gjört, og auðvitað sjálfsagt að reyna að gjöra hið
besta úr öllu. Jeg skal geta þess, að
jeg felli mig betur við tillögur minni
hlutans i þessu máli.
Háttv. 2. þm. Rvk. (J. M.) áleit það
stjórnarskrárbrot, að láta landskosningar og kjördæmakosningar fara fram
samdægurs. Jeg held, að það sje nokkuð hart til orða tekið, og skal jeg í þvi
efni visa til orða sjálfrar stjórnarskrárinnar, er lúta hjer að. Þar stendur:
»Almennar óhlutbundnar kosning*
ar skulu fara fram sem fyrst eftir
hlutfallskosningnr, og ekki siðar en
innan ársfjórðungs*.
Jeg skal játa, að orðalagið bendir til
þess, að eitthvert millibil sje milli kosninga, en það er ekki tekið jafnskýri;
fram eða berlega bent á millibil eínS
og í öðrum tilíellum, t. d. eins og þegar
maður fellur, að ótvírætt Bje hægt, að
draga þá ályktun, að millibil skuli vera.
Og þar sem orðalagið heimilar, að kosn*
ingarnar fari fram stuttu á eftir lands*
kosningum, þá má vel hugsa sjer það
og haga þvi þannig, að kjördæmakosningar fari fram sama dag að loknum
hlutfallskosningum.
Jeg hefi heyrt það flutt sem aðalástæðu fyrir þvi, að hafa millibil á
milli kosninga, að maður, er fallið hefði
við landskjör, gæti boðið sig fram í eiú71
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hverju kjördæmi. Háttv. þm. V.-Sk. sínum bestu mönnum fram við lands(S. E.) lagði afarmikla áherslu á þetta. kjör, ef þeir gætu ekki fengið þá boðna
Hann hjelt að samþykt brtt. minni hl. fram í hjeruðum, ef illa færi við landsgeti leitt til þess, að ljelegir menn yrðu kjörið. Og það er ekki að eins í þágu
hafðir í boði við landskosningar. Fyrst flokkanna, að bestu mennirnir komist á
er nú þess að geta, að flokkaskiftingin þing, heldur er það í þágu alls landshjer á landi er svo öflug, að hver flokk- ins.
Þá hafa menn talað um sparnaðinn,
ur er nokkurn veginn viss með að
koma einhverjum frambjóðenda sinna sem yrði ef brtt. minni hlutans yrði
að. Menn verða að eiga það við sjálfa samþykt. En hann yrði harla lítill,
sig, hvort þeir vilja eiga það á hættu því að kosningarnar mundu ekki falla
að falla. En svo er þess að gæta, að Baman — nema þá einungis núna
þingmenn eru ekki nema 40 alls, svo fyrst, — þar sem þingrof nær ekki til
að óliklegt er, að hjer á Jandi sjeu svo hinna landskjörnu.
Jeg hygg, að það sje óþarft að ræða
fáir hæfir menn, að ókleift væri að fá
sætin samt vel skipuð. Jeg verð því þetta frekar. Þurfi að kalla saman þing,
að lita svo á, að þetta atriði megi ekki þá má gjöra það, þótt 6 þingmenn vanti;
vega meira en hin miklu vandkvæði, það er ályktunarfært fyrir því. Ogjeg
er millibil milli kosninga hefir í för býst ekki við, að stjórnin myndi hika
við það, ef landsþörf krefðist þess.
með sjer.
Ura kosningadaginn 18. september skal
Jeg mun því greiða brtt. minni hl.
atkvæði í von um það, að frumv. verði jeg geta þess, að jeg álít rjettast, að
við næstu umr. breytt eins og þörf er á. samþykkja hann núna, en koma svo
með brtt. við þriðju umr., og er þá timi
Bjarni Jónsson: Orðalag ákvæð- til að metast um, hvorn daginn menn
is stjórnarskrárinnar heimilar það ekki, telja heppilegri.
að lands- og kjördæmakosningar fari
fram samdægurs. Það verður ekki
Sigurður Sigurðsson: Það er
skilið svo, þar sem stjórnarskráin til- að eins stutt athugasemd.
tekur hið lengsta millibil, sem megi
Jeg skal ekki blanda mjer inn í það,
vera, ársfjórðung. Þetta verður ekki hvort það komi i bága við ákvæðin um
skilið öðruvísi en að löggjöfin ætlist til stundarsakir aftan við stjórnarskrána,
þessj að millibil sje, og það sje hjer um að báðar kosningarnar, þær hlutbundnu
bil 2—3 mánuðir. Og allir þeir, er sátu og kjördæmakosningarnar, fari fram
það þing, er stjói narskrána samþykti, sama dag. Jeg heyri, að lögfræðingana
-Vita þetta, og gjörðu það einmitt í þeim greinir á um þetta, en það er núrauntilgangi, að þeir menn, er fallið hefðu ar ekki nýtt, að þá greini á um lagavið landskjör, gætu boðið sig fram í skýringar. En fyrst lögfræðingana greinhjeruðum,
ir á, þá eru lítil likindi til þess, að hinir
Jeg hefi aldrei sagt, að ókleift mundi verði á eitt sáttir. Jeg fyrir mitt leyti
að fá góða menn til framboðs, ef brtt. er samþykkur hv. 1. þm. Rvk. (S. B.)
minni hlutans yrði samþykt. Jeg sagði, um, að þessi tillaga fari ekki í bág við
að enginn flokkur hefði óendanlega áðurgreind ákvæði um stundarsakir.
mörgum mönnum á að skipa, og enginn
En úr því að jeg stóð upp á annað
hefði ofmarga góða menn. En það gæti borð, þá vil jeg benda nefndinni áþað,
orðið vafasamt, að flokkarnir vildu tefla að fleiri tímar geta verið hentugri til
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'kosninga en 3. júlí og fyrri hluti septembermánaðar. Það mætti hugsa sjer
landskjörið fara fram 10.—14. maí og'
kjördæmako8ninguna 10. júlí. Jeg álít,
að 10. júlí sje heppilegri kjördagur en
10. sept., sem áður hefir verið hafður,
og ekki gefist vel. Setjum svo, að lengi
hafi gengið óþurkar, en svo verði þurkur þann 10. sept. Jeg býst þá við, að
margur mundi meta meir heyið sítt en
kjördagiun og kosningarnar. Þess vegna
er það, að ef farið verður að breyta til,
mundi vera heppilegra að hafa landskjörið næsta ár í maí, 10.—14., og kjördæmakosninguna þá fyrri hluta júlímánaðar.
Frsm. meiri hl. (Jón Magnús80»): Jeg veit það, að ýmsir háttv.
þm. hafa tilhneigingu til þess, að láta
hvorftt tveggja kósningarnar, landskjörið og kjörðæihákosninguna, fara fram
sama dag. Einn þingmaður komst svo
áði örði' -'ýið- mig,-áð hjer væri að vfeu
atóatjórnarskrárbrot að ræða, en bætti
þVMið) að Svó væru lög sem hafa tog,
og sýnist mjer þetta ætla að sannast &
háttv. samþingismanni mínum (S. B.).
Jeg hefi látið uppi skoðun mina á málinuog geng ekki frá þvi, að jeg tel
þessa tillögu vera andstæða stjómar’ ákránlii, þvi að engin meining væri í
þVÍ ftð segja, áð landskjörið Skyldi fara
fram á undan kjördæmakosníngunni, ef
hvorar tveggja mættu fara fram sama
daginn.
Forseti leitaði leyfis til afbrigða úm
brtt. 722 og 724, of seint fram komnar,
og voru þau leyfð og samþykt.
ATKVGR.:

'

28.-57. gr. samþ. með 23 shlj. atkv,
68.—60. gr. samþ. með 23 shlj. atkv.
Brtt. 724 við 61. gr. feld með 13 : 8
atkv.
Brtt. 685,2 við 27. gr. þar með fallin,
27. gr. óbreytt samþ. með 21 shlj.
atkv.
61,—-86. gr. samþ. með 23 shlj. atkv.
Brtt. 699 tekin aftur.
Brtt. 722,1—2 feld með 14 :10 atkv.
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðn
ne».*
Björn Hallsson,
Bened. Sveinsson,
Eggert Pálsson,
Bjarni Jónsson,
Einar Jónsson,
Björn KriBtjánsSon,
Guðm.
Eggerz, j h i
Guðm. Hannesson,
Jóhann Eyjólfsson, Hannes Hftfsteih,- 1!
Hjörtur SnorraSöíí,
Jón Jóússon, ,
Jón Mft^tíúsáötí,p
Sig. Sigurðsson,
Magnús
Kristjánss.,
Stefán Stefán8son.
Sveinn Björnsson, Matth. Olafsson,
Þór. Bendiktsson. Sigurður Eggerz,
Skúli Thoroddsen,
Þorleifur; JóúSson'.
Pjetur Jónsson og SigurðurGunhátssöh greiddn ekld atkv., og töMúart til
meiri hlutans.
?
'

•' Einar Ámórsson varfjarstidduri
Brtt. 676 samþ. með 14 : 8 atkv. ! J •
'Ákvæði um Stundaréakii* tív'öbróytt
samþ. með 14 : 5 atkv. •'<’ 11 1« 11 n 1 y
Fyrirsögn frv. og kaflanna samþ. án
atkvgr. ;
.'h.úoí iJostoT
Frv. vísað tii 3. umr. með 221 shlfc
atkyæðum.
.hj íh .vr’
.

'Tiiv ðiií.j

óf;

Á 52. fundi i Nd., mán«daginB &.
september, var frv. tekiði tíJyliHitiíiBíi
(A. 743, 756).

Frsni. meiri hl. (Jón Maghú&e
■1.—22. gr. samþ. með 19 shlj. atkv.
Brtt. 685,1 feld með 14 : 6 atkv. : < tíon}: Að eihs fáein <nð. Við höfwiv
23,—26. gr. samþ. með 20 shlj.atkV. kehfið fr»m meðeina brtt. við f. málsgfy
71’
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ákvæða um stundarsakir. Við teljum
beppilegra, að hafa laugardag sem kosningardag en nokkurn annan dag, og því
förum við fram á, að breyta þessu svo,
að i staðinn fyrir 3. júlí 1916 komi 1.
júlí 1916, og i staðinn fyrir 18. sept.
1916 komi 9. sept. 1916. Báðir þessir
dagar, bæði 1. júlí og 9. sept. bera upp
á laugardaga.
Jeg býst við því, að hæstv. forseti
geti skoðað það sem »Redaktions«-breytingu, að 3. málsgr. falli burt úr ákvæðum um stundarsakir.

á, að færa kosningardagana. Það getur
verið þægilegt, einkum vegna sjómannanna.

ATKVGR.:
Brtt. 743 1. og
14: 1 atkv.
Frv. svo breytt
atkv. og endursent
(A.

31. Fasteignamat.
Á 40. fundi í Nd., mánudaginn 23.
ágúst, var útbýtt
Fruuivarpi til laga um fasteignamat,
eins og það var samþykt við 3. umr.
i Ed. (A. 504).
Á 42. fundi í Nd., miðvikudaginn 25.
ágúst, var frv. tekið til 1. umr.

2. liður samþ. með
samþ. með 17 shlj.
til Ed.
787).

Á 59. fundi í Nd., mánudaginn 13.
september, var útbýtt
Frumvarpi til laga um kosningar til
Alþingis,
eins og það var samþ. við eina umr.
í Ed. (A. 937).
Á sama fundi í var frv. tekið til
einnar umr. (A. 937, n. 964).
Forseti leitaði leyfls til afbrigða frá
þingsköpunum, til þess að mega taka
frv. til umræðu þegar í stað, með þvi
að það varð að teljast óhjákvæmilegt,
sökum stjórnskipunarlaganna nýju, og
voru þa:i afbrigði viðstöðulaust leyfðaf
ráðherra og samstundis samþykt af
deildinni einum munni.
Frsm. meiri hl. (Jón Magnússon): Jeg get látið mjer nægja, að
vísa til nefndarálitsins. Þvi hefir verið
lýst yflr þar, að við höfum getað fallist

ATKVGR:
Frumvarpið samþ. með 18 shlj. atkv.
og afgreitt
sem lög frá Alþingi.
(Sjá 975).

Jón Magnússon: Jeg leyfl mjer
að stinga upp á þvi, að kosin sje 5
manna nefnd, til þess að athuga þetta
mál, að lokinni nmræðu.
ATKVGR:
Frv. vísað til 2. umr. með 20 shlj.
atkv.
Tillaga um að kjósa 5 manna nefnd
samþ. með 19 shlj. atkv., og í hana
kosnir með hlutfallskosningu
Hjörtur Snorrason,
Eggert Pálsson,
Sigurður Sigurðsson,
Björn Halisson,
Sveinn Björnsson.

Á 53. fundi í Nd., þriðjudaginn 7.
september, var frv. tekið til 2. umr.
(A. 504, n. 761, 762).
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Framgm. (Sveinn Bjðrnsson):
Þetta frv. er komið frá háttv. Ed.
Nefndin, sem skipuð var i málið hjer í
deildinni, hefir athugað það á nokkuð
mörgum fundum, og mun mjer vera
óhætt að segja, að það var einróma
vilji nefndarmanna, að reyna að koma
frv. fram á þessu þingi. Nefndin hefír
þó ekki treyst sjer til, að ráða deildinni
til að samþykkja frv. óbreytt. Hún
hefir því borið fram nokkrar brtt. á
þgskj. 762, og er aðalbreytingin fólgin
i því, að 4 nýjum greinum er bætt inn
i frv. Þeim er bætt inn sumpart af
þvi, að Ed. hefir ekki gjört ráð fyrir
því, að varamenn kæmu í stað matsmanna, ef aðalmatsmenn fötluðust frá
starfí sinu algjörlega. En þetta áleit
nefndin nauðsynlegt, að stæði í lögunum. Að öðru leyti eru þessar nýju
greinar fram komnar, vegna þess, að í
frv. er á ýmsum stöðum vísað til yfirskattanefndar sem nokkurs konar yfírmatsnefndar, án þess nokkuð sje til
tekið um það, hvernig sú nefnd sje
skipuð og hvernig starfí hennar skuli
fyrir komið. Jeg gjöri ráð fyrir þvi,
að Ed. hafi ætlast til, að þessi nefnd
fjelli undir þær yfirskattanefndir, sem
þegar eru til í hverri sýslu, en munu
viða ekki hafa starfað í mörg ár. Þær
nefndir hafa aðallega átt að hafa það
starf með höndum, að athuga kærur út
af tekjuskatti, en það er svo óskylt því
starfí, sem yfirmatsnefndunum er ætlað,
að rjett þótti að hafa sjerstakar nefndir til þess.
Að öðru leyti á 3. brtt. og sú 4. við
það, að nefndin vill leggja til, að metið
verði sjerstaklega, ekki einungis hús,
heldur öll önnur mannvirki. Nefndin
gjörir ráð fyrir, að það geti komið þeir
tímar, að þetta mat verði lagt til grundvallar fyrir skattaálögum. Jeg fyiir
mitt leyti hefði helst óskað, að ekki
þefði verið sett inn, að meta skyldi sjer-

staklega mannvirki þau, sem gjörð
hefðu verið síðustu 10 árin, heldur
mannvirki yfirleitt, hvort sem þau væru
eldri eða yngri. En það varð að samkomulagi i nefndinni, að ráða deildinni
til að samþykkja þetta þannig lagað.
Annars er gjörð svo glögg grein fyrir
þessu máli öllu i nefndarálitinu, að það
er óþarfi fyrir mig, að fara frekar orðum um það. Þó vil jeg geta þess, að
í 4. gr. hefir siæðst inn prentvilla. Þar
vantar orðið »og« á undan orðinu
>mannvirki<. Ef menn bera þetta saman við sjálfa greinina, þá sjá menn
fljótlega, að þetta á svo að vera.
ATKVGR.:
1. gr. samþ. með 13 shlj. atkv.
Brtt. 762, 1 samþ. með 15 shlj. atkv.
2. gr. svo breytt samþ. með 18 shlj.
atkv.
Brtt. 762, 2 a—b samþ. með 19 shlj.
atkv.
3. gr. svo breytt samþ. með 18 shlj.
atkv.
Brtt. 762, 3 a—b samþ. með 18 shlj.
atkv.
4. gr. svo breytt samþ. með 17 shlj.
atkv.
Brtt. 762, 4 samþ. án atkvgr.
5. gr. svo breytt samþ. með 18 shlj.
atkv.
6. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
Brtt. 762, 5 samþ. meö 17 shlj. atkv
7. gr. þar með fallin.
Brtt. 762, 6 samþ. með 19:3 atkv
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já:

nei:

Bjarni Jónsson,
Björn Hallsson,
Jón Jónsson,
Eggert Pálsson,
Bjöm Kri8tjánsson, Þorleifur Jónsson.
Guðm. Eggerz,
Hjörtur Snorrason,
Jóhann Eyjólfsson,
Jón Magnússon,
Magnús Kristjánss.,
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Matthias Ólafssoo,
Sigurður Eggerz,
Sig. Gunnarsson,
Sig. Sigurðsson,
Stef. Stefánsson,
Sveinn Björnsson,
Þór. Benediktsson.
Einar Jónsson, Guðmundur Hannesson,
Hannes Hafstein og Skúli Thoroddsen
greiddu ekki atkvæði, og töldust til
meiri hlutans.
Bened. Sveinsson og Einar Arnórsson fjarverandi.
Brtt. 762, (4 nýjar gr.) samþ. með 19
shlj. atkv.
Brtt. 762, 8 samþ. án atkvgr.
10. gr. svo breytt og 11.—13. gr.
óbreyttar samþ. með 19 shlj. atkv.
Brtt. 762, 9 samþ. með 18 shlj. atkv.
14. gr. svo breytt samþ. með 18 shlj.
atkv.
Fyrireögn frv. samþ. án atkvgr.
Frumv. visað til 3. umr. með 20 shlj.
atkv.

Á 55. fundi í Nd., flmtudaginn 9. september, vai* frv. tekið til 3. u m r. (A.
816, 840).
Framsðgum. (Sveiun Björnsson): Nefndin, sem haft hefir þetta
mál til meðferðar, heflr komið fram uieð
2 brtt. Það er ákveðið svo í fyrstu
grein frumvarpsihs, að lýsa skuli nákvæmlega hverri fasteign.
Það var
vakin eftírtékt á því í nefndinni, að
þessi lýsing gæti orðið erfið, ef enginn
undirbúningor væri hafður áður, og því
berum við fram þessa brtt., um að
hreppsnefndir og bæjarstjórnir skuli afla
skýrslna um málið. Það getur ekki
verið vafi á því, að þetta er til mikilla

bóta, þvi matið hlýtur með þessu móti
að verða miklu gleggra.
Hin brtt., sem við komum með, er
ekki annað en orðabreyting; okkur þykir meira samræmi í að nefna bókina
fasteignabók en jarðabók, svo sem frv.
hefir verið breytt.
ATKVGR.:
Brtt. 840, 1 samþ. með 13 shlj. atkv.
Brtt. 840, 2 samþ. með 19:3 atkv.
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já:
nei:
Bened.
Sveinsson,
Björn Hallsson,
Eggert Pálsson,
Björn Kristjánsson,
Einar Arnórsson, Sigurður Eggerz.
Guðm. Eggerz,
Guðm. Hannesson,
Hannes Hafstein,
Hjörtur Snorrason,
Jón Jónsson,
Magnús Kristjánss.,
Matthias Ólafsson,
Pjetur Jónsson,
Síg. Gunnarsson,
Sig. Sigurðsson,
Stefán Stefánsson,
Sveinn Björnsson,
Þorleifur Jónsson,
Þór. Benediktsson.
Jóhann Eyjólfsson og Skúli Thoroddsen greiddu ekki atkv., og töldust til
meiri hlutans.
Þrir þm. voru fjarstaddir.
Frumv. samþ. með 18 shlj. atkv. og
enduraent til Ed.
(A. 896).

Á 59. fundi í Nd. mánudaginn 13.
september, var útbýtt
Frumvarpi til laga um fasteignamat,
eins og það var samþykt við eina
umr. í Ed.
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Á 60. fundi í Nd., þriðjudaginn 14.
september, var frv. tekið til e i n n a r
umr. (A. 946, n. 976).
Foreeti leitaði leyfis til afbrigða frá
þingsköpunum, til þess að taka málið til
umræðu, sem og um framhaldsnefndarúlitið (þgskj. 982), er var of seint
fram komið, og voru afbrigðin leyfð og
samþykt.

32. Brnnabótafjelag íslanðs.
Á 18. fundi í Nd., miðvikudaginn 28.
júlí, var útbýtt
Frumvarpi til laga um breyting á lögum nr. 58, 22. nóv. 1907, um stofnan
brunabótafjelags íslands (A. 129).
Á 21. fundi í Nd., laugardaginn 31.
júlí, var frumv. tekið til 1. u m r.

Flutnm. (Magnús Kristjánsson): Það eru mörg ár síðan mönnum fór að verða það ljóst, að kjörþau,
sem við íslendingar höfum átt við áð
búa hjá útlendum brunabótafjelögum,
hafa verið hreinustu neyðarkjör. Þess
vegna hafa og verið gjörðar tilraunir
til þess, að fá bætt úr þessu, en árangurinn hefir hiugað til því miður;orðið
lítill. Þingið 1907 lagði mikla vinnu
í það, að undirbúa og koma fram lögum um innlent brunabótafjeiag, og það
er óhætt að segja, að þær framkvæmdir
þingsins vöktu ánægju manna ogþakklæti út um alt land. En sú ánægja varð
skammvÍDn, þvi að lögin voru þannig
úr garði gjörð, að það varð að miklu á
valdi útlendu ábyrgðarfjelaganna, livort
þeim yrði komið i framkvæmd, eða eigi,
og þetta sáu þau að var leikurá borði,
til þess að halda öllu hjer í sama, gamla
horfinu. Og það, að þau gjörðu þetta,
er nú að mínu áliti full sönnun þess,
að þau hafi ejeð sjer hag;. i þvi, að
ástandið hjeldist óbreytt.
Endurtryggingarhugmyndin, sem vakti
fyrir þinginu 1907, getur að vísu verið
góð, en þó einkum frá sjónarmiði þeirra
manna, sem enga verulega trú hafa á
fyrirtækinu. En jeg hefi frá upphafi
álitið hana óþarfa og jafnvel óheppiATKVGR.:
Frumv.. samþykt með 17 shlj. atkv. lega, eins og nú er líka komið á daginn. Það liggur i augum uppi, að méð
og afgreitt
því móti verður að borga mikinn hluta
sem lög frá Alþingi.
af
iðgjöldunum út úr landinu aftur, en
(Sjá A. 999).
ekkert fæst i staðinn, ef ekki vilja til
sjeretök óhöpp. Því er það skoðun

Framsðgum. (Sveinn Bjðrnsson): Eins og segir í framhaldsnefndarálitinu á þgskj. 976, þá hafa verið
gjörðar nokkrar breytingar á frumvarpinu í háttv. Ed. En nefndin telur engar þeirra svo vaxnar, að þær ættu að
verða ágreiningsefni milli deildanna, og
ræður til að samþykkja frumv. óbreytt.
Breytingar þessar eru 6 að tölunni til,
en 5 af þeim eru að eins orðabreytingar og prentvilluleiðrjettingar. Eina efnisbreytingin er 9. gr., sem nú er. Það
er ný grein og hjer um bil sarahljóða
grein, sem feld var í þessari háttv.
deild. .
Það,sem þessari háttv. deild gekk til
að vilja fella burtu 8. gr. frv., sem þá
var, 'þegar málið var til meðferðar hjer
í deildinni, var það, að nefndin hjer
áleit, að ekki ætti að standa neitt
ákvæði í frumv. um annað en matið
sjálft. En í 9. gr. er verið að hrófla við
skattalöggjöfinni, að til ábúðarskatts
skuli hverjar 150 kr. i matsverði jarða
taldar eitt hundrað á landsvísu.
Nefndin telur þó breytinguna ekkert
varhugaverða og ræður til að samþ.
frumv. óbreytt.
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þeirra, sem trú hafa á innlendu bruna- hefi nú tekið fram, og raargt fleira sannbótafjelagi, að öll iðgjöld eigi að renna ar það, að ástandið er alls ekki samí hinn innlenda sjóð, því að á þann bærilegt við það, sem áður var. Þá
hátt verði hann færastur um að gegna má og geta þess, sem hefir afarmikla
skyldu sinni, og þurfi síður að taka til þýðingu í þessu sambandi, að nú hafa
landssjóðsábyrgðarinnar.sem frumv. gjör- flestir kaupstaðir og kauptún fengið
ir ráð fyrir. Henni er nú auk þess vatnsveitu inn í hvert hús, svo að hægra
þannig fyrir komið, að þótt til hennar er að ráða við eld, þótt upp komi, ef
kynni að þurfa að taka, þá ættu það hans verður vart áður en hann nær að
ekki að verða bein útgjöld fyrir lands- magnast, og auk þess hafa margir
sjóðinn. Ef illa færi, þá væri sjálfsagt, kaupstaðir og stærri kauptúnin fengið
að taka lán raeð ábyrð landssjóðs, sera sjer allgóð slökkvitæki nú orðið.
Hvernig sem á málið er litið, virðist
brunabótafjelagið svo endurborgaði, þegáhættan ekki meiri en svo, að engin
ar hagur þess batnaði.
áuðvitað má gjöra ráð fyrir þvi, að frágangssök muni vera fyrir þingið, að
ýrasum kunni alt af að þykja það nokk- ráðast í þetta, og vænti jeg því, að enguð varhugavert, að leggja út í fyrir- ar verulegar mótbárur gegn því komi
tæki, eins og þetta,þarsem brunarhafa fram hjer i deildinni. Mjer finst það
verið alltíðir hjer á landi að undanförnu. mesta furða, að þetta mál skuli ekki
En þess verður hins vegar að gæta, að ekki fyrr hafa verið tekið til athugunar.
ástandið er nú alt annað en áður var. Nú eru liðin 8 ár siðan lögin voru samí fyrsta lagi er þess að gæta, að hjer þykt, og er vafalaust tjón að því, að þau
er ekki gjört ráð fyrir því, að fjelagið hafa ekki fyrr komið til framkvæmda.
taki ábyrgð nema á 5/e hlutum húsa- Jeg skal ekki tefja timann með þvi, að
verðsins; þar á móti er sveita- og bæjafje- fara að tala um einstök atriði frumv.,
lögum ætlað að tryggja Ve, °S eigend- þar eð jeg tel vist, að háttv. þm. hafi
um hinna vátrygðu eigna er gjört að kynt sjer það og borið saman við lögskyldu, að hafa */« í sjálfsábyrgð. Ætti in. Mjer finst sem þetta mál, eins og
það að vera nægileg trygging þess, að reyndar ýms fleiri, geti verið nokkurs
ekki verði álitið að menn kveiki í af konar mælikvarði á það, hve megnugir
ásettu ráði, og eins fyrir hinu, að menn við erum í fjárhagslegu tilliti gagnvart
gjöri sjer alment far um að fara var- útlenda auðvaldinu, sem er að reyna að
lega með eld. í öðru lagi eru lög um ná yfirráðum hjer á landi, og því hafi
brunamál frá 1907. Þar eru ýms ákvæði þetta mál víðtækari þýðingu, en virðist
um allnákvæmt eftirlit, sem ætti að í fljótu bragði.
minka brunahættuna mjög mikið. í
Jeg fer svo ekki fleiri orðum um þetta
þriðja lagi hefir það mikla þýðingu, að að sinni; vona að eins, að málinu verði
nú eru flestir komnir að raun um það, vel tekið. Og áður en jeg setst niður,
að heppilegra sje að byggja úr steini skal jeg leyfa mjer að stinga upp á þvi,
en trje eða torfi, og minkar það enn að sett verði 5 manna nefnd í málið að
afar mikið brunahættuna framvegis. umræðum loknum.
Auk þess eru nú orðið flest þau timburhús, sem nokkurs eru verð, klædd
ATKVGR.:
utan með járni, svo að þótt kvikni í
einu, þá er miklu síður hætt við þvi,
Samþykt að vísa málinu til 2. umr.
að stórbruni verði af. Þetta, sem jeg með 20 shlj. atkv.

1137

Þingmannafrumvttrp samþykt.
Braoabótafjelag íglanás.

Samþykt að visa raálinu til 5 manna in lagði þá einnig fram frumvarp urn
nefndar með 20 shlj. atkv.
málið, er var undirbúið með aðstoð sjerHlutfallskosning var viðhöfð, og voru fróðra manna. Málið var sett í 7 manna
þessir kosnir i nefndina:
nefnd, og vandað valið. I nefndinni
Magnús Kristjánsson,
voqi hæstv. núverandi forseti Nd. (Ó. B.),
Sigurður Eggerz,
hv. núverandi 2. þm. Rvk. (J. M.), hv.
Eggert Pálsson,
þm. N.-ísf. (Sk. Th.), Stefán Stefánsson,
Sveinn Björnsson,
þáverandi þm. Skagf., Stefán Stefánssoa,
Þórarínn Benediktsson.
. þingm. Eyf., og yfir höfuð vel valið til
nefndarínnar, nema ef jeg ætti að undantaka sjálfan mig. Nefndinni var umhugað að koma málinu i sem besthorf,
Á 42. fundi í Nd., miðvikudaginn 25. og gjörði hún sjer mikið far um, að
ágúst, var frv. tekið til 2. u m r. (A. nota alt það besta* úr báðum frumv.,
229, n. 442, 525).
sem fyrir lágu. Þessar tilraunir nefndarinnar hepnuðust svo vel, að þingið
Framsðgum. meiri hl. (Magnús samþykti einróma tillögur hennar, og
Kristjánsson): Það fór með þessa siðan hafa engar aðfinslur komið fram
nefnd eins og ýmsar fleiri nefndir hjer við þau lög, heldur að eins umkvartani þinginu, að hún klofnaði. Þetta var ir yfir þvi, að lögin komi ekki til framí rauninni ekki svo þýðingarmikið, vegna kvæmda.
þess, að það var að eins einn maður,
Aðalatriði laganna frá 1907 eru þau,
hv. þm. V.-Sk. (S. E.), sem varð við- að hús i kaupstöðum og kauptúnum, er
skila við nefndina, en hitt er verra, að hafa fieiri en 300 ibúa, er skylt að váklofningurinn hefir orðið til þess að tefja tryggja í fjelaginu. En áhættunni er
inálið. Meiri hluti nefndarínnar lagði skift þannig, að fjelagið taki ekki ábyrgð
álit sitt fram fyrir hjer um hil hálfum á meiru en */g hlutum, eigendur bert
mánuði, en áliti minni hlutans var út- ábyrgð á ‘/o, og hlutaðeigandi aveitarbýtt nú á fundinum; er þvi ekki gott fjelag eða bæjarfjelag á Vb hluta. Þann*
að átta sig á málinu i svip. Þó verður ig er reynt að deila ábyrgðinni eftir
föngum. Enn fremur er gjört ráð fyrir,
maður að reyna það.
Jeg hefl litlu að bæta við það, erjeg- ef stærri óhöpp koma fyrir, að fjelagið
tók fram um málið við 1. umræðu, og sjálft borgi ekki út alt tjónið af eigin
það, sem í nefndaráliti meiri hl. stend- ramleik, heldur er þá ætlast til sameigur. Þó skal jeg minnast örlítið á und- inlegrar tryggingar af öllum, er váirbúning málsins og lögin sjálf frá 1907, tryggja í fjelaginu, þannig, að leggja
og þær breytingartillögur, er fram hafa megi á þá aukagjald, er ekki nemi þó
meira en helming af iðgjöklum þeirra
komið við frumvarpið.
Það eru um 20 ár siðan að þessu máli það ár.
Enn fremur er á það að líta, að landsvar hreyft hjer á þingi, og var þá öllsjóður
á að ábyrgjast með 600,000 kr.
um Ijóst, að hjer var um stórmál að
ræða, en árangur varð enginn fyr en að fjelagið standi i skilum. Ank þessa
1907. Þá báru tveir þingmenn fram er eitt ákvæði til frekari tryggingar, en
frumvarp til laga uin þetta mál. Það það er það, að fjelaginu er gjört að
var Jón heitinn frá Múla og jeg. Stjórn- skyldu, að endurtryggja hjá erlendum
Alþt. 1915. B. III.
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fjelögum allar þær upphæðir, er nema
meira en 10,000 kr. vátryggingargjaldi
af húseignum og 7,500 krónum og þar
yfir af lausafje.
Nú hefi jeg lýst aðalatriðum laganna
frá 1907. Og þó að tryggingin sje allörugg, þá hefir fjelagið ekki enn tekið
til starfa. Eru nú liðin 8 ár síðan lögin voru samþykt, og mun nú flestumkoma saman um, að ekki megi öllu
lengur við það una, að þau sjeu einungis sem dauður bókstafur. En það,
sem hefir verið mestur Þrándur í Götu,
er það, að endurtryggingiu hefir ekki
fengist enn sem komið er.
Við flutningsmenn litum svo á, að
ekki sje í ofmikið ráðist, þó að þingið
felli í burtu úr lögunum endurtryggingarákvæðið, og ljeti lögin ganga í gildi
án þess. Nefndin vildi tryggja fjelagið
sem best, svo að ekki kæmi fyrir þau
slys, sem fjelagið gæti ekki staðist; hefir
hún því mikið rætt um hvaða leiðir
væru farandi, til þess að koma fjelaginu
á stofn, án þess að auka áhættuna
nokkuð, frá því sem lögin gjöra ráð
fyrir. Allir í nefndinni hafa verið þeirrar skoðunar, að ef endurtrygging fengist, gæti fjelagið tekið til starfa; á því
einu hafi strandað hingað til. Nefndin
hefir lagt svo til, að óhætt væri að koma
fjelaginu á, þótt endurtrygging fengist
ekki fyret í Btað, en hins vegar hefir
hún gengið út frá, að óðara og fjelagið
tæki til starfa, þá falli þessi þröskuldur,
og erlendu brunabótafjelögin sjái sjer ekki
annað vænna en að sæta þeim boðum,
er þau hafa átt kost á, og jafnvelsækjast eftiT að fá endurtryggingu, er um
annað væri ekki að ræða framar. Fyrir
þessum möguleika er gjört ráð í breytingartillögura meiri hlutans.
Jeg gjöri nú ráð fyrir því, að jeg
þurfl ekki að útlista þær mikið, því að
þingmenn hafa að sjálfsögðu gjört sjer
þær kunnar, en jeg get þó ekki gengið

fram hjá þeim, án þess að minnast á þær
fáum orðum.
Breytingartillögur þær, cr nefndin
kom fram með, gjöra enga verulega efuisbreytingu á frumvarpinu. I stað endurtryggingar, eins og áður var ætlast
til, þá er nú gjört ráð fyrir, að það sje
alveg látið laust fyrst ura sinD, hvernig
það ræðst, eftir að fjelagið hefir tekið
til starfa; en hins vegar, ef endurtrygging er fáanleg, eins og nefndin býst
fyllilega við, þá skal fjelagsstjórninni
skylt að sæta því. En það, sem aðalfega dregur úr allri áhættu, er það, að
nefndin takmarkar að miklum mun
lausafjártryggingu, með því ákvæði, er
hún setur, að samanlögð vátryggingarupphæð lausafjár, sem trygð er í fjelaginu, nemi aldrei meiru en */5 af samanlagðri vátryggingarupphæð húsa í fjelaginu, og engin ein vátryggingarupphæð lausafjár nema meira en 2000 kr.
Þetta hefir mikla þýðingu, því jeg geng
út frá, ef þetta ákvæði hefði ekki verið
sett, þá myndi lausafjárupphæðin í fjelaginu hafa orðið hærri en húsatryggingar,
en af þvi stafaði miklu raeiri áhætta.
Með þessu tvennu, er jeg nú hefi
drepið á, takmörkun á lausafjártryggingu og tryggingarskilyrðinu, áleit nefndin að siglt væri fyrir hættuleg sker, er
mest væri að óttast.
Þetta eru aðalbreytingarnar, oghinar
flestar eru afleiðingar af þessum. 1., 3.,
4. og 5. breytingartill. lúta allar að
þvi sama, að takmarka áhættuna eins
og frekast væri unt, og nú hefir verið
tekið fram. 6. breytingartillagan er að
eins orðabreyting um niðurjöfnun aukagjalds. Nefndinni þótti því betur farið
á þann hátt, og vonast til, aðþaðmæti
ekki mótspyrnu. 8. brtt. er til þess, að
ljetta óeðlilegri kvöð af vátryggjendum,
er nefndinni þótti ekki viðeigandi að
stæði í lögunum.
Jeg ætla nú að láta hjer staðar numið
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viðvikjandi þessu, en víkja máli mínu
að nefndaráliti minni hlutans.
Það verður ekki annað sjeð en micni
hlutinn sje að mestu leyti sömu skoðunar, og að hann viiji, að fjelagið geti tekið
sem fyret til starfa. Erf þó er geigur í
honum út af því, að hjer sje í of mikið
ráðist, af því að ekki er sýnt með tölum, að ekki geti að borið stórslys, er
komið geti fjelaginu í fjárvandræði.
Þelta er aðalatriðið í nefndaráliti minni
hlutans. Þetta er að vísu hugsanlegt,
en út frá reynslu manna i þessu efni,
síðan land bygðist, er þessi mótbára
óhugsandi. Hefði þetta fjelag verið
Btofnað fyrir 50 árum, myndi það ekki
hafa orðið að tjóni fyrir landið, heldur
er óhætt að fullyrða, að fjelagið ætti nú
í sjóði mikið fje, þótt brunar hafl verið
talsverðir í seinni tið. En þar sem
brunahætta engu siður fer stöðugt
minkandi með bættri húsagjörð, nýtísku
slökkviáhöldum, vatusveitu og lögum,
er gjört hefir verið til tryggingar, er
ekki hægt að hugsa sjer svo stórvægilega bruna, að fjelaginu ætti að vera
það ofvaxið með ábyrgð landssjóðs.
Þau dæmi, er minni hluti nefndarinnar kemur fram með, eru að einstökubrunar, er fyrir kunni að koma, verði svo
gífurlegir, að ekki verði fje fyrir hendi
til að bæta tjónið, t. d. að allur Akureyrarbær brenni, en hús þar eru virt á
l’/g miljón króna. Jeg verð að láta
þá skoðun í ljós, að slíkt er alveg óhugsandi, enda er háttv. framsögum. minni
hlutans (S. E.) svo kunnugur þar, að
hann getur ekki haldið þessu fram i
alvöru. Þvi að það er ekki hugsanlegt, að
meira geti brunnið þar en ’/4 hluti bæjarins, en hins vegar, af þeim ástæðum,
er jeg nefndi áður, bættum skilyrðum,
til þesB að draga úr brunahættunni,
myndi aldrei brenna þar svo mikið.
Þá vill háttv. minni hl. halda þvi

fram, að bruninn, sem varð hjer i Rvik
í vor, sje sönnun fyrir mikilli brunahættu. En eins og drepið er á í nál.
meiri hl., þá er hættan auðvitað hvergi
meiri en hjer, bæði vegna þjettbýlisins
og gasveitunnar. Jeg hygg, að flestir
muni vera samdóma um það, að bruninn hjerna í vor hefði aldrei orðið nándar nærri svo mikill sera hann varð, ef
ekki hefði verið hjer gasið. En nú er ekkert þorp hjer á landi, sem myndi detta
i hug að koma á hjá sjer gasveitu, þvi
að bæði er hún dýr, og svo er þessi
reynsla, sem fengin er við hana, næg
til þess að fæla menn frá henni.
Þriðja ástæða háttv. minni hl. er sú,
að það sje varhugavert, að slengja svo
mikilli ábyrgð á landssjóð og sveitarfjelögin. Jeg þykist ekki þurfa að ræða
þetta öllu meira en jeg hefi þegar gjört.
Jeg mintist á það, bæði við 1. úmræðu
og áðan, að sú ábyrgð getur ekki talist
neitt óvenjulega stórvægileg. Og þar
sem verið er að tala um að ekki megi
ráða þessu til lykta, án þess að spyrja
þjóðina, þá getur slikt alls ekki komið
til mála, þar sem vjer höfum nú þegar
átt þessi lög I 8 ár, og aldrei hafa nokkur mótmæli gegn þeim eða óánægja
með þau komið fram úr nokkurri. átt,
svo að mjer sje kunnugt, heldur einmitt þvert á- móti.
Síðasta ástæðan gegn frumv., og jeg
veit ekki hvort það á að vera sú mesta,
er sú, að það hljóti að vera þinginu ofvaxið, að ganga frá þessu máli nú.
Mjer finst það nú vera að gjöra helsti
litið úr þinginu, ef það á ekki a?)
vera fært um að gjöra svo litla breytingu á lögum, sem voru jafn vel og
gaumgæfilega undirbúin, sem þessi, og
allir hafa lika verið ánægðir með, ef
þau að eins gætu komist f framkvæmd,
Jeg held að það sje sæmilegast að sleppa
72*
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alveg annarri eins áBtæðu og þessari;
hún fellur óðara um sjálfa sig.
Jeg mun svo ekki segja mikið meira
að sinni. Jeg hýst við að fá tækifæri
til að tala aftur, þegar háttv. þm. V.-Sk.
(S. E.) hefir lýst sinni skoðun. En áður en jeg setst, ætla jeg þó að geta
þess, að þótt þetta þing hafí að visu
starfað margt, og sjálfsagt haft nóg að
gjöra, þá hefir það þó ekki enn þá átt
kost á, því miður, að afgreiða neitt
verulegt Btórmál; en þetta, sem hjer er
um að ræða, er stórmál, og sómi fyrir
þingið að fá hrundið því í framkvæmd.
Og það má varla minna vera en að
þingið gangt frá einu máli, sem öllum
kemur saman um að miði drjúgum í þá
átt, að efla fjárhagslega og menningarlega velmegun þjóðarinnar. Og þetta
mál er sjerstaklega vel til þess fallið,
að því verði ráðið til lykta einmitt nú,
því að í framtiðinni má ganga að því
vísu, að hvert stórmálið reki annað,
sem lítt eru undirbúin enn þá, og verður
þá ekki Ijettara að fást við alt í einu.
Nú liggur t. d. bráðlega fyrir að stofna
innlent lífsábyrgðarfjelag, og væri þá
gott, að þetta yrði komið á undan. Jeg
skal svo ekki fjölyrða meira um þetta
að þessu sinni.
Frsm. minni lil. (Sig. Eggerz);
Háttv. þm. Ak. (M. K.) gaf minni hl.
nefndarinnar sök á því, að málið hefði
orðið fyjir drætti; nú væru 11 eða 12
dagar síðan háttv. meiri hl. skilaði nál.
BÍnu. Jeg segi fyrir mitt leyti, að jeg
víbsí ekki um að meiri hl. hefði lokið
nefndaráliti sínu, var ekki skýrt frá því
fyrr en rjett um það leyti, sem fjártógin voru að byrja hjer í deildinni.
Það er nú kunnugt, hve afar mikið
þingmenn hafa að gjöra þá daga, sem
þau eru mest til umræðu, þegar fundir
eru stundum dag og nótt, og því sje
jeg ekki betur en að minni hl., sem

skrifaði sitt nefndarálit í gærkvöldi,
hafi gjört það, sem hann gat, til að
hraða málinu, þótt jeg hins vegar vildi
óska-, að jeg hefði haft meiri tíma en
jeg hafði, til J>ess að ihuga málið og
skrifa um það enn ítarlegra nefndarálit.
Jeg ætla annars ekki að hefja hjer
kappræður um málið við háttv. meiri
hl., enda skal jeg játa, að mig brestur
sjerþekkingu til að dæma út í æsar um
svo viðfangsmikið málefni. Jeg skal
taka það fram, eins og líka er gjört í
nefndarálitinu, að jeg álít það mjög
þýðingarmikið og etórt, og get ekki
annað en verið háttv. flutnm. þakklátur
fyrir að koma fram með það, svo mikla
þýðingu sem það hlyti að hafa fyrir
þjóðina, ef það yrði afgreitt á þeim
grundvelli, sem telja mætti tryggan.
Þegar lögin frá 22. nóv. 1907 voru
samþykt, þá var það tilætlunin, að
koma þessari starfsemi á innlendar
hendur, og það mundi hafa tekist, ef
fengist hefði enduitrygging sú, sem til
var ætlast. Hún var vitanlega ætluð
til þess að takmarka ábyrgð og áhættu
þá, 8em landssjóður og sveitarfjelög takast á hendur, og þess verður vel að
gæta, að I öllum slíkuin fjelögum út um
allan heim er slík endurtrygging eitt
af aðalatriðunum. Einstök fjelög treystast ekki til að taka á sig ábyrgðina, án
þess að hafa þann bakhj&rl. Meira að
segja er áhættan endurtrygð i einum
10 til 12 fjelögum í einu, til þess að
dreifa henni sem mest. Ástæðan er og
nokkuð sú, að erfitt er að reikna út
áhættuna, og jeg efast um, að á nokkurn hátt sje unt að finna ábyggilegan
útreikning á henni. Ef nú landssjóður
og sveitarfjelögin tækju hana alla á sig,
þá verður landssjóður auðvitað aðalendurtryggjandinn, til annarra væri
ekki að snúa sjer. Að vísu má segja,
að landssjóðsábyrgðin sje takmörkuð;
hún getur ekki meiri orðið en 800 þús.
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kr., en jeg býst við þvi, að ef þetta
fyrírkomulag kæmist á, og ef stórtjón
yrði, áður sjóðnum væri vaxinn svo fisknr um hrygg, að hann fengi risið.undir
því, að þá yrði litið svo á, að þar sem
landssjóður og sveitarsjóðirnir standa á
bak við, sem landssjóður væri siðferðislega bundinn til að endurgreiða jafnvel
stærri upphæðir, ef skaðar yrðu svo
miklir. Þess vegna er það skoðun minni
hl., að jafnvel þótt ábyrgðin sje »formelt« bundin við þessa upphæð, þá
mundi hún þó verða ótakmörkuð i
t reyndinni, af því að menn hefðu geng91 að samningum við fjelagið i trausti
til landssjóðsábyrgðarínnar.
Um sveitarfjelögin er jeg þeirrar
skoðunar, að ábyrgð sú, sem þeim er
ætluð samkvæmt frumv., Vs Muti fjárins, sje eða geti orðið æði mikil, þar
sem um kauptún er að ræða, eða þar
sem kauptún eru í sveitarfjelagi, því að
mest verður áhættan auðvitað ætið þar,
sem mestar eru húsaþyrpingarnar. Þess
vegna virtist það eðlilegra, að sveitarfjelögin voru að spurð, áður en slík
áhætta værí á þau lögð. Háttv. frsm.
meiri hl. (M. K.) svaraði því til þess,
að þar til væri engin ástæða, þar sem
lögin frá 1907 hefðu nú þegar gilt i
mörg ár og ekkert verið á móti þeim
haft. En jeg er nú ekki svo viss um
það, að eftirtekt manna á þeim lögum
hafi verið svo vakin, að þeir hafi gjört
sjer verulega grein fyrir þeim. En þótt
nú svo væri, og að menn hafi ekki verið neitt óánægðir með þau, þá stendur
þó hjer nokkuð öðruvisi á, því að eftir
þeím lögum var þá ábyrgð Bveitarfjelaganna bundin við 10 þús. kr.; hitt var
endurtrygt annarstaðar. Hjer er aftur
á móti í þessu frumv. sköpuð ný, aukin
áhætta fyrir þau, eins og landssjóðinn,
með því að kippa endurtryggingunni
burt. Ef til vill má segja, að ekki sje
miklar líkur til þess, að svo raikið tjón

beri að höudum, að brunabótasjóðurinn
dugi ekki til þess með tilstyrk landssjóðs, ein8 og hann er ákveðinn i frurav.,
og sveitarfjelaganna, að bæta það. En
þegar litið er á allar þær húsaþyrpingar, sem á að tryggja, þá munu allir
kannast við það, að hugsanlegt er að
skaðinn verði meiri. T. d. munu húsin
á Akureyri hafa verið virt á 1 ’/8 milj.
kr. til húsaskatte, og má vcra að þau
sjeu meira virði, svo að menn sjá það,
að ef stór húsaþorp brenna, þá getur
skaðinn orðið meiri, en hjer er gjört
ráð fyrir.
Það er vitanlega rjett hjá háttv. meiri
hl., að við betra skipulag á brunaliði
og betrí slökkvitæki en veríð hafa, þá
minkar brunahættan. En þá verður
jafnframt að geta þess, eins og tekið er
fram í nefndarálitinu, að tilraunir í þessa
átt hafa þegar verið gjörðar hjer í
Rvik. Það geta verið skiftar skoðanir
um það, hvernig þær hafi tekist, en
þeir, sem muna brunann i vor, munu
þó kannast við það, hve erfitt getur
verið að berjast við eldinn. Þvi að þótt
þá yrði mikíð tjón, þá var það þó tilviljun ein, að ekki brann svo mikill
hluti af bænum, að það hefði orðið margfalt meira en það þó varð. Ef ísafoldarprentemiðja hefði brunnið, þá er ekki
að vita, hve mörg hús hefðu á eftir farið.
Að reikna það út, hve mikið eða litið muni brenna, er, eins og jeg hefi
sagt, erfitt eða ógjörningur, og jeg hefi
nú ekki einu sinni getað aflað mjer yfirlits yfir tjónið á undanförnum árum,og
væri það þó vitanlega æskilegt, til þess
að hafa þó dálitla hugmynd um reynsluna í þessu efni. Nú hefir háttv. meiri
hl. álitið óhætt að færa iðgjöldin niður
í 1/s°/o- Hús 1 kaupstöðum og aðrar
byggingar, sem undir þetta falla, munu
nú nema 10 milj. kr. virði, og verða
þá ársiðgjöldin af þeim 50 þús. kr. Af
þessu fje verður áð greiða allan kostar
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að við rekstur fjelagsina. Jeg læt ósagt, þetta frv. gjörir ráð fyrir, og virðist þá
hve mikill hann myndi verða, en gjör- ástæða til að athuga náuar, hvernig það
um ráð fyrir að hann yrði t. d. 10 þús. er framkvæmt þar, og hvernig það hefir
kr. á ári. Það má vera, að það sje of gefist.. Jeg er fullviss um það, þrátt
mikið eða of lítið, en sjálfsagt nemur fyrir staðhæfing háttv. meiri hluta í
það þó allmiklu af tekjunum. Ef nú gagnstæða átt, að hjer er um svo stórt
iðgjöldin eru svona lág, þá er það mál að ræða, að þingnefnd, sem auk
sýnilegt, að sjóðurinn má ekki við því, þess er mörgum öðrum störfum hlaðin,
að miklir brunar verði fyrsta sprettinn, hefir ekki getað rannsakað það svo sem
án þess að fyrirsjáanlega þurfl að gripa nauðsynlegt hefði verið, til þess að
til ábyrgðar landssjóðs og sveitarsjóð- byggja mætti á því. Þess vegna tel jeg
anna, og þótt tjónin nemi eigi meiru en rjettast að þetta stórmál sje ekki samþar fæst, þá er það tilfínnanlegt ísvip- þykt nú, heldur vísað til stjórnarinnar
inn. Jeg verð því undir öllura kring- til frekari aðgjörða, og vildi jeg þá jafnumstæðum að halda þvi fram, að ef á framt leggja til, að stjórnin fengi sjer
að ráðast í að færa brunabótaábyrgðina til þess aðstoð sjerfróðra manna. Má
á innlendar hendur, þá sje það ekki vera að það kostaði eitthvað, en þegar
hyggilegt, að færa iðgjöldin svo langt eins mikið er i húfi og hjer, þá má ekki
niður i fyrstu. Jafnvel þótt þau væru horfa í það, enda gæti sá maður eða
höfð eins há og þau eru nú hjá erlendu þeir menn, sem við það fengist, þá jafn
fjelögunum, þá myndi það borga sig, framt rannsabað ýmsa aðra ábyrgðarþví að með því skapaðist meiri trygg- starfsemi, því að við getum tæpast með
ing fyrir framtíð fyrirtækisins.
lokuðum augum horft á það lengur,
Mjer er það nú ekki kunnugt, þótt hvað missist út úr landinu til vátryggjeg hafi verið að rcyna að komast ingarfjelaga, sem halda mætti hjer
eftir þvi, að það sjeu neinstaðar ann- heima, ef málin væru rannsökuð skynaretaðar ríkin, sem hafa vátryggingar samlega. Jeg sje það líka, að hjer er
á hendi. Að eins veit jeg, að í Baden komin fram í þinginu þingsályktunarer fyrirkomulagið þannig, að allir hús- tillaga um að rannsaka annars konar
eigendur í landinu ábyrgjast brunatjón ábyrgðarstarfsemi, og vona jeg því, að
hver gagnvart öðrum, og stendur þetta háttv. deild taki vel undir það, að jeg
fjelag, ef svo mætti kalla það, undir leyfi mjer hjer með að koma fram með
umsjón stjórnarinnar. Eftir hver ára- rökstudda dagskrá svo hljóðandi:
mót er svo sköðunum jafnað niður, og
I trausti til þess, að stjórnin útþess vegna eru engin föst iðgjöld, heldvegi sjer sjerfróða aðstoð, til að
ur breytist tillagið ár frá ári eftir því,
íhuga skilyrði fyrir innlendri ábyrgðhvort mikið eða lítið hefir brunnið. Rikarstarfsemi, þar á raeðal brunabótaið leggur ekki fram neina ábyrgð, heldstarfsemi, og leggi frumvarp þar að
ur hefir það einungis á hendi innheimtlútandi fyrir næsta Alþingi, ef fært
una. Nú mætti auðvitað líka fara þá
verður, þá tekur deildin fyrir næsta
leið, þótt ákveðin væru einhver föst
mál á dagskrá.
iðgjöld, að jafna niður því, sem fram úr
þeim færi, ef stærri bruna bæri að
Matthías Ólafsson: Þegar jeg
höndum.
gjörðist meðflutning8maður þessa máls,
Yfirleitt er þetta fyrirkomulag i Baden þá var þaö af því, að mjer var það
það líkasta, sem jeg hefi sjeð þvi, sem mjög mikið áhugaefni,
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Sú þjóð, sem ekki heflr brunabótaábyrgðir Bínar í góðu lagi, getur varla
talist menningarþjóð. í landi, eins og
þessu, þar sem peningaekla er, gengur
sú heimaka glæpi næst, að borga út úr
landinu það, sem algjörlega er ónauðsynlegt og ekki þarf að borga út. Mjer
flnst, að það væri nær að nota þá peninga, sem við nú um mörg ár höfum
látið ganga út úr landinu, til þess að
ljetta undir með fátæklingunum, og siður finst mjer ástæða til að halda því
áfram, að láta útlendinga okra á okkur,
frekar en þarf. Það er ekki eingöngu
um það að ræða í þessu máli, hvort einstaklingarnir græði eða ekki; mest er
um það vert, að peningarnir lendi hjá
íslendinguin en ekki öörum, og því get
jeg fallist á það, að iðgjöldin sjeu höfð
nokkuð há, enda er ætíð hægur hjá, að
lækka þau, og sömuleiðis get jeg fallist
á aðrar breytingatillögur nefndarinnar.
Jeg skal taka það fram, að hjer er
ekki um nein ný lög að ræða, heldur
það, að blása lífi í þau lög, sem áður
hafa verið til í landi voru. Það er auðskilið, af hverju þessi lög hafa ekki
getað komist til framkvæmda. Utlendu
fjelögin hafa vitað það vel, að ef þau
vildu ekki taka að sjer endurtrygginguna, þá gátu lögin ekki komið til framkvæmda, og þvi hafa þau neitað allri
samvinnu, alt fram á þennan dag.
Jeg hefí áður talað um brunahættuna.
Það er ekki hægt að taka Reykjavík
þar til samanburðar, því að hjer er gas
leitt um allan bæinu, og eykur það auðvitað brunahættuna að miklum mun.
En í því efni munu fáir bæir hjer á
landi taka Reykjavik sjer til eftirbreytni,
heldur taka rafmagn i staðinn, en af
þvi stafar engin eldhætta. Auk þessa
má geta þess, að húsin eru nú flest bygð
úr steini, víðast hvar á landinu, svo að
nú má heita að 4/5 þeirra húsa, sem
bygð eru, sjeu bygð úr steini. Auk þess

er húsunum nú betur fyrir komið í bæjunum en áður var, og við það minkar
vitanlega brunahætta.
Háttv. þm. V.-Sk. (S. E.), sem er í
minni hluta i nefndinni, sagðist ekki
vita til þess, að brunatryggingarfjelög
væru nokkurestaðar í heiminum rekin á
ábyrgð landssjóðanna. Þetta getur vel
verið; jeg hefi ekki kynt mjer það mál,
en það er ekki því til fyrirstöðu, að við
gjörutn það.
Sami háttv. þm. hjelt því fram, að
kostnaðurinn við reksturinn mundi
gleypa l/5 af tekjunum. Þetta er áreiðanlega ekki rjett. I lögunum er hentugt fyrirkomulag um stjórn fjelaganna,
og þar er það ákveðið, að öll iðgjöldin
skuli borgast á einum og sama tima.
Jeg get hugsað mjer, að upphæðin yrði
helmingi lægri en þingmaðurinn gjörði
ráð fyrir.
Jeg verð að taka undir með háttv.
framsögumanni meiri hlutans (M. K.),
er bann sagði, að nú fengi þingið kost
á að gjöra eitthvað til þarfa; en þvi
að eins á þingið tilverurjett, að það
breyti ástandinu, sem er, til hins betra,
en láti ekki alt af alt standa í stað.
Og jeg er ekki i neinum vafa um, að
verði þessi lög samþykt, þá hrindum
við þjóðinni langt áfram á menningarbrautinni.
Háttv. minni hluti vill visa þessu
máli til stjórnarinnar. Jeg sje ekki, að
upp úr þvi haflst annað en það, að
(^raga málið enn á nýá langinn. Á
meðan rennur fjeð út úr landinu til stór
óþurftar fyrir allan landslýð. Það er
auðvitað, að ef lögin reynast ekki góð
í fyrstu, þá er sjálfsagt að breyta þeim.
Og jeg get ekki sjeð, að stjórnin eigi
nokkurn kost á, að búa þetta mál betur
í hendur þingsins en gjört heflr verið.
Reynslan er besti kennarinn, og þvi
eiga lögin að koma til framkvæmda
sem fyret. Jeg skal segja frá einu
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dæmi, sem jeg þekki, í sambandi við
þetta mál.
Fyrir aldamótin síðustu, voru okkur,
íbúunura á Dýrafirði fyrir vestan, veittar með ýmsu móti illar búsifjar af útlendu brunatryggingarfjelagi. Við tókum því það ráð, að stofna sjálfir brunabótafjelag með gagnkvæmri ábyrgð.
Jeg skal auðvitað kannast við, þetta
var stórkostlag áhætta. Samt hefir farið svo, að þegar jeg fór að vestan, áttum við 10,000 kr. í sjóði, því ekki hafði
brunnið eins eyris virði.
Til mála hafði komið, að ef innlent
brunabótafjelag kæmist á, á likan hátt
og það, er hjer ræðir um, þá skyldi fjelagið leggjast niður og vildu þá »11margir að sjóðurinn fjelli til hreppsins,
og hefði það beint verið fundið fje, því
hefði fjelagið eigi verið stofnað, þá hefði
enginn eyrir af þessum sjóði verið hjer
á landi.
Jeg er sannfærður um að það, að
stofna innlent brunabótafjelag, verður
088 til ómetanlegrar blessunar. Eftirlitið
verður miklu betra með innlendu fjelagi og menn brenna síður viljandi. Því
minnasem við tölum og þvl meira sem við
störfum, því betra. Hver dagur og
hvert ár, sem líður, án þess að við
stofnum innlent brunabótafjelag, er oss
stór vanvirða og stór tjón.
Jeg vona, að háttv. framsögum. minni
hlutans (S. E.) taki orð mín ekki þannig, að jeg áliti, að tillögur hans sjeu
sprottnar af illvilja. Jeg veit það, að
tillögur hans eru einungis sprotnar »f
varfærni, en þar get jeg ekki orðið honum samferða. Mjer finst að nógu miklu
sje hlaðið á stjómina, þó að þetta stórmál bætist ekki ofan á. Komi hún þvi
öllu af, sem þingið hefir þegar falið henni
að starfa, þá tel jeg hana hafa unnið
mikið og gott verk.
Jeg skal svo ekki orðlengja þetta
frekar. Jeg býst ekki við að tala aftur,

enda hefi jeg ekki gefið tilefni til að
ráðist verði á mig, svo hógværlega sem
jeg hefi reynt að tala um málið.
Eggert Pálsson : Það er aðallega
um aukaatriði, sem ágreiningur er um
milli minni hl. og meiri hl., er jeg vildi
segjá nokkur orð. Ágreiningurinn er
fólginn í því, hverjum sje að kenna
dráttur sá, sem orðið hefir á framkomu
nefndarálits minni hl. Sem formaður
nefndarinnar skal jeg greina frá þvi,
að það er undir hálfan' mánuð síðan
meiri hlutinn hafði lokið starfi sínu, og
þegar nefndarálitið var undirskrifað, þá
var minui hlutinn ekki við. En sökum
þess, að jeg vildi hraða þessu máli sem
mest, fór jeg með nefndarálitið til skrifstofustjóra og varð það að samkomulagi,
að þegar búið væri að »setja« það, þá
skyldi minni hlutinn fá það til afnota.
Eftir þessu hefir minni hlutinn því haft
10—11 daga tóm til þess, að koma fram
með sitt álit, þvi jeg veit, að skifstofu8tjórinn hefir gjört eins og jeg fór
fram á.
En svo jeg snúi mjer ögn að málinu
sjálfu, þá tel jeg að vísu fyrir landssjóðinn tryggara, ef endurtrygging fengist, heldur en skella því nær allri brunabótaáhæltunni á hann einan. En nú
hefir reynst svo, að lögin eru ómöguleg, eins og þau eru, af þeirri ástæðu,
að slik endurtrygging hefir ekki fengist. Þvi liggur nú að eins tvent fyrir,
annað hvort að leggja árar í bát, eða
þá að breyta lögunum svo, að við þurfum ekki að vera upp á erlendu brunabótafjelögin komnir.
Spurningin er nú einungis sú, hvorn
kostinn eigi að taka. Allir kannast við,
að viðurhlutamikið sje, að alt það fje,
sem hjer um ræðir, gangi út úr landinu, og víst er það, að búið er nú að
borga í þessu skyni svo skiftir tugum
miljóna króna. Því er það ánægjulegra
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og ábatavænlegra, að fjeö færi ekki út
úr landino. En þá liggur ekki annað
fyrir hendi en að taka á sig áhættuna.
Þessa áhættu hefir nefndin reynt að
minka í byrjun, með því að útiloka
lausafje að nokkru leyti. Innan handar
er þá aftur síðar fyrir fjelagið, að taka
meira lausafje til tryggingar, ef það við
reynsluna sýnist óhætt eða ábatavænlegt. Áhættan minkar við það, að lausafje er ekki tekið, nema að ’/ö hluta við
húseignir, og hver einstakur fær ekki
að tryggja meira lausafje en 2000
kr., eins og meiri hlutinn stingur upp
á i brtt. sínum. Og víst er það, ef
breytingin kemst á, og icnlent fjelag
kemst á stofn, að brunahættan verður
ekki meiri en áður hefir verið. Þvi að
þar sem hver einstakur hefir ’/e hluta
ábyrgðarinnar, ef vátrygt yrði í þessu
innlenda brunabótafjelagi,
en erlend fjelög taka alt í ábyrgð, þá er
síður að óttast, að menn kveiki i af
ásettu ráði, eins og menn hafa haft
grun um, að stundum hafi átt sjer stað.
Að áætla brunahættu út frá bruna
hjer í Rvik síðastliðið ár, er engan veginn rjett, því bæði eru byggingar hjer
í Rvík verðmeiri og samfeldari en víðast annarstaðar, svo að skaðinn af bruna
hjer getur þar af leiðandi orðið stórfeldari
en hvervetna annarstaðar, auk þess
sem öllum ber sarnan um, að brunahættan hafi aukist hjer mjög mikið
af gasinu.
Hvað brunahættuna snertir, þá lend-.
ir hún á tveimur eftir þessum lögum,
sem sje landssjóði og sveitarsjóöi, auk
»/, hlutans, sem einstaklingurinn ber.
Það, að landssjóður tekur þetta að sjer,
er held jeg ekki neitt ægilegt. Rjett er
það hjá minni hl., að það á sjer ekki
stað hjá öðrum þjóðum, að landið taki
að sjer brunabót. En hjer er öðru vísi
háttað en víðast annarstaðar. Hjer er
Alþt. 1915. B. III.

um fáa privat efnamenn að ræða, er
myndað geti innlent brunabótafjelag,
likt og á sjer stað hjá öðrum þjóðum,
svo aö ef nokkuð á að verða hjer úr
framkvæmdum í þessum efnum, þá
verður landið sjálft að bera ábyrgðina
að mestu leyti.
Jeg verð nú að líta svo á, eftir undanfarandi reynslu, að þessi ábyrgö, eem
landssjóður tekur þannig að ajer, sje
ekki sjerstaklega áhættumikil. Að því
er snertir áhættu sveitarfjelaganna, er
líka hið sama að segja. Áhættan fyrir
þau er engan veginn geipilega mikil.
Þar sem lítil þorp eru, getur ekki verið um neina verulega áhættu að ræða,
en þar sem fjölbygðara er, er áhættan
vitanlega meiri. En þá er lika að taka
. tillit til þess, að stærri sveitarfjelög
getur munað þó nokkuð um sinn hluta
af iðgjöldunura, ef vel gengur.
Jeg álít þvi, að ekki sje um annað
að gjöra en að ráðast í þetta fyrirtæki.
Vogun vinnur og vogun tapar, segir
máltækið, og það hlýtur að gilda hjer.
Áhættan er ekki meiri annare vegar en
gróðavonin hins vegar. Jeg álít alls
ekki rjett af þessu þingi, að afgreiða
málið með rökstuddri dagakrá. Þaö
væri ómannlegt, þar sem um jafnmikið
raál er að ræða.
Hins vegar get jeg búist við þvi, að
háttv. þingdeildarmenn eigi erfitt með
að átta sig á brtt. við frv. og á frv. 1
samanburði við lögin, eins og hvort
tveggja liggur nú fyrir. Málið hefði
aö visu verið greiðara aðgöngu, ef nefndin hefði skrifað upp. nýtt frv. til laga
í staðinn fyrir að stíla sfnar breytingar
sem breytingartillögur við þetta frv.,
sem aftur er breyting á gömlu lögunum. Út af þessu vil jeg taka það fram,
að það, sem vakti fyrir pefndinni, var
það, að með því móti, að skrifa alveg
nýtt frumvarp, hefði verið stolið af
73
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málinu einni umræðu. Þá hefði það
verið nú til 1. umræðu í staðinn fyrir
að það er til 2. umræðu. Út úr þessum ruglingi, sem máiið kann að sýnast
vera í, vegna framsetningarinnar, má
komast, með því að samþykkja brtt.
okkar allar við þessa umræðu. Þá lltur frv. strax skilmerkilegar út á eftir.
Og við 3. umræðu geta menn svo ráðið við sig, hvort þeir vilja samþykkja
frv. eða ekki.
Sveinn Björnsson: Jeg vildi
segja nokkur orð út af rökstuddu dagskránni, sem hv. minni hl. (S. E.) hefir
borið fram.
Eftir skoðun minni á þessu máli, sem
fram kom í nefndinni, áður ert hún
klofnaði, get jeg búist við, að háttv.
minni hl. gjöri ráð fyrir, að jeg greiði
atkvæði með rökstuddu dagskránni. En
þar sem það hefir orðið að ráði, að fara
þá leið, sem meiri hlutinn fer hjer, þá
mun jeg fylgja meiri hlutanum. Jeg
er þeirrar skoðunar, að þetta ábyrgðarmálefni, þ. e. a. s. það mál, að koma
vátryggingunum sem mest inn í landið,
sje gríðarlega mikilsvert mál, og þess
vert, að það sje athugað, bæði af stjórn
og þingi og til þess varið því, sem það
kostar. Þess vegna hefi jeg líka hugmynd og kemur fram í rökstuddu dagskránni, að stjórnin ætti að leita sjer
aðstoðar sjerfróðs manns, undirbúa með
hans aðstoð öll ábyrgðarmálefni, og
leggja síðan uppástungur um þau fyrir
þingið.
Nú hefir nefndin haft frv. til meðferðar um breytingar á vátryggingarlögum, sem gilt hafa í 8 ár. Efni þeirra
breytinga snerta aðallega eitt eða tvö
atriði þeirra laga. Þar sem þessi lög
voru samþykt fyrir 8 árum, og þar sem
jeg veit ekki til annars en að þjóðinni
hafi fallið þau vel í geð, og að eins eitt
atriði hefir verið því til fyrirstöðu að

þau kæmust til framkvæmda, sem sje
það, að endurtrygging fjeRst ekki, þá
get jeg fallist á, að fara ekki, að þessu
sinni, að umturua lögunum, heldur
reyna að setja þá bót á þau, að þau
geti komist til framkvæmda, Jeg get
fallist á það með meiri hluta nefndarinnar, að sleppa skilyrði laganna um
endurtryggingu, gegn þvi, að takmörkuð
sje ábyrgð fjelagsins, eins og farið er
fram á í breytingartillögum meiri hl.
Og því fremur get jeg fallíst á þetta,
þar sem greinilega er tekið fram í 4.
brtt. nefndarinnar, að strax og hægt
sje að fá endurtryggingu, skuli endurtryggja. Þar sem hjer er að ræða um
lög, sem þegar hafa verið lengi í gildi,
og að eins hefir vantað herslumuninn til
þess, að þau kæmust í framkvæmd, þá
tel jeg rjett, að gjöra þá tilraun til að
bæta úr þeim, sem hjer er farið fram á.
Háttv. minni hlutinn gjörir mikið úr
áhættunni fyrir landssjóð. Ef litið er
á skýrelur um virðingarverð húsa í
kaup8töðum, þá sjest, að að eins í tveimur kaupstöðnm er virðingarverð allra
húseignanna meira en öll ábyrgð landssjóðs. Hættan getur því ekki orðið eins
»effektiv< eins og háttv. minni hlutinn
virðist vilja gjöra ráð fyrir. Þó að
eldur komi nú enn upp á Akureyri, þá
er mjög ólíklegt að öll Akureyri og
Oddeyri brenni til ösku. Eldurinn gæti
þá eins borist út að Fagraskógi, eins
og jeg heyri að einhver er að tala hjer
um. Háttv. minni hlutinn gjörir svo
mikið úr hættunni, að það verður að
hálfgerðri fjarstæðu.
Jeg mun því á þessu stigi málsins
greiða atkvæði með meiri hluta nefndarinnar en á móti rökstuddu dagskránni.
Hins vegar væri mjer ánægja að því,
að taka höndum saman við háttv. minni
hluta og vinna að því með honum, að
veitt verði í fjárlögunum upphæð, til
þess að hægt sje að útvega sjerfræðings
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aðstoð, til þess að koma öllum ábyrgðarmálefnum landsins i gott horf.
Jeg vona, að háttv. deild vilji taka
höndum saman við meiri hl. nefndarinnar, að gjöra tilraun til að bæta gömlu
lögin, og vita hvort þau geta ekki fullnægt að sinni, á því sviði, sem þau náyfir.
Framsm. rneiri hf. (Mflgnús
Kristjánsson): Það er fremur litið,
sem jeg hefi við það að bæta, sem
jeg hefi áður sagt. Aðrir hafa ekki
talað verulega á móti frumv. en háttv.
frsm. minni hl. (S. E.). Hann ijet í ljós
þakklæti til okkar flutningsmannanna
fyrir að hafa komið fram með þetta
mál, og get jeg ekki betur sjeð, en að
í því liggi viðurkenning fyrir þvi, að
málið sje þarft, og að það hafi verið
orð i tíma töluð, að hefja máls á, að
koma því í framkvæmd nú. En þetta
kemur ekki vel heim við þá stefnu,
sem hann hefir tekið í málinu. (Sigurður Eggerz: Það var skritið). Því
að hann álitur nauðsynlegt að slá málinu á frest, eða með öðrum orðum, að
það sje ótimabært, að koma fram með
það nú. Hvað sem því líður, þá álít
jeg verrfarið en heima setið, að hreyfa
þessu máli nú, ef endilega á að slá því
á frest. Jeg get búist við þvi, að sömu
mótbárurnar komi fram síðar, þó að
málinu sje frestað nú, og svo gæti gengi það óendanlega. Og þá stöndum við
engu nær eftir en áður.
Þessi vegur, að bera iram rökstudda
dagskrá, til þess að slá málinu á frest,
hefir verið notaður iðulega á þessu
þingi og oft áður, en jeg álit að hann
eigi ekki vel við þetta mál. Jeg álít
mjög mikilsvert, ef menn telja ekki
málið þvi ísjárverðara, að Ed. gefist
einnig tækifæri til að ihuga það. Henni
hefir verið við brugðið fyrir varfærni i
einu og öðru, og er því vel treystandi

til að hindra framgang þessa raáls, ef
ástæða er til,
Að sjálfsögðu er jeg á móti rökatuddu
dagskránni, — það þarf jeg ekki að
taka fram.
Það, sem háttv. frsm. minni hl. (S. E.)
hefir fært fram í nefndarálitinu, sínu
máli til stuðnings, er aðallega það, að
þetta fyrirkomulag gæti verið viðsjárvert, vegna áhættu landssjóðs og sveitarfjelaganna. Jeg varð ekki var við,
að hann kæmi með aðrar röksemdir i
ræðu sinni, og því hefi jeg svo sem
engu að svara. Eitt kom nokkuð greinilega fram, bæði hjá háttv. minni hl,
(S. E.) og jafnvel hjá fleirum, að málið
horfi nú töluvert öðru vísi við eftir
þessa breytingu en ef lögin stæðu
óbreytt, eins og þau eru, að áhættan sje
miklu meiri eftir frumv. en ella. Jeg
verð að álíta, að þeir menn, sem þessu
halda fram, hafi ekki sett sig nógu vel
inn i málið. Eftir frumv., eins og það
kom frá flutningsmönnunum, má þetta,
ef til vill, til sanns vegar færast. Það
var flutningsm. full ijóst, en þeir sáu,
að þessu varð ekki bjargað úr sjálfheldunni, sem það er komið i, nema
með því, að einhver veruleg breyting
væri á því gjörð. En jeg álit, að nefndinni hafi tekist að draga svo úr áhættunni, að með miklum rökum megi segja,
að hún sje nú litlu meiri en þó að
lögin stæðu óbreytt, eins og þau eru.
Þegar þess er gætt, að lausafjártryggingarupphæðin má ekki nema
meiru eu */8 af húsatryggingarupphæðinni, þá virðist vera svo varlega farið,
sem frekast er unt að ætlast til. Endurtryggingin, sem svo mikið hefir verið
gjört úr, er heldur ekki útilokuð. Það
er ætlast til, að hún fáist eina fljótt og
frekast er unt, og það getur orðið strax
á sama árinu, því að líklegt er, að útlendu fjelögin mundu taka að sjer end73»
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urtrygginguna, þegar þau sæju alvöruna, og að þau biðu tjón af því, að vátryggja ekki. Þetta er auðvitað ekki
hægt að fullyrða, en því fjarri, að það
sje útilokað.
Háttv. framsrn. minni hl. (S. E.) vildi
hálfvegis liggja nefndinni á hálsi fyrir
það, að hún hefði vanrækt að afla sjer
Bkýrslna um brunaskaða á undanförnum árum. Jeg býst nú við því, að
erfitt sje að útvega slíkar skýrslur, svo
að ábyggilegar sjeu, og jeg lít svo á,
að ekki sje hægt að krefjast slíks af
þingn., sem befir nauman tíma ognefndarmenn önnum kafnir af öðrum störfum. Það lægi miklu nær, að ætla stjórninni að láta nefndinni slíkar skýrslur í
tje, og þá væri auðvitað skylda hennar að athuga þær, ef málið væri fengið
henni svo undirbúið af landstjórnarinnar hálfu, en það litur ekki út fyrir, að
fráfarandi stjórn hafi gjört sjer mikið
far um að greiða fyrir þessu rnáli.
Þá fanst mjer kenna talsverðs misskilnings hjá þeim mönnum, er hafa
haldið því fram, að hjer væri um landssjóðsfyrirtæki að ræða. Það hefir aldrei
verið tilætlunin. Þetta er sjálfstæð
stofnun, sem hefir sitt fje út af fyrir
sig, og það verður ekki sagt, að hagur
fjelagsins og landssjóðs sje svo nátengdur, að hægt sje að kalla þetta landssjóðsfyrirtæki. Það er sjerstakt, þótt
landssjóður gengi í ábyrgð fyrir það.
Háttv. þm. (S. E.) sagði, að það væri
staðhæfing hjá meiri hlutanum, að engin yfirvofandi hætta væri á ferðum.
Hann fór ekki alveg rjett með þessi orð
mín, en eftir því, sem sjeð verður, komst
nefndin að þeirri niðurstöðu, að eftir
undanfarinni reynslu, þá væri það sjáanlegt, að brunatjón mundi ekki verða
meira en svo, að slíkt fjelag sem þetta
gæti vel borið það. Jeg vil spyrja hv.
þm. (S. E.) um það, hvort hann haldi
ekki, að lítið yrði úr framkvæmdum,

ef aldrei væri stigið það spor, sem einhver möguleg áhætta gæti verið. Það
má segja það um hvaða fyrirtæki sem
er, að hætta geti af því stafað. Ef
menn settu það alt af fyrir sig, mundi
aldrei verða neitt úr neinu. Það mundi
ekki þykja hygginn búmaður, sem hefði
kýrnar sínar alt af geldar, vegna þess,
að hann væri hræddur um að eitthvað
kynni að fatlast við þær um burðinn,
eða fargaði öllum sínum fjenaði, af því
að ein rolla hefði drepist úr pest. Svona
má telja upp í það óendanlega. I hvert
skifti, er menn leggja af stað til aflafanga, eiga menn á hættu að koma
ekki öllu heim heilu og höldnu; en
hugsunin um einhverja mögulega hættu,
má ekki leiða menn út í öfgar. Það er
auðvitað, að fjelagið fengi ekki staðist
það, ef stórir náttúruviðburðir gjörðu
afskaplegt tjón, en jeg. hygg, að útlendu
fjelögin hafi trygt sjer það, að greiða
ekki slíkt tjón, svo að það breytir engu.
Þá má drepa á það, að þótt fyrirkomulag það, sem nú er, sje álitið svo
trygt, að ekki megi hrófla við því, þá
er það ekki alveg útilokað, að svo geti
farið um útl. fjelögin, sem hv. þm. V.-Sk.
(S. E.) er svo hræddur um um þetta
fjelag, að þau sjeu ekki fær um það,
að standa við skuldbindingar sínar. Það
gæti hugsast, að ófriðurinn hafi valdið
ýmsum fjelögum því tjóni, að þau geti
ekki staðið straum af skuldbindingum
sínum. Enn fremur hefir það nokkra
þýðingu í þessu máli, hve oft útlendu
fjelögin hafa verið með hótanir um það,
að hætta að tryggja eignir hjer á landi.
Raunar hefir það hingað til ekki reynst
annað en undirbúningur undii hækkun
iðgjalda, en allur er varinn góður, og
best að vera við öllu búinn, sem fyrir
kann að koma.
Jeg ætlaði mjer ekki í neinar hnippingar út af þessu máli; það á ekki við,
og jeg efast ekki um það, að háttv. þm.
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V.-Sk. (S. E.) gengur alt gott til varfærninnar. Og öll nefndin var líka á
einu máli um það, að gæta sem mestrar varfærni.
Jeg minnist þess, að einn hv. nefndmanna, hv. 1. þm. Rvk. (S. B.), ljet það
1 ljós í byrjun nefndarstarfanna, að honum þætti þetta mál aliviðsjárvert, en
hann lagði fram tíma og krafta, til þess
að rannsaka málið á allar lundir, og
leggja það niður fyrir sjer, þangað til
fengin var föst niðurstaða. Aftur á móti
hefi jeg ekki orðið var við, að hv. þm.
V.-Sk. (S. E.) hafi gjört það, eða gjört
sjer far um að finna nýjar leiðir, til
þess að hrinda þessu máli fram. Mjer
virðist þetta mál svo vaxið, að þeir
menn, er vilja vera, og hafa sjálfsagt
mörg skilyrði til þess, að vera leiðtogar
þjóðarinnar, megi ekki hamla aftur á i
því. Jeg býst ekki við, að það verði
sigurvænlegt til þjóðfylgis. Hitt væii
liklegra, til þess að ávinna sjer traust og
hylli, að gjöra eitthvað, sem hægtværi
að benda á, að væri til þess að greiða
málinu götu. Að vísa málinu til stjórnarinnar, er hið sama og að gjöra ekki
neitt. Það er ekki hægt að búast við
því, að stjórnin geti undirbúið málið
meir en þegar hefir verið gjört. Þar
sem allar þær stjórnir, er að völdum
hafa setið, síðan þessi lög voru samþykt,
hafa ekki gelað hrundið málinu lengra
áleiðis, þá er ekki hægt að búast við
því, að núverandi stjórn hafi meiri
möguleika í þá átt. Þess vegnaverður
þingið að afgreiða málið til fulls nú.
Nú skulum við segja, að hjer sje óvarlega farið, og gæti jeg þá bent mönnum á auðvelt ráð, til þess að losna við
þann ótta. Jeg kem ekki fram með
slíka tillögu sjálfur, því að jeg álit enga
hættu vera á ferðum.
í frumv. er það tekið fram, að lögin
skuli komast í framkvæmd svo fljótt
sem auðið er. Þessu mætti breyta á

þann hátt, að stjórninni væri heimiit
að fresta framkvæmd málsins, ef fjárhagurinn, vegna einhverra ófyrirsjáanlegra orsaka, reyndist óvanalega erfiður.
Það ætti þá öllum þingmönnum að vera
hættulaust að samþykkja frumvarpið nú,
því að þeim, sem hræddir eru við, að
ráðast í þetta mál sti ax, ættu með þessu
að geta friðað samvisku sína. Allir
játa, að málið sje nauðsynjamál, sem
verði að komast fram bráðlega, og er þá
innanhandar að koma með brtt. við 3.
umr., í þá átt, að fjelagið taki ekki til
starfa nú þegar; ef eitthvað ófyrirsjáanlegt, er snerti fjárhaginn, kæmi fyrir,
þá megi stjórnin slá því á frest.
Þegar á þetta er litið, get jeg ekki
annað sjeð en að öllu sje óhætt. Vilji
menn firra landið hugsanlegu tjóni, þá
er hægt að fara þá leið, er jeg hefi
bent á.
Jeg skal svo ekki orðlengja þetta
frekar, býst ekki við, að mikið nýtt
komi fram í málinu úr þessu.
Framsögum. minni lil. (Sig.
Eggerz): Jeg skal reyna að fara eins
fljótt yfir sögu og jeg get.
Háttv. þm. V.-ísf. (M. Ó.) sagði, að
það væri ekki annað en grýla, sem jeg
sagði, að svo framarlega sem brunatjón
yrði meira en það, er landssjóðsábyrgð
og sveita, að viðbættri ábyrgð brunabótasjóðs næmi, þá væri það siðferðisleg
skylda landssjóðs að svara út þeim skaða,
þar sem menn einmitt hefðu trygt i fjelaginu í trausti til þess, að landssjóður
stæði bak við. Jeg verð að mótmæla
þvi, að jeg sje að reyua að hræða þingið með nokkurri grýlu. En hitt hefi jeg
talið mjer skylt, að vekja eftirtekt
manna á annmörkunum, er á frumv.
væru.
Hjer er sjerstaklega um það að ræða,
hvort menn óski þess, að landssjóður
tæki þessa áhættu á sínar herðar, því
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að allir hljóta að vera sammála um verður úr þvi bætt, að þetta fyrirtæki
það, að hjer er um áhættu að ræða. sje svo vel undirbúið, að það geti farið
Yflrleitt lit jeg svo á, að Alþingi eigi heppilega af stað, en um það er einmitt
að halda sjer sem mest fyrir utan öll deilan.
Háttv. þingmaður (M. Ó.) gat þess til
áhættuspil. Það má vera, að sumir
stuðnings
sínu máli, að í hans hjeraði
haldi því fram, að áhætta landssjóðs sje
hefði
verið
brunabótafjelag. Þetta fjetakmörkuð við þær 800 þús. kr., er
hann ábyrgjist fyrir fjelagið. Það er lag hefði, þegar hann fór úr hjeraðinu,
að vísu rjett, að það litur svo út á átt 10 þús. kr. i sjóði. Það er mikið
pappírnum, en ef tjónið, sem fjelagið gott, en sú athugasemd fylgdi líka með,
bíður, nemur meira en það getur svar- að á því tímabili hefði ekkert hús brunnað til, og meira en þessum 800 þús. kr., ið í hjeraðinu. Ef gjört væri ráð fyrir
þá held jeg því fram — og sú hlýtur þessu, þá væri alt öðru máli að gegna,
að verða raunin á, — að landsheillin en það er ekki hægt, því að brunahættkrefjist þess, að landssjóður hlaupi und- an voflr alt af yfir; stundum eru brunarnir sjaldgæfir, en oft afartíðir.
ir bagga.
Háttv. þm. V.-ísf. (M. Ó.) sagði, að
Þvi hefir verið haldið fram, að það
þótt það væri rjett, að þetta fyrirkomu- dragi úr brunahættunni, að samkvæmt
lag þektist ekki í öðrum ríkjum, þá lögunum er nokkuð af áhættunni í sjálfssannaði það ekki, að ísland gæti ekki ábyrgð, og er talið, að það muni fækka
tekið þetta að sjer. Þetta er vitanlega íkveikjum.
rjett, en sje það rjett, að þetta fyrirJeg hefi átt tal við samábyrgðarstjórkomulag þekkist ekki annarstaðar, þá ann um þetta, og hann hefir sagt, að
liggur það í hlutarins eðli, að því meiri ekki væri eins mikil trygging fólgin í
ástæða er fyrir okkur, að athuga ná- sjálfsábyrðinni og margir ætla, af þeirri
kvæmlega, hvort óhætt sje að leggja út á^tæðu, að virðingarnar eru oft mun
á þessa braut. Það er svo alt af, að hærri en eðlilegt er. Athugasemdir í
þegar um einhverja nýbreytni er að líka átt hefi jeg heyrt hjá fleiri mönnræða, þá þarf einmitt nákvæma yfir- um, sem um þessi mál hafa fjallað. Og
vegun um það, hvort hún sje til heilla. reynslan sýnir ómótmælanlega, að virð(Matthías Ólafsson: Menn hafa stundum ingarnar eru oft of háar.
dregið það svo lengi að setja o?an, að
Háttv. þm. V.-ísf. (M. Ó.) var að taia
þeir hafa ekki komist á flot þann dag- um, að hjer hefðu menn fengið snaga
inn). Það er alveg rjett, en inenn hafa til að heDgja hatt sinn á. Þessi orð tek
líka stundum ýtt á flot, og aldrei kom- jeg ekki til mín og yfirleitt þykist jeg
ist til iands. Og það er mikið spurs- hafa hagað svo orðum mínum, að ekki
mál, hvort það sje rjett, að vera mjög sje ástæða til að bregða mjer um, að
fljótur á sjer, einkum þegar um fjárhag jeg vilji koma fyrirtæki þessu fyrir
landsins er að ræða.
kattarnef. Ágreiningurinn er að eins
Háttv. þingmaður (M. Ó.) færði það fólginn í því, að minni hlutinn vill fá
sem ástæðu fyrir sinu raáli, að þetta sjerfræðing til að rannsaka málið og
þing hefði látið svo litið eftir sig liggja, fela stjórninni framkvæmdir þess, eins
að það ætti nú að afgreiða þetta mál. og jeg mun víkja að síðar, þegar jeg
Jeg get verið honum saminála um það, svara háttv. framsögum. (M. K.).
að margt af því, sem þingið hefir gjört,
Háttv. 2. þm. Rang. (E. P.) sagði, að
væri betur ógjört; en þá því að eins annað hvort væri, að leggja árar í bát,
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eða leggja landssjóði fyrirtækið á herðar. Jeg held, að þetta sje ekki rjett
álitið. Víðast hvar í öðrum löndum
mun ábyrgðarstarfsemi rekin af fjelögum, en ekki af ríkjunum. Það er vel
hægt að hugsa sjer það, að hægt sje
farið af stað og að landssjóður taki ef
til vill einhvern þátt í fyrirtækinu, þótt
ekki sjeu lagðar árar i bát.
Háttv. 2. þm. Rang. (E. P.) og háttv.
framsögum. (M. K.) tóku það fram, að
brtt. nefndarínnar drægju úr áhættu
landssjóðs. Jeg er samþykkur þvi, enda
var jeg samferða háttv. samnefndarmönnum mínum í að leggja til þeirra
sumra. En þótt svo sje, þá fylgir sá
böggull skammrifi, að þetta fjelag tekur ekki að sje ábyrgðir, sem ríður ekki
hvað síst á; yfirleitt má segja, að verslunarstjettin hafi ekkert gagn af þessu
fjelagi. Þetta dregur að vísu úr áhættunni, en dregur líka að mun úr gagninu. Jeg vil skjóta því fram, að eins til
athugunar, hvort ekki muni hætta á þvi,
að þegar landsjóður hefir tekið að sjer
minni háttar tryggingar, þá muni hin
fjelögin skorast undan að taka að sjer
hinar stærri. Háttv. framsögum. (M.
K.) benti á, hve fjelögin væru gjörn á
að koma með hótanir, eins og líka kom
fram á þinginu 1912, þegar lög voru
sett um það, að ábyrgðarfjelögin skyldu
setja tryggingu fyrir starfsemi sinni.
Þá varð hinn mesti úlfaþytur í fjelögunum. Og sá úlfaþytur var því valdandi, að hætt var við að heimta trygginguna, af hræðslu við að fjelögin mundu
leggja hjer niður alla ábyrgðarstarfsemi,
og var þó auðsætt, að tryggum fjelögum var ekki tjón í þvi, að láta verðbrjef liggja hjer til tryggingar starfseminni. En úr því að fjelögin gjöra úlfaþyt út af ekki stærra atriði, er þá ekki
hugsanlegt, að þau segi sem svo: »Fyrst
þið takið af okkur húsatryggingar og
smærri lausafjártryggiugar, þá kærum

við okkur ekkert um þær stærri<, sem
þó auðvitað eru eins nauðsynlegar fyrir
þetta land og hinar.
• Jeg hjó eftir því orðalagi hjá háttv.
2. þm. Rang. (E. P.), að hann vonaði,
að landssjóður tapaði ekki á þessu;
auðvitað vonum við það allir, en það
er verst, að á slíkri von er ekki hægt
að byggja.
Sami háttv. þm. sagði, að það væri
ómannlegt að afgreiða málið með rökstuddri dagskrá. Mjer finst ekki rjett,
að viðhafa þessi orð. Ef það er rjett,
að hjer sje um allmikla áhættu aö ræða,
þá álít jeg ráðlegt, að hraða ekki málinu svo, heldur kunna fótum sinum forráð. Hitt væri óraannlegt, ef ekkert
frekara væri að gjört, en jeg vænti
þess, að ef dagskráin verður samþykt,
þá útvegi hæstv. ráðherra sjerfræðing
til að rannsaka málið og yfirleitt hafi
heimild til að fá sjer þá aðstoð, sem
hann álitur þurfa til þess að hrínda
málinu áfram eftir föngum.
Háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.) mintist á
skilyrðin fyrir endurtryggingunni. Jeg
get slept að svara þvi, og skirskotað til
svars míns til háttv. 2. þm. Rang. (E.
P.).
Hv. 1. þm. Rvk. (S. B.) skaut þvi til
mín, hvort jeg mundi verða því fylgjandi,
að veitt yrði fje í fjárlögunum til rannsóknar annarri ábyrgðarstarfsemi. Jeg
get lýst því yfir, að mjcr er sönn
ánægja að því, að styðja viðleitni hans
í þessa átt.
Háttv. framsögumaður meiri hlutans
(M. K.) þótti það ósamræmi hjá mjer,
að jeg væri þakklátur flutningsmönnum
þessa máls, en legði þó til, að frumv.
væri ekki afgreitt nú. Jeg býst við,
að jafn greindur maður, sem hann er,
sjái brátt, að hjer er alls ekki um ósamkvæmni að ræða. Minni hlutinn álitur
stóra þörf á þvi, að taka málið á dagskrá og að flutningsmenn eigi, með þvi
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að hafa ýtt við málinu, miklar þakkir ir það hafði jeg að eins 3 vikur þangað
skildar, hvernig sem málinu annars til jeg fór á konungsfund, og úr þeirri
utanför kom jeg ekki fyrr en seint í
reiðir af.
Um lausafjártrygginguna get jeg vís- desembermánuði, og sat þá nokkra
að til þess, sem jeg hefi áður sagt, að mánuði svo, að jeg bjóst jafnan við
áhætttan er að vísu minni, en stór stjórnarskiftum. Þegar það er enn atókostur, að verslunarsjettin verður með hugað, að á mjer hvíldu matvörukaup
landssjóðs, undirbúnin'gur á fjárlagafrv.
þessu útilokuð.
Háttv. framsögum. (M. K.) gat þess, og fleiri frv., auk þess sem jeg gat búað jeg hefði ámælt meiri hlutanum fyr- ist við áð fara frá á hverri stuudunni,
ir það, að hafa ekki útvegað skýrslur þá var ekki eðlilegt, að jeg fitjaði upp
um brunatjón. Ef jeg hefði ámæltmeiri á fyrirtækjum, sem stórvægileg mega
hlutanum, þá hefði það náð til allrar teljast, enda talið svo yfirleitt, að bráðanefndarinnar, og því minni hlutans líka. birgðaráðherra eigi að eins að rækja
En nú voru orð mín að eins svo, að venjuleg störf, sem til falla. Þetta var
jeg taldi óheppilegt, að nefndin hefði mjer því ókleift, þótt mjer þætti leitt
ekki haft fyrir sjer skýrslur um bruna- að geta ekki hrundið áfram málum,
tjón; hitt var ljóst, að hvorugur hlut- sem jeg hafði áhuga á. Þetta segi jeg
inn gat útvegað þær skýrslur. Og ekki af því, að jeg eakni ráðherraemþetta, að skýrslurnar vantar, er eitt af bættisins, heldur af þvi, að jeg sakna
þvi, sem veldur því, að jeg vil vísa þess, að hafa ekki getað komið því farm,
málinu til stjórnarinnar.
sem jeg vouaði, að gæti orðið þessari
Háttv. þm. V.-ísf. (M. Ó.) þótti of þjóð til gagns.
hátt i lagt, að gjöra reksturskostnaðinn
Háttv. framsm. (M. K.) kom með ýms
10 þús. kr., og færði það tiJ, að ákveð- dæmi til að sýna það, að svo framarinn tími yrði hafður til viðtöku iðgjalda. lega sem menn hugsuðu alt af um áhættÞað getur nú verið fremur ókostur en una, væri lítilla framkvæmda von; hann
kostur að hafa timann ákveðinn, að nefndi t. d. að menn þyrðu ekki að ráðroinsta kosti fyrir þá, sem við fjelagið ast í búskap, af því að rollurnar gætu
skifta. En annars gjöri jeg ráð fyrir, farist úr pest o. s. frv. Það er rjett hjá
að hvorugur okkar geti í bili sagt ná- háttv. þm., að mannlegu lífi er svo
kvæmlega um, hvað kostnaðurinn muni háttað, að vjer verðum að taka á oss
nema miklu.
ýmsar áhættur. En þótt menn sjeu í
Háttv. framsögum. (M. K.) veik því engura vafa um það, að þeira sje pertil 'mín, að fremur væri ástæða til að sónulega óhætt að leggja út í eitthvert
ámæla stjórninni heldur en nefndinni fyrirtæki, þá álit jeg, þegar um landsfyrir aðgjörðir i þessu máli. Jeg ámæli sjóð er að ræða, að aðalreglan eigi að
ekki nefndinni og ekki stjórninni held- vera sú, að spekúlera aldrei á nokkurn
ur, þótt ekki hafi hún útvegað þessar hátt með fje landssjóðs. Fyrir landsskýrslur. Jeg skal taka það fram, að sjóðs hönd mega menn aldrei segja:
jeg var að hugsa um að hreyfa þessu Vogun vinnur og vogun tapar. Frá
máli, en átti svo stutta setu sem ráð- landssjóði á að halda allri áhættu, sem
herra, að mjer var það ekki unt, og hægt er að forðast.
auk þess önnum kafinn allan þann
Háttv. framsm. (M. K.) fórust orð á
tíma. Jeg tók við ráðherraembætti í þessa leið, að jeg hefði ekki haft viðjúlí byrjun og stóð þá Alþingi yfir; eft- leitni til að bjarga málinu í örugga
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höfn. Jeg hefl nú eins og flestir verið
önnum kafínn alt þingið, en jeg hefi þó
reynt að hugsa mjer, hvemig heppilegast mundi að koma þessu máli fyrir,
og hefi nú vikið nokkuð að þvíínefndarálitinu. T. d. hefi jeg bent á fyrirkomulag, eins og það er í Baden, sem jeg
skýrði frá i fyrri ræðu minni. Það
fyrirkomulag er svo, að ríkið ber enga
áhættu og leggur ekki fje í fyrirtækið,
en umsjón hefir ríkið með þvi og innheimtu iðgjalda, sem er svo fyrir komið,
að allir húseigendur greiða eftir niðurjöfnun skaðann af brununum. Sá galli
hefir þótt á þessu fyrirkomulagi, að iðgjöldin hafa verið mjög mishá árlega,
alt eftir því, hvað skaðamir hafa orðið
miklir. Þetta fyrirkomulag og önnur
er ástæða til að athuga, og því vil jeg
fela málið stjórninni til rannsóknar.
Að öðru leyti hafi jeg ekki ástæðu til
að fara frekar út i þetta mál. Jeg skal
að eins endurtaka þá yfirlýsingu, að
fyrir mjer vakir alls ekki það, að draga
úr því, að vátryggingar komist í innlendar hendur, heldur hitt, að ekki sje
rasað um ráð fram i slíku stórmáli og
varlega sje farið í það, að binda landssjóð við slíkt mái. En á innlendar
hendur á málið að komast.
Ráðherra: Jeg skal ekki talalangt
um þetta mál. Jeg verð að játa það,
að mig brestur þekkingu til að tala um
það að gagni.
Jeg tek undir með þeim, sem sagt
hafa, að frumv. væri ekki eins glögt og
skyldi, þar" sem um er að ræða innskot
í lögin. En samt iná samþykkja það
númeð brtt., og sjá, hvemig það tekur
sig út eftir 2. umr.
Ef það yrði að ráði, að vísa þessu
máli til stjórnarinnar, þá væri nauðsynlegt að heimila henni eitthvert fje, til
þess að rannsaka málið; því vitanlega
Alþt. 1915. B. III.

hefir stjórnin ekki meira vit á þessu
máli en aðrir, og öll rannsókn önnur
en þessi, sem jeg mintist á, yrði bara
kák.
Annað mál er það, ef stjórninni
yrði heimilað fje til það rannsaka og
undirbúa stofnuu lífsábyrgðarfjelaga, þá
gæti hún látið sömu mennina einnig
rannsaka þetta mál. Jeg gettekiðundir með háttv. framsm. minni hl. (S. E.),
að það er ekki von að stjórnin hafi
rannsakað málið hingað til. Stjórnin
getur ekki á neinn hátt komið þessu
máli í framkvæmd, fyrr en hún færnægilegt fje. Það dugar ekki að skipa stjóminni að gjöra þetta eða hitt, og heimila
henni ekki neina fjárveitingu til þess.
Skúli Thoroddsen: Eftirþvi, sem
jeg hugsa meira um mál það, er hjer
um ræðir, sje jeg það æ betur ogbetur
að jeg get ekki greitt götur neins þess,
er framgang þess heftir, þar sem jeg
tel það mjög mikilsvarðandi, að málið
nái, eft unt er, fram að ganga á þinginu, eða sje þó að minsta kosti yfirvegað sem rækilegast og komist þvítilefri
deildar.
Jeg tel það yfirleitt mjðg leitt, að innlent brunabótafjelag skuli enn ekki hafa
getað komist á laggirnar.
Ástæðuraar til þess eru öllum kunnar, og að visu mjög skiljanlega, með
þvi að »Brunabótafjelag íslands< gat
samkvæmt lögunum frá 27. nóv. 1907
ekki tekið til starfa, nema endurtrygging fengist hjá útlendum brunabótafjelögum; en erlendu ábyrgðarfjelögin
neituðu um alla endurtryggingu; —
vildu sjálf sitja ein áfram að krásinni, meðan sætt væri.
Á hinn bóginn dylst eigi, hve afaráríðandi það er, að við fáum sem afira
bráöast komið máli þessu áleiðis, þar
sem fjeð streymir nú árlega út úr land74
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inu, og það ekkert smáræði, þar sem
ábyrgðarfjelögin taka jafnvel 10—12°/00
fyrir ábyrgð á lausafje, og húseignum
utan Reykjavíkur.
Það er því ekki ákjósaniegt, að minu
áliti, að draga málið nú frekar á langiun en orðið er. En verði frumvarpið,
sem hjer liggur fyrir, samþykt, þágeta
lögin strax komið til framkvæmda, ef
vel gengur, en stjómin ella undirbúið
málið til næsta þings. Ef dagskráin
aftur á móti verður samþykt, þáhlýtur
framkvæmd laganna að dragast um
óákveðinn tíma, og þvi get jeg ekki
greitt henni atkvæði mitt.
Jeg skil það vel, að hv. minni hl. (S.
E.) sje kvíðafullur, og þyki dhœttan vera
mikil fyrir landssjóð; en þegar tekið er
tillit til þess, aS ekki fæst vátrygt nema
*/8 af verði eignarinnar, þá virðist mjer
áhættan þó ekki vera mjög mikil.
Brunahættan minkar þá og talsvert við
það, að eftirlitið hljtur að verða að mun
betra en nú er, þar sem sveitar- eða
bæjar-fjelaginu, sem eignin er i, er ætlað, að vátryggja hana og að */« hluta,
svo að öllum hlýtur þvi, að vera það
mjög hugleikið, að brunar verði eínatt
fyrirbygðir, eða stöðvaðir, sem og æ að
uppvíst verði, ef um glæpi er að ræða. —
Þá má og benda á það, að meiri líkur eru til, að útlendu ábyrgðarfjelögin
verði fús á, að endurtryggja, ef frumvarp þetta verður að lögum, þar sem
þau hljóta þá og að vita, að það er þá
ekki lengur á þeirra valdi, að hefta
framkvæmd laganna.
Jeg sje og ekki ástæðu, til að hafa
iðgjöldin eins lág, eins og ráðgjört hefir
verið. Mjer finst, að Islendingar ættu
mjög fúslega að sætta sig við það, að
borga jafnvel 8—10 %0 fyrst um sinn,
þegar fjeð á að renna í vasa landsmanna
sjálfra, þar sem þeir hafa ella orðið að
sætta sig við, að borga 10—12°/00, og
fjeð þó alt runnið ut úr landinu.

Ef hepnin er með, þá hlýtur fjelaginu og fljótt að safnast sjóður að mun,
og áhætta landssjóðs þá og að hverfa. Þá
má og eigi gleyma því, að það, að voga
aldrei, það er — að tapa einatt.
En fari, sem verst getur farið, að
landssjóður bíði stórtjón, þ. e. verði að
leggja út fje að mun, og eiga það útistandandi árum saman, uns auka-iðgjöldin hafa safnast svo, og fjelagið efnast
svo ella, að landssjóður fái sitt aftur,
þá ber œ að hafa það í huga, að það
var góðu nauðsynjamdlefni til styrktar,
er landssjóður tók á sig áhœttuna, sem
og skylt var.
Og góða mdlefnið œ það, sem gott er,
að hafa liöið fyrir; — hefir þá og sín
umbun, fyrr eða síðar, í för með sjer,
og getur þá og á þann háttinn æ orðið landinu, og öllum, til ómetanlegrar sí-blessunar.
Jeg skal svo ekki orðlengja frekar
um þetta mál, en mæli sem best með
því, að frumvarpið og breytingatillögur
meiri hluta nefndarinnar fái fram að
ganga.
Björn Kristjánsson: Því miður
hefi jeg ekki vit á þessu máli sem
skyldi, en jeg tel það vafasamt, að það
sje rjett, að landssjóður taki að sjer
þessa ábyrgð, sem hjer er farið fram á,
og því er mjer mjög illa við, ef á að
fella burtu ákvæðið í gildandi lögum
um það, að endurtryggja skuli i útlendum fjelögum. í öðrum löndum er þessu víst
venjulega hagað á alt annan hátt; þar
eru hlutafjelög, sem taka að sjer brunatryggingar. Þessi hlutafjelög eru öll
stofnuð með litlu fje, en stækka svo
smátt og smátt, eftir þvi sem þeim vex
fiskur um hrygg. Jeg veit ekki hvort
það er rjett, en mjer hefir fundist jeg
finna það á ummælum manna hjer í
deildinni, að menn haldi, að það þurfi
margar miljónir til þess, að stofna slikt
fjelag. Þetta er algjör misskilningur.
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Fjelögin eru venjulega stofnuð á þann
hátt, að svo og svo miklu hlutafje er
lofað, en svo er ekki borgað inn nema
% hluti af upphæðinni. Jeg gæti, máli
minu til sönnunar, nefnt mörg fjelög,
sem stofnuð eru á þenna hátt, og eru
þó nú orðin stórrík. Jeg er viss um
það, að ef við förum eins að, þá getum
við vel stofnað slíkt fjelag hjer á landi.
Ef landssjóður tæki stóran hlut í fjelaginu, þá er jeg viss um, að margir menn
mundu vekjast upp, sem einnig vildu
taka hlut. Með þessu lagi fengjum við
sjóð i landinu, peninga en ekki ábyrgðir. Samkvæmt reynslu annara þjóða
er óhætt að fullyrða, að 20% af lofuðu
hlutafje er nægilegt, til þess að tryggja
það, að. fjelagið fari ekki um koll, og
árstekjur fjelagsins mundu venjulegast
nægja, til þess að borga alla bruna.
Þetta er miklu rjettari leið en sú, sem
frumvarpið bendir til að farin verði, og
mjer finst að við ættum ekki nú að
stofna fjelag með sameiginlegri ábyrgð,
og því síður ættum við að fella burtu
úr núgildandi lögum ákvæðið um endurtrygginguna. í raun og veru hefir
landssjóður ekkert handbært fje nú, til
þess að taka að sjer slíka ábyrgð, sem
þá honum er ætluð með þessu frumv.
Mjer kemur, eins og jeg hefi áður sagt,
málið þannig fyrir sjónir, að best verði
að stofna stæðiiegt innlent fjelag, og
jég er viss um, að það fjelag yrði gróðafyrirtæki.
Af þessu, sem jeg hefi nú sagt, geta
menn sjeð það, að jeg mun greiða þeirri
rökstuddu dagskrá, sem háttv. minni
hl. ber fram, atkvæði mitt. Ábyrgðir,
sem landssjóður gengur í, bæta ekki
lánstraust landsins. Það er miklu betra
fyrir landið, að borga út beinharða peninga, heldur en ganga í ábyrgðir. Annars skal jeg geta þess, að jeg hefi
jniklu meiri tilhneigingu til þess, að
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styðja að innlendum »Assurance< fyrir
islensk skip en hús. Áhættan við að
tryggja islensku skipin er miklu minni
en við að tryggja þau útlendu, og af
þvi leiðir, að við verðum að borga
brúsann fyrir útlendu klaufana, sem
sigla hjer við land, án þess að þekkja
nokkuð strenduraar.
Jeg hefi nú gjört grein fyrir, hvemig
jeg mun greiða atkvæði. Jeg vil láta
vísa málinu til stjórnarinnar; raunar
treysti jeg henni ekki til þess, að ihuga
málið svo i nokkru lagi sje, en jeg
treysti þvi, að hún útvegi sjer þá hjálp,
sem til þess þarf.
Matthías Ólafsson: Mig langar
til, að bæta nokkrum orðum við það,
sem jeg hefi áður sagt. Það, sem okkur
greinir á um hjer i deildinni, er það,
hvort við eigum aðsetja eða ekki setja.
Qestur Pálsson segir einhversstaðar frá
mönnum, sem voru að setja bát. Þeir
lágu fram á bátinn og nokkrir sögðu:
»Jæja, eigum við að setja?« >Jú, ættum við ekki að setja?« sögðu sumir.
Þeir þrefuðu um þetta lengi vel, en
settu ekki bátinn að heldur. Að endingu kom ólag og tók bátinn úr höndum þeirra og braut hann í spón. Jeg
vona að endirinn verði ekki hjá okkur
sá, að bátinn okkar flæði í þessu máli
hjer í deildinni, en jeg er viss um það,
að brunatryggingabátinn flæðir, ef við
erum alt af að rannsaka, en finnum aldrel
neitt. Annars er það einkennilegt með
suma háttv. þingm. hjer i deildinni, að
þeir eru óðfúsir á að láta rannsáká
sum mál upp aftur og aftur, en önnur
mál er ekki komandi við, að þeir vilji
láta rannsaka á nokkum hátt. Oet jeg
þar bent á meðferð járnbrautarmálsins
hjer í deildinni. Mjer virðist þetta mál
vera svo undirbúið, að við munum
tæpast græða mikið á að bíða lengur.
7V
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Ef við verðum fyrir skaða í byrjun,
jæja, þá það, þá höfum við rekið okkur á — af skaða verður maður hygginn
— og við vitum þá betur en áður, hvað
við eigum að laga.
Háttv. framsm. minni hl. (S. E.) óttast
það mjög, að húsavirðingarnar verði
hafðar svo háar. Jeg óttast ekki
mjög, að svo verði; minsta kosti mundu
þær ekki hækka við það, að innlendir
menn hefðu eftirlit með virðingargjörðunum. öðru máli er að gegna með
ástandið, eins og það er nú. Nú virða
menn sjálflr húseignir sínar út um landið, og vátryggja þær svo í útlendum
fjelögum. Með þessu er beinlínis lokkað til glæpa, því flestum stendur á
sama um þó útlendu fjelögin tapi. Jeg
er viss um, að hugsunarháttur margra
manna mundi breytast við það, að innlent fjelag kæmist á stofn. Mjer er
annars alveg óskiljanleg þessi hræðsla
manna við það, að við töpum á því,
að vátryggja eignir okkar sjálflr. Af
hverju halda menn, að útlendu ábyrgðarfjelögin vilji taka að sjer að tryggja
eignir okkar fyrir brunahættu? Það er
auðvitað af því, að þeim er það stór
gróðavegur.
Það var ðpurt að því áðan, hvort
landssjóður eigi að fara spekulera.
Má jeg þá slá fram annari spurningu:
Hve nær gjörir landssjóður nokkuð, sem
ekki er spekulation? Auðvitað aldrei.
Þegar þingið veitir fje úr landssjóði til
einhverra fyrirtækja, þá fylgir því alt
af nokkur áhætta. Við vitum ekki
nema svo kunni að fara, að fjárveitingarnar verði að engum notum.
Háttv. þm. N.-ísf. (Sk. Th.) lagði
skynsamlega og rjett til þessara mála.
Hann finnur til þess, hvílík hörmung
það er, að láta það viðgangast, að ár
eftir ár streymi stórfje út úr landinu
til þessara ábyrgðarfjelaga, í stað þess
að stofna innlent ábyrgðarfjelag, sem

landið mundi græða mikið fje á, að
minsta kosti svo framarlega, sem ekki
bæri þvi tíðari og meiri óhöpp að
höndum.
Háttv. 1. þm. G.-K. (B. K.) áleit, að
önnur ábyrgð ætti að ganga fyrir þessari, nefnilega ábyrgð á skipum, þvi að
það myndi borga sig betur. Jú, það er
mikið rjett, en það er ekki svo að skilja,
að flutningsmennirnir hafi ekki athugað
þetta.
Flutningsmenn vildu fara til
málsaðilja og vita, hvað þeir legðu til
þessa máls. Við kölluðum því helstu
útgjörðarmenn hjer á fund okkar, og
bárum þetta undir þá, en þeir kváðust
þá ekkert hafa um málið hugsað. Lofuðu þeir að kalla samau fund meðal útgjörðarmanna, til þess að ræða málið.
Eftir sex vikur fengum við svo svar
frá þeim, og hverju ætli þeir hafi svo
svarað? Jú, viti menn, svarið var á
þá leið, að þeir -álitu málið ekki tímabært. Það er því ekki annað sýnna en
að hundruðum þúsunda verði ausið út
úr landinu mörg ár enn í þessu skyni.
Þó farið verði að spyrja landsmenn um
þetta, er ekki við þvi að búast, að þeir
geti, fremur en við, sagt hvað rjett er í
þessu máli.
Háttv. 1. þm. G.-K. (B. K.) hjelt, að
það værí heppilegast, að hlutafjelag
byrjaði á þessum tryggingum með ábyrgð
landssjóðs, og skildi jeg hann svo, að
með því móti teldi hann það gróðaveg.
Mjer er ómögulegt að skilja, hvernig
þetta ætti fremur að vera gróðafyrirtæki fyrir einstaka menn, heldur en
fyrir landssjóðinn. Eins og jeg hefi áður
tekið fram, munu útlendu ábyrgðarfjelögin ekki hafa haft skaða á ábyrgðunum. Þau sæktu naumast eins mikið
eftir ábyrgðum, eins og þau gjöra, ef
þau hefði skaða á því.
Jeg vona, að háttv. deild láti nú þetta
mál ganga áfram, ekki einungis til 3.
umræðu, heldur og til efri deildar. Það
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má ekki lengur dragast, að hefjast
handa í þessu máli, því að hvert áríð,
sem liður, án þess nokkuð sje í þessu
gjört, er biáber skaði fyrir landið.
Jeg verð að leggja mikla áherslu á
það, að það er hreinn og beinn álitsbnekkir fyrir okkur, að hafa ekki tekið
þetta mál upp, því að það getur ekki
heitið sæmilegt fyrir fátækt land, að
fleygja frá sjer árlega stórfje í erlend
gróðafjelög, í stað þess að stofna nú innlent ábyrgðarfjelag, sem landið gæti
stórgrætt á.

nær ekki. Jeg held að það sje töluverður vandi, að segja ura það, ep jeg
vil segja, að þetta eigi ekki að vera
»spekúlations«-fyrirtæki. Það er enginn
vafi á því, að svo framarlega sem landssjóður tekur að sjer brunabótaábyrgð,
þá minkar tiltrú hans. (Matthias Ólafsson: Uss-uss-uss). Það er ekki nóg að
segja U88, því að það er gefið, að það
gengur svona til, bæði um einstaka menn
og stofnanir, að þeir, sem hafa með
höndum áhættu, sem ekki er hægt að
reikna út, missa traust að sama skapi
og áhættan vex, tiltrúin minkar.
Framsöguni. minni hl. (Sig.
Jeg held því fast fram, að það má
Eggerz): Háttv. þm. V.-ísf. (M. Ó.) ekki hleypa landssjóðnum inn i slik
sagði, að það væri ekki ástæða til að »spekúlations«-fyrirtæki, að minsta kosti
vera neitt hræddur í þessu máli. Þetta ekki fyr en málið hefir verið rækilega
er að eins almenn athugasemd, sem rannsakað, svo að menn gangi ekki
hann leitaðist ekki við að byggja á rök- gruflandi að þvi, hvað gjöra beri. Ef það
um, þvi að hitt mintist hann ekki á, er rjett, sem háttv. þm. V.-ísf. (M. Ó.)
hvort af þessu gæti leitt hættu fyrir tók fram, að það sje ekki ábætta fyrir
landssjóðinn. Yfirleitt varð jeg ekki landssjóðinn, að leggja út i þetta, heldvar við, að það kæmi neitt nýtt fram í ur sje hjer miklu fremur um gróðafyrræðu hans, sem ástæða væri til að minn- irtæki að ræða, þá er ógnarlega hægt
ast á. Hann talaði um, að svo framar- að komast út úr málinu á annan hátt,
lega sem þessari ábyrgð væri fyrirkom- með því að húseigendur ábyrgist með
«T á þá léið, sem hugsað væri i frumv., gagnkvæmri ábyrgð hver hjá öðrum.
þá væri sjálfsagt, að virðingarmenn Svo framarlega sem það er rjett, að
væru skipaðir, til að gjöra virðingar þetta sje áhættulitið, þá mætti koma
undir eiðstilboð. Jeg vil leyfa mjer að því fyrir á þenna hátt.
Annars voru þær skrítnar, allar þessminna hann á, að nú virða virðingarmenn undir drengskaparheit, sem kom- ar athugasemdir í ræðu háttv. þm. V.ið er í staðinn fyrir eiðinn. (Matthías ísf. (M. Ó.) um lyftistangir o. s. frv. o.
Ólafsson: Hjer í Reykjavík). Einnig s. frv. Jeg sje ekki betur, en að bæði
úti um land; 'það er alstaðar heimtað. meiri hlutinn og minni hlutinn vilji að
(Matthias Ólafsson: Það er ekki virt málið gangi áfram. Ágreiningurinn er
til brunabóta úti um land). Jú, það er að eins sá, að minni hlutinn vill rannmjög víða gjört. í þeirri sýslu, sem jeg saka málið betur, og fara að engu óðser kunnugastur, er fjöldi húsa virtur til lega, og það er mjög eðlilegt, þegar til
brunabóta. ((Matthias Olafsson: Hjá þess er litið, að hjer í háttv. deild hefir
hvaða fjelögum?). Hjá ýmsum fjelög- enginn maður nokkurn snefil af sjerum, t. d. þvi, sem bankastjóri Sighvat- þekkingu í þessu máli. Þegar verið er
að tala um að setja á stað fyrirtæki,
ur Bjamason hefir umboð fyrir.
Háttv. þingmaður var að tala um, sem útheimtír sjerþekkingu, þá má það
hve nær landssjóður spekúleraði og hve- furðulegt heita, að þeir menn, sem vanti
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ar alla sjerþekkingu, skuli ekki vilja Okkur framsögumönnunum hefir tekist
láta setja það á stofn einmitt á grund- að tala nokkurn veginn hógværlega um
velli sjerþekkingarinnar. Mjer er ómögu- þetta mál að þessu, en háttv. framsögulegt að skilja, að það hafi verulega þýð- maður minni hlutans (S. E.) fór að hitna
ingu fyrir þetta mál, hvort það er sett töluvert i ræðulokin. Þó vona jeg að
á stað nú á þessu þingi eða látið bíða sá hiti líði bráðlega hjá.
Jeg skal leyfa mjer að byrja á að
næsta þings. Jeg skil ekki, að þvi
liggi svo á, að það geti ekki beðið 1— athuga nokkuð ræðu hans. Hann bygði
2 ár, svo að hægt sje að setja það á mikið á þvi, að hjer vantaði algjörlega
stofn á skynsamlegan hátt. Og þvi sjerþekkingu í þessum efnum, og sagði,
fremur væri ástæða fyrir þingið til að að það væri óforsvaranlegt, að gjöra
krefjast þess, að málið yrði sem best nokkuð í málinu, áður en sjerþekking
rannsakað, þar sem það er vitanlegt, að væri fengin. En þetta er ekki allshvergi nokkurstaðar, hvar sem leitað er kostar rjett, vegna þess, að við undirá bygðu bóli, eru til landstryggingar. búning þessa máls fyrir þingið 1907
Reynslan sýnir, að menn hafa ekki vilj- leitaði stjórnin upplýsinga til bestu sjerað láta rikissjóðina lenda í brunahætt- fræðinga, sem kostur var á, ekki hjer
unni. Mig stórfurðar á því, að menn á landi, heldur erlendis, og það hjá
skuli hrista höfuðið yfir því, að jeg vil mönnum, sem ekki voru á nokkurn
skjóta þessu máli uudir dóm Bjerfræð- hátt viðriðnir hin útlendu ábyrgðarfjeinga, því að það hlýtur að hafa stór- lög, sem hjer starfa. Stjórnin mun hafa
verulega þýðingu fyrir málið, að það snúið sjer til þessara manna einmitt af
sje sett á stað á rjettum grundvelli.
þeirri ástæðu, að hún hafi búist við, að
Jeg vona fastlega, að allir varfærnir hætta gæti verið á, ef hún leitaði til
menn, og allir þeir, sem vilja þessu máli þeirra manna, sem á einhvern hátt
vel, stuðli að því, að það verði sett á væru riðnir við þau fjelög, sem hafa
stofn á grundvelli sjerþekkingarinnar.
okrað á okkur, að þeir myndu gjöra alt
Ut af orðum hæstv. ráðherra, þar hugsanlegt til að stuðla að þvi, að su*
sem hann tók það fram, að hann treysti skoðun ríkti hjer framvegis, sem gjörði
sjer ekki til að undirbúa þetta mál, og það að verkum, að við flytum sofandi
óskaði, að því yrði vísað til undirbún- áfram í þessu máli, eins og sumir álíta
ings til manna, sem hefðu sjerþekkingu nú heppilegast.
á því, skal jeg leyfa mjer að lýsa yfir
Jeg ætla að geta þess hjer, að það
því, að jeg mun ekki draga úr því, að hefir komið fram töluverður misskilnstjórnin fengi nægilegt fje til að láta ingur á nefndarálitinu og brtt., og furðrannsaka það sem best, og jeg vona, aði mig það stórlega, þvi að það er ekki
að sem flestir háttv. þingdeildarmenn einasta háttv. framsm. minni hl. (S. E.),
segi slíkt hið sama.
sem á þessu hefir flaskað, heldur og
ýmsir fleíri. En það eru í rauninni
Framsðgum. meiri hl. (Magnús ekki veruleg atriði. Þeir halda þvi
Kristjánsson): Það er að eins ör- fram, að því sje slegið föstu í nefndar-.
lítið, sem jeg ætla að leggja til málanna áliti meiri hlutans, að iðgjaldið eigi að
í þetta sinn. Jeg var farinn að vona, vera 1/a°/0. Það er mjög fjarri því, að
að jeg kæmist hjá því að standa upp svo sje, en þar er að eins bent á, að
aftur, en úr því að það gat ekki orðið, það myndi ekki vera mjög óvarlegt að
skal jeg lofa því, að vera stuttorður. hafa þetta gjald, og það var álit nefnd-
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arinnar, að gjaldið ætti að vera eitthvað lægra en það hefir verið hjá hinum útlendu fjelögum.
Háttv. frsm. minni hl. (S. E.) hefir
lagt mikið upp úr fyrirkomulaginu á
Þýskalandi, þar sem hann segir að ríkið
hafi ekki annað með þetta að gjöra en
að innheimta gjöldin. Jeg er ekki viss
um að þetta sje rjett skýrt frá. Mjer
er það óskiljanlegt, hvers vegna ríkið
ætti að hafa á hendi innheimtu fyrir
einstaka menn. Mjer finst háttv. frsm.
minni hl. (S. E.) ætti ekki að draga
þetta fram sem fyrirmynd. Mjer skilst
á honum, að þessi þjóð ætti að vera
sjálfri sjer nóg í flestu, og þá ekki síður í þessu en öðru. Jeg verð nú að
segja það, að með því fyrirkomulagi,
sem hjer er gjört ráð fyrir, álít jeg, að
frumv. sje forsvaranlega undirbúið, eins
og það liggur fyrir. Hann vildi gjöra
mikið úr áhættunni, en að þvi er það
snertir, skai jeg í bráðina láta mjer
nægja að vísa til þeirra orða, sem hv.
1. þm. G.-K. (B. K.) viðhafði fyrir
skemstu.
Þá mintist háttv. framsm. minni hl.
(S. E.) á það, að það gæti komið fyrir,
að hætta stafaði af þvi, að útlendu fjelögin neituðu að taka lausafjártryggingar, efinnlent fjelag hefði húsatryggingarnar. Jeg gjöri nú ekki mikið úr þvi.
Jeg býst við, ef einhver innlendur maður yrði svo lítilþægur, að vilja skifta
við þessi útlendu fjelög, þá tækju þau
því með þökkum. En viðvíkjandí þvi,
sem hann sagði, að það væri óforsvaranlegt, að spekúlera með landssjóðinn
á þennan hátt, verð jeg að segja, að
jeg álít að honum hafi ekki verið full
alvara, heldur hafi hann ekki hugsað
út i það, að þetta gétur ekki talist
»spekúlation«, þótt landsmenn verði
losaðir við að búa undir einokun i
fjöldamörg ár. Við nánari athugun
vænti jeg, að hann sjái, að þetta nær
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ekki nokkurri átt hjá honum. Sje jeg
svo ekki ástæðu til að vera að eltast
við þetta lengur; en áður en jeg setst
niður, skal jeg víkja að því, .að jeg er
þakklátur háttv. 1. þm. G.-K. (B. K.)
fyrir þær upplýsingar, sem hann gaf
í málinu. Jeg get ekki betur sjeð en
að þær hafi gengið eingöngu í þá átt,
að styðja málstað meiri hlutans, enda
þótt hann benti á aðra aðferð, sem honum þykir hagkvæmari, en jeg fyrir
mitt leyti get faliist á að sje betri, nefnilega þá aðferð, að stofna sjestakt hlutafjelag, sem landssjóður leggi þó til stórfje. Jeg hygg, að það væri undir öllum kringumstæðum eðliiegast, eins og
gjört er ráð fyrir, með þvi fyrirkomulagi, sem hjer er stungið upp á, að hver
einstaklingur nyti hagnaðar eftir hlutdeild sinni, og bæri um leið áhættuna
í rjettu hlutfalli við aðra.
Hátttv. 1. þm. G.-K. (B. K.) sýndi
fram á það með rökum, að öll þau útlendu ábyrgðarfjelög, sem hjer hafa
starfað, hafi stórgrætt, svo að þau hafi
ekki þurft að leggja fram nema litinn
hluta hlutafjárins, vegna þess, að innborguð iðgjöld hafa nægt til að standa
straum af útgjöldUnum. Þetta eru svo
mikilsverðar upplýsingar, að jeg vænti,
að allir geti nú sjeð, að bjer er ekki
ógætiiega af stað farið. Eitt þótti mjer
undarlegt í ræðu háttv. 1. þm. G.-K.
(B. K.), þegar hann kveðst kunna illa
við sameiginlega ábyrgð fyrir vátryggingunni. Ef jeg man rjett, þá kunni
hann ekki illa við. þetta, þegar veðdeildarlögin voru siðast á ferðinni. P&
áleit hann þetta fyrirkoraulag gott, þvi
að það gæfi brjefunum meira gildi i útlöndum. Þá mintist sami háttv. þm. á
það, að ef til vildi væri rjettast að láta
innlenda skipaábyrgð ganga fyrir. Jeg
álit þó, að rjett sje að láta í þessu efni
fyr9t um sinn nægja með Samábyrgðina, sem er góður visir til skipaábyrgð-
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arfjelags. Hvað þetta innlenda ábyrgðarfjelag snertir, álit jeg, að með stofnun
Samábyrgðarinnar sje stigið stórt spor
i rjetta átt, því að jeg verð að álíta, að
áhættan sje roeiri á sjó en landi, og
var því rjett að byrja á skipaábyrgðinni, og sjá hvernig sú tilraun gengi
áður en lengra væri farið.
Jeg hefi lofað að vera stuttorður, og
þótt margt hafi verið tekið fram, sem
jeg hefði viljað svara, þá er jeg nú
svo gjörður, að jeg vil ekki tala lengur nje oftar en nauðsyn krefur, og skal
hjer því staðar numið.
Framsm. minni hl. (Sigur.ður
Eggerz: Mjer skildist svo á ræðu
háttv. þm. Ak. (M. K.), að honum fyndist jeg tala af óstillingu í síðustu ræðu
minni. Mig furðar á þeirri athugasemd,
þvi að jeg býst við, að þó að leitað
verði í gegn ura aliar ræður mínar í
þessu máli, þá muni örðugt að finna
hnútukastið. Á hinn bóginn þykist jeg
vita, að ekki sje örgrant um það, að
ýmsir hafi varpað hnútum að mjer. En
vondur málstaður verður ekki betri, þó
hnútum sje raðað i kringum hann, og
góður málstaður deyr ekki, þó hnútur
skelli á honum.
Háttv. þm. Ak. (M. K.) talaði um það,
að svo gæti farið, ef stjórninni væri
falið að fá sjerfróðan mann til að rannsaka þetta, að þá fengi hún sjer sennilega útlending, en hann yrði að sjálfsögðu bundinn af hagsmunum erlendra
fjelaga. Rjett er þetta hjá hv. frsm. meiri
hl., að erlendi maðurinn gæti verið hagsmunabundinn, en fyrir þetta verður
sigltmeð því, að feia innlendum manni
rannsóknina. Við eigum ýmsa menn,
sem eru fróðir um þessa hluti, og væru
þeir -ekki nógu fróðir um einhver atriði,
gætu þeir kynt sjer málið betur.
Sami háttv. þm. (M. K.) talaði um
það, að menn mættu ekki verasofandi.

Jeg fæ ekki sjeð með hvaða rjetti hann
talar um svefn, þó að jeg vilji vísa
þessu og öðrum jafn mikilvægum málum til stjórnarinnar, til þess að þau sjeu
athuguð gaumgæfilega. En hitt er með
miklu meiri rjetti hægt að kalla andvaraleysi, að vilja afgreiða málið i
flaustri og án allrar íhugunar.
Háttv. þm. Ak. (M. K.) talaði um, að
mjer skjátlaðist viðvíkjandi 1/2°/0 gjaldinu. Þetta er ekki íjett. Jeg hefi aldrei
lýst því yfir, að 1/a°/o væri ákveðið í
frumvarpinu, en jeg hefi að eins talað
um tillögu þá, sem háttv. meiri hluti
gjörir í nefndarálitinu um þetta atriði.
Og jeg stend við það, að það væri ekki
undir neinum kringumstæðum nein forsjá í því, að að setja gjaldið svo lágt,
þó það kunni að hljóma vel í evrum
vátryggjanda, þvi fyrirsjáanlegt er, að
brunatjón á landinu mundu nema meira en
hjer um bil 40 þús. kr. á ári; að minsta
kosti þarf ekki mikla stórbruna til þess.
Meiri hlutinn gjörir lítið úr þvi, að
nokkrar verulegar breytingar sjeu i
frumv. á lögunum frá 1907. En þetta
er misskilningur; breytingin er gífurleg;
þvi að lögin frá 1907 eru bygð á þeim
grundvelli, að endurtrygging eigi að
vera eða á þeim visindalega viðurkenda
vátryggingargrundvelli, en hjer er þvi
slept burt. En hvernig ætli standi á
því, að erlend fjelög heimta endurtryggingu, þar sem þau fá þó lægri iðgjöld
fyrir bragðið? Ástæðan er sú, að þau
treysta sjer ekki af eigin mætti, að taka
áhættuna alla, af því hún er svo óútreiknanleg.
Háttv. þm. Ak. (M. K.) virtist visa,
sínu máli til stuðnings, til ummæla hv.
1. þm. G.-K. .(B. K.), en jeg hygg, að
þau ummæli, sem hann viðhafði um
málið, styðji skoðun minni hlutans, því
jeg heyrði ekki betur en að geigur
væri í honum við það, að fara þessa
nýju óreyndu leiðir rannsóknarlaust, en
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hine vegar benti bann á þær leiðir, sem hyggilegt sje, að gjöra breýtingar á lögannarsstaðar væru farnar í heiminum. unum frá 1907, áður en rannsókn sje
Annars er ekki svo að skilja, að þótt gjörð. Mín skoðun er sú, að við getum
mjer þyki þetta varbugavert nú, að jeg óhræddir sett innlend vátryggingarfjekunni ekki að fallast á það, er ítarleg- lög á stofn, og það undir eins, og það
ar rannsóknir hafa verð gjörðar, en áð- af þeirri eioföldu ástæðu, sem einhver
ur en þær eru fengnar vil jeg ekki af flutningsmönnum frumv. sagði — jeg
vera með þessu frumvarpi í þessari held það hafi verið háttv. þm. Ak. (M.
mynd, þó grundvallarhugsunin að koma K.), — að óðara en hjer eru komin á
málinu á innlendar hendur sje með öllu stofn innlend vátryggingarfjelög og hætt
rjett.
verður við, að vátryggja í þeim erlendu,
Háttv. 1. þm. G.-K. (B. K.) mintistá, þá takast þau endurtrygginguna á hendað 8kipavátryggingar væru eðlilegar, ur, og verða fegin. Það er því varla
t d. togaratryggingar. Jeg er háttv. þm. trúanlegt, að ef innlend fjelög yrðu sett
sammála um, að nauðsynlegt væri að á stofn, að ábyrgðin kæmi landinu í
taka enn fremur'þessi atriði til ihugun- koll á þeim stutta tima, frá þvi fjelögar, því stórfje mun nú sem stendur vera in tæku til starfa og þar til endurgera greitt fyrir þessar tryggingar, en tryggingin fengist. Hjer virðist þvi, að
áhættan hins vegar ekki svo ýkja verið sje að togast um keisarans skegg.
Jeg mun því greiða atkvæði með frummikil.
Viðvíkjandi því, er háttv. þm. Ak. varpinu, en það byggist þó á þvi, að
(M. K.) sagði, að Samábyrgðin hefði þing8ályktunartillagan verði samþykt,
gefist ve), þá vil jeg minna hann á, að svo að rannsókn verði gjörð áðnr en til
aamábyrgðir bjer á landi hafa fylgt framkvæmda kemur, en jeg áskil einnlíkri grundvallarreglu og annarsstaðar á ig, að sú rannsókn verði hafin sem allra
sjer stað i heiminum, þeirri reglu, að fyrst.
endurtryggja annars staðar.
ATKVGR.:
Jeg vil svo ógjarnan taka oftar til
Rökstudda dagskráin (frá Sig. Eggera,
máls. Jeg þykist hafa gjört skyldu
mina, að benda á áhættuna, og ekkert sjá A. 557) feld með' 16 :4 atkv.
Brtt. 442,1 (ný 1. gr.) samþ. með 21
annað hefir fyrir mjer vakað en að fara
gætilega, en innilega er jeg sannfærður shlj. atkv.
Brtt. 442,2 (1. gr. verður 2. gr.)samþ.
um, að málið á að komast á innlendar
hendur; en betri er krókur en kelda; með 19 shlj. atkv.
1. gr. þar með samþ. með 19 shlj. atkv.
betra að byrja ári seinna með forsjálnBrtt. 442,3 samþ. með 18 shlj. atkv.
ina i stafni, heldur en að byrja strax
2. gr. þar með fallin.
og láta teningana ráða.
Brtt. 442,4 samþ. með 18 shlj. atkv.
3. gr. þar með fallin.
Bjarni Jónsson: Jeg hefi lengi
Brtt.
442,5 (ný gr.) Bamþ. með 17 shlj,
verið þeirrar skoðunar, að öll ábyrgðarfjelög ættu að vera innlend, og jeg atkv.
Brtt. 442,6 (ný gr.) samþ. með 17 shlj
vænti þess, að það geti komið fram í
umræðunum um þingsályktunartíllögu atkv.
Brtt. 442,7 (4. gr. verði .7. gr.) swnþ,
þá, Bem er hjer siðar á dagskrá.
án
atkvgr.
Hjer er nú deilt um það eitt, hvort
15
Alþt. 1915. B. III.
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4. gr. samþ. með 18 samhlj. atkv.
Brtt. 442,8 (ný gr.) samþ. með 17 shlj.
atkv.
Brtt. 442,9 (5. gr. verði 8. gr.) samþ.
með 17 shlj. atkv.
5. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frumv. visað til 3. umr. með 20 shlj.
atkv.

Á 44. fundi i Nd., föstudaginn 27.
ágúst, var frumv. tekið til 3. u m r. (A.
653).
Enginn tók til máis.
ATKVGR.:
Frv. samþ. með 15 shlj. atkv. og afgreitt til Ed.
(A. 601).

Á 59. fundi í Nd., mánudaginn 13.
september, var útbýtt
Frumvarpi til laga um breyting d lögum
nr. 58, 22. nóvember 1907, um stofnun
brunabótafielaga Ialands,
eins og það var samþykt við 3. umr.
í Ed. (A. 938).
Á 60. fundi i Nd., þriðjudaginn 14.
september, var frv. tekið til einnar
u m r. (A. 938, n. 982).
Forseti: Jeg skal leyfa mjer að
geta þess, að háttv. þm. Borgf. (H. S.)
heíir fengið heimfararleyfi af þingi og
að háttv. þm. S.-Þing. (P. J.) hefir fengið leyfi til fjarvistar i dag.
Áður en gengið var til dagskrár leitaði forseti, að fengnu samþykki ráðherra, leyfis deildarinnar til afbrigða
frá þingsköpunum um þetta mál, vegna
þess, að nefndarálit um þaðhafði ekki

legið nógu lengi frammi. Veitti deildin
það með öllum þorra atkvæða.
Framsðgum. meiri hl. (Magnús
Kristjánsson): Eins og nefndarálitið
ber með sjer hefir háttv. Ed. tekið vel
og viturlega í þetta mál. Hún er i aðalatriðunum samþykk þessari hv. deild,
og lætur þeas getið, að hjer sje um
þýðingarmikið nauðsynjamál að ræða,
sem brýn þörf sje á að nái fram að
ganga.
Háttv. Ed. hefir þó gjört tvær breytingar á frumvarpinu. Hún gengur feti
framar í að ljetta undir með almenningi með að tryggja lausafje í fjelaginu.
Háttv. Nd. vildi, eins og kunnugt er,
takmarka hve mikið lausafje mætti
tryggja í fjelaginu, en Ed. hefir álitið
fuillangt gengið í því efui, og meiri hl.
nefndarinnar hjer er henni sammála um
það. Af þessu getur engin veruleg
hætta stafað fyrir fjelagið, að minsta
kosti ekki frá sjónarmiði þeirra manna,
sem hafa trú á fyrirtækinu.
Breytingar þær, sem orðið hafa á frv.,
eru aðallega þær, að í stað þess, sem
háttv. Nd. samþykti, að samanlögð vátryggingarupphæð lausafjár, sem trygð
væri i fjelaginu, mætti aldrei nema meira
en lfs hluta af samanlagðri vátryggingarupphæð húsa, þá hefir Ed. sett V3
hluta. önnur breytingin er um einstakar vátryggingarupphæðir lausafjár.
Eftir frumv., eins og það fór frá háttv.
efri deild, mátti engin ein vátryggingarupphæð Jau8afjár nema meira en 2000
kr., en Ed. breytti þessari upphæði i
6000 kr. Það er þvi sist hægt að segja,
að frumv. sje óaðgengilegra nú. Jeg tel
báðar þessar breytingar til bóta.
Áður en jeg setst niður, vil jeg taka
það fram, að menn geta ekki búist við
þvi, að mál þetta komist bráðlega til
framkvæmda. Stjórnin þarf mikinn
tima til að koma öllu I kring, sem gjöra
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þarf, áður en fjelagið tekur til starfa.
Hún þarf að gjöra itarlegar tilraunir til
að fá samninga við önnur fjelög um
endurtryggingu. Þó að ekki takiat að
ná samningum við nokkurt af þeim fjelögum, Bem hafa rekið þessa starfsemi
hjer & landi til þessa, þá tel jeg ekki
ólíklegt, að hægt sje að fá önnur fjelög
til að endurtryggja, t. d. i Ameriku, þegar sýnt er, að þetta fjelag tekur til starfa
hvort sem er. Jeg vona að hv. stjóm
taki þetta atriði til rækilegrar yflrvegunar.
Annað atriði, sem jeg vildi taka fram,
er það, að menn mega ekki gjöra ráð
fyrir, að allar vátryggingarskyldar eignir gangi i fjelagið, undir eins og það
tekur til starfa. Það verður að haga
svo til, að þeir, sem hafa samið um vátryggingar hjá öðrum, gangi ekki inn í
fjeiagið fyrr en tryggingartími þeirra
hjá hinum er útrunninn. Þessu verður
að haga svo, til þess að menn þurfí ekki
að greiða tvöfalt tryggingargjald. Þetta
þarf háttv. stjórn jafnframt að hafa fyrir augum.
Jeg vona að frv. fái góðar undirtektir hjer i deildinni eins ogfyrri. Raunar
eru margir þingmenn fjarverandi idag,
en jeg vona, að það hafi ekki áhrif á
úrslit málsins.
Framsm. minni hl (Sigurður
Eggerz): Jeg ætla mjer ekki að lengja
umræðumar í dag um þetta mál. Jeg
vil að eins leyfa mjer að taka i sama
strenginn og háttv. framsm. meiri hlutans (M. K.), að skora á hæstv. ráðherra
að gjöra alt, sem i hans valdi stendur,
til þess að fá endurtrygging fyrir fjelagið. Að öðru leyti get jeg vísað til
þess, sem jeg sagði við 2. umr. hjer í
deildinni. Jeg mun greiða atkvæði á
móti frumv. nú eins þá, af því að jeg
er hræddur um að endurtrygging fáist
ekki.

Jeg vil einnig vekja athygli á þvi,
að það er að sumu leyti kostur, að
nokkur hluti eignanna sje i sjálfsábyrgð,
ef hægt er að reiða sig á virðingu þeírra
og mat, þvi að það dregur úr áhættunni.
En það er líka ókostur, að þvi leyti, að
landsmenn geta ekki trygt eignir sinar
til fulls. Þetta er töluverður ókoatur,
t. d. um dýr hús, að viss hluti þeirra
skuli ekki geta fengist vátrygður.
Jeg vil að lokum endurtaka áskomn
mina til stjómarinnar, um að gjöra alt
sem hún getur, til þess að fá endurtrygginguna.
ATKVGR.:
Frumv. samþ. með 16 : 3 atkv. og afgreitt
«em lög frá Alþingi.
(Sjá A. 1000).

33. Steinoliusala o. fl.
Á 51. fundi i Nd., langardaginn 4.
september, var útbýtt
Frumvarpi til laga um sölu á steinoliu,
bensini og áburðaroliu. (A. 760).
Á 52. fundi i Nd., mánudaginn 6.
sept., var fmmv. tekið til 1. umr.
Flutningsua. (Matthias Ólafbson): Þetta mál er svo Ijóst ogskýrt,
að jeg skil ekki annað en háttv. þingdeildarmenn sjái, að hjer er um nauðsynjamál að ræða fyrir sjávarútveginn.
Væntí jeg því, að deildin leyfl að málið
sje tekið fyrir.
Forseti
ráðherra,
þess að
það leyft

leitaði siðan, að fengnu leyfl
samþykkis deildarinnar, til
framv. yrði tekið fyrir. Var
með öllum þorra atkvæða.
76*

1191

Þingmannafrumvörp samþykt.

1192

Steinolinsala o. fl.

Flutnm. (Matl hías Ólafsson): það. Vænti jeg svo, að því verði vel
Eins og mönnum er kunnugt, er stein- tekið og vísað til 2. umr.
olía seld i pottatali eða ilátatali. Þetta
ATKVGR.:
er óhæfilegt, því að ílát eiga ekki samFrv. vísað til 2. umr. með 14 shlj.
an nema að nafninu, en eru þó seld
atkv.
jöfnu verði, hvort þau eru stór eða lítil, væn eða ljeleg, og getur oft skakkað miklu á vigt tveggja iláta, sem seld
eru sama verði.
Á 53. fundi í Nd., þriðjudaginn 7. sept.,
Það virðist því vera ástæða til að var frumv. tekið til 2. u m r. (A. 760).
selja steinolíu og þær aðrar tegundir,
Forseti leitaði leyfis til afbrigða frá
sem i frumv. eru tiltektnar, eftir vigt þing8köpum, til þess að taka frumv. til
eins og i öðrum löndum.
umr., og voru þau leyfð og samþ.
Hin ákvæðin í frumv. eru til þess,
Enginn tók til máls.
að kaupendur geti sjeð frá hvaða firma,
ATKVGR.:
fjelagi eða einstaka rnanni vörurnar
1. gr. samþ. með 16 shlj. atkv.
eru, sömuleiði8 nafn vörutegundar þeirra,
2., 3., 4. og 5. gr. samþ. með 16 samhlj.
sem ílátið inniheldur, þyngd ílátsins með
innihaldi og siðast tölu eða númer ilátsins. atkvæðum.
Fyrirsögn frv. samþ. án atkvgr.
Þessiákvæði eru öll nauðsynleg, til þess
að sjá megi af þeim þunga þeirra
Frv. vísað til 3. umr. með 16 shlj. atkv.
hvers um sig, svo að ekki verði um
vilst. En þar sem eigi á að banna að
selja þessar vörur í smásölu, eru þessi
Á 54. fundi í Nd., miðvikudaginn 8.
ákvæði ekki látin gilda um minni ílát,
sept., var frumv. tekið til 3. u m r. (A.
t. d. blikkbrúsa o. s. frv.
, En til þess að tryggja kaupendum 760).
Forseti leitaði enn leyfis til afbrigða
rjett þeirra, ef raisbrúkun eðasvikyrðu
frá
þingsköpum, til þess að taka frv.
viðhöfð, þá er það ákvæði sett í framv.,
að hverjum sölureikningi skuli fylgja fyrir, og voru þau leyfð og samþykt.
Enginn tók til máls.
sundurliðun yfir hvert ílát, þar sem tilgreind sje: 1) tala (númer) ílátsins, 2)
ATKVGR.:
nafn tegundarinnar, 3) þyngd ílátsins
Frumv. samþ. með 15. shlj. atkv., og
með innihaldi, 4) þyngd ilátsins sjálfs afgreitt til Ed.
og 5) Þyngd innihaldsins.
(A. 826).
Ef seld væri ódýr vara undir nafni
dýrari vöru, þá mætti segja að vantaði
ákvæði um refsingu á því; en jeg býst
ekki við, að þess mundi þurfa, því að
jeg leit svo á, að brot á þessu heyrði
undir hegningarlögin. En ekki er það
34. Sveitarstjórnarlagasvo að skilja, að ekki sje örgrant að
breyting.
þetta hafi komið fyrir hjer á landi.
Á 43. fundi í Nd., fimtudaginn 26.
Jeg lít svo á, að frumvaryið sje svo ágúst, var útbýtt
skýrt, að nefnd þurfi ekki að fjalla um Frumvarpi til laga um breytingu á lög-

1193

Þingmannafrumvörp samþykt.

1194

Sveitarstjórnarlagabreyting.

tttn nr. 33, 2. nóv. 1914, um breytingu á
sveitarstjómarlögum frd 10. nóv. 1905.

(A. 556).
Á 46. fundi í Nd., mánudaginn 30.
ágúst, var frv. tekið til 1. umr.
Forseti: Mál þetta er of seint fram
komið; verður því að leita leyfis hæstv.
ráðherra, til þess að það sje tekið til
umræðu með afbrigðum frá þingsköpunum, og samþykkis deildarinnar.
Að fengnu leyfi ráðherra var leitað
atkvæða um það, hvort málið skyldi
tekið til umræðu, og var það samþykt
með 16 shlj. atkv,
Forseti:
umræðu.

Málið liggur þá fyrir til

Flutnm. (Stefán Stefáusson):
Jeg þakka háttv. deild, að leyft var að
taka frumvarpið til umræðu. En ástæðan til þess, að jeg kem fram með þetta
frumvarp, er sú, að á siðasta þingi
var samþykt þingsályktunartiliaga, og
var stjórninni falið, að undirbúa frumvarp til laga, þar sem heimilað væri,
að leggja sveitarútsvar á þá atvinnu
útlendra skipa við verkun á sild, er
fer fram hjer á liöfnum inni eða i landhelgi, þeirrar er þau flytja síðan út
á stærri skipum sínum, að loknum
veiðitimanum. Að þessu hefir ekki verið unnið af stjórninni, og því sje jeg
mig neyddan til, að koma fram með
þetta litla frumvarp, sem á að stuðla
að þvi, að koma meira jafnrjetti á meðal útlendra síldarútvégsmanna hjer við
land en enn þá hefir átt sjer stað.
Frumvarp þetta hefi jeg flutt, eins og
lika þingsályktunartillöguna á siðasta
þingi, eftir ósk Siglfirðinga, sem mjög
hart hafa orðið úti nú um nokkur ár,
einmitt af þessum atvinnurekstri útlendinga, aðallega Norðmanna. Nú i

sumar hafa legið með allra flesta móti
slíkra skipa á Siglufjarðarhöfn, sem taka
á móti sildinni úr veiðiskipunum, verka
hana þar að öllu leyti, flytja hana síðan utan, og greiða enga krónu til sveitarþarfa. Aftur eru aðrir útlendingar,
sem hafa bygt bryggjur og stór geymsluhús á Siglufirði, og ýmislegt þar fleira
til þarfa unnið, sem verða að greiða
allhá sveitarútsvör, enda þótt þeir hafi
færri skip og minni útveg. Þessir menn
eru því sáróánægðir yfir þvi, að þessi
aðskotadýr og keppinautar þeirra, bæði
við veiðiskapinn og sildarkaupin,
sem leggja margfalt minna i kostnað,
skuli sleppa við öll sveitargjöld. Enda
hafa þeir útlendu, búsettu sildveiðamenn
á Siglufirði sent umkvartanir yflr þessu
til stjórnarráðsins og spurst fypr um,
hvort ekki mætti leggja útsvar á þennan útlenda atvinnurekstur. En svar
hafa þeir enn ekki fengið.
Þvi óska jeg nú þess, að frumvarpið
nái fram að ganga, sjái háttv. deild
ekki einhverja sjerstaka annmarka á
þvi. Vil jeg þvi gjöra það að tillögu
minni, að frumvarpinu sje visað til fátækralaganefndarinnar að uraræðu lokinni. Til hennar var visað frumvarpi
nýlega um sveitastjórnarmál, og álít
jeg ekki illa til fallið, að þetta frumv.
yrði sett sem sjertakur viðauki við það
frumvarp.
Skal jeg svo ekki hafa fleiri orð um
þetta mál að sinni, en óska, að því sje
visáð til þessarar nefndar. Og eins vildi
jeg óska þess, að jeg fengi að eiga tal
við þá nefnd, svo að jeg gæti skýrt
nánar frá, hvernig máli þessu er háttað.
ATKVGR.:
Frv. vísað til 2. umr. með 16 shlj.
atkv. og til fátækralaganefndar með 15
Bhlj. atkv., en í henni áttu sæti þeir
Sigurður Sigurðsson,
Jóhann Eyjólfsson,
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Þorleifur Jónaaon,
Sigurður Gunnarsson,
Hjörtur Snorrason.

Á 50. fundi í Nd., föstudaginn 3.
september, var frv. tekið til 2. umr.
(A. 556, n. 700).
Frsm. (Þorl. Jónsson): Jegskal
ekki tala langt mál. Þessu frumv. var
visað til fátækralaganefndar, og mælir
nefndin öll með þvi, að það verði látið
ganga fram. Eina nýja ákvæðið i frv.
er það, að leggja megi aukaútsvar á
þann atvinnurekstur, er afli er verkaður á skipum inni í landhelgi, en ekki i
landi. Frumv. er boiið fram af háttv.
2. þm. Eyf. (St. St.), enda er þessi atvinnurekstur óvíða, eða hvergi, nema á
ýmsum veiðistöðum i hans kjördæmi;
en þrátt fyrir það þykir nefndinni
ástæða til að samþykkja það. Ef einhver háttv. þm. óskar frekari skýringa
á málinu, þá mun háttv. 2. þm. Eyf.
(St. St.) vera fús á að gefa þær.
•

ATKVGR.:
Frumvarpsgr. samþ. með 16 shlj.
atkv.
Fyrý-8ögn frv. samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 15 shlj.
atkv.

Á 52. fundi í Nd., mánudaginn 6.
september, var frv. tekið til 3. u m r.
(A. 556).
Euginn tók til máls,

ATKVGR.:
Frv. samþ. með 13 shlj. atkv. og afgreitt til Ed.
(A. 793).

35. Verðhækkunartollur.
Á 55. fundi í Nd., fimtudaginn 9.
september, var útbýtt
Frumvarpi til laga um bráðabirgðaverðhœkkunartoll á útfluttum, íslenskum afurðum. (A. 894).
Á 56. fundi í Nd., föstudaginn 10.
september, var frv. tekið til 1. umr.
(A. 894, 904, 909).
Forseti leitaði, að fengnu leyfi ráðherra, samþykkis deildarinnar, til þess
að málið yrði tekið fyrir, þar sem það
var of seint fram komið, svo og um
önnur afbrigði, er þurfa þætti til að
hraða málinu, og veitti deildin það með
öllum þorra atkvæða.
Flutningsm. (Fjetur Jónsson):
Þegar annað frumvarp um útfiutningsgjald af íslenskum afurðum var felt frá
nefnd hjer í deildinni, þá vissi jeg til,
að margir, sem voru á móti þvi frumv.,
voru óánægðir ef ekkert yrði gjört i
málinu. En við umræðurnar um það
frumvarp, skaut jeg þeirri hugsun fram,
að rjettara hefði verið, að útflutningsgjaldið væri miðað við verðhækkun þá
á vörunum, sem orðið hefir fyrir áhrif
ófriðarins.
Svo, eftir þennan fund, er frumv.
var felt á, tók hæstv. ráðherra sig
til, og bjó til uppkast að frumvarpi til
verðhækkunartolls. Niðurstaðan er sú,
að jeg og fleiri samfiokksmenn minir
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komum okkur saman við hæstv. ráðherra, aðbræðaupp úr uppkastinu frv.,
og það birtist hjer.
Við, sem gengum í þetta mál, vorum
af báðum flokkum framleiðenda, bæði
landbúnaðarafurða og sjávarafurða. Við
vildum fyrir hönd framleiðenda sýna
það, að þeir væru ekki ófúsir á, að láta
landssjóði i tje eitthvað af þeim sjerstaka gróða, sem þetta óvenjulega árferði hefir skapað. Og við vildum gripa
gæsina meðan hún gefat, þvi vonandi
kemur svona lagaður gróði aldrei framar, og naumast verður skattur lagður
á hann síðar, þegar búið er að brúka
hann mjög ýmislega. Þetta komum við
okkur saman um, en það var ekkieins
auðvelt að koma sjer saman um tilhögun gjaldsinB. Til þess vantaði ýmsar
nauðaynlegar skýrslur, t. d. um vörumagn og vöruverð fyrr og nú o. fl.
Fyrst var að koma sjer saman um
hið gjaldfrjálsa verð. Þá reis sú spuming upp fyrir okkur, hvort taka skyldi
fleirí ára meðalverð á undan striðinu
og leggja það til grundvallar, eða verðlag varanna rjett á undan striðinu, eða
þá lítið eitt hærra, af því að nú hvildi
aukinn framleiðslukostnaður á vöram
þeim, sem tolia á. Þá var heldur ekki
vandalaust að ákveða, hversu mikið
skyldi leggja á hvern flokk, landbúnaðarafurðir annars vegar og sjávarafurðir
hins vegar.
Satnkomulagið um hlutföllin og verðið, varð sem næst því verði, er afurðirnar höfðu komist í á undan ófriðnum,
eða ríflega það, til þess að tekið væri
tillit til aukins framleiðslukostnaðar.
Ekki var þetta þó svo mikið, að tekið
sje tillit til alls aukins kostnaðar, heldur lítils háttar.
Tilganginum með frumvarpi þessu
hefi jeg að nokkru leyti lýst. Það er
auðvitað til að auka tekjur landssjóðs.
Það, sem vakti fyrir okkur, var tvent.

líð8

Annað var það, að tilfinnanleg dýrtið
væri í landinu fyrir ýmsa menn, og hitt,
athugavert ástand víðsvegar. Þetta getur
að vfsu ekki orðiðleiðrjett affjárveitingarvaldinu, nema að litlu leyti, en engura
vafa er það bundið, að rjett sje,
að gjöra eitthvað í þá átt, að landstjórnin og Velferðarnefndin geti haft eitthvert fje handa milli, ef i harðbakkana
siær, því að ýmsar ráðstafanir, er stjóra
og Velferðarnefndin yrðu þá að gjöra,
hlytu að hafa allmikil útgjöld íförmeð
sjer. En hins vegar er það, að aldrei
hefir verið eins mikið verðmæti i landinu og nú er. Á þessu sumrí hefir afarmikið veríð flutt út af islenskum afurðum, sem hafa verið í gífurlega háu
verði, og svo mun og verða í haust og
meðan þetta háa verð er á afurðunum.
Það væri nú rangt af skattálöguvaldinu,
að láta þetta óvenjulega verðmæti ganga
sjer alveg úr greipum, þar sera sýnilegur skortur er á fje í landssjóði. Þelta
þing verður t. d. að fresta hinu og þessu,
svo sem ýmsum vegagjörðum og simalagningum; ýmsar brúargjörðir hafa
þvælst fyrir þessu þingi, og ekki komist i fjárlög. En miklu af þvi, sem i
fjárlögin er tekið, er stjórninni heimilað
að fresta, ef fjárskortur verður, sem búist er við.
En allar þessar frestanir eru lán hjá
framtiðinni, enda væri það hrópleg synd,
að láta þessar brúargjörðir, simalagningar o. fl. dragast lengur en til næsta
þings.
Loks má benda á það, að þótt svona
mikið verðmæti sje nú l landinu á ýmsan hátt, og mikill gróði, þá eru iika
margar skuggahliðarnar, og það er vist
þetta, sem oft hefir verið vikið að hjer
á þinginu, að nú eru hættulegir tírnar,
og þess vegna er ekki nema ráðlegt, að
búa sig vel út gegn hættu, sem að höndum getur borið venju fremur. Jeg og
meðflytjendur minir viljum þvi gripa
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Jeg ætla ekki að fara að svo stöddu
gæsina meðan hún gefst, svo að ekki
beri alt undan. »Neyta meðan á nef- lengra út i þessa áætlun, en það var
inu stendur*. Því að það, sem græðist eitt atriði enn, sem jeg vildi minnast á.
Við flutningsmenn frumv. höfum ekki
á verðhækkuninni, er ekki alt lagt á
kistubotninn. Þessi óvæntigróði gjörir viljað ákveða hvernig þessum tekjum
menn stórhuga og eyðslusama. Og ef skyldi ráðstafað. Við teljum rjett að
alt væri látið afskiftalaust nú, yrði ef þær renni beint í landssjóð. í fám
til vill of seint, að ná skatti af sumu orðum, til að styrkja fjárhaginn. Við
bjuggu8tum við því, að ef ákvæði væri
af þessu fje.
Við höfum gjört tilraun til þess, að sett í frumv. um það, hvernig verja
búa til áætlun um, hversu miklar tekjur skyldi tekjunum, þá spilti það eða tefði
myndu fást með þessu móti. Það er fyrir málinu og gjörði menn tvíbentari.
ekki 8vo auðvelt að gjöra nákvæma Þett er því hreint tollafrumvarp, ekki
áætlun um þetta nú, þvi að mikið af neitt annað.
Það hefir komið fram brtt. á þgskj.
vörunum er nú komið út úr landinu og
909
frá okkur flutningsm. frumvarpsins.
því ekki hægt að leggja útflutningsgjald á þær. En haldi stríðið áfram, Jeg vil að eins biðja menn að taka það
og sama verð verði næsta ár, þá er með í reikninginn, að þetta er ekki gjört
áætlað, miðað við þetta, er jeg nú sagði, til annare en að bæta úr vöntun i
að með sæmilegum útflutningi á kjöti, frv., er það fór til prentunar, og hins
ull, sild og fiski verði tekjurnar um vegar, að okkur hafði verið bent á, að
370 þús. kr. (Guðm. Lggerz: Hversu það væri ranglátt, að láta tollinn koma
mikið af þessu er af landbúnaðarafurð- niður á mönnum, sem hefðu keypt vörunum?). Tæp 120 þús. kr. Það er una áður en frumv. verður að lögum,
hlutfallslega meira en af sjávarafurðum, en væru þó ekki búnir að borga þær
því að ullin fer meira fram úr venju- nje senda út. Þetta vil jeg biðja menn
legu verði en aðrar vörur, og á salt- að athuga, og skoða þetta sem það hefði
kjöti höfum við meiri verðmun fram staðið í frumv. frá upphafi.
yfir venju en á fiski. Og tryggasti
Það er liðið á þing og menn eru farnskatturinn nú er af kjöti og gærum.
ir að vona, að þeir fari að sleppa úr
Jeg ætla ekki nú að lýsa þessari þessu. Mál þetta er seint á ferð. Mig
áætlun nánar; hægra að gjöra það við hefir það kostað mikinn tima og mikið
2. umræðu. Verðið má ekki falla mikið erfiði, svo að jeg hefi ekki getað borið
til þess að tekjurnar verði litlar. Ef málið undir eins marga þingmenn og
fiskur fellur ofan í 100 kr., síld ofan í jeg vildi. Kraftarnir hafa ekki hrokk25 kr. og saltkjöt ofan í 100 kr. tunn- ið. En jeg vona, að svo gott samkomuan, ull t. d. um 50 aura hvert kíló og lag verði um þetta frumvarp, að hægt
gærur um 25 hvert kíló, þá yrðu tekj- veiði að afgreiða það fljótt. Þingtímumar litlar, eða innan við 200 þús. kr. inn er orðinn naumur, og gott líka að
Menn verða að gæta þess, að þessi það geti komist8em fyrst í framkvæmd.
skattur er verðhækkunarskattur og þar
Jeg bið því háttv. forseta að hraða
af leiðandi fellur hann alveg sjálfkrafa. málinu með afbrigðum frá þingsköpunEf verðið fellur, þá hefir hann þann um, ef þess yrði kostur.
ókost, að tekjumar minka, en hann
hefir Iíka þann kost, að hann er ekki
Bjarni Jóusson: Það hefir orðið
ranglátur.
tíðrætt um það, á þessu þingi, hvernig
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ástandið sje í landinu. Það væri að
bera i bakkafullan lækinn, að bæta
nokkru við það. En eitt af þvi, sem
komið hefir fram við það tal, er rjett,
og það er það, að einstakir hlutar þjóðarinnar sjeu illa staddir, þeir sem ekki
lifa af föstum og háum launum eða hafa
ekki neina framleiðslu. Einkum er það
þó verkalýður þessa lands. Það er áreiðanlegt, að í Reykjavík og öðrum kaupstöðum er fjöldi manna, sera ástæða er til að
ljetta undir, af því að bæði útlendar og
innlendar vörur eru í svo gifurlega háu
verði. Það er því fremur ástæða til
þessa, þar sem viðurkent er, að aðrir fiokkar manna í landinu sjeu flestir
rojög vel stæðir. — Full ástæða væri
til þess, að gefa þeim frest til borgana
í veðdeild. En því miður verður erfitt
að finna form fyrir þvi, því að varla er
ráðlegt, að gefin sjeu út sjerstök lög
um almennan gjaldfrest; þótt það væri
nauðsynlegt, þá myndu ýmsir vera þvi
mótfallnir.
Jeg hefi alt af verið því andhverfur,
að þingið skelti skoileyrunum við öllum
ráðstöfunum viðvíkjandi þessu misæri.
Jeg hefi viljað, að stjórn og Velferðarnefnd væri veitt heimild til þess, að
sjá þessum mönnum fyrir vörum með
hæfilegu verði,og þó ekki með þvi, að kyrsetja innlendu vöruna, eða leggja óeðlileg og há gjöld á hana. Það er ekki
gott að koma því heim og saman, svo
að vit sje f.
En landstjórnin á að stuðla að þvi,
að til sje nóg af erlendri vöru í landinu,
svo aö ekki þurfi að teppa útflutning á
islenskum vörum, sem eru nú í háu verði.
Landið á að kaupa sjálft vörur, og gjöra
samning við kaupmenn, að þeir birgi
sig að vörum, þannig, að allir landshlutar hefðu nóg að bíta og brenna, svo
að öllu væri borgið, þó að samgöngur
stöðvuðust.
Albt. 1915. B. III.

En það var þó langt frá þvi, er bjer
í þessari háttv. deild var rædd tillaga
til þingsályktunar um kaup á erlendum
matvörum, að því máli væri vel tekið.
Það var út frá því gengið, að skipagöngur hingað til lands gætu ekki tepst.
»Djúpir eru íslands álar«, sagði tröllkonan, og eins hygg jeg að Velferðarnefndinni myndi finnast, ef hún ættiað
vaða þá, og bera kornið heim, þegar
skipin eru ekki lengur fáanleg.
Ef einhverjar innlendar vörutegundir
þarf að stöðva, t. d. kjöt og fisk, þá
gengi sjálfsagt langur timi i samninga
og kaup á vörunni.
Það er nú á valdi stjórnarinnar hvor
leiðin er farin, hvort heldur að innlenda varan er kyreett og keypt handa
landsbúum eða keyptur er forði útlendrar matvöru. En hvor leiðin sem farin
er, þá þarf stjórnin að hafa fje méð
höndum, er þingið hefir veitt í þvískyni.
Annað hvort lánsheimild, ef lán er hægt
að fá, eða tekjur. Þetta kostar fj°, og
því þarf að afla landssjóði fjár á einhvern þann hátt, er ekki riður i bág
við almenna skynsemi og rjett.
Nú eru hjer fram komnar tvær stéfnur, til þess að afla landssjóði fjár með
nýjum tekjugreinum. Önnur stefnaner
útflutningstollur. Jeg skal nú getaþess
fyrst og fremst, að alment sjeð eru útflutningstollar þeir örgustu tekjustofnar,
sem til eru, og ef þeir standa lengi, þá
hljóta þeir ætíð að hepta framleiðsluna
á einn eða annan bátt. Þetta er lika
viðurkent af menningarþjóðunum, og
vitlausastir af öllu verða þeir þó Vharðæri, því að þeir hitta jafnt ríka og fátæka, og þótt alt af sje ranglátt að
leggja gjaldabyrðar á fátæklinga, þá er
það þó verst, þegar neyðin kreppir að.
Fyrir nokkruru dögum var nú riðið
allgeist úr hlaði lijer i deildinni méð
frv. í þessa átt, sem var svo úr garði
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gjört, að eftir því átti tollurinn að
hækka því meira hlutfallslega, sem varan, er hann hvildi á, lækkaði í verði.
Nú snerust menn örðugir gegn þessu.
Einkum voru bændur margir því mjög
andvigir, og svo jeg, frá almennu sjónarmiði, af þvi að jeg taldi það ranglátt
og óviturlegt.
Eins og menn muna, var það frv. svo
felt, og Velferðarnefndin vildi segja af
sjer, en var svo beðin í sameinuðu þiugi
allra náðarsamlegast að taka að sjer starfið aftur. En vitanlega hefði enginn af
þeim, sem feldu frv., farið svo harkalega í sakirnar, ef þeir hefðu ekki álitið sjálfa stefnuna, eða grundvöll frv.,
alveg óhafandi.
Þess vegna varð jeg að skilja þá svo,
sem þeir væru með öllu mótfallnir þeirri
meginreglu, sem frv. þetta bygðist á,
sem sje að útvega tekjur með tolli á útfluttum afurðum, og þá sjerstaklega i
hörðu ári. Þess vegna var ekki laust
við, að það kæmi rojer kynlega fyrir
sjónir, þegar mjer er sýnt frv. á sama
grundvelli, fiumv., sem þá hafði verið
tekin ályktun um af öllum flokkum,
nema oss Sjálfstæðismönnum. Það er
ekki laust við að vera kynlegt, segi jeg,
þegar menn eru alt í einu orðnir fyigjandi sömu stefnunni, sem þeir börðust
áður svo hart á móti. Því að stefnan
er sú sama í báðum þessum frumvörpuro, þótt hið síðara sje hóti sanngjarnara, þar sem hún leggur þó ekki tollinn nema á verðhækkun.
Jeg sagði, að stefnan væri hin sama,
og það getur engum blandast hugur
um, þótt henni sje ekki eins harkalega
beitt i þessu frv., sem nú liggur hjer
fyrir. Og hver er hún þá? Ef jeg
ætti að nefna hana í einu orði, þá yrði
það liklega nýyrði, en það mætti gjarnan festast víð hana, og það er fátœkraflátta, Hjer er verið að flá fátæklingana. Auðvitað er ekki unt að gjöra

það svo, að það komi ekki um leið
nokkuð niður á hinum efnuðu, en aurarnir eru engu síður fyrir það teknir úr
vösum hinna fátæku, og látnir — livert?
Jeg skal koma að því seinna.
Það tjáir ekki að stagast á þvi, að
nú fái menn hærra verð en ella, vegna
stríðsins, og þakka þvi það, að vjer tórum, þvi að ef tekjurnar verða samt
ekki nógar, þrátt fyrir háa verðið, hvað
á þá að gjöra? Taka af bændum það,
sem þeir mistu í fyrra, eða hvað? Er
það hjálpræði Alþingis í örðugu árferði,
að taka eyrinn af einum fátækum handa
öðrum fátækum í besta lagi, eða þá
bara beint í landssjóð? Nei, þegar einhver flokkur þjóðarinnar verður verr
úti en aðrir, þá á hann ckki að fá hjálpina úr vasa hinna fátæku, heldur þeirra,
sem betur eru staddir. Það er eina
rjetta leiðin, og það er alveg sama,
hvort hinir bágstöddu eru verkamenn i
kaupstað eða bændur í sveit, og alveg
sama, hvort maður heitir framleiðandi
eða ekki, hvort hann er fiskimaður eða
iðnaðarmaður, ef þörfin er annars vegar. Það er engu meiri ástæða til að
leggja toll á fiskinn sjómannsins en á
skóna, sem skósmiðurinn selur, þegar
menn vita, að báðir eru illa staddir.
Það eru efnamennirnir, sem styrkurinn
á að koma frá, og þess vegna hefi jeg
líka borið fram frumvarp um tekjuskatt
um stundarsakir, til hjálpar í misærinu.
Jeg verð nú sá eini af nefndarm., sem
verð þvi fylgjandi, og hefi fyrir löngu
sent frá mjer brtt. og nefndarálit, en
meiri hlutinn heflr enn ekki gjört neitt
að þvi, þótt hann hefði auðvitað ekki
þurft að skrifa meira en svo sem 2—3
línur.
Jeg veit nú ekki hvort hjer er á
ferðinni þetta vanalega þingbragð, að
sitja á málunum, eða eitthvað annað
verra, en jeg skora á hæstv. forseta að
heimta það, að þessir menn gjöri skyldu
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sína, og láti uppi álit sitt um mál, sem
þeir háfa verið kosnir til að athuga.
Og eitt atriði var það í mínu frv., sem
einnig ætti að vera í þessu, og það er
ákvæði um það, að fje það, sem ætlast
er til að landssjóði græðist við það,
megi verja í ákveðnu skyni, hjálpa þeim
mönnum til að fá vörur, innlendar og
útlendar, við þolanlegu verði, sem ekki
eru framleiðendur. Hjer í þessu frumv.
er ekkert ákvæði um það, hvernig fjenu
skuli varið á eftir, eins og hv. framsm.
svo viturlega tók fram, og mætti því
þess vegna gjöra við það hvað sem
vildi, t. d. sökkva þvi öllu í Miklavatnsmýrina. Það væri dáindis ánægjulegt
að kasta þessu íje t. d. i einhvern af
þessum óuýtu vegum, sem vagnarnir
sitja fastir i strax á næsta ári, eins og t. d.
Eyjafjarðaibrautin var, þar sem vagninn hans Magnúsar á Grund sökk upp
á mið bjól, svo að ná varð honum upp
með járnköllum. Til slíkra ráðstafana
má nota þenna skatt, sem kreistur er
undan blóðugum nöglum manna. Ætli
það væri ekki dálítið viðkunnanlegra,
að ákveða,eins og gjört var í mínu frv.,
að þetta fje skuli ganga til þess, og
þess eins, að jafna misæri það, er nú
stendur yfir, og það af fjenu, sem ógoldið kann að verða, þegar fram úr þvi
raknar, skuli aldrei verða innheimt.
Þetta frv. sem hjer er um að ræða, er
ekkert annað en nýr tollur, sem á að
lauma á bæði sveitabúskap og sjávarútveg, og það er ekki einu sinni látið
svo litið, að segja, að þetta sjerstaka
gjald eigi að vera til þess að hjálpa
mönnum til að standast dýrtíðina. Það
er auðvitað tilætlunin undir niðri, að
þeita verði fastur skattur, og það er
ekki til neins fyrir neina Farisea, að
berja sjer á brjóst og segja, að það sje
ósatt.
Jeg- er nú ekki svo *$amvinnuj>$ður*

maður, að jeg fáist til að greiða því atkvæði i dag, sem jeg taldi ranglátt og
óhæft fyrir 5 dögum, og það ekki frekar fyrir það, þótt því hafl verið breytt
dálítið að búnaði tiJ, svo að það sje
ofurlítið rainna ranglátt nú. Og mjer
kemur það á óvart, að allir, sem feldu
hitt frv., skulu ekki standa saman í einum hóp að því, að fella þetta líka, og
eins hitt, ef landsmenn fá ekki að frjétta
nokkurn veginn greinilega ástæður allar, sem að þessu liggja. Jeg ætla ekki
að fara að rekja þær hjer, en seinna
kann jeg að leyfa mjer það. Það er
hvort sem er orðið til hneykslis, alt
þetta bags þingsins, þar sem útflutningatollur er fyrst feldur frá 2. umr. með
mikilli grimd, en þó verða úrræðin þegar til kemur, engin önnur en — útflutningstollur.
Sigurður Eggeiz: Jeg þykist
þurfa að gjöra grein fyrir atkvæði minu
i þessu máli. En áður en jeg byrja á
þvi, virðist mjet' óhjákvæmilegt að
minnast nokkuð sögu dýrtiðarmálanna
hjer á þingi í sumar.
Eins og kuunugt er, var fyrst skipuð
nefnd í þau mál þegar í byrjun þings.
Fyrsti árangurinn af starfi hennar mun
hafa verið fuglafriðunarfrumvarpið, sem
háttv. Ed. tók fyrir kverkarnar á. Þá
kom næst fram frumv. til heimildarlaga,
líkt fyrra árs heimildarlögum, en frábrugðið að því leyti, eins og frv. kom
frá nefndinni, að rífari heimild var til
þess að stöðva útflutning á innlendum
vörum, en heimild stjórnarinnar til þessara takmarkana var þó breytt i Ed. En
á meðan þetta frumv. var á ferðinni
kom fram hjer i Nd. þingsályktunartill.
um að skora á stjórnina, að tryggja
landinu vörubirgðir. Sú tillaga var nú
feld, þótt mörgum gengi erfitt að skilja
orsakirnar til þess, en hvað sem þvi
76*
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leið, var þó þá farið að hraða fraingangi heimildarlaganna, og voru þau
samþykt um líkt leyti og hin tillagan
var feld. Þá var og kosin ný Velferðarnefnd, og leit svo út, sem meiri hluti
þings ætlaði að varpa allri sinni áhyggju
upp á hana. Tók nú óðum að fjölga
frumvörpunum. Eitt frumv. kom fram
og var felt, um útflutningstoll, sem nam
víst milj. kr. Annað kom hv. 1. þm.
Rvk. (S. B.) með um dýrtíðarhjálp til
allra, sem hafa lægri árstekjur en 2
þús. kr. Mundi það hafa hlaupið á 600
þús. kr., og tók hann það aftur, er hann
sá forlög hins. Og enn heflr háttv. 5.
kgk. (G. B.) flutt frv. um að lækka
toll á aðfluttum vörura. Yfirleitt vciðurekki sagt, að vantað hafi frumv. um
þetta mál, sist nú á siðara hluta þingsins.
Jeg skal nú ekki tala mikið um frv.,
sem felt var hjer á dögunum, en út úr
meðferð þess hefir þó orðið nokkur
úlfaþytur hjer í bænum. Menn hafa að
minsta kosti sjeð það, að blaðahringurinn, sem utan um þingið stendur, hefir
tekið allhart á henni. Seinast gat og að
Iíta það, í aðalblaði stjórnarinnar, að það
hefði átt að vera felt af »þversum-mönnum«, eins og það blað svo smekkvíslega kallar Sjálfstæðisflokkinn, sem jeg
telst til, og að það hefði sá flokkur
gjört til þess, að bregða fæti fyrir stjórn
og Velferðarnefnd.
Þegar litið er nú á það, hverjir rjeðu
niðurlögum þessa miljónafrumvarps, þá.
munu þeir, sem rólegum augum líta á
það mál, sjá það, að ekki eru miklar
líkur til þess, að það hafl verið felt til
þess, að bregða fæti fyrir stjórnina, því
i fyrsta lagi voru ýmsir þeirra, sem
feldu það, úr Heimastjórnarflokknum,
og þeir, sem þekkja afstöðu þess flokks
til stjórnarinnar á þessu þingi, vita, að
hann hefir ætíð verið styðjandi hana
og stjórnin á alt sitt vesæla líf undir

honum. Og í öðru lagi voru margir
andmælendur frv. úr Bændaflokknum,
og vita menn, að hann er enginn óróaflokkur i pólitík. Hann er miklu fremur viðurkent pólitiskt *Idyl< hjer á
þinginu, nokkurs konar friðarrjóður, þar
sem ýmsar landsmálaskoðanir una saman í einingu andans og bandi friðarins.
Að undanförnu veit jeg ekki betur en
að sá flokkur hafi látið það afskiftalaust
sem flokkur, hver væri ráðherra, og
auk þess er það kunnugt, að nokkur
hlutí hans hefir verið núverandi stjórn
fast fylgjandi, og t. d. er formaður
flokksins, hæstv. forseti þessarar deildar, talinn einn af stuðningsmönnum
hæstv. ráðherra. Af þessu, sem nú er
sagt, sjest það, hve fjarstætt það er, að
frv. hafi verið felt til þess, að bregða
fæti fyrir stjórnina, enda þótt Sjálfstæðisflokkurinn greiddi líka atkv. á móti
því, og eins hitt, að kenna Sjálfstæðisflokknum einum um örlög þess, þar sem
sannanlegt er, að menn af öllum flokkum áttu þátt i að fella það, enda mátti
og þegar í byrjun heyra það hljóð sumstaðar í blöðunum, að það væru bœndur,
sem væru að brugga þjóðiuni hálfgjöið
banaráð í þessum efnum, og að einhverjir flokkarígs-»spekúlantar«, og jeg
liklega þar á meðal, myndu hengja sig
þar aftan i. En jeg get nú tekið það
fram af minni hálfu, og jeg hygg einnig fleiri manna, að þegar tekið var svo
þvert í þetta mál, þá var það alls ekki
af því, að þar lægi nein pólitík á bak
við, — það álit jeg nauðsynlegt að komi
skýrt fram, — heldur af þvi, að mönnum
ofbauð, að fara nú, í ári eins og þessu,
að leggja á landslýðinn toll, sem er
nærri jafnmikill og allir aðrir tollar til
samans, sem á henni hvíla áður. Og
það, að jeg greiddi atkvæði með því,
að fella frumvarpið bæði frá 2. umr.
og nefnd, kom til af því, að jeg álít
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það mjög athugaverða stefnu i tollmálunum, að leggja toll á afurðir aðalatvinnuvega vorra, fiskveiðanna og landbúnaðaríns. Af þessum ástæðum var
það, að jeg fylgdist þarna að málum
með bændum og fleirum, sem feldu málið frá nefnd. Jeg vildi sýna, að jeg
fjellist ekki á þessa stefnu. Ef mjer
hefði að eins þótt tollurinn of hár, þá
hefði ekki verið ástæða tii, að fella frv.
frá nefnd. í nefndinni hefði einmitt mátt
laga það á þann hátt, að gjöra hann t.
d. 2/r lægri, og hefðu menn viljað það,
þá hefði það verið ranglátt og óverjandi að fara með frv. eins og gjört var.
En ástæðan til þess, að jeg áleit rjett
að fella það þegar i stað, er sú, að
mjer skilst, að Alþingi eigi sem mest að
vinna að þvi, að skapa hvatir til þess,
að gjöra atvinnuvegina sem sterkasta,
en það dregur úr slíku, ef menn mega
búast við þungum sköttum og tollum á
þessa aðalatvinnuvegi. Ef einhver maður hefði nú ætlað sjer að leggja mikið
fje í fiskiútveg t. d., og Alþingi tæki
þá alt í einu það ráð, að gjöra þann
atvinnuveg að tollstofni, ætli manninum
dytti þá ekki í hug, að það gæti verið
athugavert að leggja út í það fyrirtæki?
Ætli slíkt mundi eigi aftra mörgura
frá þvi, að leggja fram krafta sína
óskifta til framleiðslunnar?
Jeg þykist nú hafa skýrt það nægilega, að ástæðurnar fyrir framkomu
minni á dögunum voru ekki þær, að
jeg vildi ýta stjórninni eða Velferðarnefndinni frá, þótt það kynni að hafa
verið, út af fyrir sig, þarft verk, heldur hitt, að jeg tel með öllu óhæft, að
tolla framleiðsluna i landinu. Jeg álít
ekki heldur að menn eigi að hafa mál
eins og dýrtíðarmálin til slíks, og þegar jeg flutti tillöguna um kornkaupin í
sumar, þá tók jeg það skýrt fram, að
jeg ætlaðist tii þess, að henni yrði

haldið utan við alla flokkapólitik, þó
önnur yrði reyndin á.
Að því er snertir þetta frumvarp, þá
er öllum Ijóst, að það er bygt á sömu
tollstofnum og frumvarp það frá Volferðarnefndinni, sem var á ferðinni hjer
i deildinni á dögunum. Mín afstaða til
þessa frumvarps verður þvi hin sama
og til fyrra frumvarpsíns. Jeg er á móti
því bæði af því, að jeg er »prineipielt«
á móti því, að leggja tolla á þessa
stofna, og svo af hinu, að enn þá hefír
ekki verið sýnt fram á, að þörf væri
á nokkrum nýjum tollum. Háttv. flutningsraenn frumvarpsins afhentu mjer
frv. í fyrrakvöld og báðu mig að bera
það undir Sjálfstæðisflokkinn, en áður
voru þeir búnir að bera frv. undirhina
flokkana og tryggja því leið i gegn um
þingið. Auk þess sjá allii’ að tíminn,
sem okkur er gefinn til að athuga frv,
er svo litill, að við gátum alls ekki áttað okkur nægilega á því. Frá mínu
sjónarmiði er það mjög óhyggilegt að
halda heilum flokki utan við slikt vandamál, sem þessi dýrtíðarráðstöfun er.
Jeg fyrir mitt leyti hafði búist við því,
að þeir, sem urðu sammála um að fella
miljónafrumvatpið, hefðu einnig í sameiningu athugað, hver skyldu örlög
þessa frumvarps, en sú heflr þó ekki
orðið raunin á. Og mundi þó sist af
öllu hafa verið nauðsynjalaust, að allir
hefðu haft tækifæri til að ihuga þessi
tollmál sem best. Því væri nú hægt
að sanna fjárþörf landssjóðs, þá sjá allir, að tekjufrumvarp þetta er mjög
óábyggilegt, þvi hvar eru tollarnir,. ef
vörurnar falla í verði? Þá er enginn
tekjuauki að frumvarpinu. Og hvernig
er þá sjeð fyrir fjárþörfinni? Auk þess
er þess að gæta, að svo framarlega sem
brýn nauðsyn er að fá aukna tolla, þá
er nú búið að flytja svo rnikið út af
flskinum, að nú mun ekki mikið meira
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en 20% vera eftir- Það var einn af
mestu fiskkaupmönnum þessa bæjar,
sem sagði mjer þetta, og jeg hygg að
það muni vera nærri lagi.
í gegnum öll þessi dýrtíðarmál og
dýrtiðarráðstafanir ganga tveir straumar. Annar er sá, að sjá um að hjer í
þessu landi verði nóg til af matvöru,
en hinn er að tryggja einstaka menn
gegn dýrtíðinni. Ef svo fer, að ekki
verða til nægilegar birgðir i landinu af
útlendri vöru, þá koma hinar ráðstafanirnar að engu gagni. Þær tillögur,
sem komið hafa fram í því skyni að
hjálpa einstaklingnum, hafa vægast sagt
verið ærið barnalegar. Á jeg þar aðallega við frumv. háttv. 1. þm. Rvk. (S.
B.), sem fer i þá átt, að allir, sem hefðu
tekjur undir 2000 kr., skyldi fá dýrtiðaruppbót. Var þessi hjálp áætluð, ef
jeg man rjett, frá c. 50 kr. upp í 120
kr. á heimili. En bæði var nú það, að
þessi hjálp hefði litið gagnað þeiro, sem
áttu í verulegri nauð, og svo hitt, að
hjer var um útgjöld að ræða, sem námu
c. 600 þúsund krónum, og mikið af þvi
fje hefði farið til framleiðanda og annarra, sem alls enga þörf höfðu fyrir
hjálp, en standa sig betur en nokkurn
tíma áður. I raun og veru hygg jeg,
að önnur betri dýrtíðarráðstöf jn veröi
ekki gjörð en sú, sem jeg drap á þegar
tillagan um kornkaupin var til umræðu,
að selja fátæklingum, þegar harðnar í
ári, matforða við innkaupsverði. En til
þe8S, að þetta geti orðið, má ekki gleyma
1. boðorðinu í þessu máli: að korntryggja landið. Jeg vil að eins taka
það fram, að jeg geng að sjálfsögðu út
frá þvi, að kaupmenn og aðrir atvinnurekendur, sem stríðið hefir flutt gull og
græna skóga, hækki laun daglaunamanna sinna, því þeir, sem lifa af handavinnu sinni, súpa versta seyðið af
striðinu.
Jeg skal svo ekki þreyta háttv, deild

á langri ræðu. Að eins vil jeg endurtaka það, að jeg er á móti frumvarpinu,
af því að jeg vil enga tolla leggja á
framleiðsluna i landinu; og þó því sje
haldið fram, að þetta frumvarp sje að
eins til bráðabirgða, þá trúi jeg ekki
þeirri fullyrðingu, því jeg er sannfærður um það, að þegar stríðið er búið, þá
þykir nauðsynlegt að fylla skarðið í
landssjóðnum, sem kemur, ef þessi 300
þús. kr. tollur yrði upphafinn. Og þetta
skarð verður uppfylt með því að leggja
álíka toll og þennan, eða hærri, á framleiðsluna áfram. Reynslan um hækkunina á kaffi- og sykurtollinum bendir
í þessa átt. Og reynslan er ólygnust.
Guðmundur Eggerz: Jeg verð að
segja það, að mjer finst bekkirnir nokkuð þunnskipaðir hjer, þegar þó slíkt
vandamál er fyrir hendi, sem nú er á
dagskránni. Það er haft fyrir satt, að
nú ætli sumir að kyngja, ekki gömlum,
heldur nýjum upptuggum sínum. Jeg
ætlaði með nokkrum orðum að láta í Ijós
skoðun mína á gjörðum Velferðarnefudar, áður en jeg vík að frumv. Eins og
menn muna, kora nefnd þessi hjer um
daginn með frumvarp, þess efnis, að
leggja útflutning8toll á helstu íslenskar
afurðir. Var áætlað, að tollur þessi
mundi nema 900 þús. kr. Frumvarp
þetta fór þannig fyrir þeim háu herrum, að það var felt frá nefnd og annari umræðu. Jeg á ekkert útistandandi
við þessa menn, sem í nefndinni sitja.
Um daginn greiddi jeg atkvæði á móti
frumv., vegna þess, að jeg vil ekki, að
900 þús. kr. tollur sje að óþörfu lagður
á aðalatvinnuvegi landsins. Það vakti
raunar ekki heldur traust hjá mjer á
nefndinni, að hún flutti þetta frumvarp.
Um sama leyti kom einnig frumv. frá
háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.), þar sem hann
sýnir, hvernig ætlast sje til að fje þetta
verði notað, hvernig þeBsum 900 þús,
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eigi að úthluta. Bændur eiga að fá 80
kr., en fjölskyldumenn i kaupstöðum
40 kr. Eru það uppgrip fyrir vel efnaða bændur.
Þetta felda frumvarp er nú gengið
aftur, og rajer er sagt, að það hafi nú
örugt fylgi hjer í deildinni, enda þótt
það sje nákvæmlega saraa frumv., sem
þeir feldu um daginn. Og það má
furðanlegt heita, að sömu mennirnir,
sem um daginn feldu frumv., skuli nú
vera alveg umsnúnir, svo að þeir greiða
nú atkvæði með því.
Háttv. 1. þm. Rang. (E. P.) var á
móti þessu frumv. um daginn, vegna
þess, að hann vildi ekki hafa toli á
þessum afurðum. Þetta frumv. hefir
því ekki aflað sjer fylgis á öðru en þvi
rugli, sem fór fram um þetta mál í
sameinuðu þingi hjer á dögunum. Mjer
er líka sagt, að frumv. hafi fæðst af
þeirri »Comediu«. Þá lögðu 4 nefndarmenn niður störf sín, en gengu þó jafnframt um milli manna, til að beiðast
endurkosningar. Og jeg verð að segja,
að mjer fanst þessi endurkosning nóg
uppreist fyrir nefndina, enda þótt frumv.
væri ekki samþykt.
Það er nú eiginlega nauðsynlegt að
taka það fram, hvernig þetta frumvarp
hefir fæðst. Það hefir gengið milli allra
flokka, nema þess flokks, sem jeg stend
i kosningasambandi við, og þó, held jeg
að þeim háu herrum, sem flytja þetta
frumv., hefði verið betra að koma til
flokks okkar með þessa frumvarpsnefnu
sína, 8vo að eitthvað hefði verið hægt
að laga hana.
Háttv. 1. þm. G.-K. (B. K.) hefir komið fram með brtt., sem bætir þetta
frumvarp mikið. Hann heflr á einum
eða tveimur tímum betur sjeð gailana
á þessu frumv., heldur en þeir háu
herrar, sem lengi hafa gengið meö þaö.
Jeg segi þetta að eins til þess, að sýna

fram á, að það er ekki rjett, að gjöra
slíkt mál og þetta að flokksmáli.
Jeg slæ þvi föstu, að Velferðarnefndin er ekki lengur nefnd, sem hugsar
um almenna heill alls landsins, heldur
hápólitisk nefnd, sem ekki hugsar um
annað en að berja fram flokksmál.
Jeg sný mjer svo að frumvarpinu.
Við sáum ekki þetta frumv., fyrr en í
nótt og morgun, svo að enginn tími
heflr verið til að athuga það. Það er
hart, að málið skuli vera tekið til umræðu svona alveg undirbúningsiaust.
Mjer og öðrum þykir óeðlilegt, að leggja
á framleiddar vörur í landinu. Hingað
til hefir gjald einungis verið lagt á fisk
og hvalaafurðir. Jeg er algjörlega á
móti þessari stefnu i skattalöggjöfinni.
Hefði þó ekkert að athuga við gjaldið
á hvalaafurðum, því að þar áttu útlendingar i hlut. Ef þetta frumvarp verður samþykt, þá er engiun vafl á þvi,
að þessir skattar Ieggjast seint niður;
þvi að þeir menn, sem nú greiða atkv.
með því, munu og síðar Ijá atkvæði sitt
til framhaldandi útflutningsgjalds á kjöti
og smjöri.
Þeir segja, að þetta frumv. sje nauðsynlegt, vegna þess, hve lítið fje er fyrir
hendi í landssjóði; en það er nú einmitt það kynduga við það, að þeir litlu
peningar, sem inn mundu koma samkv.
þessu frumv., eru ekki ætlaðir til að
bjarga landinu, heldur nefndinni.
Ef gjald þetta kæmi á allar vörur,
sem framleiddar væru hjer á landi,
mundi það verða nálægt 370 þús. kr.;
og sýnist mjer ekki ráðlegt, að breyta
öllum skattafrumvörpum og allri tolllöggjöf þess vegna. En í ár mun þetta
gjald ekki verða nema um 60—80000
kr., fyrir þá sök, að mikið af fiski er
þegar flutt út og öll ull, nema haustull.
Þótt ekki hafl jeg haft mikinn tíma
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til þess að gagnrýna frumvarpsónefnu (P. J.) sagði, er það nauðalítið, sem það
þessa, hefi jeg þó í flýti gjört saman- gefur landssjóði í aðra hönd. Ef vörburð nokkurn á sjávarútvegi og land- urnar lækka í verði að ári, þá fær
landssjóður ekki 5 aura. Svo vil jeg
búnaði.
Útvegsbóndi.sem heldur úti mótorbáti, taka það fram, að ef svona skatta ætti
verður að greiða aukið útflutningsgjald, að leggja á, þá væri miklu hreinlegra,
um 1 kr. á skippundi. Setjum svo, að að leggja eina krónu á hvert skibáturinn fiski 140 skpd., þá er gjaldið pund t. d.
Jeg vona, að menn sjái, að þetta frv.
140 kr., og nú ber þess að geta, að
er
aðallega koraið fram hjer í deildinni
salttonnið kostar yfir 50 kr. og steinolía
af pólitískura ástæðum.
er afar dýr.
Hins vegar greiðir bóndi, sem slátrar
Einar Jónsson: Jeg vil ekki
35 dilkum, ekki meira gjald en kr. 3,50.
Jeghefiáætlað, að hann selji 3’/í tn. af kjöti. blanda mjer iun í þrætuua um það,
Sjá nú ekki allir, að gjaldið kemur ekki hvort óhjákvæmileg nauðsyn sje, að
rjettlátlega niður á þessi tvö heimili. gjöra ráðstafanir til að auka tekjur
Og geta má þess, að slátrið er að öllu landssjóðs, nú áður en þingi er slitið.
Það heyrast miklar fullyrðingar um
leyti gjaldlaust.
Þá sagði háttv. flutningsm. (P. J.), að nauðsyn tekjuauka, og skal jeg ekki
tryggastur væri skatturinn af kjöti. Það neita þvi, að það geti verið gott. Með
mætti líka segja, að sá skattur væri það fyrír augum, að það sje virkilega
einna minstur, og tryggastur er hann nauðsyn á að auka tekjur landssjóðs,
minsta kosti ekki í ár, því að nú er mun jeg ekki setja mig upp á móti
búið að selja mikið af kjöti. (Jóhann þessu frumvarpi, enda þótt jeg sje ekki
Eyjólfsson: Það er ekkert kjöt komið fullkomlega ánægður með það.
Það
út enn). Það er ekkert kjöt komið út liggur nú ekki annað fyrir, en að mynda
enn, segir háttv. þm. Mýr. (J. E.) en tekjur á þessum grundvelli, sem jeg
jeg veit, að t. d. Sláturfjelagið er búið verð að telja miður rjettan. Jeg álít
að selja það mesta af sínu kjöti, og fyrst og fremst, að það sje alt af varmjer er kunnugt um, að kaupmenn fyr- lega í það farandi, að leggja útflutningsir austan eru einnig búnir að selja mik- gjald á innlendar vörur, og jeg get ekki
ið kjöt.
betur sjeð en að hjer sjeu ýmsir undanJeg vil endurtaka þetta um ullina, þegnir, sem áreiðanlega eru eins færir
að ástæðan til þess, að hún er í svo um að gjalda skatt eins og þeir, sem
háu verði nú, er sú, að eftirspurnin gjörðir eru gjaldskyldir. Mjer flnst það
hefir verið svo mikil, af því að það hefir vera nokkuð hart, að ekki skuli vera
átt að flytja hana til Þýskalands. En hægt að gripa neitt af gróða kaupnú er ullin orðin bannvara, og mun mannanna, því að það er öllum vitanhún þvi ekki verða í svo afskaplega legt, að þeir hafa grætt Btórfje á verðlega háu verði að ári. Mjer er kunn- hækkuninni, sem voru búnir að fá innugt um, að það hefir verið neitað að fluttar vörur áður en verðhækkunin
taka ull til flutnings, nema trygging fjell á, en þeir eru algjörlegan undanfengist fyrir því, að hún yrði ekki flutt þegnir þessu gjaldi. Sama er að segja
úr landi í Danmörku.
um hæstlaunuðu embættismennina. Þeir
Þetta frumvarp er ekki til gagns fyr- taka engan þátt í þessu gjaldi, þótt þeir
ir neinn, því að eins og háttv. flutnm. geti lagt fje fyrir í sparisjóði eða verð-
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mæt verðbrjef, sem ekki er alment hjá
hændum, þar af leiðir, að fátækir bændur verða að bera þennan skatt fyrir
þá.
Jeg skil mæta vel, vegna hvers þessi
leið er gripin. >að heflr hvað eftir
annað í sumar komið í ljós sú skoðun
hjer á þinginu, að gróði framleiðendanna sje svo mikill, að þá muni ekkert
um þennan skatt. Jeg hygg nú, ef vel
er aðgætt, að þessi gróði sje ekki svo
mikill, 8em af er látið. Jeg hefi tekið
hjer dæmi af bónda einum, sem jeg er
vel kunnugur. Hann er enginn ríkismaður, en heflr fremur gott bú og venjulega 12 manns í heimili. Jeg tel hanu
vera meðalbónda, og tek hann því til
dæmis upp á gróða bænda, vegna verðhækkunar á afurðum þeirra. Gróði sá,
sem hann hafði af vörum þeim, sem
hann gat selt frá búi sinu, nemur
vegna verðhækkunarinnar hjer um bil
975 kr. En það, sem hann þarf að
kaupa til heimilisins i verslununum,
hefir lika hækkað í verði, og neraur sú
verðhækkun rúmum 500 kr. Hjer er
því ekki um meiri gróða að ræða en
hjer um bil 400 kr., þegar gætt er að
verðbækkuninni á innlendu og útlendu
vörunni. Þessi bóndi varð fyrir tiifinnanlegum skaða í fyrra, af fjárfelli, og
fyrirfarandi ár af hevskaparmissi,- og
þessi gróði vegur því ekki nándar nærri
upp á móti þeim skaða. Líkt mun nú
vera ástatt um flesta bændur, jafnvel
hvar á landinu sem þeir eru, og má af
þessu marka, að gróði þeirra er ekki
svo mikill, að ástæða sje til að leggja
á hann sjerstakan skatt.
Jeg ætla nú, þráttfyrir þetta, aðsýna
hvað góður Rangæingur jeg er, raeð því
að fylgja þessu roáli, og sama býst jeg
við að aðrir Rangæingar segi, enda þótt
þeir komi auga á þessa agnúa, sem jeg
hefi nefnt, og ef til fleiri. Úr þvi, sem
Alþt. 1915. B. III.

komið er, verður þetta eina úrræðið til
að afla landssjóði tekna áður er en við
skiljura.* Jeg hefði gjarnan óskað, að
stimpilgjaldsfrumv. næði líka fram áð
ganga í þinginu, þvi að það er ekki
ósanngjarnt að mínu áliti, nje órjettlátt,
en aflar landssjóði hins vegar talsverðra
tekna. Þegar það hefir komið i ljós, að
bæði Velferðarnefndin og stjórnin álíta
ómögulegt að vinna nokkuð til framgangs i landinu, án þess að tekjurnar
verði auknar, þá verður maður þvi
fremur að ganga á móti sjálfum sjer og
vera með þessu.
Mjer datt i hug eitt smáatriði, sem
kemur við einum sjerstökum manní,
sem jeg sje að ekki er viðstaddur, og
þvi verð jeg að hætta við að minnast
á það. (Bjami Jónsson í lestrarsalsdyrunum: Ætli hann sje ekki hjer, sásjerstaki?). Jú, nú þekki jeg málróminn
hans og þakka bonum fyrir siðast. Þetta,
sem jeg vildi minnast á viðvíkjandi hon*
um, er það, að það gæti orðið stór
sparnaður fyrir landið, ef Dalamönnum
yrði bent á, að senda einhvem annan
á þing heldur en hann. Ilefði ræða
hans í gær verið sú eina á þinginu i
sumar, sem ekkert gagn gjörði, væri
ekkert um það að segja, en þegar ræða*
hjóm hans er komið á annað hundrað
að tölu, og sárfáar til nokkurs gagns,
dettur mjer i hug eitt atriði, sem .heyrði
til sparnaðar, ef þvi væri fylgt fram.
Jeg get haft þetta atriði i tvennu lagi,
fyrst og fremst það, sem jeg drap á
áðan, að Dalamenu gætu sent einhvem
annan á þing en hann, og i öðmlagi
það, ef Dalamenn vildu fremur halda
áfram að hafa hann á þingi, að honum
yrði þá fengið sjerstakt herbergi tilaðtala
við sjálfan sig í á rneðan á umr. stanóa l
deildinni. Það raætti enn fremurspara
honum öll nefndarstörf og leyfa hðmun
ræðuhöld, hvar sem honum þóknast,
77
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meðan nefndir inna sín störf af hendi. sem bæði fjölluðu þá sameiginlega um
Við það hyrfu úr sögunni fjöldi ágrein- þennan dýrtíðarskatt og dýrtiðarráðstafingsnefndarálita,
minnihlutaframsaga anir. Með þeim var ekki verið að bugsa
margföld o. s. frv. Þetta myndi spara um að bæta úr tekjuhalla landssjóðs,
landinu fje svo hundruðum skifti, en eða safna fje í hann, heldur að raka
saman fje í óbilgjörnu augnamiði og moka
engum orsaka tap.
Það er ekki vert að þreyta deildina, því svo jafnharðan út á götuna. í mínmeð því, að vera að þrasa við háttv. um augum var þetta frumv., sem til
þm. Dal. (B. J.). Jeg nenni ekki að atkvæða kom, svo afskræmilegt, að það
eyða heilum klukkutima til að tala við átti ekki betra skilið en að farið væri
hann, þótt hann finni ástæðu tii að vera með það eins og gjört var Jeg
er ekki á nokkurn hátt andvígur því,
að nudda á mjer tímum saman.
að eitthvað sje gjört til þess að auka
Jóhann Eyjólfsson: Þeir hafa tekjur landssjóðs. Síðan jeg fór að hugsa
nú komið hjer fram á völlinn, kappain- um þjóðmál, hefi jeg einmitt alt af haft
ír þrír, til að segja okkur, þeim mönn- augun opin fyrir þvi, að ekkert sje
um, sera styðja vilja frumvarp þetta, þarfara, heldur en að reyna að finna
til syndanna. Það var sameiginlegt hjá einhverjar leiðir til þess.
Háttv. þm. Dal. (B. J.) sagði, að engþeim öllum, að þeir vildu halda því
inn
tollur og engar tekjur, sem landsfram, að það hefði komið fram hjá okkur stefnubrcyting. (Bjami Jónsson: Tók sjóði fjellu í skaut, væru verri en útþm. það til sin ?). Jeg vil gjöra grein flutningsgjald, og að ekkert gjald væri
fyrir afstöðu minni til þessa máls; um til, sem reitti fátæklingana eins inn að
aðra veit jeg ekki, en býst þó við, að skyrtunni eins og það. Hann fór mörgþað sje nokkuð lik afstaða margra ann- um fögrum orðum um það, hvað ljótt
arra. Háttv. þm. Dal. (B. J.) fór fyrir væri að fara illa með fátæklingana, og
fylkingunni, eins og tíðkanlegt er um er jeg honum fullkomlega sammála um
hinaólmustu kappa, að þeir fara jafnan það. Hann varð næstum guðrækilegur,
fyrstir fram á völlinn. Hann lagði þegar hann var að tala urn þetta. Ekki
fyrstur út i, að vanda um við okkur, og veit jeg hvort hann viknaði, en hann
byrjaði á þvi, að skýra það frá sínu fór ákaflega fallegum orðum um það.
■ sjónarmiði, að þetta væri sama frumv. (Bjarni Jónsson: Jeg var ekki svona
sem það, er við feldum hjer á dögun- mælskur). En nú er mjer spurn: Hvaða
um. Jeg lít svo á, að þetta sje alt ann- tekjustofn er það, sem að gagni getur
að frumv. Jeg lít svo á, að með þessu komiðognærjafnttil alls almennings, sem
frumv. sje verið að reyna að bæta úr ekki kemur að sínu leyti eins við hinn
tekjuhalla landssjóðs, gjöra fje hans fátæka og hinn ríka? Við vitum t. d.
meira, svo að hann geti gjört tvent í að kaffi- og sykurtollur kemur engu
einu, bæði unnið á tekjuhalla fjárlag- síður niður á fátækum en ríkum. Það
anna og eins haft eitthvert fje til að er meira undir þvi komið, hve maðurgrípa til í vandræðum. En frumv., sem inn á mörg börn, hversu háan sykurtoll
kom fram um daginn, það var eins og hann verður að greiða, heldur en þvi,
þegar menn koma saman í hreppsnefnd hvort haun er fátækur eða rikur. Eins
til að jafna niður útsvörum, að eins til er ura þann skatt, sem lagður er á
að skifta þeim niður aftur. Svo var gripina okkar, hvort sem það eru nú
það um daginn um þessi tvö frumvörp, hestar, kýr eða kindur, að hann kemur
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engu aíður niður á þeim fátæka en
þeim ríka. Jeg lít svo á, að ef til vill
sje enginn gjaldstofn eins heppilegur og
8anngjam eins og einmitt útflutningsgjaldið.
Jeg tók það fram í upphafi, að jeg
vildi lýsa afstöðu minni til þessa máls,
og skal jeg nú leitast við að rökstyðja
þessa skoðun mína. Það, sem gjörir
það að verkum, að þessi gjaldstofn er
i mínum augum skynsamlegri og rjettmætari heldur en aðrir tollar, er það,
að þessi tollur kemur niður á manninn
eftir' auðmagni hans. Það verður fullkomlega eics rjett, og rjettara, að legeja
útflutningsgjald á afurðir landbúnaðarins, t. d. lifandi pening, heldur en að
leggja skatt á búfjenað manna í landinu, og skal jeg sjerstaklega taka t. d.
hestana. Hesturinn er ekki annað en
verkfæri, rjett eins og skóflan og pállinn. En alt öðru máli er að gegna um
þá hestana, sem fluttir eru út. ’Tel jeg
ekki nema rjettmætt og sjálfsagt, að
leggja á þá útflutningsgjald, því sá hluti
hestanna, sem hafður er fyrir útflutningsvöru, getur gefið mikinn arð, og
því haft talsvert skattþol, en aftur á
móti eru þeir hestar, sem hafðir eru til
heimavinnu arðlausir, eins og hver önnur verkfæri; það er bara undir ábýlinu
komið, hvort mikið þarf af slíkum verkfærumt,svo sem hvort það er langt á
engjar og erfitt til aðdrátta.
Jeg sje ekki, að öllu rjettlátari mælikvarði fáist til þess, að gjaldið komi
sanngjarnlegar niður en einmitt með
útflutningstolli. Og þótt það sje óeðlilegt, að leggja skatt á framleiðslu í
landinu, þá verður þetta gjald samt i
mjög mörgum tilfellum rjettlátara en
aðflutningsgjald. Jeg skal taka ósköp
einfalt dæmi, til þess að sanna þetta.
Hugsum okkur tvo menn, er halda úti
pinu skipinu hvor, Þeir hafa haft alveg

jafnmikinn kostnað til útgjörðarinnar
báðir, og miðað við aðflutningsgjald hafa
þeir þuift að greiða jafnháan akátt af
öllu, sem til útgjörðarinnar hefir þurft.
En hugsum okkur nú, að annar maðurinn stórgræði á sínu skipi, en fyrir hinn
verði útgjörðin hreinasta drep. Er það
þá sanngjarnt, að þessir menn greiði
jafnháan sbatt? Jeg segi nei. Skatturinn á vitanlega að vera hærri á þeim
manninum, sem meira græðir. Það er
sannarlegt rjettlætisspursmál, að skatturinn komi sem mest niður á menn
eftir efnum og ástæðum, eftir getu og
gjaldþoli.
Háttv. þm. Dal. (B. J.) var að gjöra
gys að þessu frv. og spyrja, hvort ætti
að hafa þetta fje til vega og brúargjörða og þvílíks. Já, það er einmitt í
þessu skyni, sem jeg óska að landssjóði
geti aflast tekjur, og það til muna, og
jeg vil svo nota þær til þess, að koma
upp mannvirkjum og nauðsynjafyrirtækjum, en ekki kasta þeim i svanginn
á gráðugum eyðsluseggjum, hverjir sve
sem það eru, cða skifta því niður eins
og 8veitarútsvari á milli þurfamanna.
Háttv. þtr. V.-Sk. (S. E.) var ákaflega
viðkvæmur, þótt hann viknaði ekki,
eins og háttv. þm. Dal. (B. J.), og talaði um að þetta væri pólitískt flokksmál. Fyrir mjer hefir það ekki vakað
þannig; jeg lít bara á, hvaða meðferð
málið á skilið, og jeg veit' heldur eigi
til, að það sje pólitískt flokksmál fyrir
öðrum; hann veit auðvitað best, hvernig hann lítur á það sjálfur í því tilliti.
Hann kvað það hættulega braut, að
leggja skatt á þessa aðalatvinnuvegi
okkar. Því hefl jeg ekki öðru að svara
en jeg hefi svarað háttv. þm. Dal. (B.
J.). Sami háttv. þm. (S. E.) sagði, að
þetta mundi draga úr framleiðslu í landinu. Því fer fjarri, að mjer detti í hug
að svo verði, enda væri það undarlegt,
77*
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að svona lágt gjald hefði áhrif á það,
hvort menn fjölguðu eða fækkuðu fjenaði sínum. Jeg skal nefna herfllega
háan skatt, 50 aura af kindinni, og er
jeg samt viss um, að allir mundu fjölga
ám sínum fyrir það, eins og þeir gætu.
Maður verður líka að treysta á það, að
löggjafarvaldið verði ekki svo grunnhyggið, að leggja svo háan skatt á, að
það dragi úr hugum manna, til þess að
efla lífsatvinnu sína. Maður verður að
treysta löggjafarvaldinu til að Bkilja aðstöðu sína í þvi tilliti. Annað mál er
það, að leggja það gjald á, sem hægt
væri að þola, en landssjóði samt öfluðust góðar tekjur á, einkum þegar
gjaldinu er svo hagað, að það legst á
eftir auðmagni einstaklinga. Háttv. þm.
(S. E.) var hræddur um að svo færi,
að skattur þessi yrði fastur skattur í
framtíðinni, og tók til dæmis kaffi- og
sykurtollshækkunina, sem að eins átti að
vera til tveggja ára. En þennan skatt varð
að framlengja, vegna þess, að tekjur
vantaði til nauðsynlegra útgjalda, — álítur, að þennan skatti eigi þannig að
svíkja inn á gjaidendur, scm þeir verði
svo nauðugir undir að búa.
Annars kemur mjer þetta undarlega
fyrir, þegar jeg lít til þeirra, háttv. þm.
Dal. (B. J.) og háttv. þm. V.-Sk. (S. E.),
sem hafa staðið fremst allra í
flokki þeirra manna, er vilja veita mikið fje úr landssjóði. Auðvitað sýnir
þetta, hve miklir hugsjóna- og framkvæmdamenn þeir eru, en þeir hljóta
að sjá, að það tjáir ekki fyrir þá, ef
þeir vilja koma fram þessum hugsjónum, að þrykkja niður útgjöldunum og
fara illum orðum um þá menn, sem
vilja afla landssjóði frekari tekna. Jeg
kannast við, að jeg er að nokkru leyti
fjelagsbróðir þeirra, að því leyti, að mig
langar til, að sem mest sje unnið nytsamlegt í landinu, og jeg fylgi þeim oft
ftð málum og drýgi þar með syndir

mínar; en nú þrýtur mig að verða þeim
8amferða. Það er víst af þvi, að jeg
er ekki eins mikill hugsjóna- og ráðdeildarmaður og þeir, að jeg sje ekki
ráð til að gjöra mikið og margt. af engu.
Jeg sje ekkert ráð til þess, að koma
þessum verkum í framkvamid, annað
en að auka tekjur landssjóðs. Jeg hefi oft
sjálfur verið talsvert stórhuga sem einstaklingur, en mjer hefir aldrei dulist
það, að jeg hefi orðið að lsggja á mig
talsverða bagga, til þess að framkvæma
áhugamál rain. Sama gildir um þjóðina sem heild, að hún verður að leggja
á sig þunga bagga til að koma áfram
áhuga- og nauðsynjamálum sínum.
Þá kem jeg að þriðja kappanum,
háttv. 2. þm. S.-Múl. (G. E.). Flest af
þvi, er hann sagði, er svo, að ekki þarf
að taka það til bæna; ýmist var það
upptugga eftir flokksbræður hans, eða
svo, að ekki þarf að svara þvi. Hann
var að tala um einhverja stefnubreytingu, en það er þegar sýnt fram á það,
að um slíkt er ekki að tala. Hann tók
uudir með háttv. þm. V.-Sk. (S. E.), að
menn væru hjer að leika »komedíu«.
En það eru svo margir, sem feldu
frumvarpið um daginn, og flestir eru
þeir nú með þessu frumvarpi, svo það
fara þá að gjörast nokkuð margir leikarar á þinginu; en annars sá jeg hvorki
þá,,nje sje enn, neinn leikarasvip á
andliti nokkurra þessara manna. Mjer
virðist þvert á móti, að þeir fylgi þessu
frumvarpi með alvöru og staðfestu, án
nokkurs loddaraskapar. Hann sagði,
að frumvarp þetta skapaði misrjetti
milli landbænda og sjávarútvegsmanna.
Mjer er kunnugt um það, að það var
reynt, að hafa gjaldið eins rjettlátt og
hægt var, en vitanlega verður aldrei
hjá því komist, að ein stjettin borgi
meira en önnur, af því að hún framleiðir meira, eða er ríkari. Það er enginn ójöfnuður. Að vísu er það rjett, að
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mikið af ullinni er þegar ílutt út úr
landinu, svo það kemur sveitamanninum til góða. En um fiskinn er alveg
aama máli að gegna, og lög, eins og
þessi, er aldrei hægt að gjöra svo úr
garði, að ekki falli eitthvað undan. Hve
mjúklega þau koma í svipinn niður á
einstaka menn, er undir ýmautn atvikum komið, hve nær þau ganga í gildi
og fl.
Sggert Pálsson: Jeg vænti þess,
að þetta mál fái greiðan byr í gegn um
þingið, enda er þvi ekki varpað inn
undirbúningslaust. Frá því sjónarmiði
er ekkert að frv. að finna. Það gefur
að skilja, að þetta getur verið viðkvæmt
máli; tollmál eru það alt af. Þess vegna
er það vel farið, að málið hefir verið
>settlað< áður en frumvarpið sjálft var
borið fram. Það var einmitt ókosturinn
á frv. þeim, sem áður hafa komið fram
i þessu efni, að þau komu mönnum á
óvart og undirbúningslaust, og með fram
þess vegua, hygg jeg, að forlög þeirra
hafl orðið þau, sem þau urðu. Sakir
þessa undirbúnings, sem hjer hefir vcrið hafður, má vænta þess, að mál þetta
gangi nú greiðlega, þótt talsverðar umræður hafi orðið um það.
Andmælendur frv., háttv. þm. Dal.
(B. J.), háttv. þm. V.-Sk. (S. E.) og hv.
2. þm. S.-Múl. (G. E), hafa komið fram
hver á eftir öðrum með sin andmæli,
og látið mjög á sjer bera, eins og vænta
má, þar sfem hver þykist öðrura meiri.
Háttv. 2. þm. S.-Múl. (G. E.) var i
þessu sambandi að hrósa mjer fyrir
staðfestu. Jeg kann honum þakkir fyrir það, enda þykist jeg eiga það hrós
skilið. En hafi hann haldið, að andlegt
ættarmót hafi verið með okkur um einBtrengingsskap og þverhausshátt, þá
hefir honum skjátlast. Allir andmælendur frumvarpsins hafa haldið þvi
fram, að þeir menn, er feldu frumvarp-

ið um daginn, hlytu að vera á móti
þessu frv. líka. En þetta er rangt til
getið. Að jeg var á móti hinu- frv., en
er með þessu, stafar af því tvennu, að
hjer er um annan grundvöll og annað
takmark að ræða fyrir þessu frumvarpi,
heldur’en var fyrirhinu. Það eraltaf mikið undir grundvellinum komið. Það
vita allir. *Varðar roest til allra orða
að undirstaðan rjett sje fundin<. Þar
sem háttv. þra. V.-Sk. (S. E.) sagði, að
hinu frv. hefði mátt vísa til nefndar,
til þess að bæta þáð, þá skal jeg geta
þeæ, að frv. var ekki hægt að bæta,
nema nefndin kæmi með alveg nýtt og
óskylt frumvarp, bygt á alt öðrum
grundvelli. Eftir því frv. átti skatturinn að leggjast á vörurnar, án tillits
til vöruverðsins. En eftir þessu frv.
hvílir enginn tollur á vörunum, ef verðiö nær ekki ákveðnu hámarki. Það
hlýtur hverjum manni að skiljast, og
andmælendum frv. líka, að bjer er um
alt annan grundvöll að ræða.
Það er enn fremur mikill mismunur
á tilgangi þessa frumvarps og hins frv.
Tilgangur hins frv. var auðsær á dilkinum, sem því fylgdi. Tekjurnar átti
að brytja niður jafnóðum og þær kæmu
inn, svo að landssjóður hefði orðið jafn
tómur eftir sem áður. En hjer er tilgangurinn sá, að þegar vjer lúkum nú
þingstörfum í þetta sinn, þá sjeum vjer
088 þess meðvitandi, að eitthvað verði
til í landssjóði. Allir vita, að fjárlögin
hljóta að fara út úr þinginu með talsverðum tekjuhalla, og ef ekki er gjört
ráð fyrir auknum tekjum, þá eru horfurnar ekki glæsilegar. Það hefir verið
skipuð Velferðarnefnd, til þess að bæta
úr ástandinu eftir föngum, og það hefir
verið gripið til þess ráðs, að heimila
stjórninni einnar milj. króna lántöku.
Þetta er auðvitað gott og blessað, en
það geta komið fyrir þau tiffelli, að
ómögulegt verði að fá lán,
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Við getum hugöað okkur að Norðurlönd þeim verða minna um, að minsta kosti
lendi i ófriðnum, og hvert á þá að snúa sumum þeirra.
Það er rjett, að við, háttv. þm. Dal.
sjer í þeim efnum, að fá peningalán?
(B.
J.) og jeg, höfum flutt saman frv. um
Þá sje jeg fyrir mitt leyti engar útgöngustimpilgjald,
sem gefa mun af sjer í
dyr, því ekki munu þjóðir þær, er í
ófriði eiga, hafa fje afgangs til að lána tekjur handa landssjóði að minsta kosti
öðrum. Haldist dýrtíðin, þá gefur þetta 25 þús. kr. um árið; en þótt þessi tekjufrumv. landssjóði áiitlegar tekjur. Þær auki sje betri en ekki, þá dylst samt
yrðu auðvitað fyrst notaðar til þess að engum, að þessar tekjur munu hrökkva
bæta upp tekjuhallann, en yrði afgang- skarat, einkum ef vandræði verða.
Jeg skal ekki orðlengja frekar um
ur, þá gjörði það stjórninni og Velferðarnefndinni auðveldara að ráða fram þetta máJ, en það liggur í hlutarins eðli,
úr vandræðunum. Færi aftur á móti að úr því að, eins og jeg hefi tekið fram,
svo, eins og andstæðingarnir gjöra ráð þetta frv. hvilir á öðrum grundvelli og
fyrir, að frumv. gæfl engar tekjur, þá tilgangurinn er annar en var í frv. því,
er þar með sagt, að dýrtíðin minki og um útflutningsgjald, sem felt var hjer á
vörurnar falli niður i »normal«-verð. dögunum, þá get jeg vel staðið mig við
Andstæðingar fnimv. eru því að eins að að greiða þvi atkvæði, og gleðst jeg af
reyna, að þyria upp ryki. (Sigurður þvi, og veit, að allir sainviskusamir ísEggerz: Prestlóg illgirni). Og mig furð- lendingar munu gleðjast af því, að geta
ar ekki á því, þegar jeg lít á, hvernig á einhvern hátt reist við hinn fallanda
framkoma þeirra heflr verið hingað til. fjárhag landssjóðs, og það með tiltöluÞeir eru að reyna að kitla eigingjarnar lega jafn auðveldum og sanngjörnum
hvatir lægst hugsandi manna með þess- hætti og hjer er lagt til að verði gjört.
um mótmælum sinum. En þeim verður
Matthías Ólafsson: Jeg steud upp
ekki kápan úr því klæðinu; þaðgetjeg
fulivissað þá um. Það eru færri, sem til þess að leiðrjetta misskilning, sem
eru svo lágt hugsandi, að þeir tími ekki ailmjög bólar hjer á. Hjer er alt af
að bcrga lágt gjald i landssjóð, þegar verið að tala um útflutningstoll, og það,
hann þarf þess við og þeir fá hátt verð að verið sje að fjefletta fátæklingana.
fyrir vöru sína. Þjóðin verður þessum Þetta er ekki rjett. Hjer er að ræða
mönnum þvi alls ekki þakklát fyrir um gróðatoll, toll af hagnaði, sem menn
framkomu þeirra.
hafa ekkert haft fyrir að fá, heldur
Það er líka kostur við þetta frv., að hendingin hefir veitt þeim, öðrum til örðþað er ekki tilætlunin að nota fje þetta ugleika. Hjer er um alveg sams kouar
strax. Stjórnin og Velferðarnefndin hafa tilfelli að ræða, sem það, ef maður nokkur
það í vösunum, þangað til vandræði fyndi sjóð í jörðu, og af honum væri
ber að höndum.
Þau eru ekki komin tekið eitthvað til almennra þarfa. Þó
enn, og þess vegna væri rangt að brytja er mjög hátt verð sett á vöruna, áður
fjeð niðu nú þegar.
en ætlast er til, að greitt verði gjald af
Andmælingar frumv. óttast, að þetta henni. Jeg býst við, að jeg þurfi oft að
fje gangi til einhverra nauðsynja fyrir- standa frammi fyrir þeirri stjett, sem
tækja — Miklavatnsáveitunnar, eða ein- mjer stendur næst, og um það er jeg
hverra vegagjörða. — Það er þeim sannfærður, að fyrir ölluin sanngjörnum
skiljanlega þyrnir í auga. Þó það væri mönnum í þeirri sjett mun jeg geta
brytjað niður í óþarfa bitlinga, mundi varið það, að landið fái að njóta ofur-
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lítils af þeim höppum, sem þeir verða
fyrir.
Jeg ætla nú að skýra fyrir mönnum
með dæmi, hvernig þessi tollur keinur
niður.
Háseti á fiskiskipi dregur um árið, og
er þó ekki meira en meðal afli, 5000 af
góðum fiski, þar af 2000 um vetrarvertíðina, en 3000 um sumartímann. Af
þessum afla fær hann helminginn sjálfur í hlut, og er það um 20 skipund,
eða með 115 kr. verðiá skipundi 2300 kr.
Kostnaður, salt, verkun o. fl. nemur 230
kr., svo að eftir verða 2070 kr. hreinar
tekjur. Mismunurinn á normalverðinu,
sem til er tekið i frv., og söluverði með
áður um getnu 115 kr. verði á skipundi, er 460 kr. Af þeirri upphæð,
460 kr., á hann svo að greiða 3°/0 í
landssjóð, eða alls kr. 13,80. Þetta er
nú alt og sumt. En litum nú á tekjur
sama manns með því verði, sem er normalverð í frv., og reyndar svo óvenjulega hátt sett, að þess eru varla dæmi,
að fískur hafl komist í svo hátt verð.
Þetta normalverð er 92 kr. skippundið.
Tekjur hans mundu þá verða 1610 kr.
eða 436 kr. minna, þrátt fyrir það, að
hann hefir greitt þetta útflutningsgjald,
kr. 13,80. Það er þess vegna áreiðanlegt, að fi8kimaðurinu stendur miklu
betur að vígi í þessu ári en ella, og
getur því vel staðið sig við að láta
landssjóð hafa ofurlítinn skerf af gróða
þeim, sem hann heflr ekkert gjört til
þess að afla, frekar nú en endranær.
Menn sjá þvi, að hjer er algjörlega
ranglega talað um, að verið sje að
leggja fjeflettingarskatt á þjóðina. Enda
eru svo fáránlegar kenningar andmælanda frv., að þær eru hver á móti annarri, þar sem þeir segja í öðru orðinu,
að frv. fjefletti landsmenn, en i hinu,
að ekkert gagn sje i frv. fyrir landssjóðinn. Þetta cr hvað á móti öðru.
Þetta er ekki að fara ráðvandlega með

málið. Til þess mætti þó ætlast, að menn
færu hugsunarrjett með orð sin. Það
eitt er rjett ályktun, að ef tollurinn er
laudssjóði lítils virði, þá kemur hann
eðlilega ljett niður á mönnum. 'Háttv.
andmæleudur hafa verið að vefa um
það, að' útlenda varan væri dýr. En
einmitt þess vegna eru vorar innlendu
vörur í svo háu verði. Það er enginn
efi á þvi, að þegar öll höf opnast, skipaleiga lækkar og menn geta óhindraðir
flutt vörur landa á milli, þá lækka afurðirnar i verði á heimsmarkaðinum, og
þá þurfum vjer ekki lengur þenna toli,
þessa hjálp í víðlögum.
Gagnvart háttv. 2. þm. S.-Múl. (G.
E.) skal jeg geta þess, að hlutir vestra
á smábáta hafa numið um 300 kr. frá
miðjum maí til júlíbyrjunar, og jeg
býst ekki við, að minna hafi aflast á
Austurlandi. Jeg sá það i blöðunum
nýlega, að bændur í Flatey á Skjálfanda
yrðu nú að gjalda kaupamönnum 50 kr.
um vikuna, vegna þess, hve ákafir þeir
voru til sjósóknar fyrra hluta sumars.
Þetta, að draga sláttinu svo lengi, mundu
þeir ekki hafa gjört, ef það hefði. ekki
borgað sig. Þvi verður ekki neitað, að
þetta ár er yflrleitt eitt hið mesta
veltiár til sjávar og sveita, og er mjer
fyrir mitt leyti ómögulegt að ætla framleiðendunum þann kindarhátt að sjá ofsjónum yfir 3% af gróða sínum eða
höppum.
Skúli Thoroddseu: Jeg tel rjett
að geta þess, að frv. þetta er ekkl sömu
tegundar, sem frv. það, er »Bjargráða«eða »Velferðar»-nefndin svo nefnda leyfði
sjer að bera upp hjer i deildinni, og
sem jeg taldist þá einn flutningsmannanna að, þó að jeg væri þvi andv í fl u r.
En ástæöan tíl þess, að jeg — þótt
andvígur frumvarpinu væri — gjörðitt
þá einu flutningsmanna þess, var — eins
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og jeg hefi þegar áður skýrt frá hjer í
deildinni — bæBi sú, aQ sjdst dtti, að
frumvarpið vceri borið fram að vilja
» Velferðarnefndarinnart, og hin, aQ nefnt
útflutningsgjaldsfrumvarp Id fyrir fullsamið, enda gjörði jeg þá og ráð fyrir,
að bæta mætti það þá og í nefnd, aem
þyrfti, eða þó nota það, sem tilefnið, er
kæmi hreyfingu á málið, þ. e. um tekjuaukningu landssjóðnum til handa, á
þinginu.
Á hiun bóginn lýsti jeg því og þegar
yfir hjer í deildinni, er nefnt útflutningsgjaldsfrumvarp var rætt, að jeg teldi
rjettara, að miða útflutningsgjald, ef á
yrði lagí, við verQ vörunnar, en við
þunga hennar, með því að útflutningsgjald, er eigi miðaði neitt við verðið, yrði
ósanngjarnt, og ranglátt, ef varan fjélli i
verði, þótt sanngjarnt mætti álítast, er
við óeðlilega hátt, og al-óvanalegt, verð
á vörunni væri miðað. —
Háttv. þm. V.-Sk. (S. E.) Ijet í ljós,
að hann óttaðist, að gjald það, er nú
um ræðir, yrði fast gjald, úr því að það
vœri einu sinni á komið, en hjer getur
ekki orðið um áframhaldandi fast útflutningsgjald að ræða, með því að frv.
er sjálf-falliQ úr gildi, — hættir að gefa
landssjóðnum tekjur, jafnskjótt, er varan
fellur i verði, og jafnvel áður en hún
kemst niður í það verð, sem dlment hefir þó verið talið óvanalega hátt, þar
sem hún nær þá og eigi upp fyrir það,
sem einatt er gjaldfrjálst, þ. e. eftir frumvarpinu.
Að því er útflutningsgjaldið af sjávarafurðunum snertir, eins og gjört er ráð
fyrir því í frumv., vil jeg og benda d,
að mjer finst upphœðin, sem gialdfrjdls
d að vera, töluvert of há, er jeg miða við
það, sem alment heflr þó verið talið óvanalega hátt verð, og væri þvi ef til vill
ástæða til þess, að færa gjaldfrjálsu
upphæðina niður um 10—15%.
Gjaldfrjálsa upphæðin, eftir frv., er

nú kr. 92,80 á málfiski, en kr. 83,20 á
smdflski, hvert skipund. En að undanförnu hefir það þó verið talið alveg
óvanálega hdtt verð á málfiski, ef hann
hefir staðið í 80—85 kr. skipundið, og
á smáfiski, ef verðið hefir verið 60—65
kr. skipundið.
En þó að jeg líti nú svona á málið,
hefi jeg þó ekki flutt brtt. um lækkun
á gjaldfrjálsu upphæðinni, enda hafa að
frumvarps smiðinni unnið þeir menn,
sem gott vit hafa á málinu, þ. e. hv.
þm. Ak. (M. K.) og háttv. þm. V.-ísf.
(M. O.), enda ber þess nú og að gæta,
að kol, olia, o. fl., sem til útgjörðar þarf,
er nú í hærra verði, en venjulegt er, og
öflun sjdvar-vörunnar þvi töluvert dýrari
en verið heflr d undanfömum árum, og
á það mun þá og hafa verið litið, sem
og rjett var, er gjaldfrjálsa upphæðin
var til tekin.
En þó að þessu sje nú þannig farið,
vona jeg, að háttv. flutningsmenn taki
þetta atriði þó til athugunar, því að það
er óviðkunnanlegt, ef svo væri á litið,
sem hœrra gjald væri af landsafurðum
en sjávarafurðum, — eða sjávarafurðunura talið hlift, i samanburði við afurðir landbúnaðarins. —
Leitt vœri og, ef svo fœri — og væri,
með þó nökkrura rökum ksnt þvi, hve
mikið var gjaldfrjálst, hvað sjávarútveginn snertir — »leitt, ef svo fœri«, að
ekkert hvíldi að lokum á sjávar-afurðunum, nema vana-útflutningsgjaidið —
en ný-tollurinn þó áfram á land-afurðunum.
Þá sje jeg og, að háttv. fiutningsm.
hafa slept sumu, sem nefnt er í lögunum frá 4. nóv. 1881, eins og niðursoðnu
fiskmeti, sundmaga, hrognum og laxi, og
stafar það þá liklega aí þvi, að þeir hafa
litið svo á, sem hjer væri um svo litið
að ræða, að ekki munaði um toll af
þessu.
Ut af ummæluin háttv. 2. þm. S.-M.
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(G. E.) mótmæli jeg þvi gagngjðrt, hvað
mig snertir, að það sjeu pólitiskar ástœður, sem til grundvallar liggi, að því er
útflutningsgjaldið, sem hjer um ræðir,
snertir, enda er mjer vel kunnugt um
það, að þegar frv. var rætt í »Bjargráða«- eða »Velferðar«-nefndinni, sunnudaginn 5. sept. þ. á., var það eingðngu
það, að sjá landssjóði fyrir tékjum, sem
til grundváttar Id.
Aðöðruleyti endurték jeg og, að það
var alveg rjett hjá háttv. 2. þm. Rang.
(E. P.), eins og jeg einnig vjek að í
ræðu minni urn daginn, að sem stendur,
eru engin vandrœði eða neyð í landinu,
en þetta getur, á hinn bóginn, að borið
á hverri stundu, og ríður þá á því, að
vjer sjeum ekki varbúnir, og því tel jeg
það mjög vel farið, er bændastjettin á
þinginu hefir nú og orðið til þess, að
fylgja því fram, að landssjóður fái tekjur á þann hátt, sem til er ætlastí frumvarpinu.
Oska jeg því að lokura, að frv. gangi
greiðlega og friðsamlega gegnum þingið,
þótt nú sje nokkur hávaði hjer i deildinni um sum atriðin.
Bjarni Jónsson: Jeg vona, að
jafnvel sá ágæti 1. þm. Rang. (E. J.)
fyrirgefi mjer, þótt jeg svari einstaka
orðum, sem hann mæltu til min mjer til
heiðurs, öðrum til ánægju og sjálfum
þeim til sæmdar, fyrir þá nriklu mælsku
og þekking, sem þar lýsti sjer.
En áður jeg þakka þessum mönnum
fyrir mig, þá ætla jeg mjer að gjöra þá
fyrirspurn til háttv. flutningsmanna,
hvort þeim þyki ekki rjett, að gefa út
orðabók með frv., fyrst þeir geta ekki
lengur látið sjer nægja þeirra eigna
tungu, til þess að semja frumv. á; það
er hætt við, að ella skilji ekki allir
þetta cif og fob í frv. Það var leitt,
Álþt. 1915. B. ni.

að flutningsmennirnir settu ekki cob og
fob, svo að rím væri i.
Þá sný jeg mjer að háttv. þm. V,Isf. (M. 0.). Hann sagði, að vjer, andmælendur þessa frv., vildum sporna við
þvi, að landið fengi tekjur, til þess að
bjarga mönnum úr vandræðum. Þaðer
undarlegt að heyra þessi orð frá háttv.
þingmanui, þar sem hann veit þó, að
jeg hefi borið fram frumv., sem veitir
landssjóði sömu tekjur, en miklu rjettlátlegar niður jafnað.. Þetta er að fara
óráðvandlega með orðum sínum, og ýtí
jeg af mjer þessum áburði hans, og
munu fleiri gjjra sama. Hann og aðrir
leggja mikla áherslu á það, að þessi
verðgróði landsmanna sje þeim að þakkarlausu. Satt er það, að ekki hafa þeir
komið striðinu af stað. En það eru
fleiri, sem græða sjer að þakkarlausu,
t. d. er það sjómönnum gróði, að góðar
sjeu gæftir; líka er þeim það að þakkarlausu, er þeir fiska vel, því að ekki
hafa þeir teymt fískinn inn á miðin.
Yfirleitt eru flest höpp að þakkarlausu
þeim; sem fyrir verða.
Sami háttv. þingmaður (M. Ó.) sagði,
að hjer væri ekki um toll að ræða.
Hann gleymir því, að 1 frumv. ar fyrirsögnin um »verðhækkunartoll*. Hann
gleymir þvi enn fremur, að útgjörðar*
kostnaðnr hefír hækkað, og frá landbún*
aðinum gleymir hann að dragaóhöppin
í fyrra.
Þá sný jeg mjer að þeim, sem af
mestum móði talaði, háttv. 2. þm. Rang.
(E. P.). Hann taldi frumv. vel undir*
búið. Það er rjett, að svo vel er það
undirbúið, að hann og aðrir bafa spyrt
sig saman um það, að berja það fram,
og látið þó suma þingmenn ekkert um
það vita, hvað til stæði. En alt skal
þetta rakið á öðrum stað með athugasemdum um frumvarpið, sem ékki er
18
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betuf undirbúið en svo, að maður, sem
betra skyn ber á þessi mál en flutningsmenn, hefir skrifað þeim brjef um
málið, og átalið flaustrið, og sýnt fram
á misfellurnar. Það er og orða sannast,
að óhæft er að knýja málið svo fram
með þingsafglöpum, — jeg bið forláts,
afbrigðum vildi jeg sagt hafa — þaðer
til þess eins, að menn sjá ekki, hver
vansmiði eru á frv.
Háttv. 2. þm. Rangv. (E. P.) talaði
margt þvi til sönnunar, að grundvöllurinn væri ekki sá sami sem i því frv., sem
drepið var um daginn. Hann vildi með
þessu tali sínu sanna stefnufestu sína.
Það er ekki til neins fyrir hann, að
berja höfðinu við steininn, eins og hann
gjörir. Stefnumunurinn er enginn í
þessu frumv. frá því, sem var í frumv.
um daginn. Grundvöllurinn er alveg
sá sami. Það er og verður óhrakið, að
tilgangurinn með þessu frumv. eralveg
sá sami, sem með frumv. um daginn,
að undanskildu þvi, að þá var komið
með frumv. til þess að ráða fram úr
vandræðum, sem leiddi af rnisæri, en
nú er það ekki meiningin, heldur það
eitt, að fylla landssjóðinn. Það erekki
meiri halli nú á fjárlögunum en oft
heflr verið áður, og hafa þó tekjurnar
venjulega hrokkið fyrir útgjöldunum.
Tekjuáætlunin er ekki óvarlegri en oft
hefir verið áður, svo að öll ástæða er
til að ætla, að tekjurnar hrökkvi enn
fyrir útgjöldunum. Mjer finst það vera
ærið djarft af mönnum, sem sífelt eru að
stagast á því, að hallæri sje í landinu,
að fara nú að leggja nýja skatta á þjóðina, til þess að jafna þenna tekjuhalla,
sem hvergi er til, nema í þeirra eigin
hugskoti.
Jeg tel það víst, að háttv. 2. þm.
Rang. (E. P.) hafl talað eins og hann
gjörði til þess að reyna að »slá sjer
upp«. Jeg get trúað honum fyrir því,
að honum tókst það mjög ófimlega, enda

ekki von að neinn slái sjer upp á þvi,
að vera með því, sem ilt er. Jeg veit
hins vegar að við sláum okkur upp á
að vera á móti þvi, sem rangt er, eins
og þetta frumv. Þó skal jeg taka það
fram, að jeg er ekki á móti þessu máli
til þess að slá mjer upp, heldur af því,
að jeg álít þessa aðferð ranga, til þess
að efla landssjóði tekna, sera enga
nauðsyn ber til að fá inn, því að eins
og jeg hefi sagt eru allar líkur til, að
tekjurnar hrökkvi fyrir útgjöldunum.
Háttv. þingmaður sagðist trúa þvi, að
þjóðin fylgdi þeira að málum, sem vildu
fá komið þessu frumv. fram. Hann má
fyrir mjer trúa hverju sem hann vill,
en jeg trúi því ekki, að þjóðin þakki
vel fyrir að demba á hana sköttum,
þegar ekki er þörf á því. Og það á
sama tíma, sem verið er að tala um, að
hallæri sje í landinu.
Þá kem jeg að ræðu háttv. þm. Mýr.
(J. E.). Hann fóðraði sína stefnubreytingu á sama hátt og háttv. þm., sem jeg
talaði um síðast (E. P.). Hann sagði
að þessi skattur væri lagður á til þess
að varna misæri i landinu o. s. frv.
Þetta gamla stagl, sem allir þekkja.
Hann veit vel að þetta er ekki satt;
hann veit það vei, að þetta frumv. er
ekki komið fram til þess, að gjörðar verði
nokkrar varnir til þess að fyrirbyggja
það, að hallæri geti orðið í landinu, heldur einungis af þeirri ástæðu, að menn
vilja afla landssjóði tekna. Hann byggir því skoðanaskifti sin á ósannindum
einum.
Þessi 8ami háttv. þm. (J. E.) sagði
það i ræðu sinni, að útflutningstollur
væri rjettlátastur af öllum sköttum, því
hann kæmi svo jafnt niður á alla. Það
sjá allir, án þess að jeg leiði rök að
þvi, hvaða vitleysa þetta er, og skal
jeg ekki eyða orðum að því frekar. Jeg
bjrst við að háttv. þm. Mýr. hafi ekki
hugsað út í, hvað hann var að segja.

1237

Þingmannafrumvörp samþykt.

1238

Verðhækkunartollnr.

Sami háttv. þingmaður talaði um, að
verra væri að leggja skatt á hross en
á menn. En hvað segir hann um að
leggja skatta bæði á menn og hross?
Annars kom þessi kafli ræðu hans ekkert málinu við.
Þá kem jeg næst að þessum ódauðlega ræðusnillingi, háttv. 1. þm. Rang.
(E. J.). Jeg skal játa það, þótt spaugilegt sje, að fyrri hluti ræðu hans var
langbestur af öllu því marga og
mikla, sem sagt hefir verið um þetta
mál hjer í deildinni. Hann játaði það
hreinskiinislega, að hann hefði breytt
um stefnu frá því um daginu, en fóðraði það með þvi, að hann vildi sýna, að
hann væri enginn grútur, sem ekki
timdi að leggja fje af mörkum, en hvort
kjósendur hans þakka honum fyrir að
fara þannig með þeirra fje, læt og ósagt.
Það má geta þess, að það er ekki að
furða, þótt ræða hans sje bestallra, því
að hann er áreiðanlega sá þingraaður,
sem hlustað er á með mestri ánægju
hjer á Alþingi, enda hafa kjósendur
hans sýnt, að þeir kunna að meta hæfllfeika hans, því að þeir hafa jafnvel
sett hann ofar en hinn, sem talaði áðan
af me8tri andagift.
Það var eitt, sem var gott i ræðu
þessa háttv. þingmanns, og það var það,
hve glöggur reikningur var gjörður þar
yflr verðhækkunina.
Hann sýndi fram á, að ef hagur eins
bónda væri talinn að vera 900 kr. og
svo væri lagður á þessar krónur verðlækkunarskattur, þá væri það ekki rjett,
þvi að það, sem hann þyrfti í búið, væri
að minsta kosti 500 kr. dýrara en það
var áður. Auk þess sýndi hann fram
á, að 400 kr. sem eftir eru, gjöra ckki
meira en hrökkva fyrir því, sem skaðinn nam í fyrra, og því ætti að draga
það frá, en þá er komið að þvi, sem
jeg hefl haldið fram, að leggja eigi á

tekjur raanua.
Það er auðvitað, að
margir eru svo fátækir, að ekki er hægt
að leggja neitt á þá, en því meira eiga
hinir rikari að bera af gjöldunum. Það
er alveg ómótmælanlegt, að tekjuskattur er sá rjettasti skattur, sem hægt er
að leggja á þjóðina. Þar er ekki lagt á framIeiðsluna, heldur á hreinan gróða manna.
Jeg skal nú ekki tala meira um þetta
blessað frumv. að sinni, en enda ræðu
míua á því, að þakka háttv. 1. þm.
Rang. (E. J.) fyrir skemtilegasta hlutan af
ræðu hans. Jeg get vel fyrirgefið honum, þótt hann saumaði talsvert að mínum spjörum, því að jeg hafði vel unnið til þess, svo vel sem jeg gekk frá
honum við eina umr. fjárlaganna hjer
í deildinni. Hann fann að þvi við mig,
hvað jeg talaði mikið. Það má vel vera
satt, að jeg tali raikið og skifti mjer af
mörgu, en jeg er vist ekki orðinn nógu
mentaður til þess að kunna þá list,
að menn sitji hjer á bekkjunum með
plástur á munninum og greiði leynilega
atkvæði.
Jeg ætla að biðja háttv. þingm. þeæ,
að gjöra ekki alvöru úr því, sem hann
hótaði, að skora á Dalamenn, að kjósa
mig ekki oftar á þing. Það gæti orðið
mjer hæltulegt.
Flutnm.(Pjetur Jónsson): Jegskal
lofa þvi, að vera stuttorður. Jeg skal geta
þess, að við, sem berum fram þetta
frumv., höfum ekki haft raikinn tima
til að skrafa saman um það. Við höfuin orðið að nota mestan timann tíl að
hugsa málið, en sem minstan til að
masa um það.
Háttv. þm. V.-Sk. (S. E.) heflr hjer í
dag haldið langan fyrirlestur um flokkaskiftinguna í þinginu. Jeg get ekki sjeð,
hvað það keraur þessu máli við. Þetta
mál hefir ekki verið, og verður ekki
gjört að flokksmáli; það get jeg fullviæ78
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að háttv. þingra. um. Það hefir auðvitað, eins og önnur stórmái, verið rætt
í mínum flokki, en það hefir ekki verið
gjört að flokksmáli fyrir því.
Háttv. þm. Dal. (B. J.) og háttv. þm.
V.-Sk. (S. E.) voru báðir mjög vondir
út af því, að farið hefði verið með þetta
mál á bak við Sjálfstæðisflokkinn. Jeg
hefi afsakað það áður, að jeg gat ekki
borið mig saman við líkt því eins inarga
þingmenn og jeg vildi og ætlaði. Jeg
var að hugsa um það, hvort jeg ætti
. ekki að sýna háttv. þm. V.-Sk. (S. E.)
frumv., áður eG það kæmi til umræðu
. í deildinni, en hann vai ð fyrri til að
láta í ljós við mig í samtali þær skoðanir, að jeg gat ekki búist við því af
honum, að hann vildi eiga nokkurn
þátt í undirbúningi málsins, og hafði
engan tíma tíl að eiga við aðra um
málið en þá, sem vildu vinna að framgangi þess.
Aftur á móti getur háttv. þm. Dal.
(B. J.) ekki kvartað undan neinu, því
að við vorum saman í nefnd, sem hafði
þessi tekjuhækkunarmál til meðferðar,
og þar lagði jeg þetta frumv. fram, en
hann leit ekki við því. Svona er rjett
skýrt frá málinu, og læt jeg svo hjer
við sitja.
Það hefir nú viljað svo til, að það
hefir verið tekið ómakið að mestu af
mjer með að svara því, sem sagt hefir
verið móti þessu frv., og vil jeg sjerstaklega þakka háttv. þm. N.-ísf. (Sk.
Th.) fyrir ræðu hans ura þetta mál.
Hvað það snertir, að þetta frumv. sje
fátækrafiátta, eins og háttv. þingm. Dai.
komst að orði, þá hefir háttv. þm. V.laf. (M. O.) tekið af mjer ómakið að
svara þeirri vitleysu. Jeg skal að eins
geta þess, að okkur hefir talist svo til,
að skattur þessi muni ekki nema meira
en 17 aurum af hverri kind að meðaltali.
Jeg er handviss um, að ekkert gjald

til opinberra þarfa kemur eins þægilega niður og þetta gjald, af þvi að það
hvílir ekki á hinum venjulegu tekjum
manna, heldur á alveg óvenjulegum
gróða.
Jeg held, að jeg hafi svo ekki fleira
að segja um málið, en vona, að það
fái að ganga áfram.
Sigurður Eggerz: Mjer hafa dottið í hug í kvöld, þegar jeg hefi verið
að hlýða á umræðurnar hjer, sjerstaklega ræður háttv. 2. þm. Rang. (E. P.),
háttv. þm. V.-ísf. (M. Ó.) og háttv. þm.
Mýr. (J. E.) vissir hlutir, sem kallaðir
voru »tabu«, eða helgir, bjá villimönnunum. Ef einhver kom nálægt þeim, þá
urðu villimennirnir tryltir. Ef koraið
er nálægt þessu tollafrumvarpi hjer, þá
sýnist mjer það hafa lík áhrif á suma
háttv. deildarmenn. Tollálagan á framleiðsluna er orðin »tabu« hjá vorum
mönnum.
Jeg get skirskotað til deildarinnar,
hvort jeg hafi við haft nokkurt óþinglegt orð við nokkurn þingmann hjer í
háttv, deild. Sú synd, sem jeg á %ð
hafa drýgt, er þetta, að jeg held því
fram í málinu, sem jeg tel vera rjettast, og aðdróttuniu, sem kom hjer fram
hjá einum háttv. þingm., um að vjer,
sem á móti frumvarpinu værum, værum
að því í því skyni, að vjer vildum slá
oss upp á því, er dálítið spaugileg, þar
sem það er kunnugt, að búið er að
mynda hjer órjúfanlegan hring í kringum frumvarpið. Og þeir, sem þekkja
meiri hluta aðdráttaraflið hjer í þinginu,
vita, að jafnvel rökin eru ómáttug til
að rjúfa slikan hring.
Háttv. flutningsm. þessa máls (P. J.)
talaði á þá leið, að jeg hefði haldið því
fram, að það hefði verið gjört að flokksmáli, miljónafrv. svo kallaða, sem var
felt hjer í deildinni á dögunum. Þetta
er alveg gagnstætt því, sem jeg hjelt
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fram. Þeir, sem feldu frv., voru bæði látið mjer nægja að vísa til þess,,sem
stuðningsmenn og andstæðingar stjórn- jeg sagði í ræðu minni í dag. Annars
arinnar, því frumvarpið var svo frá- verð jeg að segja, að mig furðaði á því,
munalega óviturlegt, að jafnvel stuðn- hve háttv. 2. þra. Rangv. (E. P.) talaði
ingsmönnum stjórnarinnar blöskraði undarlega æst í þessu máli. Jeg veit
það.
ekki, hver orð min hafa gefið honum
Ástæðan til þess, að jeg greiddi at- ástæðu til að verða svona reiður, nema
kvæði á móti nefnd og 2. umræðu, var ef vera skyldi það, sem jeg gat ekki
sú, að jeg vildi ekki á nokkurn hótt komist hjá að minnast á,.að hjá þessum
teggja tolla á þá gjaldstofna, sem um mönnum, sem feldu miljónafrumv. um
var að ræða. Þetta tók jeg svo skýrt daginn, hefði orðið stefnubreyting. Jeg
fram hjer í deildinni í dag, að jeg ætl- er ekki að ámæla þeim fyrir það. Það
aðist til, að það yrði ekki misskilið.
kemur svo oft fyrir í lifinu, að menn
Það er vitanlegt, að þó frumvarpið skifta um skoðanir. Það getur svo sem
væri óþolandi eins og það var, þá hefði verið, að þeir hafi komist að annari
mátt laga það í nefnd, svo framarlega niðurstöðu við frekari umhugsun. En
sem menn hefðu viðurkent þörf á aukn- annars vil jeg benda háttv. 2. þingm.
um tollum, og getað fallist á þessa toll- Rang. (E. P.) á það, að það er æskilegt,
stofna.
að þingmenn gæti stiliingar í ræðum
Háttv. þm. Mýr. (J. E.) sagði áðan, sinum. Og jeg vænti þess, að hann,
að hann vildi einmitt hafa toll á þess- sem samkvæmt stöðu sinni á að vera
um vörum. Þegar jeg heyrði þessi orð fyrirmynd í allri prúðmensku, og temja
háttv. þingmanns, stórfurðaði mig á því, sjer guðrækilegt hjartalag, temji nú svo
að hann skyldi greiða atkvæði með því ástríður sínar, að hann kasti sjer ekki
jafnhranalega út i umræðurnar, cins og
að fella miljónafrv. frá nefnd.
Háttv. flutnm. (P. J.) gat þess, að hann hann gjörði áðan. Mjer fellur það þungt,
hefði ekki viljað vera að argast við eftir að jeg hefi kynst háttv. þingm.,
Sjálfstæðisflokkinn, af þvi að hann hefði að sjá reiðina umhverfa honum svo
haft svo mikið að gjöra. Þótt hann ókristilega.
Háttv. þingm. (E. P.) var að tala um
hafi haft rnikið að gjöra, þá hafði hann
tima til að leggja málið fyrir hina flokk- hinn fallanda fjárhag landsins. Þetta
ana i þinginu. Ef nokkuð væri, sem leyfir háttv. þingm. sjer, sero hefir verið
benti á pólitík i þessu máli, þá er það í fjárlaganefnd, og þvi haft góð tæki á
einmitt þetta, að einura flokki er haldið að kynna sjer fjárhaginn, að segja.
fyrir utan. Jeg verð að segja það aft- Þetta stingur í stúf við það, sem hæstv.
ur, að þegar þingsályktunartillagan um ráðherra hefir látið ura mælt, að fjárhagkornkaupin var feld hjer í deildinni, þá ur landsins sje yfirleitt I góðu lagi. Það
var sett pólitik í málið. Flestar þjóðir er annars einkennilegt, að tala um fallhalda þess háttar málum fyrir utan anda fjárhag nú, þegar það er vitanflokkapólitíkina, og það ættum við sann- legt, að landið græðir stórfje. Þvi að
svo framarlega sem það er rjett, að
arlega að gjöra lika.
Jeg held að háttv. þm. Dal. (B. J.) þeir græði, sem stunda sjávarútveg og
hafl hrakið flest það, sem háttv. and- landbúnað, þá er það um leið gróði
stæðingar okkar hafa borið fram, og fyrir landið í heild sinni og landssjóðvil jeg því ekki þreyta deildina með inn. Því hvað ber þetta land uppi,’ef
þvi að taka það alt upp aftur. Jeg get ekki sjávarútvegurinp og laudbúnaðttrit
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inn. Og þess vegna er það svo hrapallegt, að menn skuli ekki skilja, að þeir
eiga að greiða veg þessara atvinnuvega,
en ekki draga úr þeim með óþörfum
tollum.
Það sýnir best, hvað mikill glundroði
er kominn í þetta mál, að engum lifandi manni heflr dottið í hug að spyrja
stjórnina, hvað mikið fje hún þurfl, og
mjer vitanlega heflr stjórnin ekki heldur
lýst yflr neinu um það. Það ætti þó
að vera það fyrsta, sem um væri spurt,
hvað mikið fje vantaði til að bjarga
landinu sómasamlega, ef til vandræða
horfði. Nú er verið uð tala um, að hjer
eigi að gjöra eitthvað annað við tollinn,
sem kemur eftir þessu frumv., heldur
en tollinn eftir hinu frumv. Það stendur ekkeit um það hjer, og jeg gjöri ráð
fyrir, að það liggi nokkuð líkt til grundvallar fyrir báðum frv.
Yíirleitt er það furðulegt, hvað hinn
mikli meiri hluti fer geist af stað í
vörnum sínum fyrir frumv. Þeir hafa
vonda samvisku, og því hafa þeir svo
hátt, vilja hafa svo hátt, að þeir heyri
ekki neitt til samviskutetursine. En
þeir verða að tala enn þá hærra, ef þeir
halda, að þeir geti talið þjóðinni trú um
að það sje heppilegt fyrir hana að tolla
aðalatvinnuvegi sína. En hver' veit
hvað þeim tekst?
Jeg mun nú ekki við þessa umræðu
■tala frekar um þetta mál, en jeg er
Btaðráðinn í að greiða atkvæði á móti
því. Ef hæstv. ráðherra getur sannfært mig um, að brýn nauðsyn sje á, að
afla aukinna tekna fyrir landssjóðinn,
þá myndi jeg vilja greiða atkvæði með
einhverjum öðrum tollalögum, sem bygðust á öðrum grundvelli en þetta frumvarp.
Bjðrn Hallsson: Það er búið að
ræða þetta mál nokkuð mikið, og kann
•ske óþarfiega mikið, eins og oft vill

brenna við hjer í háttv. deild. (Eirihver:
Heyr!). Jeg ætla því að reyna að vera
stuttorður. Það heflr verið talað mikið
um útflutningsgjaldsfrumv., sem felt var
hjer í deildinni fyrir skömmu, og menn
hafa verið að bera saman samkvæmina
i þvi, að fella það og koma svo fram
með þetta. Við, sem að því stóðum að
drepa hitt frurav., álitum, að sá tollur
væri bygður á röngum grundvelli, og
sáura því ekki annað ráð en að fella
það, þar sem við gátum ekki unað við
tollinn í því formi. Það var bygt á
því, að jafnhár tollur yrði lagður á,
hvort sem varau væri í háu eða lágu
verði, jafn háa auratal á pund. Og þar
sem farið var fram á, alt að einnar
miljónar kr. tekjauka með þessum tolli,
þá var það fyrirsjáanlegt, að þetta yrði
þungur baggi. Jeg gæti fyrir mitt leyti
gengið inn á einhvern útflutningstoll á
skynsamlegum grundvelli, því að það
er mjög athugavert, að skilja svo við
þetta þing, að ekkert sje gjört til þess
að auka tekjur landssjóðs,eins og ástandið
er nú í heiminum. Við höfum margir
litið svo á, að þar sem fyrirsjáanlegt er,
að allmikill tekjuhalli verður á fjárlögunum, og þegar þess er gætt jafnhliða,
hve valta tekjustofna við höfum til að
byggja á, sem sje tollana, þá muni
verða að leggja einhvern toll á útfluttar vörur, til þess að jafna tekjuhallann
og til þess að hafa einhvern bakhjarl, ef
í harðbakka slær. En hins vegar höfum við líka litið svo á, að þótt nú yrði
gengið inn á einhvern útflutningstoll,
þá ætti hann ekki að vera til frambúðar, heldur að eins að gilda til næsta
þings. Benda má og á það, að sá tollur, sem hjer er um að ræða, er eingöngu miðaður við gróða frá hæsta verði,
sem áður hefir verið. Það er því ekki
ætlast til, að tollur sje greiddur af öðru
en þeim gróða, sem verður á vörunum
vegna stríðsins. Af því má greinileg^
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sjá, að hjer er um glögga stefnubreytingu að gjöra frá fyrra frumv., og er
því engin ástæða til að lá það, að þetta
frumv. er komið fram.
Það hafa orðiö töluverðar orðahnippingar hjer í deildinni út af þessu frumvarpi. Háttv. þm. Dal. (B. J.) byrjaði
á þvi að segja, að það væri verið að
smeygja tolli inn á þjóðina. Það er rjett
að því leyti, að við höfum ekki haft
tækifæri til að ræða um það við þjóðina, hvort hún vilji láta leggja útflutningsgjald á, eða ekki. En i sjálfu sjer er
þe8sí skattur bygðurásvorjettum forsendum, ef nokkurn toll á að leggja á annað
borð, að engin ástæða er til að ætla að
landslýðurinn risi upp á móti honum.
Enn fremur sagði hann, að úr því að
sömu mennirnir, sem hefðu drepið frumvarpið um daginn, væru nú með þessu
frumv., þá hefði þeim snúist hugur. Jeg
er honum ekki sammála um það. Hjer
er um tvent ólíkt að ræða, því að það
heflr algjörlega verið skift um grundvöll. Annars skil jeg ekki fjármálapólitík háttv. þm. Dal. (B. J.). Hann
er með nálega öllum útgjaldaliðum, en
vill ekki auka tekjurnar, nema með frv.
sinu um dýrtíðarskatt af tekjum, sem
er óframkvæmanlegt, i það minsta á
stuttum tima.
Þá sagði háttv. þm. V.-Sk. (S. E.), að
það væri hlægilegt fyrir okkur, sem
hefðum drepið frumv. um daginn, að
fara nú að samþykkja þetta frumv. Það
er ekki ástæða fyrir hann að vera að
reyna að gjöra okkur hlægilega fyrir
þetta, enda mun það ekki takast, þvi
að við álitum annan grundvöllinn óhafandi, en hinn vel viðunandi, til þess að
reyna að stuðla að þvi, að fjárlögin
verði ekki afgreidd með afskaplega
miklum tekjuhalla. Eins og tekið hefir
verið tekið fram, er þetta vegur til
hjálþar, ef stjórnin hetði ekki fje til að

byggja, á framkvæmdir sínar, svo sem
vörukaup og afföll á þeim, vegna
geymtau, því að lítið getur stjórn og
Velferðarnefnd gjört með tómum tekjuhalla, þótt háttv. þm. V.-Sk. (S. E.)geti
ef til vill látið sjer það nægja, af því
hann er nú ekki i ráðherrasæti.
Háttv. 2. þm. S.-Múl. (G. E.) leit svo
á. að við hefðum verið að biðja fyrirgefningar á framferði okkar, fyrir að
fella frumv. um útflutningsgjald. Þessu
mótmæli jeg algjörlega. Við höfum að
eins lýst yfir þvi, að við liefðum ekki
vantraust á Velferðarnefndinni, og við
hefðum ekbi felt frumv. til þess að
raóðga hana. Eins sagði sami háttv.
þingmaður, að Velferðarnefudin hefði
gengið milli þingm., til þess að afla sjer
fylgta. Þetta get jeg ekki kannast við.
Að minsta kosti hefl jeg ekki orðið var
við það. Það getur verið,.að einhver
hafi knjekropið bv. þm. og beðið hann
um fylgi, þótt mjer þyki það í rauninni næsta ótrúlegt, eftir þvi sem jeg
þekki roennina, sem hlut eiga að máli.
Enn fremur sagði hann, að Velferðarnefndin væri orðin hápólitísk. Það get
jeg ekki sjeð að sje rjett.
En hitt er skiljanlegt, eins og
kom fram á þinginu í fyrra, að sú stjórn,
er þá sat að völdum og hafði Velferðarnefnd sjer til aðstoðar, milli þinga,
var ekki ánægð með að hafa meiri
hluta hennar á móti sjer, að þannig sje
það eiunig með núverandi stjórn. Og
jeg man svo langt, að Sjálfstæðisflokkurinn setti þá á oddinn, að meiri hluti
nefndarinnar væri þá með stjórninni.
Þess vegna finst mjer það ekki sitja
vel á stjórnarandstæðingum nú að
bríxla um það, þó að núverandi stjóm
liti likt á þetta.
Þá var það, að sami háttv. þingmaður sagði, að bændur kæmu undarlega
fram, með því að ljá þessu fruravarpi
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fylgi sitt, því með þvi væri komið inn
á þá braut, að leggja á áframhaldandi
útflutningstoll.
Jeg geng ekki út frá því, að þessi
tollur verði áframhaldandi, heldur einungis til bráðabirgða. Enda hverfur
hann af sjálfu sjer, ef vörurnar lækka
l verði, t. d. vegna þess, að stríðið
hættir. En jeg býst hins vegar við því,
að á næsta þingi verði tolla- og skattalöggjöfin tekin til rækilegrar og róttækrar yflrvegunar. Þessi tollur, sem
hjer ræðir um, er því að eins til þess,
að bæta úr brýnni nauðsyn í svip.
Þá sagði sami hv. þingm. (G .E.), að
frumvarpið væri hlægilegt, af því að
þær tekjur, er það ætti að veita landssjóði, væru sama sem engar. En eftir
upplýsingum háttv. flutningsmanns (P.
J.) má ætla, að tekjurnar verði um
370 þús. kr. á ári, sem auðvitað yrði
mikið minui þetta yfirstandandi ár, af
þvi að nú þegar eru allmiklar vörur
fluttar úr landi, sem því ekki er hægt
að leggja toll á. En á næsta ári færu
tekjurnar, er frumv. veitir, eftir því
ástandi öllu, er þá verður, — geta horflð,
ef vörurnar falla ofan í tiltekið verð,
en yrðu talsverðar, ef gott verð helst
áfram. Það er þvi ekki hægt að segja
annað, en að nokkurt gagn muni verða að
þessum tolli, og að hann komi ekki hart
niður.
Jeg skal svo ekki segja fleira um
þetta.
ATKVGR.:
Frumvarpinu vísað til 2. umr. með
17 : 2 atkvæðum.

Á 57. fundi i Nd., laugardaginn 11.
sept., var frv. tekið til 2. umr. (A.
894, 904, 909, 918).
Afbrigði frá þingsk. áður leyfð.

Flutnm. (Pjetur Jónsson): Jeg
skal reyna að tefja ekki tímann of
mikið með umræðum, en jeg er knúður til að gjöra nokkrar athugasemdir,
fyrst til skýringar frumv. og síðan um
breytingartillögurnar.
Það verð vörunnar, sem leggja á til
grundvallar, er verðið fob, frítt um
borð, án þess að dreginn sje frá nokkur innanlandskostnaður. Aftur á móti
ef varan er ekki seld þannig, það er
að segja fob, heldur cif, þá dregst frá
kostnaður við hana, eftir að hún er
komin í skip, svo sem flutningskostnaður, sjóábyrgðargjald, miðlarakostnaður,
umboðslaun o. s. frv. Þetta er ekki
tekið upp alveg tæmandi i 2. grein, en
jeg tek þetta fram til leiðbeíningar fyrir þá, sem framkvæma eiga lögin.
Þá er 3. grein. Það hefir verið vikið að þvi, að gjaldfrjálsa verðið væri
sett nokkuð hátt, og gjaldið því afar
stopult fyrir landssjóð. Það er auðvitað ákaflega mikið undir þvi komið, að
hið háa verð á vörunum haldist, hverjar tekjur landssjóður fær, samkvæmt
frumvarpinu. I sjálfu sjer er þetta rjett
athugað. En það er annað mál, hvort
í jett sje, að lögin nái til annars hluta
verðsins en þess, sem er beinn gróði.
Það ætti ekki að vera, og því er verðið ekki of hátt, vegna þess, að framleiðslukostnaður heflr aukist mjög mikið. Þar að auki vil jeg gjöra þá athugasemd, að það er búið að hafa mikið fyrir því, að koma sjer saman um
verðið. Ef farið verður að breyta því
í einstökum atriðum, er jeg hræddur
um, að erfltt verði að ná samkomulagi
aftur. Timinn er nú orðinn naumur, og
því verður að hraða málinu sem mest,
og því ekki heppilegt að fara að raska
þvi verði, sem menn hafa komið sjer
saman um.
Það hefir líka komið til orða að hafa
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gjaldið stigbækkandi, eftir þvi, hve míkil bein verðhækkun væri, og það væri
rjettlátast. Eins og jeg tók fram við 1.
umræðu, er að eins lítið tillit tekið til
aukins framleiðslukostnaðar, og þess
vegna var rjettlátt að hafa gjaldið stighækkandi, og þá lágt á þeirri verðhækkun, sem að eins mætir hækkandi
kostnaði. En með því hefði útreikningur, innheimta og öll framkvæmd laganna
skapað ýms vafamál og orðið svo umsvifamikið, þegar jafnframt þess er einnig gætt, að hjer er að eins tjaldað til
einnar nætur með þessu gjaldi.
Þá hefir það einnig verið fundið að
frumv., að innheimtulaunin væru of
lág, 2%, og er það liklega rjett athugað, þvi þótt innheimtulaunin yrðu sæmileg, eins og verðið er í augnablikinu,
þá yrðu þau það ekki, þegar verðið
lækkaði, þar sem það er sama fyrirhöfnin við það að reikna gjaldið út,
hvort sem verðið er hátt eða lágt. En
af þvi að lögin eiga að gilda svo stutt,
er vonandi að gjaldheimtumenn láti
þetta ekki á sjer festa, enda hefi jeg
ekki heyrt neinn af þeim gjaldheimtumönnum, sem á þingi sitja, tala um
það.
Þá er 6. gr. Hún ræðir um það',
hvernig eigi að reikna það verð, sem
til grundvallar er lagt, þegar varan er
ekki seld áður en hún er fiutt út, eða
skýralur eru ófullnægjandi aö einhverju
leyti. Jeg hygg, að engin vandræði
þurfi að verða úr þessu, því að lögreglustjórum mun það jafnan kunnugt,
hvað hver vörutegund er seld fob í víðkomandi hjeraði eða kaupstað, og getur miðað við það, ef hann verður að
ákveða verðið. Það er svo venjulega,
að þótt eitthvað af vörunni sje sent
óselt út, þá er jafnframt eitthvað selt
fob, og þótt gjaldheimtumenn hafi ekki
verðið á útflutningsstaðnum, þá geta
Alþt. 1915. B. ÍIL

þeir miðað við verðið á nálægum stöðum. Það getur því aldrei orðið hætta
á því, að hægt verði að draga undan
svo miklu nemi af því, er menn græða
við að selja ekki fob, heldur erlendis.
Þá kem jeg að brtt. flutningsmanna.
1. og 3. brtt. er að eins lagfæring á
handritinu. Það, sem þær hljóða um,
fjell úr, þegar frumv. var prentað upp.
2. liður á þgskj. 909 er fram kominn
fyrir bendingu frá kaupmönnum hjer í
bæ. Þegar útflytjendur, sem ekki eru
jafnframt framleiðendur, hafa keypt
vöruna áður en lög þessi ganga í gildi,
þá legst á þá aukagjald, er þeir hafa
ekkigjörtráðfyrir. Þettagjald viljum við
að sje afturkræft af framleiðendum, svo
framarlega, sem því verður við komið.
Það er samkvæmast tilgangi laganna,
að þessu sje hagað á þenna hátt. Auðvitað verður ekki við því gjört, að undantekningar geti orðið, svo að þetta
gjald náist ekki aftur hjá framleiðendum, en við höfum viljað gjöra það, sem
við höfum getað í þessu. En vera má,
að það komi ekki útfiytjendum að haldi,
nema í þeim tilfellum, að þeir sjeu ekki
búnir að borga vöruna. Við þetta atriði er brtt. frá háttv. 1. þm. G.-K. (B.
K.). Honum virðist sem í okkar tillögu
felist ekki það tilfelli, að milligöngumaður sje milli framleiðanda og útflytjanda. En okkur virðist óþarft að vera
að blanda þessu inn i iögin, þar sem
það er skýrt tekið fram, að gjaldið eigi
að lenda á framleiðendum, þegar þvi
veröur við komið. Þeir verða að koma
sjer saman í þessu efni, millimennirnir,
ef þeir eru fleiri en einn, og tilfellin
geta ekki orðið mörg.
Þá skal jeg snúa mjer að brtt. sama
háttv. þm. (B. K.) á þgskj. 904. Fyretu
brtt. gjöri jeg ráð fyrir, að hann taki
aftur, þar sem nefndin liefir komið með
sams konar brtt. Um hinar brtt. er
79
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það að segja, að eins óg jeg tók fram í
gær, þá vildum við flutningsmenn ekki
blanda inn i frumv. neinum ákvæðum
um ráðstafanir á tekjum þeim, er
landsajóði áskotnuðust við lögin; þær
rynnu bara beint í landssjóð. Þegar
svona er áliðið þingtimans, þá gæti svo
farið, að slik ákvæði gætu sett frumv.
i hættu, vegna þess, að ágreiningur gæti
orðið um ráðstöfun teknanna, þótt sanikomulag væri um gjaldið sjálft. Svo
er opinn vegur að koma því með
þingsályktunartillögu, að ráðstafanir þær
verði gjörðar, er brtt. ræðir um. Sama
er um lánsheimildina í síðustu brtt. að
segja, það mætti koma þvi að í sambandi við eitthvert dýrtíðarfrumv., eða
sem sjerstakri tillögu. Nefndin verður
þvi að leggja á móti þessum brtt.
Skal jeg svo ekki orðlengja þetta
meir. Það væri æskilegt, tímans vegna,
að frumv. gæti gengið sem tafarminst
gegnum þingið.
Guðmundur Hanncsson: Þótt
mikið hafi verið um þetta rætt, og að
vísu óþarflega mikíð, þá langar mig til
þess að fara nokkrum orðum um það,
að svo miklu leyti sem það tekur til
sveitabænda.
Flestir hafa gengið að þvi sjálfsögðu,
að í þessu ári væri hagur sveitabænda
góður — ef ekki ágætur —, og gætu þeir
því flestum fretnur borið dýrtíðarskatt.
Hverjar tekjur þeirra eru í raun og
veru, hefir ekki verið tekið fram, og er
það þó aðalatriðið í þessu máli. Þó
taldi háttv. þm. Dal. (B. J.), að hreinar
tékjur meðalbœnda myndu nema um 3000
kr. þetta árið. (Bjami Jónsson: Það
hefi jeg aldrei sagt, heldur þriðjungs
bænda). Jæja. Mjer og öðrum þm.
heyrðist það, en það skiftir ekki miklu.
En ef þetta væri rjett, þá gætu þeir
Ijettilega borið nokkurn aukaskatt.

Ef við gætum að því, hvað meðalbú
er stórt, samkvæmt siðustu landshagsskýrslum, þá er bústofninn þessi:
Kýr, mjólkandi, tæplega ....
3
Ær með lömbum................................. 67
Sauðir og hrútar..................................10
Gemlingar........................................... 27
Hross, alls, tæplega...............................8
Tekjur slíks bús má áætla þessar:
450,00
Uil á 4,40 kg.................... kr.
560,00
Kjöt af 40 dilkum (1,00 kg.) —
440,00
— — 22 fullorðnum . . —
208,00
Gærur 62........................ —
93,00
Slátur og mör (á 1,50) . —
660,00
Mjólk úr 3 kúm (I. á 0,10) —
30,00
3 kálfar........................ —
40,00
Karöflur (4 tunnur) . . —
Rófur c. 2’/2 tn.) . . . —
15,00
Eldiviður, um .... —
75,00
100,00
J/2 hrossverð .................... —
Alls kr. 2671,00
Gjöld:
1 vinnumaður, fæði . .
1 vinnukona, fæði . . .
Kaup hjúanna (250+ 100)
P/2 kaupak. (fæði í 10 v.)
l*/2 kaupak., kaup . . .
Afgjald jarðar ....
Opinber gjöld ....
Vanhöld og aukakostn. .
Alls
Tekjur að frádr. kostnaði

kr.
—
—
—
—
—
—
—
kr.
kr.

365,00
273,75
350,00
78,75
150,00
150,00
75,00
100,00
1542,50
1128,50

Áætlun þessa hefl jeg borið undir tvo
reynda bændur, og hafa þeir sagt, að
hún muni vera nálægt rjettu lagi. Tekjur meðalbónda eru þá i þessu marg umtalaða gróða ári einar 11—1200 kr., ekki
helmingurinn af því, sem háttv. þm.
Dal. (B. J.) áætlaði. Þetta er alt og
8umt. Meðalbóndinn ætti langsamlega
að fá dýrtiðarhjálp eftir frumv., dýrtíðarhjálp, sem átti að styrkja alla, sem
hafa 2000 kr. tekjur eða minna.
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Þessi áætlun er eflaust svo nærri lagi,
að sannleikurinn er því miður sá, að
sveitaalþýöa vor er fátæk og lifir viða
við engu betri kjör en óbreyttir verkamenn í bæjum. Aðsóknin að bæjunum
hjeldist ekki, ef fólkinu liði öllu betur
í sveitunum. Þótt bæjafólkið hafl þungan skatt í húsaleigu og kolum, þá býr
sveitafólkið víðast við lakari verslun,
erfiðari samgöngur, og nýtur ekki þess
mikla hagnaðar, að bafa mestan hluta
árains fisk, sem er miklu ódýrari en
kjöt, jafnvel með því dýra verði, sem
hefir verið á honum undanfarið. Ekki
sleppur bóndinn betur en aðrir við verðhækkunina á útlendu vörunum. Hann
verður þar öllu harðar úti. En tekjur
bóndans eru auðvitað miklu minni en
áætlunin sýnir, þvi að í henni er alt
reiknað með háa verðinu, sem nú er í
svipinn. Þó þær sjeu taldar nokkru
hærra, vegna þess, að frekar sje lagt í
vinnufólkshald en víða gjörist, þá munu
þær að jafnaði svo litlu eða engu
hærri en verkamannsius bjer, sem gjöra
má að hafi 700—800 kr. á ári. Og eins
og háttv. þm. Dal. (B. J.) tók fram, hafa
undanfarin ár verið veltiár við sjóinn,
en legið við hallæri i mörgum sveitahjeruðum.
Þegar bæirnir heimta uú hjálp af
sveitabændum með sjál/skyldu, þá er sú
krafa ástæðulitil. Þegar likt hefir staðið
á fyrir bændum eða lakar, þá hafa þeir
i hæsta lagi fengið hallærislán. Bæirnir geta gjört kröfu til þessa og annara ekki, ef allir eiga að sitja við
sömu kjör.
Þrátt fyrir þetta munu bæudur ekki
telja það eftir sjer, að gjöra nú nokkru
betur við bæina en gjört hefir verið við
þá sjálfa. Ef það yrði gjört, ættu bæjamenn að virða það og þakka. Jeg þykist vis8 um, að Húnvetningar að minsta
kosti sjá ekki eftir svo lágu gjaldi, til

þess að bæta úr tekjuhalla landssjóðs
og þörfum fátæklinga í bæjunum, eins
og farið er fram á í þessu frumv.; að
minsta kosti hafa tveir bændur, er jeg
hefl talað við, látið það i ljós, að þeir
myndu ekki telja eftir svo lítinn skerf
til landsbúsins.
Jeg verð að segja, að frumv. þetta
er mikil bót frá fyrri frumv., er komið
hafa fram, og furðar mig á því, að dýrtiðarnefndin skuli ekki hafa flutt það
fyrir löngu. Þá heföi sparast mikið af
óþarfa umræðum hjer á þinginu, og
ekki sist sökum þess, að fyrir löngu
hefir sama hugrayndin vakað fyrir fleirum þm. og verið rædd manna á milli.
En þótt seint sje, þá er gott, að dýrtíðargjaldið er komið i ekki lakara horf
en þetta, því að jeg verð að telja Bkatt
þennan hóflegan og sanngjarnan eftir
atvikum.
Við einstakar greinar frumv. hefi jeg
fátt að athuga, enda hefir það fengið
betri undirbúning en flest önnur frumv.,
sem komið hafa fram viðvikjandi þessu
máli.
Brtt. háttv. þm. G.-K. (B. K.) lít jeg
líkt á og og háttv. fiutnm. (P. J.). Jeg
tel þær að sumu leyti óþarfar, en að
öðru leyti mætti ná tilgangi þeirra öilu
heppiiegar á annan hátt en að hnýta
þeim við þetta frumvarp.
Björn Kristjánsson: Þetta er
ekki í fyrata skifti, sem vafasömum
frumv. hefir verið varpað inn á þingið
á síðustu stundu. Það hefir verið gjört
á undanförnum tveim þingum, og sama
hefir raunin orðið á þessu þingi. Um
daginn var þannig komið með yfirgripsmikið frumv. undir þinglokin, og það
var ekki hvað síst ástæðan til þess, að
jeg greiddi atkvæði móti því frumvarpi.
Ekkert væri eðlilegra, en að slik mál
væru undirbúin í þingbyrjun, eða helst
79*
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fyrir þing. Og ástæðan til þess var
enn ríkari þá, því útlitið var miklu
verra þá en nú. Síðan höfum við sjeð,
að sumarið hefir verið ágætt, ög dýrtíðarhorfurnar eru minni en í þingbyrjun.
Mjer virðist þessi aðferð benda til þess,
að talsvert los sje komið á löggjafarstarfið, og það er eðlilegt, að útkoman
verði eftir því, þar sem mönnum gefst
enginn tími til að athuga jafnmikil
vandamál og hjer er ura að ræða.
Jeg hefi það sjerstaklega við þetta
frumv. að athuga, að því er ætlað að
verka aftur á bak. Það er ekki venja
um nein lög hjer á landi, að því er
mjer er kunnugt ura. Þess vegna hefi
jeg komið með brtt. þess efnis, að þeir
menn, er þegar hafa selt vöruna, skuli
vera undanþegnir því, að gjalda þennan
toll. En meðal annars stafar þetta
óyndisúrræði, áð láta lögin gilda aftur
fyrir sig, af því, að frumv. kemur ekki
fyrr fram en í ótima er komið.
Jeg vil benda á það, að þegar vara
er seld til útlanda, þá er hún ekki
lengur talin eign þess, sem seldi, heldur þess, sem keypti, samkvæmt almennum viðskiftalögum allra landa og íslands sömuleiðis. Því er það, að ef jeg
hefi keypt vörur t. d. í Englandi, þá
dettur engum í hug að leggja eftir það
toll á seldu vöruna. Það er eina rjetta
atriðið í þessu efni, að láta vöruna vera
gjaldfrjálsa.
Með brtt. á þgskj. 918 hefi jeg reynt
að lappa upp á 2. brtt. flutnm. á þgskj.
909. Menn verða að gæta að því, að
venjulega er nú milliliður milli framleiðandans og kaupmannsins, sem sje
umboðsmennirnir. Fyrir 10—20 árum
mundi ekki hafa verið um þessa menn
að ræða, en nú er orðið breytt frá því,
sem þá var. Fyrir því hefi jeg flutt
þessa brtt., sem heimilar, að hægt sje
að ná til framleiðandans, þótt þriðji
maður flytji vöruna út, sem hlýtur að

eiga að greiða gjaldið. Vænti jeg að
þessi brtt. verði samþykt, ef sú aðaltillaga mín verður ekki samþykt, sem
fer fram á það, að undanþiggja allar
seldar vörur þessum tolli, sera er sú
eina aðferð, sem við á og þingið getur
verið þekt fyrir, og hefi jeg alls ekki
' tekið hana aftur, eins og háttv. aðalflutning8maður (P. J.) hjelt, heldur er
brtt. á þgskj. 918 borin fram í því
skyni, að hún að sjálfsögðu verði samþykt. Jeg vænti því, að aðaltill. verði
samþykt, svo framarlega sem ekki eru
samtök um, að fella allar tillögur, sem
fram koma til breytinga, eins og mjer
hálfvegis skildist á háttv. aðal-flutnm.
(P. J.), því að enginn, sem þekkir til
almennra viðskiftalaga, getur verið á
móti till.
Þá er 3. Lrtt. á þgskj. 904, sem fer
fram á það, að tolli þeim, sem innheimtist, skuli, svo fljótt sem unt er,
komið í gullmynt. Þessi brtt. hnígur
meira að þvi, að minna á, að landið
megi ekki vera gullmyntarlaust. Hefi
jeg bent á þetta í fyrra, þegar farið var
fyrst að hreyfa dýrtíðarráðstöfunum, og
sömuleiði8 á þinginu nú. Vjer eigum
4'/4 milljón króna í seðlum, sem ekki
gætu orðið oss til nokkurra bjargráða,
ef sambandið milli Danmerkur og íslands slitnaði. Vjer getum notað seðlana í innanlands-viðskiftum, en þeir eru
einskis virði, þegar um það er að ræða,
að kaupa vörur t. d. frá Vesturheimi,
ef sambandið við Danmörku slitnar. Þess
vegna er oss nauðsynlegt að hafa gullmynt til i landinu, og mun sýna sig,
hverja þýðingu það hefir, ef Danmörk
kemst í striðið. Og fyrstu bjargráðin,
sem þingið hefði átt að hugsa fyrir, var
auðvitað, að landið hefði gullmynt að
kaupa fyrir.
Þá er síðasta brtt. á þgskj. 904. Jeg
hefi gjört þessa tillögu vegna þess, að
jeg hefi hugsað, að frumvarp þetta væri
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ekki framflutt eingöngu til þess, að auka
tekjur landssjóðs, þvert ofan í alt dýrtíðarskrafið, heldur einkum til þess að
hlaupa undir bagga með þeim hjeruðHm, sem hart verða úti, vegna dýrtíðar. En þá þykir mjer miklu betur fallið, að styrkurinn til fátæklinga verði
fólginn í atvinnu, heldur en í ölmusu.
Jeg vona, að þessí tillaga verði samþykt, ef ekki hafa verið gjörð samtök
um annað, því að þetta er miklu hollara. Jeg skal taka það fram, að jeg
ætlast til, að þessi lán verði veitt úr
landssjóði, án tillit til tollsins, svo
gripa megi til hvers þess fjár landssjóðs, er fyrir hendi er. Jeg er viss
um það, að þessi breytingatillaga mun
mælast vel fyrir. Skal jeg leyfa mjer
að óska nafnakalls um hana.
Skal jeg svo ekki þreyta menn á
lengri ræðu, en að eins taka það fram,
að jeg er ekki mótfallinn svona frumv.
i sjálfu sjer, þó það þyrfti miklu víðtækari lögun, en jeg fer hjer fram á.
Jeg er meðmæltur lágu, almennu útflutningsgjaldi, alveg eins og jeg hefi
hefi verið hlyntur almennu lágu aðflutningsgjaldi, enda verður ekki önnur
leið farin í landi, sem eins og Island
má heita tollgæslulaust. Jeg mun þvi,
ef til vill, greiða atkvæði með frumv.,
ef umbætur þær, sem felast í tillögum
minum, verða teknar til greina, þó þær
breytingar nái alt of skamt.

já:
Bened. Sveinsson,
Bjarni Jónsson,
Björn Kristjánsson,
Einar Jónsson,
Guðm. Eggerz,
Hannes Hafstein,
Hjörtur Snorrason,
Jóhann Eyjólfsson,
Sigurður Eggerz,
Sig. Gunnareson,
Þorleifur Jónsson.

nei:
Björn Hallsson,
Eggert Pálsson,
Einar Arnórsson,
Guðm. Hannesson,
Jón Jónsson,
Jón Magnússon,
Magnús Kristjánss.,
Matthías Ólafsson,
Pjetur Jónsson,
Sig. Sigurðsson,
Stef. Stefánsson,
Þór. Benediktsson.
Sveinn Björnsson og Skúli Thoroddsen greiddu ekki atkvæði, og töldust til
raeiri hlutans.
Brtt. 909,2 (ný gr.) samþ. með 17 shlj.
atkv.
Brtt. 904,2 feld með 17:8 atkv. að
við höfðu nafnakalli, og sögðu
jd:
nei:
Bened. Sveinsson, Björn Hallsson,
Eggert Pálsson,
Bjarni Jónsson,
Björn Kristjánss., Einar Arnóreson,
Hannes Hafstein,
Guðm. Eggerz,
Hjörtur Snorrason, Jón Jónsson,
Sigurður Eggerz, Jón Magnússon,
Skúli Thoroddsen, Magnús Kristjánss,
Þorleifur Jónsson. Matth. Ólafsson,
Pjetur Jónsson,
Sig. Gunnarsson,
Sig. Sigurðsson,
Stefán Stefánsson,
Sveinn Björnsson,
Þór. Benediktsson.
Einar
Jónsson
og
Guðmundur HannATKVGR:
esson
greiddu
eigi
atkv.,
og töldust til
1.—2. gr. samþ. með 17 :4 atkv.
meiri hlutans.
Brtt. 909,1 samþ. með 15 shlj. atkv.
Brtt. 904,3 feld með 14:11 atkv. að
3. gr. svo breytt samþ. með 16 : 4
viðhöfðu
nafnakalli, og sögðu
atkv.
já:
nei:
Brtt. 904,1 feld með 13:7 atkv.
Bened.
Sveinsson,
Björn
Hallsson,
4.—6. gr. samþ. með 18:4 atkv.
Einar Arnóreson,
Brtt. 918 feld með 14:11 atkv. að Bjarni Jónsson,
Björn Kristjánss., Guðm. Hannesson,
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
Hannes Hafsteiff,
Einar Jónsson,
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já:
Guðm. Eggerz,
Hjörtur Snorrason,
Jóhann Eyjólfsson,
Sigurður Eggerz,
Sig. Gunnarsson,
Skúli Thoroddsen,
Þorleifur Jónsson.

nei:
Jón Jónsson,
Jón Magnússon,
Magnús Kristjánss.,
Mattb. Ólafsson,
Pjetur Jónsson,
Sig. Sigurðsson,
Stef. Stefánsson,
Sveinn Björnsson,
Þór. Benediktsson.
Eggert Pálsson greiddi eigi atkvæði,
og taldist til meiri hlutans.
Brtt. 904,4 þar með úr sögunni.
7.-8. gr. samþ. með 18:4 atkv.
Brtt. 909,3 saraþ. með 16:2 atkv.
9. gr. (er verður 10. gr.) svo breytt
samþ. með 16 : 2 atkv.
Fyrirsögnin samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 20: 5 atkv.
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já:
nei:
Björn Hallsson,
Bened. Sveinsson,
Eggert Pál8son,
Bjarni Jónsson,
Einar Arnórsson, Björn Kristjánss.,
Einar Jónsson,
Guðm. Eggerz,
Guðm. Hannesson, Sig. Eggerz.
Hannes Hafstein,
HjÖrtur Snorrason,
Jóhann Eyjólfsson,
Jón Jónsson,
Jón Magnús8on,
Magnús Kristjánss.,
Matthías Óiafsson,
Pjetur Jónsson,
Sig. Gunnarsson,
Sig. Sigurðsson,
Skúli Thoroddsen,
Stef. Stefánsson,
Sveinn Björnsson,
Þorleifur Jóusson,
Þór. Benediktsson.

Á 58. fundi, sama dag, var frumv.
tekié til 3. u m r. (A. 943).
Afbrigði frá þingsköpum áður leyfð.

Guömundiir Eggorz: Jeg hafði
hugsað mjer að bæta með brtt. úr þvi
misrjetti, er kemur fram í þessu frumv.
railli sjávarútvegs og landbúnaðar.
Eins og jeg sýndi fram á í gær, kemur gjaldið aðallega niður á sjávarútveginum.
Jeg veit, að sumir hjer í deildinni
vissu til þess, að sanngjarnar brtt. átti
að gjöra við frumv.
Þess vegna furðar mig á þvi, að 3.
umræða um málið skuli nú fara fram
einum 5 mínútum eftir 2. umræðu, því
að með því eru menn útilokaðir frá því,
að koma fram með nokkra breytingartillögu.
ATKVGR.:
Frumv. samþ. með 16:3 atkv. og afgreitt til Ed.
(A. 956).

36. Dýralæknar.
Á 34. fundi í Nd., mánudaginn 16.
ágúst, var útbýtt
Frumvarpi til laga urn breyting á lögum
um skipun dyralœkna á Islandi 2. okt.
1891. (A. 334. [Frá meiri hluta landb únaða r nefndar]).
Á 43. fundi í Nd., fimtudaginn 26.
ágúst, var frv. tekið til 1. u m r.
Framsögum. moiri hl. (Bjarni
Jónssou): í rauninni er alt það tekið fram í nefndarálitinu, sem ástæða
væri til að segja. Það er öllum kunnugt, að um margra ára bil hefir staðið
fjárveiting í fjárlögunum handa dýralækninganemendum. En oft hafa þessir styrkir farið misjafnlega; ýmsir hafa
byrjað á námi, en hætt við. Nú hefir
einn efnilegur maður nýlega lokið prófi
í dýralækningum. Hann hefir komið að
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máli við landbúnaðarnefndina og ráðherra, og boðið sig fram til þjónustu
landsins, ef embætti væri til, eða yrði til.
Það væri nú engiun sparnaðurað liafna
honum. En Alþingi verður að líta á
hitt, að það er einungis að kasta þessum peningum í sjóinn, er veittir eru
þessum mönnum tii náms, ef starfskraftar þeirra eru ekki notaðir, er þeir hafa
lokið námi sinu. Það mætti nú kann ske
segja, að þetta væri engin höfuð ástæða,
til þess að bæta við embætti, ef litið
væri svo á, sem það væri óþarft, því
þá væri það einungis að kasta peningum á glæ að nýju. En þegar svo er
háttað, að heill landsfjórðungur biður
þess með óþreyju, að þetta embætti sje
stofnað, þá sje jeg enga ástæðu til þess
að spyrna á móti þvi. Og nú stendur
allur Austfirðingafjórðungur sem einn
maður og óskar eftir að fá dýralækni.
Jeg þarf víst naumast að fara að rekja
hjer, hvilíkur nytsemdarmaður dýralæknirínn er; jeg skal þó að eins leyfa
mjer að drepa á eina ástæðu, er nægir
út af fyrir sig, til þess að hann eigi
fullan rjett á sjer. Sú ástæða er dýralæknisstimpillinn, er settur er á útfiutt
kjöt. Reyndar veit jeg að gripið hefir
verið til þess óyndisúrræðis, að fela
þetta starf á hendur hjeraðslæknum.
Þeir þurfa auðvitað eigi að læra mikið,
til viðbótar við kunnáttu sína, til þess
að geta fullnægt starfinu þess vegna.
En hver maður má skynja, að hjeraðslæknirinn getur ekki gjört kjötstimplan
að aðalstarfi sinu i sláturtíðinni. Enginn læknir lætur sængurkonu þreyja
dauðvona, til þess að gefa sig að nokkrura kjötskrokkum. Hins vegar mætti
vafalaust haga svo til á Austfjörðum, að
eiun dýralæknir gæti annast kjötstimplun á öllum fjörðunum. Og þar sem stimpillinn hækkar kjötið í verði um 8 kr. á
tn. hverja, þá er dýralæknir ekki lengi að
borga kostnað sinn á þennan hátt, og

ekki einungisþað, heldur og miklu meira
en nemur kostnaðinum við alla dýralækna landsins. Þess utan er öllum
kunnugt, hve miklum skaða það getur
oft og einatt varnað, að hafa menn, er
geti læknað dýrar skepnur, sem sárt
væri að sjá deyja ella hjálparlausar, og
þarf meira að segja ekki annað til en
að tálga upp hóf á hesti, er annars
myndi verða ónotbæfur um lengri tíma.
Jeg þarf ekki að telja upp fleiri dæmi
af þessu tagi; það eru svo margir
bændur hjer i háttv. deild, og margir,
sem skilja þetta. Jeg skal þess vegna
ekki tala frekar um þetta að sinni,
nema svo fari, að háttv. framsm. minni
hl. (G. H.) neyði mig til þcss að standa
upp aftur. En jeg vona, að menn hleypi
þessu frumv. til 2. umr. bardagalaust,
og án þess að lengja umræðurnar meira.
Pramsögum. minni hl. (Guðm.
Hannesson): Jeg vil sem minst tala
um einstök atriði þessa frumv., heldur
alment, enda er það grundvöllurinn, sem
skiftir mestu. Það hlýtur að vera öllum Ijóst, að þetta mál er algjört stefnumál, þar sem ekki kemur einungis til
greina stofnun þessa eina embættis,
heldur það, hvort stofna skuli dýralæknastjett i landinu. Eftir þvf, sem mjer
skilst, þá hefir vakað fyrir háttv. méiri
hluta, að fá fjórðungsdýralækna. En
mjer skilst, að hjer sje cinungis um
tvent að ræða. Annað er það, að til
sje i landinu 1—2 dýralæknar, landsdýralœknar, er gefið geti stjórninni allar
nauðsynlegar upplýsingar um dýralæknamál, og hafi svo umsjón með þeim
framkvæmdum, er gjörðar verða til
að verjast dýrakvillum, og svo það, sem
mest er um vert, fylgist með öllutn framförum i dýralækningum í útlöndum og leiðbeini alþýðu að hagnýta þær, sem hjer
mættuaðgagnikoma. öllum þessum kröfum ætti að vera sæmilega fullnægt með
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þeim tveim læknum, er við höfum nú. var vandasöm og ekki annars meðJeg get því ekki sjeð neinn vinning í færi en visindamanns, sem þaulvanur
þes8u tilliti í því, að fara að bæta við var slikum störfum og hafði öll nauðnýjum manni. Þó hann sje’ nú nýr af synleg tæki til þeirra.
Nú, þegar hann hefir rutt brautina,
nálinni, eldist hann líka á fám árum,
og óvíst, að hann fylgist þá betur með þá fyrst komu dýralæknarnir að haldi,
en hinir, sem fyrir eru. En sje nú hin og þó að eins sem milligöngumenn milli
stefnan tekin, að koma upp hjeraða- hans og manna út um landið, til þess
dúralœknum, þá er það ljóst, að það að kenna þeim að fara með meðalið.
eykur útgjöld landsins um ekki minna Jeg átti nýlega tal um þessa fjölgun
en 50,000 kr. á ári, þegar læknar eru dýralækna við fróðan mann i þessum
skipaðir í sjálfsögðustu hjeruðin. (Bjami greinum. Það var einungis eitt atriði,
Jónsson: Hvernig er þetta í öðrum er hann lagði áherslu á, að ætti að verða
löndum?). í öðrura löndum? Því vík- til þess að fjölga dýralæknum, og það
ur alt öðru visi við. Gripir eru miklu var kjötskoðunin. Hann áleit það hættudýrmætari þar en hjer, í hærra verði. legt fyrir kjötmarkað vorn, ef dýralæknáuðvitað getur oft verið mikils vert hjer ar væru ekki látnir skoða alt kjöt, er
á landi, að geta bjargað ágætis hesti eða útflutt væri. Allir heilvita menn bljóta
afbrags mjólkurkú, en slíkt eru þó nú að sjá, hversu lítiisvert atriði þetta
undantekningar. Stórtjón þau, er bænd- er í þessu tilfelli. Austfirðingafjórðungur bíða hjer á landi, eru innifalin í far- ur væri alveg jafn illa settur eftir sem
sóttunum, er geisa meðal kvikfjenaðar- áður. Bændur slátra þar á svo mörgins, til dæmis bráðapestin, eins og tekið um verslunarstöðum, og ekki getur dýraer fram í nefndaráliti minni hlutans.
læknirinn verið alstaðar nálægur í slátHvað það stórtjón snertir, er þessar urtiðinni. Og óhugsandi væri, að ætla
drepsóttir valda, þá væri sannarlega sjer að láta eitt kauptúnið bíða eftir
roikið fje borgandi tiJ, ef hægt væri að öðru, þannig, að byrjað yrði t. d. á
koma i veg fyrir þær. En menn fær- Vopnafirði, og svo haldið á Suðurfirðina
ast ekki feti nær þvf, að vinna bug á i röð. Bændur gætú ekki beðið með
þessura kvillum, þó dýralæknum væri sláturfje sitt, hversu sem viðraði að
fjölgað. Slíkt er helber imyndun. En haustinu, og þetta myndi þá reynast
það var þetta, er vakti fyrir mönnum óframkvæmanlegt. Jeg skal fúslega
þegar dýralæknalögin voru samþykt í játa það, að kjötskoðun er ekki starf
fyrstunnj. Menn stóðu þá uppi ráða- hjeraðslækna, ' en þeir geta gjört það,
lausir gagnvart þcssum drepsóttum, og alveg eins og dýralæknar, ef þeir eru
hugðu, að fjölgun dýralækna væri ein- saraviskusamir raenn. En annars skal
hlítt ráð gegn þessu tjóni. Við höfum jeg endurtaka það, sem stendur i nefndallir sjeð þess dæmi nú, hvernig bæst aráliti minni hlutans, að jeg hygg, að
hefir úr því, að svo miklu leyti sem það mjög lítil eða nálega engin sýkingarhefir tekist. Bráðapestin var til skamms hætta stafi af islensku kindakjöti. Berklatima ólæknandi sjúkdómur. Dýralækn- veiki er afar sjaldgæf i fje, þó hún sje
arnir gátu ekkert aðhafst. Loks kora algeng i nautgripum, og heilnæmara
danskur vísindamaður fram á leiksvið- kjöt get jeg varla hugsað að sje til en
ið, er tekur til að rannsaka orsök veik- af íslenskum dilkum, sem alið hafa aldinnar, og er hún var fundin, hvernig ur sinni uppi á fjöllum og aldrei í hús
mætti verjast veikinni. Slik rannsókn komið.
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Jeg vil ekki lengja umræður frekar
um þetta að sinni. En jeg tek það
fram aftur, og bið menn vel að athuga,
að hjer er ekki að ræða um stofnun
eins embættis út af fyrir sig, heldur um
stofnun fjölda embætta, hjeraðsdýralækna, að bjer er að ræða um stórmál,
er dregur þungan dilk á eftir sjer.
Framsm. minni hl. (Bjarni
Jónsson): Jeg gæti nú að vísu geymt
mjer að syara háttv. framsm. minni hl.
(G. H.) til 2. uraræðu, og mun lika
geyma mjer, að svara aðalatriðinu, sem
sje samanburðinn á þeim rjettí, er dýralæknirinn hefir á sjer og þeim rjetti,
er háttv. framsögumaður hefir á sjer,
þar sem hvorugur málsaðili er fær um
að lækna alla sjúkdóma. Það var ilt,
að háttv. framsm. (G. H.) tók ekki með
sjer logaritmatöflur, til þess að reikna
út, hve mikið hann sjálfur hetír kostað
landið að nauðsynjalausu, eftir sama
mælikvarða. Jeg vil taka það fram
strax, að það er skakt athugað, að
dýralækpar sjeu gagnslausir, þó þeir
geti ekki læknað alla sjúkdóma. Þeir
geta þó alt af leiðbeint mönnum, til
þess að hefta útbreiðslu þeirra. Ef nú
t. d. háttv. framsm. (G. H.) hefði fengið því framgengt, að flytja inn erlent
kynbótafje, þá hefði vel getað farið svo,
að með því hefðu næmir kvillar borist inn í landið, og þá mundi hafa skort
tilfinnanlega dýralækna, til þess að hefta
útbreiðslu þessara sjúkdóma, er háttv.
þingmaðúr hefði verið valdur að. Þá
er háttv. þingmanni víst ókunnugt um,
hve skjótar ferðir eiga sjer stað milli
Austfjarða innbyrðis, svo að dýralæknir gæti hæglega skoðað kjöt í mörgum
kauptúnum á fáum dögum. Og þessi
læknir gæti á einu ári margborgað kauþ
sitt í 10 ár. Þá heldur hann því og
fram, að það sjeu eingöngu erlendir
Alþt. 1915. B. III.

læknar, er geti fundið upp sóttkveikjuvarair eða læknisdóma, en ísle.nskir
dýralæknar rnuni þar ekkert geta. Jeg
veit nú satt að segja ekki, hvort háttv.
þingmanni er kunnugt um, hve mikið
manndýralæknarnir eiga oft og tiðum
að þakka dýralæknunum. Og jeg veit
ekki heldur, hvar hann gjörir að uppgötva þá undarlegu kenningu, ef hann
heldur að íslenskir menn geti ekkert
uppgötvað í þessu efni. Það er þó
ansi hart aðgöngu, að hugsa sjer það,
að læknisfræðisprófessor, hjer við Háskólann t. d., sje fyrirfram ákveðinn til
þess, að geta ekkert sjálfstætt uppgötvað. Jeg vil nú ekki játa þessu, og jeg
held, að islenskir dýralæknar geti alveg
eins fundið upp hjálparmeðal við hinura og þessum sjúkdómum og aðrir
menn. Jeg skal og taka það fram um
þetta bráðapestarmeðal, sem fundið var
upp af dönskum manni, að sá maður
fór mikið eftir ráðum og rannsóknum
Magnúsar Einarssonar dýralæknis með
síðustu samsetning meðalsins. En þó
nú svo væri, að útlendingar gætu alt,
en íslendingar ekkert, þá þarf þó að
minsta kosti að senda nákvæma sjúkdómslýsingu til þessara útlendu lækna,
ef menn vilja leita ráða til þeirra. Jeg
hygg t. d., að það stoðaði litið þann útlenda, þó einhver óbreyttur bóndamaður færi að senda honum lýsingu af
skjögri. Jeg hygg, að sá fróði maður
mundi vera hjer um bil jafnnær. Það
mundi vera tryggast að láta dýralækni
fremja skoðun á skepnunni, áður en sá
útlendi ætti að fara að rannsaka sjúkdómslýsinguna, svo að gagni kæmi.
Þetta hlýtur öllum að vera ljóst.
(Gfuðmundur Hannesson: Ekki mjer).
Nei, ekki það! Jeg hefi lika heyrt um
manndýralækni, er ljet senda sjer og
lesa upp fyrir sjer sjúkdóraslýsingarnar
og fór bvo hvergi, ef hann áleit ein80
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hvern dauðvona. Þetta er auðvitað
íyrirtak8 sparnaðaraðferð, og jeg efast
svo 8em ekki um, að bóndi, sem ætti
konuna sína liggjándi fyrir dauðanura,
mundi vera iækninura þakklátur fyrir
sparnaðinn, ef hann kæmi ekki. En
jeg er nú ekki sannfærður urn, að sjúkdómslýsingin væri alt af svo rjett, að
hægt væri að dæma mann til dauða
eftir henni, og jafnvel ekki hundkvikindi. (Guðmundur Eggerz: Ekki einu
sinni þinghundinn?) Ja, jeg á nú ekki
þinghundinn, en heyrt hefi jeg þvi fleygt,
að hann mundi ef til vill nákomnari
þeim háttv. þingmanni, er fram í greip,
en mjer. En ætti jeg hund, þá vildi
jeg ekki einu sinni láta taka hann þannig af lífi, að jeg nú ekki tali um uppáhaldshest.
Þá hjelt háttv. framsnn minni .hl. (G.
H.) því fram, að ekki borgaði sig að
lækna einstakan stórgrip. Það er nú
svo, eftir því verði, sem nú er á skepnum í landinu. Jeg gæti nefnt ýmislegt, sem sá laghenti maður, er getur
um i nefndaráliti minni hlutans, með
öðrum orðum kákari, gæti ekki gjört,
t. d. þó ekki væri annað en að tálga
hóf á hesti, svo að fátæklingsbóndi, er
ef til vill ætti ekki nema einn eða tvo
áburðarhesta, þyrfti ekki að missa helming hestaafnota sinna heilt sumar, eða
máske öll afnotin.
Það, sem dýralæknir þarf að gjöra á
ári, til þess að borga laun sín, er hvorki
meira nje minna en að bjarga 12 stórgripum. Hann þarf ekki að gjöra annað en t. d. að gelda eina 8 laungraða
fola, til þess að vinna fyrir sinura launum. Hagnaðurinn, sem af því verður,
er fullkomlega jafngildi eins árs launa.
Þetta eitt sýnir ljóslega, hvilík fásinna
það er, að mæla á móti öðru eins og
þessu. Dýralæknirinn hjer í Reykjavík
segist hafa haft um 400 sjúklinga á ári,
og það flest stórgripi, svo að það er

vafalaust, að þetta mundi margborga
sig. Jeg ætla, að jeg nefndi það i ræðu
fyrir skemstu, að jeg hafi grætt 150
krónur á því, að dýralæknir var til
hjer í Reykjavík. Hann tálgaði fyrir
mig hóf á hesti, sem enginn hestamaður hafði vit á að gjöra við.
Þetta er að eins eitt dæini, en af þvi
er það sýnilegt, að ef margir af 400
sjúklingum færa eigendum sínum jafn
mikinn gróða og þessi hestur færði
mjer, þá myndi það margborga sig, að
bæta við þessum eina dýralækni.
Þess er iíka að gæta, að Magnús Einarsson hefir gefið ýms ráð, svo sem tóbak við ormaveiki, og hefir það gefist
vel. Hver veit nema sá dýralæknir,
sem sæti á Austfjörðum, gæti fundið
eitthvert óyggjandi meðal við þessum
kvilla og öðrum..
Háttv. minni hluti byrjaði á að tala
um grundvöllinn undir þessu máli, og
gruudvöllurinn var svo voðalegur í
hans augum, að jeg trúi ekki öðru en
að hann hafi ekki komið auga á neinn
grundvöll enn þá. Sá eiginlegi grundvöllur er að lækna dýr, en svó er
spurningin, hvort það borgi sig. Hann
var að reikna það út, og komst að
þeirri niðurstöðu, að það borgaði sig
ekki. Hann reiknaði það út, að ef við
hefðum þrjá dýralækna með 1500 kr.
árslaunum, þá kæmi það til með að
kosta landið 50000 kr. Jeg veit nú ekki,
hvernig hann fær þetta út, en hitt veit
jeg, að þörfin er mjög mikil á góðum
dýralæknum. Háttv. minni hluti veit,
að við erum ekki svo sólgnir í að stofna
ný embætti, að okkur langi nú til að
stofna dýralæknisembætti að þarflausu.
En þjóðin krefst þess, og hvers vegna
skyldi Alþingi neita því, úr því að þjóðin heimtar það? Það var sannarlega
út í loftið alt, sem háttv. mihni hluti
lagði til þessa máls. Það, sem jeg sagði
í minni fyrsta ræðu, nægir til að hrekja

1269

Þingmannafrumvörp samþykt.

1270

Dýralæknar.

það alt, því að vissulega er fylsta þörf
á, að bæta við þessum eina dýralækni;
því ,að þótt íslenskar skepnur sjeu nú
t háu verði, þá eru þær ekki nógu dýr-,
ar til þess, að það borgi sig, að sækja
dýralækni til Akureyrar eða Reykjavíkur, til að lækna fjenað austur ,á
Fljótsdalsbjeraði. Jeg vil benda á það,
að hefði dýralæknir jörð og bú, þá
þyrftu menn litlu til að kosta til að
komaskepnum síuum til hans til lækninga. Háttv. minni hluti ætti að geta
Sjeð, að það er margfaldur gröði að fá
þessa lækna sem flesta, og það þótt
dýrin væru ekki í eins háu verði og
þau eru nú. Jeg vona, að hátty. þingdeildarmenn taki ekki tillit til þess, sem
þessi læiði manndýralæknir sagði, en
leyfi frumv. að ganga áfram. Hann á
ekki einungis að láta það ósagt, að
engir . menn hjer á Islandi geti gjört
pýjar uppgötvanir, heldur ber honum
skylda til að finna eitthvað nýtt upp
sjálfur, til þess að eitthvað verði úr
þeim vonuro, sem Norðlendingar gjörðu
•jer um hann, þegar hann var ungur
maður og átti heima fyrir uorðan.
ATKVGR.:
Frumv. visað til 2. umr. með 14 shlj.
atkv.

Á 47. fundi í Nd., þriðjudaginn 31.
ágúst, var frumv. tekið til 2. u m r.
(A. 334, 3<9, n. 369).
. Frarasögum. minni lil. (Guðm.
Hannesson): Jeg hefi oft heyrt það
aagt, að þeim málum gen'gi greiðast hjer
á þíngi, sem þingmenn hefðu minst vit
á. (Sigurður Sigurðsson: Var það svo
um málið, sem nú var verið að samJ>ykkja?)r Það skal jeg ekkert um segja.

Jeg skal að eins leyfa mjer að minnast
á nokkur atriði úr ræðu háttv, framsm.
meiri hlutans (B. J.) við siðustu umr,,
og mun jeg fara fljótt yfir sögu, Hann
kvaðst vænta þess, að dýralæknarnir
gjörðu uppgötvanir í sinni grein, við«
vikjandi ýmsum faraóttum i kvikfjen-.
aði, sem, eins og allir vita, valdalandinu stórtjóni. Jeg veit ekki, hvort jeg
get gjört mönnum það skiljanlegt, hve
óliklegt þetta er. En jeg vænti, að jeg
geti kann ske gjört háttv. framsögum.
meiri hlutans það skiljanlegt, að þótt
hann hafí próf frá Kaupmannahafnarháskóla i latínu og grísku, þá er ekki
vist, að hann geti gjört neinar málfræðilegar uppgötvanir bókarlaus uppi i. sveit.
Er það þó ólíku hægara, heldur en að
gjöra uppgötvanir í læknisfræði, sjerstaklega um næmar sóttir, sem eru flestum öðrum visindagreinum margbrotnari. Þar verður að feta sig áfram með
tilraunum, sem eru mjög etflðar viðfangs. Það er engum almennum lækni
eða dýralækni fært að gjöra nýjar
uppgötvanir í þessari grein, heldur aðeins
þeim mönnum, sem gefa sig alla við
rannsóknum á þessu efni, og hafa öll
áhöld, er þarf til þeirra. Þegar svo
standa sakir, er það engin minkun fyrir íslendinga, þótt jeg segi, að slikar
uppgötvanir verði ekki gjörðar, meðan
svo hagar til, að öll skilyrði vanta, bæði
sjerþekkingu og áhöld öll. Hitt dettur
engum í hug að segja, að íslendingar
sjeu siður færir til að gjöra uppgötvanir, heldur en aðrar þjóðir, ef þeir hafa
til þess nauðsynleg tæki og annað það,
sem til þess útheimtist. Það var ekkert annað en reykur út í loftið, sem
meiri hlutinn ■ sagði um minni hlutann
síðast.
Þá var annað atriðið, að dýralæknar
í fjórðungunum gætu haft eftirlit með
kjötútflutningi. AustflrðingumsagðihanH,
.90*
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að ekki myndi erfitt að senda dýralækni á bát milli fjarðanna, til að skoða
kjöt. Jeg þarf ekki að útlista það, hvílík fjarstæða þetta er. Það mun nú
vera slátrað á hjer um bil 60 höfnum
á landinu og slátrunin fer fram nálega
á sama tíma. Það er vitanlega hrein
og bein frágangssök fyrir hverja höfn,
að biða eftir annarri, og hitt er ekki
síöur fjarstættt, að dýralæknarnir geti
skift sjer í 60—70 parta. Þetta er því
hugarburður einn og þoka.
Þá kem jeg að 3. atriðinu, sem jeg
alls ekki vil gjöra litið úr, læknishjálp
dýralæknis við nágranna sina, eða þá,
sem til hans eiga hægt með að ná.
Háttv. framsögum. meiri hlutans (B. J.)
reiknaðist svo til, að ef læknir læknaði
10 stórgripi, þá væru árslaun hans komin. Þar frá hefði nú mátt draga borgun til læknis fyrst og fremst, og svo
það, sem gripirnir hefði lagt sig. Það
er spá mín, að hæpið reynist, að dýralæknir borgi sig vel, eftir þessum reikningi. En væri það svo, að það væri
gróði fyrir hjeruðin að hafa dýralækna,
eins og háttv. minni hluti heldur fram,
þá gæti komið til tals, að þau borguðu
helming launanna. Slíkt væri bæði
landssjóði ljettara, og auk þess fengist
mikilvæg trygging fyrir því, að menn
heimtuðu ekki dýralækna, án þess að
þeir svöruðu kostnaði. Það er ekki
undarlegt, þótt Austfirðingar vilji fá
dýralækni, þegar það á ekki að kosta
þá einn eyri, að hann komi. Auðvitanlega leiðir þetta til þess, að dýralæknir
verður ekki einungis að vera í landsfjórðungi hveijum, heldur í hverju hjeraði, líkt og alménnir læknar eru nú.
Væri það gróði fyrir hjeruðin að geta
náð til dýralæknis, þá er það gefið, að
alveg eins og Fljótsdalshjerað hefði
gróða af því, eins gætu Húnavatnssýsla
og Skagafjarðarsýsla,* og hvert annað
hjerað sem er, grætt á því á sama hátt.

Þótt jeg geti ekki fullkomlega um
þetta sagt, þá trúi jeg ekki á það, að
svo stöddu máli. Jeg verð að halda
mjer við það, sem jeg hefi tekið fram i
nefndaráliti mínu, að það sje heilbrigðast, enn sem komið er, að halda sjer
við tvo landsdýralækna, en vera ekki
að stofna til fjórðungsdýralækna að svo
stöddu.
Það er ekkert á huldu í þessu máli,
nema þetta eina, hve mikils sje metandi þessi hjálp dýralæknanna við almenna kvilla, meiðsli á hestum og því
líkt, þvi faraóttunum kunna þeir engin
frekari ráð við, en almenningi eru nú
kunnug.
Ef til vill er háttv. framsögum. meiri
hlutans (B. J.) svo fróður, að hann geti
gjört deildinni áreiðanlega grein fyrir
þvi, hvað t. d. Magnús dýralæknir, sem
hefir um 400 sjúklinga á ári, bjargar
virkilega mörgum af þeim sjúklingura.
Jeg hefi ekki hitt hann nýlega, en ætlaði mjer annars að spyrja hann um
þetta. Jeg tel liklegt, þóti hann hafi
400 sjúklinga á ári, að það sjeu ef til
vill ekki einu sinni 10, sem virkilega
er bjargað, og við betri útkomu er varla
að búast í sveitunum.
Jeg býst við að tala ekki aftur í þessu
máli, en hafi menn ekki sjeð við lestur
nefndarálit8 miuni hlutans, í hvílika
þeku þetta mál er komið hjer í þinginu, þá býst jeg ekki við, að langar
ræður geti sannfært menn um það.
Framsögum. meiri hlutans
(Bjarni Jónsson): Jeg er á sömu
skoðun og háttv. framsögum. minni h!.
(G. H.) um það, að langar ræður muni
ekki gjöra mikið gagn, og síst með því,
að rekja upp alt það, sem sagt var viö
síðustu urnræðu. En þar sem hann tekur nú aftur upp þessar uppáhaldssetningar sínar, verð jeg að svaya honuip
fáum orðum.
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Hann talaði um, að uppgötvanir dýralækna hjer við ýmsum sjúkdómum í
kvikfjenaði, væru jafnvel ólíklegri en
að jeg gjörði bókarlaus einhverjar nýjar málfræðilegar uppgötvanir í klassisknm fræðum. Jeg skal nú játa, að það
er. ekki óbugsanlegt, að menn gætu gjört
uppgötvanir i því, sem menn kunna
utan að. En hjer er ólíku saman að
jafna, því að dýralæknirinn er ekki
bókarlauS. Náttúran er hans bók, þvi
að hann hefir sjúklinga, sem hann getur gjört tilraunir á með meðul. Þurfl
nákvæmari rannsókna við, hugsa jeg
að dýralæknar hjer gætu leitað til Háskólans.
Þar sem háttv. 1. þm. Húnv. (G. H.)
sagði, að orð min væru reykur, þá sje
jeg ekki þörf á, að hrekja það; það er
eins og hver önnur fullyrðing, eins og
kerlingarnar rifust um: »Klipt var það,
skorið var það«. Jeg get með sama
rjetti, eða öllu betra rjetti, sagt, að hv.
þingm. (G. H.) hafi ekki annað gjört en
að vaða eiginn. Það er vitanlega rjett,
að 4 dýralæknar geta ekki skoðað kjöt
& öllu iandinu, en orð hans um Austurland, í þvi sambandi, voru tóm þoka.
Vjelbátaferðir milli fjarða þar eru mjög
tíðar, og ekki þarf annað en samkomulag milli verslananna um slátrun, til
þess að hægt sje að koma þessu í kring.
En þetta var nú ekki aðalatriðið i minni
ræðu. Skraf háttv. þingmanns, um að
hjeruðin ættu að borga helming launanna, er ósköp skiljanlegt, eftir því sem
nú er ástatt. Það er nú einu sinni svo,
að svona andi er kominn inn í þingið.
T. d. fá sumar sýslur ókeypis sima, en
aðrar verða að gjalda stórfje til þess.
Þáð væri rjett eftir þessari reglu og
öðru rjettlæti, að Austurland ætti að
borga þennan embættismann að hálfu,
en Suður- og Norðurland að fá hann
ókeypis. Og háttv. 1. þm. Húnv. (G.
H.) er ekki eftirbátur annara þingmanna

í þessu. Sama reglan gildir um dýralæknana og um manndýralæknana. Ef
hjeruðin eiga að borga dýralækni, þá
ættu þau líka að borga manndýralækni.
Hjer er um ungan mann að ræða, er
landið hefir kostað til námsins, einmitt
i þessu skyni. Það er ekki um neina
þoku að ræða, nema þá frá hv. 1. þm.
Húnv. (G. H.), en hann hefir ekki getað breitt hana svo þjett yfir, að ekki
sjáist í gegnum hana, því að málið er
svo ljóst fyrir öllum.
Hann efaðist um, að Magnús Einarsson mundi borga sig. Jeg skal geta
þess, að þessi maður hefir á siðast liðnu
ári haft 400 sjúklinga. Þótt. jeg geti
ekki sagt með vissu, hve mörgum hann
hefir bjargað frá bana, þá get jeg fullvissað háttv. þingm. um, að hann hefir
vel borgað landinu þau laun, er hann
fær. Þegar þess er gætt, að hestleigan
er 2—3 kr. á dag, þá er ekki lengi að
tapast I launin, þegar menn geta ekki
leitað til læknisins Og fengið bót á þvi,
sem að hestunum gengur, hvort sem
þarf nú að skera upp hóf eða því um
likt.
Jeg skal svo ekki fjölyrða þetta; vil
endurtaka það, að málið liggur svo
skýrt fyrir, að allir hljóta að greiða
því atkvæði, nema kann ske háttv. 1.
þm. Húnv. (G. H.), sem hefir ofið svo
óskiljanlegri lærdómsþoku um það; en
jeg vona, að háttv. þingmenn dreifi
henni og samþykki frumvarpið.
Slguröur Sigurðssou: Jeg þykist vita, að þetta frumv. verði samþykt.
Jeg þarf því ekki mikið aö tala fyrir
því, en get þó ekki stilt mig um að
víkja að einu atriði, sem háttv. þm.
Húnv. (G. H.) hefir vikið að hvað eftir
annað, bæði nú og áður, að dýralæknar
hjer á landi gætu ekki gjört visindalegar uppgötvanir i sinni grein, Það
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litur svo út, sem hann leggi aðaláhersluna á þetta. Jeg neita því ekki, að
það er gott, að þeir gjöri það, sem þeir
geta í þessu efni. En mjer er spurn:
Hvað eru margir mannalæknar, er fást
við slíkar uppgötvanir hjer á landi?
Þeir eru víst teljandi, enda er aðstaða
þeirra ekki svo góð, að þeir geti gefið
sig mikið við þess konar hlutum. Aðalástæðan hjá mjer eru þau »praktisku«
not, að læknarnir bjargi skepnunum frá
dauða og eigendum þeirra frá fjártjódi
eða skaða. Jeg skal ekki fara lengra
út í þetta kynduga nefndarálit háttv.
1. þm. Húnv. (G. H.). En jeg vil minna
á það, að landið er nú fcúið að verja
24000 kr. til þess að styrkja dýralæknaefni til náms. í hvaða tilgangi hefir
það verið gjört, ef svo á ekki að nota
mennina, er þeir hafa lokið námi. Hv.
þm. (G. H.) segir í nefndarálitinu, að
menn hafi búist við, að dýralæknar
gæfu einhver ráð við'farsóttum áskepnum, en að það hafi brugðist. Þetta er
ekki rjett. Og mjer er óhætt að fullyrða, að við stæðum mikið verr að vigi
nú, ef við hefðum ekki haft dýralækni.
Bólusetningar á sauðfje og allur undirbúningur þess máls er að miklu leyti
verk Magnúsar Einaresonar, en ekki útlendinga, þó þeir hafi vitanlega hjálpað til.
Háttv. þm. (G. H.) segir líka í nefndarálitinu, að oss sje það nauðsynlegt, að
geta fylgst með í uppgötvunum, sem
gjörðar sjeu í þessari grein. En að þvi
er það snertir, þá stöndum við mikið
betur að vígi, ef við höfum dýralækna,
þó þeir sjeu ekki sjálfir uppfundningamenn.
Jeg á brtt. á þgskj. 349, sem fer fram
á það, að þessi lög komi ekki til framkvæmda fyrr en 1. jan. 1917. Jeg legg
ekki mikið kapp á hana, en það, sem
fyrir mjer vakti með henni, var það,

að þe8si maður, sem ráðgjört er, að
skipaður verði i þessa stöðu, geti aflað
sjer frekari þekkingar og reynslu í sinni
grein. Og jeg get böett því við, að
hann leggur ekki neina áheralu á það,
hvort lögin koma til framkvæmda árinu fyrr eða seinna. En annars er mjer
sama um, hvað gjört verður við brtt.
mina, og um frumvarpið sjálft.er mjer
ekkert kappsraál heldur, að þai) nái
fram að ganga. Verði frumvarpið felt,
þá ræður þessi.maður sig annarstaðar,
og hann mun nú einmitt éiga kost á
stöðu við Landbúnaðarháskólann i Kaupmannahöfn, sem haúú þá sennilega
tekur.
ATKVGR.:
1. gr. samþ. með 13 :.2 atkv.
2. og 3. gr. samþ. með 15 samhlj.
atkv.
Brtt. 349 (ný 4. gr.) feld með 13 : 9
atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu:
já:
nei:
Eggert Pálsson,
Björn Hallsson,
Guðm. Hannesson, Bened. Sveinsson,
Hannes Hafstein, Bjarni Jónsson,
Hjörtur Snorrason, Guðm. Eggerz,
Jón Magnússon,
Jóhann Eyjólfsson,
Mattb. Olafsson,
Jón Jónsson,
Sig. Gunnars8on,
Magnús Kristjánss.,
Sig. Sigurðsson,
Sigurður Eggerz,
Sveinn Björnsson. Stefán Stefánsson,
Þorleifur Jónsson,
Þór. Benediktsson.
Björu Kristjánsson og Einar Arnóreson greiddu ekki atkv., og töldust til
meiri hlutans.
Þrír þingmenn fjaretaddir.
Fyrirsögnin samþ. án atkvgr..
Frumv. visað til 3. umr. með 15
samhljóða atkvæðum.
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Á 49. fundi i Nd., fimtudaginn 2. sept.,
var frumv. tekið til 3. u m r. (A. 334,
678, 686).

herra um það, að nú sje ekkert framar
aö athuga við frurav. frá þessu sjóuarmiði, og bið jeg nú háttv. deild aðfallast á þetta, enda vona jeg, að ekki beri
fiáðherra: Jeg á eina litilsháttar raikið á milli, þar sem áður hefir.verið
brtt. á þgskj. 678. Það er engin efnis- þrautrætt bæði um laun dýralæknanna
breyting, heldur að eins formsatriði. og fjölda þeirra. Að eins skal jeg geta
Jeg vil láta 5. gr. í lögum 2. okt. 1891 þess, að um fjöldann eru þó ekki allir
um skipun dýralækna á íslandi falla i sammála, eins og brlt. frá háttv. þm.
burtu, vegna þess, að hún er orðin úrelt, Snæf. (S. G.) á þgskj. 686 sýnir. Hún
þar sem amtsráð og landshöfðingi eru fer sem sje fram á það, að hafa dýranú úr sögunni. Jeg vil taka efnið úr læknana fjóia, einn í hverjum landsgreininni og bæta þvi aftan við 2. gr., fjórðungi. Við, sem að þessu frumvarpi
með þeirri breytingu, að í stað þess, stöndum, höfum ekki bundið okkur neitt
aem áður stendur >amtsráð< og >lands- í atkvgr. um þessa tillögu, og jeg
höfðingi*, komi nú »stjórnarráðið«.
teldi það fyrir mitt leyti íýettast, að það
Það væri ef til vill ástæða til að taka væri nú þegar ákveðið, að þcir skyldu
málið út af dagskrá, til þess að nefnd- vera 4, því að það liður hvort sem er
inni gæfist færi á að athuga þetta betur. ekkiá löngu, þangað til Veslfirðir vilja
fá sjerstakan lækni handa sjer og maðBjarni Jónsson: Má jeg biðja urinn verður til. Væri þá ekki annað
hæstv. forseta að taka málið út af dag- en aukin fyrirhöfn, að þurfa þegar aftur að fara að breyta lögunum.
skrá.
Forseti tók málið út af dagskrá.
Á 51. fundi i Nd., laugardaginn 4.
sept., var frumv. aftur tekið til 3. u m r.
(A. 334, 678, 686, 752).
Fraiusðgum. meiri hl. (Bjarni
. Jónssón): Þetta mál var tekið út af
dagskrá, þegar það var hjer siðast til
umr., af þvi að það þótti rjettara að
laga það betur, úr þvi farið var að
hræra við þvi á annað borð. Það voru
semsje i þessum lögum göinul ákvæði
frá landshöfðingjatímabilinu, og hefir
þeim ákvæðum nú verið kipt í það
horf, er á við nútímann. Að jeg ekki
gjörði þetta þegar i stað, stafaði mest
af leti minni, en þegar jeg svo heyrði
óskir manna í þá átt, þá vann jeg bug
á henni og sneið burt þessa tilvitnun í
gamla aukatekjureglugjörð o. fl. þ. h.,
og hefi jeg fengið vituisburð hæstv. ráð-

Sigurður Gunnarsson: Eins og
háttv. þm. Dal. (B. J.) drap á, þá hefl
jeg leyft mjer að koma fram með brtt.
á þgskj. 686, sem fer fram á það, að
einn dýralæknir skuli vera í landsfjórðungi hverjum.
Jeg þykist viss um, að hún fái góðan byr hjer í deildinni. Deildin er búin að samþykkja, að sjerstakur dýralæknir skuli skipaður í Austfirðingfjórðung í viðbót við þá, er fyrir voru, í
Reykjavik ogá Akureyri. En þávirðist
mjer lika deildin hafa játað, að þörf sje
eins dýralæknis i hverjum fjórðungi,
enda hafa surair þingmenn látið þá
skoðun i ljós, að kostnaður sá, er þvi
er samfara, verði ekki lengi að borga
sig, þar sem bjargað muni verða miklu
fleiri skepnum bænda, þegar auðveldara
verður að ná til dýralæknis. Móti þessu
virðist ekki verða borið með rökum. Jeg
vona því, að brtt. min, er fer fram á
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að Vestfirðingafjórðungur fái sjerstakan
dýralækni, nái greiðlega fram að ganga.
Að vísu er, sem stendur, ekkert dýralæknisefni tilbúið, en rjett er engu að
síður, að lögleiða nú þegar dýralæknisumdæmi, svo að ekki þurfi lagabreytingu um það efni síðar.
ATKVGR.:
Brtt. 686 samþ. með 16 : 8 atkv. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
nei:
jd:
Eggert Pálsson,
Björn Hallsson,
Bjarni Jónsson,
Bened. Sveinsson,
Björn Kristjánsson, Einar Jónsson,
Guðm. Eggerz,
Guðm. Hannesson,
Hannes Hafstein, Hjörtur Snorrason,
Jóhann Eyjólfsson, Sig. Sigurð6son,
Jón Jónsson,
Stefán Stefánsson,
Jón Magnússon,
Þór. Benediksson.
Magnús Kristjánss,
Matth. Ólafsson,
Pjetur Jónsson,
Sigurður Eggerz,
Sig. Gunnarsson,
Skúli Thoroddsen,
Sveinn Björnsson,
Þorleifur Jónsson.
Einn þingmaður var fjarstaddur.
Brtt. 752,2 samþ. með 14 shlj. atkv.
— 752,3 — — 16 —
—
— 678 sjálffallin.
— 752,1 (við fyrirsögn) samþ. án
atkvgr.
Frumv. í heild sinni samþ. með 17
samhljóða atkvæðum og afgreitt til Ed.
(A. 768).

A 63. fundi i Nd., miðvikudaginn 15.
september, var útbýtt
Frumvarpi til laga um dýralœkna^
eins og það var samþykt við 3. umr.
í Ed. (A. 996, n. 1009).
Afbrigði frá þingsköpum til nð taka
málið fyrir voru leyfð og samþ.

Framsögum. meiri hl. (Bjarni
Jónsson): Jeg þarf ekki að segja
annað en það, að nefndin felst á, að
frumv. verði samþ. óbreytt. Breytingar
þær, sem háttv. Ed. héfir gjört, álitum
við hvorki til bóta nje skaða.
Frsm. minni hl. (Guðmundur
Hnnnesson); Jeg ætla að eins að
taka það fram, að jeg mun verða á
móti frumv., eins og jeg hefi áður verið. Jeg álít, að með þessu frumv. sjeum við að leggja út á skakka braut í
dýralæknalöggjöfinni.
ATKVGR.:
Frumvarpið samþykt með 14:1 atkv.
og afgreitt
sem lög frá Alþingi.
(Sjá A. 1010).

37. Dýrtíðaruppbót.
A 46. fundi í Nd., mánudaginn 30.
ágúst, var útbýtt
Frumvarpi til laga um dýrtiðaruppbót
handa embœttis- og sýslunarmönnum
landssjóðs. (A. 653).
A 48. fundi í Nd., miðvikudaginn 1.
sept., var frumv. tekið til 1. umr.
Forseti: Jeg skal geta þess, að
þetta frumvarp er of seint fram komið,
og skal jeg því bera það undir deildina,
hvort það megi koma hjer til umræðu.
Leyft var að ræða frumvarpið með
öllum þorrá atkvæðp.
Jón Magnússon: Þetta frumv.
er flutt að nokkru leyti í samræmi við
það, sem gjörðist fyrir skömmu á prívatfundi í Sameinuðu þtngi, þar sem það
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var samþykt, að bæta eitthvað kjör
vissra starfsmanna landsins. Nú finn
jeg ekki ástæðu til, að tala svo sem
neitt fyrír þvi í þetta sinn, bæði af
þvi, að jeg get vel búist við, að samtök
sjeu nú orðin um að fella það þegar
hjer í deildinni, þótt undarlegt sje, og
svo af þvi, að það sjest glögt á frumv.
sjálfu, hvað þar er faríð fram á. Annara get jeg visað til hæstv. ráðherra,
sem hefir samið framvarpið, en hygg,
að hjer þurfi ekki málalengingar um
einstök atríði. Það hafa ýmsir talið
rjett, að bætt verði við starfsmenn þá,
sem hjer er um að ræða, eins og t. d.
simamenn og fl., sem lágt eru launaðir.
Jeg sje ekki ástæðu til, að stinga upp
á nefnd.
Báðherra: Jeg stend að eins upp
til þess að staðfesta það, sem háttv. 2.
þm. Rvk. (J. M.) sagði, að það er fyrir
mina tilstiili, að þetta frumv. er fram
komið, og hafa þrir háttv. þm. orðið
til þess, að flytja það. Jeg taldi það
sem sje sjálfsagt, þar sem meiri hlutinn
var með þvi á »prívat«-fundi þeim, sem
um var getið, að hækka laun simafóiksins, að hækka þá laun þessara
manna lika. Það verður að sýna þeim
rjettlæti eins og hinum.
Jeg skal engu spá um framtið frumv.;
hún mun uú sjást bráðlega, og ekki
heldur fara út i einstök atríði. Að
eins skal jeg geta þess, að þótt jeg
hafi gjört uppkast að frumvarpinu, og
þótt mjer og fleirum hafi sýnst flokkun
sú Banngjörn, sera þar er fylgt, þá mun
jeg ekki setja mig á móti breytingum
á þvi, ef annað sýnist rjettara. Jeg vil
gjarna að málið sje athugað i nefnd, og
vil þvi stinga upp á 5 manna nefnd.
ATKVGR.:
Frv. vísað til 2. umr. með 16 : 2 atkv.
Alþt 1915. B. III.

Fimm manna nefnd samþ. með 17
shij. atkv., og i hana kosnir með hlutfallskosningu þeir
Magnús Kristjánsson,
Hjörtur Snorrason, .
Stefán Stefánsson,
Þorleifur Jónsson,
Sigurður Gunnarsson.

Á 54. fundi i Nd., miðvikudaginn 8.
sept., var frumv. tekið til 2. umr. (A.
653, n. 779, 780).
Framsm. (Þorleifur Jónason):
Jeg þarf ekki að fara mörgum orðum
um þetta frumv.; get látið mjer að
meatu nægja, að visa tii nefndarálitsins.
Jeg skal þó að eins með nokkrum
orðum drepa á brtt. nefndarínnar.
Fyrst er brtt. við 2. gr. Nefndinleit
svo á, að ekki værí þörf á, að veita
uppbót þeim embættis- og aýslunarmönnum, sem hafa yfir 2000 kr. tekjur, og
leggur því til að feiia burt 5. og 6. lið
2. gr. Nefndin verður að vera þeirrar
skoðunar, að þótt þessi uppbót sje sanngjöm til handa þeim, sem litlar tekjur
hafa, þá geti samt ekki komið tilmála,
að veita hana öðrum en þeim, sem úr
mjög iitiu hafa að spiia.
Þá leggur nefndin til, að styrkur til
bama embættis- og sýslunarmanna sje
færður úr 15 kr. niður i 10 kr., en jafn*
framt leggur hún til, að felia burt há*
markið, 75 kr., svo að ef börnin em
rajög mörg, getur þessi styrkur faríð
fram úr því, sem fmmv. ætlast til.
Þá leggur nefndin til, að lækka
hundraðsgjaldið i 3. gr. þannig, að ein*
hleypir menn fái 10% af launum, sem
nema 500—1000 kr., og 5% af laun*
um, sem nema 1000—1500 kr., ogjafn*
framt leggur nefndin til, að felia burt
81
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uppbót til þeirra einhleypra embættisog sýslunarmanna, sem hafa yfir 1500
kr. i tekjur. Nefndin álítur hægara fyrir einhleypa menn að bjargast og yfirleitt er hún dræm i því, að veita þeim
nokkra verulega uppbót.
I 6. gr. frumv. er ætlast til þess, að
stjórnarráðið fái 1000 kr. til uppbótar
handa starfsmönnum þess, sömuleiðis
3000 kr. handa prestum og 3000 kr.
handa læknum. Nefndin leggur til, að
fella burtu þessa liði, en ætlast til, að
þeir menn i þessum hóp, sem ekki hafa
2000 kr. í tekjur, fái uppbót ísamræmi
við tillögur nefndarinnar við 2. og 3.
gr. frumv.
Enn er og brtt. við 6. gr., um að hámark fyrir uppbót til simamanna verði
fært niðar úr 1800 kr. launum í 1500
kr. En eftir bendingum, sem nefndin
hefir fengið, þá er líklegt, að nefndin
falli frá þessari tillögu, þvi að þessi
málsgrein á við samninga, sem landsstjórnin hefir þegar gjört við vissan
flokk starfsmanna, sem ekki verður
breytt.
Hefi jeg svo ekki öðru við að bæta
en þvi, að nefndin ætlast til, að uppbótin verði að eins til bráðabirgða og
ekki lengur en vörur eru geysiháu verði,
vegna afleiðinga striðsins, og verði henni
þá kipt burtu, þegar þessum afleiðingum striðsins Ijettir. Vona jeg, að báttv.
deild samþykki þessar tillögur, og er
þá meiri von, að frumv. nái fram að
ganga.
Báðherra: Jeg get verið þakklátháttv. nefnd fyrir undirtektir hennar
undir þetta mál, þótt ekki hafi hún að
öllu fallist á tillögur frv.
Viðvíkjandi brtt. við 2. gr., þá getur
það verið álitamál, hvort ekki ætti að
minsta kosti, að halda fimm fyrstu liðum frumv.-greinarinnar, svoaðhámarkið yrði 2500 kr. laun. En ekki er það

þó neitt aðalatriði. Jeg leit svo á, þegar jeg samdi frumv., að rjett væri, að
veita uppbót þeim embættis- og sýslunarmönnum, sem hefðu minna en 2800
kr. laun. En úr því, að nefndin hefir
komist að þessari niðurstöðu, þá
giska jeg á, að þingið verði henni
samdóma, þótt jeg geti ekki felt mig
við tillögur hennar að þessu leyti, sjerstaklega um 5. lið 2. gr.
Ekki get jeg fallist á þá tillögu nefndarinnar að lækka uppbótina fyrir börnin úr 15 kr. niður í 10 kr. Þar á móti
er sú tillaga hennar til bóta, að feltsje
hámark þess styrks miðað við barnatöluna. Jeg hygg að það hafi nánast
verið af athugaleysi, að þessi setning
komst inn i frv.
Þá færir nefndin hámark fyrir uppbót til einhleypra manna úr 1800 kr.
launum niður í 1500 kr., og jafnframt
leggur hún til, að lækka hundraðsgjaldið til uppbótar handa þeim. Nefndin
telur ekki ástæðu til að hlynna að einhleypum mönnum sjerstaklega; samt
má telja unandi við tillögur nefndarinnar í þessu efni, þótt næsta lág verðí
uppbótin handa þeim, sem lægst laun
hafa.
Um siðustu málsgrein 6. gr. skal jeg
taka það fram, að jeg mun ekki hafa
skýrt nákvæmlega rjett frá launakjörum þeirra, sem hjer um ræðir, þ. e.
simafólksins. Hjer ætti að standa »undir 1800 kr.«, og vona jeg, að nefndin
taki þetta atriði til íhugunar, hvort sem
hún nú tekur tillögu sina aftur eða kemur með brtt. við 3. umr. í samræmi við
það, sem jeg hefi sagt.
Guðmundur Eggerz: Samkvæmt
tillögum nefndarinnar sýnist mjer, sem
frumv. þessu sje aðallega ætlað að ná
til simamanna, póstafgreiðslumanna,
vitavarða, og ef til vill nokkurra fleiri
af starfsmönnum landsins.
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Að því er snertir simamennina, þá
hafa þeir nú á dögunum sjálfir tekið
sjer rjett sinn, og þessa frumv. þarf
þvi ekki með þeirra vegna. Aftur á
móti kannast jeg við það, að brýn nauðsyn er til þess, að hækka laun póstafgreiðslumannanna, en ekki eingöngu
vegna striðsins, heldur álit jeg, að þurft
hefði að bækka laun þeirra, jafnvel þó
að ekkert stríð hefði orðið, því aðmjer
er kunnugt um, að störf þeirra eru orðin geysimikil.
Háttv. framsögum. (Þ. J.) tók það
fram, að þessi uppbót ætti að falla burtu,
þegar stríðinu væri lokið. Þessu get
jeg ekki verið samþykkur, að því er
póstafgreiðslumennina snertir.
En þótt jeg játi þörf póstafgreiðslumannanna, þá get jeg samt ekki fallist
á, að hækka laun starfsmanna á þann
hátt, sem farið er fram á I frv. þessu,
og ekki get jeg heldur fallist á röksemdaleiðslu nefndarinnar i málinu að
öllu leyti.
Jeg vildi mjög gjarna geta hjálpað
öllum þeim mönnum, sem erfitt eiga
uppdráttar. En með þessu frumv. er
engin tilraun gjörð, til þess að hjálpa
verkafólki eða yfirleitt fátæklingum í
kaupstöðum landsins, og er þó vitanlegt,
að kjör þeirra muni ekki verða glæsileg í vetur.
Jeg verð því að álíta, að frumvarp
þétta sje kák, að því leyti, að það nær
til svo örfárra manna af öllum þeim
fjölda, sem hjálpar þarfnasfc. En auk
þess er hjálpin svo nauðalitil fyrir þá,
sem hennar verða aðnjótandi, 50 kr.
handa manni, sem hefir 1000 kr. laun,
og 75 kr. handa þeim manni, semhefir
1500 kr. laun. Þetta er svo lítil hjálp,
að menn munar ekkert um hana. Þess
vegna er frumv. kák.
Jeg get ekki heldur fallist á rökpemdaleiðslu nefndarinnar, þar sem hún

segir, að kaup verslunarfólks og verkamanna hafi hækkað í ár yfirleitt. Þetta
getur verið rjett, hvað Reykjavik snertir, en annarstaðar mun ekki vera svo.
Raunar er mjer kunnugt um, að sumstaðar hefir verkafólki verið lofað 5
aurum hærra fyrir klst., svo að það
fengi 30 aura i stað 25 aura. En þesai
hækkun er alveg þýðingarlaus, með því
að kaupið hefir ekki verið greitt með
peningum, heldur með útlendum varningi, sem settur er upp um leið og
kaupið er hækkað, jafnvel meira en
kauphækkuninni nemur. (Sveinn Bjönuson: Kaupið má ekki greiða í vörum).
Jú, og jeg hjelt, að háttv. sessunautur
minn (S. B.) væri svo góður lögfræðingur, þótt hann sje ungur, að eftirlögunum er það svo, að verkafólk má krefjast peninga, en það getur líka, ef það
andmælir ekki, fengið kaup sitt í vörum. Og allir ættu að vita það, að
verkamenn eru oft svo óframfærnir og
svo stórskuldugir, að þeir þora ekki og
geta ekki haft i fullu trje við kaupmennina, sem einnig geta haft það til,
ef verkamennirnir heimta peningakaup,
að setja þeim alveg stólinn fyrir dyrnar, og segjast ekki lána þeim framar.
Framsm. (Þorleifur Jónsson):
Jeg skal játa það, að þótt svo hafí atvikast, að jeg hað komist i nefndina og
orðið framsögumaður hennar, þá hefi jeg
samt ekki tekið neinu ástfóstri viðfrv.,
enda er það ekki að neinu leyti frá
mjer runnið.
Viðvíkjandi því, sem háttv. sessunautur minn (G. E.) sagði, að það væri
rangt i nefndarálitinu, að kaup verkamanna hafi hækkað yfirleitt, þá skal jeg
geta þess, að kaup verkamanna hjer i
bæ hefir stigið úr 35 aurum upp í 40
aura, og ef til vill meira. Kaupgjaldið
i uppskipun er mjer sagt hjer nú.60—
81*

i
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75 aurar um klst. Þetta háa kaupgjald
stafar af verkafólksskorti, og hlýtur þá
fólkið, sem farið hefir úr bænum, að
hafa átt von á góðri atvinnu, eigi lakari en hjer er að fá. Enda er það vist,
að kaupgjald kaupafólks hefir hækkað.
Aður var venjulegt kaup kaupamanus
15—16 kr. um vikuna, en nú er mjer
tjáð, að kaup þeirra Bje alt að 25 kr.
um vikuna á Suðurlandi.
Hitt er annað mál, að það ætti ekki
að líðast af lögreglustjórunum, að verkafólk fengi kaup sitt i uppskrúfuðum
vörum, þar Bem lög eru til, sem banna
slikt.
Annars er mjer þetta mál ekki kappsmál, og má hver ráða sínu atkvæði
fyrir mjer.
Sveinn Björnsson: Jeg held, að
gætt hafi nokkurs misskilnings i niðurstöðu háttv. sessunautar míns (G, E.j, í
niðurstöðu þeirri, sem hann komst að
með forsendum þeim, sem fyrir liggja.
Jeg ætla því að leggja honum lið, til
þess að komast út úr misskilningnum.
Háttv. þingmaður sagði, að frumv.
væri ófullkoinið, af því að það næði
ekki til verkamanna og verslunarfólks,
ogannara, sem þörf hafa á tekjubót, og
þees vegna væri hann á móti frv. Þarna
ályktar háttv. sessunautur minn ekki
rjett. Rjett ályktun hjá honum hefði
verið þessi: Jeg er fyrst og fremst með
þessu frumv., en af því að mjer þykir
það ekki ganga nógu langt, þá ætla jeg
mjer að beitast fyrir, að bættur verði
hagur verkafólks, iðnaðarmanna og annara, sem þetta frumv. nær ekki til.
Svona hefði háttv. þingmaður átt að
álykta, enda vona jeg, að þegar hann
athugar málið með þeirri skynsemi og
gætni, sem honum er lagin, þá muni
hann sjá, að það er honum til sæmdar,

að greiða atkvæði með þessu frumvarpi.
Guðmundur Eggerz: Jeg stend
upp til þess sð þakka báttv. sessunaut
mínum (S. B.) fyrir þá hjálp, sem hann
vill veita mjer, til þesa að leiða mig út
úr misskilningnum, sem hann svo kallar. Jeg er nú búinn að hjálpa þessum
háttv. þingmanni út úr misskilningi með
því að verða einn í tölu þeirra manna,
sem drápu fyrir honum frumv., sem fór
fram á það, að leggja um 900 þús. kr.
aukatoll á tvo aðalatvinnuvegi þessa
lands.
Háttv. sami þm. (S. B.) fór að minnast á afleiðingarnar af minni kenningu,
að því er snertir dýrtíðarhjálp. Já,
þessi háttv. þingmaður bar hjer fram
frumv. um dýrtíðarhjálp, sem flutt var
í því formi, að hjálpin hefði verið næsta
lítils eða einskis virði, í kaupstöðum 40
kr. handa fjölskyldumanni og 80 kr.
handa góðum sveitabónda.
(Sveinn
Bjömsson: Háttv. þingmaður hefði þá
átt að bæta það). Jeg imynda mjer, að
þótt jeg hefði viljað bæta það, þá mundi
Velferðarnefndin ekki hafa gengið ofan
í sjálfa sig og tekið vel í skynsamlegt
frumvarp.
ATKVGR.:
1. gr. samþ. með 16 : 1 atkv.
Brtt. 780,1 a. (6. liður) samþ. með 16
shlj. atkv.
Brtt. 780,1 a. (5. liður) samþ. með
17 : 5 atkv.
Brtt. 780,1 b. samþ. með 14 : 7 atkv.
Brtt. 780,1 c. samþykt með 18 shlj.
atkv.
2. gr. svo breytt samþykt með 19 : 1
atkv.
Brtt. 780,2 a. samþykt með 16:3
atkv.
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Brtt. 780,2 b. samþykt með 16:3
atkv.
Brtt. 780,2 c. samþykt með 17:2
atkv.
3. gr. svo breytt samþ. með 13 shlj.
atkv.
4.—5. gr. samþ. með 16 sblj. atkv.
Brtt. 780,3 a. samþykt með 13 : 4
atkv.
Brtt. 780,3 b. tekin aftur.
6. gr. svo breytt samþ. með 15 Bhlj.
atkv.
7. -8. gr. samþ. með 13 sblj. atkv.
Fyrireögn frv. samþ. án atkvgr.
Frumvarpinu visað til 3. umr. með
16:3 atkv.

Á 55. fundi í Nd., fimtudaginn 9.
september, var frumv. tekið til 3. u m r.
(A. 830, 834).
Forseti leitaði leyfis til afbrigða frá
þingsköpunum, svo að frumv. yiði til
umræðu tekið, og voru þau leyfð og
samþykt.
Skúli Thóroddsen: Jeg hefi leyft
mjer að bera fram örlitla brtt. við frv.,
er hjer um ræðir, og fer hún í þá átt,
að dýrtiðaruppbótin sje einnig Idtin nd
til allra þeirrra, sem eftirlauna, eða
styrktarfjdr, njóta úr landssjóði, fari
upphœðin ekki fram úr 1000 kr. á ári.
Hjer er um þá að ræða, konur og
karla, sem segja má um, að sjeu á vegum landssjóðs, ekki síður en þeir, sem
lögunum er ætlað að ná til, og sýnist
þvi fullkomin ttangirni mæla með þvi,
að tillagan verði samþykt.
Nái breytingartiilaga min samþykki
þingsins, þá nær dýrtiðaruppbótin, með-

al annars, til eifli fárra embœttismannaekkna, er böm eiga á mentavegi, og sem
við mjög þrðng kjör verða yfirleitt að búa,
og þá eigi hvað Bist nú, er dýrtíðin sverfur mjög hart að öllum, er enya framleiðslu hafa við að styðjast.
Landssjóð munar þetta engu, en hina,
sem njóta eiga, munar þó mikið um
það, — dregur jafnvel, eða munar um,
þótt ekki væri meira en 30—40 krónur.
En þar sem hjer er um það fólk að
ræða, sem yfirleitt er að mun ver sett,
en embættis- og sýslunarmenn landsins,
er þrengst eiga um hönd, þá er hjálparskyldan og jafnvel enn rikari, er það á
hlut að máli, en hinir, sem i frumvarpinu um getur.
Jeg vona þvi, að háttv. deild taki
vel í þessa brtt. mina, enda skyldan
einatt rikari, að vera þeirn œ vel, sem famir eru að eldast, en hinum, sem enn eru
i fullu fjöri, og svipað og um börnin, og
um unglingana. —
Framsm. (Þorleifur Jónsson):
Eins og hæstv. foreeti benti á, er meinleg prentvilla í 2. gr. frumv., og vænti
jeg, að hún verði leiðrjett sem allra fyrst
af skrifstofunni.
Þá vil jeg minnast nokkrum orðum
á brtt. háttv. þm. N.-ísf. (Sk. Th.) á
þgskj. 834. Þótt nefndin hafi ekki haft
mikinn tima til að athnga hana, held
jeg að mjer sje óhætt að segja það fyrir nefndarinnar hönd, að hún getur
ekki faliist á brtt Hún fer fram á það,
að allur eftirlaunasöfnuðurinn, eða þeir
af honum, sem ekki hafa 1000 kr. eða
meira, skuli fá dýrtiðaruppbót, eins og
starfsmenn og sýslunarmenn landssjóðs.
Fyret og fremst álit jeg nú, að þetta
sje algjörlega fyrir utan verksvið þessa
frumv., því að ákvæði frumv. eiga að
eins við starfsmenn þá, sem eitthvað
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vinna í þarflr landsins. Með fram er
þetta gjört með tilliti til þess, að fylgja
dæmi »prívat«-vinnuveitenda í landinu,
sem á ýmsan hátt ljetta undir með
starfsmönnum sinum meðan dýrtíðin
stendur. Landssjóður er vinnuveitandi
þessara starfsmanna, sem hjer er um
að ræða, og þeir eiga ekki aðgang að
öðrum en landinu. Þetta á ekki að
vera neinn almennur sveitarstyrkur fyrir fólk. Væri svo, ætti það að ná til
allra þeirra, sem við bág kjör eiga að
búa á landinu, svo að brtt. getur ekki
samrýmst ákvæðum frumv. Nefndin
dró talsvert úr hinum upphaflegu ákvæðum frumvarpsins og fækkaði nokkuð
þeim, sem þessarar uppbótar áttu að
njóta. En ef þessi brtt. yrði samþykt,
bættist við um 116 manns, svo að hjer
er ekki um neitt smáræði að teíla. Jeg
skal gjarnan játa það, að sumt. af þessu
fólki er langt frá því að vera efnað,
en þess má þó geta, að sumir þeir
menn, sem lág hafa eftirlaun, eru mjög
vel efnaðir menn, og væri það óneitanlega hálfandkannalegt, að vera að veita
slikum mönnum dýrtíðaruppbót. Jeg
skal t. d. rainna á þann sýslumanninn,
sem lægst hefir eftirlaunin. Það er öllum vitanlegt, að hann er vel efnaður
maður. Eins má benda á einn prest,
sem er talinn sterkríkur maður, en
hefir mjög lág eftirlaun. Jeg get ekki
betur sjeð en að það væri mjög óviðfeldið og i alla staði ósæmandi, liggur
mjer við að segja, að veita þessum
mönnum dýrtiðaruppbót. Eins er um
ýmsar embættismannaekkjur, sem að
visu hafa ekki ekki há eftirlaun, en er
vel borgið, þar sem þær búa hjá hálaunuðum börnum sínum, svo að ef tillagan næði fram að ganga, þá yrði
þetta dýrtiðarstyrkur handa nokkrum
hálauimðum embættismönnum. Það get-

ur ekki komið til nokkurra mála, að
samþykkja slíkt.
Yfir höfuð er ekki þörf á því, að eyða
miklum tima til að tala um þetta. Nefndin er því mótfallin, að þetta ákvæði
komi inn í frumvarpið, og skorar alvarlega á deildina að fella brtt. Væri um
bágindi að ræða meðal þessa fólks, mætti
sjálfsagt flnna veg til að bjarga því á
annan hátt.
Skúli Thoroddsen: Þegar jeg
bar fram þessa brtt., gjörði jeg mjer —
satt að segja — ekki miklar vonir um
það, að hún næði fram að ganga hjer
i deildinni, eins og hún er skipuð, en
bygði á hinn bóginn fremur von mina d
þvi, að vœri þessu þó hreyft hjer í deildinni, þá myndi hdttv. efri deild taka það
til yfirvegunar, og á þann hátt gæti þd og
eitthvað gott af þvi leitt, að jeg kom fram
með hana.
En þó að jeg gjörði mjer þannig eigi
miklar vonir um góðar undirtektir hjer
í deildinni, hafði jeg þó ekki búist við
þvi, að háttv. nefnd mundi snúast eins
andvíg gegn brtt., eins og hún hefir nú
gjört, eða — rjettara sagt — framsögumaður hennar.
Að því er snertir þá aðal-mótbáru
háttv. framsm. (Þ. J.), að svo gæti farið, ef brtt. næði samþykki deildarinnar, að efnaðir menn hlytu þessa dýrtíðaruppbót, hefi jeg ekki öðru að svara
en því einu, að það yrðu þá algjðrar
undantekningar, og má þá sjálfsagt
engu síður finna dæmi þeirra i hóp
þeirra, er nefndin sjdlf nefnir þó í
frumvarpinu.
Annars álít jeg alveg þýðingarlaust
að fjölyrða um þetta, en mjer þykir það
nokkuð hart, að setja þetta fólk alveg
hjá, þar sem allur þorri þess er vitanlega mjög illa settur, og landssjóðurinn
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hefir þó gagnvart þvi tekið á sig þær
skuldbindingar, að sjá um, að það þurfi
þó ekki að hrekjast út á klakann, sem
svo er kallað.
Allur þorrinn, sem breytingartillögu
minni er ætlað að ná til, eru og eTckjur
og gamalmenni, sem ékJci hafa við neitt
að styðjast nema þessi litlu eftirlaun,
eða styrktarfje, sem það fær úr landssjóðnum.
Vonandi eru og — hvað, sem nefndinni líður — til þeir menn hjer i deildinni, sem ekki vilja láta sjer farast ílla
við þessi gamalmenni, sem áður hafa verið i þjónustu landsins, og ætti þetta málefni þeirra þá að vera í góðum höndum.
En deildin gjörir nú það, sem henni
sýnist, og þykir sjer best sóma.
Bregðist deUdin sóma sinum, og s'óma
þjóðarinnar, í máli þvi, er hjer um ræðir, og félli brtt. mina, Ufi jeg þó í þeirri
voninni, að Ed. taki hana til rækilegrar
yfirvegunar, og meti þá og hvorttveggja,
sóma sinn, og þjóðarinnar, meira en Nd.
gjörir.
ATKVGR.:
Brtt. 834 feld með 13 : 3 atkv.
Frumv. samþ. með 16 : 3 atkv. og afgreitt til Ed.
(A. 897).

Á 60. fundi í Nd., þriðjudaginn 14.
september, var frumvarpið tekið til 1.
u m r.
Forscti: Það hefir komið ósk um
að þetta mál verði tekið á dagskrá á
þessum fundi, en tii þess þarf afbrigði
frá þingsköpunum, bæði vegna þess, að
frumv. er of seint fram komið og hefir
eigi legið nógu lengi frammi. VU jeg
þvi að fengnu leyfi hæstv. ráðherra,
leita samþykkis deildarinnar til þessara
afbrigða i einu lagi til allrar meðferðar málsins.
Leyfið veitt með 16 shlj. alkv.

Flutnm. (Skúli Thoroddsen):
Jeg hefi ekkert um þetta frv. að segja,
annað en það, sem stendur i símskeytinu tU hæstv. ráðherra og prentað er
sem fylgiskjal við frumv.
Mjer er kunnugt um, að fiskiskip leita
oft inn til Hafnar á Hornströndum, þvi
að þar er sæmUegt skipalagi. Nú viU
sildveiðafjelag hafa þar stöðvar, og þvi
er farið fram á að löggilda staðinn sem
verslunarstað. Þama hefir einnigverið
sveitaverslun i 20 ár.
Jeg vona að háttv. deild gjöri sitt tU
að frumv. þetta geti orðið afgreitt sem
lög frá þessu þingi.
ATKVGR.:
Frumv. visað tU 2. umr. með 19 shlj.
atkv.

38. Hðtn i Sljettnhreppi.
Á 59. fundi i Nd., mánudaginn 13.
september, var útbýtt
Frumvarpi til laga um löggilding versJunarstaðar að Höfn i Sljettuhreppi i
Norður-Isafjarðar8ýslu. (A. 965).

Á 61. fundi í Nd., sama dag, var frv.
tekið til 2. u m r. (A. 965).
Enginn tók tU máls.
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Á 62. fundi í Nd., sama dag, varfrv.
ATKVGR.:
1. og 2. gr. samþ. með 16 shlj. atkv. tekið til 3. umr. (A. 965).
Fyrireögn frv. samþ. án atkvgr.
Enginn tók til máls.
Frumv. vísað til 3. umr. með 17 shlj.
atkv.
ATKVGR.:
Frumv. samþ. með 17 shlj. atkv. og
afgreitt til Ed.
(A. 998).

B.
Frumvörp, feld eða vísað til stjórnarinnar.
i.
Stjórnarfrumvörp.

1. Landsbankastjórn.
Á 2. fundi i Nd., fimtudaginn 8. júli,
var útbýtt
Fmmvarpi til laga um breytingu d lögum
nr. 12, 9. júli 1909, um breyting d lögum um stofnun Landsbarika, 18. sept.
1885 m. m. (A. bls. 161—163).
Á 4. fundi i Nd., mánudaginn 12. júlí,
var frumvarpið tekið til 1. umr.
Ráðhcrra: Jeg þarf ekki að fara
mörgum orðum um þetta frumv.; fyrir
því er gjörð nákvæm grein i athugasemdunum við það. 2.—4. gr. eru afleiðingar af breytingu þeirri, sem fólgin
er í fyrstu grein, og fer fram á það, að
bankastjórar við Landsbankann verði
þrír, einn þeirra lögfræðingur.
Á þessu stigi málsins þarf jeg ekki
að gjöra nánari grein fyrir frumvarpinu. Læt mjer nægja að vísa til athugasemda við frv.
Bjðrn Kristjánsson : Mjer þykir
rjett að taka það fram, svo að þingmenn viti það, að þetta frumvarp er
ekkí fram komið eftir óskum Landsbankastjórnarinnar.
Frumvarpið hefl
jeg alls ekki sjeð fyrr en einum eða
tveim dögum eftir þingsetning. Þess
vegna kemur frumvarpið alveg flatt
Alþt. 1915. B. III.

upp á bankastjórnina, enda kennir i þvi
ókunnugleika, sem komast hefði mátt
hjá, ef borið hefði verið undir bankastjórnina, því að enginn veit hvar skórinn kreppir, nema sá, sem ber hann á
fætinum.
Bankastjórunum er allra
manna kunnugast um það, hvers bankinn þarfnast, og hvers þar er ábótavant.
Þetta frumv. miðar að því, að auka
við einum bankastjóra, sem sje lögfræðingur. Jeg skal taka það fram, að
aldrei hefir staðið á því, að fálögfræðilega aðstoð i bankanum, enda hefir þess
ekki þurft, því báðir bankastjórarnir
eru vanir samningum. Við innheimtu
hefir verið hafður lögfræðingur með 900
kr. árskaupi. Auk þess er annar endurskoðandinn skýr lögfræðingur, og hefir
hann aldrei fundið neina galla á samningum, sem stafi af þek*kingarleysi okkar bankastjóranna.
Jeg skil því ekki, hver þörf er á þvi,
að bæta lögfrœðingi við í bankastjómina. Þótt það sje títt við banka erlendis, að lögfræðingar eigi sæti í bankastjórn, þá er þess að gæta, að þar eru
yfirbankastjórarnir ekki starfandi; þeir
eru einskonar »toppfigúrur«, en 'starfið
hvilir að mestu á skrifstofustjórunum,sem
jafngilda bankastjórum hjer. Aftur á
82
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móti hjer vlð bankana þurfa bankastjórarnir að starfa. Skilyrðið fyrir þvi, að
geta stýrt banka hjerlendis, er það, að
maður sje annað hvort bankavanur eða
verslunarfróður og vanur verslun. Lögfræðing böfum vjer ekkert við að gjöra
í bankastjórn. Það, sem Landsbankann
vanhagar fremur um, er korrespondent,
en bann er ekki að fá meðal hjerlendra
manna, fyrir þau laun, er bankarnir geta
boðið, enda heflr Islandsbanki orðið að
taka til þess útlendan mann. Það þyrfti
að vera maður, sem bankastjórnin getur sagt upp, eins og öðrum starfsmönnum.
í þessu sambandi vil jeg benda á það,
að 2. gr. frumv. felur í sjer óheppileg
ákvæði. Þar steDdur, að ráðherra skipi
bókara og fjehirði og víki þeim frá,
að fengnum tillögum bankastjórnar. Aður voru þeir skipaðir *eftir tillögum«
bankastjórnar, og varð stundum hark
úr þessu ákvæði áður. Eftir þessu frv.
er þá bankastjórninni ætlað minna vald
en áður. En það gefur að skilja, að ef
bankastjórnin má ekki ráða þessa menn
og vikja þeim frá, þegar henni þykir
þörf, þá er henni gjört það ómögulegt
að stjórna þeim. Jeg álít nauðsynlegt,
að bankastjórnin skipi þessa menn, enda
er það í samræmi við þá reglu, aö
bankastjórnin hefir skipað stjórn útibúanna, siðan þau komust á. Það er hollast, að stjórn, sem stjórna á starfsmönnunum, skipi þá alla, enda er svo
og í Islandsbanka. Þetta er samhuga
álit allrar bankastjórnar Landsbankans,
og hún hafði samið frumv. í þessu efni,
alveg í gagnstæða átt þessu frumv.
Eftirlit af stjórnarinnar hálfu með
bankanum er nægilega trygt með því,
að landstjórnin skipar bankastjóra og
annan endurskoðanda, þingið gæslustjóra
og hinn endurskoðandann. Auk þess
getur stjórnin hve nær sem vill gripið
inn í og athugað plögg bankans.

Yfirleitt verð jeg að álíta þetta frv.
þess eðlis, að það geti skaðlaust beðið
þetta þing. Auðvitað þætti okkur bankastjórunum gott, að ljett væri á okkur
störfum. En samt þykir okkur of raikið að verja 6000 kr. árlega til manns,
sem þó alls eigi mundi geta ljett á
okkur störfum.
Ráðherra: Háttv. 1. þm. G.-K.
(B. K.) drap fyrst á það, að bankastjórnin hefði ekki verið spurð ráða um þetta
frumv. Jeg skal minna hinn háttv. þm.
á það, að árið 1909 lá líkt frumv. fyrir
þinginu, og hygg jeg, að hinn háttv. þm.
hafi ekki verið andvígur því. Þar var
farið fram á það, að bankastjórar væru
þrír, þar af einn lögfræðingur, en gæslustjórar skyldu afnumdir; alt. var fyrirkomulagið svipað því, sem lagt er til
með þessu frumv. Það er satt, að jeg
hefi ekki náð til háttv. 1. þm. GL-K.
(B. K.), svo að jeg hafi getað borið undir hann þetta frumv., eu jeg hefi oft
átt tal við samverkamann hans, hinn
bankastjórann, um atriði þau, er í frv.
felast, og hefir hann verið þeim fullkomlega samþykkur. Jeg man það, að
1911 átti jeg tal við hann, og þá þótti
honum óheppilegt, að ekki væri lögfræðingur i bankastjórninni; ábyrgðin
væri of mikil fyrir ólögfróða menn, að
stýra svo stórri stofnun. Og um þetta
frumv. höfum við líka talað, og hann
haft sömu skoðun hjer um sem 1911.
Vjer vitum það allir, að við dagleg
störf bankans þarf mjög oft lögfræðaþekking, og þótt núverandi bankastjórar sjeu liklega prýðilega gefnir menn,
þá brestur þá þessa þekkingu.
Háttv. 1. þm. G.-K. (B. K.) sagði, að
aldrei hefði orðið klandur af þvi, að
lögfræðingur væri ekki í bankastjórninni. Það má vera, en oft hefir það
komið fyrir, að orðið hefir að fresta úrslitum málanna, til þess að bankastjórn-
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in gæti leitað ráða hjá lögfræðingi. Hjá
þessu mundi hafa orðið sneitt, ef lögfræðingur hefði átt sæti í stjórn bankans
með fullri ábyrgð.
Háttv. þm. (B. K.) sagði, að innheimtan væri í höndum lögfræðings. Það
kemur ekki þessu máli við; innheimtumaðurinn hefir eng? ábyrgð á störfum
banka8tjómar. Og þótt annar endurskoðandinn sje lögfræðingur, ágætur
lögfræðingur, þá ber hann enga ábyrgð
á gjörðum bankastjórnarinnar; endurskoðenduiuir eru að eins töluendurskoðendur.
Sami háttv. þm. (B. K.) sagði, að
bankastjórn Landsbankans þyrfti að vera
vinnandi; það er auðvi/að, enda er til
þess ætlast í þessu frumv.
Ekki voru mjer Ijós orð hv. þm. (B. K.)
um kröfur þær, er gjöra þyrfti til þekkingar bankastjóranna. Vöruþekking ein
og bókhaldskunnátta getur ekki verið
nægt skilyrði til þess, að stýra bankastofnun. Vel má vera, að bankann
vanti svo kallaðan »korrespondent«, eða
mann til þess að skrifa kaupsýslubrjef
á þeim tungum, sem bankinn þarf á að
halda. En trauður er jeg til þess, að
trúa þvi, að til þess starfs þurfi endilega útlending, að íslenskir menn sjeu
ekki fáanlegir, sem færir væru til þess.
Háttv. þm. (B. K.) sagði, að bankastjórninni væri kunnast um þarfir bankans. Það er liklegt, að bankastjórnin
viti sumt, sem ábótavant er við bankann, er enginn mun viðurkenna það,
að hún sje svo alvitur og almáttug, að
henni geti ekki skjátlast.
"Yfirleitt þótti mjer kenna allmikils
Tiróka í ræðu háttv. þm. (B. K.), og rann
mjer í hug orðtak einvaldshöfðingjanna
fyrrum í Danmörku: »Fi alene vide*,
þ. e. vjer einir vitum.
Jeg vil nú ekki fara út í það, hvernig
Landsbankanum sje stjórnað. En það

er víst, að honum er að sumu leyti vel
stjórnað; aftur á móti eru sumar ráðstafanir bankastjórnarinnar svo lagaðar,
að það mun að minsta kosti orka tvímælis, hvort heppilegar sjeu. (Bjöm
Kristjdnsson: Hverjar?). Fyrst háttv.
þm. spyr þess, get jeg vel sagt frá því.
Jeg á við meðal annars það, að bankinn er hættur að leysa inn seðla sína
erlendis. Þessi ráðstöfun hefir þótt mjög
ísjárverð; t. d. í Danmörku lítur alþýða
roanna svo á, að bankinn sje tæpt
staddur, og þar vill enginn lita við
seðlum Landsbankans. Jeg man það
fyrr meir, að seðlar Landsbankans voru
gjaldtækir i sjerhverju veitingahúsi. i
Kaupmannahöfn, en nú eru þeir jafnvel
ekki teknir gildir á skipum í förum
milli Islands og útlanda. Þetta sjá allir,
að er mjög óþægilegt. Að sjálfsögðu er
þessi skcðun ekki meðal bankamanna;
þeir vita auðvitað vel, að Landsbankinn er vel stæður (solvent). En þeir
skilja jafnfrarat manna best, hvert
glópskuverk þetta var, er bankastjórnin
auglýsti það, að bankinn hætti að innleysa seðla sina í útlöndum. Jeg ætlaði ekki að draga þetta atriði inn i umræðurnar, en fyrst háttv. þm. G.-K. (B.
K.) vildi vita álit manna um þessa ráðstöfun bankastjórnarinnar, varð jeg við
tilmælum hans.
Háttv. þm. (B. K.) taldi bankanum
aukast gjaldabyrði af þessu frumv. Sú
byrði nemur að eins 4 þús. kr., því að
til þess er ætlast, að gæslustjórarnir,
sem ekki verða taldir mikils virði, falli
burt.
Um 3. gr. frumv. hlýðir ekki að ræða
við þessa umr.
Jeg býst við, að nefnd verði látin
fjalla um málið, og vil jeg gjöra það að
tillögu minni, að í það verði skipuð
sjerstök 5 manna nefnd.
82*
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Hannes Hafstein: Jeg er samþykkur þvi, sem hæstv. ráðherra lagði
til í niðurlagi ræðu sinnar, að sjerstök
nefnd verði kosin til að fjalla um þetta
mál.
Þegar nefndin var kosin á síðasta
fundi, til þess að fjalla um peningamálin, var báist við því, að til hennar yrði
vísað fleiri sams konar málum, ef fyrir
kæmu. En að því er þetta frumvarp
snertir, þá er þar ekki um eiginlegt
peningamál að ræða; heldur lýtur frv.
að stjórnarfyrirkomulagi opinberrar
stofnunar, er undir landstjórnina lýtur
beinlínis.
Jeg er samdóma því, að frumv. þurfi
athugunar við, og tel það þannig lagað,
að þörf sje á sjerstakri nefnd. En með
því að sumir háttv. þingdeildarmenn
munu ekki vera undir það búnir, að
kjósa sjerstaka nefnd í málið að þessu
sinni, vil jeg skjóta því til hæstv. forseta, hvort honum virðist ekki ástæða
til að taka frumv. út af dagskrá í dag,
því fremur, sem ekki mun vera mikið
fundarefni fyrir deildinni næstu daga.
Bjarui Jónsson: Það kom mjer
mjög á óvart, þetta frumv., þegar jeg
sá, að sú nýja stjórn er svo huguð, að
leggja út í að stofna þetta nýja embætti,
alveg að óþörfu. Hjer á landi er almenn mótstaða móti stofnun nýrra embætta, og það þótt um þörf embætti sje
að ræða, hvað þá ef þau eru allsendis
óþörf. Er það næg ástæða móti stofnun hálaunaðra embætta, ekki sist nú á
tímum, í þeirri dýrtíð, sera styrjöldin
veldur.
Enn má nefna þá ástæðu, að nýlega
hefir verið skipuð nefnd, til að endurskoða launalöggjöf landsins, og er varla
vert, að vera að stofna nýtt embætti
með 6 þús. kr. árslauuum, áður en sú
nefnd hefir lokið störfum sínum og
ákveðið hámörk embættislauna. Hins

vegar er meiri þörf á öðrum nýjum erabættum, sem ekki er ætlast til að verði
hærra launuð en svo, að þau verða
aldrei svo há, að þau nái þvi lágmarki,
sem nefndín setur, hversu lágt sem hún
setur það.
Jeg bendi til þess, að fyrir þinginu
liggur nú beiðni frá lækaadeild Háskólans, um styrk til kenslu i nýjum greinum læknisfræðinnar hjer við Háskólann.
Það er synd, að láta þá ágætu menn,
sem þar eru, slita kröftum sinum og
ganga sjer til húðar, bara til að spara
einar 2,800 kr. á ári. Sýnist mjer, að
það ætti að liggja þinginu nær, að
verða við þeirri beiðni en að vera að
setja á stofn ^etta nýja embætti, sera
annaðhvort er alsendis óþarft, eða komast má af án, þegar það er nú á hvers
manns vörum, að spara vegna hinnar
yfirstandandi styi jaldar og dýrtíðar þeirrar, sem hún býr oss. Þetta er nú almenna ástæðan, sem jeg hefi fram að
færa á móti þessu frumvarpi, og öðru
frumv., sem hjer kemur á eftir á dagskránni.
Jeg er háttv. 1. þm. G.-K. (B. K.)
alveg sammála um, að þetta lögfræðing8embætti við bankann sjealvegóþarft.
Jeg fæ ekki sjeð, að lögfræðingurinn
yrði vitrari, þó hann væri embættismaður bankans, en ef hann væri ráðunautur bankastjórnarinnar. Jeg hygg,
að bankastjórnin gæti fengið bestu lögfræðinga til ráðuneytis við sig fyrír
miklu minna fje. Auk þess er jeg viss
um, að besti lögfræðingurínn fengi aldrei
þetta embætti, hver stjórn sem sæti að
völdura. Jeg get ekki sjeð að bankanum yrði hólpnara, þótt lögfræðingurínn
sæti í stjórn hans. Jeg hefi ekki orðið
þess var, að lögfræðingar sjeu vitrari
en aðrix' menn. Þvert á móti hefi jeg
staðið þá að því, að vera sljóvir og
skilningslitlir í sinni eigin grein, hvað
þá i öðrum málum.
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Það kemur ekki þessu máli við, sem
talað var nm þennan »korrespondent<,
ef jeg má nota það dýra orð. En jeg
held, að það sje fremur litið gjört úr
íslendingum, ef þeim er ekki treystandi
til að annast' brjefaskifti bankans við
önnur lönd, svo að þessi »korrespondent<
þurfi fyrir þær sakir að vera útlendur
maður.
Svo er nú enn ein almenn athugasemd, sem vel getur átt við þessa umræðu. Hana má orða, eins og karlinn
sagði: >Jeg er nú svo gamall sem á
grönum má sjá, þó hefi jeg aldrei sjeð
svo langan gaur í jafnlítilli grýtu«.
Mjer finst það vera nokkuð íburðarmikið að hafa þrjá bankastjóra með 6 þúsund króna launum til að ráðslaga um,
hvort framlengja skuli fyrir mig 200
kr. víxil. Það getur verið, að þessi lögfræðingur eigi að fá 6 þús. kr. laun
fyrir að sitja og hugsa.
Mjer sýnist satt að segja, að þetta
fyrirkomulag, sem verið hefir, sje gott.
Það sýnist vera rjett i alla staði, að
þingið velji menn til þessa eftirlits, og
það er engin ástæða til að ætla, að þingiö fari að eins og fífl og velji þá menn
tii eftirlitsins, sem ekki hafa vit á þvi,
sem þeim er ætlað að gjöra. Jeg vil
ekki hrækja framan í þetta þing, og
jeg vil ekki láta hrækja framan i mig.
Það er svo langt frá því, að jeg álíti
að það þurfi að bæta þessum þriðja
bankastjóra við, að jeg held, að annar
bankastjórinn geti setið 6 mánuði ársins i Lundúnum eða annarstaðar úti i
heimi til að útvega landinu lánstraust
og bæta markaðinn fyrir islensk verðbrjef. Þó að hann þyrfti að launa með
50 þús. kr., þá álít jeg það tilvinnandi
og vildi ekki spara við hann, ef hann
gæti gjört það, sem i þessu efni þarf
að gjöra. Hinn bankastjórinn nægði þá
til að sitja heima og framlengja mína
YÍxla og þeirra annarra, sem á víxlum

lifa. Það er svo lítið starf, að ekki
getur verið að tala um þriggja manna
stjórn við bankann til að inna það af
hendi. Það eru þessar almennu athugasemdir, sem jeg vildi gjört hafa
við þessa umræðu. Jeg sje svo ekki
ástæðu til að orðlengja þetta meira að
sinni/ en býst við, að jeg muni siðar
gjöra nánari athugasemdir út af þessu.
Forseti: Út af framkominni ósk
um, að taka þetta mál út af dagskrá,
skal jeg geta þess, að það verður tekið
til athugunar að umræðu lokinni. En
jeg skildi þessa ósk ekki svo, sem til
þess væri ætlast, að umræðum yrði
hætt nú þegar, og verður þeim því
haldið áfram.
Káðherra: Einu sinni verður alt
fyret. Mjer kom það nokkuð á óvart
að heyra háttv. þm. Dal. (B. J.) halda
hjer sparnaðarrœðu og kjósendarœðu.
Hann talaði um, að það væri óhæfilegt,
að vera nú að setja á stofn ný embætti
í yfirstandandi dýrtíð. Það getur nú
verið rjett athugað, en það var líka
dýrtið í fyrra sumar. Þá var líka talað
um að stofna nýtt embætti, eins og
menn mun reka minni til, og jeg man
ekki til, að háttv. þm. Dal. (B. J.) væri
því mótfallinn þá. Hann talaði um
launaneíndina i sambandi við stofnun
þessa nýja embættis. Annars kemur
launanefndin þessu ekki mikið við. Jeg
veit ekki, hvort hún ætlar að rannsaka
launakjör starfsmanna Landsbankans.
Þeir eru að sjálfsögðu launaðir af bankanum, en ekki af landssjóði. Jeg minnist þess, að í fyrra var líka talað um
launanefndina, þegar rætt var um að
stofna nýtt embætti. Vildu sumir slá
því á frest, þangað til nefndin hefði
lokið störfum sínum, en þessum háttv.
þm. (B. J.) gleymdist að leggja það tilj>d.
Hann talaði enp freraur um, að lög-
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fræðingar væru ekki vitrir menn. Það
er nú eins og gengur og gjörist upp og
niður, sumir eru vitrir og aðrir ekki,
alveg eins og t. d. málfræðingar. Sumir þeirra eru hreinustu steingjörvingar,
en aðrir eru vitrir menn. Hann gætti
þess ekki, að þótt bankinn geti njileitað ráða til lögfræðings, þá ber sá maður enga lagalega ábyrgð á þeim ráðum,
sem hann gefur. Hann sagði, að sá
besti lögfræðingur, sem kostur væri á,
myndi aldrei fá þetta embætti. Það
getur vel verið. Það er ekki alt af, að
bestu mennirnir fái embættin. Það getur lika verið álitamál, hver sje bestur,
og stjórninni getur missýnst í því efni,
eins og mörg dæmi eru til og sum ekki
gömul nje óþekt háttv. þm. Dal. (B. J.).
En sjálfsagt veitir hún þeim manni embættið, sem hún telur hæfastan af umsækjendunum.
Mjer virtist þm. vilja láta mönnum
skiljast, að hann hefði mikil viðskifti
við bankann. Hann talaði eins og það
væri aðalstarf bankans, að framlengja
vixla fyrir hann. Jeg veit ekki mikið
um skifti hans við bankann, en mjer
þótti hann gjöra alt of lítið úr störfum
banka8tjórnarinnar.
Jeg þykist hafa
orðið þess var, að bankastjórnin hefði
mjög mikið að gjöra, en það má háttv.
1. þm. G.-K. (B. K.) vera kunnara en
mjer. Jeg Jiefl litið svo til, að þeir hefðu
nóg að gjöra myrkranna milli, og fram
yfir það. Það getur verið, að háttv.
þm. Dal. (B. J.) þekki eitthvert heppilegra starfsfyrirkomulag, og væri þá
æskilegt, að bankastjórnin mætti njóta
ráða hans og leiðbeininga í þvi efni, þvi
að hann er kunnur að hagsýni. Ef hv.
þm. er alvara með að stinga upp á, að
annar bankastjórinn sitji einhversstaðar
úti í heimi, í París eða New-York eða
London, þá ætti hann að vera með
þessu frv., því að fyrst þingið heflr álitið nauðsynlegt, að bankastjórarnir væru

tveir, og hann mun hafa verið með i
að samþykkja það 1909, þá ætti það
ekki að víkja frá þvi nú. Og af því að
hann vill láta annan bankastjórann
fara eitthvað út í heim, og þörfin á
tveimur bankastjórum heima fyrir er
ekki minni en áður, þá ætti hann, til
að vera sjálfum sjer samkvæmur, að
vilja ljetta störf hins bankastjórans, sem
eftir er heima, og hugsa sem svo: »Það
er ekki gott, að maðurinn sje einsamall, jeg vil láta hann hafa aðstoðarmann«. Honum virtist þinginu vera
sýnt vantraust, með því að hætta að
láta það velja gæslustjóra. En það er
alkunna, að menn hafa oft verið valdir
í þesBa stöðu af pólitískum ástæðum og
af flokksfylgi. Það er ekki til neins að
vera að draga fjöður yfir það, að slíkar
ar kosningar eru jafnan pólitískar. Það
hefir jafnvel komið fyrir, að menn hafa
greitt atkvæði með sjálfum sjer í hálaunaðar stöður hjer á þingi og þingm.
Dalam. mun sjálfsagt geta fundið eitthvert dæmi upp á það, ef hann leitar vel,
t. d. frá þinginu 1911. Það er því óþarfi
fyrir háttv. þm. Dal. (B. J.) að vera
svona hörundssár fyrir þingsins hönd.
Mjer virtist ræða háttv. þm. Dal. (B.
J.) ganga mest út á það, að kasta rýrð
á bankastjórnina, eins og í henni sætu
iðjuleysingjar, sem ekkert heföu að gjöra.
Þessu vil jeg mótmæla fyrir mitt leyti.
Jeg veit ekki betur en að bankastjórnip hafi ýkja nóg að gjöra.
Sigurður Eggerz: Jeg hafði ekki
hugsað mjer, að blanda mjer inn í þessar umræður. Jeg vil að eins leyfa mjer
að koma fram með þá uppástungu, að
vísa málinu til nefndar þeirrar, sem
skipuð var á laugardaginn í bankamálið. Jeg get ekki sjeð, að nokkur ástæða
sje til að láta tvær nefndir fjalla um
bankamálin, sjerstaklega þegar litið er
til þess, að tveir bankafróðustu menn
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hjer i deildinni eiga sæti í bankanefndinni. Jeg á við þá háttv. 1. þm. G.-K.
(B. K.) og háttv. 1. þm. Eyf. (H. H.).
Jeg 8je heldur enga ástæðu til að taka
þetta mál út af dagskrá. Mjer sýnist
það einfaldast og eðlilegast að vísa því
til þeirrar nefndar, sem áður er kosin til
að athuga bankamái, og gjöri það hjer
með að tillögu minni.

afskífti hans af bankanum á engan hátt
pólitísk, en að öðru leyti hefir landsstjórnin fyrr og síðar að eins haft pólitisk
afskifti af bankanum, og önnur ekki.
Við ráðherra Sigurð Eggerz hafði bankastjórnin svo sem ekkert að sælda.
Hæstv. ráðherra taldi það nauðsynlegt, að í stjórn bankans sæti lögfræðingur, sem bæri lagaiega ábyrgð á athöfnum bankastjórnarinnar, og nefndi sem
Björn Kristjánsson: Ræða min dæmi, að bankastjórnin skyldi hafa
áðan hefir gefið tilefni til allmikillar ákveðið að hætta að leysa inn seðia
umræðu. Háttv. þm. Dal. (B. J.) hefir bankans erlendis fyrir bankans reiknað miklu leyti svarað þvi, sem jeg hafði ing. En þar sera við fjórir, sem í stjóm
ætlað mjer að svara, en jeg vildi þó að bankans sitjum, vorum sammála um
eins skýra háttv. deild frá því, að þetta þetta, þá er jeg sannfærður um, að þótt
mál hefir ekki verið borið fram í sam- fimta bankastjóranum hefði verið bætt
ráði við bankastjórnina. Hæstv. ráðh. við, með lögfræðisprófi, þá hefði hann
gat þess í ræðu sinni, að á þinginu 1909 orðið okkur sammála, enda hafa verið
hefði verið talað um, að full þörf væri færð skýr rök fyrir þessum gjörðum
á að hafa þrjá bankastjóra. Jeg man bankastjórnarinnar í innlendum og erekki eftir þvi, og nokkuð er það, að iendum blöðum, t. d. í »Börsen«, og veit
hafi sú skoðun komið fram, þá hefir* jeg ekki af neinum, nema kann ske núþingið hafnað henni. Þar sem hæstv. verandi stjórn, sem ekki hafi fallist á
ráðherra skýrði frá því, að hann hefði þau rök. Það hefir verið haldið áfram
átt tal við einn úr bankastjórninni um að leysa inn seðla bankans með Vg’/o
þetta mál, þá verð jeg að segja, að jeg affölum, alveg eins og hefir verið prakkann ekki vel við það. Jeg lít svo á, tiserað frá 1885 og þangað til íslands
að það eigi best við, þegar landsstjóm- banki var stofnaður, svo að í því efni
in er að semja mikilvæg frumvörp um hefir lagabókstafnum verið nákvæmlega
breytingu á fyrirkomulagi bankans, að fylgt, og því alls eigi hægt að setja út
hún beri sig þá saman við alla banka- á það.
stjórnina, en ekki einstaka menn úr
Þá sagði hæstv. ráðherra, að við hefðhenni. Það er ekki rjett, að fara slik- um orðið að fresta framkvæmdum mála
ar bakdyraleiðir í mikilsvarðandi mál- fyrir lögfræðingsleysi. Jeg neita því;
um. Þetta bendir á, hve óheppilegt það að minsta kostí hefir það aldrei komið
er, að bankinn skuli þurfa að standa að baga, en skeð getur, að slíkt hafi
undir pólitiskri stjórn, að þessi stofnun komið fyrir i smámálum, sem ekkert er
skuli þurfa að vera bolti, til að kastast um vert, en stærrilánveitingarogákvarðá milli ólikra fiokka og ólíkra stjórna. anir eru aldrei bornar undir lögfræðReynsian hefir líka orðið sú, að öll þau ing. Þá gat hann þess, að endurskoðafskifti, sem landsstjómin hefir haft af endur bankans væru að eins tölu-revibankanum, hafa borið pólitiskan blæ, sorar. Það sýnir, að hæstv. ráðherra er
bankanum í óhag. Þó skal jeg undan- ekki nógu kunnugur því, hvað skeður í
taka þann tima, þegar Hannes Hafstein bankanum.
Þeir rannsaka öll skjöl,
var ráðherra í seinna slciftið. Þá voru bæði að formi og efni. (Ráðherra: Fyr-
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irfram?). Nei, eftir á, en þeir hafa al- sem jeg þarf að svara hæstv. ráðherra.
drei gjört neinar athugasemdir, og það Jeg vona, að hann sjái það, er hann
verð jeg að segja, að þetta er meira en gætir vel að, að engin brýn þörf er á
að vera tölurevisorar. Af þessu leiðir þessari fjölgun. Auðvitað get jeg alt
og, að það er ekki ástæða til að skipa af orðið veikur, en þá segi jeg af mjer
og nýr maður kemur í staðinn. Jeg
lögfræðing sem bankastjóra.
Þá gat hæstv. ráðherra þess, að það hefi aldrei ætlað mjer að gegna þessari
þyrfti meira en almenna vöru- og versl- stöðu lengur en jeg verð fær um, og
unarþekkingu til að vera bankastjóri. meira að segja ekki lengur en þingið
Jeg neita því. Jeg álít það nóg, ef mað- óskar, því mjer hefir aldrei verið það
ur hefir góða verslunarþekkingu, hefir kappsmál, að sitja í henni. Jeg hefi
vit á brjefaskiftum og gjörð sámninga, skoðað svo, sem jeg gjörði það meira
og kann að stjóma starfsfólkinu. Þá er fyrir bankann en sjálfan mig.
fengið það, sem þarf.
Aðrir háttv. þingmenn hafa stungið
Háttv. þm. Dal. (B. J.) spurði, hvers upp á því, að þessu máli verði vísað
vegna korrespondentinn þyrfti að vera til sömu nefndar, og þegar hefir skipuð
útlendur maður. Það liggur í þvi, að verið í öðrum bankamálum, og svo
hjerlendir menn eru óvanir erlendum skildi jeg háttv. 2. þm. Rvk. (J. M.) i
viðskiftum. Þeir eru að visu vanir við- gær, að sú væri tilætlunin. Mjer er nú
skiftunum eins og þau gjörast hjer á reyndar nokkuð sama, hvort það er
landi, en þeir eru alveg ókunnugir er- gjört, eða ný nefnd skipuð, en útúrdúrlendum viðskiftum og geta ekki sett sig ar virða8t mjer það samt vera, og eins
inn í þau. Þeir eru og illa að sjer í ‘alveg ástæðulaust, að vera að taka málveralunarmálinu, þó þeir sjeu alment ið út af dagskrá nú. Jeg skal svo ekki
tekið vel að sjer í einhverju erlendu þreyta háttv. deild á lengri ræðu, en
máli. Þess vegna hefir íslandsbanki þetta áleit jeg mjer skylt að taka fram.
fengið sjer erlendan mann, af því að hann
hefir ekki getað fengið neinn innlendRáðherra: Jeg skal leyfa mjer
an, sem honum likaði til þessa starfa.
að svara háttv. 1. þm. G.-K. (B. K.)
Það er rjett hjá hæstv. ráðherra, að fám orðum. Hann var að tala um
bankastjórnin er ekki alvitur, og það stofnun, sem væri eins stór og Landsfinnur hún vel sjálf. Hún hefir oft bankinn, og þar með svaraði hann háttv.
óskað þesB, að til væri 5—10 manna þm. Dal. (B. J.) að þvi leyti, að hjer
ráð henni til aðstoðar, en því er nú svo er þá ekki að ræða um svo »litla grýtu«,
varið, að bankinn hefir eigi ráð á slíku. sem hann vildi halda fram.
Enda er svo fyrir að þakka, að þetta
Þá sagði hann, að það væri mjög
fámenni hefir ekki orðið honum að óheppilegt, að pólitíkin hefði áhrif á
tjóni, enn sem komið er.
Landsbankann. Já, jeg skal játa það,
Jeg mótmæli þvi, að nokkura hroka að það væri mjög óheppilegt, ef Landshafi kent í fyrri ræðu minni. Jeg sagði bankinn stæði undir pólitískri bankaþað alveg látlaust, sem jeg sagði. En stjórn. Hann sagði enn fremur, að öll
hins vegar skil jeg það, að það kemur afskifti landsstjórnarinnar af bankanum
sjer ætíð illa fyrir þá, sem hafa Ijeleg- hefðu verið pólitisk. Þessu verð jeg að
an málstað, að fá skýr og ákveðin mót- mótmæla. Jeg verð að álita, að það hafi
mæli.
t. d. ekki verið pólitisk ráðstöfun, þegar
Jeg hygg svo, að það sje ekki fleira, hann, 1. þm. G.-K. (B. K.) var gjörður
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að bankastjóra við Landsbankann. Eða
vill hv. þm. kann ske halda því fram ?
Um innlausn seðlanna skal jeg ekki
segja margt. Jeg nefndi að eins þetta
til dæmis um það, að mönnum þætti
bankastjóminni geta verið mislagðar
hendur í ráðstöfunum sínum, að hún
skyldi fara að hætta þessu, úr þvi að
það var nú einu sinni orðinn siður, að
leysa inn seðlana fyrir »pari« í Landmandsbankanum. Og um rökin, sem
háttv. þingmaður þóttist háfa flutt fram
fyrir þesaari ráðstöfun, en enginn þekkir nú, veit jeg það, að margir bankamenn i Kaupmannahöfn hafa ekki getað fallist á þau. (Bjöm Krigtjánggon:
Altjend þó Landmandsbankinn). Landmandsbankinn veit, að* Landsbankinn
er »solvent« og að bankastjómin hefir
hagað sjer fávislega i þessu efni, en
það er ekki víst, að allir aðrir viti það
jafnvel.
Háttv. þm. (B. K.) taldi þess enga
þörf, að einn af bankastjórunum sje
lögfræðingur. Þótt nú svo sje, sem hann
hjelt fram, að fyrirkomulagið, eins og
það er, hafi ekki valdið neinu verulegu
klandri hingað til, þá mun hann samt
ekki geta neitað þvi, að bankastjóramir hafa oft orðið að fresta málum, af
þvi að þeir hafa þurft að leita til lög*
fræðinga með þau, og það lái jeg þeim
ekki. Jeg veit, að þeir eru, eða að
minsta kosti vilja vera, gætnir menn,
sem ekki rasa fyrir ráð fram.
Um endurskoðenduma er það að segja,
að þeirra athugasemdir koma ekki fyrri
en eftir á, svo ef það vildi til, að bankastjórnin hlypi á sig, þá væri of seint
að byrgja brunninn, þegar barnið væri
dottið ofan i. Annars veit jeg ekki
betur en til sje dómsúrskurður fyrir því,
að þeir sjeu að eins töluendurskoðendur.
Það virðist auðsætt hverjum manni,
að það er ekki nóg, að bankastjórar
Alþt. 1915. B. HI.

hafi að eins vöm- og verslunarþekkingu,
þó því sje við bætt, að þeir kunni að
láta starfsmenn sina hlýða Bjer. Þetta
siðastnefnda byggist nú á alt öðra, á
lagni mannanna, og er þekkingunni
óviðkomandi, enda hafði jeg ekkert orð
sagt i aðra átt og veit ekki annað en
alt sje í allgóðu lagi i bankanum hvað
það snertir.
Háttv. þm. (B. E.) var enn að tala
um þennan útlenda »Eorrespondent«,
svo að jeg noti það orð, þótt jeg játi
það rjett hjá háttv. þm. Dal. (B. J.), að
það sje brjefaskrifari á íslensku. Hann
sagði í þvi sambandi, háttv. 1. þm. GLE. (B. E.), að hjerlendir menn þektu
ekki erlend viðskifti. Það er nú svo.
Rökrjett afieiðing af þvi yrði sú, að þá
þyrftum vjer að fá oss útlenda banka*
stjóra, þvi að þeir þurfa þó að þekkja
inn í erlend viðskifti. En jeg trúi nú
ekki þessu.
Þar sem háttv. þm. (B. E.) var að
bjóðast til þess, að fara frá bankanum,
ef þingið vildi svo, þá verð jeg að segja
það, að þetta er talað út i bláinn. Þing*
ið skipar e^ki bankastjóra við Lands*
bankann, heldur stjórnin. Hann ætti þvi
að bjóða stjóminni upp á að fara, ef
hún vildi, en eigi þinginu. Stjómin
hefir ekkert um það sagt, að hún vildi
hann frá bankanum. Að minsta kosti
getur þetta frumv. ekki verið gjört, til
þess að koma honum burtu þaðan, þar
sem það miðar einmitt að þvi, að ljetta
af honum bæði störfum og ábyrgð, og
ætti hann þvi sist að fælast það, eink*
um þar sem jeg veit, að hann hefir
ákaflega mikið að gjöra. Hann hefir
oft talað um það sjálfur hjer á þingi
og annarstaðar, og hverjum dettur i
hug að efast um, að hann segi það satt?
Bjarni Jónsson: Jeg bjóst ekki
við því, að hæstv. ráðherra færi að ráð*
83
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ast hjer á mig með kerskni og brigslum.
Jeg hafði ekki stefnt neinu til hans
persónulega, og hjer var ekki að ræða
um nein mín einkamál, sem hann þyrfti
að skifta sjer af. Honum hefði staðið
alt annað nær. Jeg sagði það, sem jeg
sagði, til þess að benda á það, að hjer
sje ekki um svo mikil störf að ræða, að
ekki gæti jafnvel annar bankastjórinn
dvalið nokkurn hluta ársins erlendis —
auðvitað með því, að haga vinnubrögðunum nokkuð á annan veg en nú á
sjer stað. Þetta munu allir hafa skilið,
nema ef hæstv. ráðherra hefir þurft að
misskilja það. Það getur verið, að jeg
líti ekki á þetta mál eins og aðrir, en
þetta er nú mín skoðun. Og það er
ekki víst, að það sje vitlausara, að
spyrja um mina skoðun en annara i
þessu efni. Mjer gæti vel dottið eins
gott i hug um það og einhverjum lögfræðingnum, jafnvel þótt hann hefði
orðið ráðherra. Mjer virðist að einn
bankastjóri með tveim eftirlitsmönnnm,
völdum af Alþingi, ætti að nægja.
Hæstv. ráðherra leggur áherslu á það,
að fá lögfræðing inn i þessa stöðu, og
hyggur vist, að hann muni njóta sin
betur, eða verða trúrri, ef hann er stjórnarmaður »með ábyrgð«. Jeg held ekki.
Jeg hygg, að ef maðurinn er ekkinógu
samviskusamur, til þess að segja rjett
til, ef hann er spurður ráða hins vegar,
þá muni hann ekki verða betrí, þótt
hann sje gjörður að bankastjóra með
6000 kr. launum.
Jeg skal ekki fara að eltast mikið við
það, sem hæstv. ráðherra sagði um docentinn. Það var mál, sem hann og
fleiri komu af stað hjer á síðasta þingi,
og jeg var með því, það játa jeg, til
þess að forða landinu við þvi hneyksli,
að hjer væri hvergi unt að fá tilsögn í
grísku, sem landið sæi um. Jeg skal
ekki fara að halda neinar hrókaræður
um það, hve vel eða illa hafi verið val-

ið í þá stöðu, en hins vegar ætti hæstv.
ráðherra ekki að efast um það, að raunalausu, að unt sje að fá til hennar einhvern sæmilegan mann, því að hingað
til hafa nýir kandídatar óspart verið
settir í slíkar stöður, og ekki þótt nein
áhætta, og hefir hann ekki ástæðu til
að ætla mig heimskari mann en suma
þá, er settir hafa verið óreyndir í dýrari stöður.
Jeg segi þetta að þessu sinni, til þess
að taka frá honum þá ánægju, að nota
þetta vopn gegn mjer oftar. (Ráðherra:
Og þetta var nú ekki svo stórt vopn).
Nei, og það var gott, að vopnið var
ekki lengra, því að þá hefði maðurinn
ekki kunnað með það að fara.
Jeg sný ekki aftur með það, að það
er ekki rjett, að vera nú að stofna þetta
6000 kr. embætti. Jeg hygg, að áður
en þetta þing hefir lokið störfum sinum,
muni það fá ýmislegt þarfara til meðferðar, og nefndi jeg þar til málaleitun
kennaranna við læknadeild Háskólans.
Að því embætti myndi ekki verða landsskaði, því að jeg veit, að launin muni
verða fyrir neðan lágmark það, er launalaganefndin leggur til á sinum tíma.
Að því er við kemur þessu duída
brigsli til mín, um það, að af því að
þetta sje kennaraembætti, þá fylgi jeg
þvi af eigingjörnum hvötum, þá skal
jeg svara því, að þetta og annað eins
hefir nú svo oft verið látið klyngja í
blöðunum, áð það sýnir skort á frumleik, að vera að koma með það nú.
Seinast var eitt af aðalhöfðum ráðherraflokksins að reikna það út í blaði hérna
á dögunum, hve mikið jeg hefði kostað
landið. Þetta eru viðlíka getsakir, og
ef jeg hjeldi því fram, að verið væri
að stofna stöðu þá, sem hjer er um að
ræða, handa fráförnum ráðherra.
Einar Jónsson: Það er ekki í fyrsta
sinni, sem talað er um það hjer á þingi,
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að stofna ný embætti, og er jeg þá oftast vanur að láta mig það nokkru skifta,
en aldrei held jeg, að jeg hafi vitað
aðra eins góðsemi og hjer á að sýna.
Mjer skilst, að þetta sje aðallega gjört
til þess, að ljetta störfum af bankastjórninni; en þegar nú svo vill til, að
annar bankastjórinn er staddur hjer á
þingi, og lýsir yfir því, að honum sje
engin þægð í þessu, þá hefði jeg haldið,
að eitthvað annað lægi nær, og þá hygg
jeg, að til þessa hljóti að liggja einhverjar aðrar ástæður.
Af þessurn
ástæðum getur þetta ekki verið nauðsynlegt, þar sem það líka er álit ýmsra
kunnugra — þótt þá menn sje að vísu
líka að finna, sem eru á gagnstæðri
skoðun — að verkið hafi verið sæmilega af hendi leyst hingað til. Og kostnaður hlýtur þó ætið að fylgja þessu
nokkur, og út í hann vil jeg ekki leggja,
nema knýjandi nauðsyn beri til.
Að vísu er svo til ætlast, að gæslustjórar bankans, og ef til vill fleiri
starfsþjónar hans, hverfi, sje þriðja
bankastjóranum bætt við, og kostnað
þurfi því eigi að óttast. Skal jeg því
ekki fara frekar út í það atriði nú.
Út af því, sem háttv. þm. Dal. (B. J.)
sagði um þetta mál, vil jeg minna á
það, að hann er vanur að vera manna
slingastur til að finna upp ný embætti,
enda er hann hjer ekki seinn á sjer, að
minna á nauðsyn nýs embættis í Háskólanum; en ef það skyldi nú ekki
vera þarfara en það, sem stofnað var
fyrir hann í fyrra, þá vona jeg, að menn
lái mjer ekki, þótt jeg geti ekki verið
því meðmæltur. Jeg álít það alveg rjett,
sem áður hefir verið minst á, að nú eigi
ekki að auka útgjöldin að óþörfu á þessum alvöru- og ófriðartímum, heldur fara
sem varlegast.
Um það, hvort vísa skuli þessu máli
til nefndar þeirrar, sem þegar hefir ver-

ið kosin, eða kjósa nýja, vil jeg segja
það, að mjer sýnist ekki ástæða til þess,
að vera að fjölga nefndum fyrir mál,
sem þetta, og sörauleiðis álít jeg það
óþarft, að vera að taka það út af dagskrá nú. Jeg býst við að verða á móti
því, bæði nú og siðar, nema nýjar upplýsingar komi fram, sem breyti þeirri
afstöðu minni. Helsta ástæðan fyrir því,
virðist mjer vera sú, sem hæstv. ráðh.
tók fram, að bankinn þyrfti á lögfræðislegri aðstoð að halda, og væri þá
heppilegast að aðstoðarmaðurinn bæri
ábyrgð gjörða sinna. Þetta má telja
frumvarpinu til gildis, og jeg hygg, að
það hefði verið heppilegra, að láta þessa
ástæðuna sitja í fyrirrúmi fyrir hinni,
að ljetta störfum af bankastjórninni.
Hæstv. ráðherra er svo mikill starfsmaður sjálfur, að hann ætti ekki að
vera að hugsa um að ijetta störfum af
þeirn, sem ekki kæra sig um það.
Forseti: Samkvæmt því valdi, sem
forseta er veitt í 41. gr. þingskapanna,
tek jeg málið út af dagskrá, með því
að þess hefir verið óskað.

Á 5. fundi í Nd., þriðjudaginn 13. júli,
var frv. tekið til frh. 1. umr.
Enginn tók til máls.
ATKVGR.:
í'rumv. vísað til 2. umr. með 15 shlj.
atkv.
Tillaga um að visa frumv. til bankanefndarinnar samþ. með 12 : 11 atkv.
að viðhöfðu nafnakalli, sakir óljósrar
atkvæðagreiðslu, og sögðu
já:
nei-.
Björn Hallsson,
Eggert Pálsson,
Bened. Sveinsson, Einar Arnórsson,
Bjarni Jónsson,
Hannes Hafstein,
83*
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já:
nei:
Bjöm Kristjánsson, Jóhann Eyjólfsson,
Jón Magnússon,
Guðm. Eggerz,
Guðm. Hannesson, Matth. Ólafsson,
Hjörtur Snorrason, Pjetur Jónsson,
Jón Jónsson,
Sig. Gunnarsson,
Sigurður Eggerz, Sig. Sigurðsson,
Skúli Thoroddsen, Stefán Stefánsson,
Þorleifur Jónsson, Sveinn Björnsson.
Þór. Benediktsson.
Fjarstaddir voru Einar Jónsson ogMagnús Kristjánss., sem ókominn var til þings.
En í bankanefnd sátu þeir
Hjörtur Snorrason,
Bjöm Krístjánsson,
Hannes Hafstein,
Sigurður Gunnarsson,
Jón Magnússon,
Jón Jónsson,
Þorleifur Jónsson.

Á 31. fundi í Nd., fimtudaginn 12.
ágúst, var frumv. tekið til 2. u m r. (A.
Us. 161—163, þgskj. n. 233 og 260).
Framsm. meiri hl. (Jón Jónsson): Eins og menn sjá, hafa koraið
hjer fram tvö nefndarálit, en ágreiningur er þó furðu lítill. Nefndin í heild
sinni vill ekki, að málið gangi fram á
þessu þingi.
En það, sem greint hefir á um, er það,
að hverju leyti og á hvaða hátt yrði
ráðin bót á stjórn bankans. Bæði meirí
og minni hluti nefndarínnar hefir komið
sjer saman um, að þörf sje á að í þjónustu bankans verðifenginn bankafróður
fjármálamaður, einkum til að annast
sölu islenskra verðbrjefa og greiða fyrir
viðskiftum bankans við erlendar peningastofnanir, í því skyni að útvega
landinu fje, þegar þörf er á.
Um þetta var ekki ágreiningur.
Munurinn er að eins sá, að minni hl.

vill láta stjórnina athuga skipulag bankans og leggja tillögur sínar fyrir næsta
þing. En meiri hlutinn vill fara sem
friðsamlega8t og láta bankastjórnina
bæta sjálfa úr brýnustu þörfunum í bráð,
og reyna að ráða bót á misfellunum,
að tilhlutun stjórnarínnar.
Ef vikið er að frumv., þá eru kjarnaatriði þess þau, að skipaður verði við
Landsbankann nýr lögfróður bankastjórí
og gæslustjórarnir verði lagðir niður.
Meiri hluta nefndarinnar hefir ekki fundist brýn þörf á því, að þessi nýi bankastjóri væri lögfræðingur, en hitt hefir
meiri hlutanum verið Ijóst, að nauðsyn
bæri til, að hann hefði sjerþekkingu á
fjármálum og bankamálurn. Þess þarfnast bankinn umfram alt.
Þegar litið er á fjármálaspurninguna,
þá dylst nefndinni það ekki, að brýn
nauðsyn ber til þess, að koma peningamálum landsins í gott horf. Og við Islendingar verðum að viðurkenna það,
að fremur lítið hefir verið gjört til umbóta í þessu efni. Það hefir ekkert verið gjört til að undirbúa menn til að
hafa umsjón á bankamálum. Við höfum tekið þá menn til að standa við
stýrið, er buðust og færastir voru álitnir,
án þess að þeir hefðu beinlínis þekkingu á bankamálum, en ekkert gjört til
þess, að senda efnilega og álitlega menn
utan, til þess að afla sjer víðtækrar og
verulegrar þekkingar í þessum efnum.
Þetta ættum við ekki lengur að láta
undir höfuð leggjast, því að þeim peningum, sem færu til þess, að kosta efnilega menn til þessa, sem svo brýn þörf
er á, væri alls ekki á glæ kastað, því
að nárninu loknu myndu þeir að sjálfsögðu telja sjer skylt að starfa í þarfir
þjóðar sinnar. Þetta eru því áreiðanlega orð i tíma töluð. Verið getur, að
ekki sje nú fje til slíks náms, en æskilegt væri það, og ætti að komast i
kring óðara og fje verður til þess.
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Eins og áður er sagt, er það aðalágreiningurinn milli meiri og minni
hluta nefndarinnar, að hve miklu leyti
eigi að auka ráð landsstjómarinnar yfir
bankanum. Meiri hlutanum hefir ekki
virst nein ástæða til þess, að skora á
stjómina, að ráða bót á skipulagi bankans, en álitum rjettara að leggja málið
i hendur bankastjóraarinnar. Og þar
þar sem annar bankastjórinn (6. K.)
var i nefndinni, og tjáði sig fúsan til
þess, að útvega fjármálafróðan mann, til
þess að starfa i bankanum, þá virðist
ekki bein ástæða vera til þess, að fela
landsstjórninni þetta og framkvæmd
þess fyrir næsta þing. En ef bankastjómin vanrækir skyldu sina og alt
sækir í sama horfið, þá verður þingið
að taka málið til verulegrar ihugunar.
Líka getur stjórnin undirbúið málið, þó*
ekki sje skorað á hana um það.
Að þessu athuguðu verð jeg að mæla
með, að stefna mejri hlutans verði ofan
á, þótt ekki beri mikið á milli. Meiri
hlutinn hefír þvi afráðið að afgreiða
málið með rökstuddri dagskrá, er jeg
með leyfí hæstv. forseta skal lesa upp:
I þeirri von, að landsstjómin stuðli
að þvi, að stjóm Landsbankans ráði
sjer um tíma duglegan fjármálamann
bankafróðan, að enduðum Norðurálfuófriðinum, til þess að starfa að
sölu bankavaxtábrjefa veðdeildarinnar erlendis og greiða fyrir viðskiftum bankans við erlendar peningastofnanvr og efla lánstraust landsins
i útlöndum, tekur deildin fyrir nœsta
mál á dagskrá.

kom frá meiri hl. peningamálanefndarinnar frá 1909, nema hvað þá var gjört
ráð fyrir minni launum og minna starfi
en nú. Grundvallarreglan er sú sama.
Þá var líka gjört ráð fyrir þvi, að lögfróðs manns þyrfti með í bankastjómina, og var það fyrirkomulag samþykt
hjer í háttv. Nd., en breytt í háttv. Nd.
Það var ekki alveg rjett hjá háttv.
framsm. meiri hl. (J. J.), að bæði meiri
og minni hl. væru samdóma um það,
að ekki þurfi að gjöra ráð fyrir lögfræðingnum. Minni hl. áleit heppilegra,
að hafa hann, enda gæti hann vel verið
bankafróður maður um leið, þvi að það
er nú altitt, að fjármálamenn sjeu jafnframt lærðir lögfræðingar eða þjóðhagfræðingar, og bafa margir slikir menn
þótt reynast vel. En hitt gat minni hl.
að eins gengið inn á, að ástæða gæti
verið til þess, að binda sig ekki fastlega við það, að maðurinn skyldi endilega vera lögfræðingur. I nefndarálitinu er þess getið, að minni hl. álíti
betra, að hafa einn mann heilan til
bankastjórnarstarfanna en tvo í hjáverkum, og annað geta gæslustjórarnir
aldrei orðið. Þeir hjóta alt af að hafa
eitthvert annað aðalstarf. Auk þess er
það rjett, sem hæstv. ráðherra hefir
sagt, að meðan svo er, þá er ætíð óvíst
hve lengi mönnum kann að haldast á
þeim. Það skiftir oft um afstöðu fíokka
hjer í þinginu, og þá geta einnig orðið
skifti á gæslustjórum, þótt svo þurfí
ekki endilega að vera. Og ef gagn á
að vera að manni í bankastjórn, þá
held jeg því fram fyrir mitt leyti, að
það verði að vera aðalstarf hans og
Framsögum. mlnni hl. (Jón æfístarf.
Magnússon): Jeg þarf ekki að tala
Það, sem aðalágreiningurinn er um,
langt mál, heldur get jeg látið mjer er það, að minni hl. vill, að bankastjórnægja að vísa til nefndarálits minni arnir sjeu undirgefnir landsstjórninni á
hlutans.
sama hátt og allir aðrir, sem taka þátt
Eins og tekið hefír verið fram, þá er í framkvæmdarstjórn landsins, þvi að
þetta frumv. mjög likt og það, sem fram Landsbankinn er ekkert annað en lands-
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stofnun, sem ætlað er að bæta úr viðskiftaþörf landsmanna, um leið og hún
á að veita fje í landssjóðinn, alveg eins
og aðrir bankar, sem eru tekjugrein
fyrir ríki víðs vegar um heim. T. d.
vita menn að sænska ríkið hefir stórtekjur af þjóðbankanum þar. Og við
höldum (minni hl.), að sú breyting, sem
hjer er um að ræða, myndi ekki hafa
neinn þann kostnað í för með sjer, sem
vert sje um að tala. Mjer er sagt, að
gæslustjórarnir kosti nú svo mikið, eins
og nú er, að raunurinn yrði ekki nema á
3. þús. kr. á ári, og er það ekki mikið.
Jeg var í peningamálanefndinni 1909,
og jeg held að þá hafi verið sagt, bæði
þar og á þinginu, að ekki lægi á því,
að frumv. næði fram að ganga að sinni,
og likt má segja nú, að þótt meiri hl.
sje frv. meðmæltur, þá finnur hann ekki
ástæðu til að halda því fram, að breytingin komi á nú þegar. Það má eflaust
dragast til nánari athugunar.
I sambandi við þann aðalágreining,
sem jeg hefi minst á, vil jeg taka það
fram, að minni hlutinn vill, að þingið
snúi sjer til landsstjórnarinnar í þessu
máli, en ekki Landsbankastjórnarinnar,
eins og háttv. meiri hlutinn í raun og
veru fer fram á í sinni rökstuddu dagskrá. Það er alveg þýðingarlaus krókur, sem þar er farinn og jafnvel ekki
þinglegur að forminu, en að efninu svo
óþinglegur, sem frekast má verða. Árið
1909 var ekkert verið að spyrja bankann um það, hvort breyta mætti fyrirkomulaginu. Þá var ekki einu sinni
stjórnin um það spurð. Og þegar um
það hefir verið að ræða, að breyta um
skipulag opinberra sýslana hjer á landi,
þá veit jeg ekki til þess, að nauðsynlegt hafi þótt, að spyrja viðkomandi
embættismenn til ráða fyrst. Þetta kemur
og fram í nefndarálitinu, og er því ekki
ástæða til að orðlengja það frekar.

Einu varð jeg sjerstaklega hissa á
hjá háttv. framsm. meiri hlutans (J. J.).
Hann var að tala um, að háttv. meiri
hluti hefði viljað fara svo friðsamlega í
sakirnar. Jeg veit ekki hvað þá hefði
átt að vera ófriðlegt í fari minni hluta.
Mjer er það fullkominn leyndardómur,
hvað hann hefir getað átt við með þessu
orði. Minni hlutinn hefir einmitt viljað
fara mjög gætilega. Jeg skal ekki fara
út í það hjer, hver fjármál landsins annars Bkuli vera rannsökuð. Nefna mætti
þó þetta: Landssjóður hefir t. d. tekið
ýms lán, sem um gæti verið að tala,
að koma saman í eitt, og eins væri, ef
landsstjórnin vildi eða þyrfti að koma
í verð ytra einhverju af verðbrjefum
landsins, þá gæti vel verið heppilegt,
að landsstjórnin sjálf sendi mann til
þeirra erinda. En eins og menn vita,
senda Danir stundum erindreka í slíkum erindum, og sama hygg jeg að sje
um fleiri þjóðir, til að mynda Norðmenn.
Þess vegna eru tillögur minni hlutans
hjer yfirgripsmeiri. En eins og áður
hefir sagt verið, þá er margt líkt með
skyldum, þar sem meiri og minni hluti
eru. Jeg kem hjer lika fram með rökstudda dagskrá, sem jeg vil leyfa mjer
að bera fram fyrir hönd minni hlutans,
og hljóðar
X svo, með leyfi hæstv. forseta:
I trausti þess, að landsstjómin
rannsaki það, hvert gagn mœtti af
því verða, að reyndur bankamaður
og fjdrmálamaður yrði fenginn til
að athuga peningamál landsins, þar
á meðal skipulag Landsbankans og
gjöra tillögur um endurbœtur á því,
ef þurfa þykir, svo og á hvem hátt
verði útvegaður markaður fyrir islensk verðbrjef og bankanum komið í
viðskiftasamband við erlendar peningastofnanir, og enn fremur, að
landsstjómin gjöri fœr ráðstafanir í
þessu efni, er hún telur þörf á, og
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fyrir nœsta Aljnngi tillögur
sinar, tdcur deildin fyrir nœsta mdl
d dagslcrá.
Framsm. meiri hl. (Jón Jónsson): Jeg þarf ekki miklu að bæta við
það, sem jeg sagði áðan. En út af því,
sem háttv. framsm. minni hlutans (J.
M.) sagði, vil jeg taka það fram, að það
var ekki meining mín, þótt jeg kunni
að hafa komist einhvern vegin þannig
að orði, að jeg yrði misskilinn, að háttv.
minni hlutinn væri með neinn ófrið.
Jeg skal segja háttv. þingm. (J. M.)
hreinskilnislega hvað fyrir mjer vakti.
Við vitum allir hverjar pólitiskar væiingar hjer hafa átt sjer stað, og sumir
gætu ætlað það enn, eins og áður, að
eitthvað slíkt lægi á bak við, þegar
farið er að skora á stjórnina að gjöra
eitthvað. Háttv. 1. þingm. G.-K. (B.
K.) sagði það við 1. umræðu þessa máls,
að öll afskifti stjórnarinnar af bankanum hafi verið pólitísk. Jeg veit nú ekki
hve mikið kann að vera hæft í þessu,
en það þykist jeg mega fullyrða, að
nokkuð sje til í því, og af því að jeg
legg áherslu á það, að bankinn verði
framvegis ópólitísk stofnun, svo að hann
geti starfað í friði, óáreittur af flokkunum, þá virðist mjer ekki ástæðulaust,
þótt þetta væri haft bak við eyrað. —
Það er alls eigi þar með sagt, að vantreysta þurfi þeirri háttv. stjórn, er nú
situr að völdum, i þessu; það getur verið,
að hún reynist vel að því leyti; hún er
alveg" óreynd enn þá; en það er ekki
óhugsandi, að eitthvað slikt gæti veríð
á seyði, sem benti i þá átt, að hjer væri
pólitik á ferðinni, þvi að þótt leiðinlegt
sje að þurfa að segja það, þá er það
nú satt samt, að pólitikin hefir haft of
mikil áhrif á þessi mál. Það getur verið,
að jeg hafi komist eitthvað ófimlega að
orði í garð háttv. minni hlutans, en þetta
var nú samt ekki út i bláinn sagt.

«
Nefndin hefir öll orðið sammála um
það, að nauðsynlegt sje, að greiða fyrir
viðskiftum vorum erlendis og að hafa
til þess sjerstakan mann. Þetta hefijeg
áður tekið fram, og jeg endurtek það,
að það er bankinn, sem á að standa
fyrir framan, þegar lán eru tekin þar.
Það er öfugt, sem nú á sjer stað, að
landsstjórnin gjöri það. Bankinn á að
útvega landinu lán, en landið ekki bankanum.

Sveinn Bjðrnsson: Jeg skal ekki
vera margorður um þetta mál, sera mjer
virðÍBt muni fá mjög viðunanleg úrslit
hjer í deildinni, þótt eigi verði samþykt
frumvarp stjórnarinnar.
Mjer finst jeg ekki geta annað en
látið í ljós undrun mína á-þvi, hve lítilfjörlegum augum sumir háttv. þingdeildarmenn líta á þá hugmynd stjórnarinnar, að einn bankastjóranna sje lögfræðingur. Þetta er alls eigi ný hugmynd,
eins og bent hefir verið á. Og auk þess,
er ekkert eðlilegra, en að stofnun, sem
þarf svo oft að ráða fram úr spurningum lögfræðislegs efnis, þar sem mikið
er i húfi, hafi í stjórn sinni hæfan lögfræðing, mann, sem leggur til lögfræðisþekkinguna og urn leið ber ábyrgð á
ráðstöfuninni.
Sumum leikmönnum hættir við að líta
of smáum augum á lögvísindin. Ef þeim
hefir á lífsleiðinni tekist að komast fram
úr einhverjum meira eða minna lítilvægum atriðum, sem lög koma við,
hættir þeim við að telja sig »færa i
flestaD sjó«, eins færa og þá, sem varið
hafa fjölda bestu ára æfinnar til visindamentunar á því sviði, mentunar, sem
ekki fæst af engu, og er einmitt ætluð
til að gjöra menn hæfa til að ráða fram
úr því, sem fyrir kemur í lífinu og ekki
er beinlinis tilgreint i texta laganna.
Lögin eru að eins regla, og lifið er, eins
og við vitum, miklu fjölbreyttara en svo,
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að fáein lagaorð geti tekið í sig öll þau
fyrirbrigði, sem orðið geta í lífinu.
Jeg hygg einnig, að það sje mjög víða
í heiminum talið heppilegt, að lögfræðingar sjeu í stjórn banka. Til dæmis
vik jeg nefna, að í öllum stærri bönkunum dönsku munu lögfræðingar eiga
sæti í stjórn þeirra, og um Þjóðbankann danska mun beint vera fyrirskipað
að einn bankastjóranna skuli vera lögfræðingur. Jeg nefni dæmið frá Danmörku, af því mörgum mun það kunnugt.
Úr því að jeg stóð upp á annað borð,
ætla jeg að minnast lítið eitt á nefndarálitið.
Það gleður mig, að nefndin hefir tekið upp þá skoðun, og heldur henni fram
hjer í deildinni, að vjer þurfum að fá
reyndan bankamann, til þess að koma
peningamálum landsins í viðunandi horf.
Það gleður mig, að nefndin hefir hugsað
sjer, að taka nú ærlegt skref i þá átt, að
gjöra úr Landsbankanum nýtan og öflugan banka, sem fullnægt geti þörfum
landsins, eins og þær nú eru orðnar. Á
því er enginn vafi, að bankinn þarf
mikilla endurbóta við, ef hann á að
fullnægja rjettmætum kröfum landsmanna. Jeg tek það fram, að jeg er
hjer ekki að ásaka bankastjórnina, heldur að finna að fyrirkomulagi bankans.
Þessi banki er veðdeildarbanki, sparisjóður, verslunar- og viðskiftabanki,
fasteignalánabanki o. s. frv., alt í einni
samsteypu með 750 þús. kr. starfsfje
upprunalega. Veðdeild bankans gefur
út brjef, sem ekki eru seljanleg. Þegar
menn koma til að fá lán út á fyrsta
veðrjett í jörðum sínum eða öðrum fasteignum, fá þeir ekki peninga, heldur
brjef, sera enginn vill gefa þeim peninga fyrir. Verslunar- og viðskiftaþörfinni, eins og hún hefir aukist á seinni
árum, getur bankinn alls ekki fullnægt
með þeim fáu krónum, sem hann hefir

til umráða. Jeg hygg, að það ætti að
aðskilja meira en gjört hefir verið þetta
þrent, veðdeild, sparisjóð og almennan
banka. Við þetta bætist, að not af
bankanum hafa í rauninni að eins þeir,
sem búa næst bankanum eða útibúum
hans. Þessu þarf að breyta í það horf,
að mönnum sje gjört hægt fyrir, að nota
bankann sem víðast á landinu. Hjer
liggur fyrir landsstjórninni mikið ogalvarlegt mál. Og enn fremur það, sem
engu er minna um vert, að skapa landinu i útlöndum það lánstraust, sem það
á skilið og ætti að geta haft. Eins og
kunnugt er, hefir landið hvergi lánstraust nema í Danmörku, og það mjög
af skornum skamti.
Með því að þetta er skoðun mín, hlýt
jeg að hallast að dagskrártillögu meira
hlutans. Hún er víðtækari en hin tillagan, sem að mínu áliti fer alt of skamt.
Land8Stjórnin þarf að fá heimild til
miklu yfirgripsmeiri ráðstafana en þar
er gjört ráð fyrir.
Guömundur Hannesson: Hvað
sem nú kann að verða ofan á hjer, og
þótt skynsamlegt kunni að vera, að fá
erlendan fjármálamann, sem gefið gæti
góð ráð, þá stendur nú svo á, að peningar eru dýrir í heiminum og vextir
afarháir. Það er því við búið, að árangurinn yrði lítill; óliklegt, að nokkurs
fjár verði aflað á næstu tveim árum.
Annars fer því fjarri, að hjer sje eingöngu að ræða um skipulag Landsþankans. Skipulag beggja bankanna þyrfti
þá að athuga og fjármál landsins í
heild sinni. Bæði er það mitt álit, og
jafnvel erlendra fjármálamanna, að
heppilegt væri, að breyta starfsviði. og
verkaskiftingu bankanna, og mætti báðum verða hagur að.
En dagskránni get jeg ekki verið með,
vegna þess, að jeg tel hana ekki líklega til að bera verulegan árangur.
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Bjðrn Kristjansson: Með því að
hjer er um frumv. að ræða, sem fer
fram á að breyta fyrirkomulagi Landsbankans, þá finn jeg mjer skylt, að upplýsa fyrirkoinulagið, eins og það er nú,
og getur það skýrt málið fyrir háttv.
deild.
Sem stendur eru nú tveir bankastjórar við Landsbankann, — áður var bankastjórinn einn, — tveir meðstjórnendur,
gæslustjórar svo kallaðir, eru þar, og
þannig er hagað meðferð stjórnarinnar,
að þegar um stærri mál er að ræða eða
vafamál, þá eru þau borin undir alla
stjórnina. Daglegum störfum sinna
bankastjórarnir mestmegnis, og ráða
þeim, ef þeir eru'sammála. Jegerþess
vegna hræddur um, að menn villist oft
á gæslustjóranafninu, og haldi að þeir
sjeu að eins endurskoðendur. En þetta
er algjörður misskilningur, því að þeir
eru meðstjómendur, og atkvæði þeirra
sker úr til jafns við atkvæði bankastjóranna. Til þess að bankastjórnin sje vel
skipuð, þá þurfa meðlimir hennar um
fram alt að þekkja sem best öll verslunar- og atvinnumál þjóðarinnar. Lögfræðisþekking er auðvitað góð, en er
að eins aukaatriði hjer í Reykjavik, þar
sem bankastjórnin getur alt af fengið
lögfræðislega aðstoð, samstundis, ef á
þarf að halda. Nú er fyrirkomulagið
þannig, að stjórnin velur framkvæmdarstjórana, Aiþingi kýs meðstjórnendur, en
stjórn og Alþin.gi velur endurskoðendur
í sameiningu. Jeg get ekki sjeð annað
en að á þessu fari i alla staði vel. Ef
frumvarpið fær fram að ganga, þá verður það einn einstakur maður, sem ræður alla bankastjórnina, og með því er
alt vald dregið úr höndum þingsins.
Jeg fæ ekki sjeð annað en að fyrirkomulagið, eins og það er nú, sje miklu
betra og tryggara, að sjórn og þing velji
bankastjórnina í sameiningu. Þetta er
Alþt. 1915. B. III.
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líkt því fyrirkomulagi, sem Þjóðverjar
hafa hjá sjer. Þar velur stjórnin framkvæmdastjórana, en hluthafar meðstjómendur. Tryggingin er því meiri eins
og nú stendur, því það verður aldrei
varið, að meðan flokkapólitíkin lifir í
landinu, þá verður það alt af stjóm
einhvers flokksins, sem ræður bankastjórnina, og reynslan hefir margsýnt
og sannað, að slíkt er ekki heppilegt.
Fari nú svo, að bankastjórar yrðu þrír,
og t. d. einn lögfræðingur, þá er áreiðanlegt, að stjórn bankans yrði veikari,
bæði að þekkingu og starfskröftum,
heldur en bankastjórnin, sem nú er við
stýrið. Nú eru í henni fjórir menn.
Þrír af þeim eru verslunarfróðir og kunnugir sjávarútveginum, og fjórði maðurinn ($íra Vilhjálmur Briem) er nákunnugur landbúnaði í alla staði. Jeg ýki
þess vegna ekkert, þó jeg segi, að núverandi stjórn þekki í alla staði vel til
atvinnumála landsmanna. Nú, þegar
þar við bætist, að annar gæslustjóranna
vinnur í bankanum allan daginn, eða
sjö klukkutíma á dag, þá er það vitanlegt, að starfskraftarnir rýrna að miklum mun, ef fjórði maðurinn missist frá
úr stjórninni.
Lögin ákveða, að til þess að skuldbindingar, er snerta bankann, sjeu gildar, þá skuli minst tveir menn úr
stjórninni skrifa undir þær. Þetta er
hægara að uppfylla þegar fjórir menn
sitja í stjórninni, en verði þeim fækkað, þá er oft hætt við að svo fari, að
ekki verði við höndina nema einn maður, ef ferðalög og veikindi hindra. Það
hefir jafnvel stundum komið fyrir með
fjögra manna stjórn, að engu hefir mátt
muna, svo að gildandi undirskrift fengist. Og til þess að breyta þessu þarf
nýtt lagaákvæði viðvikjandi fullgilding
undirskriftarinnar. Jeg hefi tekið þetta
fram stjórn og þingi til. leiðbeiníngai>
84
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síðar. Sú breyting, að fela stjórninni G.-K. (B. K.) sjálfur). Ja, jeg var einu
að velja bæði bókara og gjaldkera, er sinui smali, en þrátt fyrir það þekki
að minu áliti illverjandi. Það er að jeg ekki nógu mikið til landbúnaðar.
Jeg hefi tekið alt þetta fram til leiðveikja til stórra rauna hið sjálfsagða
tillöguvald bankastjórnarinnar, því hún beiningar fyrir stjórnina, ef hún vill
verður að geta haft fult vald yfir þeim breyta bankalögunum. Ef stjórninni er
mönnum, alveg eins og öðrum starfs- endilega svo fjarska ant um að fjölga
mönnum bankans, þar sem hún ber alla bankastjórununi, sem jeg reyndar tel
ábyrgðina. Annað væri óhæfilegt. Ein- öldungi8 ónauðsynlegt, ef bankastjórnin
mitt af því, að stjórnin hefir haft þetta beitir 8inum kröftum sem stjórn, en ekki
vald, þá hafa þessir tveir embættis- sem vinnuvjel. En ef svo er, segi jeg,
menn bankans, bókari og gjaldkeri, oft þá ætti fyrirkomulagið að verða þannverið óheppilega valdir, og jafnvel orð- ig, að bankastjórarnir yrðu þrír og
ið óþægir bankastjórninni, því þeir hafa gæslustjórunum haldið samt kyrrum.
Jeg ætla ekki að svara minnihlutanekki talið sig undir hana gefna. Þetta
er nú reyndar ekki allskostar óeðlilegt. um. Að eins vildi jeg benda á það, að
Menn rekur víst minni til þess, að það starfsfjeð, sem bankihn nú hefir, var
kom fyrir hjer um árið, að stjórnin var þegar fengið árið 1909 og kom í umi vafa um, hvort hún ætti heldur að ferð */s miljón af þvi það ár og 1 miljón
vikja frá saklausum bankastjórunum árið 1910 og ’/a miljón 1911. Það er
eða sekum gjaldkera. í næstu löggjöf því ekki um neitt nýtt aukið starfsfje
um þetta, væri efiaust æskilegt, að að ræða, sem gæfi tilefni til þess, að
bankastjórninni yrði falið að ráða þessa þriðja bankastjóranura yrði bætt við,
menn og vikja þeim frá. Annað er því þetta fje var þegar útlánað á árunóhjákvæmilegt. Jeg skal taka það fram, um 1909—1911.
öðru atriði hjá minni hlutanum man
af því er kom fram við 1. umr., að
óheppilegt væri að gæslustjórarnir hefðu jeg líka eftir, sem jeg vildi minnast á.
aukastörf á hendi, að jeg álít einmitt Það er um það, að sjeð verði um að
heppilegt, að sá gæslustjórinn, sem hef- koma bankanum i bein viðskiftasamir meiri tíma til uraráða, vinni meira bönd við útlendar peningastofnanir. Jeg
við bankann en hinn ákveðna skyldu- skal taka það fram, að þetta er ekki
tima, sökum þéss, að þegar hann vinn- nauðsynlegt, vegna þess, að Landsbankur með allan daginn, þá verður hann inn breytti svo til frá nýári 1914, að
fyrir bragðið miklu kunnugri banka- nú hefir bann fengið bein viðskiftasammálum, fylgist með í þeim og er með- bönd við þær stofnanir erlendis, er hann
ráðandi í öllu. Þaö má þvi í raun rjettri hefir gagn af að skifta við. Áður hafði
segja, að bankastjórarnir sjeu þrir. Hann bankinn Landmandsbankann fyrir millivinnur líka þetta verk aitt fyrir svo göngumann. Beinu viðskiftin eru þvi
afarlága borgun, að það er ekkert likt þegar komin á, en minni hl. er ekki
þvi, að það sjeu full laun, svo að landið ámælisverður fyrir það, þó hann kann
græðir líka beinlinis á þvi. Þetta gjör- ske hafi ekki vitað um þessa ráðstöfun.
önnur atriði i minnihlutaálitinu get
ir stjórnina eðlilega tryggari og ábyggilegri; þar við bætist svo hans nauðsyn- jeg alveg leitt hjá mjer að þessu sinni.
lega og nákvæma landbúnuðarþekking. Það var alveg rjett hjá háttv. 2. þm.
(Ráðhera: Hana hefir háttv. 1. þm. Rvík. (J. M.), að óvíst er hve lengi
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gæslustjórarnir sitja og óvist að þeir
verði stöðugir í því embætti. En það
er mein, ef svo verður ekki, og er það
algjörlega á þingsins valdi, hvort þeir
eru endurkosnir eða ekki. Auðvitað er
ákjósanlegast að svo verði gjört, meðan
unt er, vegna þess, hve þekkingin á
viðskiftum bankans er nauðsynleg, og
hún fæst aldrei i fljótri svipan. Líka
er það alveg rjett, að gæslustjórarnir
þurfl að gefa sig alla við störfum sinum, enda gjörir annar þeirra það nú
þegar.
Þetta, sem jeg hefi sagt, hefir að eins
verið til þess að upplýsa sem best
ástandið eins og það er nú, eins og jeg
þegar hefi tekið fram. Jeg hefi engar
kvartanir sjeð um það, að bankastjórnin, sem nú er við Landsbankann, afkastaði ekki störfum sinurn eða að hún
stjórnaði hag bankans svo illa, að þörf
væri á breytingum þess vegna. En
meðan að ekki koma fram kvartanir
um þetta, þó álit jeg og verð að halda
þvi fastlega fram, að frumkvæðið um
að fjölga bankastjórunum eigi að koma
frá bankastjórninni sjálfri.
Ráðherra: Eftir því sem ráða má
af nefndarálitum þeim, er fram hafa
komið i þessu máli, þá er það auðsætt,
að þetta frumvarp verður ekki samþykt
á þessu þingi. Stjórnin þarf samt ekki
að vera óánægð, vegna þess, að bæði
meiri og minni hluti gefa stjórnini rjett
i því, að þörf sje á að athuga skipulag
Landsbankans. Að þvi leyti hefir stjórnin fengið það, er hún þurfti.
Það gleður mig og mjög mikið, að
háttv. 1. þm. G.-K. (B. K.) álitur,
að ekki væri þýðingarlaust, að fenginn væri bankafróður maður, til þess
að fá markað fyrir veðdeildarbrjef,
sem bankastjórninni hefir ekki tekiet að koma út, Jeg er ekki að

segja að þetta sje bankastjórninni
beinlinis að kenna, en svona er þvi nú
varið, og er ekki til neins að bera á
móti því.
Sú aðferð var höfð árið 1909, ef jeg
man rjett, að landssjóði var heimiluð 2
milj. kr. lántaka, til þess að kaupa fyrir
veðdeildarbrjef bánkans. Fyrir þetta
fje voru veðdeildarbrjef keypt, eins og
til stóð. Tilætlunin var upphafiega sú,
að bankinn greiddi sjálfur þetta lán,
bæði rentur af þvi og 100 þús. kr. afborgun á ári. En á þinginn 1913 er
þessu breytt þannig, að bankinn er
leystur undan þvi, að greiða afborgunina og landssjóði lögð sú skylda á herðar. Það er ekki svo að skilja, að jeg
telji því fje illa varið, sem varið er til
þess að styðja Landsbankann. En það
er ekki laust við, að mjer þyki það
óviðfeldið, að landið skuli þurfa að
leggja bankanum svo og svo mikið fje
árlega. Jeg vildi miklu fremur, að bankinn væri þannig úr garði gjörður, að
landssjóður gæti leitað til hans, þegar
hann er í fjárþröng, og að bankinn gæti
annaðhvort lánað landssjóði beinlinis,
eða sjeð honum fyrir lánstrausti annarstaðar. Jeg myndi telja það æskilegra,
ef þetta væri þannig. Það má vel vera,
að það fyrirkomulag komist á innan
skamms, að minsta kosti er það vonandi.
Viðvikjandi sjálfu frumv. skal jeg
taka það frara, að mjer skilst það vera
misskilningur i nefndáráliti háttv. meiri
hluta, þar sem það er skoðuð breyting
á núgildandi lögum bankans, >að ráðherra á nú að mæla fyrir um samband
bankastjóranna sin á milli*. Þetta er
beinlinis ákveðið svo í 3. gr. laga nr.
12, 9. júlí 1909. Jeg vildi taka þetta
fram, þó að jeg telji það alls ekki skifta
miklu máli.
Þær raunverulega ástæður, sem mæla
84*
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með því, að bankastjórarnir sjeu þrír, á, að landshöfðingjaembættið, landfógetaog einn þeirra lögfræðingur, taldi jeg embættið og amtmannaembættin hafi
við 1. umr. þessa máls. Auk þess heflr verið afnumin 1903, án þess að þeir
háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.) sýnt fram á herrar hafi verið spurðir um, hvort
I ræðu sinni i dag, að það er engin þeim líkaði það betur eða verr.
Jeg er sammála háttv. framsm. meiri
fjarstæða. Jeg hirði því ekki um að
hl. (J. J.) um það, að Landsbankinn
fara út i þá sálma nú.
I ræðu háttv. framsm. meiri hl. (J. J.) ætti helst að vera eins konar almennur
var fátt, sem jeg gat ekki undirskrifað, milliliður milli landssjóðs og útlanda,
þó að jeg geti hins vegar ekki skrifað og vera þess megnugur, að geta annaðundir nefndarálit meiri hlutans, nje þá hvort lánað landssjóði fje beinlínis eða
rökstuddu dagskrá, sem hann hefir bor- sjeð honum fyrir lánstrausti. Þannig
ið fram. Háttv. meiri hl. ætlast til að er um marga þjóðbanka í öðrum
lands8tjórnin hlutist til um, að fjármála- löndum, t. d. Englandsbanka, sem ljettir
maður verði ráðinn af bankastjóminni, á þann hátt mikið undir með stjórninni.
til þess að útvega raarkað fyrir íslensk
Bæði báttv. framsm. meiri hl. (J. J.)
verðbrjef og jafnframt til þess, að út- og háttv. 1. þm. G.-K. (B. K.) töluðu
vega bankanum og landinu lánstraust mjög um pólitisk afskifti landsstjórnarerlendis. Eins og háttv. 2. þm. Rvk. innar af Landsbankanum. Þau ummæli
(J. M.) tók fram, er það mjög óvið- get jeg ekki tekið til min. Bæði er
feldið, að skora á landsstjórnina að láta stutt síðan jeg tók við völdum, og eins
bankastjómina ráða þennan mann. Hitt þykist jeg hafa haft þau ein afskifti af
getur auðvitað verið heppilegt, að lands- bankanum, að bankastjórnin þurfi þar
stjórnín ráðfæri sig við bankastjórnina ekki upp á að klaga. Jeg býst ekki
um margt í þessu máli. Dagskrá háttv. við að hjer sje átt við það, að stjórnarmeiri hl. er frá mínu sjónarmiði ekki ráðið sá sjer ekki fært að láta bankaðgengileg, og jeg fyrir mitt leyti get ann hafa 600 kr. til uppbótar fyrir
ekki greitt henni atkvæði.
brunnin skjöl bankans. (Bjöm KristVitanlega hefði jeg langhelst kosið að jánsson: Nei, nei). Sem sagt, jeg get
fá sjálfu frumv. framgengt hjer á þing- ekki skilið, að bankastjórnin hafi ástæðu
inu. En úr því að þess er ekki kostur til að klaga undan samvinnunni við
að fá það, sem best er, þá fer mjer eins mig hingað tiJ, heldur þvert á raóti.
og öðrum, að jeg kýs það næst besta. Annað mál er það, að eins og fyrirOg það verður í þessu tilfelli dagskrá komulagið er nú, er stjórn bankans að
háttv. minni hl. Henni mun jeg því vissu leyti pólitísk, þar sem það heyrir
ljá atkvæði mitt, úr því að vonlaust er undir flokkabröltið í þinginu, hverjir
um, að frumv. verði samþykt.
eru skipaðir gæslustjórar. Getur oft
Viðvíkjandi því, sem talað var um farið svo, að tilviljun ein ráði, hvernig
það, að ráða bankastjórnarinnar hefði valið tekst. Jeg er ekki að segja, að
ekki verið leitað um þessa breytingu, þeir menn, sem nú eru gæslustjórar,
þá hefir það verið upplýst af háttv. 1. sjeu ekki til þess hæfir. Valið hefir
þm. Rvk. (S. B.), að á því var engin stundum tekist sæmilega, þó að það hafi
þörf. Eins og allir vita, hafa verið af- ekki gjört. það alt af.
numin ýms embætti hjer á landi, án
Háttv. 1. þm. G.-K. (B. K.) mintist á
þess að það hafi verið samþykt af hlut- það ákvæði i 4. gr. bannlaganna, að ef
aðeigandi embættismönnum, Jeg giska ágreiningur yrði á milli bankastjóranna

1337

Stjórnarfrumvörp, feld eða visað til stjórnarinnar.

1338

Lindsbankastjórn.

innbyrðis, þá skæri sá gæslustjórinn,
sem fyrr væri kosinn, úr þeim ágreiningi, Án þess að þetta komi því máli
við, sem fyrir liggur, þá skal jeg geta
þess, að mjer þykir þetta ákvæði mjög
svo undarlegt. Það mun víðast vera
venja, að þegar tvö atkvæði eru á móti
tveimur, þá sje niðurstan neikvæð. En
hjer getur farið svo, að hún verði jákvæð, þó að svo standi á.
Háttv. 1. þm. G.-K. (B. K.) talaði
mikið um það, að óheppilegt væri, að
bankastjórnin væri ekki einvöld yfir
bókara og fjehirði bankans. Hjer er jeg á
gagnBtæðri skoðun. Jeg held, að það sje
viðast hvar siður, að þessir starfsinenn
sjeu ekki skipaðir af bankastjórninni,
heldur, ef um hlutafjelagsbanka er að
ræða, þá sjeu þeir skipaðir at bankaráðinu, en ef það er stjómarbanki, þá
af 8tjórninni. Þetta er líka eðlilegt, því
að í ýmsum tilfellum getur það verið
mjög svo óheppilegt, að þessir menn
sjeu ekki nokkurn veginn sjálfstæðir
starfsmenn stofnunarinnar, heldur alveg
undir bankastjórnina gefnir.
Það er
auðvitað, að bankastjórnin gæti misbeitt
valdi sínu yfir þeim, ef benni byði svo
við að horfa, og án þess að hægt væri
að hafa nokkra hönd í bagga með því.
Hitt er ekki nema sjálfsagt, að ef þessir menn sýna bankastjórninni óhlýöni,
þá hefir hún rjett til, og ber jafnvel
skylda til, að snúa sjer til hlutaðeigandi
yfirstjórnar bankans raeð kæru á hendur þeim.
Þá tók háttv. 1. þm. G.-K. (B. K.)
það frara, að annar gæslustjórinn hefði
aukastörf á hendi í þarfir bankans. Og
þetta taldi hann kost. En það getur
yfir höfuð ekki talist kostur, heldur
þvert á móti, að það sje gjörsamlega
óhafandi. Jeg lít svo á, að gæslustjórarnir megi alls ekki vera háðir bankastjórainni á nokkurn hátt, því að þeir
eru, og eiga að vera, eftirlitamenn banka-

stjórnarinnar.
En ef gæslustjórarnir
hafa jafnfrarnt á hendi önnur störf í
þarfir bankans, þá er markmiðinu breytt.
I stað þess, að vera eftirlitsmenn bankastjórnarinnar, eru þeir orðnir háðir
vinnuþegar hennar.
Háttv. 1. þm. G.-K. (B. K.) gat þess,
að annar gæslustjórinn ynni allan daginn í bankanum, og væri þannig í rauninni 3. bankastjórinn. Mjer skilst, að
þetta sje játning frá hans hendi um
það, að nauðsynlegt sje að hafa þrjá
bankastjóra. Jeg get ekki skilið það
öðruvísi.
Þá sagði háttv. þm. (B. K.), að 'ef
bæta ætti við einum bankastjóra, þá
væri rjettast að gæslustjórarnir væru
kyrrir. Það held jeg að sje óþarfur
»apparatus«, að 5 menn stjórni ekki
stærri stofnun en Landsbankinn er enn.
Háttv. þm. (B. K.) lýsti því næst
skipulaginu á stjórn bankans. Við þá
lýsingu hefi jeg ekkert athuga; hún var
vitanlega í aðalatriðum rjett. En það
hygg jeg, að flestum hjer inni muni hafa
verið þetta mál kunnugt.
Hann (B. K.) gat þess, að fyrst og
fremst þyrfti bankastjórnin að hafa
verslunarþekkingu og þekkingu á atvinnuvegum landsins. Það er auðvitað
nauðsynlegt. Og jeg efast ekki um, að
þessi þekking á fulltrúa í bankastjórninni nú. Jeg gjöri ráð fyrir, að 1. þm.
G.-K. (B. K.) sje kunnugur atvinnumálum íslands, bæði til sjávar og lands,
og hinn bankastjórinn er þaulæfður,
gamall verslunarmaður, og háttv. 1. þm.
G.-K. (B. K.) hefir líka við verslun fengist. En það þarf fleira en þetta, til þess
að stjórna einum banka, svo að vel sje.
Það þarf bæði viðsýni og fjármálaþekkingu yfirleitt, auk lögfræðisþekkingar,
sem einnig er nauðsynleg, því að daglega koma fyrir í bankanum efni, sem
krefjast lögfræðislegrar úrlausnar. Hitt
má háttv, 1, þm. G.-K, (B. K.) best vita,
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hvort hann hefir sjálfur þá lagaþekkingu, sem til þess þarf.
Jeg hefi raunar oft tekið það fram
áður, en jeg vil þó endurtaka það, áður
en jeg sest niður, að það er alt annað,
að hafa lögfræðing i bankastjórninni,
með fullkominni ábyrgð á úrskurðum
sínum, heldur en að leita til einhvers
lögfræðings út í bæ, þó að góður geti
hann verið, og fá hjá honum meira eða
minna tvíræð svör, eins og vitanlegt er,
að oft hlýtur að verða.
Ánnars held jeg, að ekkí sje þörf, að
hafa langar umræður ura þetta mál,
þar sem forlög frumv. eru alveg ákveðin. Að minsta kosti sje jeg ekki ástæðu
til að segja fleira að þessu sinni.
Björn Kristjánsson: Jeg vildi
að eins bæta nokkrum orðum við ræðu
hæstv. ráðherra, og þá aðallega út af því,
sem hann sagði, að bankinn ætti að vera
nokkurs konar milliliður milli landsjóðs
og útlanda. Með öðrum orðum, að
bankinn ætti að vera þannig úr garði
gjörður, að landsjóður gæti stutt sig við
hann i fjárhagslegu tilliti. Jeg er alveg á sama máli um það, að þetta væri
mjög æskilegt. En svo stendur á, að
20 árin næstu er þetta ekki hægt, nema
bankanum verði veittur seðlaútgáfurjettur. Að öðrum kosti getur hann ekki
uppfylt lánsþarfir landssjóðs. Enginn
mundi verða þakklátari hæstv. ráðherra
en jeg, ef hann vildi stuðla að því, að
koma Landsbankanum i það horf, að
hann gæti lánað landinu, i stað þcss,
að landið þurfi að lána honum. En
það, að landið þarf að leggja bankanum, liggur í því, að hann var stofnaður svo að segja með engu. Þegar
kaupfjelög eru stofnuð án veltufjár,
verða þau að láta aðra leggja til fje,
til þeBS að reka með verslunina. Eins
er um bankann. Hann verður að fá fje
einhversstaðar frá, ef hann á að kom-

ast í það horf, sem honum er ætlað að
komast i.
Hæstv. ráðherra talaði um, að nauðsynlegt væri, að fjármálamaður væri
fenginn til þess að útvega markað erlendis fyrir íslensk bankavaxtabrjef. Síst
mundi jeg hafa á móti því, ef það kæmi
að einhverjum notum. Jeg veit ekki
betur en að tilraun hafi verið gjörð í
þá átt, og það jafnvel löngu áður en
jeg kom að bankauum. En árangurinn
varð lítill. Enda er ekki við öðru að
búast. I Danmörku er aðalmarkaðurinn. En svo stendur á, að Danmörk er
sjálf í vandræðum með sín eigin bankavaxtabrjef.
Og af því að við erum
háðir þessu litla landi, getum við ekki
sótt til annarra landa. Við getum ekki
búist við öðru svari en þessu: »Farið
til ykkar sambandslands*. Því að aðrar þjóðir líta jafnvel svo á, að þær
styggi Dani með því að veita okkur
lán. Þannig er ástandið. Og meðan
svo er, er ekki hægt að búast við miklum árangri, þó að maður væri fenginn
til þess að auka lánstraust okkar erlendis.
Hæstv. ráðherra talaði um, að dagskrá
meiri hlutans væri óþingleg. Jeg fæ
ekki sjeð, að hún sje það, þó að þingið
skori á stjórnina að ýta á bankastjórnina að gjöra þær ráðstafanir, sem þar
er talað um. Þetta er ekki annað en
það, sem oft skeður. Jeg álít alveg lýtalaust fyrir deildina, að samþykkja þessa
dagskrá.
Dagskrá minni hlutans ersvoviðtæk,
að hún mundi liafa þrefaldan kostnað
í för með sjer á við hina, ef hún væri
samþ. Og er það því tilfinnanlegra, sem
lítil von er um árangur. Menn verða
að gæta að því, að næstu árin er ekki
viðlit að selja verðbrjef í öðrum löndum,
hvorki í Danmörku nje annarsstaðar.
Eftir styrjöldina munu flest lönd eiga
nóg með sig.

1341

Stjórnarfrumvörp, feld eða vísað til stjórnarinnar.

1342

Landsbankastjórn.

Jeg skal ekki deila um það við hæstv.
ráðherra, hvort heppilegra sje, að bókari og gjaldkeri bankans sjeu skipaðir
af landsstjórninni eða ekki. Jeg hefí
mína meiningu um það og hann sina.
Jeg benti á annmarkana við það fyrirkomulag i fyrri ræðu minni. Og því
vil jeg bæta við, að enginn i þessum
sal þekkir betur hvað við á i þvi efni
en bankastjórnin. Hún ein hefír reynsluna til að byggja á. Það var vitanlega
rjett hjá bæstv. ráðherra, að bankastjórnin getur kært þessa starfsmenn, ef þeir
óhlýðnast henni. En áranginn af þeirri
kæru er mikið kominn undir því, hvernig
stjórnin tekur í málið, hvort hún vill
heldur vikja bankastjórninni frá eða
þeim seka.
Jeg get ekki heldur fallist á skoðanir
hæstv. ráðherra um gæslustjórana. Að
visu eru þeir raeðstjórnendur, en jeg
skoða þá jafnframt aðallega sem vinnumenn Lankans, og þeir eru því nýtari,
sem þeir vinna meira. Og vitanlega
kemur ekki annað til mála, eins ogjeg
hefi áður sýnt fram á, jafnvel þó bankastjórarnir verði þrír, en gæslustjórarnir,
kosnir af Alþingi, haldi áfram að starfa
i bankanum.
Hæstv. ráðherra sagði, að það eitt
væri ekki nóg, að verslunarfróður maður væri í bankanum, þótt hann kannaðist við, að það væri nauðsynlegt, en
hann þyrfti jafnframt að hafa víðsýni í
í verslunarmálum. Þetta er auðvitað
rjett, en jeg þekki ekki einn einasta lögfræðing hjer á landi, sem hafí viðtækan verslunarfróðleik. Og jafnvel þótt
lögfræðingur sæti ekki i stjórn, þá hefí
jeg marg sýnt fram á það, að bankinn
getur fengið eins ábyggilega lögfræðislega aðstoð og lögfræðingurinn sæti í
stjórninni, ef að eins væri leitað til
góðra manna, og þá er auðvelt að fá
hjer í Reykjavík.
Jeg skal ekki fjölyrða þetta meir;

frumv. gengur hvort sem er ekki fram.
Þetta, sem jeg hefi sagt, er að eins að
skoða sem leiðbeiningu fyrir eftirtímann.

Frainsni, minni bl. (Jón MagnÚ&son): Hæstv. ráðherra hefír tekið
ýmislegt af þvi fram, sem þurfti að
Bvara, t. d. orðum 1. þingm. G.-K. (B.
K.) um það, aö pólitísk afskifti stjórnarinnar af bankanum gætu verið hættuleg. Því er nú svo varið, að ekki verður hjá því komist, þar sem þingræði er,
að þar er stjórnin meira óg minna háð
meiri hluta þings, og það getur komið
fyrir, að pólitík ráði nokkru stundum
um afskifti stjórnarinnar af embættum
og embættismöhnum. Þessu verða bankastjórarnir að sæta, sem allir aðrir embættis- og sýslunarmenn landsins. Vissulega hefír þetta fyrirkomulag sömu kosti
og galla gagnvart bankanum og öðrum
ðtofnunum. Það er því ekki annað en
hjegilja, að vera að tala um þennan
háska, sem nokkuð sjerstakt fyrir bankann. En þangað til sönnur eru á það
færðar, verð jeg að mótmæla því, að þetta
fyrirkomulag sje sjerstaklega óheppilegt fyrir bankana.
Jeg er samdóma hæstv. ráðherra um
það, að það sje rangt hjá háttv. þingm.
G.-K. (B. K.), að gæslustjórarnir eigi að
sitja i framkvæmdarstjórn bankans. Samkvæmt reglugjörðinni eru þeir til aðstoðar og eftirlits. Stjórninni er skift i
framkvæmdarstjórn og eftirlitsstjói n, og
er auðsætt að gæslustjórarnir eiga heima
i eftirlitsstjórninni. Þess vegna var það
lika rjett hjá háttv. þingm. (B. K.), þegar hann líkti gæslustjórunum við bankaráð.
Háttv. þingm. (B. K.) taldi það rangt
i nefndaráliti minni hlutans, að starfafje bankans hefði verið aukið 1913, þvi
að hann hefði fengið starfsfjeð áður.
Þetta er stakasti misskilningur hjá hv.
þingm. (B. K.). Ef jeg á t. d. skuld,
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10 þús. krónur, sem afborgast eiga árlega með jöfnum afborgunum á 10 árum, en mjer eru í 10 ár gefnar 1000
kr. árlega, eykst þá ekki fje mitt um
10000 kr. á 10 árum?
Þá talaði háttv. þingm. (B. K.) um
það, hversu óheppilegt það værí, að
bankastjórnin rjeði ekki skipun fjehirðis
og bókara bankans. Jeg fyrir mitt leyti
fæ nú ekki sjeð, hvers vegna samvinnan ætti að ganga verr, þótt þessir starfsmenn væru allir skipaðir af sama valdi,
og það ætti háttv. þm. (B. K.) að vita,
að um ýmsar aðrar stofnanir landsins
gildir þessi regla, svo sem um póstraenn
og símamenn. Jeg fæ ekki sjeð, að
sjerstakar ástæður sjeu til þess, að víkja
frá þeirri reglu, að því er þessa einu
stofnun snertir. Það er þá einhverri
sjerstakri óhepni að kenna, ef ólag er á
þessu í bankanum.
Hv. 1. þm.Húnv. (G. H.) talaði um það,
að nauðsynlegt væri, að taka íslandsbanka lika til athugunar í þessu efni, og
sje jeg ekkert á móti því. Annars sje
jeg ekki ástæðu til mikilla málalenginga
að sinni; væntanlega koma peningamál landsins til umræðu siðar á þessu
þingi, og gefst þá tækifæri til þess, að
taka þeBsar umræður upp af nýju. Jeg
vænti þess, að hin rökstudda dagskrá
minni hlutans verði samþykt, vegna
þess, að hún er víðtækari en hin og
gæti komið að meiru gagni, ef hún yrði
tekin til greina.
Káðherra: Það er að eins örstutt
athugasemd út af ræðu háttv. 1. þm.
G.-K. (B. K.). (Bjöm Kristjánsson: Jeg
er dauður). Jeg skal ekki halda óvinsamlega líkræðu. Viðvíkjandi dagskrá
þeirri, ’er meiri hluti nefndarinnar ber
fram, þá skal jeg geta þess, að jeg tel
hvorki heppilegt nje hyggilegt, að samþykkja hana. Hún gefur stjórninni
ekkert vald i málinu, en.ætlast að eins

til að hún stuðli að þvi, að bankastjórnin gjöri það, sem dagskráin fer fram á.
Ef bankastjórnin er á öðru máli en
iandsstjórnin, þá getur hún ekkert gjört.
(Bjöm Kristjánsson: Við erum hlýðin
börn). Já, en sje bankastjórnin á gagnstæðri skoðun, þá getur það orðið til
mikillar tafar, jafnvel þótt hún hafi
hinn besta vilja.
Háttv. þingmaður (B. K.) vildi fæla
menn frá því, að samþykkja dagskrá
minni hl., með því að framkvæmd þess,
er hún fer fram á, hefði kostnað í för
með sjer. En þar er alveg sama máli
að gegna með dagskrá meiri hlutans;
og jafnvel þótt salan á brjefunum verði
eigi framkvæmd þegar í stað, þá geta
tímarnir alt af breytst, og getur verið
rjett, að leita fyrir sjer dálitið áður.
Jeg vil taka það fram, að almenningur, bæði kaupsýslumenn og framleiðendur, kvarta sífelt yfir þvi, að fje vanti
og ekkert sje gjört af hálfu stjórnarinnar nje bankastjórnarinnar, til þess að
bæta úr þvi. Maður þarf ekki annað
en fara út á götu, þá kveða þessar
raddir stöðugt við. (Bjöm Kristjánsson:
Menn kvarta alt af um slíkt). Það er
auðvitað, að ekkert verður gjört svo
öllum líki, en því er nú óneitanlega
svo farið, að hjer þarf að bæta úr.
Viðvíkjandi orðum háttv. þingmanns
(B. K.) um skipun bókara og gjaldkera
i Islandsbanka, þá er það ekki rjett, að
þessir starfsmenn sjeu skipaðir af bankastjórninni. Það er bankaráðið, sem
skipar þá. í öðrum löndum er þvi líka
svo farið, að þar sem þjóðbankar eru,
skipar stjórnin þessa starfsmenn, en í
»privat«-bönkum gjörir bankaráðið það.
(Björn Kristjánsson: Bankastjórn ber
þá ekki ábyrgð á mönnunum). Jú, vitanlega ber hún ábyrgð á þvi, að þeir
ræki sín verk. Ohlýðnist þeir löglegum skipunum bankastjórnarinnar, þá
ber hún sig auðvitað upp undan því, og
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er landsstjórninni eða yflrstjórn bankans þá auðvitað skylt að bæta úr því.
Jeg hygg, að háttv. þm. (B. K.) hafi
ekki skilið mig rjett, þar sem hann var
að tala um lögfræðislega aðstoð til
bankastjórnarinnar. Við skulum hugsa
okkur þau tvö tilfelli, að lögfróður maður sje í stjórn, og hitt, að öll stjórnin
sje ólögfróð. Komi nú eitthvert lögfræðislegt atriði til álita, þá leitar stjórnin auðvitað ráða hins lögfróða bankastjóra. Hann segir, að atriðið sje vafasamt, en bann myndi leysa úr því á
þenna og þenna hátt. Bankastjórnin
fylgir auðvitað tillögu hans og skrifar
undir ráðstöfunina eins og hann vill
hafa hana. Sje aftur móti enginn lögfróður maður í stjórn bankans, þá leitar
stjórnin til einhvers lögfræðings út í bæ.
Hann kveður atriðið vafasamt, nefnir
2—3 lausnir, sem allar má verja. Mjer
þykir sennilegt, að hann mundi oft svara
eitthvað á þessa lund. Jeg þekki slikt
af eigin reynslu, þvi að slikt kemur svo
þráfaldlega fyrir, að ekki er hægt að
gefa alveg ótviræða úrlausn. Bankastjórnin verður því í þessu tilfelli, að
ráða málinu til lykta upp á eigin spit*
ur.
Háttv. 2. þm. Rvk. (J. M.) hefir svarað orðum háttv. þm. (B. K.) um hin
politísku afskifti stjórnarinnar af bankanum. En jeg er samdóma háttv. þm.
(B. K ), að pólitik í sambandi við bankann er óheppileg. Það færi best á þvi,
að allir þjónar hans stæðu algjörlega
fyrir utan alla flokkapólitík. Þar sem
það hefir orðið að ráði, að útiloka landsyfirdómendur frá þvf, að taka þátt í
þingsetu, þættí mjer best fara á þvi, að
hið sama væri látið gilda um bankaBtjóra. Undir yfirdómendur bera ekki
nema 50—60 dómsmál á ári, en samt
sem áður hafa þeir verið sviftir kjörgengi, af ótta við það, að þeir kynnu
Alþt. 1915. B. III.

að líta öðru vísi á málin af pólitískum
ástæðum.
Aftur á móti bera undir
bankastjórana mörg hundruð mál árlega,
þar sera það gæti komið til greina, að
þeir litu, óafvitandi, dökkum eða ljósum augum á málinu, eftir því hverrar
skoðunar viðkomandi maður væri. í
báðum þessum stöðum er það jafnskaðlegt, að menn sjeu riðnir við flokkspólitik. Mjer dettur ekki f hugaðsegja,
að mennirnir dæmdu rangt visvitandi;
það getur komið fyrir, án þess að þeir
hafi hugmynd um það sjálfir. Löggjafarvaldið hefir að minni hyggju ekki
verið »kon8equent« í þessu efni. Það
hefði líka átt að svifta bankastjóra þjóðbanka vors kjörgengi.
Frsm.nieirihlJJónJónsson): Hv.
frsm. minni hl. (J. M.) þótti það ákvæði
dagskrár meiri hlutans, að bankastjómin skyldi sjá um útvegun þess manns,
er hún talar um, bæði óþinglegt og
óheppilegt. Jeg get ekki fallist á þessa
skoðun háttv. þm. (J. M.). Jeg fæ ekki
annað sjeð en stjórnin geti kosið bankastjómina til þess að framkvæma þessa
ráðstöfun. Þverskallist hún við þvi, þá
getur land8Stjórnin vikið henni frá. En
ástæðan til þess, að uppástunga okkar
fór i þessa átt, var sú, að við álitum
þetta myndi verða affarasælla. Jafnvel þótt landsstjórnin væri vel kunnug,
þá mundi bankastjórnin þó eiga hægra
með að bitta á rjetta manninn.
Enn fremur skal jeg leyfa mjer að
benda á, að það er sá munur á dagskránum, að dagskrá minni hlutans
gjörir ekki ráð fyrir þesum manni fyrir
næsta þing, en dagskrá okkar bindur
atriðið að eins við lok ófriðarins. Fari
nú svo, að hann endi bráðlega, þá eru
líkur til þess, að málið geti orðið fyrr
útkljáð á þenna hátt. Standi hann
aftur á móti lengur yfir, þá er ekki
85
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gjörlegt að ráðast í þetta, fyrr en hann
er úti.
Jeg finn svo ekki ástæðu til þess að
fara frekar út í málið, þar sem umræður eru orðnar talsvert langar.
ATKVGR.:
Rökstudda dagskráin frá meiri hluta
nefndinnar [borin fram af Jóni Jónsyni, 2.
þm. N.-Múl., sjá A. 313] feld með 14:
11 atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já:
nei:
Björn Hallsson,
Eggert Pálsson,
Bened. Sveinsson, Einar Arnórsson,
Bjarni Jónsson,
Einar Jónsson,
Björn Kristjánsson, Guðm. Hannesson,
Guðm. Eggerz,
Hannes Hafstein,
Hjörtur Snorrason, Jóhann Eyjólfsson,
Jón Jónsson,
Jón Magnússon,
Sigurður Eggerz, Magnús Kristjánss.,
Skúli Thoroddsen, Matth. Olafsson,
Þorleifur Jónsson, Pjetur Jónsson,
Þór. Benediksson. Sig. Gunnarsson,
Sig. Sigurðsson,
Stefán Stefánsson,
Sveinn Björnsson.
Rökstudd dagskrá minni hl. [borin
fram af Jóni Magnússyni, 2. þm. Rvk, sjá
A.314] samþ. með 22 : 3 atkv.,að viðhöfðu
nafnakalli, eftir ósk nokkurra þingm.,
og sögðu
já:
nei:
Eggert Pál88on,
Bened. Sveinsson,
Bjarni Jónsson,
Hjörtur Snorrason,
Einar Arnórsson, Skúli Thoroddsen.
Einar Jónsson,
Hannes Hafstein,
Jóhann Eyjólfsson,
Jón Magnússon,
Magnús Kristjánss.,
Matthías Ólafsson,
Pjetur Jónsson,
Sig. Gunnarsson,
Sig. Sigurðsson,
Stef. Stéfánsson,
Sveinn Björnsson.

Björn Hallsson, Björn Kristjánsson,
Guðm. Eggerz, Guðm. Hannesson, Jón
Jónsson, Sig. Eggerz, Þorleifur Jónsson,
og Þór Benediktsson geiddu ekki atkv.,
og töldust til meiri hlutans.
Frumv. þar með
vísað til stjórnarinnar.

Að lokinni atkvgr. mælti
Forsetl: I sambandi við þessa atktæðagreiðslu, skal jeg leyfa mjer að
vekja athygli háttv. þingmanna á 42.
gr. þingskapanna, um skyldu þingm. að
greiða atkvæði, sjerstaklega við nafnakall. Að vísu geta þingmenn hliðrað
sjer hjá atkvæðagreiðslu með þvf, að
leiða rök að þvi. En ef slik rök koma
ekki fram, eða eru eigi tekin gild, er
úrræðið, að telja þingraennina með meiri
hlutanura. Nú getur staðið svo á, að
atkvæði sjeu jöfn, og því enginn meiri
hluti, eða að hvorki með nje móti sje
meira en helmingur af atkvæðum þeirra
þm., sera á fundi eru, og þá eru úrslit
málsins að miklu leyti komin undir tilviljun, sem auðsjáanlega er gagnstætt
anda þingskapanna. Þetta vil jeg biðja
háttv. þingmenn að hugleiða.

2. Fjðlgun ráðherra.
Á 2. fundi í Nd., fimtudaginn 8. júli,
var útbýtt
Frumvarpi til laga um breyting á lögum nr. 17, 3. okt. 1903, um aðra skipun
á œðstu umboðsstjórn Islands. (A. bls.
159—161).
Á 4. fundi í Nd., mánudaginn 12. júli,
var frv. tekið til 1. u m r.
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Ráðhorra: Það, sem frumv. þetta
fer fram á, er ekkert nýmæli, því að
4—5 árin siðustu hefir mikið verið skrifað um það i blöðin og talað og samþykt um það á Alþingi, hversu óheppilegt það væri, að hafa einungis einn
ráðherra hjer á landi. Auðvitað gat
þessu ekki orðið breytt fyrr en stjórnarskrárbreytingin hafði náð fram að ganga.
Jafnframt því, að stjórnarskráin var staðfest, hlutu lög um afnám ráðherraeftirlauna staðfestingu. Sú mótbára á móti
fjölgun ráðherra, að hún mundi hafa
eftirlaunabyrði i för með sjer, er þvi
fallin úr sögunni.
I athugasemdunum við frumv. er
gjörð grein fyrir því, hvers vegna stjórnin telur þessa* breytingu nauðsynlega.
Sje jeg ekki þörf á að rekja þær ástæður nánar við þessa umræöu.
Eitt atriði get jeg búist við, aö ýmsir
felli sig ekki við, og það jafnvel þeir,
sem annars eru hlyntir þessari breytingu. En það er, að stungið er upp á
tveimur ráðherrum. Oftast hefir verið
talið hagkvæmast, að þeir væri þrír.
Jeg fyrir mitt leyti gjöri þetta ekki að
neinu ágreiningsatriði.
(Jm það er jeg viss, að það mun
marg borga sig fyrir landið, að fleiri en
einn maður hafi stjórnina á hendi og
beri ábyrgð á henni. Það má vel vera,
að þetta mál mæti mótspyrnu af likum
ástæðum og 2. málið á dagskr. (Landsbankastjórn). Jeg get ekki sett það fyrir
mig, en verð að halda því fram, sem jeg
tel sjálfur rjettast og heppilegast.
Jón Magnússon: Jeg vil leyfa
mjer að stinga upp á, að fimm manna
nefnd verði kosin í þetta mál, að 1.
umr. lokinni.
Guðmundur Hannesson: Mjer
líst, að það muni vera óheilladagur i

dag, því að flest frumv. á dagskránni
eru ekki að mínu skapi, og að ýmsu
leyti athugaverð. Jeg skal þó ekki tefja
umræðurnar lengi, en að eins gjöra fáar almennar athugasemdir við frumv.
það, sem hjer liggur fyrir.
Margir munu sammála stjórninni um
það, að skipulagið á æðstu stjórn landains sje ekki allskostar heppilegt, og að
svo miklu leyti er nokkur ástæða til,
að reyna til að bæta úr því. Hitt er
annað mál, hvort frumv. þetta ræður
verulega bót á göllunum.
Hvað er þá það, sem einkum er athuguvert i stjórnarfari voru? I mínum
augum er það einkum tvent: Festuleysi
stjómarinnar, tíðu stjórnarskiftin með öllu
því trufli, er þau valda, og hins vegar
að öll stjórn landsins er einhliða flokksstjóm. Þetta tvent virðist mjer mestu
skifta, þó að ilt sje lika, að störf ráðherra eru svo margbrotin, og flest þess
eðlis, að engir aðrir en lögfróðir menn
eiga auðvelt með að taka þau að sjer.
Þá vil jeg ekki bera á móti þvi, að hjer
er einum manni trúað fyrir miklu, og
mikil ábyrgð á hann lögð, en þess ber
að gæta, að honum er venjulega kunnugt um afstöðu stjórnarflokksins, og að
hann heflr ýmsa góða menn til að ráðgast við, skrif8tofu8tjóra sína o. fl.
En bætir þá frumv. þetta úr helstu
vandkvæöunum ? Ekki verður stjórnin
fastari í sessi, því að eftir sem áður
stendur hún eða fellur með flokknum.
Ekki er á neinn hátt bætt úr misfellum
þeim og viðsjám, sem leiða af þvi, að
stjórnin er algjör flokksstjórn. Helstu
gallarnir á stjórnarfarinu eru að engu
bættir.
Þá skal jeg að eins drepa lauslega á
nokkur atriði í athugasemdunum við
stjórnarfrumv. Þar er þess getið, að
enginn einn maður sje fær um að kynna
sjer öll þau mál, er snerta stjórn lands86»
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ins, og inna þau verk af hendi, scm af
stjórninni eru heimtuð. Þetta er aldrei
nema satt. En engir tveir menn eru
færir um þetta heldur. Þekkinguna mun
ávalt bresta, meðan stjórnin er ekki
fastari í sessi en nú er. Annars bjóst
jeg ekki við þvi, að háttv. núverandi
ráðherra, sem allir telja sjerstakan dugnaðarmann, yrði fyratur til að kvarta
undan ertiðinu við stjórnarstörfin, og
að hann treysti sjer ekki til að leysa
þau af hendi. Hannes Hafstein hefir
borið þessa byrði í mörg ár, komist vel
út af því öllu og ekki kvartað. Það
gjörði siðasti ráðherra ekki heldur.
Þá er minst á það í athugasemdunum, að þessi breyting leiði til þes9, að
stjórnin eigi hægara með að undirbúa
mál undir Alþingi en áður. Það má
vel vera. Reyndar skilst mjer, að stjórnarfrumv. sjeu í þetta skifti fleiri en
nauðsynlegt er.
Seinast er getið um það, að útgjaldaauki verði þetta ekki. Það er bygt á
því, að eftirlaun ráðherra falla nú úr
sögunni. Jeg sje ekki, að oss sje endilega skylt að eta upp þann hagnað,
sem það hefir í för með sjer, með þvi,
að fjölga ráðherrum. En kostnaðurinn
út af fyrir sig skiftir ekki mestu máli.
Hitt er aðalatriðið, að bi eytingiu er ekki
til neinna bóta, nema síður sje. Nú
situr þó einn maður í stjórnarráðinu,
sern er vel kunnugur og hefir yfirlit yfir
öll stjórnarstörfin. Það er landritarinn.
Þegar hann er farinn, þá hefir enginn
það yflrlit.
Hæstv. ráðherra ljet svo sem þetta
mál mundi hafa mikið fylgi. Jeg hefi
orðið var við annað. Mjer er kunnugt,
að Alþingi er því lítt fylgjandi, og jeg
hygg, að fjölgun ráðherra mælist illa
fyrir úti um land. Að minsta kosti var
kjósendum í mínu kjördæmi lítið um
þetta gefið,

Bjarni Jónsson: Jeg skal ekki
hafa langan pistilinn. Jeg vil að eins taka
tvent fram. í fyrsta lagi er það að
eins hlægilegt, að hafa ráðherrana ekki
nema tvo, úr því að breytt er til á
annað borð. Jeg sje ekki, að tveir ráðherrar sjeu á nokkurn hátt betri en
einn, og sjerstaklega þar sem gjört er
ráð fyrir, að annar sje forsætisráðherra.
Hinn ráðherrann verður ekki annað en
»inutile pondus terrae« aftau við hann.
Það er engin trygging fyrir því, að
hann verði ekki beittur gjörræði, af
þeim, sem meira má. Ef ráðherrunum
verður fjölgað, eiga þeir að sjálfsögðu
að verða þrír. Það verður að geta staðið
í odda með þeim, til þess að þeir hafi
eitthvað að þýða.
Þá er hitt atriðið. Eins og menn
vita, hefir ný stjórnarskrá verið staðfest. Þvi fara í hönd nýjar kosniugar.
Þetta mál á þvi að sjálfsögðu að koma
fyrir kjósendur, úr því að dyrnar eru
opnar til þess. Það er engin ástæða til
að hraða því svo, að þeim gefist ekki
kostur á að láta í ljós skoðun sina á
því. Og því síður er ástæða til að
hraða þessu máli, þar sem öll líkindi
eru til, að núverandi hæstv. ráðherra
(E. A.) hafi völd fram yfir næstu kosningar, eftir því liði að dæma, sem hann
hefir á að skipa; en hann er, eins og
kunnugt er, einhver mesti verkmaður,
sem við þekkjum, og að því skapi ósjerhlifinn. Jeg ætla, að það sje fullkomlega rjett, sem háttv. 1. þm. Húnv. (G.
H.) sagði um það atriði.
Jeg hygg, að best væri, ef hæstv.
ráðherra vildi taka þetta frumv. aftur,
og leggja það fyrir næsta þing eftir nýafstaðnar kosningar.
Jeg sje, að einu úr hans fjölmenna
flokki, háttv. 1. þm. Húnv. (G. H.), hefir
sömu skoðun á þessu máli og jeg. Mjer
er þáð mikil ánægja, einkum þar sem
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jeg get búist við, að bann fari nú að
snúast á áttinni, og að þeirri hörðu átt
linni, sem nú befír gustað úr um brið.
ATKVGR.:
Frumv. visað til 2. umr. með 14 shlj.
atkv.
Fimm manna nefnd samþ. með 19
shlj. atkv.
Kosningu hlutu með hlutfallskosningu:
Sigurður Eggerz,
Skúli Thoroddsen,
Hannes Hafstein,
Stefán Stefánsson,
Sigurður Gunnarsson.

Á 50. fundi í Nd., föstudaginn 3. sept.,
var frumv. tekið til 2. umr. (A. bls.
159-161; þgskj. n. 679, 723).
Brtt. 723 var ofseint fram komin, en
leyfð af ráðherra með samþykki deildarinnar.
Frsm. (Hannes Hafsteiu): Eins
og kunnugt er orðið af nefndarálitiuu á
þgskj. 679, hefir nefndin komist að þeirri
niðurstöðu, að þótt æskilegt sje, að ráðherrum verði fjölgað í náinni framtíð,
þá telur hún þó heppilegt, að fjölgunin
komi ekki til framkvæmdar á þessu
þingi, heldur verði frestað að ákveða
nokkuð um það, þangað til kosningar
hafi farið fram. Jeg þarf ekki að endurtaka nú ástæður nefndarinnar fyrir
þessari niðurstöðu. í þvi efni get jeg
skírskotað til nefndarálitsins.
Að eins skal jeg geta þess, að nefndin leit svo á, að á þessum timum hlyti
vandamesta starf stjórnarinnar að lúta
að dýrtíðar- og stríðshætturáðstöfunum,
og aukning á störfum hennar stæði nú
i bráðina aðallega í sambandi við það,
en önnur þjóðþrifastörf, er nýja starfs-

krafta útheimtir af landsstjórnar hálfu,
yrðu að bíða betra tima. En nú hefir
þingið sjeð stjórninni fyrir hjálp í þvi
efni, með því að skipajiina svo kölluðu
»Velferðarnefnd« við hlið stjórnarinnar,
henni til aðstoðar til næsta þings, áþekt
þvi eins og fleiri ráðherrar sætu á rökstólum saman. Nauðsynin á fjölgun
ráðherra er því ekki jafn mikil eins og
ella mundi verið hafa.
Jeg skal svo ekki fjölyrða frekar um
þetta mál, en einungis geta þess, að jeg
get ekki greitt brtt. á þgskj. 723 atkv.,
því jeg lít svo á, að í henni felist mótmæli gegn þvi, að ráðherrum verði
fjöigað, en slíkt var alls ekki tilgangur
nefndarinnar; meiri hluti hennar hefir
orðið ásáttur um tillögu til rökstuddrar
dagskrár, og leyfi jeg mjer að leggja
það til, að hin háttv. þingdeild samþykki hana. Dagskráin er svo hljóðandi:
I þvi trausti, að stjóm og kjósendur athugi ndnar til nœsta þings,
hvort ekki sje rjett að ráðherrar verði
3, tekur deildin fyrir nœsta mál á
dagskrá.
Guðmundur Hanncssou: Jeg
ætla ekki að segja annað en það, að
jeg get ekki greitt þessari dagskrá atkvæði. Jeg lit svo á, að þingið geti
gjört margt heppilegra nú á tímum en
að hugsa um hvort ráðherrar skuli
verða 3 framvegis, eða ekki.
Jeg veit ekki hvort kjósendur hafa
athugað málið alment; en jeg veit, að
mörgum er það ógeðfelt.
Sigurður Eggerz: Jeg á brtt. á
þgskj. 723. Jeg leit svo á, að ef deildin vildi samþykkja eitthvað i þessu
máli, þá væri rjettara að hafa það
þannig, að deildin væri samt sem áður
»neutral« i málinu, þ. e. a. s., að hún
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Ijeti ekki að nokkru uppi álit sitt um
það, hvort rjett væri að fjölga ráðherrum eða ekki.
Háðherrann: Það er vitanlega algjörður óþarfi að eyða möigum orðum
að þessu máli, því að jeg býst við því,
að dagskráin verði samþykt. Jeg skal
þó lýsa yfir því, að stjórnin getur verið
ánægð með undirtektir nefndarinnar í
þessu máli, því að hún er sammála
stjórninni í því, að rjett sje að fjölga
ráðherrum, þó það verði ekki gjört nú
á þessu ári. Sömuleiðis skal jeg taka
það fram, að jeg gjöri það ekki að neinu
kappsmáli, hvort ráðherrar verði 2
eða 3. En þótt stjórnin geti, eins og
jeg hefi sagt, verið ánægð með gjörðir
nefndarinnar, þá get jeg þó ekki annað
sagt en að mjer kom þetta mjög á
óvart, að málið skyldi fá þessar undirtektir, ekki síst vegna þess, að Alþingi
það, sem nú situr, hefir fyrir skömmu
afgreitt stjórnarskrá, þar sem beint er
tekið fram, að ráðherrar skuli vera 3.
Úr þvi að Alþingi vill fresta þessu
máli, jafnframt og það viðurkennir, að
störf ráðherra sjeu svo sundurleit og
margbrotin, að ekki megi búast við, að
hann geti fullnægt öllum þeim áskorunum, sem til hans er beint, hvort heldur það eru rökstuddar dagskrár, þingsályktunartillögur eða annað, þá get jeg
fyrir mitt leyti látið mjer þau málalok

vel lynda. Þess mun langt að bíða, að
við eignumst svo algjöran mann, að
hann geti kynt sjer alla skapaða hluti
milli himins og jarðar, sem þingið segir
honum að gjöra. Jeg býst við að
það væri sama, hvaða maður sæti í ráðherrasætinu, að þinginu mundi ekki
finnast hann fullnægja kröfum þeim,
sem tii hans eru gjörðar.
ATKVGR.:
Brtt. á þgskj. 723 feld með 14 : 10
atkv. að viðhöfðu nafnakalli, o;& sögðu
jd:
nei:
Björn Halisson,
Eggert Pálsson,
Bjarni Jónsson,
Einar Arnósson,
Björn Kristjánsson, Hannes Hafstein,
Guðm. Eggerz,
Jóhann Eyjólfsson,
Guðm. Hannesson, Jón Jónsson,
Hjörtur Snorrason, Jón Magnússon,
Sigurður Eggerz,
Magnús Kristjánss.,
Stefán Stefánsson, Matth. Olafsson,
Þorleifur Jónsson, Pjetur Jónsson,
Þór. Benediktsson. Sig. Gunnarsson,
Skúli Thoroddsen,
Sveinn Björnsson.
Einar Jónsson og Sigurður Sigurðsson
greiddu ekki atkv., og töldusti til meiri
hlutans.
Benedikt Sveinsson var fjarverandi.
Rökstudda dagskráin frá nefndinni (A.
679, sbr. 730) samþ. með 13 shlj. atkv.,
og frumv. þar með
fallið.
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II.
Þingmannafrumvorp.

1. Verðtollur.
Á 6. fundi i Nd., miðvikudaginn 14.
júli, var útbýtt
Frumvarpi tíl laga um verðtoll (A. 32).
Á 8. fundi í Nd., föstudaginn 16. júli,
var frumv. tekið til 1. umr.
Flutnm (Bjarni Jónsson): Jeg
ætla, að jeg hafi getjð þess áður, að
jeg mundi flytja þetta frumvarp nú á
þinginu. Jeg ætla mjer ekki að hefja
neinar umræður ura það nú. Tillaga
mtn er sú, að frumv. verði visað til
nefndar þeirrar, sem um tollmálin á að
fjalla.
Ráðherra: Jeg býst ekki heldur
við þvi, að jeg muni þreyta háttv. þingdeild með löngu máli i þetta sinn. Annars skal jeg játa það, að jeg bjóst við
þvi, að háttv. flutnm. (B. J.) mundi mæla
mörg og fögur orð með frumvarpi sínu,
fyrst hann er því hlyntur, að tollur sje
miðaður við verð, en ekki þunga.
Jeg skal ekkert fara út i það, hvor
stefnan muni heppilegri. En benda vil
jeg á það, að svo er að sjá sem þetta
frumv. sje mjög laklega undirbúið. Mun
háttv. flutnra. (B. J.) líklega hafa tekið
upp óbreytt frumv. það um verðtoll,
sem lá fyrir þinginu 1912; en með því
að hin almennu tolllög hafa breytst síðan, þá hefði háttv. flutnm. átt að taka
það til greina; svo er það og óviðkunnanlegt, að sjá vitnað til lagaheimilda,
sem eigi eru til. Þvi má auðvitað svara,
að þess konar agnúa megi laga i nefnd.
Jeg skal ekki fara út í einstök atriði, en benda vil jeg á það, að ekki
mun frv. þetta hafa verið mikið hugsað

í sumum atiiðum. Skal jeg nefna sem
dæmi, að tolluriun af gulli virðist vera
settur óhæfilega hátt eftir frumvarpinu.
Tökum t. d., að banki flytti inn í landið % miljón króna í gulli. Eftir frumv.
ætti hann að greiða í toll 15 þús. kr.
Þetta er að eins einstakt dæmi, og raá
búast við, að það verði athugað ásamt
öðru, sem flnna má að frumvarpinu.
Annað mál er það, að vera má, að
heppilegra sje að ýmsu leyti, að leggja
toll á verð en þunga. Þó telja skattfræðingar miklu örðugra eftirlit með
verðtolli. Það er satt, að í sumum lönd'um er hafður, eða heflr verið til skamms
tíma, verðtollur, en mjög hafa sumir
látið illa yfir þeim tolli, vegna eftirlitsins.
En svo jeg snúi aftur að stefnu þeirri,
sem frumvarpið hvilir á, þá skilst mjer
svo, að ef miðað er við verðmæti, þá
hækki tollurinn eftir þvi, sem varan
hækkar i verði. Tökum t. d. dýrtíð,
eins og nú; nú eru kolin 100% dýrari
en í fyrra. Eftir frumv. skilst mjer,
að tollurinn hækki að sama skapi. Þetta
atriði er vert að athuga.
Það leynir sjer ekki, að frumv. er
mjög lítið undirbúið, og er ilt að flytja
á þingið frumv. svo óvandlega gjört.
Þingið getur ekki á svo stuttum starfstima, sem það hefir, afgreitt jafnmikilsvert mál. Þess vegna held jeg, að þótt
mörgum sje ekki vel við vörutoll, þá
sje betra að bíða við i bráðina, heldur
en að hleypa í gegn svo algjörlega
óundirbúnu frumvarpi.
Flutnm. (Bjarni Jónsson): Það
er rjett hjá hæstv. ráðherra, að frumv.
er ekki undirbúið af mjer. Jeg tók það
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upp, eins og það lá fyrir til 3. umr. á
þinginu 1912. Höfðu þá margir lögfróðir menn um það fjallað, svo jeg taldi
ekki hætt vlð því, að nefnd gæti ekki
tekið það til meðferðar, og hirti jeg því
ekki um að laga á þvi þá galla, sem á
væru frá mínu sjónarmiði. Hafði jeg
hugsað mjer, að geyma allar umræður
um frumvarpið þangað til nefnd hefði
fjallað um það, og mjer og öðrum, þar
meðal hæstv. ráðherra, geflst kostur á,
að gjöra tillögur til breytinga.
Það atriði, sem hæstv. ráðherra tók
fram, að tollurinn hækkaði þegar verð
vörunnar hækkaði, er að vísu rjett. En
óvenjulega verðhækkun er rjett að skoða
8em óhapp, og þess er einnig að gæta,
að tollurinn lækkar, þegar varan lækkar í verði, og er það að skoða sem happ.
Jeg veit ekki, hvort menn vilja leggja
mikið upp úr þessu frumvarpi, en engum mun þó dyljast það, að grundvallarreglan, sem í því felst, að leggja á
verð en ekki vog, er miklu rjettlátari
og nær skynsemi. Yfirleitt tel jeg alla
tolla rangláta, hverju nafni sem nefnast, nema verndartolla, þegar alveg sjerstaklega stendur á.
Magnús Kristjánsson : Jeg býst
ekki við, að það verði sagt, að við
háttv. þm. Dal. (B. J.) og jeg höfum
ætíð verið sammála. En nú vill svo
til, að skoðanir okkar falla saman að
vissu leyti. Jeg hefi frá því fyrsta verið verðtollsmaður, og tel óyggjandi rök
fyrir því, að sá tollur sje miklu rjettlátari en vörutollur. Eins og kunnugt
er, voru vörutollslögin samþykt út úr
neyð, og ekki var þar langur undirbúningstimi, svo að eigi siður mætti heimfæra það upp á þau lög, sem hæstv.
ráðherra finnur að þessu frumv., að þau
væru illa undirbúin, þvi að þau voru
flaustraverk. Og þó er annað verra í
efni. Svo hefir litið út, sem einstöku

menn hafi skoðað vörutollslögin sem
eins konar belgan dóm, sem ekki mætti
hagga. Að vísu voru lögin bætt 1913,
en á þingi 1914 var þeim aftur breytt
til hins lakara. Nú sje jeg ekki, að
fært sje að breyta þeim enn af nýju,
enda eru flestir sammála um það, að
þau eigi að hverfa, og i annan stað fer
mjög illa á þvi, að vera alt af að hringla
til með lögin, því það leiðir til þess, að
menn eru i vafa um, hvað gildir. Þess
vegna eru það orð i tima töluð, að byggja
nú tollana á annari undirstöðu, sem að
minu áliti og margra annarra er miklu
eðlilegri og rjettlátari.
Hæstv. ráðherra fann það til foráttu
frumvarpinu, að tollurinn hækkaði og
lækkaði í hlutfalli við verð vörunnar á
hverjum tíma sem er. Mjer finst auðvelt að finna ráð við því. Ekki þarf
annað en að hafa ákveðið hundraðsgjald fyrir t. d. hvert fjárhagstímabil,
þó svo, að stjórnin geti breytt því litið
eitt, ef nauðsyn krefði, einkum ef varau kæmist í geipiverð, og yfirleitt á að
sniða lögin eftir þörfum landsins. Þess
er líka vert að gæta, að það er örsjaldan, að verð verði svo breytilegt sem nú.
Jeg verð því að telja frumv. stefna í
rjetta átt; hitt er annað mál, að frumv.
má laga, og enn fremur, hvort þinginu
líat að taka upp þessa stefnu nú þegar.
Dæmi þvi, er hæstv. ráðherra tók
um gullinnflutning, gjöri jeg ekki mikið
úr. Ur því að honum hefir hugkvæmst
þetta svo snemma, þá er hægur nærri
að laga það.
Jeg vona að mönnum skiljist það, að
það er stefnan, sem nú er um að ræða,
en ekki einstök atriði, þvi þau má alt
af laga.
Ráöherra: Háttv. þm. Dal. (B. J.)
vildi halda þvi fram, að frumv. mundi
allvel undirbúið, með þvi að það hefði
legið áður fyrir þinginu. En það er
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sannast að segja, að bvort sem hann
eða aðrir góðir menn bafa lagt sig mikið eða lítið í bleyti með frumv., þá er
það mjög laklega undirbúið, eins og nú
borfir við. Jeg vil benda á það, að i
8. gr. er ekkert mark tekið á siðari tolllagaviðaukum við lög nr. 54, 11. júli
1911, t. d. lögum nr. 43, 2. nóv. 1914.
Þessa hefði þó háttv. fiutnm. (B. J.) átt
að gæta, sem sjálfur átti þátt í þeirri
lagasetningu. A binu er háttv. fiutnm.
(B. J.) ef til vill ekki gefandi sök, að
visað er til reglugjörðar, sem annaðhvort er ekki til, eða verður afnumin
mjög bráðlega.
. Jeg nefni þetta að eins sem dæmi
upp á undirbúning frumv., en að einstökum atriðum í frumv. má jeg ekki
snúa mjer við þessa umræðu.
Mjer virðist það tilgangur þeirra
háttv. þingmanna, sem talað hafa, að
búin sjeu til lög, sem standi, en ekki'
lög, sem alt af þurfi að vera að káka
við. En ef það hefir verið tilgangur
þeirra, þá hefðu þeir átt að sjá um, að
frumv. hefði hlotið betri undirbúning.
Þetta er þó raunar ekki nýstárlegt,
heldur má það heita alltítt hjer á þingi,
einkanlega hin síðari ár, að málin eru
flutt fram með lökum undirbúningi í
trausti til alviturra nefnda og þau síðan afgreidd í graut og ólagi. Þetta vita
allir, sem þurft hafa að nota lögin.
Það er ekki svo að skilja, að jeg vilji
á nokkurn hátt andmæla þessari stefnu,
verðtollinum, en mjer finst, að allir þeir,
sem hlyntir eru þeirri stefnu, hefðu átt
að athuga málið vandlega, og jafnvel
skora á stjórnina, að undirbúa málið,
heldur en að leggja frumv. svona lagað
fyrir þingið, sem svo þarf, að káka við
ár frá ári, ef að lögum yrði. Stöðugur
hrærigrautur og kák í samfeldri lagasetningu er allajafna til ills, en einkanlega á þetta við um skatta- og tollalögAlþt. 1915. B. m.

gjöf, bæði fyrir innheimtumenn og gjaldendur. Og jeg vil benda á annað atriði
i sambandi við þetta. Mundi það ekki
vera óheppiiegt fyrir lánstraust landsins, að sífelt sje verið að breyta tollunum ? Munu ekki útlendingar digna við
að leggja fje í fyrirtæki hjer, ef þeir
eiga það á hættu, að si og æ sje verið
að breyta og bylta tolla- og skattalöggjöf landsins?
Háttv. þm. Ak. (M. K.) virðist vera
sammála mjer um það, að ranglátt sje,
að tollurinn hækki og lækki i hlutfalli
við verð vörunnar.
Tökum dæmi.
Setjum svo, að kaffipundið kosti nú 1
kr., eftir frumv. yrði þá tollur þar af 3
aur., næsta ár yrði svo pundið 2 kr. og
tollur þá 6 a., án þess að kaupandi væri
í nokkru færari um að greiða þetta
gjald, síður en svo.
Háttv. þm. (M. K.) vildi bæta úr þessum sveiflum vöruverðsins, með því að
láta ákveða hámark tollsins um ákveðinn tima. En hverjum ætlar hann að
ákveða þetta? Framkvæmdarvaldinu
eða löggjafarvaldinu ? Ef framkvæmdarvaldið ætti að ákveða það, þá er ekki
víst, að mönnum þætti það rjettlátlega
gjört, því að framkvæmdarvaldið hefir
innheimtu á tekjum landsins með höndum, og mundi að sjálfsögðu láta sjer
annast um það, að sem mest væri fjeð
í sjóði landsins; því mundi hættvið, að
þá mundi hámarkið sett ofhátt. En ef
löggjafarvaldið til tæki gjaldið, þá gæti
það ekki sett það fyrir skemmri tíma
en 2 ár minst, og þarf ekki langt að
rekja til þess, að mjög getur vöruverð
breytst á skemmri tíma en 2 árum. Ef
gjaldið væri t. d. ákveðið með taxta nú
fyrir árin 1916 og 1917, þá er engum
hægt að segja um það, hvort það sje
sett óhæfilega hátt eða lágt; menn vita
aldrei, hvað verða kann.
Ef frumv. þetta yrði að lögum, býst
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jeg við, að landssjóði væri sjeð fyrir
nægilegúm tekjuauka. Jeg þykist vita,
að háttv. flutningsm. (B. J.) hafi athugað nákvæmlega, hverjar tekjur landssjóði mundu koma af þessum tolli. Ef
vjer litum á verslunarskýrslurnar síðustu frá 1912, mundi tollupphæðin nema
um 450 þús. kr. Auðvitað mundi tollupphæðin fara eftir verði, t. d. í ár
mundi hún verða mjög há, en færast
niður aftur, ef vöruverð lækkaði.
Að öðru leyti má jeg ekki við þessa
umræðu fara nánar út í einstök atriði
frumv. Jeg býst við því, þött ekki sje
það tekið fram í frumv.,.að háttv. flutningsmaður (B. J.) ætlist til, að óbreyttir
haldist sjertollar, eins og kaffi- og sykurtollur o. s. frv.
Einar Jónsson: Jeg get verið
háttv. flutningsm. (B. J.) samþykkur ura
eitt atriði, sem sje það, að hver tollalög,
sem eru, geti aldrei verið svo útbúin, að öllum geðjist að þeim. En
hinu er jeg mjög ósamþykkur, að
koma nú fram með þetta frumv. á þeim
erfiðu timum, sem nú standa yfir.
Eins og hæstv. ráðherra heflr tekið
fram, þá er verðtollurinn miklu órjettlátari nú á tímum en vörutollurinn.
Hann hefir fært rækileg rök fyrir þessu,
og jeg er honum fullkomlega samdóma
um það.
Háttv. þm. Ak. (M. K.) talaði um
heimildarlög, en jeg hygg, að það yrðí
sist heppilegra fyrirkomulag, ef stjórnin
ætti að hafa leyfí til að hringla með
þetta, eftir því sem á stendur í það og
það skiftið. Jeg sje ekki betur en að
vörutollurinn komi sanngjarnara niður,
eins og stendur. Það liggur í augum
uppi, að 100 pund af mat hafa jafnmikið notagildi í dýrtíð eins og á góðura
verslunarárum, en samkvæmt verðtollsfrumv. yrði tollurinn þó mun hærri í
dýrtiðinni. Jeg verð yfir höfuð að álíta,

að óbeinir skattar sjeu miklu órjettlátari en beinu skattarnir. Maður þekkir
dæmi þess, að efnaður maður kemst af
með 3—4 menn í heimili, en fátækur
maður eða efnalítill þarf oft og tíðum
að fæða 10—15 manns. Þegar þessir
menn kaupa inn nauðsynjar sínar, geldur fátæki maðurinn miklu meiri skatt
heldur en sá efnaði. Það liggur því í
augum uppi, að óbeinu skattarnir koma
miklu órjettlátar niður. Fátæki maðurinn. þarf að nota alt sitt til að komast
af, en sá efnaöi leggur til hliðar það,
sem hann þarf ekki að nota, og getur
því átt stóreignir fyrirliggjandi, t. d. fje
í sparisjóðum, sem hann geldur alls
engan skatt af. Efni og ástæður hvers
eins manns eiga að liggja til grundvallar fyrir þvi, hve mikið hann á að gjalda
til opinberra þarfa.
Jeg skal nú ekki segja meira að sinni,
því að jeg býst við, að þetta frumvarp
komi til mín og minna meðnefndarmanna, svo að jeg mun þá fá tækifæri
síðar til að segja álit mitt um það. En
jeg lít svo á, að ekki beri að afnema
vörutollslögin að svo stöddu, en fresta
því að minsta kosti þangað til yfirstandandi dýrtíð Ijettir af.
ATKVGR.:
Frumv. vísað til 2. umr. með 18 shlj.
atkv., og til vörutollsnefndar með 19
samhlj. atkvæðum, en þá nefnd skipuðu þeir
Einar Jónsson,
Matthías Ólafsson,
Björn KrÍBtjánsson,
Sigurður Gunnarsson,
Björn Hallsson,
Bjarni Jónsson,
Stefán Stefánsson.
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Á 24. fundi i Nd., miðvikudaginn 4.
ágúst, var frumv. tekið til 2. u m r. (A.
32, n. 131, 167 og 177).
Forseti tók frumv. út af dagskrá.
Á 26. fundi í Nd., föstud. 6. ágúst, var
frumv. aftur tekið til 2. u m r. (A. 32,
n. 131, 167 og 177, 213, 214).
Framsðguni. melri hl. (Bjðrn
Krístjánsson): Eins og háttv. deild
er kunnugt, skiftist nefndin í þrjá hluta
i þessu máli, og hafa komið fram jafnmörg nefndarálit. Yflrleitt virðist andinn vera sá í nefndinni, að menn sjeu
heldur mótfallnir þessum verðtolli, enda
þótt þeir hafl flestir skrifað undir nefndarálit mitt með fyrirvara.
Jeg vil þá leyfa mjer að minnast
stuttiega á einstök atriði i nál. háttv.
flutnm. (B.J.) á þgskj. 177, ogþau rök, sem
hann færir móti vörutolli og með verðtolli. Jeg skal reyna að vera stuttorður,
en fyrst þarf jeg að leiðrjetta nokkrar
rangfærslur og ónákvæmni, sem kemur
fram i áliti hans. Hann segir t. d. að
jeg, sem sbrifaði nefndarálitið á þgskj.
167, telji það voða fyrir landið, að
hækka fasteignarskattinn. Þetta er ekki
rjett, heldur hefl jeg haldið þvi fram,
að það væri ekki hættulaust, að hækka
fasteignartollinn svo, að verulega munaði um. Svo talaði hann um hinn mikla
ójöfnuð, sem stafaði af vörutollinum.
En jeg hefi margtekið það fram áður,
að verslunin lagar þennan ójöfnuð á
pappírnum. Eins telur hann verðtollinn, og tilfærir nokkur dæmi því til
sönnunar úr umræðum fyrri þinga eða
eftir skýrslu, sem einn háttv. kaupmaður gaf honum 1912. Jeg skal nú
leyfa wjer að benda á það, ef verðtollurinn kæmist á, myndi lenda miklu
þyngri tollur á ýmsa nauðsynjavöru,
t. d. mjölvöru. Haframjöl mun venjulega kosta um 24 kr. tunnan; 3% af

því verða 72 au., en samkvæmt vöratollslögunum eru greiddir 20 au. af
hverjum haframjölssekb, 100 kíló. Af
grjónum, sem venjulega kosta 20 kr.
sekkurinn, ætti þá að greiða 60 au. eftir
verðtollinum í stað 20 au. nú. Sama
er að segja um bankabygg. Eftir verðtollinum yrði því þrefaldur tollur á þessum nauðsynjavörutegunddfh við það, sem
nú er samkvæmt vörutollinum, og hygg
jeg, að ekki væri mikil bót að þeirri
breytingu, að minsta kosti ekki fyrir
fátækari hluta þjóðarinnar.
Þá kom hann með það dæmi, sem
oft hefir verið minst á, að með vöratolli sje sama gjald á silki og ódýrari
vefnaðarvöru. Jeg hefi margtekið það
fram, að það er óhjákvæmilegt, að svo
sje, meðan ekki er til fullkomið tolÞ
eftirlit i landinu.
Hann segir, að auðveldara sje að
koma við tollsvikum eftir vörutollinum
heldur en með verðtolli. En jeg get
fullvissað hann um, að það viU enginn
kaupmaður vinna það fyrir, að setja
eina vöru í umbúðir með annari óskyldri
vöru, til þess að komast hjá hærra
gjaldi. Svo litill munur er á tollgjaldinu á hinum ýmsu vöruflokkum, er gætu
verið í sömu umbúðum.
Þá segir hann, að oft sje búið um
glysvarning með þvi, sem kallað er
»grove Jærnvarer«. Grove Jærnvarer
koma venjulega umbúðalausar, en jeg
veit ekki til, að siiki og glysvarningur
komi nokkurn tíma án umbúða.
Þá segir háttv. þingm., að heiðarlegir
menn muni ekki svikja kaupreikninga.
Jeg er honum alveg sammála um það.
En lögin eru ekki gjörð svo úr garði
vegna hinna Tieiðarlegu manna, heldur
einmitt vegna þeirra, sem óheiðarlegir
eru og hafa tilhneigingu til þess að
svíkja. Ef allir menn væru heiðarlegir,
þá þyrfti engin lagaákvæði, til þess að
86*
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forðast svik; þú væri það eitt nægilegt,
að láta viðtakendur greiða tollinn samkvæmt þeirra eigin framtali.
Háttv. þingm. segir enn fremur, að
það stríði á móti heilbrigðri skynsemi,
að miða tollinn við þunga vörunnar.
Jeg skal ekki fara út í þessa staðhæfíngu hans, sem hann reynir ekki að
rökstyðja, að sinni. Um það geta auðvitað verið misjafnir dómar, en það fullyrði jeg, að hjer á landi er þetta það
eina fyrirkomulag, sem á við. Jeg skal
8vo ekki fara fleirum orðum um nefndarálitið, en víkja dálítið að frumvarpinu sjálfu.
1. gr. gjörir ráð fyrir því, að 3%
gjaldið sje borgað af verðhæð vörunnar
með umbúðum. Má jeg spyrja háttv.
þingm. að því, hvort meiningin sje sú,
að þær einar vörur sjeu tollaðar, er
flytjast hingað i umbúðum. Ef svo er,
fara þær margar á mis við toll, eins og t.d.
viður, járn o. s. frv., sem alt af er flutt
umbúðalaust. En ef meiningin er ekki
þessi, þá er orðalagið svo óskýrt, að
greinina verður að orða um.
2. gr. frv. segir, að tollinn skuli greiða
eftir kaupreikningi (faktúru), er ávalt
skuli fylgja hverri sendingu. Þetta er
að mínu áliti ákaflega. misráðið ákvæði.
Það er svo algengt, að reikningarnir
komi annaðhvort á undan sendingunni
eða þá ekki fyrr en nokkru seinna, að
jeg álít það ákaflega ósanngjarnt og
jafnvel ómögulegt, að heimta það af
mönnum, að þeir fylgi þessu boði. Og
vöruskráin og skipsskjölin gefa engar
upplýsingar um verð vörunnar. Þá er
það og ákaflega nærgöngult, að gefa
heimild til þess, að skoða kaupreikninga
og verslunarbækur viðtakanda. Slíkt
ákvæði þekkist hvergi annarstaðar i
heiminum, að leyfa mönnum að vaða
inn i hús viðtakanda í þessu skyni.
3. gr. frumv. segir:

»Nú fylgir kaupreikningur ekki
vörusendingu, eða vöru er ekki
getið í kaupreikningi, og skal þá
tollheimtumaður eða umboðsmaður
hans kyrsetja vöruna á kostnað viðtakanda, þangað til kaupreikningur
er sýndur«.
Eins og jeg tók fram, þá þekkist ekki
svona ákvæði í neinu landi. Kaupreikningarnir eru þeir helgidómar hverjum verslunarmanni, að það er stakasta
skerðing á viðskiftafrelsi, að fara fram
á, að menn þurfi að opinbera þá. Akvæðið um kyrsetningu er sömuleiðis mjög
ósanngjarnt. Reikningarnir koma mjög
oft seinna en varan sjálf, en viðtakandi
á heimtingu á því, að geta verslað með
vöruna strax, er hann hefir tekið á móti
henni. Sjerstaklega er ákvæði eins og
þetta mjög óheppilegt hjer á landi, þar
sem menn eru oft í vandræðum með að
ná í vöru, og þurfa jafnframt að geta
fengið hana á ákveðnum tíma, eins og
t. d. þeir, sem búa til sveita. Ákvæðið getur því orðið bæði kaupmanni og
viðskiftamönnum hans til tjóns. Raunar er gjört ráð fyrir því, að viðtakandi
geti fengið vöruna, gegn því að setja
tryggingu, en það er bæði vafningasamt
og mönnum gjört óþarfa ónæði með þvi.
Enn fremur stendur í greininni: «Nú
kemur kaupreikningur ekki fram, enda
viðtakanda ekki sök á þvi gefandi, og
og metur tollheimtumaður þá vöruna til
verðs o. s. frv.«. Hver á að sanna, að viðtakanda sje »sök á gefandi®. Það er alveg ómögulegt. Og yfirleitt geturhann
enga ábyrgð borið á því, hvort hann
fái nokkum reikning. En þá heflr lagaákvæðið heldur enga þýðingu. Og svo
á toliheimtumaður að meta vöruna. Það
er svo vafningamikið, að viðtakandi
getur beðið stóran baga af því. Og er
nokkur trygging fyrir því, að tollheimtumaðurinn kunni
meta vöruna?
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4. gr. segir: »Nú þykir verð á vöru
óeðlilega lágt, og skal þá meta hana á
sama hátt og segir í 3. gr.«. En hver
getur sagt um það, hvort verðið sje
óeðlilega lágt, og hver hefir vit á að
meta vöruna rjett? Enginn getur vitáð, hvað einstaklingurinn hefir gefið
fyrir hana, hann getur hafa komist að
góðum kaupum, og þá er það ósanngjarnt gagnvart honum, að meta vöruna
hærra. Hann getur hafa keypt iila, en
það er engin ástæða til þess að gefa
honum eftir toll fyrir það.
Enn fremur talar greinin um, hvað
hvað gjört skuli, ef maður hafi sett
verðið ofiágt í undandráttarskyni. En
hvernig á að sanna það, að sá tilgangur hafi verið fyrir hendi? Það er
ómögulegt. Og hvaða þýðingu hefir þá,
að vera að setja lagaákvæði um það.
Jeg sje, eins og jeg hefi margsinnis
sagt, enga leið til þess, að lög um verðtoll geti nokkurn tíma komist á hjer,
því að grundvöllurinn er alt af of
óábyggilegur. En þó að þetta frumv.
verði ekki að lögum nú, þá hefi jeg
viljað gjöra þessar athugasemdir vegna
þess, að það er á dagskrá, og getur
komið til umræðu einhvern tíma siðar.
Háttv. flutningsm. (B. J.) hefir alveg
gengið fram hjá því, hve afaróþægilegt
þetta ákvæði um afhending kaupreiknings, jafnframt viðtöku vörunnar, er, sem
á þó að vera aðalgrundvöllurinn fyrir
eftirlitinu. Jeg hefi margsagt það, að
kaupreikningarnir eru ekki nærri alt af
sendir jafnhliða vörunni, og þarf samt
ekkert grunsamlegt að vera við það.
Það er t. d. afareðlilegt, að slikt komi
oft fyrir hjá t. d. föður og syni, bræðrum eða fjelögum, sem búa sitt i hvoru
landi. Og menn mega ekki missa þá
vernd, sem alt af hefir verið viðurkend,
að fá að hafa reikninga sína og verslunarbækur fyrir sig, án þess að aðrir
hafi leyfi til þess að hnýsast í þá.

Það mætti alveg eins nema úr gildi
ákvæði hegningariaganna um refsingu
fyrir brot á brjefleyndinni. En háttv.
flutningsm. (B. J.) hefir alveg gengið
fram hjá þessu þýðingarmikla altriði.
Jeg skal svo ekki eyða timanum lengur, en langar til, áður en jeg setst niður, að beina þeirri fyrirspurn til háttv.
flutningsm. (B. J.), hvort hann ætlist til
þess, að 3% gjaldið nái jafnfraint til
þeirra vörutegunda, sem nú eru sjerstaklega undanþegnar vörutolli, svo sem
tóbak og kaffi. Það verður nefnilega
ekki sjeð á sjálfu frv.
Framsögum. minni hl. (Bjarni
Jónsson): Jeg get af ýmsum ástæðum tekið mjer það ljett, að svara hv.
framsögum. (B. K.). Sumpart er athugasemdum haus svarað í nefndaráliti
minu, og sumpart eru aðfinslur hans
bygðar á misskilningi.
Jeg get þó ekki gengið fram hjá þvi
atriði i ræðu hans, þar sem hann ber
brigður á það, að flytja mætti glysvaming til landsins undir heitinu »grove
Jærnvarer*. Það er ekki til neins að
neita þvi, því að það hefir verið margsinnis leikið, þótt jeg auðvitað neiti þvi
ekki, að það er altítt að flytja steypujárn tii landsins umbúðalaust. Og jeg
held ekki, að mönnum þyrfti að verða
skotaskuld úr þvi, að vefja alldrjúgum
silkistranga utan um skófluskaft svo að
lítið bæri á.
Jeg get um það i nefndarálitinu, að
verðtollurinn leggist þyngra á matvöru.
Auðvitað er nokkur mismunur, eftir því
hve varan er dýr, en munurinn á tollunum er ekki nálægt því eins mikill og
háttv. framsögum. (B. K.) vildi halda
fram. En jeg get nefnt önnur dæmi.
Tökum t. d. hjólhest, sem kostar 100
kr. Eftir núgildandi lögum er borgað
af honum 50 au., en eftir verðtollsfrv.
3 kr.

1371

Þingmannafrumvörp, feld eða vísað til stjómarinnaí.

Í3Í2

Ver&tollur.

Jeg skal ekki tefja menn á löngum
samanburði á þessu, en jeg hefi tekið
mörg dæmi úr skýrslunum, sem samdar
voru 1912, og enginn heflr vefengt enn,
um hvernig þessir tollar koma niður.
Þó skal jeg nefna t. d. kartöflur, segjum
5 kr. virði. Samkvæmt vörutollinum á
að borga af þeim 2 kr., en samkvæmt
verðtollinum að eins 15 aura. (Bjöm
Kristjánsson: 20 aurar nú). Jæja, er
þó búið að færa það í lag; það voru 2
kr. áður. Yfir höfuð þá getur þungi
vörunnar ekki sagt til þess, hve hár
tollurinn á að vera.- Það þarf ekki að
vera að sýna fram á það með mörgum
upptalningum; það stríðir á móti heilbrigðri skynsemi. Það vita það allir,
að verðmætið fer ekki eftir þunga vörunnar.
Háttv. framsögum. (B. K.) þóttist ekki
skilja þetta, en það vita það allir aðrir.
Þá gjörði hann mikið úr því, hve
erfitt mundi vera að sanna það, og hver
ætti að sanna það, hverjum sök væri á
gefandi, ef vara væri tilfærð með oflágu
verði í kaupreikningi, og hvort það
væri í undandráttarskyni. Jeg get nú
ekki fundið erfiðleikana á þessu. Það
verður auðvítað að hlíta hinum almennu
reglum um sönnunarskyldu. Ef yfirvöldin geta ekki sannað það á kaupmanninn, að hann eigi sök á þessu, þá verður hann auðvitað að teljast sýkn saka.
Þetta er alveg sama reglan og í svo
mörgum öðrum atriðum um sönnunarskylduna. Ilonum þótti það heimskulegt, að ætlast til þess, að hægt væri að
sanna undandrátt. En jeg get ekki bú*
ist við þvi, að verslunarstjettin og tollheimtumenn iandsins sjeu svo þekkingarsnauð, að þau komist ekki fram úr
öðru eins, sjeu svo ókunnug um algengt
vöruverð út um heiminn.
Þá talaði háttv. framsm. meiri hl. (B.
K.) um það, að hægt væri að falsa
kaupreikninga. Jeg efast alls ekki um

það. En háttv. framsm. (B. K.) gleytnir
alt af að taka samanburðarliðinn. En
hann vill aldrei taka þetta brjóstbarn
sitt til samanburðar, fullyrðir bara út í
bláinn, að ekki verði farið í kring um
þau lög. Og þótt jeg hafi ekki farið langt
út í það, að sýna fram á hversu það
er auðvelt, þá er það ekki af því, að
dæmin sjeu ekki nóg til, heldur fór jeg
svo mildilega með hann, vegna þess,
að jeg vildi ekki vera að tefja timann
með því, að hrekja staðhæfingar hans,
sem ekki eru annað en órökstuddar
fullyrðingar um það, hve grundvöllurinn undir lögunum sje góður. En grundvöllurinn er enginn annar, en að ná í
blindni í fje úr vasa landsmanna. Jeg
segi að verðtollurinn sje sledrri, — jeg
vil biðja menn að taka eftir orðinu
»skárri«, — þar sem þar er heimtað, að lögð sjeu fram skjöl. »Fer orð
ef um munn líður«, en því fremur þau,
sem skrifuð eru. Áhættan er þar mikið 'meiri, ef rangt er skýrt frá, því að
þá er hægt að sanna á menn skjalafals,
sem þung refsing liggur við sem kunnugt er. Og þótt sonur búi hjer á landi,
og faðir hans erlendis, þá býst jeg ekki
við, að þær fari að styrkja frændsemisböndin með þvi, að falsa skjöl hvor fyrir annan. Það er mikið viðurhlutameira
en að rugla einhverjum vörum saman
i umbúðum, stinga silkibút inn i umbúðir vöru, sem er minni tollur af eða
því um líkt. En fyrir þá sem versla
með dýrar vörur, er vörutollurinn betri
og hægra lika að svikja hann; jeg tala
nú ekki um, ef menn t. d. hafa bæði
silki- og pappírsverslun í senn. Það er
hægur vandi að setja silkibúta inn i
pappirspakkana.
' Enn fremur sagði háttv. framsm. (B.
K.), að það þektist hvergi um heim allan
að heimta af mönnum, að þeir sýndu
kaupreikninga sína eða þess konar. Þetta
er nú ekki allskostar rjett, að minsta
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kosti er mjer kunnugt um það, að í nýlendum Breta verða menn að sýnatollþjónunum upprunaskírteini vörunnar og
og fleiri skjöl. En jafnvel þótt þetta
væri einsdæmi, þá ætti það^ekki að
fæla okkur frá því, að taka upp viturlegt ráð fyrir þá eina sök.
Það er rjett hjá hv. frsm. (B. K.), að hjer
er verið að reyna að finna aðferð, sem
þurfi sem minst eftirlits með. Þetta
frumv. kemur því nær, vegna þess, að
menn ráðast síður í það að falsa skjöl
en að rugla saman vörum i umbúðum.
En annars þýðir lítið að vera að þrátta
mikið um þetta. Það yrði það sama
upp aftur og aftur, þm. fengju að heyra
mina skoðun i annað eða þriðja sinni
og skoðun háttv. framsm. (B. K.) í tíunda eða tuttugusta sinni.
Háttv. framsm. (B. K.) lagði mikla
áherslu á þenna helgidóm kaupmanna,
sem hann vildi ekki að kastað væri á
giæ, viðskiftaleyndinni. Jeg lái honum
það ekki. En henni er alls ekki kastað á glæ, þótt tollþjónar, sem bundnir
eru þagnarskyldu, sæju kaupreikningana. Ef jeg segði, að ómögulegt væri
að leggja fje sitt inn í Landsbankann,
vegna þess, að starfsmenn bankans hlytu
að vita um það, þá býst jeg við því,
að háttv. framsm. (B. K.) brygðist reiður við og segði, að leyndarmál mitt væri
vel geyrat, því að starfsmenn bankans
væru bundnir þagnarskyldu. En það
er engin ástæða til þess að halda, að aðrir,
sem fara með trúnaðarmál, sjeu meiri
skrafskjóður en bankamenn og læknar,
sem bundnir eru þagnarskyldu. Þessi
ástæða hv. frsm. (B. K.) er þvi fallin um
sjálfa sig. Jeg skal svo ekki orðlengja
svar mitt til háttv. framsögum. meira.
Jeg hefi leyft mjer að koma fram raeð
2 brtt. við þetta frumv. Svo stendur
á hinni fyrri, að í frumv. er vitnað í
reglugjörð, sem er úr gildi numin. Brtt.
min vitnar til hinnar nýju reglugjörðar,

sem þegar ér samin, og þótt hún hafi ekki
fengið gildi enn þá, þá sakar það ekki,
þvi að ekki er ætlast til þess, að frumv.
gangi fyrr í gildi en það, að hún verður þá komin i framkvæmd.
Hin brtt. cr tii þess, að menn samþykki ekki, þegar þeir við atkvæðagreiðsluna þjóta upp úr sætum sinum
með þessu frumv., að tvenn toliög sjeu
í gildi i senn. Vörutollslögin voru nýlega framlengd, en jeg ætlást ekki til
að þessi lög komi i framkvæmd, fyrr en
þau eru úr gildi.
Að öðru leyti þarf jeg ekki að fjöiyrða málið. Nefndaráiit mitt gjörir það
svo ljóst, hver munur er á, og vjefengingar og athugasemdir háttv. framsm.
(B. K.) hefi jeg hrakið. Þótt menn bani
þessu frumv. mínu, þá er jeg þess fullvi88, þegar vörutollslögin eru úr gildi,
að þá verði þetta frumv. tekið til atbugunar af nýju, eða einhver önnur aðferð tekin, sem er minna rán úr vasa
landsmanna, hvort sem það verða þá
beinir skattar eða eitthvað annað. Jeg
skal viðvíkjandi þeim að eins skýra frá
því, hvers vegna jeg hefi ekki lagt til,
að þeir yrðu teknir upp. En svo stendur á þvi, að eins og nú hagar til yrðu
allir fasteignaskattar ábúðarskattar, sem
hittu jafnt ríkan og fátækan, en það
væri órjettlæti.
Magnús Krist jánsson: Jeg hefi
áður látið í ljós skoðun mina á þessu
máli, og get því verið stuttorður.
Jeg tel það illa farið, að vörutollslögin skyldu vera fraralengd. Og þegar
það er athugað, að nefndin hefir klofnað, ekki einungis í þrent, heldur jafnvel
í fernt, þá hlýtur það að vera af því,
að nefndarmenn margir hafa verið mjög
hikandi. Þótt þeir hafi greitt atkvæði
með framlengingunni, þá hafaþeireamt
viljað sýna, að þeir væru ekktmótfallnir þessu frumv.

Af þvímarkajeg,
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að þótt vörutollslögin hafl verið framlengd nú, þá verði það samt í siðasta
sinn. Það liggur í augum uppi, að þar
sem svo hagar tii sem hjer, að engin
veruleg tollgæsla á sjer stað, þá hlýtur
verðtollur að hafa ákaflega mikla yflrburði fram yflr vörutoll. Þetta er svo
augljóst, að ekki þarf að rökstyðja það
nánara.
Þetta stóra nefndarálit meiri hl. heflr
verið athugað af minna hl.,ogget jegí einu
og öllu undirskrifað það, sem hann hefir
fært fram máli sinu til stuðnings.
Að halda því fram, að fátæklingum
eða efnaminni mönnum sje íþyngt með
verðtollinum, nær ekki nokkurri átt.
Það er augljóst, að gjald efnamannanna
verður hærra, bæði til eigin þarfa og
til fjölskyldna þeirra, en hinna, sem
spara verða hvern eyri.
Jeg er fullkomlega sannfærður um
það, að ef þingið framvegis verður ekki
mjög óheppilega skipað, þá verður það
eitt af aðalætlunarverkum þess, að fá
breytt þessu fyrirkomulagi.
Jeg sje ekki brýna ástæðu til þess, að
fara lengra út i þetta mál nú; vildi að
eins hafa lýst afstöðu minni til þess.
Þótt óviðfeldið kunni að sýnast að afgreiða bæði þessi tollfrumvörp í senn,
þá mun jeg þó greiða atkvæði með
þessu frumvarpi, þótt gjöra megi ráð
fyrir, því miður, að þeir, sem greiddu
atkvæði með framlengingu vörutollsins,
muni snúast á móti þessu frumv. En
sannast mun það, að þess verður ekki
langt að bíða, að þessi stefna verði ofan á.
Eggert Pálsson: Eins og kunnugt er, hefir verið afgreitt hjer í deildinni frumv. til laga um framlenging
vörutollslaganna, og ef það verður samþykt af þinginu nú, sem gjöra má ráð
fyrir, þá má ætla, að tollamálum landsins sje nægilega borgið næsta fjárhags-

tímabil, svo að ekki þurfi þess vegna,
að halda fram þessu frumv. til streitu
samhliða. Ef litið er á brtt. flutnm. á
þgskj. 213, er það ekki tilgangurinn, að
þetta fcumv., ef það verður að lögum,
gildi fyrir næsta fjárhagstimabil, heldur
frá 1. janúar 1918. Fyrir þann tíma á
að koma saman reglulegt Alþingi 1917,
sem ætti að geta afgreitt lögin, svo að
óþarft má virðast að afgreiða þau nú.
Hins vegar er svo háttað, samkvæmt afstöðu minni til þessa máls að undanförnu, sem er alveg óbreytt, að jeg get
ekki greitt atkvæði móti frumv., og
sömu skoðunar hygg jeg fleiri munu
vera.
Til þess þvi að skaða ekki málið, gjöri
jeg það að tillögu minui, með rjetti
þeirn, sem 52. gr. þingskapanna heimilar, að frumv. sje visað til aðgjörða
stjórnarinnar. Með þvi móti, að sú tillaga verði samþykt, tel jeg, að jeg og
aðrir fylgismenn frumv. megi vel við
una, úr því sem komið er.
ATKVGR.:
Till. um að vísa frumv. til aðgjörða
stjórnarinnar feld með 13 : 9 atkv. að
viðhöfðu nafnakalli, sökum óljósrar atkvæðagreiðslu, og sögðu
jd:
nei:
Björn Hallsson,
Björn Kristjánsson,
Eggert Pálsson,
Guðm. Eggerz,
Bened. Sveinsson, Guðm. Hannesson,
Bjarni Jónsson,
Hjörtur Snorrason,
Magnús Kristjánss, Jóhann Eyjólfsson,
Matth. Olafsson,
Jón Jónsson,
Sig. Gunnarsson, Jón Magnússon,
Sveinn Björnsson, Sigurður Eggerz,
Þór. Benediktsson. Sig. Sigurðsson,
Stefán Stefánsson.
Einar Arnórsson, Hannes Hafstein og
Þorleifur Jónsson greiddu ekki atkvæði,
og töldust til meiri hlutans,
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Fjarataddir voru Einar Jónsson, Pjetur Jóossoa og Skúli Thorodsen.
1. gr. feld raeð 16 : 3 atkv.
Frumvarpið þar með
faUið.

2. Ferkaupsrjettur landssjóðs
á jörðuin.
Á 9. fundi í Nd., laugardaginn 17. júlí,
var úthýtt
Frumvarp 4U laga um fwkaupsiýett landssjtö* á jörðum (A. 45).

Á 10. fundi i Nd., mánudaginn 19.
júli, var ftrv. tekið til 1. umr.
Flutningam. (8ig. Sigurðsson):
Jeg get gjört mönnum það til geðs að
vera stuttorður að þesau sinni. Þetta
frumv. er ekki nýr gestur hjer áþingi.
Á þinginu 1909 fluttu þeir þm.N.-Þing.
(B. S.) og 2. þm. S.-MÚ1., sem þá var Jón
Olafason, frurav. um breytingu á þjóðjarðasölulögunum, sem fóru i svipaða
átt. Sörauleiðis flutti þm. Eyf. (St. St.)
frumv. um Ukt efni á þinginu 1912.
Þetta frv., sem bjer er um að ræða,
fe.F i lika átt og frumv. þau, sem jeg
gat þegar um, en gengur þó nokkuð
lengra og er fyllra.
Aðaiástæðan fyrir þvi, að jeg ber þetta
frurav. frara, er sú, að það er vitanlegt,
að æargar þjóðjarðir og kirkjujarðir
komast á öratuttum tima eftir söfu þeirra
i eigu annarra manna en þeirra, er ábúendur voru, þegar kaupin gjörðust. Og
það eru dseoú til þess, að ábúendurnir
hafa verið fengnir til þess að kaupa
jarðú'aar, ea á bak við þá hafa ataðið
alt aðrir raenn, er siðan hafa orðið eigendur. Það raá því fullyrða, að lögin
hafi ekki náð tiigangi sinum, þeim, að
Al>t. 1915. B. 111.

efla sjálföábúð i landinu. Þegar svo
jarðirnar, einkum þær betri, hafa komist úr sjálfsábúð, þá hafa þær uft og
tíðum lent í höndum kaupbrallara, sem
svo hafa haldið þeira i svo háu verði,
að ekkert viðlit hefir verið fyrir hændur, að kaupa þær til að búa á þeitUAfleiðingin getur líka orðið sú, að
jarðirnar lendi þá i eigu útlendinga, en
það mætti telja illa farið, og það því
fremur, sem það mundu oft verða hinar betri jarðir, er þannig gengu hæði úr
sjálfsábúð og eigu landsmanna, syo sem
dæmi eru til.
Það segir sig sjálft, að með frv. er
engin skylda lögð á landssjóð til að
kaupa jarðirnar, heldur er lan<tasjó& að
eins geflnn kostur á að kaupa þær, ef
þær losna úr sjálfsábúð eða ganga kaupum og sölum. Þetta getur verið nauðsynlegt, t. d. ef um jörð er að ræða,
sem mikla framtíð þykir eiga fyrir ajer,
vegna verslunar eða viðskifta* eða, þyki
vel fallin til skólaseturs eða annara þvi
liks. Og þar með væri landssjóði trygður kaupsrjetturinn og vamagti sleginn
við því, að jarðirnar kæraust 1 hendur
útlendinga, þaðan sem þær ef til vill
ættu ekki afturkvæmt.
Erumvarpið, sem lá fyrir þingiau
1912, og var liks efnis og þetta, kecast
heilu og höldnu gegn um Nd. eu dagaði
uppi i Ed.
Án þess, að jeg gjöri það að nokkru
kappsmáli, legg jeg það til, að frtpaftv.
sje vísað til landbúnaðamefndar. En
vera kynni ástæða til að skipa sjerstaka nefnd i það, sökum þess, að það
er sjerstaks eðlis og þess, að skylt frv.,
frv. um frestun á sölu þjóðjarða qg
kirkjujarða, liggur nú fyrir, og yrði þvi
þá visað til sömu nefnnar.
Guðmundur Hauuessou: Hjer
er að ræða um mikilsvert frumvarps sepi
81
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að nokkru leyti gjörbreytir stefnu undanfarinna ára, þjóðjarðasölunni.
Þjóðjarðasölulögin höfðu þann tilgang,
að fjölga sjálfseignarbændum, og gangi
jörðin úr sjálfseign, þá sýnist öll ástæða
horfin fyrir því, að hún sje einstakra
manna eign.
Nú er það svo, að lítt er fram úr
vandanum ráðið, þótt jarðirnar gangi
úr eigu einstaklinga. Hvað á svo við
þær að gjöra og hvernig leigja, svo að
rjettlátt verði og vinsælt? Á landssjóður eða hrepparnir að eiga jarðirnar?
Að minni hyggju ber fyrst að ráða
fram úr þessum vandaspurningum, áður
en sú stefna er tekin, að gjöra jarðir
aftur að opinberum eignum.
Þetta jarðeignamál er talið eitt með
erfiðustu viðfangsefnum þjóðanna. Þess
vegna hefði jeg kosið, að málið hefði
fengið undirbúning hjá stjórninni. Annars má það heita merkilegt, hve erfitt
er að afla sjer upplýsinga um þjóðhagi
hjer á landi. Engar skýrslur eru til
um það, hve margir sjálfseignarbændur
eru á ári hverju á landinu, En eftir
manntalsskýrslum 1910 hygg jeg láta
nærri, að leiguliðar sjeu um 60% allra
bænda. Sjálfseignarbændur eru því
miklu færri, þrátt fyrir alla þjóðjarðaBÖlU.

Fltmn. (Sig. Sigurðsson): Jegskal
geta þess út af athugasemdum háttv. 1.
þm. Húnv. (G. H.), sem áleit, að lög
þyrfti að setja um bygging jarða landssjóðs, áður en hann færi að kaupa jarðir svo nokkru næmi, að á Alþingi 1913
kom fram tillaga um að skora á stjórnina, að semja frumvarp um erfðafestuábúð á þjóðjörðum og kirkjujörðum; en
tillagan var sama sem feld. Jeg hafði
hugsað mjer, ef þetta frumvarp fengi
góðan byr, að bera fram þingsályktunartillögu, sem skori á stjórnina, að undirbúa frumv. um erfðafestuábúð. En ef

frumv. fellur, þá er sjálfsagt að gjöra
tillöguna enn víðtækari, svo að hún
nái einnig til forkaupsrjettar landssjóðs
á seldum þjóðjörðum, kirkjujörðum og
öðrum jörðum, er ganga kaupum og
sölum.
Það er rjett hjá háttv. þm. (G. H.), að
mjög brestur ýmsar skýrslur um landshagi hjer. En þó hygg jeg, að fleiri
jarðir sjeu i sjálfsábúð að nafninu til
en fyrir 10—20 árum. Bæði hafa margar þjóðjarðir og kirkjujarðir verið seldar á þeim tíma, og eins hafa ýmsir
leiguliðar keypt jarðir, sem voru í eigu
einstakra manna. Jeg hygg, að sjálfseignarbændur muni nema um 60%, eða
því nær.
Um hitt er jeg samdóma háttv. þingm.,
að sjálfsábúð er oft ótrygg. Bæði hverfa
jarðir oft úr sjálfsábúð við fráfall
eigenda, og stundum eru kaupendur þjóðjarða og kirkjujarða að eins
»leppar« annarra.
Sveinn Björiisson: Það hefir
verið stungið upp á því, að þessu frv.
verði vísað til laudbúnaðarnefndar. Ef
þessi tillaga yrði samþykt, þá lægi fyrir að vísa frumv. á þgskj. 54, sem er
líks eðlis, til sömu nefndar. En jeg
álít bæði þetta frumv. og frumv. á
þgskj. 54 svo stórt og mikilvægt, að
ástæða sje til, að skipa sjerstaka nefnd
í þau, auk þess, sem bæði frumv. snerta
engu síður hag landsins i heild sinni en
landbúnaðinn út af fyrir sig. Því er
það tillaga min, að skipuð sje sjerstök
5 manna nefnd i þetta mál.
Pjetur Jónsson: Mjer þykir mjög
mörgu snúa öfugt við nú. Frumv. um
afnám forðagæslu var sett í sjerstaka
nefnd. En nú er stungið upp á að visa
þessu frumv. til landbúnaðarnefndarinnar. Raunar hefði verið rjett, að hún
hefði haft bæði þessi mál. Landbúnað-
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arnefnd undanfarandi þinga hefír einmitt haft slík mál til meðferðar. En
úr því forðagæslumálið var á dögunum
drífið í sjerstaka nefnd, á einmitt sú
sama nefnd að fjalla um þetta. Annars
getur komið fram hinn mesti glundroði.
»
Sveinn Björnsson: Jeg vil taka
það fram, að þótt svipuð frumv. hafí
áður verið tekin til meðferðar í landbúnaðarnefnd, þá er það engin sönnun
fyrir því, að nauðsyn sje að láta þá
nefnd fjalla um þetta mál. Jeg held,
að best færí á þvi, að i nefndinni ættu
sæti mennn, sem jafnframt og sjerstaklega litu á hag landssjóðs.
ATKVGR.:
Frumv. vísað til 2. umr. með 22 shlj.
atkv., ög til landbúnaðarnefndar með
15: 6 atkv., en í þeirri nefnd sátu þeir
Sigurður Sigurðsson,
Stefán Stefánsson,
Bjarni Jónsson,
Björn Hallsson,
Guðmundur Hannesson,
Hjörtur Snorrason,
Jóhann Eyjólfsson.

gjört ráð fyrir, fellur í burtu. Meiri
hlutinn getur ekki mælt með frumv.,
og ræð jeg til þess að fella það.
Sfgurður Sigurðsson: Jeg býst
ekki við, að það hafí mikla þýðingu að
tala frekar um þetta mál, þar sem jeg
er einn i minni hluta i sjö manna nefnd.
En mjer kemur það kynlega fyrir, hve
andvigir meðnefndarmenn minir eru nú
þessu frumv., þar sem þó sumir þeirra
greiddu atkvæði 1912 með frumv., er
fór í mjög svipaða átt og þetta. Það
er, eins og háttv. frsm. meirí hl. (G.
H.) tók fram í ræðu sinni, aðallega 1.
atriði í 2. gr. frumv., sem þeim fanst
að væri ísjárvert, með því að það kæmi
of nærri 51. gr. stjórnarskrárinnar. Ur
þessu væri hægt að bæta, með því að
samþykkja viðaukatillögu mina á þgskj.
96. Jeg verð að halda því fram, að
með þessari tillögu sje bætt úr því, er
meiri hlutinn álitur athugavert við frv.
Jeg sje bvo ekki ástæðu til þess, að
fjölyrða meira um þetta mál, en vona
einungis, að meiri hluti háttv. deildar
athugi þetta vel, er jeg hefi sagt, og
greiði atkvæði með breytingartillögunni
og frumvarpinu.

Á 20. fundi í Nd., föstudaginn 30.
júlí, var frumv. tekið til 2. u m r. (A.
45, n. 96).

ATKVGR.:
1. gr. frumv. feld með 13 : 3 atkv.
Frumvarpið þar með
fállið.

Framsm. (Guðm. Hannesson);
Jeg ætla mjer ekki að þessu sinni að
gjöra grein fyrir neinu verulegu' hjer
að lútandi, þar eð meiri hl. nefndarínnar
hefír drepið á öll helstu atriði, er koma
til greina. Það var vitaulega sjerstaklega 2. gr., sem alt strandaði á, vegna
þess, að okkur fanst hún koma i bág
við stjórnarskrána. En það verður erfitt
að bjarga frumv., ef matið, sem þar er

3. Líffærameinfræði.
Á 10. fundi í Nd., mánudaginn 19.
júlí, var útbýtt
Frumvarpi til laya um stnfnun kennaraembœttis i liffœrameinfrœði og sóttkveikjufrœði við Hdskóla íslands (A. 58).
87*
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Á 12. fundi i Nd., miðvikudaginn 21.
jfili, var frumv. tekið til 1. umr.
Flutnm. (Guðm. Hannesson):
Jfeg hfefi flutt þetta frumvarp eftir ósk
læknadeildar Háskólans, með því að
hfin hefir álitið það rangt, að segja ekki
til þarfa sinna og láta svo þingið skera
fir, hvort það hefir fje til að bæta úr
þeim.
Jeg veit, að öllum muni vera það
ljóst, að læknadeildin hefir athugað
málið rækilega og að hún hefir ríkan
áhuga á því, að fá þessari kenslu komið á fót. Áður hefir verið farið fram á
að stofna prófessorsembætti í þessu
skyni, en af sparnaðarástæðum er hjer
nfi að eins beðið um >dócent«.
Jeg sje svo ekki ástæðu til að fjölyrða um málið að sinni. Jeg gjöri ráð
tyrir, að rjett þyki, að setja það í nefnd,
og Vil þá stinga upp á 5 manna nefnd.
Það mun þá gefast tækifæri til að skýra
það nánar, þegar nefndarálitið kemur
fram.
Bjarni Jónsson: Jeg get ekki
látið þessa umræðu líða svo hjá, að jeg
segi ekki örfá orð um það, hverjar
skyldur á oss hvíla við Háskólann. Það
er mín skoðun, eins og jeg sagði áður,
þegar Háskólalögin .voru samþykt og
fjárveitingin til hans, að það mál ætti
að standa fyrir ofan allar fiokkadeilur,
að stofna þenna Háskóla vorn og efla
hann og auka siðan. Stofnun hans
hlýtur að vera eitt af happadrýgstu
sporura á þeirri leið, að verða sjálfstæð
þjóð, sem haldi sæti sínu með heiðri.
Jeg veit að minsta kosti ekkert stærra
spör, sem enn hefir verið stigið, og ekkert,
er leggja megi til jafns við það, nema
Stofhun Eimskipafjelags íslands.
En ljóst mátti það vera öllum, að þótt
þessi byrjuh væri gjörð, þá mætti hún
skamötán tíma óbreytt standa, heldur

yrði þegar að fara að smá bæta við
hana. Og það mega allir vita, að hjeðan af líður ekki svo þíng, að ekki vferði
við hana bætt, því að enn er hún ekki
nema vísir, sem hlynna þarf að. Og
í sambandi við þetta vil jeg geta þess,
að þótt oft sje k'vartað um óþörf embætti, þá er hjer annan veg ástatt en
um nokkur önnur embætti. Þau hafa
verið nokkur til, sem nú eru við Háskólann, áður en hann kom, og verið
sæmilega þjónað í nokkur ár. En það
er sitt hvað, hvort á að fjölga sýslunarmönnum í þeim stöðum, sem þó hafa
verið til áður, eða að fá menn til þeirra
starfa, sem enginn hefir verið til að gegna
áður, en alls ekki mega niðri liggja. Þá
verður þjóðin, bæði sóma sins og hagsmuna vegna, að vinda bráðan bug að
því, sem allra fyrst.
Það er staðföst reýusla, að i sambandi
við frelsi og framfarir lands er háskóli.
ein hin dýrasta hnoss, sem hugsast getur. Það er hverri þjóð hið mesta mein,
að þurfa að senda sonu sina til annara
landa til allrar æðri mentunar, og láta
þá verða þar fyrir óþjóðlegum og óhollum áhrifum. Jeg þarf eigi að nefna
oss íslendinga eina til dæmis um þetta,
því að enn er það í minni manna, hve
sárt Norðmenn fundu til þessa fyrr á
tímum, og þá muna menn hitt, hve mikil var gleði þeirra, þá er þeir mintust
fyrir skemstu 100 ára afrnælis þess viðburðar, er þeir fengu svipaðan vísi
til háskóla, sem okkar er nú. Það er
því annað og meir, sem hjer er um að
ræðá en að fjölga sýslunarmönnum ann,arsstaðar, þar sem nógir eru starfskraftar fyrir.
Jeg heyri eitthvað umla í 1. þingm.
Árn. (S. S.), og mundi hann vilja sagt
hafa, að nóg væri fyrir af ráðunautum,
sem ættu eftir að sanna tilverurjett sinn,
og skal jeg sýna bonum það betur seinna,
ef jeg hefi tima tfi.
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En svo að jeg viki að þessu litla
frumv., sem hjer er fram komið eftir
tilmælum læknadeiidarinnar, þá veit jeg
það, að áður hefír verið farið fram á
þrt> afi fá Séttan á etofn fullkominn
ketthattetól 1 þeesum fræðum, og að
þfirfin er Svö mikil, að það væri fásinna,
ef þessu værí neitað nii. Það vita allir,
svtt «8 jeg nefni að eins einn af kenneftdutt þessarar deildar, að Guðm. próteteor Magnússon hefir unnið þar að
UftdanfÖrnu það, sem er fjögra manna
verk annarsðtaðar. Og líkt má segja
utt háttv. flutnm. þessa frumv. (G. H.),
að hann hefír oft unnið þar þriggja til
fjðgra manna vetk. »Varaðu þig Valnasfokkttr*, mætti segja við ráðunautana,
»fallinn er hann Fjögranaaki*. Þegar
þessir fjögramakar eru fallnir í valinn,
hvern á þá að fá, sem stigi í þeirra
spor? Jeg nefndi áðan Guðm. prófessor
Magnösson. Hann er nú á miðjum aldri
nær útelitinn maður, og líkt hygg jeg
sjeum háttv. 1. þingm. Húnv. (G. H.),
að hann hafl oftast haft of mikið að
gjöra, og segi jeg ekki þetta af þvi, að
jeg vorkenni honum, heldur af því, að
það er satt
Hjeraðslæknirinn hefir og, svo sem
kunnugt er, hlægilega litla borgun fyrir
þá kenslu, sem hann hefírá hendi,móts
við það, sem annarstaðar gjörist, og
það má segja, að Alþingi sje undarlega
innrætt, ef það vill níðast á mönnum
fyrir vel unaið starf;
Jeg tala þessi orð ekki af þvi, að jeg
búist við, að margir háttv. þingmenn
verði andvigir þessu frumv., heldur af
þvi, að enn er til þessi andi, ef anda
skyldi kaila, (Sigurður Sigurðsson: Dragsúgur!), nei, þetta staðvindi austan úr
Flóa, «em heimtar 5 miljónir handa
gjálfu sjer, en sparnað við alla aðra.

KáMterra:

Jeg stend að eins upp

vegna þess, að mjer virtist háttv. þingm.
Dal. (B. J.) vilja drótta því að kjósendum í Árnessýslu, að þeir mu&du bafa
•asklok fyrir himin«. Út af þessu vildi
jeg mega benda honum á það, að á
þingmálafundi, sem haldinn var nýleg*
á Húsatóftum, var það samþykt, að láta
skáld og aðra andans menn njóta styxfcs
af almanna fje. (Bjami Jónsson: Vel
verði þeim fyrir það!) Svo að hann
sjer þá vonandi, að staðvindið, sem
hann talaði um, kemur ekki frá öllum
Árnesingum. (Bjami Jónsson: Þetfo
var ekki mælt til allra Árnesinga).
ATKVGR.:
Frumv. vísað til 2. umr. með 12 shlj.
atkv.
Samþ. var með 16 shlj. atkv. að kjósa5
manna nefnd, og í hana kosnir með hlutfallskosningu
Hjörtur Snorrason,
Einar Jónsson,
Jón Magnússon,
Jón Jónsson,
Guðm. Hannesson.

Á 26. fundi í Nd., föstudaginn 6. ágúst,
var frumv. tekið til 2. u m r. (A. 58,
n. 200, 202, 208).
Framsm. (Guðmundur Haanesson): Jeg sje ekki ástæðu til þess,
að fara langt út í þetta mál; get látíð
mjer nægja að visa til nefndaráliteins,
Þar sjest, að fjórir af fíram nefndarmönnum telja, að ekki verði hjá þvi
koraist, að stofna þetta embætti, og sá
fimti kar.nast við, að allgildar ástæður
sjeu til þess.
Að þvi er vikið í nefndarálitinu, að
þessi raaður væri oft nauðsynlegúr, ef
erlendar sóttir berast hingað, og gætí
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orðið mikill styrkur fyrir allar sóttvarnir í landinu. Jeg tel þetta mjög mikils
vert atriði.

Forsoti: Brtt. á þgskj. 208 ertekin aftur og kemur ekki til atkvæða,
nema einhver taki hana upp.

Bjarni Jónsson: Jeg hefi i sakleysi mínu borið fram brtt. þess efnis,
að felia niður það takmark, að embættisveitingin sje bundin við Norðurálfuófriðinn. Það er ekki gott að segja,
hve nær þeirri styrjöld lykur og vel
má vera, að bingað berist megnir sjúkdómar og hættulegir gerlar, stríðsins
vegna, og er þá nauðsynin enn meiri,
að bafa þenna mann. En aðalatriðið
fyrir mjer er það, að frv. gangi fram
þannig, að menn fari ekki á mis við
þjónustu þess manns, sem sjerþekking
hefir í þesum fræðum.
Nú er straumbreyting í vinnuframboði hjer á landi. Framvegis verður
ekki svo sem um vora daga, sem snapa
urðum hjer og biðja um hitt og þetta
fyrir engin laun. Ungir sjerfræðingar
segja nú: Hjer er jeg. Viljið þið taka mig?
Ef ekki, þá fer jeg. Nú getur Alþingi
ekki mylgrað úr sjer vinnulaunum, eins
og náðarbrauði, og neytt menn til þess
að lifa af skjaldaskriflum og baugabrotum, víxlum og öðru verra. íslendingum hefir nú lærst að hagnýta þekking
sina annarsstaðar en hjer; mentamenn
og vísindamenn láta ekki lengur kvelja
úr sjer lifið hjer.
Aðaltilgangurinn með þessari brtt.
minni er að tryggja það, að haldið verði
föstum miklum dugnaðarmanni, Stefáni
Jónssyni, sem hefir sjerþekking á þessa
fræði, og vjer megum ekki missa við,
með því að enginn er til í skarðið. En
þótt nú þetta sje aðaltilgangurinn, þá
tek jeg þó brtt. aftur, með því að margir eru henni andvígir, til þess að engu
verði spilt og til þess að enginn hafi
hana til skálkaskjóls fyrir vonda samvisku sína,

Ráðherra: Jeg tek brtt. upp. Jeg
er ekki eins viss um það og háttv. þm.
Dal. (B. J.), að takmarkinu verði náð,
ef þessi brtt. verður ekki samþykt. Við
þekkjum báðir þenna mann, Stefán
Jónsson, sem er maður afburða-duglegur og samviskussmur. En hann þarf
ekki að lifa á bónbjörgum; hann hefir
góða stöðu, og ekki er víst, að hann
verði til taks, ef stofnun stöðunnar verður slegið á frest, enda þarf hann ekki
að vera vonbiðill, þótt hann nú vilji
gefa landinu kost á að njóta bæfileika
sinna.
Jóhann Eyjólfsson: Mjer virðist
svo, sem ekki liggi mikið á, að stofna
þetta embætti, fyrst ekki á að skipa í
það fyrr en eftir tvö ár. Jeg held, að
það sje best að láta það biða til þess
tírna, og láta þá, sem þálifa, ráða hvað
þeir gjöra í þessu tilliti. Annars kann
jeg illa við þann hugsunarhátt og stefnu,
sem hjer ríkir, og lýsir sjer í því, að
nauðsyn virðist að búa til embætti og
stöður handa mönnum, vegna mannanna sjálfra, án þess að lita á, hvort
veruleg nauðsyn sje á. Jeg mun vera
talinn standa nokkuð framarlega i minni
stjett í því, að búa til slíkar stöður, en
þó kannast jeg ekki við, að jeg vilji
gjöra það, nema jeg telji þörf á því.
Hitt er mjer fjarri, að búa til embætti,
er jeg tel óþörf, handa sjerstökum mönnum, eins og mjer skildist vera meiningin eftir orðum háttv. þm. Dal. (B. J.).
Ut er það að vísu, að missa ágæta menn
út úr landinu, en íslendingar eru áreiðanlega af mjög góðum kynstofni og
bjer fullkomin von og vissa um, að
þvi muni ætíð yerða til nægilega
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mikið af ágætum og dugandi drengjum,
til að skipa í þau embætti og stöður,
sem til falla. Aftur á móti lítthugsandi,
að hægt verði að myuda stööu handa
hverjum manni, sem góða hæfileika
hefir; slikir meun verða sjálfir að ryðja
sjer braut.
Jeg verð því að álíta, að hættulaust
sje, að hleypa þessu máli fram af sjer
nú.
Bjarni Jónsson: Það var auðheyrt
á ræðu háttv. þm. Mýr. (J. E.), að jeg
er ekki sjerlegur mælskumaður, eða að
minsta kosti, að jeg hefi ekki þá hæfileika, sem jeg þarf að hafa, til þess að
geta látið hann skilja mig. Jeg var að
sýna fram á það áðan, að þessi maður,
sem um er að ræða, þyrfti ekki á stöðunni að halda, því að hann hefði nóg
að starfa, þótt hann fengi ekki þessa
stöðu, en aftur sagði jeg, að staðan væri
nauðsynleg, og að ekki mætti sitja sig
úr færi með að fá þenna mann, fyrst
hann væri fáanlegur. Háttv. þm. (J.
E.) hefir því alveg misskilið mig, ef
hann heldur, að jeg hafi talað um að
stofna embættið handa manninum. Það
er svo langt frá því, að þetta frumvarp
sje borið fram í því skyni, að hjálpa
nokkuð þessum manni, að það er einmitt fram komið til þess að styðja og
styrkja Háskólann og hjálpa landinu.
Einar Jónsson: Mjer finst, að það
sje ekki annað en óþörf hræðsla, sem
komið hefir fram hjer i deildinni, að
maðurinn, sem um er að ræða, myndi
tapast landinu, ef það yrði ekki stofnað handa honum þetta embætti nú þegar. Eftir þeim upplýsingum, sem jeg
hefi fengið, hefir mjer skilist, sem þéssi
hræðsla sje ekki á neinum rökum bygð.
Þessi maður mun ekki vera. tilbúinn
enn að taka við þessu embætti, hefir
enn ekki lokið námi til fulls, og jeg

hefi skilið það svo, sem hann mundi
gjöra sig ánægðan með að taka við því,
þótt það dragist um tima, að það yrði
stofnað. Hann mundi doka við um
tima að fá sjer fasta stöðu, ef hann
ætti von á, að slikt embætti, sem þetta,
yrði stofnað, og hann þá ætti vissa von
um, að komast að sem kennari við
skólann.
Þegar ura það er að ræða, að stofna
ný embætti við Háskólanh, þá ber mikla
nauðsyn til að fara að öllu sem gætilegast. Kjósendur hjer á landi geta ekki
sett sig inn í það, að nauðsynlegt sje
að stofna 1—2 embætti við hann á
hverju ári, og mig furðar það í raun og
veru ekki, þótt þeir eigi bágt með að
sjá, hvaða þörf er á slíku, þegar við
meira að segja, sem fjöllum um raálin,
deilum um það, hvort brýn þörf sje á
þessu eða hinu embættinu. Mjer finst
það því ekki nema sanngjarnt, að sem
allra varlegast sje farið í þessu efni.
Því hefir verið haldið fram, að prófessorarnir við Háskólann sjeu svo önnum kafnir við störf sin, að það væri
hart á því, að þeir kæmu öllu í verk,
sem þeim væri ætlað að starfa. Jeg veit
nú ekki nákvæmlega um það, hvað bæft
er i þessu, en þegar tekið er tillit til
þess, að 12—15 tíma vinnutimi er algengastur við almenna vinnu, þá sje jeg
ekki með besta vilja, að 18 stunda vinna á.
viku sje ofvaxið hverjum fullhraustum
manni, þó skólakennari sje. (Bjami
Jönsson: Sumir hafa ekki nema 2—3
kenslustundir á viku). Það getur vel
verið að það sje svo með grískudocentinn, að hann hafi ekki meira að gjöra
í sinu embætti en svo, að 1 stund nægi
hans starfi á viku, og ósennilegt þætti
mjer ekki, þó hann kæmist af með enga
stund á viku; en sem betur fer eru ekki
allir jafn óþdrfir embættismenn eins og
hann. Jeg skal ekkert um það þræta,
hvort það sje þörf á að stofna þetta
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embætti, sem hjer er um að ræða, en
um hitt þræti jeg, að prófessorarnir og
yfir höfuð kennararnir við Háskólann
hafi ekki of langan vinnutima.
Jeg er því samþykkur, að þetta embætti verði ekki stofnað nú þegar, heidur með þeim takmörkunum, sem segir
í brtt. á þgskj. 202; með öðrum orðum,
ekki fyrr en Norðurálfuófriðnum er lokið, og ekki fyrr en í fyrsta lagi árið
1917. Jeg aje ekki ástæðu til að flýta
málinu meir en þetta; ekki síst nú,
þegar tiraarnir eru svona erfiðir, sem
þeir eru nú, er ástæða til að fara gætilega að því, að auka mjög útgjöldin.
Framsm. (Guðm. Haunesson):
Jeg held, að jeg hafi tekið það fram
áðan, að það væri ekki mannsins vegna,
sem farið er fram á, að þetta embætti
sje stofnað. Hitt er satt, að það átti
sinn þátt i þvi, að málið kom fram að
þessu sinni, að nú var völ á hæfum
manni, til þess að taka við þessu embætti. En um þörfina á því að stofna
það getur ekki verið vafi.
Hvað þvi viðvíkur, sem háttv. 1. þm.
Rangv. (E. J.) gat um, að kennararnir
við Háskólann hefðu ekki langan vinnutíma, þá skal jeg taka þetta fram.að jeg
álít, að svo framariega sem prófessorar
við Háskólann vilji standa sómasamlega
i stöðu sinni, þá geti ekki komið til
mála, að telja kenslutima þeirra í skólanum sama sem vinnutima þeirra. Þvert
á móti mun það vera svo, að minstur
timinn af vinnutima þeirra fari til kenslu,
þvi að mikill meiri hluti timans mun
fara til undirbúnings og annarra starfa
i þjónuatu embættisins. Jeg veit um
einn kennarann i minni deild, að vinnutimi hans byrjar kl. 8 á morgnana og
stendur yfir allan daginn, og jeg þykist
góður, ef jeg get náð i hann, til þess
að tala við hann nokkur orð á kvöldin.

Þessi kennari, sem jeg gat um, er aá
sem kennir handlækningar við skólana.
Um mig veit jeg, að vinnutimi minn er
sjaldan minni en 10 stundir á dag.
Jeg vildi láta þessa getið, til upplýsingar fyrir þá, sem halda að keaslutimi okkar sje eini vinnutíminn.
Hjörtnr Snorrason: Einaogjeg
hefi tekið fram í athugasemd þeirri, er
jeg ritaði neðan undir nefndarálitið i
þessu máli, er jeg að mestu leyti samþykkur samnefndarmönnum mínum,hvað
ástæðurnar snertir, en ósamþykkur þeim,
er snertir niðurstöðuna. Jeg viðurkenni
að vísu þörfina á þvi, að umrætt embætti sje stofnað og til þess liggja aðallega tvær ástæður. Sú er önnur, að
Háskólinn hafi nú má ske ekki þeim
kenslukröftum á að skipa, sem fullnægi
kensluþörfinni i fræðum þeinp, sem hjer
er um að ræða. En hin ástæðan er sú,
að jeg tel þingi og stjórn landsins skylt
að hlynna sem best að Háskólanum,
sem enn þá má hvítvoðungur heita,
hlynna svo að honura, eftir þvi sem
ástæður leyfa, að hann nái tiigangi ainum sem slikur, og verði landinu til sem
mests gagns og sóma. En þrátt fyrir
þetta álit jeg, að naumast sje- rjett, að
umrætt embætti sje stofnað nú á þessu
þingi, þar sem brýn nauðsyn krefur, að
svo varlega og sparlega aje farið með
fje landsins, að hefta verður framgang
jafnvel nauðsynlegustu fyrirtækja, er
miða að þvi, að bæta samgöngur eg
efla framleiðsluna i landinu, sem telja
verður aðalskilyrðin fyrir efqalegu sjálfstæði þjóðarinnar. Jeg mun þvi ekki
greiða atkvæði með þvi, að umrætt embætti sje atofnað i þetta sinn.
ATKVGR.:
1. gr. frumv. feld með 14: 8 atkv.
að viðhöíðu nafnakalli, og sögðu
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já:
Björn Hallsson,
Bjarni Jónsson,
Einar Arnórsson;
Einar Jónsson,
Guðm. Hanneæon,
Jón Jónsson,
Jón Magnússon,
Matth. Ólafsson,

net:
Bened. Sveinsson,
Björn Kristjánsson,
Guðm. Eggerz,
Hannes Hafstein,
Hjörtur Snorrason,
Jóhann Eyjólfsson,
Magnús Krístjánss.,
Sigurður Eggerz,
Sig. Gunnarsson,.
Sig. Sigurðsson,
Skúli Thoroddsen,
Stefán Stefánsson,
Þorleifur Jónsson,
Þór. Benediktsson.
Þrír þingm. voru fjarverandi.
Frumv. þar með
faUið.

4. Mððruvellir i Hðrgárdal.
Á 15. fundi i Nd., laugardaginn 24.
júlí, var útbýtt
Frumvarpi til laga um heimild til að
selja hdlfa jörðina MöðruveUi i Hörgdrdal. (A. 80).
Á 16. fundi i Nd., mánudaginn 26.
júlí, var frumv. tekið til 1. umr.
Flutnm. (Magnús Kristjánsson): Eins og háttv. þingmönnum er
kunnugt, hafa veríð lögð hjer fram skjöl
þessu máli viðvíkjandi. Gjöri jeg ráð
fyrir, að þeir hafl kynt sjer þau eða
gjörí það, ef þeir hafa ekki gjört það
enn. Um jörðina er það að segja, að
eftir að skólinn fluttist þaðan leit út
fyrír, að erfitt yrði að fá álitlegan ábú*
anda. Jörðin er erflð og þarf kraft til
að hagnýta sjer hana, svo vel sje. Þó
fór svo, að þessi maður, sem nú býr á
jörðinni, rjeðist i að taka hana til ábúð*
Alþt. 1915. B. III.

ar. Tel jeg það vel farið. Gæti ann*
ars hafa farið svo með þessa jörð, sem
mörg önnur höfuðbói, að hún hefði verið setin landinu til skaða og skammar.
Það er ekki til of mikils ætlast, að
þessi maður hefði fengið einhverja
viðurkenningu fyrir það, hversu vel
hann hefir setið þær jarðir, er hann
hefir haft til ábúðar, og fyrír þau miklu
störf, sem hann hefír unnið i þarfir almennings. Það er ekki óeðlilegt, að
honum leiki hugur á að eignast jörð,
sem hann vill sýna sóma. Hann slepti
annari góðri jörð, þar sem hannbjóst
við að fá þessa keypta. Hann hefir nú
leitast fyrir um það, en sýslunefnd orðið óþjál í þessu máli og lagst á móti
sölunni. Hún hefir sagt, að þessi jörð
sje sjálfsögð sem prestsetur, skólasetur,
og enn fremur, að hún væri sjeríega
vel fallin til sundurskiftingar fyrir gras*
býli. Þessi ummæli sýslunefndar eru
öll rækilega hrakin i skjölum þeim, sem
minst er á hjer að framan. Jeg ætla
ekki að fara að taka það upp hjer, en
að eins óska, að þingmenn kynni sjer
Bkjölin.
Jeg ætla ekki að fara að hreyfa þeirri
stefnu, sem hjer hefir komið fram, um
að fresta þjóðjarðasölulögunum, enhvem*
ig sem um það fer, tel jeg sjálfsagt, að
þeim, sem hafa gjört ráðstafanir i þvi
skyni, að fá jarðir sinar keyptar, verði
veittur kostur á þvi, en ekki sviftir
rjettinum til þess, hvað sem lögunum
líður.
Að endingu óska jeg þess, að háttv.
deild taki þessu máli vel, og veiti heim*
ild til þess, að jörðin fáist keypt, og
treysti jeg deildinni til þess að ráða
fram úr því á heppilegan hátt.
Stefán Steiánsson: Eftir undir*
irbúningi þessa máls i hjeraði, furða jeg
mig mjög á þvi, að það skuli vera fram
88

1395

Þingmannafrumvörp, feld eða vísað til stjórnarinnar.

1396

Möðruvellir i Hörg&rdal.

komið. Að visu er það ekki neitt undarlegt, þótt ábúandinn, Eggert Davíðsson, vilji kaupa jörðina, þar sem óhætt
mun mega telja hana eina með allra
bestu jörðum á Norðurlandi. En að mig
furðar á, að frumv. kemur fram, er af
þvi, að í vetur sem leið, er kaupbeiðnin var lögð fyrir sýslunefndina í Eyjafjarðarsýslu til umsagnar, þá taldi hún
að jörðin fjelli undir 2. gr. þjóðjarðasölulaganna, þar sem hún er prestsetur, og auk þess hentug fyrir skóla og
má á annan hátt verða til almenningsnota.
Sýslunefndin hefir því af þessum
ástæðum eindregið lagt á móti sölunni.
Að ástæður nefndarinnar sje á fylstu
rökum bygðar, hygg jeg að ekki verði
neitað.
Á hina hliðina þá hefir sira Jón byggingarbrjef frá umboðsmanni, sem að vísu
er óvanalegt um byggingu prestsetra,
en þetta stafar af þvi, að honum var
veitt brauðið sem þingabrauð, eða með
öðrum orðum, að því fylgdi ekkert fast
eða ákveðið prestsetur, en enginn vafi
mun leika á þvi, að bygging hansgildi
að eins á meðan hann er prestur. Við
næstu prestaskifti, er sá prestur, er
brauðið fær, skyldur að taka við hálflendunni, sem hverju öðru prestsetri.
Nú hefir því verið haldið fram, að
sá hluti jarðarinnar, er presturinn situr,
sje bygður öldungis á sama hátt og
venjulegt er með byggingu þjóðjarða,
og bið sama er gefið í skyn í brjefum
þeim, sem lögð hafa verið hjer fram
um málið, en það ætla jeg sje algjör
misskilningur.
Enn fremur hefir það verið venja,
þótt hún sje að vísu ekki bindandi, að
selja ékki hálflendur eða hluta úr þjóðjörðum.
Jeg sje því ekki ástæðu til þess, þar
sem sýslunefnd hefir skýlaust lagt á
móti því, að jörðin verði seld, og borið

þar fyrir sig bein ákvæði 2. gr. þjóðjarðasölulaganna, að frumv. þetta geti
náð fram ganga. Loks má benda á
það, að nú er einmitt ’ allsterk hreyfing
bæði í Eyjafjarðarsýslu, Akureyrarbæ
og Þingeyjarsýslu, að stofna sameiginlegan húsmæðraskóla, og á meðan að
ekkert er ákveðið um fyrirkomulag
hans, þá virðist mjer því fremur ástæða
til, að sú jörðin sje þó ekki seld, er
komið getur til mála um að tiltækileg
þætti sem skólasetur.
Hvort málinu verður vísað í nefnd,
læt jeg mig litlu skifta, því þótt nefnd
sje skipuð, þá mundi hún komast að
líkri niðurstöðu og jeg nú hefi bent á.
Nefndarskipun er þvi í minum augum
að eins til þess að draga málið.
Matthías Ólafsson: Jeg stend
upp til þess að leggja það til, að málinu verði visað til landbúnaðarnefndarinnar.
Magnús Kristjánsson: Það cru
að eins örfáar athugasemdir út af ræðu
háttv. 2. þm. Eyf. (St. St.), sprottnaraf
þvi, að mjer virtist hann ekki fara
algjörlega rjett með öll málsatriði.
Þessi jörð, Möðruvellir, er engum
þeim höftum háð, að ekki megi selja
hana; hún er ekki prestsetur, þótt
prestur dvelji þar nú sem stendur.
En þar sem háttv. þingmanni þótti
það óvarlegt, að veita stjórninni heimild — því að hjer er að eins um heimild að ræða, — til þess að selja hálflendu, af því að það hefði aldrei komið fyrir, að jarðarhlutar hafi veriðseldir, þá verð jeg að segja það, að margt
liti undarlega út, ef þingið gjörði
aldrei neitt, sem ekki hafði verið áður
gjört.
Um afskifti sýslunefndarinnar af þessu
máli er það að segja, að ef hún ftefði
ekki lagt á móti því, þá mundi það
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auðvitað ekki hafa komið fram i þessu
formi.
Hvort málinu verður visað til nefndar, læt jeg mjer í litlu rúmi liggja.
Landsstjórninni ætti að vera treystandi til að ráða fram úr þessu máli
á viðeigandi hátt.
Bjarni Jónsson: Það er út af
nefndarskipuninni, að jeg stend upp.
Mín tiilaga er sú, að kosin sje sjeretök
jarðasölunefnd og frumv. vísað þangað,
með þvi að fleiri frumv. þessu lík geta
komið fram nú. En ótækt tel jeg, að
vísa frumv. til landbúnaðarnefndar, með
því að hjer er ekki um búnaðarmál að
ræða.
Jóhann Eyjólfsson: Allir vitum
vjer það, að þingið getur veitt heimild
til að selja þjóðjarðir, en að minni skoðun ætti það að vera undantekningarlaus regla, að veita aldrei slikar heimildir, þegar sýslunefndir hafa lagt á
móti sölu jarða. Eftir hlutarins eðli
hlýtur hver sýslunefnd að vita miklu
betur um alla málavöxtu en hver einstakur þingmaður; henni er það ljóst
hvað vakir fyrir henni í því tillití, og
það er hart og óviturlegt og óviðeigandi, að taka fram fyrir hendur hennar í þessu falli. Af þessari ástæðu vil
jeg ekki einu sinni greiða atkvæði með
þvf, að frumv. verði vísað til nefndar,
heldur tel jeg rjettast að fella það nú
þegar.
Stefán Stefánsson: Jeg ált það
algjörlega andstætt gildandi lögum, að
þingið fari að hlutast til um þetta mál.
Skilyrðið fyrir sölu þjóðjarða er ómótmælanlega það, að sýslunefnd ljái samþykki sitt til sölunnar.
Eins og jeg hefl tekið fram, er það
ekoðun ýmsra, að verði húsmæðraskóli

stofnaður fyrir Norðurland, og hann ætti
að standa í sveit, að þá væri hann best
settur á Möðruvöllum. Sama er og að
segja um það, ef instu 4 eða 5 hrepparnir utan við Akureyri kæmu sjer saman um, að koma á fót unglingaskóla, þá
væri hann þar tvímælalaust bestsettur,
Full sönnun þess, að hálflenduna verði
að skoða sem framtiðarprestsetur, er
það, að presturinn hefir tekið prestakallalán, til þess að kaupa */8 fbúðarhúsið á Möðruvöllum. Þetta getur hver
kynt sjer, sem annars hirðir nokkuð um
það að vita. Af þessu leiðir það líka,
að presturinn hefir tekið hálflenduna til
ábúðar með þvi skilyrði, að hann yrði
að sleppa henni, þegar bráuðið væri
veitt öðrum. Og þótt nú hafi presturinn að eins hálfa jörðina, þá getur vel
farið svo, að næsti prestur verði svo
mikill atorkumaður, að hann vildi fá
hana alla tiJ ábúðar. Þess raá oggeta,
að jörðin er hentug til að gjöra tilraunir með grasbýli. Nú eru þar 1—3 bændur og þó lánaðar þaðan slægjur, svo að
nemur hundruðum hesta árlega.
ATKVGR.:
Frumv. vísað til 2. umr. með 13 : 7
atkv. og til landbúnaðarnefndar með 12
: 7 atkv., en þá nefnd skipuðu þeir
Sigurður Sigurðsson,
Stefán Stefánsson,
Bjarni Jónss'on,
Björn Hallsson,
Guðmundur Hannesson,
Hjörtur Snorrason,
Jóhann Eyjólfsson.

Á 20. fundi í Nd., föstudaginn 30.
júlí, var frumv. tekið til 2. u m r. (A.
80, n. 121).
88*
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Magnús Kristjánsson: Það er
algjörlega þýðingarlanst, að fjölyrða
nokkuð um þetta. Landbúnaðamefndin
virðist hafa tekið þá stefnu, að sálga
flestu því, er til hennar kemur, og svo
mun eiga að fara um þetta mál. Mjer
flnst kynlegt, að nefndarálitið skuli vera
algjörlega órökstutt. Það hefði óneitanlega farið betur á því, að nefndin hefði
reynt að færa einhver rök fyrir sínu
máli, heldur en að koma með lagatilvitnanir,' sem engri átt ná, og sanna
einmitt það gagnstæða því, sem til var
ætlast. Þessi tilvitnun í 2. gr. þjóðjarðasölulaganna sýnir, að háttv. nefnd hefir
ekki lesið þau lög, þvi þar er einmitt
gjört ráð fyrir þeirri aðferð, sem hjer
hefir verið við höfð. Mjer þykir reyndar ekki ólíklegt, að atk væðagreiðsla fari
nokkuð eftir þvi, hvernig fer um frumvarpið um frestun framkvæmda á sölu
þjóðjarða, sem hjer liggur fyrir.
Jeg fer svo ekki fleiri orðum um
þetta í bráð.
Frsm. (Guðm. Hannesson): Það
er þýðingarlaust, að ræða um þetta frekar. Nefndin er öll á einu máli um það,
að ekki beri að selja slika hálflendu,
ekkt síst er prestsetur er á jörðinni og
prestakallalán tekið til húsabóta þar.
Sýslumaður er heldur ekki samþykkur
sölunni, að þvi er jeg veit, enda er og
jörðin fallin til sundurskiftingar, ef vera
skyldi.
Annars er, eins og jeg tók fram strax,
ekki til neins að tala frekar um þetta.
Nefndin hefir öll verið á einu máli um
það, að hún geti ekki mælt með sölunni.
Bjarni Jónsson: Jeg ætla að gjöra
örlitla grein fyrir undirskrift minni
undir nefndarálitið, af því að jeg hefi
bætt þar við einu litlu orði, orðinu
ósamþykkur. Jeg vil lýsa i örfáum orð-

um i hverju það ósamþykki er fólgið.
Jeg get ekki sjeð, að eftir þeirri stefnu,
sem ráðið hefir i þessu máli, sje hægt,
með nokkurri skynsemd, að gjöra upp
á railli manna, sem sækjast eftir að fá
ábýlisjarðir sínar keyptar, þegar svo
stendur á, að hið opinbera þarf ekki á
jörðunum að halda. Þó að jeg, að grundvellinum til, sje á raóti allri þjóðjarðasölu og vildi hel8t, að þveröfug stefna
væri tekin í því máli, þá get jeg ekki
verið því samþykkur, að einstakir menn
sjeu ranglættir, með því að draga eina
og eina jörð undan, þegar ekkert mælir
á móti því, að jarðirnar sjeu seldar, frá
sjónarmiði þeirrar stefnu, sem annars er
látin gilda.
Nú er það auðsjeð, að þessi hálflenda,
sem hjer er um að ræða, er ekki þannig,
að hið opinbera þurfi nokkurn tima á
henni að halda. Þessi helmingur var
áður skólajörð. En nú datt mönnum
það snjallræði i hug, að flytja skólann
til Akureyrar, og má búast við, að þeirri
stefnu verði haldið áfraro, að setja þar
alla skóla. Hinn helmingurinn er prestsetur, og er nægur til þess, að allra
dómi.
Hvað niælir þá á móti þvi að selja
þenna jarðarhelming? Jú, það er þessi
undarlega grasbýlishugmynd. Nú er það
vitanlegt, að ekki getur komið til mála,
að nokkur maður geti framfleytt sjer og
sínum á grasbýlisbúskap einum saman.
Grasbýli verða aldrei nema aukageta
handa þeira mönnum, sem annars stunda
fiskiveiðar eða iðnað. Fyrir því er augljóst, að grasbýlin verða að vera i námunda við verstaði eða kaupstaði. Hitt
er barnaskapur, að ætla sjer að skifta
niður i grasbýli jörðum, sem liggja langt
inni i landi, langt frá verslunaretöðum
og verstöðum. En svo er því farið um
þessa jörð, svo sem kunnugt er.
Vegna þess, sem jeg hefi nú tekið
fram, er jeg saranefndarmönnum mín-

1401

Þingmanoafrumvðrp, feld eða visað til etjórnarinnar.

1402

Möðruvellir i Hörgárdal.

nm ósamþykkur i þessu máli, og vil
leggja til, að frumv. verði samþykt.
Guðmundur Eggerz: Jeg vildi
leyfa mjer að benda á, að mjer skilst
það skki rjett bjá landbúnaðarnefndinni, að frumvarp þetta komi i bága
við 2. gr. þjóðjarðasölulaganna. 2. gr.
miðar ekki til annars en að takmarka
heimild umboðsvaldsins til að selja þjóðjarðir og kirkjujarðir. Hins vegar er
ekkert þvi til fyrirstöðu, að ný lög sjeu
samin um sölu á þessari jörð eða öðrum jörðum.
Enn vil jeg benda á, að það getur
ekki verið varhugavert, að samþykkja
þetta frurav., þar sem stjórninni er með
því að eins veitt heimilt til að selja jörðina. Það er ekki verið að skylda hana
til þess. Eins og við vitum hafa fyrirfarandi stjómir farið varlega í sölu þjóðjarða og kirkjujarða, og er engin ástæða
til að ætla annað en að áframhald verði
á þvi.
Jóhann Eyjólfsson: 2. gr. þjóðjarðasölulaganna tekur það skýrt fram,
ad ekki sje heimiluð sala á þeim þjóðjörðum eða kirkjujörðum, sem viðkomandi sýslunefndir mæla á móti að fargað sje úr eigu hins opinbera. Þetta er
i samræmi við þá skoðun, að gjöra sem
flestar jarðir að sjálfsábúðarjörðum, aðrar en þær, sem hið opinbera þarf til
sinna nota. Þess vegna á ekkiaðselja
neina þá jörð, sem viðkomandi sýslunefnd mælir á móti að seld sje (Bjami
Jónston: Alþingi má gjöra það), en Alþingi á ekki að gjöra það, þvi að ekki
er hægt að búast við, að það hafi betur
vit á þvi, hvað heppilegast er í því efni,
heldur en viðkomandi sýslunefnd. Það
er hart, ef menn hafa hugsað sjer, að
koma upp nytsemdarfyrirtæki, t. d. skóla,
á einbverri sjerstakri jörð, sem er þjóðar eign, að Alþingi taki þar fram fyrir

hendurnar á mönnum, og gjöri það fyrir
einstakan mann, að farga jörðinni og
gjöra þar með slikar framkvæmdir
ómögulegar. Það ætti ekki að koma
fyrir. Því ætti jafnvel að bæta inn i
lögin, að hreppsnefndirnar hefðu einnig
umsagnarrjett um þessi mál. Á því er
oft full þörf. Þó að jeg sje mjög hlyntur
þeirri stefnu, að sem flestar jarðir lendi
í sjálfsábúð, þá vil jeg ekki að það
komi fyrir, að hreppum eða fjelögum
sje gjört ómögulegt að halda sjerstökum
jörðum eftir, sem hentugar eru til
einhverra
sjerstakra
framfarafyrirtækja. Ef hreppsnefndin eða sýslunefndin hafa fastar og ákveðnar hugsjónir eða stefnu um til hvers þessi sjerstaka þjóðjörð skuli notuð, hjeraðinu til
gagns og gengis, þá tel jeg það óhæfu,
að Alþingi beiti valdi sínu gagnvait
þeirri reglu.
Pjetur Jónsson: Mig langar til
að gefa hjer orð í, þó að jeg búist við,
að frumv. verði felt samkvæmt tillögu
meiri hluta nefndarinnar. Mjer virðist
að komið hafi í ljós, hjá sumum þeim,
sem talað hafa í þessu.máli, talsverður
misskilningur á anda þjóðjarðasölulaganna. Jeg vil segja, að andi stjórnarskrárinnar sjálfrar sje sá, að landssjóður haldi fast á fasteignum sinum, þar
sem ákveðið er, að þeim skuli ekki fargað öðru visi en með sjerstökum lögum.
Mjer virðist ekki rjett það, sem háttv.
þingm. Dal. (B. J.) hjelt fram, að hallað sje rjetti manna með þvi, að einstakar jarðir sjeu teknar út úr og neitað um aölu á þeim. (Bjarni Jóntton:
í samanburði við aðra). Þetta hlýtur
svo að vera, úr því að um þjóðjarðasölu er að ræða. Um þjóðjarðasöluna
hafa þau almennu lög verið sett, að
heimila að farga þeim jörðum, sem engin
eftirsjón er í að missa fyrir hið opinbera. . Um þær, sem eftirsjón er í, er
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alla ekki að tala. Það getur enginn
gjört sjer neinar fastar vonir um, að fá
þær keyptar. (Bjami Jónsson: Það er
engin eftirajón að þessari jörð). Þá
kemur til þess, að hverjum jörðum er
eftirsjón. Það eru þær jarðir, eftir 2.
gr. þjóðjarðasölulaganna, sera viðkomandi sýslunefndir telja hæfar til opinberra þarfa, eða til sundurskiftingar í
grasbýli. Ef ekki á að meta sýslunefndirnar að neiriu í þessu efni, þá eru ekki
lengur nein takmörk fyrir því, hvað
selt er og hvað ekki, af fasteignum landsins. Og ef sýslunefndunum er ekki triíað til, að fara með þetta leiðbeiningarvald, þá á að taka það af þeim með
lögum og koma því öðru vísi fyrir, en
ekki að ónýta það, meðan það er í lögum. Það er andi þjóðjarðasölulaganna,
að sem flestir búi á sjálfseign. En hins
vegar er ekki mikill munur á því, hvort
menn búa á sjálfseign eða opinberri
eign, ef vel er með leiguliðana farið.
Og þegar landssjóður er sjálfur landsdrottinn, þá er það honum í sjálfs vald
sett, að fara vel með leiguliða sína.
Þegar einstakir menn eiga jarðirnar,
eða hafa umráð. yfir þeim, er hætt við
að verr fari fyrir leiguliðunum. Jeg
býst við, að okkur háttv. þingm. Dal.
(B. J.) greini ekki á um þetta atriði.
Háttv. þingm. Dal. (B. J.) gjörði lítið úr
grasbýlishugmyndinni í þessu sambandi.
En það er einmitt andi þjóðjarðasölulaganna að hlynna að sjálfsábúðinni,
með því að setja takmörk fyrir því, að
þær jarðir verði seldar, sem sjerstaklega eru hæfar til sundurskiftingar í
grasbýli. Það var aðalatriðið í 2.
greininni að koma því til leiðar, að hlífst
væri við að selja slíkar jarðir, svo að
þær síðar meir gætu komist í sjálfsábúð,
á þann hátt, að þeim væri skift á milli
þeirra manna, sem ekki geta náð í og
eignast heilar jarðir, heldur að eins
smærri jarðabletti, grasbýlalóðir. Mjer

er þetta Ijósast, þvi að jeg var sjálfur
við, er lög þessi voru samin.
Hvað þá jörð snertir, sem hjer er um
að ræða, þá er það ljóst, að hún er einmitt mjög vel fallin til sundurskiftingar í grasbýli. Einnig er það mjög líklegt, eins og háttv. 2. þingm. Eyf. (St.
St.) mintist á, að ef húsmæðraskóli yrði
stofnaður í Eyjafirði, þá yrði hann settur á þessa jörð fremur en nokkra aðra.
Jeg býst við, að erfiðara verði að velja
um skólajarðir í Eyjafirði, ef þessari
jörð verður ráðstafað til annars. Nýlega var fargað annari jörð þar norður
frá, sem heppileg var til þessara hluta,
Kjarnaí Eyjafirði, þó að hún væri, til
allrar hamingju, ekki seld einstökum
manni í hendur.
Magnús Kristjánsson: Það eru
að eins örfá orð, sem jeg vildi segja. I
rauninni tel jeg þýðingarlítið að ræða
þetta mál mikið, og virðist mjer, að
umræður þær, eem hjer hafa farið fram,
ættu betur heima þegar rætt verður um
breytingu á þjóðjarðasölulögunum.
Jeg vil að eins mótmæla þvi, semhv.
þm. S.-Þing. (P. J.) virtist leggja áherslu
á, að svo framarlega sem sýslunefnd
legði á móti sölu á þjóðjörð eða kirkjujörð, þá gæti ekki komið til nokkurra
mála að selja hana. Jeg neita þessu algjörlega, því að þá væri niðurlag 2. gr.
þjóðjarðasölulaganna algjörlega þýðingarlaust. Jeg skal svo ekki eyða fleiri
orðum að þvi, sem þessi háttv. þm. (P.
J.) sagði.
Jeg skal ekki heldur tala langt mál
út af ræðu hv. þm. Mýr. (J. E.). Hann
virtist ganga út frá því, að sýslunefndirnar ættu að sjálfsögðu að ráða meiru
í þessu máli en Alþingi, og hreppsnefndir meiru en sýslunefndir. Ef þessum hugsanagangi er fylgt út í æsar, þá
verður niðurstaðan sú, að ábúandinn sjálfur ætti að yáða mestu um það, hvort
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hann fengi ábýlisjörð sina keypta eða
ekki.
Jeg skal svo ekki ræða málið frekar,
með því að jeg tel það með öllu þýðingarlaust.

Finn jeg svo ekki ástæðu til að segja
meira að svo stöddu. Ef menn álíta
það þess vert, að lengja umræðurnar nú
við 1. umr., þá mun mjer gefast tækifæri til að svara síðar.

ATKVGR.:
Frvgr. feld með 16 : 4 atkv. og frv.
þar með
faUið.

Gnðiniintlur Eggerz:
Jeg vil
benda háttv. nefnd á það, að jeg hygg
það vera óheppilega aðferð, að taka
eldri lögin orðrjett upp. Jeg lít svo á,
að ráðstöfun sú, sem háttv. nefnd stingur upp á, sje að eins til bráðabirgða,
gjörð til þess að gjöra mönnum hægra
fyrir að afla sjer ódýrara matarhæfis,
meðan á dýrtíðinni stendur og erfiðleikunura á að afla sjer bjargar, vegna
ófriðarins. Sje þetta tilgangur nefndarinnar, sem jeg hygg vera, þá er það
ekki nema eðlilegt, að t. d. sje numið
burtu Iagaákvæðið um friðun rjúpna.
En nefndin hefir liklega ekki gætt þess,
að með því að taka upp eldri lögin
óbreytt, þá verða um leið ófriðaðar
ýmsar fuglategundir, sem enginn inaður
leggur sjer til munns, t. d. ernir og ýmsir smáfuglar, sem friðaðir voru árið um
kring, svo sem t. d. svölur, tjaldar,
stelkar, óðinshanar, hrossagaukar, starrar, vepjur, lóarþrælar o. s. frv. Jeg vil
leyfa mjer að skjóta því til hv. nefndar, sem vill gjöra svona miklar breytingar, sem ekkert bæta úr matarakorti,
hvort hún vildi þá ekki lika láta breyta
friðunarákvæðunum um lóur og spóa.
Það eru fuglar, sem eru ágætir til matar og mundu vera skotnir nokkuð, ef
þeir væru friðaðir á rjettan hátt. Þessa
fugla má ekki skjóta fyrr en eftir 1.
ágúst, en þá er það lítt mögulegt, vegna
þess, að á þeira tima eru fuglarnir farnir að safnast i hópa og gefa ekki færi
á sjer. Þessu ætti að breyta, færa ófriðunartimann til 20. júlí. Það mundi bæta
mikið úr. Það er ekki ástæða til þess
að friða þessa fugla hjer, vegna þess,
að þeir eru skotnir unnvörpum í útlönd-

5. Fuglaffiðun.
Á 15. fundi í Nd., laugardaginn 24.
júlí, var útbýtt
Frumvarpi til laga um bráðabirgðabreytingu á lögum nr. 59} 10. nóv. 1913 (A.
87. [Frá dýrtíðarnefndinni]).
Á 16. fundi í Nd., mánudaginn 26. júlí,
var frv. tekið til 1. u m r.
Foraeti tók frv. út af dagskrá.
Á 18. fundi í Nd., miðvikudaginn 28.
júlí, var frv. aftur tekið til 1. u m r.
Framsögum. (Sveinn Björnssou): Jeg skal ekki fara út i einstök
atriði þessa frumv., enda gefur það ekki
ástæðu til þess. Nefndin befír lagt til,
að gjöra þessar breytingar, sem bjer um
ræðir, til þess að gjöra mönnum hægara að aíla sjer matfanga í dýrtíðinni.
Jeg skal að eins taka það fram, að
nefndin áleit óheppilegt, þar sem nýlega er búið að breyta fuglafriðunarlögunum, að koma fram með margar brtt.
Bjóst hún við, að það gæti orðið til
þess að rugla menn, og tók því það ráð,
að leggja til að lögunum yrði breytt í
það horf, sem þau voru í síðast, áður
en þeim var breytt. Svo er gjört ráð
fyrir, að núgildandi friðunarlög gangi
aftur í gildi, þegar þessara bráðabirgðalaga þykir ekki lengur þörf.
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um, þegar þeir fljúga þar yfir. (Sveinn
Bjðmsson: Eru þetta ekki einstök atriði?). Nei, þetta eru princip-atriði og
bendingar til nefndarinnar. Þá vil jeg
líka skjóta því til háttv. nefndar, hvort
ekki sje rjett að breyta friðuuarákvæðunum um lunda. Hann er nú friðaður
á tímanum frá 10. maí til 20. júní. Það
ætti ekki að þurfa áð friða hann lengur
en til 3. júni, því að hann verpur ekki
fyrr. Aftur á móti væri rjett að hafa
hann friðaðan lengra fram eftir, því að
eftir því sem nú er, má drepa hann
meðan hann liggur á og er að unga út.
Þessum athugasemdum vil jeg skjóta
til háttv. nefndar til yfirvegunar.
Skúli Thoroddsen: Jeg stend að
eins upp til þess, að mæla á móti þessu
frumv.
Eins og kunnugt er, þá er árið í ár
fyrsta árið, sem rjúpan er friðuð, og þó
vill dýrtíðarnefndin, að Alþingi kippi
nú þegar að sjer hendinni, og ófriði
rjúpuna.
Ástæða nefndarinnar til þessa er sú,
að mönnum veitist þá hægra, að afla
sjer fæðu. — En til þessa er því að
svara, að sem stendur er nú — sem
betur fer — ekki sá bjargarskortur, að
nauður reki til þess, að gripið sje til
þessa — enda hjer og um svo lítið að
ræða, að það mundi litlu muna, og síst
leiða gott af sjer.
Jeg get því ekki felt mig það, að fara
nú þegar að ráða á þessi nýju lög —
finst það of smásmuglegt, og það því
fremur, sem hjer ræðir um fyrsta árið
i sögu landsins, sem rjúpan nýtur þess,
að eiga að vera friðuð.
Jeg skal svo ekki orðlengja frekar
um þetta, en mun greiða atkvæði gegn
frumv., er þar að kemur.
Guðmundur Hannesson: Mjer
finst frumv. þetta, sem hjer liggur fyrir,

satt að segja hneykslanlegt. Við lifum
nú á alvörutímum; dýrtíð vofir yfir
landinu og menn hjer í bæ eru allkvíðafullir margir hverjir og hugsandi
um það, hvernig þeir fái framleytt lífinu. Til þess að athuga, hvað gjört
yrði, til þess að ráða bót á þessu, hefir
þingið nýlega kosið nefnd og hún hefir
komið fram með þetta frumv., sem byrjar á því, að friðaðir skuli vera snjótitlingar og maríuerlur, en skjóta megi
erni, hrafna og uglur, líklega sjer til
matar. Ef nefndin hefði tekið til fáeina
raatfugla og leyft að skjóta þá á heppilegura tíma, þá gat hugsast, að það
hefði komið að einhverju gagni, en annars hygg jeg, að fáir verði feitir af fugladrápi, og landslýð yfir höfuð muni verða
það að litlum notum, sist fátækum bæjarbúum. Og ekki þykir mjer liklegt,
að fuglaverðið verði svo lágt og framleiðslan svo mikil, að það hleypti niður
kjötverðinu. Jeg býst ekki heldur við,
að margir fátæklingar geti hlaupið út
um fjöll og fimindi, til þess að skjóta
rjúpur handa matarlausum heimilunum.
Jeg get ekki að því gjört, að þetta
frumv. hfleykslar mig, og jeg býst ekki
við, að það komi að verulegu gagni.
Framsm. (Sveiun Björnsson):
Háttv. þm. S.-Múl. (G. E.) þótti frumv.
of grautarlegt. Hann vildi bæta úr því,
með því að breyta lögunum frá 1913
á ný. Nú vil jeg spyrja, hvort er meiri
grautur, að samþykkja nýju lögin breytt
nú, eða láta eldri lögin vera í gildi um
stuttan tíma? Það er sá minsti grautur, sem hægt er að gjöra. Og það var
þetta, sem vakti fyrir nefndinni, þegar
hún kom fram með tillögu sína. Með
þessu er háttv. þm. Húnv. (G. H.) líka
svarað. Þetta þarf engan mann að
hneyksla, ef hann að eins vill athuga
hvað verið er að gjöra. En ef menn
taka frumv. án þess að athuga, að það
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er svona úr garði gjört, til þess að valda
sem minstum ruglingi, þá má vel vera,
að fundvísar sálir finni einhver smá
atriði, til þess að skopast að, eins og
uglufræðingar hjer- í deildinni hafa gjört.
En jeg bið háttv. deild að taka frumv.,
eins og það liggur fyrir.
Jeg skal ekki fara langt út i það, hvort
það sje til gagns i dýrtíðinni, að mönnum leyfist að skjóta ýmsa fugia til matar, en það vita bæði jeg og aðrir háttv.
þingmenn, að það eru til heil bygðarlög, sem hafa mikla atvinnu við það,
að skjóta rjúpur. Jeg vona, að háttv.
þingm. sje það ljóst, að jafnframt verður bannað að flytja þessa fugla út, og
verður þetta því ódýrari fæða yfir veturinn, þegar kjötið er stigið í verði.
Háttv. þm. N.-ísf. (Sk. Th.) fór mörgum fögrum orðum um það, hve ljótt
það væri, að ófriða rjúpuna nú, þar sem
þetta væri fyrsta friðarárið, sem hún
nyti. Hún er nú búin að njóta þess í
hálft ár, og það eru mjög skiftar skoðanir manna um, hvort þessi friðun sjöunda hvert ár hafi nokkura þýðingu,
hvort hún nái tilgangi sínum, að varðveita kynið, ef á annað borð er hætta
á, að því verði torimt. En jeg veit
samt, að af þeirri ástæðu þarf ekki að
vera athugavert að samþykkja frumv.,
þvi það á ekki að vera til langframa,
en að eins til bráðabirgða. Jeg býst
við því, að nefndin haldi fast við tillögur sínar, en auðvitað geta einstakir
þingmenn koraið með brtt., til þess að
skopaBt að uglum og hrossagaukum. Aðalatriðið er, að komast að einhverriskynsamlegri niðurstöðu.
Jóhann Ey.jólfsson: Jeg er hissa
á þvi, hve hörð orð hafa fallið hjer í
deildinni út af þvi, að stungið er upp á
að gefa mönnum leyfi til, í erfiðum
kringumstæðum, að gjöra sjer mat úr
Alþt. 1915. B. III.

rjúpunni og öðrum ætifuglum. Satt að
segja finst mjer frumv. nefndarinnar
ekki ganga nógu langt. Og það er
hálf einkennileg hugsun hjá háttv. þm.,
sem talað hafa á móti frumv., að vilja
heldur að rjúpan verði ránfuglum að
bráð en leyfa mönnunum að nota hana
sjer til matar. Það er áreiðanlegt, að
það fer mikið meira af rjúpu í fálkann
og aðra ránfugla, heldur en í menn,
þegar litið er til þess, hvað þeir eyðileggja af ungum og eggjum. Eyðilegging ránfugla væri því hin mesta friðun á rjúpu og öðrum ætifuglum, og það
er einkennilegt, að kjósa fremur að
hlynna að þeim. En þar á móti virðist mjer, að þingið ætti að hugsa meira
um manninn en ránfuglana, og unna
honum fremur að hafa þetta æti. Við
vitum það allir, að svo mikið er til af
rjúpunni, og viðkoman svo mikil, að
henni stafar lítil hætta af mönnunum;
ránfuglar, tóur og harðindin eru
þar mikið skæðari. Af manninum stafar henni ekki hætta, nema ef vera skyldi
í harðindum, þegar hún neyðist til þess
að fljúga niður í bygðina á útmánuðum.
Þess vegna þarf helst að friða hana
seinni part vetrar. En þótt hún sje
skotin faman af vetri, getur henni varla
fækkað fyrir það.
Þótt það sje kann ske fögur hugsun,
sem liggur til grundvallar fyrir friðunarlögunum, þá held jeg, að menn fari þar
of iangt. Fuglinn verður hvort sem er,
samkvæmt eðli sínu, einhvemtima að
deyja, og þá er ekki betra, að hann
verði fremur öðrum að gagni en manninum, sem gefið er leyfi til að lifa á
skepnum þeim, sem á jörðinni eru.
ATKVGR.:
Frumvarpinu vísað til 2. umr. með
16 : 3 atkv.
89
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Á 20. fundi í Nd., föstudaginn 30.
júlf, var frumv. tekið til 2. u m r.
Forseti tók frumv. út af dagskrá.
Á 23. fundi í Nd., þriðjudaginn 3.
ágúst, var frumv. aftur tekið til 2. u m r.
(A. 87, n. 89, 124).
Framsm. (Sveinn Björnsson):
Jeg hygg, að mönnum finnist umræðurnar vera orðnar nógu langar i dag, og ætla
þvi ekki að halda neina ræðu, að eins
geta þess, að meiri hlutinn getur fallist
á brtt. minni hlutans á þgskj. 124.

Á 26. fundi í Nd., föstudaginn 6.
ágúst, var frumv. tekið til 3. u m r. (A.
211, 243).
Samþykt að brtt. á þgskj. 243 komist að þegar i stað, með 12 samhljóða
atkvæðum.

Sigurður Sigurðsson : Jeg bjóst
við þvi, að háttv. framsögum. dýrtíðarnefndarinnar (S. B.) myndi segja nokkur orð um breytingartillögu mína. (Sveinn
Bjömsson: Ætla að geyma mjer það).
En úr því að hann ætlar að geyma sjer
ATKVGR.:
það, þá vil jeg í stuttu máli gjöra grein
1. gr. frumv. samþ. með 18:6 atkv. fyrir henni.
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
Breytingartillagan fer fram á að fella
jd:
nei:
burt 1. og 2. gr. frumv. á þgskj. 211,
Eggert Pálsson,
Einar Jónsson,
og að nema það aftan af 5. grein, sem
Bened. Sveinsson, Guðm. Eggerz,
stendur í sambandi við þessar umgetnu
Einar Arnórsson, Jóhann Eyjólfsson,
greinar. Jeg hygg, að menn geti verið
Hannes Hafstein, Sigurður Eggerz,
fljótir að átta sig á, að þessi breyting
Jón Jónsson,
Sig. Sigurðsson,
er til bóta. Mjer finst, að dýrtíðarJón Magnússon,
Skúli Thoroddsen.
nefndin, sem átti að benda mönnum á
Magnús Kristjánss.,
sem hagkvæmastar leiðir út úr vandMatth. Ólafsson,
ræðunum, hafi ekki látið ýkjamikið eftir
Pjetur Jónsson,
sig liggja, enn sem komið er, annað en
Sig. Gunnarsson,
þetta kynduga frumvarp á þingskj. 211.
Sveinn Bjömsson,
Það má heimfæra upp á nefndina málsÞorleifur Jónsson.
háttinn gamla: Fjöllin tóku ljettasótt,
Þór. Benediktsson.
og gátu af sjer litla mús. (Bjami JónsBjörn Hallsson, Björn Kristjánsson, son: Parturiunt montes, nascitur ridiculus
Guðm. Hannesson, Hjörtur Snorrason mus!). Jeg er ekki laus við að vera
og Stefán Stefánsson greiddu ekki atkv., hálfhissa á þessu frumvarpi, og finst
og töldust til meiri hlutans.
það satt að segja vera að ráðast á garðEinn þingmaður fjarstaddur.
inn, þar sem hann er lægstur. (Sveinn
2. gr. frumv. samþykt 14 : 3 atkv.
Bjömsson: Þar sem hann er hæstur).
3. gr. samþ. með 13 : 3 atkv.
En þar sem lítil ven er um það, að
Viðaukatillaga 124 (ný 4. gr.) samþ. þetta frumvarp falli hjer, eftir því sem
með 17 : 1 atkv.
atkvæðagreiðslan fjell við 2. umræðu,
4. gr. (verður 5. gr.) samþ. með 17 : 1 og hefði verið langæskilegast, þá vildi
atkv.
jeg hafa sniðið af frumvarpinu mestu
Fyriraögn talin samþ. án atkvgr.
hneykslin.
Frumv. vísað til 3. umr. með 19 : 3
Við fyrstu umræðu þessa máls var
atkvæðum.
bent á það allrækilega, að lítið væri
unnið við að ófriða þessa fugia, sem
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lítili eða enginn matfengur er i. Jeg get
algjörlega tekið undir það, og þarf ekki
fleiri orðum að þvi að eyða; það er svo
augljóst. Jeg álít, að dýrtíðarnefndin
sæla hefði átt að snúa sjer að einhverju
öðru, sem happavænlegra hefði verið
landi og lýð og bjargvænlegra en fuglafriðunarlögunum, eða þeirri breytingu
þeim, að ófriða nokkura smáfugla, þvi
slíkt er einber hjegómi.
Jeg vona að svo mæitu, að háttv.
deild aamþykki tillögur minar, því þær
eru einfaldar og óbrotnar og miða til
bóta. Ella felli hún frumvarpið.
Framsögum. (Sveinn Björnsson): Þessar brtt. eru komnar fram á
elleftu stundu til að »bjarga« málinu,
að sögn flutuingsmanns. Ur því að þær
hafa komið fram, vil jeg minnast stuttlega á þær frá mínu sjónarmiði. Nefndin hefír ekki haft tíma til að athuga
þær, 8vo að það, sem jeg segi, segi jeg
að eins fy.rir sjálfan mig. Þessar brtt.
eru ekki skaðlegar að efni til, en jeg
vil þó undirstrika það, sem jeg hefl áður
margtekið fram, að það var meining
nefndarinnar, að innleiða það ástand,
sem var áður en núgildandi fuglafriðunarlög gengu í gildi, til þess að rugla
sem minst í iögunum. Jeg hjelt, að jeg
þyrfti ekki að segja þetta nema einu
sinni, tii þess að það skiidist, en háttv.
1. þm. Árn. (S. S.) hefir ekki skilið það,
þótt hann hafl heyrt það tvisvar. Þess
vegna segi jeg það nú í þriðja sinn, og
bið hann nú að taka vel eftir.
Háttv. sessunautur minn (G. E.), sem
biður nú um orðið, heldur víst að frumvarpið sje fram komið til þess, að gefa
honum leyfí til þess að borða uglur. En
það var þó ekki meiningin, heldur var
það ætlun nefndarinnar, að færa lögin
í sama form og þau voru í, áður en núgildandi friðunarlög gengu i gildi. Jeg

held, að það sje heppilegast, að halda>
því formi, sem nefndin hefir stungið
upp á, einmitt til þess — svo jeg takfc
það fram enn einu sinni — að mena
eigi hægra með að átta sig á, hverjÍB
fuglar eru friðaðir og hverjir ekki, Jeg
mun þvi fyrir mitt leyti greiða atkvæöi
á móti brtt.
Hvað það snertir, sem háttv. 1. þm.
Árn. (S. S.) sagði, um að dýrtiðarnefndin hefði ekki gjört annað en að kocaa
fram með þetta eina frumv., sem hann
telur mjög ómerkilegt, eins og hana
lýsti með málshættinum latneska, sem
hann fór þó með i íslenskri þýðingu, þá
get jeg ekki skilið, hvað honumgengux
til að segja þetta, nema ef hann villfá
tækifæri til að láta það sjást i Þingtíðindunum, að þingmaður geti sagt ósatt.
Þvi aö honum er fullkunnugt um það,
að heimildarlögin, sem samþykt voru
hjer í deildinni í dag, vegna Norðurálfustyrjaldarinnar, eru líka komin frá dýrtiðarnefndinni, og eru þau að dómi hana
sjálfs og annara mjög mikilsvert mál.
Guðmundur Eggetz: Jeg vil
leyfa mjer að styðja brtt. á þgskj. 243.
Jeg sje ekki neitt athugavert við þær,
þótt friðunartímanum sje ekki breytt í
það horf, sem jeg hefði helst kosið, að
því er snertir spóa og lóur. En þær
bæta mikið úr þeirri grautargjörð, sem
komin er á, eftir frv. á þgskj. 211.
Háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.) sagði, að
gömlu lögin væru tekin upp, til þessað
gjöra breytinguna sem aðgeugjlegasta
fyrir almenning, svo að hún ylli ekki
ruglingi. En jeg held, að þaö sje gjttrt
af öðrum ástæðum. Nefndarálitið sýnist
bera það með sjer, að i nefndinni sjeu
fáir menn, sem þekkja fuglana eða eru
kunnugir stærð þeirra og lifnaðarháttum. Nefndin hefir því ekki sjeð sjer
fært, að breyta lögunum á aunas kátt
89*
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en þann, að grípa til gömlu laganna og
láta þau gilda, og við þetta er komin
fram sú herfllegasta grautargjörð, sem
enginn botnar i. Flokkaskiftingin í
þessu máli er jafnvel orðin enn þá einkennilegri heldur en hjer í háttv. deild.
Jeg skal nú benda á nokkur atriði. T.
d. eru svölur ófriðaðar. Það er enginn
matur í svölum, og ekki heldur í sendliugum eða snæuglum. Þetta er alt
ófriðað. Ernir voru áður friðaðir, en nú
á að fara að skjóta þá. Þetta getur
ekki verið gjört til þess, að gjöra mönnum greiðara að afla sjer matfanga, heldur
er það afleiðing af því, að nefndin tók
upp gömlu lögin. En jeg skal leyfamjer
að benda á, að þessi fulglafriðunarlög
eru nú orðin nokkuð mörg. Fyrst eru
lög frá 17. mars 1882, og aftur koma
út friðunarlög 1885, sömuleiðis 1890, og
enn 1903 og svo loks 1913, þau lög,
sem nú er verið að breyta.
Ef þetta frumv. gengur fram, þarf
maður helst að hafa með sjer lagasafnið
og stúdera það vel og lengi, ef maður
fer að skjóta. En ef brtt. háttv. l.þm.
Árn. (S. S.) ganga í gegn, verður þetta
miklu skýrara. Eina breytingin verður
þá fólgin í því, að rjúpan verður ekki
friðuð alt árið. Hugsunin var lika sú
fyrir dýrtiðarnefndinni, að ófriða rjúpuna. Jeg get vel sætt mig viö það, því
að afstaða mín til þess máls í fyrra var
sú, að lengja friðunartima hennar, en
láta hana ekki vera friðaða heilt ár.
Jeg vona, að brtt. á þgskj. 243 verði
samþyktar. En verði frumv. samþykt
eins og það liggur fyrir, þá hefl jeg
heyrt það sagt, að ekki muni verða
»spanderað* á það umræðura í háttv.
Ed., þegar það kemur þangað, heldur
muni hún þegjandi ganga milli bols og
höfuðs á því.Bjarni Jónsson: Það væri gam^n að heyra, hvort þessi háttv. þm.,

sem nú settist niður, heflr ekki frjett
líka af undirtektum konungsvaldsins
undir þetta mál, svo að maður geti
hagað atkvæði sínu eftir þvi.
Annars stóð jeg upp til að lýsa yflr
því, að mig hefir hent sá gleðilegi hlutur, að háttv. 1. þm. Árn. (S. S.) heflr
sannfært mig, raunar ekki um það, sem
hann vildi, heldur um hið gagnstæða.
Af því að jeg hefl metið þessi lög fremur lítils, hafði jeg í hyggju að vera á
móti þeim, en nú hefir hann komið þvi
til leiðar, að jeg ætla að greiða atkvæði
með lögunum. Raunar þætti mjer það
hálfleiðinlegt, ef jeg með því yrði þess
valdandi, að háttv. 1. þm. S.-M. (G. E.)
þyrfti að rogast með lagasafnið með
sjer, ef hann færi út að skjóta. Það
væri miklu hentugra fyrir hann, að
hafa með sjer þetta eina blað, sem hann
gæti hæglega stungið í vasa sinn.
Jeg skil ekki vel, hvers vegna þessar brtt. eru fram komnar, nema ef það
skyldi vera vegna arnarins, en jeg skal
ekki halda lengra út í það. Kann ske
það sje líka til að bjarga skúmnum frá
drápi, og þá get jeg skilið það. Jeg
held nú reyndar, að frumv. sje naumast svo mikils virði, að eyðandi sje fyrir
það brtt. og umræðum. Jeg ætla ekki
heldur að fara að eyða að því mörgum orðum, en jeg stóð að eins upp til
að láta deildina vita, hvað vel háttv.
1. þm. Árn. (S. S.) hefði tekist að sannfæra mig, þegar hann fór að tala
latinuna.
Jóhann Eyjólfsson: Mjer er illa
við þessar brtt. á þgskj. 243. Jeg sje
ekki, að neitt sje meint með þeim, sem
til gagns megi verða. Það sýnist vera
sama, hvort 1. gr. verður samþykt eða
ekki, því að hvað sem lagabókstafurinn
segir um það, hvort þessir smáfuglar
skuli friðaðir eða ekki, þá veit það hver
maður, að i þeim er engin matbjörg, og
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því ekki til neins að slægjast, að veiða
þá, enda er lika sama sem ekkert gjört
að því. Ef þörf er á að friða þá, myndi
það helst vera fyrir kettinum og ránfuglum, en þeir hlýða lítt lögum.
Þá er brtt. við 2. gr., viðvíkjandi þvi,
að taka aftur ófriðunina á ránfuglum.
Það finst mjer illa til fundið, því að
mjer er ekki vel við ránfuglana, tel þá
illa og óþarfa, og á engan hátt landinu
til uppbyggingar. Aftur á móti þykir
mjer vænt um litlu fuglana og þá fugla,
sem við getum haft til matar. Jeg
hugsa fýrst og fremst um manninn, að
hann hafl eitthvað til að lifa á. En
ránfuglarnir eru skæðir keppinautar
okkar mannanna í því tilliti, þvi að í
þá fer mikið af eggjum og ungum og
yfirleitt af fuglakjöti. Það getur ekki
annað vakað fyrir þeim mönnum, sem
vilja friða ránfuglana en að viðhalda
sem fjölskrúðugustu dýrariki. Jeg sæi
ekkert, eða að minsta kosti mjög lítið,
eftir ránfuglunum, þótt þeir eyddust
með öllu. Mjer væri líka alveg sama,
þótt jeg sæi aldrei tófur, rottur eða mýs,
þrátt fyrir það, þó að með því kæmi dálítið skarð í dýrarikið okkar og gjörði það
fátækara og ófjölskrúðugra en áður. Þar
á móti vildi jeg feginn stuðla að því,
að fjölga þeim fuglunum, sem bæði eru
okkur til gagns og gamans. Það væri
búmannlegra, að gjöra dýraríkið auðugra
og fjölskrúðugra á þann hátt.
Guðmundur Hannesson: Jeg
get ekki stilt mig um að taka svari
ránfuglanna. I fyrra átti að ófriða erni
hjer á þinginu, en það var felt. Jeg
kann ekki við, að nú sje farið að ófriða
þá, þvert ofan í það, sem samþykt var
á síðasta þingi.
Jón Magnússon: Jeg skal ekki
fara mikið út í þetta mál, því að jeg

álít ekki vert að lengja umræðurnar.
Að eins skal jeg leyfa mjer að kasta
þvi fram, hvort það geti ekki talist efasamt, að þessar tillögur sjeu formlega
rjettar. Mjer skilst, að það geti verið
efasamt, ef 3. tillagan verður samþykt,
hvort 3. gr. laganna frá 1913 kæmi aftur í gildi. í rauninni er það þó hvergi
sagt, þegar þessi bráðabirgðalög falla
úr gildi, að þá skuli aftur taka við
lögin frá 1913. Jeg skal ekki segja um
þetta með vissu, en það er óvarlegt að
breyta lögum um stundarsakir, án þess
að taka fram berum erðum, að eldri
lögin komi aftur í gildi. Mjer finst, að
þingið ætti að forðast það, að slíkt efamál geti komið fram eftir á.
Sigurður Sigurðsson: Mjer virðist mönnum ekki koma alveg saman
um það, hvort brtt. geti komið til greina
formsins vegna. Með það fyrir augum,
að auðið sje að laga formið, vil jeg leyfa
mjer að mælast til þess, að málið verði
tekið út af dagskrá. (Sveinn Björnsson:
Það er ástæðulaust). Jeg mæltist til
þess af því, að mjer heyrisi það á mönnum, að þeir óski þess, en alls ekki af
því, að jeg sjái neitt athugavert við
formið á breytingartillögunum.
Úr því að jeg stóð upp, vil jeg leyfa
mjer að minna háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.)
á það, þar sem hann var að hrósa sjer
og dýrtíðarnefndinni fyrir að hafa komið fram með annað frumv, að það frumvarp var að eins framlenging á eldri
lögum, og það litla, sem nefndin bætti
við frá sjálfri sjer, var sist til bóta.
Framsm. (Sveinn Björnsson):
Jeg vil að eins taka það fram, að jeg
geng ekki inn á, að málið verði tekið
út af dagskrá. Það er best að afgreiða
það nú þegar. Það er síst ástæða fyrir
háttv. 1. þm. Árn. (S. S.), að óska þess,
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þar sem bann telur brtt. vera i fylsta
formi. Hann ætti þvi ekki að vera
bræddur um afdrif þeirra fyrir sitt leyti.
Forseti: Jeg sje ekki ástæðu til
að taka málið út af dagskrá, og verða
þvi brtt. boraar undir atkvæði.
ATKVGR.:
Brtt. 243,1 feld með 13 : 3 atkv.
— 243,2 feld með 13 : 4 atkv.
— 243,3 sjálffallin.
Frumv. óbreytt samþykt með 14 : 7
atkv. og afgreitt til Ed.
(A. 249).

6. Póstsparisjóðir.
Á 18. fundi í Nd., miðvikudaginn 28.
jóli, var útbýtt
Frumvarpi til laga um póstsparisjóði (A.
107 [frá meiri hl. sparisjóðanefndar]).
Á 21. fundi í Nd., laugardaginn 31.
júlí, var frumv. tekið til 1. umr. (A.
107, 114, n. 140).
Frarngm. (Guðm. Hannesson):
Jeg get verið fáorður um þetta frumv.
Meiri hl. nefnarinnar telur æskilegt, að
póstsparisjóðir komist á í sveitum, sem
erfitt eiga með að ná til annara sparisjóða. Póstsparisjóðir eru víða um lönd,
og reynast ágætlega. Jeg hygg, að
póstsparisjóðir hafi. tvo galla i margra
manna augum. Vextirnir eru litlir, því
kostnaður legst á geymslu og flutning
fjárins, og hitt, að fjeð flytst á einn
stað, úr hjeruðum og til landsatjóraarinnar hjer til Reykjavíkur, og þá um
leið frá sveitunum eða einstöku hreppum.
Þetta hefir nefndinni þótt annmarki,
og hefir verið sammála um, að það væri
sanngjöra krafa, þar sem bankafyrir-

komulag er ekki því betra, að fje hreppanna dragist ekki frá þeim á einn stað i
landinu. Gjörðum við því brtt.áþgskj.114
við 2. gr. frv., og bundum stofnun póstsparisjóðs því skilyrði, að hlutaðeigandi
hreppsnefnd mælti með henni. Víða í
landinu er erfitt að ná til sparisjóða;
þar væri því gott að koma á póstsparisjóðum til viðbótar við hjeraðasparisjóði
vora.
Hin aðalbreytingartillagan er auðskilin. Nefndinni þótti — og hafði enda
heyrt það á öðrum líka — lb ára fresturinn vera alt of stuttur, og hefir þvi
lagt það til, að 50 ár verði látin líða,
áður innstæðufje hverfi til sjóðsins, þá
er eigendur gefa sig ekki fram.
Úin sjálft frumvarpið er lítið annað
að segja en að það er samið af Sigurði Briem póstmeistara, og fylgir því
brjef hans til stjórnarráðsins með skýringum á frumvarpinu. Nefndin hefir
farið yfir það grein fyrir grein, og ekki
fundið annað athugavert við það en nú
var talið, og væníir því, að háttv. deild
muni fallast á það.
Sigurður Gunnarsson: Jeg sje
að það er merkismál, sem hjer er fram
komið. Það kemur frá nefnd, sem sett
var um daginn í öðru máli, sparisjóðanefndinni. Það mun nú ekki vera vani,
að frumv., sem koma frá heilum nefndum, sjeu fengin nýrri nefnd til athugunar, en mjer sýnist af ýmsum
ástæðum rjett, að athuga þetta frumv.
sem best, og vildi jeg þvi gjarna heyra
hvað háttv. flutningsm. (G. H.) segir því
viðvíkjandi.
Framsðgum. (Guðm. Hannessonl: Jeg sje að þessi aths. hv. þm.
Snæf. (S. G.) muni geta haft við mörg
góð rök að styðjast.
Að þetta frumvarp kemur svona frá
okkur nefndarmönnum, kemur til af því,
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að það barst nefndinni í hendur frá
stjóminni, og þótti okkur þá rjett að
koma því á framfæri. Og við v-ildum
leggja það fram óbreytt, svo að báttv.
deild gæfíst kost’ir á að sjá það, eins og
höfundur þess hafði frá því gengið, en
láta jafnframt sjást, hvernig nefndin
hefði .hugsað sjer það, ef það hefði komið
beinlínis frá henni. Þannig ber að skoða
brtt. hennar við það á þgskj. 114. —
Jeg hefi ekkert á móti því fyrir mitt
leyti, að ný nefnd sje skipuð, en hins
vegar efast jeg um, að hún myndi gjöra
verulegar breytingar á frumv.
Sigurður Gunnarsson: Jeg þakka
háttv. flutningsm. (G. H.) fyrir undirtektir hans. En það, sem vakti helst
fyrir mjer, var það, ef hægt hefði verið
að heyra ástæður nefndarinnar sjálfrar
fyrir frumv., til þess að glöggva sig á
þeim.
Jón Maguússon: Jeg man ekki
til þess, að nokkurn tima hafí verið sett
ný nefnd í mál, sem kemur inn í þingið frá nefnd, og jeg skil ekki, að rjett
sje, að fara að byrja á því nú. Það
gæti komið fyrir, að máli væri vísað til
nefndar aftur, til þess að íhuga það betur, en ekki hitt, að kjósa nýja nefnd.
Annars má ef til vill segja, að það sje
nefndinni sjálfrí að kenna, að slíku er
hreyft hjer, þvi að hún hefir ekki borið frumv. fram á heppilegan hátt. Það
er að eins stjórn og þingmenn, sem eiga
rjett á að flytja frumvörp inn í þingið,
og þá eiga þeir að bera þau þar fram
tins og þeir vilja að þau sjeu, en annarra tillögur geta þeir þá sent með sem
fylgiskjöl.
Mjer þætti það, sem sagt, óheppilegt,
ef farið yrði að visa málinu til nýrrar
nefndar, enda skildi jeg ekki orð háttv.
þm. Snæf. (S. G.) sem beina tillögu um
það, heldur hafí hann að eins viljað

hreyfa þvi, eins og rjett var, aö nefndin hefði átt að leggja beinlínis fram
sinar tillögur í málinu.
Pjetur Jónsson: Jeg vil taka
undir með háttv. 2. þm. Kvk. (J. M.),
og bæta þvi við, að þegar heil frumv.,
samin af einstökum mönnum, koma
þannig frá nefnd, þá ætti að minsta
kosti að mega vænta þess, að þeim
fylgdu ítarlegar athugasemdir frá nefndinni. Hjer á þingi er gjört alt of litið
að því, að rita ítarleg nefndarálit og
aðrar skýrandi athugasemdir, og segi
jeg þetta alls ekki til þess, að áfellast
þessa sjerstöku nefnd, öðrum framar,
heldur af því, að jeg hefl, eins og hv.
þm. Snæf. (S. G.), fundið til þess, að
hjer hefir, sem oftar, of lítið komið fram
beinlinis um skoðun nefndarinnar sjálfrar.
Framsögum. (Guðm. Hannesson): Það má vera, að okkur i nefndinni hafí yfírsjest í þessu að forminu til,
og að frumv. hefði átt að koma fram
algjörlega í okkar nafni, en frumvarp
póstmeistara óbreytt að vera prentað
sem fylgiskjal. Jeg fyrir mitt leyti er
ekki svo vanur þingstörfum, að jeg vilji
bera á móti því. En meiningin var að
eins þessi, að láta frumvarpið halda sjer
óbreytt, eins og það var frá höf. hendi,
og gátu þingmenn eins fyrir það sjeð,
hverjar athugasemdir og breytingar
nefndin vildi við það gjöra. Hitt, hve
stutt nefndarálit okkar var, kom til af
þvi, hve fylgiökjalið með frv. sjálfu er
itarlegt.
Forseti: Út af umræðum þeim, sem
hjer hafa orðið, skal jeg taka það fram,
að það virðist koma i bága við anda
þingskapanna og sömuleiðis við þingvenju, að tvær nefndir hafi saroa mál
til meðferðar i einu. Jeg sje mjer þvi
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ekki fært, þótt tillaga kynni að koma
fram um það, að láta kjósa nýja nefnd
í þetta mál. — Annars skal jeg geta
þess, að eins og þgskj. 107 ber með
sjer, þá kemur þetta frumv. beint frá
sparisjóðanefndinni, og það er altítt, að
nefndir og einstakir flutningsm. koma
fram með brtt. við sin eigin frumvörp,
einmitt eins og þessi nefnd hefir gjört
á þgskj. 114. (Bjami Jónsson: Svo má
vísa frumv. til nefndarinnar aftur). Það
er annað mál, og það er auðvitað ætíð
á valdi deildarinnar, að gjöra það, ef
henni þykir misbrestur á meðferð máls
í nefnd. Qg enn fremur getur nefnd
bætt við sig mönnum, ef þurfa þykir,
og deildin leyfir það. Þessar tvær aðferðir álít jeg að sjeu þær einu, er hjer
geti komið til greina og sjeu í samræmi
við þingsköpin.
Framsm, (Guðinundnr Hannesson): Jeg vildi að eins gjöra þá athugasemd, að það mundi hafa litla þýðingu, að vísa þessu máli aftur til sömu
nefndarinnar. Hún hefir þegar athugað
það. Og þótt farið yrði að bæta við
hana manni, eða mönnum, þá kæmi
mjer það á óvart, ef hann eða þeir
fyndu svo margt athugavert við frurnv.,
að verulegar breytingar yrðu á því
gjörðar við nýja athugun.
Guðmundur Eggerz: Jeg skil
ekki í þessum umræðum. Nefndin hefir
einmitt farið þá leið, sem vant er að
fara, og hæstv. forseti hefir þegar lýst
yfir þvi, að hún hafi farið að samkvæmt þingsköpunum. Hinu legg jeg
lítið upp úr, hvort nefndarálitið er margar eða fáar línur. Mjer er ekki kunnugt um, að þingsköpin ákveði hve nefndarálit skuli vera margar línur.
Ef frumv. væri svo örðugt viðfangs,
að háttv, þingmönnum væri ofvaxið að
átta sig á því, þá er auðvitað ekkert

við því að segja. Þeir ættu þá ekki
að greiða atkvæði. Þó vil jeg benda
háttv. þingmönnum á það, að nefndin
skilur frumv. og er fús að veita þeim
»undirvÍ8un« kauplaust.
Það var víst háttv. þingm. Snæf. (S.
G.), sem fann þetta púður, en jeg held
að það hafi komist væta í púðrið hjá
honum í þetta sinn.
Jeg fyrir mitt leyti vil ekkert um
málið tala nú. Jeg vil að það gangi til
2. umr. og mun þá gjöra grein fyrir
fyrirvara mínum.
Björn Hallsson: Jeg verð að taka
undir með háttv. 2. þingrm S.-Múl. (G.
E.) um það, að þetta eru nokkuð undarlegar umræður, og jeg hafði ekki búist
við þeim á þessu stigi málsins. Og
þar sem því er skotið fram, eins og
háttv. þingm. Dal. (B. J.) gjörði, að það
megi vísa málinu til nefndarinnar aftur,
þá tel jeg það sama sem vantraustsyfirlýsing til nefndarinnar. Jeg mundi fyrir
mitt leyti segja hið sama um málið aftur í nefnd og jeg hefi þegar gjört, og
svipað hygg jeg að yrði um aðra nefndar menn. (Bjami Jónsson: Það var
ekki tillaga, heldur að eins bending um
hvað formlegt væri). Sama er að segja
um það, að fara að bæta mönnum í
nefndina. Það væri sama sem að setja
nýja nefnd, þvi að gamla nefndin mundi
ekki verða vitrari fyrir það.
Jeg skildi heldur ekki háttv. þingm.
Snæf. (S. G.) svo, að hann styngi upp
á nefnd, heldur að honum fyndist ekki
eiga vel við, að sparisjóðsnefnd kæmi
fram með breytingartillögu við frumv.,
sem hún sjálf flytur. En háttv. framsögum. hefir nú upplýst hvers vegna
við gjörðum það.
Hæstv. forseti hefir einnig úrskurðað,
,að málið sje fyllilega formlega fram
komið.
Þótt sumir af nefndarmönnum sjeu
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fremur óvanir þingstörfum, þá höfum
við ekki gjört nein afglöp í þessu, og
engin ástæða þvi til annars en að láta
málið ganga til 2. umr. og gjöra þá við
það þær breytingar, sem þurfa þykir.
Sigurðui- Gunnarsson: Jeg held,
að hjer lýsi sjer alt of wikil viðkvæmni,
sjerstaklega hjá 2. hv. þm. S.-Múl. (G.
£.). Hann heflr eflauBt fundið margt
púðrið, og það liklega ekki spilst af
vætu. Jeg gjörði aldrei neina tillögu i
þá átt, sem um hefir verið talað, heldur
sagði jeg, að með því að hjer væri um
merkilegt og íhugunarvert efni að ræða,
þá hefði jeg óskað, að nefndin sjálf
hefði gjört itarlegri grein fyrir sinni
skoðun, en gjört var. Hv. frsm. (G. H.)
tók þessum athugasemdum minum með
allri stillingu, svo sem hans var von
og vísa, og jeg kann honum þakkir fyrir.
Og svo álít jeg óþarft að fara lengra út
í þessar umr.
ATKVGR.:
Frnmv. vísað til 2. umr. með 22 shlj.
atkvæðum.

Á 26. fundi í Nd., föstudaginn 6. ágúst,
var frumv. tekið til 2. u m r. (A. 107,
114, n. 140).
Framstn. (Guðmundur Hannesson): Jeg þarf ekki að fara mörgum orðum um þetta frumv., sem hjer
liggur fyrir. Nefndarálitið sýnir það,
þó stutt sje, að nefndin er öll á einu
máli um, að vilja ráða deildinni til að
samþykkja frumv. En nefndarálitið er
því stutt, að prentað er sem fylgiskjal
brjef frá póstmeistaranum una þetta efni,
og þar tekið fram flest það, sem nefndin taldi þörf á að taka fram.
Alþt, 1915. B. m.

Helsta breytingin, sem við leggjum
til að gjörð verði á frumv. er sú, að
láta ekki stofna þessa sparisjóði við alla
póstafgreiðsiustaði. Við óttumst nefnilega að svo geti farið, að þá keppi póstsparisjóðirnir við almenna sparisjóði, og
það verðum við að álíta miður heppilegt. Néfndin ætlaðist til, að póstsparisjóðir yrðu heppileg viðbót við sparisjóði vora, þar sem þeir næðu ekki til,
og annað ekki.
Jeg skal taka það fram, að þetta frv.
er i öllum aðalatriðum sniðið eftirsams
konar lögum útlendum.
Benedikt Sveinsson: Það kom
fram við 1. umr. þessa máls, að það
væri ekki svo undirbúið sem skyldi.
Þá var það nefnt, hvort ekki væri rjett,
að kjósa nýja nefnd til þess að fjalla
um það betur. Það |>ótti ekki vera
formlega rjett, að kjósa nýja nefnd, en
jeg held að það væri rjett, að vísa því
aftur til nefndarinnar, sem áður hefir
haft það til meðferðar, og biðja hana
að taka það aftur til nákvæmrar raeðferðar. Þvi að það er mála sann»
ast, að málið er ekki ljóst eins og það
liggur fyrir. Þetta er nýmæli og þarf
því að athuga það vandlega, og þótt brjef
póstmeistans, sem nefndin vísar til, sje
mjög ítarlegt, þá er það alt almenns
efnis, en skýrir ekki neitt einstakar
greinar frumv. Mjer virtist þvi full þörf
á, að nefndin fjallaði betur um frumv.
og rökstyddi það betur, því eins og það
nú liggur fyrir má það heita órökstutt.
Nefndin hefir komið fram með nokkrar
breytingartillögur, en ekki sýnt hina
minstu viðleitni á að rökstyðja þær.
Jeg vildi nú leyfa mjer, að koma fram
með nokkrar athugasemdir og biðja
háttv. nefnd, að taka þær til íhugunar,
eða jeg neyðist til aft koma fram með
breytingartillögu við 3. urar málsins.
90
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Það er þá fyrst við 4. gr. frumv. á
þingskj. 107. Þar er ákveðið, að þeir,
sem vilja leggja inn minna en 1 krónu
fái sparimerki og safni þeir þeim saman, þangað til þeir geta lagt inn nógu
háa upphæð. Jeg sje ekki annað en
að þetta sje óþarfa fyrirhöfn. Sparimerkin verða ekki gjörð nema með
nokkrum tilkostnaði og um þau þyrfti
að gjöra sjerstaka skilagrein og senda
þau til allra póststöðva, og er alt þetta
aukin og óþörf fyrirhöfn og kostnaður.
Væri ekki alveg eins gott að selja frimerki í staðinn fyrir þessi spariraerki?
í Englandi er það gjört. Þar eru seld
frímerki í þessum tilgangi. Það er að
visu svo nú, að 4% afsláttur er gefinn
á frímerkjum, sem keypt eru i heilum
örkum. Þetta verður þá auðvitað að
afnema, enda engin sanngirni, sera
mælir með þvi, og slíkt fyrirkomulag
ekki til þeim löndum, þar sera alt, er
að póstmálum lýtur, er í góðu lagi.
í 8. gr. er i 1. lið ákveðið, að stjórnin ákveði, hve háir vextir skuli greiddir
af innlögðu fje. Jeg mundi fella mig
betur við, að lágmark vaxta væri ákveðið í frumvarpinu.
Þá er í 2. lið sömu greinar ákveðið,
að vaxtalækkun gangi í gildi tveim
mánuðum eftir að auglýsingin um hana
hafi verið birt. Það gæti auðveldlega
komið fyrir, að þessi tími yrði of stuttur. Auglýsingin gæti komið út, þegar
póstar væru nýfarnir, og svo yrði að
bíða eftir næstu póstferð eftir mánuð,
og loks þegar sá póstur væri kominn í
fjarlæga landshluta, vissi fólk fyrst um
þessa auglýsingu.
í 9. gr. frumv. er svo ákveðið, að
uppsagnarfrestur skuli vera sem hjer
segir:
Alt að 100 kr.................. minst 7 dagar
Yfir lOOkr. altað 500kr. — 14 —
Yfir 500 kr....................... — 30 —
Jeg sje ekki betur en þetta sjeu alt

saman óþarfa umsvif, ekki síst þegar
ekki er gjört ráð fyrir að meira en
2000 kr. verði mest í hverri bók. Jeg
sje ekki, að það þurfi frest til þese, að
borga út slíkar smáupphæðir. Tel enga
ástæðu til, að hafa slíkt ákvæði í lögunum. Að visu mætti hafa einhvern
litinn frest fyrir stærri upphæðir; en að
þurfa að biða viku til þess að fá út
einar 100 kr., það er einungis til þess,
að enginn leggur inn i sjóðinn.
Þá kem jeg að brtt. á þgskj. 114, frá
meiri hluta nefndarinnar. Það er fyrst
við 2. gr. Þar vill nefndin gjöra þá
breytingu, að hlutaðeigandi hreppsnefnd
verði að gefa því meðmæli, að póstsparisjóður verði settur á stofn. Jeg
sje ekki, að slíkt sje til bóta. Ef nefndin álítur málið gott, þá skil jeg ekki,
hví hún vill sporna við þvi, að póstsparisjóðir verði settir á stofn sem viðast. Sumstaðar er ekki nema eitt pósthús í hverri sýslu, og þá ætti sú eina
hreppsnefnd, sem er í sama hreppi og
þessi póststöð, að ráða því, hvort sparisjóðurinn yrði stofnaður eða ekki. Ef
nokkurt vit ætti að vera í þessu, þá
ættu öll sveitarfjelög sýslunnar að eiga
atkvæði um það mál.
Brtt. nefndarinnar við 5. gr. sje jeg
ekki betur en komi alveg í bág við 22.
gr. frumvarpsins.
I brtt. við 14. gr. er það tekið. fram,
að póstsstjórnin skuli ekki greiða vexti
af innstæðufje, ef það hefir legið í 50
ár í póstsparisjóði, án þess að við það
haíi verið bætt eða af því tekið út, og
skuli fjeð þá verða eign sparisjóðsins.
í frumv. er þetta tímatakmark 16 ár.
Jeg skal játa, að þetta timatakmark, 15
ár, er nokkuð stutt, en aftur á móti
eru 50 ár óþarfiega langt. Rjettast
held jeg væri að fara bil beggja og
setja t. d. 25 ár.
Þessar eru þá þær athugasemdir, sem
jeg vildi gjört hafa, og vænti jeg þess,

1429

Þingmannafrunavörp, feld eða vísað til stjórnarinnar.

1430

Pðgtaparisjóðir.

að þær verði, að minsta koSti sumar
þeirra, teknar til greina. Jeg veit ekki,
hvort háttv. nefnd vill athuga þetta
náuar til næstu umræðu, en annars mun
jeg koma með brtt. til 3. umræðu í
þessa átt. Jeg hefi ekki athugað frumv.
svo nákvæmlega, að ekki geti verið
ýmislegt fleira athugavert við það.
Hygg jeg þvi rjettast, að umræðu yrði
frestað að þessu sinni, svo að nefndinni
og deildarmönnum yflr höfuð gæfist færi
á að yfirvega inálið betur, því þetta
frv. er langt frá því að vera nógu rækilega undirbúið.
Frsm. (Guðmuudur Hannesson); Jeg vil alls ekki hindra það,
að þetta frumvarp verði sem best athugað og undirbúið. Þó skal jeg geta
þess, að nefndin, sem hefir komið þessu
frumv. á framfæri, fór í gegn um það
grein fyrir grein og reyndi að athuga
það sem best eftir föngum, Reyndar
var það fyrirætlun nefndarinnar, að
fara til póstmeistara og leita lijá honum frekari upplýsinga, en þegar til
kom, var hann ekki i bænum, svo það
fórst fyrir.
Jeg skal nú leyfa mjer að minnast
örlitið á nokkur atriði í ræðu háttv.
þm. N.-Þ. (B. S.). Það er þá fyrst að
því er snertir það, Bem hann sagði um
sparimerkin. Jeg býst við, að nefndarmennirnir flestir hafi talið það óvíst, að
spariraerki yrðu notuð að mun. En það
má vel vera, að frímerki mætti notá
með góðum árangri.
Um lágmark vaxta er það að segja,
að jeg get ekki vel skilið, að neitt
ákvæði um það gæti að verulegu gagni
komið. Vextir verða að sjálfsögðu svo
háir, sem hægt er, þegar allur kostnaður við rekstur sjóðanna er dreginn frá.
Jeg gjöri ráð fyrir, að þeir verði hjer
um bil 2*/9—3%, eða nokkru lægri en

venjulegir sparisjóðsvextir. En þetta er
hæpið að ákveða fyrir fram.
Það er satt, að því er Reykjavík
snertir, að uppsagnarfrestur mundi verða
næsta þýðingarlítill, og væri þvi ef til
vill ástæða til að setja sjerstök ákvæði
um það. En það vakti fyrir nefndinni,
að póstsparisjóði myndu engir Reykvikingar nota, og mjer finst það ósköp eðlilegt, þvf að vextir póstsparisjóðanna
munu Verða jafnháir um land alt, og ef
þeir verða lægri heldur en gjörist í
sparisjóðum bankanna, þá get jeg ekki
sjeð, að Reykvíkingar hafi neitt með
póstsparisjóð að gjöra.
Það kom til tals í nefndinni, að láta
sýslunefndir gefa meðmæli með, hvar
stofna skyldi póstsparisjóði í hverri
sýslu, en hitt varð þó ofan á, að leggja
•til, að hreppsnefndir gæfu þessi meðmæli. Það þótti sanngjarnara, vegna
afskektra hreppa, sem vildu hafa póstsparisjóði út af fyrir sig, þó sýslunefnd
kynni að draga taum sparisjóðs hjeraðsins eða sýslunnar,
Hvað það snertir, að gefa manni
heimild til að sjá, hver upphæð er færð
inn í póstbókina, þá var nefndinni það
ljóst, að ekki bæri að sýna annað en
þá upphæð, sem viðkomandi legði inn
í hvert sinn, og hafa einhver ráð til
þess að ekki sæist, hvað aðrir hefðu
lagt inn á sömu siðu. Og það sýnist
ekki vera neitt vandamál, þvi að ekki
þarf annað en að leggja pappír yfir
það, sem fært hefir verið inn á undan.
Þess er krafist í 13. gr., að sparisjóðsbókum sje skilað til póststjórnarinnar,
til þess að þær verði rannsakaðar, og
ef þetta er látið undan falla, eins og
nefndin bjóst við, að altítt mundi verða,
þá yrði það skaði viðskiftamannsins, ef
póstbókin sýndi minni innieign en viðskiftabók hans sjálfs. Þáð vakti fyrir
nefndinni, að menn fengju að sjá, hver
90*
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upphæð er færð inn í póstbókina í hvert
sinn sem menn leggja eitthvað inn í
viðskiftareikning sinn, til að tryggja
menn fyrir þessu.
Um 50 ára timatakmarkið er það að
segja, að nefndin hefir sett það inn með
tilliti til þess, að eigandi bókar raundi
í flestum tiifellum vera dáinn og búi
hans skift. Ef enginn hefir gefið sig
fram innan þess tíma, þótti rjett, að fjeð
fjelli til sjóðsins, en ekki eltir svo
skamman tíma, sem frumv. gjörir ráð
fyrir.
Að lokum skal jeg taka það fram,
hvað mig sjálfan snertir, að mjer er
það hreint ekki á móti skapi, að umræðunum verði nú frestað, svo að málið yrði athugað á ný, jafnvel þótt mjer
sýnist þessar mótbárur, sem komið hafa
fram gegn frumv, ekki hafa við verulega góð rök að styðjast.
Magnús Kristjánsson: Jeg verð
að lýsa því yfir, að jeg get ekki sjeð
annað en að þetta sje frekar þýðingarlítið mál. Jeg skil ekki, hver ástæða
getur verið til að stofna þessa nýju
sparisjóði, því nú eru til í landinu margir sparisjóðir, og þeim fjölgar æ ár frá
ári. Jeg sje því ekki annað en hjer sje
verið að stofna til beinnar samkepni
við þá sparisjóði, sem þegar eru til.
Það þarf ekki að færa nein sjerleg rök
fyrir þessu áliti mínu, því það er vitanlegt, að það er í fáum tilfellura ljettara að ná til pósthúsanna heldur en
sparisjóðanna. Ein afieiðing af þessu
er sú, að það mundi auka starf pósthúsanna, kosta aukna vinnukrafta og
þar með ný útgjöld fyrir landið, en almenningsgagnið á hinn bóginn sáralítið,
vegna þess, að út um alt land eru til
bankar og sparisjóðir, sem geta fullnægt
þörfum manna í þessu efni.
Það er mín skoðun, að þetta sje ekk-

ert nauðsynjamál, og finn jeg þvi ekki
ástæðu til, að greiða atkvæði með þvi.
Benedikt Sveinsson: Út af þvi,
sem háttv. þm. Ak. (M. K.) sagði, skal
jeg leyfa mjer að benda á fylgiskjalið
frá póstmeisara, sem prentað er með
þgskj. 107, þar sem hann færir ljós rök
fyrir þvi, að þessar stofnanir muni
verða að gagni. Röksemdir hans eru
almenns efnis um fyrirkomulag sjóðauna yfirleitt, og jeg sje ckki annað en
að ýmislegt, sem þar er tekið fram,
mæli með því, að siíkir sjóðir sjeu stofnaðir hjer, með því að þeir hafa reynst
mjög vel i öðrum löndum. (Magnús
Kristjánsson: Það á ekki alt við hjer,
sem vel reyníst í öðrum löndum). Veit
jeg það, en úr því að þetta hefir gefist
svo vel annarstaðar, þá er ekki ósennilegt, að það geti orðið hagkvæmt fyrir
menn hjer. Þessir sjóðir eru til um allan Vesturheim, í Englandi, Sviþjóð,
Frakklandi og yfir höfuð í flestum löndum
Norðurálfunnar, og hafa hvarvetna þótt
koma að góðu liði, og ættu því eins að
geta orðið þarflegir hjer. Jeg get ekki
skiiið, að hætt sje við, að þessir sjóðir
yrðu keppinautar annara sparisjóða. Það
er ekki ætlast til, að þeir veiti hærri
vexti, heldur er tiiætlunin sú, að gjöra
mönnura hægt fyrir, að koma þvi fje,
sem menn þurfa ekki að nota í svip,
til geymslu á öruggum stað. Það er
ekki nema gott og þarfiegt, að gefa
hiönnum þannig færi á að koma fyrir
spariskildingum sinum, sem að öðrum
kosti yrðu ef til vill að eyðslufje. Annars skal jeg ekki neitt um það segja
að óreyndu, hvort þessir sparisjóðir
myndu verða fremur lítið notaðir hjer.
Eftir því, sem mjer heyrðist á hv.
fram8m. (G. H.), gjörði hann ráð fyrir,
að þeir myndu verða fremur lítið notaðir. Hann bjóst við, að sjóðirnir
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myndu ef til vill verða eitthvað notað- hægt að gjöra ráð fyrir því, að annar
ir utan Reykjavíkur, en í sjálfri Reykja- hafi alrjett fyrir sjer en hinn alrangt.
vik alls ekkert. Ef svo færi, er þörfin Viðvikjandi ákvæðinu um að innleggjekki næsta mikil. En af því að jeg andi fái heimtingu á að skoða í pósthefi fallist á rök póstmeistara, er jeg bókina, sagði háttv. framsm. (GL H.) að
vel mætti koma í veg fyrir, að hann
hlyntur þessari hugmynd.
Viðvikjandi sparimerkjnnum skal jeg sæi meira en það, sem hann hefði sjálftaka það fram, að þótt tilbúningur ur lagt inn, með því að leggja pappír
þeirra nemi ekki stórfje, þá munar það yfir síðuna. Jeg held að isliku sje lítil
þó dálitlu, og er fullkominn óþarfi að trygging, því að pappírsblaðið getur
kasta þvi fje á glæ, þar sem til eru hæglega sópast burt. Þætti mjer því
önnur sparimerki, sem ekkert kosta, betur fara á, að sú breyting næði ekki
nefnilega friraerkin. Þau mætti nota í fram að ganga. Hann gat þess enn
stað þessara sparimerkja,- og við það fremur, að póstmeistari hefði ekki vermyndi sparast mikil skriffinska, alt sjer- ið heima, þegar nefndin ætlaði að leita
stakt reikningshald og skilagrein fyrir upplýsinga hjá honum.. Það er rjett, en
sparimerkjunum, sjerstök sending þeirra nú er hann kominn heim, svo að nú
um alt land, því að frímerkjareikningur getur nefndin ráðfært sig við hann.
er haldinn og frímerki alstaðar til hvort Jeg vil þvi að endingu skjóta því til
seraer. Þetta væri því bersýnilega til mik- .nefndarinnar, hvort hún vildi ekki taka
illa bóta. Þar að auki hafa menn stund- málið út af dagskrá og bera brtt. undum afgang af frimerkjum, sem hætt er ir póstmeistara, áður en gengið verður
við að týnist, en sjeu þau jafnframt til atkvæða um þær.
notuð sem sparimerki, þá myndu ménn
gefa þau börnum og gætu þau límt þau
ATKVGR.:
inn í bækur sinar. Þegar svo er búið
1. gr. samþ. með 15 : 1 atkv.
Brtt. 114 (við 2. gr.) feld með 16 : 5 atað skila frímerkjunum, verða þau stimpluð á pósthúsinu, og getur það siðan selt kv. að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
nei:
þau fyrir helming þess verðs, sem þau
já:
Bened. Sveinsson,
kostuðu upphafiega. En sparimerkin eru Björn Hallsson,
Bjarni Jónsson,
einkis virði. Þetta getur munað tölu- Guðm. Eggerz,
Einar Arnórsson,
Guðm.
Hannesson,
verðu fje, og virðist alt mæla með þvi,
að frímerkin verði notuð í stað spari- Stefán Stefánsson, Hannes Hafstein,
merkjanna. En til þess útheimtist breyt- Þór. Benediksson. Hjörtur Snorrason,
Jón Jónsson,
ing á póstlögunum, svo að pósthúsin
Jón Magnússon,
hætti að gefa afslátt á frimerkjum. En
Matth. Olafsson,
frumv. um það getur ekki komið öðruSigurður Eggerz,
visi fram á þessu þingi hjeðan af en
Sig. Gunnarsson,
frá nefnd.
Sig. Sigurðsson,
Jeg skal ekki þræta við háttv. framSveinn
Björnsson,
sögumann (G. H.) um einstök atriði,
Þorleifur Jónsson.
enda hygg jeg að það myndi verða þýðBjörn Kristjánsson, Jóhann Eyjólfsingarlítið. Það er víst líkt á komið um okkur báða, að við höfum ekki son og Magnús Kristjánsson greiddu
haft tækifæri til að kynna okkur mál- ekki atkvæði, og töldust til nreiri hlutið nákvæmlega, og er því naumast ans.
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Eggert Pálsaon, Einar Jónsson, Pjetur
Jónsson og Skúli Thoroddsen voru fjarstaddir.
2., 3. og 4. gr. sanaþ. með 12 samblj.
atkvæðum.
Brtt. 114 (við 5. gr.) feld með 14 : 7
atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
jd:
nei:
Björn Hallsson,
Bened. Sveinsson,
Björn Kristjánsson, Bjarni Jónsson,
Guðm. Eggerz,
Einar Arnórsson,
Guðm. Hannesson, Hannes Hafstein,
Matthías Olafsson, Hjörtur Snorrason,
Stef. Stefánsson,
Jón Jónsson,
Þór. Benediktsson. Jón Magnússon,
Sigurður Eggerz,
Sig. Gunnarsson,
Sig. Sigurðsson,
Þorleifur Jónsson.
Jóhann Eyjólfsson, Magnús Kristjánss.
og Sveinn Björnsson greiddu ekki atkvæði, og töldust til meiri hlutans.
Fjarataddir voru 4 sömu þingm., sem
taldir eru við fyrra nafnakallið.
5., 6., 7. og 8. gr. samþ. með 12 shlj.
atkv.
9., 10., 11., 12. og 13. gr. samþ. með
14 sblj. atkv.
Brtt. 114 (við 14. gr.) samþ. með 11 :
4 atkv.
14. gr. svo breytt og 15., 16. og 17.
gr. óbreyttar samþ. með 15 shlj. atkv.
Brtt. 114 (við 18. gr.) samþykt með
12 shlj. atkv.
18. gr. svo breytt og 19., 20., 21., 22.
og 23. gr. óbr. samþ. með 13. shlj. atkv.
Fyriraögn frumv. samþ. án atkvæðagreiðslu.
Frumv. visað til 3. umr. með 17 shlj.
atkv.

j
i
!
3
1

1

I

Á 28. fundi i Nd., mánudaginn 9.
ágúst, var frumv. tekið tíl 3. umr. (A.
251, 259, 268).

Brtt. 259 og 268 voru of seint fram
komnar, en leyfðar voru þær raeð afbrigðum.
Framsögum. (Guðm. Hannesson): Þetta mál horfir nú alt öðru visi
við en nefndin hafði ætlast til. Fyrir
henni vakti, að póstsparisjóðir yrðu
hentug viðbót við aðra sparisjóði í landinu og kæmu einkum þeim sveitum að
gagni, sem erfitt' eiga með að ná til
sparisjóðs. Brtt. nefndarinnar við 2. gr.
trygði það, að póstsparisjóður yrði ekki
beinn keppinautur við venjulega sparisjóði, en við 2. umr. var hún feld, og
hljóta því póst8parisjóðirnir eftir frumv.,
eins og það _er nú, að verða beinir
keppinautar sparisjóða vorra.
Afieiðingin af þessu er sú, að svo
framarlega sem póstsparisjóðir þrífast,
hrakar sparisjóðum bjeraðanna að sama
skapi. Sparifje viðs vegar um land rennur þá alt til Reykjavíkur, og hjeruðin
missa þessar einu peningalindir, sem
þau hafa nú. Þau missa ekki eingöngu
fjeð, heldur fá oftast miklu lakari lánskjör i bönkura, þó fje fengist þar, en
þau fá nú í sparisjóðunum.
í augum sumra manna er það mikill
kostur við póstsparisjóði, að stjórnin fái
mikið fje milli handa, getí notað það í
stað útlendra lána, keypt fyrir það íslensk verðbrjef o. þ. h. Jeg tel vafasamt, að þetta sje rjett á litið. Ef sparifje hjeraðanna þurkast burtu og fiytst
til Reykjavíkur, þá neyðast þau til að
leita lánsfjár þaðan. Fjeð vex ekki i
landinu, þótt flutt sje það úr hjeruðunum til Reykjavíkur.
Eins og frumv. horfir nú við, get jeg
all8 ekki greitt því atkvæði mitt.
Magnús Kristjánsson: Jeg gat
þess um daginn, að jeg teldi ekki mikla
ástæðu til þess, að þetta frumv. næði
fram að gauga, og fearði jeg þá örfáar
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ástæðuí fyrir þvi. Mjer virðist nú, sem
hv. flutnm. (G. H.) líti ekki ólíkt á þetta
mál óg jeg, og kalla jeg það vel farið.
Það, Bem einmitt vakti fyrir mjer, var
það, að þessi samkepni við sveitasparisjóðina væri ekki vel til fallin. Það er
fyrirsjáanlegt, að ef þessir póstsparísjóðir yrðu á annað borð nokkuð verulega notaðir, þá myndu þeir um leið
draga fje éinstakra hjeraða til Reykjavíkur. Það teldi jeg illa farið af þeirri
ástæðu, að jeg álit, að ekki neitt verulégt af þvi fje, sem safnast saman víðs
vegar i Bveitunum úti um landið, megi
missast sem veltufje innan hjeraðanna
sjálfra. Það myndi i flestum tilfellum
véiðá hægra fyrir menn víðs vegar um
landið að fá hagkvæm lán, ef sparisjóðir sveita og kauptúna næðu að aukast og eflast, en þetta póstsparisjóðafyrirkomulag tel jeg ekki vel til þess
fallið. Jeg er þeirrar skoðunar, að þeim
verði jafnan Jjettast um að nota lánin,
sem næstir búa peningastofnununum.
Þétta er ofur eðlilegt, og þess vegna
tel jeg það mjög varhugavert, að þetta
fyrirkomulag verði tekið upp. Jeg
minnist þess, að jeg hefl einhverstaðar
heyrt, að það Bje skaðlegt fyrir likamsheildina, ef blóðrásina legði of mikið til
einstakra hluta likamans, t. d. til höfuðsins. Það mætti líkja þessu saman,
þvi að ef peningastrauminn legði að
mestu leyti til Reykjavíkur, þá myndi
það gjöra sveitunum erfiðara fyrir. Þetta
ér aðalástæðan, en hvort hún þyki nægileg til að láta málið falla, skal jeg láta
óságt. Að raiii8ta kosti er engin brýn
nauðsyn á því, að þetta frumv. gangi
frara, Jeg er sannfærður um, að hefðu
lögin um sparisjóði verið samþykt í liku
formi og þau komu frá stjórninni, hefði
það orðið til þess að styrkja núverandi
sparisjóði og örfa menn til að stofna
fleiri. Það er enn ekki útsjeð um forlög þeirra, og þó þau væru ómynd, eins

og þau fóru hjer úr deildinni, flnst mjer
ekki vonlaust um, að þeim verði breytt
í það horf, sem þau v'oru í, þegar þau
komn frá stjórninni. En póstsparísjóðirnir eru ónauðsynlegir, ef ekki beint
varhugaverðir, eins og tekið hefir veríð
fram.
I’.enedikt Sveinsson: Jeggatþess
við 2. umr. þessa máls, að jeg myndi
koma fram með brtt. til 3. umr. Jeg
hætti þó við að koma með ýmsar brtt.,
sem jeg hafði ætlað mjer að gjöra, og
ljet við lenda, að bera fram tvær brtt.,
sem brentaðar eru á þgskj. 268.
Fyrri brtt. er við 8. gr., um að lengdur verði frestur sá, sem póststjórnin
hefir til að lækka lækka vexti, að i stað
tveggja mánaða komi þrír mánuðir. Jeg
færði rök fyrir þvi við 2. umr., að þessi
frestur væri of stuttur, því að ef tilkynning um vaxtalækkun kæmi út rjett
eftir að póstur færi frá Reykjavík, yrðu
eigendur að innlögum ekki búnir að fá
vitneskju um það, fyrr en eftir tvo mánuði. Jeg hygg því, að háttv. deild fall*
ist á, að þessi breyting sje til bóta.
Hin brtt. er við 9. gr., viðvikjandl
uppsagnarfrestinum. Mjer þótti þesei
uppsagnarfrestur nokkuð langur, einkanlega fýrir Reykjavík. Brtt. fer I þá
átt, að ekki þurfí neinn uppsagnarfrest
hjer á staðnum. Sumir eru nú ef til vill
hræddir um, cf ótti kæmi upp, að menn
hefðu ekki hemil á sjer og kynnu að
rifa út alt fjeð i einni svipan, svo að
póstsparistjóðurinn yrði ráðþrota. En
hjer stendur öðru vísi á en i almennum sparisjóðum, þvl að fyrst og fremst
er hámark inneignar i hverrí viðskiftabók að eins 2000 kr., og annað það, að
hjer er ekki um valta stofnun að ræða,
þar sem sjálfur landssjóður hefir
ábyrgð á öllu fjenu. Þegar þetta hvorttveggja helst I hendur, hygg jeg að
engin hætta geti verið á þvi, að skelk-
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ur komi mönnum til að rífa fje sitt út,
enda mætti þá fínna einhver ráð til
bráðabirgða, ef til kæmi að á því þyrfti
að halda, en það getur ekki komið fyrir. Jeg hygg, að það yrði einungis til
að auka trafala og óþarfa skriftir, að
vera að hafa þessa fresti fremur við
þessa sparisjóði heldur en aðra, þegar
um litlar upphæðir er að ræða. Jeg
býst því við, að menn kannist við, að
þessi brtt. sje til bóta og algjörlega
hættulaus.
Jeg hafði hugsað mjer að koma lika
með brtt. út af sparimerkjunum. Eins
og jeg sagði við 2. umr., myndi verða
miklu betra og umsvifaminna að nota
frimerki heldur en sparimerki. Fyrst
og fremst myndi tilbúningur þeirra kosta
talsvert og svo myndi þurfa að gjöra sjerstaka skilagrein fyrir þessum merkjum,
sem aldrei myndu þó seljast nema að
mjög litlu leyti. Hitt fyrirkomulagið, að
lofa mönnum að kaupa frimerki og riota
þau eins og sparimerki, er svo miklu
umsvifaminna, að á þessu tvennu er
enginn samanburður. En sá hængur er
þó á, að til þess að þetta gæti orðið,
yrði að breyta póstlögunum lítilsháttar,
því að þar er svo ákveðið, að þeir, sem
kaupa frímerki í heilum örkum, fái afslátt af verði þeirra. Þennan afslátt,
sem nemur 4%, þyrfti að afnema. Jeg
gat ekki komið fram með með frumv.
þess efnis, og sparisjóðanefndin hefír
ekki heldur gjört það. Það er þó athugavert við þessa breytingu, að hún
myndi hafa í för með sjer dálitla lækkun á tekjum póstmanna i landinu. Að
vísu fá þeir ekki hundraðsgjald af þeim
frimerkjum, sem þeir láta af hendí í
heilum örkum, en 4% af þvi, sem þeir
selja í lausasölu. Ef gjöra má ráð fyrir
að það nemi 150,000 kr. á ári, sem selt
er á öllu landinu, þá yrði hundraðsgjaldið 6000 kr., sem yrði beinn gróði
landssjóðs, ef þessu gjaldi væri slept.

Sanngjarnt væri má ske að fara bil
beggja og lækka þetta gjald um helming eða niður í 2%, og láta póstmenn
hafa það af öllu þvi, sem þeir seldu,
en kaupendur ekkert. Væri ef til vill
rjettara, að haga því þannig, til þess að
póstmenn mistu einskis af þeim hlunnindum, sem þeir hafa. Þá mætti einnig
nota frímerkin sem sparimerki. Jeg
bendi að eins á þetta, en býst tæplega
við, að hægt sje að laga það hjeðan af
á þessu þingi. Jeg er ekki flutningsmaður þessa frv., heldur hefír sparisjóðanefndin borið það fram.
Það er undarlegt, að háttv. framsm.
nefndarinnar (G. H.) sækir nú fast fram
á móti þessu frumv., sem hann hefir
sjálfur verið með í að flytja inn á þingið. Aðalástæða hans er sú, að póstsparisjóðirnir muni verða keppinautar
sparisjóða út um land og draga fje þeirra
til Reykjavíkur. Þessi ótti hefir komið
fram hjá honum og háttv. þm. Ak. (M.
K.), að sparisjóðir hjeraðanna muni
þverra að sama skapi og menn leggja
fje inn í póstsparisjóð. Eftir því, sem
mjer hefir skilist, hafa fíutningsmennirnir þó ekki óttast þetta. Háttv. frsm.
(G. H.) gat þess, að nefndin hefði ekki
viljað setja neitt lágmark vaxta, en
bjóst við að þeir mundu verða hjerum
bil 2—3 %, eða með öðrum orðum mun
lægri en hjá öðrum sparisjóðum. Jeg
býst við, að þá geti naumast verið um
neina samkepni að ræða, nema þar
sem 8vo stæði á, að sparisjóður væri
svo illa ræmdur, að menn væru hræddir
um fje sitt í honum, og vildu heldur
leggja fje sitt inn þar, sem það væri
trygt, þótt vextirnir væru nokkru lægri.
Jeg get nú búist við, að póststjórnin
sjái sjer fært að hafa vextina eitthvað
hærri en þetta, þó þeir yrðu lægri en
i öðrum sparisjóðum, til þess að þeir
stæðu betur að vigi. Það er alveg.sjerstakt verkefni, sem þessum póstspari-
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sjóðura er ætlað að inna af hendi. Þeir
eiga að taka við þvi fje, sem menn
vilja heldur eiga trygt i vörslum landsstjómarinnar heldur en annarstaðar og
hægra er að koma af sjer í póstsparisjóði lieldur en í hina. í sumum sveitum eru engir sparisjóðír til, og getur
það, hvað erfilt er að ná til sparisjóða,
oft og tiðum orðið til þess, að menn
leggi ekki inn smáupphæðir, sem svo
verða að eyðslufje. í öðru lagi hafa
fæstír sparisjóðir opna afgreiðslu nema
1—2 stundir á viku, en póstsparisjóðirnir eiga að vera opnir allan daginn.
Þetta er einhver helsti kosturinn við
slika sjóði.
Það er alveg rjett, sem hv. frsm. (G. H.)
tók fram, að í Þýskulandi eru póstsparisjóðir ekki komnir í framkvæmd, vegna
þess, að þeir þóttu koma i bág
við hagsmuni annara sparisjóða. Rjettara hefði þó verið að segja, að þeir hafi
þótt koma í bág við hagsmuni slarfsmanna sparisjóðanna, þvi að eins og
nærri má geta, eru sparisjóðir svo að
segja á hverju strái í jafnþroskuðu
menningarlandi, og mesti fjöldi manna
hefir atvinnu við þá. Það er ekkert
undarlegt, þótt mönnum hafi þótt athugavert að svifta allan þann fjölda manna
atvinnu sinni og þvi hikað við, að setja
póstsparisjóði á stofn þar í landi. Þannig var það líka í Noregi ogDanmörku,
að póstsparisjóðir mættu helst andróðri
þeirra manna, sem störfuðu við sparisjóði. En hvarvetna þar, sem póstsparisjóðir hafa komist á, er það almennt
álitið, að þeir aukí sparifje manna, það
er að segja, að menn hafa lagt miklu
meira fje til geymslu en annars. Hinn
geysilegi þroski, sem þeir hafa náð í
Ámeríku, sýnir ljóslega, að þeir hafa
áunnið sjer traust manna og eru alment
álitnir koma að góðu gagni. Jeg býst
ekki við, að þeir orki hjer neinni stórÁlbt. 1915. B. HI.

byltingu á peningamarkaðinn, hvorki
að þeir steypi sparisjóðunum nje að
ógrynni fjár safnist saman á einum stað.
En hitt dylst mjer ekki, að þeirmyndu
auka sparnað i landinu, auk þess sem
raönnum yrði hægara aðstöðu, að skifta
við þá og þeir yrðu tryggari en kostur
er á um aðra sjóði. Jeg gjöri annars
ráð fyrir, að einhverjum hjer í deildinni sje skyldara en mjer, að taka þetta
mál undir sinn verndarvæng og læt þvi
úttalað að þessu sinni.
Káðherra: Jeg hefi leyft mjer að
koraa fram með eina brtt. á þingskj.
259, um að stytta fyrningarfrestinn úr
50 árum niður í 20 ár. Mjer sýnist
það vera heppilegra, að færa þetta í
samræmi við 2. gr. laga nr. 14,20. okt.
1905, um fyrningu skulda. Jeg kynni
betur við, ef nefndin hefir ekki neitt á
móti því, að sami fyrningarfrestur gildi
einnig um þessa kröfutegund.
Matthías Ólafsson: Jeg vil stuttlega gjöra grein fyrir afstöðu minni til
þessa máls. Jeg hafði hugsað mjer að
greiða atkvæði í þessu máli alt eftir þvi,
hvernig færi með sparisjóðslögin. Ef
jeg væri búinn að sjá, að sparisjóðirnir
yrðu ekki tryggari en þeir eru, eins og
þeir fóru hjer úr deildinni, myndi jeg
greiða atkv. með þessu frumv., þvi að
jeg vil, að til sje i landinu sjóðir, sem
menn geta borið fult traust til. En ef
frekari trygging fæst fyrir sparisjóðun*
um, vildi jeg greiða atkvæði á móti
þessu frumv., af því, að það myndi spilla
fyrir starfsemi sparisjóðanna, þannig, að
það fje, sem nú er notað til margra nytsamra fyrirtækja úti um land, myndi að
miklu leyti renna til póstsparisjóða.
Jeg staðhæfi, að stjórnarfrumv. miðar
til þess, að tryggja sparisjóðina og gjöra
þá eins óhulta eins og þessa. Að svo
91
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komnu tek jeg enga afstöðu i þessu
máli.
Framsm. (Guðmundur Hannesson): Það er hverju orði sannara
hjá háttv. þingm. N.-Þing. (B. S.), að
þegar litið er til vaxtanna, þá eru þeir
minni i póstsparisjóðum en annarstaðar,
þar sem hægt er að ávaxta sparifje.
En reynslan heflr orðið sú ytra, að margir
menn hafa litið síður á það, þótt vextirnir væru lægri, en þótt meiru máli
skifta, að geyrasla fjárins væri trygg,
og lagt því fje sitt í póstsparisjóði. Líklegt að mönnum færi eins hjer í þessu
efni. Þó taldi nefndin, að það mundi
vega hjer þyngra, að menn vilja gjarna
dylja, að þeir eigi fje í sjóðum. Þess
vegna senda sveitamenn fje til Reykjavíkur í stað þess, að láta það í hjeraðssjóði, þó þeir kynnu að vera góðir,
og dregst fjeð þannig úr sveitunum.
Kæmust póst8parisjóðir á stofn myndu
slikir menn nota þá frekar en hjeraðssjóðina.
Erlendis safna menn miklu fje; þar
eru miljónir verkamanna o. fl>, er fá
alt af kaup sitt greitt á viku hverri, og
kemur vel, að geta fyrirhafnarlítið komið því, er kann að verða afgangs þörfum, í póstsparisjóð. En hjer fá flestir
afgangsfje sitt greitt á vissum tímum
árs, tvisvar eða þrisvar, og geta venjulega komið fjenu á sparisjóð hjeraðsins
fyrirhafnarlítið. Hvað starfstimann snertir má gjöra ráð fyrir, að póstsparisjóður
sje lengur opinn á degi hverjum, en ekki
mun þetta miklu skifta úti um land, þvi
sparisjóðirnir munu gjöra sitt til að afgreiða menn, ef nauðsyn krefur, á hvaða
tíma dags sem er.
ATKVGR.:
Brtt. 268,1
Brtt. 268,2
Brtt. 268,3

samþ. með 13 shlj. atkv.
samþ. með 13 shlj. atkv.
samþ. með 13 shlj. atkv.

Brtt. 259 samþ. með 14 shlj. atkv.
Fvumv. svo breytt felt með 10 : 10
atkv. að viðhöfðu nafnakalli og sögðu
ja:
nei:
Bened. Sveinsson, Björn Hallsson,
Bjarni Jónsson,
Björn Kristjánsson,
Hjörtur Snorrason, Einar Arnósson,
Jón Jónsson,
Guðm. Eggerz,
Jón Magnússon,
Guðm. Hannesson,
Sigurður Eggerz, Jóhann Eyjólfsson,
Sig. Sigurðsson,
Magnús Kristjánss.,
Skúli Thoroddsen, Sig. Gunnarsson,
Sveinn Björnsson, Stefán Stefánsson,
Þorleifur Jónsson, Þór. Benediktsson.
Matthías Ólafsson greiddi ekki atkv.;
fjórir þingmenn voru fjarstaddir.

7. Skarfsstaöir i Hvamrassveit.
Á 19. fundi í Nd., fimtudaginn 29.
júli, var útbýtt
Frumvarpi til laga um heimild til að
selja Skarfsstaði í Hvammssveit í Ddlasýslu (A. 141).
Á 21. fundi i Nd., laugardaginn 31.
júlí, var frumv. tekið til 1. umr.
Flutningsm. (Bjarni Jónsson):
Jeg þykist ekki þurfa að skýra þetta
mál neitt verulega hjer, þar sem jeg ljet
það fylgja á fylgiskj. með þessu frumv.,
er mjer þótti við þurfa, og geta menn
hæglega kynt sjer það, þeir er vilja.
Maðurinn, sá er hjer ræðir um, hefir
tvisvar sótt um að fá jörðina keypta,
en ekki fengið, enda þótt sýslunefnd
legði með kaupunum. Mun þar hafa
hamlað brjef frá sóknarprestinum, sem
skýrði þar frá, að á þessari jörð myndi
með timanum verða kauptún, líklegt til
þess, að framfleyta fjölda manns. En
þetta er nú reyndar á engu bygt þjá þeim
góða manni, þar eð á þenna stað myndu

1445

Þingmannafrumvörp, feld eða visað til stjórnarinnar.

1446

Skarfsstaðir í Hvammasveit.

aldrei sækja nema þeir bæir, sem jeg
skal leyfa mjer að telja upp, nema að
miklu betri verslun yrði þar en annarstaðar, sem er næsta óliklegt. Bæirnir,
sem gætu komið til mála, eru þessir:
Skerðingsstaðir, Hvammur, Akur, Skarfsstaðir, Kýrunnarstaðir, Knarrarhöfn,
Teigur, Ketilsstaðir og fíauðbarðaholt.
Er þá alt upp talið, og vona jeg að
menn sjái, að hjer er ekki um nein
ósköp að ræða. Það er áreiðanlegt, að
aðalkauptúnið þar á þessum slóðura
verður alt af Búðardalur, vegna þess,
að þangað sækja hægast þær sveitir, er
mest verslunarmagn hafa, Laxárdalurinn og Suður-Dalir, þær sveitir, er liggja
fyrir sunnan Búðardal. En þarna á
Skarfsstöðum gæti i hæsta lagi hugsast,
að einhver er verslun ræki, setti þar
upp geymsluhús fyrir vörur handa þeim
bæjum, er jeg nefndi áðan. Kaupfjelag
Dalamanna hafði þar eitt sinn geymsluhús, en hætti svo við það, vegna þess
að þvi þótti það ekki borga sig. Enda
heflr sýslufundur, er baldinn var ekki
fyrir löngu, mótmælt því, að þarna gæti
orðið kauptún.
Ef jeg fyndi, að stjórnin myndi fús til
þess að selja manninum jörðina, þá
myndi jeg jafnfúslega taka frumvarpið
aftur. En hæstv. ráðherra hefir, að því
er hann hefir einslega skýrt mjer frá,
ekki haft tima til þess, að kynna sjer
málið, og getur því vist eigi að sinni
gefið mjer svar, svo að jeg læt mjer þá
nægja að biðja um að málinu verði visað til 2. umr.

Flutningsm. (Bjarni Jónason):
Jeg Bkal lýsa yfir því, að jeg hefi ekkert
á móti því, að málinu verði visað til
landbúnaðarnefndarinnar.
En viðvíkjandi þvi, hvert traust jeg
beri til hæstv. ráðherra í þessu máli,
þá er það fljótsagt, að jeg er alls ókviðinn. Þvi þó að okkur hafi ekki samið
í einu stórmáli hjer á þinginu, þá ber
jeg þó fult traust til hans, að hann sjái
ekki ástæðu til þess, að neita sölu á
jörðinni, þar sem lögð eru fram skýr
og skilmerkileg gögn um það, að slíkt
komi ekki í bág við lögin um sölu
þjóðjarða. Jeg hefi og því fremur þá
von, að stjórnin veiti leyfi til sölunnar,
sem sýslunefnd hefir lagt gott til með
manninum, og þar sem þingmálafundur
einnig hefir skorað á stjórnina að selja
jörðina og láta manninn þannig ná skýlausum rjetti sinum.

Ráðherra: Það er alveg rjett hjá
háttv. þm. Dal. (B. J.), að jeg hefi enn
ekki haft tíma eða tækifæri til þess, að
kynna mjer þetta mál, og get því ekkert um það sagt að sinni. En úr því
að stjórnin hefir áður neitað sölunni
tvisvar, að því er mjer skilst, (Bjami

ATKVGR.:
Samþykt að visa málinu til 2. umr.
með 12 : 3 atkv.
Samþykt að vísa málinu til landbúnaðarnefndar með 15 samhlj. atkv., en í
henni áttu sæti þeir
Sigurður Sigurðsson,

Jónsson: Veit ekki með vissu svar
hennar við siðari beiðninni), þá hygg
jeg ekki miklar líkur á því, að stjómin fari að brjóta í bág við fyrri gjörðir
í þessu máli. En jeg þykist nú reyndar vita, að ef stjórnin neitaði að selja,
þá rayndi háttv. þingmaður (B. J.) halda
málinu til streytu hjer í deildinni, og
færi þá sennilega svo, að þvi, eftir eitthvert þjark, yrði vísað til landbúnaðarnefndar.
Jeg gjöri þess vegna að tillögu minni,
að því verði nú þegar vísað til landbúnaðarnefndarinnar, og hún látin búa
í liendur þingsins.
,
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Skarfgstaðir

Stefán Stefánsson,
Bjarni Jónsson,
Björn Hallsson,
Guðm. Hannesson,
Hjörtur Snorrason,
Jóhann Eyjólfsson.

Á 32. fundi í Nd., föstudaginn 13.
ágúst, var frumv. tekið til 2. u m r. (A.
141, n. 281 og 298).
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arlegt, að sýslunefndin skyldi telja söluna heimila, þvi samkv. þeim er jörðin
hagkvæm til sundurskiftingar og jafnvel nokkur ástæða til að ætla, að þar
geti með tíð og tíma rayndast dálítið
kauptún. Sem sagt, ræður meiri hluti
nefndarinnar til þess, að frumv. verði
felt.

Framsm. niinni hl. (Bjarni
Jónsson): Jeg vil að eins geta þess,
að þetta brjef frá prestinum í Hvammi
er frá 1908. Hann var þá nýkominn
Framsm. minni hl. (Bjarni þangað. Nú hefir hann sannfærst um,
Jónsson): Jeg ætla ekki að halda að skoðun sín væri röng, höfuðástæðlanga ræðu. Þess gjörist engin þörf, urnar ekki rjettar. Kaupfjelag, sem
því að í nefndaráliti minni hlutans er hafði bækistöð sína i Skarfsstaðanesi,
alt það, er kunnugir menn þarfnast til varð að leggja hana niður, af því að það
að vita alt um málið, er sagt verður. borgaði sig ekki að hafa hana þar. AðalÁstæður þær, er meiri hlutinn færir ástæðan í nefndinni móti sölu jarðarinnar
fyrir sinni skoðun, eru rangar. í Skarfs- var nú einmitt það, að þarna væri
staðanesi getur aldrei risið upp kaup- heppilegur staður fyrir kauptún, en
tún, og jörðin er engan veginn vel fall- svona gafst nú kaupfjelaginu þetta.
in til sundurskiftingar í lífvænleg býli.
Viðvíkjandi ummælum háttv. 2. þm.
Annars bið jeg menn að lesa nefnd- Eyf. (St. St.) um sýslunefnd Dalasýslu,
arálit minni hlutans, til þess að jeg eru þau óþörf og óviðeigandi. Og öðru
þurfi ekki að endurtaka það. Skal jeg vísi leit hann á umsögn sýslunefndar
svo ekki verða margmæltari um þetta. Eyjafjarðarsýslu um sölu á Möðruvöllum. En það segi jeg satt, að jeg mætti
Stefán Stefánsson: Af því að lengi leita að sýslunefnd, ef jeg vildi
framsm. meiri hl. í nefndinni (G. H.) er ekki heldur hlíta hennar úrskurði en
ekki viðlátinn, þá vil jeg leiða athygli háttv. form. þessarar nefndar (St. St.), eða
deildarinnar að þvi, að ástæður þær, háttv. meiri hluta hennar. Og þar sem
sem tilgreindar eru í nefndaráliti meiri sýslunefnd Dalasýslu hefir tvívegis lagt
hlutans, ætti að athuga, því að þær til með sölu jarðarinnar, er því meiri
ástæður munu nægja til þess, að sýna ástæða til að vita þessi ummæli háttv.
fram á, að jörðina beri ekki að selja.
2. þm. Eyf. (St. St.). Og það má háttv.
Að vísu hefir sýslunefnd Dalasýslu háttv. 2. þm. Eyf. vita, að sýslunefnd
mælt með því, að jörðin væri seld, en Dalasýslu megi vera mál þetta alt
eftir umsögn nákunnugs manns í nefnd- kunnugra en honum sjálfum eða meiri
inni og brjefi frá síra Ásgeiri Ásgeirs- hluta nefndarinnar, því að auk min var
syni í Hvammi til stjórnarráðsins, þá einn maður í nefndinni, sem kunnugur
má hiklaust telja það, að jörð þessi falli var í Dalasýslu. (Sigurður Sigurðsson:
undir 2. gr. þjóðjarðasölulaganna, og er Þeir voru tveir). Háttv. 1. þm. Árn.
það því eftir þessum upplýsingum und- (S. S.) er þar ókunnugur,
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ATKVGR.:
Frumv. fe.lt með 15 : 5 atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu:
nei:
jd:
Bjarni Jónsson,
Bjöm Hallsson,
Einar Jónsson,
Guðm. Eggerz,
Sigurður Eggerz, Hannes Hafstein,
Sig. Gunnarsson, Hjörtur Snorrason,
Skúli Thoroddsen. Jón Magnússon,
Sig. Sigurðsson,
Stefán Stefánsson,
Sveinn Björnsson,
Þór. Benediktsson.
Eggert Pálsson, Björn Kristjánsson,
Einar Arnórsson, Jón Jónsson, Matthias
Olafsson og Þorleifur Jónsson greiddu
ekki atkvæði, og töldust til meiri hl.
Fimm þm. fjarverandi.

8. Maurdrepaudi aukabað.
Á 16. fundi í Nd., mánudaginn 26.
júli, var útbýtt
Frurnvarpi til laga um maurdrepandi
aukabað á sauðfje (A. 93).
Á 19. fundi í Nd., fimtudaginn 29. júli,
var frumv. tekið til 1. umr.
Flutnm. (Bjarni Jónsson): Jeg
ber þetta frumv. fram eftir tilmælum
kjósenda minna. Það hafa sem sje
komið fram kvartanir um það, að ekki
hafi hepnast vel um árið, þegar útrýma
átti kláðanum. Hann er nú aftur orðinn svo útbreiddur víða, að sýnt er, að
þá hefir verið unnið fyrir gýg alt það
verk og öll þau fjárframlög, sem þá
gengu til þess, að vinna bug á honum.
Aðalorsökin til þess að svona fór, var
sú, að þá hugðu menn, að nóg væri að
baða fjeð einu sinni, þá væri maurinn
drepinn. En nú hefir Magnús Einarsson
dýralæknir sýnt fram á það, meðal ann-

ars, i sjerstökum ritlingi, að eitt bað er
ekki nóg, því að það vinnur ekki á
eggjum maursins, heldur verður að baða
aftur eftir svo sem 12 daga, þegar ungarnir eru skriðnir úr eggjunum, ef duga
skal, til þess að útrýma sýkinni algjörlega. Þess vegna er hjer nú fram komið þetta frumv. um að baða tvisvar og
nota þá hið almenna þrifabað, annaðhvort 12 dögum fyrir eða eftir þetta
aukabað, sem hjer er gjört ráð fyrir.
Kosta þá bændur sjálfir annað baðið,
en landssjóður hitt, samkvæmt lögum,
og ætti þá enginn vafi að vera á þvi,
að með þessu yrði hægt að vinna bug
á kláðanum að fullu og öllu, með svo
litlum tilkostnaði, að ekki er von til
þess, að hann geti nokkurn tima minni
orðið.
Jeg skal svo ekki orðlengja þetta að
sinni, en legg það til, að frumv. verði
visað til hinnar vitru búnaðamefndar,
sem sjálfsagt ber gott skyn á málið og
leiðrjettir galla þá, sem á kunna að
vera.
Jeg skal geta þess, að jeg hefi heyrt
það út undan mjer, að stofnað þyki til
hættu með þvi, að nefna í frumv. nöfn
tveggja núlifandi manna, með þvi að
þeir geti dáið, og skal jeg játa það, að
þeir eru ekki ódauðlegir, og hefi því
ekkert á móti þvi, að í staö nafnanna
verði sett: dýralæknarnir sunnan lands
og norðan. Meiningin er hvort sem er
að eins sú, að farið sje með málið eftir
tillögum þeirra, sem vit hafa á, en ekki
einhverjum kerlingabókum.
Pjetur Jónsson: Jeg skal að svo
stöddu ekkert um það segja, hvort jeg
verð frumv. þessu fylgjandi, eða ekki.
En hins vegar álít jeg það ekki ófyrirsynju, að vakið er máls á fjárkláðamálinu.
Jeg vil leyfa mjer að bæta því við
orð háttv, fiutningsm. (B. J.), að hvort
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sem landbúnaðarnefnd eða önnur nefnd
fær þetta mál til meðferðar, þá er það
nauðsynlegt, að hún útvegi sem nákvæmastar skýrslur um það, hvar kláðans
hefir orðið vart, síðan málið lá síðast
fyrir þinginu, og þá einnig hverjar ráðstafanir hafa verið gjörðar gegn honum,
hvort þær hafa verið lögum samkvæmar og komið að fullu Eði. Mig furðar
á því, ekki meiri brögð en þó voru að
kláðanum fyrst eftir útrýmingarböðunina 1903—1905, hve mikið virðist hafa
orðið úr þeim neistum, sera þá leyndust eftir. Jeg hygg, að það geti varla
stafað af öðru en þvi, að slælega hafí
verið fylgt lögunum eftir á, heldur en
i sjálfri tilrauninni, sem gjörð var 1903
—1905. Þetta vildi jeg leggja niður
fyrir brjóstið á væntanlegri nefnd.
ATKVGR.:
Frv. vísað til 2. umr. með 13 shlj.
atkv. og til landbúnaðarnefndar með 17
shlj. atkv. (Sjá nefndina i næsta máli
á undan).

Á 36. fundi, miðvikudaginn 18. ágúst,
var frurav. tekið til 2. u m r. (A. 93,
n. 318 og 346, 403).
Brtt. 403 var of seint fram komin, og
leitaði forseti leyfis til afbrigða um hana,
er voru leyfð og samþykt.
Framsögum. meiri hl, (Guðm,
Hannesson): Jeg held, að öll aðalatriði, sem við koma þessu máli, sjeu
tekin fram i nefndaráliti meiri hlutans.
Það, sem við aðallega byggjum okkar
álit á, er það, að við teljum mjög vafasamt, að útrýmingarböðun komi að fullu
gagni. Aftur á mótí er meiri hl. ekki
i vafa um, að svo framarlega, sem þvi
mætti treysta, að útrýmingarböðun kæmi

að fullum notum, þá væri því fje vel
varið, sem gengi til hennar. Að vísu er
enginn vafi á því, að rækileg tvíböðun
læknar kláðann, ef hún er vel og samviskusamlega framkvæmd, en einmitt á
þessu vill verða mikill brestur, er svo
margir menn fást við böðunina, sem
ætíð hlýtur að vera, ef baðað er um
land alt. Þetta kom skýrt í ljós, er
Myklestad reyndi útrýmingarböðun. Úr
sumum sveitunum var þá kláðanum útrýmt algjörlega, en í öðrum hjelst hann
við, og þær sýktu aftur frá sjer.
Annars litur út fyrir, að kláðinn sje
ekki mjög víða á landinu. Samkvæmt
skýrslum frá árunum 1905—1906 hafði
fundist kláði á 19 bæjum, en síðustu
skýrslur telja ekki kláða nema á 16
bæjum. Jeg kannast auðvitað við, að
ekki er mikið byggjandi á skýrslunum,
en jeg býst ekki við, að þessar síðustu
skýrelur sjeu vitlausari en þær fyrri, svo
það lítur frekar út fyrir að kláðinn sje
i rjenun.
Það hefir verið mikið deilumál, hvort
útrýmingarböðunin, sem framkvæmd
var hjer á árunum, hafi verið á viti
bygð. Jeg skal alveg leiða það mál hjá
mjer, það eru aðrir menn, sem geta
fengið að deila um það fyrir mjer. Hitt
þykir mjer í meira lagi kynlegt, að hv.
þm. Dal. (B. J.) skuli hafa tekið það
ráð, að láta prenta eitt af þessum alþektu deiluritum, sem fylgiskjal við álit
sitt í þessu máli. Jeg held því fram,
hvað sem annars má um kláðamálið
segja, að í þessu deiluriti sje farið alt
of hörðum orðum um O. Myklestad og
framkomu þingsins. Jeg hefi sjálfur
sjeð herra Myklestad gjöra tilraun á
kláðakind, sem var alveg útsteypt í
kláða, og læknaðist hún algjörlega með
einni böðun.
Jeg skal ekki lengja umræðurnar, en
einungia bæta þvi við, að nefndin ræður deildinni til að fella þetta frumv. af
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þeirri ástæðu, að útrýmingarböðunin
hefir mikinn kostnað í för með sjer, en
óvíst að hún komi að notum. Aftur er
líklegt að hægt sje að lækna kláðann
á nokkrum tíma, án þess að taka þurfi
til útrýmingarbaðanna um land alt á
landssjóðs kostnað.
Framsðgum minni. hl. (Bjarni
Jónsson : Það þýðir vist ekki mikið
að hafa miklar umræður um þetta
mál.
Jeg hefi borið það fram eftir almennri
ósk kjósanda minna, sem telja að voði
standi af þvi, hvað kláðinn útbreiðist
nú á landinu. Jeg leitaði álits dýralæknis Magnúsar Einarssonar um þetta
mál, og hjelt hann þvi fram, að okkur
væri ekki vansalaust, að hafa nú verið
að bagsa við að útrýma kláðanum nú
um svo langan tima og hafa aldrei notað neina skynsemlega aðferð til þess.
En sú ein aðferð er skynsamleg, sem er
nægileg til þess, að drepa maurinn.
Þessi skoðun er svo rækilega framsett
i bæklingi dýralæknis, að þá væri að
bera í bakkafullan lækinn, að jeg færí
að rekja þá skoðun hjer. Háttv. frsm.
meiri hlutans (G. H.) fann að því við
mig, að jeg skyldi fara að láta prenta
þennan bækling. Jeg neita því, að jeg
hafi gjört að nokkru rangt í þvi; jeg
hefi ekki orðið var við að þm. lesi svo
mikið slíka bæklinga eða bækur, að
vanþörf virtist á að færa þær sem
næst sjónum þeirra. Jeg skal játa það,
að ekki muni stafa landshætta af þvi,
að geyma þessa útrýmingarböðun, enda
býst jeg við þvi, að maurinn verði friðaður nú i nokkur ár líkt og rjúpan.
Það er ef til vill þægileg meðvitund
fyrir íslensku þjóðina, að vera að berjast við þennan kláðamaur, sem hún
getur ekki sigrast á. Það er eins og
þegar ágætar þjóðir eru að halda fram
frelsismálum sinum einn daginn, til

þess að vikja svo frá þeim annan daginn. Menn vilja framlengja lífið i þessum frelsiskláðamaur, og það er sögusögn þingmanna og annarra, að þeir
hafi ágæt kynni af þessu dýrí, sem
kallast kláðamaur, telja það hótfyndni
af mjer, að vera illa við hann, og ekki
vert að vera að hrjá hann með tveimur böðum. Jeg vil þó geta þess, að þar
sem inikill áhugi hefir sýnt sig viða á
landinu á að útrýma kláða, þá sýnist
ekki vera tU of mikils mælst, að landið borgaði 30000 kr. einu sinni, til að
gjöra þessa tilraun, einkum þegar þess
er gætt, að landið hefir lagt sama
kostnað á bændur á hverju árí til að
bæta ullina á fjenu. Það er þá ekki
djúpt rist til að taka þessa áhyggju af
mönnum, ef menn vilja ekki leggja það
á landið, að snara út einum 30,000 kr.,
til að útrýma þessari landplágu. Háttv.
1. þm. Eyf. (H. H.) hefir kveðið um
maurínn, sem lætur mennina baða en
skríður svo á aðra. Til þess að venja
hann af þeim óknyttum, væri ekki úr
vegi að verja 30,000 kr. af landsins
fje. En af því að maurinn er góðkunningi manna hjer i deildinni, skal jeg
ekki halda langa ræðu. Þeir, sem fella
þetta frumvarp, álíta vist, að það sje
dýrtíðarráðstöfun að fríða maurínn, en
jeg ætla að standa við það með minu
atkvæði, að það eigi ekki að fríða hann.
Jeg læt svo úttalað um þetta mál i
lengd og bráð á þessu þingi. Landsbúar munu síðar fá tækifærí til að dæma
um, hverjir sjeu hagsýnni fyrir landsins hönd, þeir, sem vilja drepa maurinn, eða hinir, sem vilja halda áfram
að baða og láta hann skriða á aðra.
Frsm. meiri hl. (Guðmundur
Hannesson): Jeg stend að eins upp
til að leiðrjetta þann misskilning hjá
háttv. þm. Dal. (B. J.), að þrifaböð
komi að litlu eða engu haldi. Jeg veit,
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að bændur telja sjer mjög mikinn hagnað að þeim og myndu halda þeim áfram
jafnt eftir sem áður, hvort sem þetta
kæmist á eða ekki. Það vex engum i
augum, að verja 30,000 kr. til þessa
aukabaðs, ef víst væri, að það bæri
árangur. Háttv. þm. Dal. (B. J.) fullyrðir, að enginn sparnaður væri að
fella það. Landssjóði er það að minsta
kosti sparnaður. Hitt finst mjer mega
minna á, að ef fjárkláði er mikill í
Dölunum, ætti það ekki að vera ókleift
fyrir búendur, að baða á eigin kostnað, einkum nú, þegar afurðir þeirra
allar eru í mjög háu verði. Menn hafa
sagt við mig, að þótt þeir ættu að baða
tvisvar á ári, þá myndu þeir gjöra það
með glöðu geði, ef þeir gætu vænst
árangurs af því. En jeg er óviss um,
hvort slikt aukabað kæmi að tilætluðum notum. Jeg veit ekki, hvort tóbaksbað drepur mauraeggin, og jeg hygg,
að enginn viti það með vissu. Hafi
Magnús dýralæknir gjört einhverjar tilraunir með það, þá er mjer ókunnugt
um árangurinn.
Jeg vil svo að lokum mótmæia því,
sem háttv. þm. Dal. (B. J.) sagði, að
þingmenn láti ekki svo litið að lesa
bækur. Jeg verð að telja það algjörlega óþarft, að prenta þennan gamla
kláðabækling sem fylgiskjal með þessu
nefndaráliti.
ATKVGR.:
1. gr. feld með 15 :5 atkv.
Frumvarpið þar með
fallið.

9. Vinnuvísindi.
Á 20. fundi i Nd., föstudaginn 30.
júli, var útbýtt

Frumvarpi til laga um stofnun Jcennaraembœttis í hagnýtri sálarfrœði við HásJcóla Islands. (A. 148).
Á 22. fundi í Nd., mánudaginn 2.
ágúst, var frumv. tekið til 1. umr.
Flutnm. (Matthías Ólafsson):
Það er ekki nýstárlegt, að stofnað sje
embætti við Háskóla íslands, en sú
fræðigrein, sem stofna á embættið í, er
nýstárleg. Þessi visindagrein er ekki
alment kunn og ekki nægilega lesin.
Jeg er með þessu frumvarpi af því,
að því meira, sem jeg hefi kynt mjer
þetta mál, því sannfærðari hefi jeg orðið um það, að nýtur kennari í vísindagrein þessari gæti orðið að virkilegu
gagni. í 2. gr. frumv. stendur, að
kennarinn skuli hafa á hendi vísindalegar tilraunir til að bæta vinnubrögð
i landinu.
Það er engum vafa bundið, að brýn
þörf er á þvi, að bæta vinnubrögðin
hjá þjóðinni, kenna henni að vinna sjer
haganlegar en á sjer stað. Að visu er
það óráðin gáta, hvort það tekst, en
það er auðráðin gáta, að brýn þörf er
á umbótum i þessu efni. Sá maður,
sem sótt hefir um embætti þetta, ef það
verður stofnað, er alþektur að áhuga,
við hvað sem hann fæst, og sjerstaklega hefir hann kynt sjer rækilega þá
vísindagrein, sem hjer ræðir um. Það
er því óefað, að meðan hans nyti við,
má búast við miklum og góðum árangri.
Við flutning8menn frumvarpsins erum
ekki einir um þetta, því hjer eru fyrir
hendi meðmæli frá málsmetandi mönnum og fjelagi, landsbúnaðarfjelaginu.
Þá eru meðmæli fyrst og fremst frá
heimspekisdeild Háskólans, auk þess
hefir landsverkfræðingurinn, Jón Þorláksson, gefið sin bestu meðmæli, og
síðast er það, að Búnaðarþingið mælti
með þessu og taldi stofnun embættis i
þessari grein einkar heppilega.
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Það er alkunna, að menn, sem komnir eru á fullorðins ár, vinna sjer jafnvel þau verk, er þeir hafa iðkað frá
blauta barnsbeini, t. d. slátt og róður,
miklu erfiðlegar en þörf er á, eyða of
mikilli orku til þeirra. Jeg efast nú
ekki um það, að ráða megi mikla bót
á þessu. Raunar eru að sjálfsögðu undantekningar frá því, að menn vinni sjer
dagleg og algeng störf svona erfitt, en
fjöldinn þreytir sig áreiðanlega ofmikið.
Jeg álít það þýðingarlaust, að balda
langa ræðu u?n þetta mál, enda vona
jeg, að jeg hafi fært líkur fyrir því, að
þetta geti orðið að gagni. Jeg vil svo
óska þess, að báttv. deild taki þetta mál
til rækilegrar ihugunar, taki því með
gætni, og felli það ekki þótt það sje
nýstárlegt, en athugi, hvort ekki sje
verið að bæta hjer úr gömlu ólagi, og
láti ekki ótta fyrir kjósendum eða flokksfylgi bafa áhrif á sig. Jeg tek þetta
fram af þvi, að margir þingmenn munu
hafa áskoranir frá kjósendum sinum
um það, að sporna á móti því, að stofnuð verði óþarfa embætti. • En þó svo
sje, þá er það synd, að stofna ekki embætti, sem að gagni mætti koma.
Jeg vil óska þess, að málinu sje, að
umræðunni lokinni, visað til nefndar
um stofnun kennaraembætta við Háskóla
íslands.
Sigurður Sigurðsson: Það er
alllangt síðan að jeg heyrði ávæningaf
því, að þetta mál ætti að koma hjer
fram í þinginu í einhverri mynd. Þó
bjóst jeg ekki við þvi, að hjer myndi
lagt til, að stofnað yrði nýtt embætti
við Háskólann í vinnuvísindum eða
hagnýtri sálarfræði, eins og það er kallað. Þar sem nú málið er hjer til 1.
umr., þá ætla jeg að eins að fara nokkrum orðum um það frá mínu sjónarmiði.
Alþt. 1915. B. 1H.

Jeg tók eftir þvi, að háttv. þm. Dal.
(B. J.) bað undir eins um orðið á eftir
mjer. Hann býst víst við andmælum
frá minni hálfu gegn þessu frumvarpi,
og má vel vera, að hann gruni það rjett.
Þegar litið er til Háskólans, þá er
hann ekki orðinn gamall, en þó hefir
það komið i ljós, að hann gjörist dýrari með ári hverju. Við Háskólann eru
nú 9 pófessorar og 3 dócentar, að meðtöldum háttv. þingmanni Dalamanna (B.
J.). Laun þeirra eru um 40,000 á ári.
Fjárhagstimabilið 1912—1913 námu fjárveitingar til Háskólans um 51,000 króna
hvort árið.
Á yfirstandandi fjárhagBtímabili renna til hans um 65,000
kr. hvort árið til jafnaðar. Og í fjárlagafrumv., sem núliggur fyrir, eru áætluð gjöld til HáskólanB um 70,000 kr.
á ári.
Kostnaðurinn fer þannig sívaxandi.
Um þetta er kann ske ekki mikið að
segja. Háskólinn er talinn óskabarn
þjóðarinnar, og vil jeg ekki draga úr
þvi. En þó að hjer sje nú kominn á
Háskóli, þá verða þó fjárveitingar til
hans að hafa einhver takmörk, og þá
um leið stofnun nýrra kennaraembætta
við hann. Við erum fáir, fátækir og
smáir og þolum því ekki útgjöld, sem
unt er að komast hjá. Þetta er ein hliðin á þessu máli.
Á síðasta þingi var stofnað nýtt embætt við Háskólann, og nú er í ráði að
stofna tvö ný í viðbót. Og hver veit
hvað þau verða mörg á endanum, ef
þessu verður haldið áfram? Að vísu
skiftir það miklu, hvert embættið er, og
hefði verið að ræða um stofnun þessa
embættis í fyrra, er stofnun dócentsembættis í griskum og latneskum fræðum
var hjer á prjónunum, þá hefði verið
sanni nær, að sleppa þvi, en láta þetta,
sem hjer ræðir um, sitja í fyrirrúmi.
Ef frumv. þetta nær fram að ganga,
92
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kenslu í hagnýtri sálarfræði. Þá er
fyrst að rifja það upp, hvað sálarfræði
er. Verð jeg þá fyrst að geta þess, að
nú horflr alt öðru vísi við en áður, meðan Hegel og fylgifiskar hans vildu láta
allar gagnstæður og mótsagnir sameinast
í »hærri einingu*, meðan enginn nefndi
sál, nema hann ætti við ódauðlegan,
andlegan hluta mannsins, sem ætlaður
væri til að erfa sáluhjálpina, eða þá
færi í þann eld, sem slokknar ekki. Nú
fæst sálarfr&ði að eins við rannsókn á
vitundarlífi manna i þessfl lifi, eða með
öðrura orðum meðvitund þá, sem er samfara lífi og starfi líkaraans. Hitt er ekki
verk sálarfræðinnar að rannsaka, hvort
8ú vitund, sálin, deyi um leið og likaminn eða ekki. Það er verk heimspekinnar, en heimspeki kallast sú fræðigrein, sem reynir að finna rökstudda
lífs- og heims-skoðun. Hún byggir á
öllum greinum mannlegrar þekkingar,
þar á meðal sálarfræðinni. Margir munu
ef til vill halda, að mjer hafi orðið mismæli, er jeg greindi svo skarpt heimspekina frá sálarfræðinni, en það er þó
ekki. Þvi að sálarfræðin er nú ekki
lengur leikvöllur ímyndunarafls og hugarburðar eða draumkendar vonir og spádómar um annað lif. Nei, nú hefir hún
fengið þá eðlilegu stefnu, að rannsaka
uppruna og eðli vitundarinnar og samband hennar við þann lifanda líkama,
sem hún býr í. Hún er því orðin ein
grein náttúrufræðinnar, enda reyna
menn nú að haga rannsóknum sinum
um þau efni svo, að farið sje eftir sömu
rannsóknarlögum, sem tryggileg eru talBjarni Jónsson: Jeg vona, að in i öðrum greinum náttúrufræðinnar.
háttv. þingmenn reiðist mjer ekki, þótt
En einmitt þess vegna, geta nú allir
jeg rifji upp fyrir þeim það, sem þeir verið aammála um, að rannsókn og þekkauðvitað vita, og vita sjálfsagt betur en ing á sálarlifi manna sje eitt af þvi,
fávis kennari í gömlu málunum og óþarf- sem er nauðsynlegast af öllu. Rjett er
ur að dómi visindamannanna í Gufu- nú að skifta náttúrufræðinni í tvær
dalshreppi og annara jafnsnjallra.
höfuðgreinir, fræðina um alt það, sem
Hjer liggur fyrir frumv. um háskóla- er fyrir utan vitundina, umheiminn, og

á það að miða að því, að bæta úr því,
hvað menn kunna lítið til allrar vinnu
hjer. Mjer er nú óljóst, hvernig stofnun þessa umbættis á að geta bætt úr
þvi. Jeg hjelt, að vegurinn til að bæta
úr þessu ástandi væri ekki sá, að stofna
nýtt embætti við Háskólann. Eftir frumvarpinu að dæma, eru það nemendurnir
við Háskólann, sem njóta eiga kenslunnar. Jeg efast raunar ekki um, að
þeir hefðu gott af því að fá verklega
kenslu í algengum vinnubrögðum. En
það er nú, því miður, ekki algengt, að
embættismenn, að fáum undanteknum,
stundi algenga vinnu, svo sem slátt eða
önnur heimilisstörf. Virðist mjer þvi,
að frumv., eða stofnun þessa kennaraembættis nái naumast þeim tilgangi, að
bæta úr verklegri vankunnáttu manna,
alment.
Hinu neita jeg ekki, að vinnulýð þessa
lands er nauðsynlegt að kunna betur til
verka en alment á sjer stað. En hvort
þetta er leiðin til þess, er annað mál;
jeg efaat um það.
Jeg held, satt að segja, að háttvirtur
flutnm. (M. Ó.) hefði getað fundið einhverja aðra praktiskari leið til þess, að
kenna mönnum vinnubrögð, en þá, að
stófna nýtt prófessorsembætti við Háskólann. Ef það er aðalatriðið í þessu
máli, að koma sjer niður á þvi, að bæta
úr verklegri vankunnáttu manna, með
einhverri kenslu, þá get jeg verið með
þvi, að nefnd sje skipuð í málið, en
vænti þó naumast, að hún komist þar
að nokkurri gagnlegri niðurstöðu.
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fræðina um vitundina sjálfa. Tengiliðliður þar á milli er líkaminn og sú
fræði, sem þar um fjallar, t. d. læknisfræði.
Einn heldur, að sálin sje ódauðleg,
sjálfhtæð vera, annar heldur hana margskipta og suma bluta hennar dauðlega,
aðra ódauðlega, eins og t. d. Plato.
Þríðji heldur hana eins konar afltegund,
í ætt við rafmagn89trauma eða geisla,
búandi i efninu eða efnið i henni. Þó
geta þeir allir verið sammála umgagnsemi og nauðsyn þeirrar visindagreinar, sem vjer nefnum sálarfræði; þó geta
þeir stundað hana allir með sömu vísindanákvæmni og aðferðum. Af þviað
rannsóknin er um það, hvernig vitund
starfar i lifanda likama, hvert eðli éða
aldur sem hún annars kann að hafa.
Þótt allir þessir menn hafi gjörólíkar
skoðanir á >sál«, þá geta þeir samt allir tekið undir með Bjarna:
Þótt tungla teljir klasa,
er tindra um himinbaug,
og getnaðarlimu grasa
og grastegundir í haug,
vitir alt, ei varðar mig:
Þann jeg kalla þekkja lítt,
sem þekkir ei sjálfan sig.
En til hverra hluta er þá sálarfræði
nytsamleg? Að hverju leyti er hún
hagnýt?
Jeg verð að láta mjer nægja upptalningar, því að jeg mundi eyða of miklum dýrmætum tima fyrir þinginu, ef
jeg færí að rekja það nákvæmlega.
Það mun flestum kunnugt, að læknar
þurfa mjög á sálarfræði að halda, enda
mætast þær fræðigreinir i þvi, sem á
útlendar tungur er nefnt psychophysik,
og i geðveikifræði. Svo að heilsufræði
og lækningar þurfa á henni að halda.
Við uppeldi og kenslu er sálarfræðin
alveg óhjákvæmileg. Jeg þarf ekki að
painna þá á það, sem alt af eru að

kasta hnútum i kennara gömlu málanna,
að sá verður að þekkja sálina, sem ætlar að laga hana og þroska.
Þá þarf og listamaðurinn á henni að
halda, því að frægð hans er undir því
komÍD, hvernig honum tekst að nátökum á sálum annarra manna. Á þetta
þarf jeg ekki að minna þá menn, sem
sýnt hafa svo mikið örlyndi við listamenn, sem alþingismenn hafa gjört.
Þá geta ekki vísindamennimir komist
af án hennar, t. d. sagnfræðingar. Það er
ekki hlutverk þeirra að skrífa annála
um, hvað gjörst hafl, heldur gjöra grein
fyrir sálaröflum þeim, sem komið hafa
viðburðunum af stað. Saga þrjátíuárastríðsins er bundin við skilning á eðli
og afleiðingu þeirra trúarkenda, sem
komu því af stað.
Dómarar mega með engu móti vera
án þekkingar í sálarfræði. Og svo að
jeg fari nær oss — löggjafarnir, hvernig
eiga þeir að semja lög án þekkingar á
sálarfræði? Mundi ekki nauðsynlegt að
vita eitthvað um það, hvort viljinn er
orsökum bundinn eða ekki, þegarsemja
skal refsirjett og lög yfir höfuð? Hvernig á dómari að meta brot manna eða
gildi vitnisburða án sálarfræði, eða dæma
um, hvort maður sje sekur eða saklaus?
Mjer til styrktar get jeg vitnað til
höfundar, sem jeg nefndi nýlega í öðru
máli, Franz von Liszt. Hann segir þar
í formála, sem hann heflr ritað fyrir
»Grundri88 der Psychologie fúr Juristen*
eftir Otto Lipmann, aö lögfræðingum
sje sálarfræðin nauðsynleg, og vill hafa
sjerstakan æfíngaskóla handa þeim, sem
eiga að fást við glæpamál. Sjálfur heflr
hann stofnsett slikan æflngaskóla á sinn
kostnað.
Þá er og, eins og háttv. flutnm. (M.
Ó.) gat um, mikil þörf sálarfræðinnar í
búskap, iðnaði og verslun. Hún er nauð9F
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synleg til þess að vita, með hverju móti
megi fá sem mesta vinnu, án skaða
fyrir verkamanninn. Allir vita, hver
munur er á æfðum manni og óæfðum.
En til þess að komast að fastri niðurstöðu um þessi efni, þarf sálarfræðirannsóknir, og þegar þeim er lokið, má
prófa nothæfl manna. Það er auðvitað,
að þessi kennari getur ekki, jafnskjótt
sem hann er kominn í embætti, rutt
öllu úr sjer, sem hjer að lýtur, en smám
saman vinnur hann að þessu, stýrir tilraunum og safnar verkefni, til þess að
finna almennar reglur, sem ófundnar
eru.
í öllum höfuðatvinnuvegum eru oft
menn, sem betur ættu heima í öðru
starfl, en þessu mætti oft hjálpa við
með einföldum tilraunum, sem miðuðu
að þvi,að flnna hæflleika manna til ýmsrar vinnu, og haga síðan vinnuskiftingunni eftir þvi. T. d. hefir verið reynt,
hvern hreyfingarhraða hönd eða fótur
o. s. frv. þarf að hafa, til þess að reglubundin hreyflng verði svo nákvæm sem
unt er:
fótur
80 sinnum á minútu.
höfuð 20 — — —
hönd 120 — — —
Hreyflng handarinnar hefir tekið yfir
14 hundstikur. Mældar hreyfingar Va
milljónar.
Þetta er einstakt dæmi, til þess að
gefa mönnum einhverja hugmynd um,
hvern veg slíkri rannsókn er háttað, en
hjer yrði of langt mál að rekja, hvernig sálarfræðin getur orðið atvinnuvegunum að liði, enda er mjer málið eigi
svo kunnugt
En jeg mun nú sýna mönnum dæmi
þess, að menn eru farnir að starfa að
þessu, og að hjer er ekki um neitt þvaður eða humbug að ræða, eins og sumir
kunna að halda. Það er íslenskt orðtæki, að bókvitið verði ekki látið í askana; en sú setning reynist ekki rjett,

eins og sjá má af Psyehotechnik eftir
Hugo Múnsterberg, um vinnuvísindi, og
annarri enskri ura samferðir líkams- og
sálarhæfileika. Þessar bækur hefi jeg
hjer við höndina og enn fremur um
sálarfræði og lestrarkenslu og sálarfræði auglýsinganna. Þó má víst fullyrða, að þessi grein, hagnýt sálarfræði,
sje enn að sumu leyti á bernskuskeiði.
Það, sem jeg nú hefi sagt, hefi jeg talað til þess að benda vantrúuðum sálum
á, að þessi vísindagrein er ekki neitt
kák eða þvaður, eða það, sem á erlendum málum er kallað »Humbug«. Jeg
hefi sagt það til leiðbeiningar þeim, sem
vita ekki, en jeg skal taka það fram,
að jeg býst ekki við, að hægt verði með
hagnýtri sálarfræði að hafa áhrif á hálfmentaða menn, sem hafa einhvern tima
gengið í skóla, en gleymt öllu og þykjast þó vera svo vitrir, að þeir beri allan vísdóm veraldarinnar í kollinum, þvi
að það er, eins.og gamla máltækið segir: »ilt er að kenna gömlum hundi að
sitja«.
Þetta, sem jeg hefi nú sagt um sálarfræðina, geta menn fullvissað sig um,
með því að lesa einhverjar bækur, sem
umþetta efni fjalla, eðaspyrjafræðimenn,
sem vit hafa á þessu máli. Þá skal jeg
næst reyna til að gjöra mönnum skiljanlegt, að nauðsyn sje á að stofna þetta
embætti. Það er reyndar 1 kennari við
Háskólann í heimspekilegum fræðum,
eu hann hefir ærið að starfa, þótt hann
bæti ekki á sig sliku starfi sem þessu;
það væri honum með öllu ómögulegt.
Þessi kennari, prófessor Ágúst Bjarnason, á fyrst og fremst að kenna forspjallsvísindi, og þar er i ofur lítið ágrip af
sálarfræði, og svo á hann enn fremur að
kenna þeim stúdentum, sem vilja lesa
heimspeki til hlítar við þennan Háskóla,
ef þeir verða einhverjir í framtiðinni.
Hans aðalstarfsvið er saga heimspekinnar og rökfræðin (logik), en ekki sál-
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arfræðin. Það sjá allir, að það er alveg ómögulegt að leggja meiri vinnu á
manninn. Það er því auðsætt, að svo
framarlega, sem við íslendingar viljum
hagnýta okkur þau sálfræðisvisindi, sem
hafa tekið svo miklum framförum nú
upp á siðkastið í heiminum, þá verðum
við að fá sjerstakan mann til þess að
kenna okkur. Með því eina móti getum við lagt stund á hagnýta sálarfræði.
Það er reyndar svo með þessa vísindagrein, að hún er enn í bernsku; það er
fyrst nú á siðustu timum, sem mönnum
fór að skiljast, að hún væri ein grein
náttúruvisindanna, en siðan mönnum
skildist, að hjer var um raunveruleg vísindi að ræða, heflr margt og mikið verið gjört til þess að rannsaka og gjöra
tilraunir í þessa átt, og nú er svo komið, að við Islendingar eigum völ á ágætlega hæfum manni, til þess að kenna
okkur að þekkja þau sannindi, sem sálfræðingar síðustu tíma hafa fundið, og
gjöra sjálfur tilraunir á sálfræðilegum
sviðum.
Jeg sagði, að við hefðum völ á ágætum manni. Jeg býst við, að sumum
finnist nú, að jeg hafi ekki mikið vit á
slíku, því nú er svo komið á landi voru,
að jafnvel búandkarlar, sem aldrei hafa
sjeð latínska eða gríska bók, dirfast að
hafa skoðun um það, hvort jeg hafi
nokkra þekkingu í þeim fræðum. Þeim
mun því finnast þeir hafa eins mikið
vit á að dæma um sálarfræðisment
Guðm. Finnbogasonar eins og jeg. En
jeg get þó frætt menn á þvi, að þessi
maður (G. F.) hefir verið nemandi minn,
og jeg hefi siðan fylgt ferli hans með
áhuga og get vitnað það, að námsferill
hans er mjög lofsverður. Hann hefir
vaxið frá smalaprikinu og er nú orðinn
einn af best mentuðu mönnum þessa
lands. Doktorsritgjörð hans ber þess
ljósan vott, að hann hefir lifandi, sjálfStætt ímyndunarafl, og hitt vita allir,

að framsetning hans bæði á ræðu og
riti er einstaklega ljós.
Það hefir verið minst á það hjer,
hvað hann ætti að fá til að gjöra i
þessu embætti sinu. Ef menn eru i
vandræðum með að fá honum nægan
starfa, þá skal jeg fúslega gefa leiðbeiningar í því efni. Því að það er
víst, að hann mun fá of mikið en ekki
of litið að starfa. T. d. skal jeg benda
á, að læknadeildin hjer við skólann
þarf mikið að vinna með slíkum manni.
í sambandi við læknadeildina mundi
hann gjöra rannsóknir sínar í >Psykofysik« og yfir höfuð á uppruna meðvitundarinnar. Hann hlyti að hafa á hendi
að búa kennaraefni þessa lands undir
æfistarf þeirra, því að það má með
sanni segja, að nú er ekki undirbúningsmentun kennara í því horfi, sem
hún ætti að vera. Nú fáum við börnin
i hendur mönnum, sem ekki hafa hugmynd um sálarfræði, til þess að þeir
búi þau undir lifið. Það er hægt að
senda mann til þess að moka mold,
þótt hann hafi ekki áður snert á reku,
en hitt er mjög óviturlegt, að fá óhæfum mönnum í hendur ómótað vax barnssálarinnar, tii þess að láta þá móta það.
Þótt hann ætti nú ekkert annað að
vinna, en búa kennaraefnin undir stöðu
sina i lifinu, þá væri það samt eitt ærinn starfi einum manni.
Jeg nefni það ekki, hvað listamenn
vorir ungir gætu grætt mikið á þvi, að
hlusta á fyrirlestra hans, en sagnfræðingum vorum og málfræðingum er það
næsta nauðsynlegt, að hafa slikan mann
til að fræðast af.
Þá skal jeg loks minnast á eitt, sem
þesBÍ maður ætti að hafa með höndum,
sem ekki er minst um vert. Það er
nefnilega mjög nauðsynlegt, að setja á
Btofn námsskeið í sambandi við lagadeild Háskólans, handa útskrifuðum
lögfræðingum.

Þar ættu þeir að geta
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lært alt, sem að sálarfræði lýtur í fræðigrein þeirra. Það er alveg nauðsynlegt,
að þeir eigi kost á að kynna sjer nýjustu vísindalegar rannsóknir viðvikjandi
sálarástandi ákærðra manna. Að þetta
er nauðsynlegt, að setja á stofn slíkan
skóla, sjá allir, þegar þeir gæta að því,
að það fylgir afar mikil ábyrgð þvi, að
kveða upp dóma, því það er ekki einungis, að líf manna geti verið i veði,
heldur einnig það, sem er miklu dýrmætara en lífið, æra og mannorð.
£ En nú kem jeg að því hlutverki, sem
þessi maður ætti að vinna, og mjer
flnst að allir ættu að fagna yfir, að hægt
er að fá hann til að vinna, og það er
það, að rannsaka vísindalega öll vinnubrögð manna og leiðbeina mönnum i
því, að velja sjer verkahring, og kenna
aðferðir, til þess að meta verklagni
manna við ákveðin Btörf. Við þetta
starf getur þessi maður orðið að ómetanlegu gagni landi og lýð.
Af þvi, sem jeg nú hefi sagt, ætti öllum að vera ljóst, að það er ekki einungis að nóg sje fyrir einn mann að
gjöra í slikri stöðu, sem þessari, því að
það Btarf, sem þessum manni er ætlað,
er nægilegt fyrir 2—3 menn.
Þá skal jeg víkja nokkrum orðum að
kostnaðinum við þetta »nýja embætti*,
sem menn svo kalla. Það klingir si og
æ hjer í þinginu hróp, um að ekki megi
Btofna nein ný embætti. En hvi eru
menn að kalla slikt starf sem þetta embætti? Þetta er ekki annað en verk,
Bem landið lætur vinna, og það græðir
á hundraðfalt á ári. Jeg er viss um
það, að bændur, sem eiga 9/10 hluta
engjanna óslegnar, segja ekki við sjálfa
sig: »Nú má jeg ekki taka fleiri kaupamenn<. Nei, þeir verða einmitt fegnir
að fá sem flesta, enda er það eðlilegt.
Eins ætti landsbúskapnum að vera farið, að þvi fleiri verkamenn, sem landið
fær, því meiri verða tekjurnar, og því

meirasem óunnið er af nauðsynjaverkum, þvi fleiri vinnumönnum þarf við
að bæta.
Jeg mun nú sýna fram á, að það væri
Bparnaður að setja þetta embætti á stofn.
Tel jeg þar til fyrst, að rannsóknir hans
og starf mundi margborga sig beinlinis,
og þó einkum óbeinlinis. En svo er
annað, sem kemur til greina i þessu
máli. Sá maður, sem hjer er um að
ræða, dr. Guðm. Finnbogason, hefir farið frá smalaprikinu og út á mentabrautina og er nú orðinn einn af allra best
mentuðu mönnum landsins, hefír numið
fræði sin af ágætum mönnum, fyrst í
Eaupmannahöfn, en síðan notið þess
eina vísindastyrks, sem til er í þessu
skyni, Hannesar Arnasonar styrksins.
En þegar hann nú er orðinn fær um
að starfa fyrir land sitt og þjóð og vill
fara að vinna öðrum til gagns, þá er
hann settur upp í bókahyllu raeð 1800
króna launum. Er þetta sparnaður?
Svarið því, góðir hálsar, sem sifelt eruð
að nöldra um stofnun nýrra embætta.
Hvað kostar mannslifið? Hvað kosta
vonir manna og lífsstarf þeirra ? Svarið
því líka, þið reikningsfróðu menn?
Og nú vil jeg enn spyrja að einni
spurningu. Hverjura datt í hug, þegar
Háskólinn var settur á stofn, að hann
ætti ekki fyrir sjer að stækka? Nei,
það minsta, sem hugsanlegt er að gjöra,
er að bæta við 2 mönnura á hverju
fjárhagBtímabili, sem kennurum við Háskóla vorn, svo framarlega sem hann
á að halda áfram að stækka að nokkrum muu. Hverjum dettur í hug, að
það sje sparnaður að geyma mann eins
og dr. Olaf Danielsson i Kennaraskólanum ár eftir ár, í stað þess að nota
vísindahæfileika hans til þess, að þeir
komi að sem mestu gagni landi og lýð ?
Nei, jeg skal leyfa mjer að fullyrða
þaðy að það ér miklu betra að steindrepa mennina með þvi að reka i þá hníf,
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heldur en að smámurka úr þeim lifið á
þann hátt, sem nú er veríð að gjöra,
og láta þá eigi njóta hæfileika sinna.
Þá skal jeg að lokum geta eins i
sambandi við þetta mál. Mjer finst, að
það ætti að vera okkur íslendingum
metnaðarmál, að styðja eins og við
mögulega getum að vexti og viðgangi
Háskóla vors. Okkur ætti að vera það
metnaðarmál, að halda svo i heiðrí
minningu feðra vorra, að við láturn
ekki þennan litla vísi til visindalifs i
landinu verða okkur til skammar. Því
hvað er það, sem hefir ráðið þvi,
að við erum enn taldir meðal mentaðra þjóða? Ekkert annað en það, að
forfeður okkar voru vísinda- og listamenn. Ef svo hefði ekki verið, þá
værum við nú ekki sjerstök þjóð með
sjerstökum þjóðareinkennum. Við værum nú vesöl fiskiþjóð og töluðum líklega blending af grænlensku og dönsku
eða eitthvað enn verra. Og auk þessa:
Hver veit, hve langt þess verður að
bíða, að það verði látið i vogarskálina,
hvort við nú getum talist mentaþjóð
eða ekki? Það verður ef til vill við
næsta friðarsamning ákveðið, hvort við
eigum að renna saman við einhverja
stórþjóðina eða hverfa i. þjóðahafinu og
landið að verða lítilsvírt útver, eða við
eigum að halda áfram að vera sjálfstæð
mentaþjóð eins og forfeður vorir voru.
Það eru, sem betur fer, mjög margir Islendingar, sem tala um Háskólann okkar með hlýleik, en þó vantar mikið á,
að við berum allir þá ástartilfinningu. i
brjósti til hans, sem aðrar þjóðir gjöra
til sinna háskóla. Ef einhver af þeim,
sem nú hlustar á mál mitt, skyldi koma
til Gautaborgar i Svíþjóð, þá taki hann
eftir því, að hvaða mann, sem hann
hittir í allri borginni, hvort sem er
verkamaður eða lærður maður, stórkaupmaður eða fátæklingur, þá verður
honum af þeim undir eins bent á, hvaða
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stofnun það er, sera hann fyrst af öllu
verði að sjá i borginni, og allir munu
benda honum á háskólann, og segja, að
hann megi ekki fara svo, að hann sjái
ekki þá stofnun. Gautaborg er stórborg,
en jeg efast um að þar sje nokkur maður, sem ekki elskar háskólann; en eina
og menn vita, hafa þeir Gautbyrgingar
komið háskóla á fót hjá sjer fyrir
skömmu, enda sýna Svíar það i verkinu,
að þeir unna honum, þvi þeir hlaða yfir
hann fjegjöfum.
Við íslendingar erum aftur ekki eins
heitir. Jeg man ekki eftir, að Háskólanum okkar nýja hafi verið gefið annað
en það, sem einn borgarí þessa bæjar
gaf honum, daginn sem hann var settur á stofn, sem sjálfsagt er að minnast
með þakklæti.
Jeg trúi þvi ekki fyrr en jeg má til,
að þessum málum, um aukna starfskrafta við Háskólann, verði ekki vel
tekið, og tel það víst, að svo ágætir
fulltrúar, sem islenskir kjósendur senda
á þing, sjeu svo vel að sjer, að þeir
viti, að þekkingin er veldi. Þeir hafa
lika Ijóst dæmi fyrir augunum, þar sem
Þjóðverjar eru. Það er öllum mönnum
auðsætt, að þeir væru fyrír lönguorðnir fjandmönnum sínum að bráð, ef þeir
hefðu ekki haft veldi þekkingarinnar
og vísindanna við að styðjast Enda
hafa Þjóðverjar lagt fram bæði fje og
krafta, sem þeir frekast gátu, til þess
að auka sem mest þekkinguna i landi
sinu, og því eru þeir nú komnir það
fram úr öðrum þjóðum, að þeir geta
gjört brauð úr hálmi o. fl. þess háttar.
Auðvitað þurfum við ekki aö vænta
þess, að við getum kept við Þjóðverja 1
visindamensku, en þvi fyrr sem við byrjum að leggja rækt við visindin, þvi fyrr
getum við gjört kraftaverk.
Jeg hefi nú gjört grein fyrir skoðun
minn, svo vel sem jeg get i stuttri ræðu,
og hafi jeg farið með heimsku í nokkru,

1471

Þingmannafrumvörp, feld eða vísað til stjórnarínnar.
«

1472

Vinnnvisindi.

þá bið jeg hina vitru fulltrúa velvirðingar á þvi, og vænti þess, að þeir láti
málefnið ekki gjalda þess.
Guðmundur Eggerz: Jeg skal
byrja þar, sem háttv. þingm. Dal. (B.
J.) endaði, og taka það strax fram, að
jeg fyrir mitt leyti fyrirgef honum, þótt
hann talaði heimskulega. En þessa
fyrirgefningu fór hann fram á.
Áður en jeg vík að sálfræðinni, þá
vil jeg geta þess, að jeg tel þetta embætti, sem hjer er farið fram á að stofna,
alveg óþarft, og mjer er það áhugamál,
að það sje ekki stofnað, því að jeg vil
ekki, að Háskólinn okkar sje settur í
samband við það, sem á erlendum málum er kallað »humbug«, en að þetta
mál sje nefnt svo, get jeg sannað, með
því að benda á, að svo er það nefnt af
sumum prófessorunum við Háskólann.
Það hafa heyrst raddir um það, að
rjettast væri af þinginu, að afgreiða
fjárlögin tekjuhallalaus, en svo eru
menn að koma með önnur eins óþrifamál og þetta fyrir þingið.
Það liggja nú með þessu frumv. fjögur embættafrumvörp fyrir þinginu, og
þau eru öll um ný embætti, sem farið
er fram á að stofna. Ef þau væri öll
stofnuð, þá yrði það á fjárhagstímabilinu 40,000 kr., sem það kostaði landið.
Jeg veit ekki, hvernig háttv. þm. Dal.
(B. J.) hugsar sjer að fá fje til þessa,
en- líklega verður eina úrræðið hjá honum, að taka lán bjá Dönum.
Jeg get ekki verið með neinu af
þessum frumvörpum, því að jeg flyt nú
engar fjárbænir fyrir kjósendur mina.
Ekki fyrir þá sök, að þeirra sje þar síður þörf en annarstaðar, heldur fyrir þá
sök, að kjósendur mínir eru svo skynsamir menn, að þeir vilja ekki íþyngja
landssjóði með fjárbeiðnum í ári slíku
sem þessu. Þeir báðu mig að Ijá ekki
^tkvæði mitt til að koma fram neinu,

sem kostnaðarauki væri að, nema brýn
þörf gjörðist, ogþað ætla jeg að gjöra.
Jeg mun því verða á móti þessu máli.
Þá skal jeg með örfáum orðum víkja
að sjálfu þessu embætti, en jeg verð að
biðja fyrirgefningar á því, að jeg get
ekki verið eins háfleygur eins og sumir
aðrir, sem talað hafa.
Þó undantek
jeg háttv. 1. þm. Árn. (S. S.), sem talaði mjög sanngjarnlega og viturlega
um málið, eins og hans var von og
vísa.
Fyrsta »argumentið< í þessu máli átti
að vera bækurnar, sem liggja þarna á
borðshorninu hjá háttv. þingro. Dal. (B.
J.). Þær eru i bláu, rauðu og gulu
bandi. Það getur nú reyndar verið, að
jeg sje litblindur, en það skiftir þá sjálfságt minstu um litinn. En hins verða
menn vel að gæta, að þótt skrifaðar
sjeu stórar bækur, þá er það engin sönnun fyrir þvi, að þær fari með rjett mál.
Það hefir jafnvel komið fyrir, að menn
hafa hlotið doktorsnafnbót fyrir ritsmiðar, sem seinna reyndust einber vitleysa.
Listasafn nokkurt á Frakklandi keypti
fyrir nokkrum árum ker, sem sagt var,
að stafaði alla leið frá Faraóunum. Var
það skrautgripur hinn mesti, útskorið af
miklum hagleik. Maður nokkur tók sig
til og skrifaði vísindalega ritgjörð um
rúnirnar, sem á því stóðu, og hlaut hann
doktorsnafnbót fyrir. Þetta var nú i
sjálfu sjer ekki svo undarlegt, en það
versta var, að litlu seinna komst það
upp, að kerið var smíðað um 1870.
Þetta sannar, að þótt skrifaðar sjeu
bækur i bláu, rauðu og gulu bandi, þá
er ekki þar með sagt, að þær hafi rjett
mál að flytja.
Það hefir verið tekið fram, að það
fyigdu meðmæli þessari embættisstofnun.
En það vantar samt þau rjettu meðmæli, sem að sjálfsögðu hefðu átt að
koma, nefnilega frá háskólaráðinu. Jeg
verð, sem þingmaður, að krefjast þess,
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aðumsagnar háskólaráðsins og álitsverði
leitað i þessu máli. Það er lika beint
tekið fram í 3. gr. Háskólalaganna, að
svo skuli gjöra. Þar stendur svo:
•Háskólaráðið fer með undirbúning þeirra mála, er leggja á fyrir
konung, löggjafarvald eða stjórnarráð, og snerta Háskólannc.
Jeg mun því að sjálfsögðu krefjast
þess, að leitað verði álits háskólaráðsinu um þetta, en annars væri kann ske
rjettast að leggja það til, að málinu
verði vísað til landbúnaðarnefndarinnar.
Svo jeg komi nú loksins að fyrirsögn
frumv.. Skal jeg leyfa mjer að benda á,
að þar finst mjer kenna eins konar
Þar stendur: Stofnun
hocus-pocus.
kennaraembættis i hagnýtri sálarfræði.
Þetta orð *hagnýtri* kemur mjer og
fleirum svo fyrir sjónir, að ef þaðhefði
ekki verið með, en frumvarpið bara
heitið >stofnun kennaraembættis i sálarfræði«, þá myndi það hafa fengið litinn byr hjer i deildinni. Þetta eina orð
á þá að fleyta þvi i gegnum deildina,
og mjer er sagt, að það hafí einmitt
verið það, sem fleytti því í gegn um
búnaðarþingið. Jeg býst við, að það
hafi verið litið svo á, að úr því að búnaðarþingið tók þetta mái upp á sina
sterku arma og mælti með því, þá
muni það ganga fram hjer i deildinni.
En jeg er nú ekki alveg sannfærður um
að svo fari, enda þótt þetta merkilega
orð »hagnýtri« standi þarna. Orðið mun
eiga að benda til þess, að þetta embætti,
þótt i sálarfræði sje, hafi eða eigi að
hafa nauða-praktiska hlið. Maðurinn,
sem tekur við þessu embætti, á bæði að
vera sálarfræðingur og búfræðingur.
Hann mun ekki að eins eiga að kenna
sálarfræði i þeim skilningi, sem hingað
til hefir verið lagður í orðið, heldur á
hann lika að vera búfræðingur og verkAlþt. 1915. B. III.

fræðingur. Hann á bæði að vera kennari í heimspeki og nýju vísindunum,
vinnuspeki.
Jeg bjóst nú við, að sá maður, sem
hafði framsögu í þessu máli, myndi
benda á, hvernig fyrirkomulagið ætti
að vera á kenslunni. Jeg var að reyna
að brjóta heilann um það i gærkvöldi,
en fjekk höfuðverk og hætti við það. Á
framsögunni var ekkert að græða, annað en það, að háttv. flutnm. sagði, að
það væri stór gáta, hvort nokkuð gagn
yrði að þessu embætti. Það geta naumast heitið ákveðin meðmæli. Svo sagði
hann lika, að þessi kensia myndi minka
þreytuna á þessu landi. Ef hann gæti
fært rök að því, að menn, sem verða
að berja tímum saman í roki og stórsjó, verði ekki þreyttir, þá skal jeg
vera með þessari embættisstofnun. En
mjer kemur það ógnarlega hjákátlega
fyrir sjónir, að ætlast til þess, að sami
maðurinn hafí bæði það starf, að halda
djúpsetta fyrirlestra hjer viðHáskólann
um sálarlif manna, annan mánuðinn, en
hinn mánuðinn verði hann uppi í sveit
og haldi fyrirlestra á mykjuhaug um
það, hvernig dreifa skuli haugnumundan honum, eða fari i sjóþorpin og segi
fyrir um hvernig vinna skuli að síldarverkun, flskverkun og lýsisbræðslu.
Sambandið á milli sálarfræðingsins og
verkamannsins er mjer lítt skiljanlegt.
Enda sannfærðist jeg um, að þetta samband væri óeðlilegt, þegar jeg las nýju
bókina »Vit og strit*. Þar stendur:
» . . . en tilraunir sýna, að hæfileikinn
til andlegrar vinnu þverrar við að reyná
mikið á likamann*.
Þegar jeg var búinn að lesa þessa
aetningu, sá jeg, að það var ógjörningur, að láta þenna prófessor fara út á
land til að vinna, því að eftir 5—6 ár
myndi hann vera orðinu að búfræðingi,
en sálarfræðingurinn alveg horfinn.
93
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(Bjarni Jónsson: Þetta er mikið strit,
en lítið vit). Jeg á nú bágt með að
tala um þetta mál í alvöru. En jeg
býst við, að við sjeum allir á þeirri
skoðun, að sá, sem á að kenna öðrum
mönnum verkiega vinnu, þurfi sjálfur
að taka þátt í vinnunni. Prófessorinn
vill t d. kenna mönnum að róa á bát.
Hann byrjar á því einn góðan veðurdag
kl. 6 að morgni. Hann fær hörkubarning og ber eina milu á þremur tímum.
Kl. 9 kemur hann svo heim, til þess að
kenna mönnum að sprengja grjót og
vinua að vegagjörð. Hann er að þessu
striti til hádegis. Þá fer hann að kenna
mönnum að taka lundakofu og er að
því til kl. 4 e. h. Jeg verð nú að segja,
að þessi prófessor verður að vera meira
en meðalmaður, ef nokkurt vit verður
eftir í honum að kvöldi dags eftir alt
þetta strit. Jeg er hræddur um, að afleiðingin af öllu þessu striti verði sú,
að annaðhvort verði prófessorinn að búfræðingi, eða þá að búfræðingurinn
hverfur eftir 1—2 ár, og eftir verður
að eins sálarfræðingurinn.
Eins og jeg sagði áðan, var ekkert
gagn að framsögunni, og verð jeg því
leita aftur í bókinni. Fyrst skal jeg
þó lýsa yfir því, að jeg er samdóma
háttv. þm. Dai. (B. J.) um að þetta starf
er svo margbrotið, að jeg býst við að
ekki veitti af 24 prófessorum, eða 6 í
hverjum landsfjórðungi, til að inna það
af hendi.
Jeg skal nú leyfa mjer að nefna nokkur atriði þeirra visinda, sem þessi blessaður prófessor á að kenna. Það eru þá
fyrst sláttuvisindi, eða það, hvernig
menn eiga að fara með orf og Ijá, og
skai jeg síðar víkja nokkuð nánar að
þessari vísindagrein sjerstaklega. Svo
eru það fiskverkunarvísindi, þá sláturvisindi, niðuiBuðuvísindi og haugavísindi, eða hvernig menn eigi að moka
úr haugnum. Svona má sjálfsagt lengi

telja. Menn mega ekki halda að jeg
sje að gjöra málefnið hlægilegt; maðurinn á að kenna alt þetta og miklu meira.
Skal jeg nú leyfa mjer að benda á,
hver atriði það eru fyrst og fremst, sem
taka á til greina samkvæmt þessari bók
við kenslu sláttuvísindanna. Þau snerta
sláttumanninn, sláttuverkfærin, sláttulandið og sláttinn og eru þessi:
»Sláttumaðurínn:
Hæð, orka, viðbragðsflýtir.
Orfið: Efni, þyngd, lengd, hælasetning, steyping.
Ljárinn: Efui, þyngd, lengd, lengd á
grashlaupi, bakkalögun, úrrjetta, lega.
Brýnslan: Hverfisteinn eða dengingarverkfæri, brýni, og hversu þeim skuli
beita.
Sláttulandið: Sljetta, þýfi, tún, harðvelli, mosajörð. Þá ber og að hafa tillit til grasmagnsins.
Slátturínn: Skárabreidd, ljáfarsbreidd,
slátta, (nærslegið eða fjarslegið), sláttuhraði, sveifla, fótaburður, vinnutími og
hvildir*.
Jeg gæti nú hugsað mjer, að þótt
bóndi væri harðduglegur og hjeldi fólki
sinu vel að vinnu, jafnvel þótt farið
væri til vinnunar kl. 4 að morgni, þá
myndi vera farið að líða að hádegi,
þegar loks væri búið að mæla allar
þessar sveiflur.
Eins er það með haugavísindin. Það
er talið misjafnt hve miklum þunga
einn maður geti mokað, og verður rekan að vera löguð eftir því. Ef 5menn
eru á bæ, þarf að kaupa handa þeim
5 mismunandi rekur, og mæla kraft
þeirra og viðbragsflýti áður en rekurnar eru keyptar.
Þetta er 1. umr. og akal jegþviekki
fara inn á sjerstök atriði. Að lokum
skal jcg leyfa mjer að minnast á húsplássið. Við höfum ekkert húspláss
hjer i alþingishúsinu fyrir þenna sálarfræðiprófe8sor. Hjer er ekki rúm fyrir
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meira en hjer um bil 30 manns, en á
hann þurfa allir verkamenn að hlýða,
allur sá fjöldi kvenna, sera hjer stundar fiskverkun, og yfir höfuð allir verkamenn, hverju nafni sem nefnast. Það
þyrfti að búa til banda honum sjerstakt
>Auditorium«, ef menn ættu að geta
notið tilsagnar hans og leiðbeininga.
Helst vildi jeg fella þetta frumv. frá
nefnd, en af þvf að jeg býst við, að það
myndi verða skoðað sem ókurteisi, þá
leyfi jeg mjer að leggja til, að því verði
vísað til landbúnaðarnefndarinnar.

skygn. Hann var að leitast við að gjöra
málefnið hlægilegt, og oft leit hann upp.
á pallana, til þess að vita hvernig áheyrendunum geðjaðist að hnittiyrðum hans
og skopi. En ef hann hefði getað sjeð
inn i hugskot manna, þá mundi hann
lika hafa sjeð, á hvers kostnað hlegið
var hjer í salnum. Fyrr á tímum hjeldu
konungar og stórhöfðingjar menn, til að
hafa á hendi þann starfa, sem hv. 2. þm.
S.-Múl. (G. E.) hefir tekið að sjer hjer í
deildinni, en þingið hefir ekki ráð til
að halda slíkan mann nú i þessari dýrtíð.
Hann .var að lesa kafia upp úr bókFlutnm. (Matthías ólafsson): inni »Vit og strit«, og reyndi eftir mætti
Jeg þarf að svara ræðu háttv. 2. þingra. að draga dár að þeim. Ef honuin er
S.-Múl. (G. E.) nokkrum orðum, enda gjarnt til höfuðverks, væri rjettara fyrir
þótt meirí hluti þess, sem hann sagði, hann, að reyna að koma9t hjá slíkri
geti varla talist svara verður. Hann áreynslu. Bókin er jafngóð fyrir þvf,
sagði, að jeg hefði ekki fært neinar lík- þótt reynt sje, af meira striti en viti, að
ur fyrir þvi, að þetta verk, sem pró- snúa út úr því, sem í henni stendur.
fessornum er ætlað að vinna, væri fram- Maður vill hafa rannsókn um þetta efni
kvæmanlegt. Ef menn vilja breiða þekk- og gjöra þá rannsókn ávaxtasama, raeð
ingu út um landið, verða menn að byrja því að gefa mönnum leiðbeiningar við
á því að kenna einhverstaðar. Ef þetta vinnu. Land8verkfræðingurinn hefir látið
embætti hefði verið stofnað fyrir 30 ár- uppi það álit sitt, að slikar tilraunir
um, áður en háttv. 2. þingm. S.-Múl. mundu verða allri verkstjórn til veru(G. E.) gekk í skóla, þá hefðum við lík- legra bóta. Jeg hefi trú á því, að í
lega losnað við að heyra þessa ræðu þessu sje mikill sannleikur, auk þess,
hanB. Þá hefði hann ef til vill kunn- sem jeg hefi besta traust á manninum
að að þegja. Annars sýndi þessi ræða sjálfum, sem ætlað er að inna þetta verk
hans, að hann hefir verið óheppinn með af hendi. Hann hefir frá blauta barnsbækur, eða ekki kunnað að notfæra sjer beini vanist ýmsum störfum, og það er
þær bækur, sem hann hefir lesið. Hann alkunna, að hann er áhugasamur dugngjörði ráð fyrir, að allir þeir, sem eitt- aðarmaður, sem ekki liggur.á liði sínu.
hvað eiga að læra hjá þessum prófess- Það ætti því ekki að vera mjög hættuor, þurfi endilega að vera inni í Há- legt, að stofna þetta embætti, og ætið
skólanum. En þess ber að gæta, að hægurinn hjá fyrir þingið að afnema það
fyrst og fremst er honum ætlað að kenna aftur, ef það reyndist ekki gagnlegt.
í skólanum, og siðan að leiðbeina mönn- Hvað snertir útlitið fjárhagslega, verð
um við vinnu, ef óskað er, og þá auð- jeg að segja, að á hinum erfiðu tímum
vitað þar, sem vinnan fer fram. Þetta dugar ekki að gugna, heldur er þá fremætlaði jeg háttv. 2. þingm. S.-Múl. (G. ur ástæða til, að reyna að finna ný ráð.
E.) að skilja, jafnvel þótt jeg vissi, að Og nú er ef til vill einmitt tími til að
þann er ekki neitt sjerstaklega skarp- gjöra einhverjar tilraunir í þessa átt,
93*
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því að ekki er ráð, þegar hart er i ári
og illa lítur út, að leggja árar i bát.
Jeg get slept því fram hjá mjer, að
svara gemsyrðum háttv. 2. þingm. S.Múl. (G. E.) um, að með þessu eigi að
koma i veg fyrir, að menn þreytist við
erfiði8vinnu. Það er vitaskuld ekki
hægt, að koma því svo fyrir, að menn
þreytist ekki, en það er hægt að gjöra
mönnum vinnuna ljettari, og það er
ekki lítis virði.
Jeg sje svo ekki ástæðu til, að vera
að mótmæla fleiru í ræðu háttv. þingm.
(G. E.), nema þeirri uppástubgu hans,
að vísa málinu til landbúnaðarnefndar.
Ef það er álitið nauðsynlegt, að málið
sje sett í nefnd, þá er sjálfsagt, að vísa
því til háskólanefndarinnar.
Háttv.
þingm. (G. E.) kom með orð eftir einhverjum í háskólaráðinu, sem betur hefðu
verið ótöluð. Jeg vil spyrja, hvort jeg
hafi ekki leyfi til, að koma fram með
þetta frumv., án þess að ráðfæra mig
við háskólaráðið. Jeg er þess fullviss,
að þótt jeg hefði borið það undir háskólaráðið, þá hefði að minsta kosti
meiri hluti þess verið með þvi.
ATKVGR.:
Frumv. visað til 2. umr. með 13 shlj.
atkv. og vÍBað til háskólanefndar með
15 : 7 atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og
sögðu
nei:
jd:
Björn Hallsson,
Eggert Pálsson,
Bened. Sveinsson, Bjarni Jónsson,
Björn Kristjánss., Einar Arnórsson,
Guðm. Hannesson, Guðm. Eggerz,
Hjörtur Snorrason, Sigurður Eggerz,
Jóhann Eyjólfsson, Skúli Thoroddsen,
Jón Jónsson,
Sveinn Björnsson.
Magnús Kristjánss.j
Matth. Olafsson,
Pjetur Jónsson,
Sig. Sigurðsson,

já:
Stefán Stefánsson,
Þorleifur Jónsson,
Þór. Benediktsson.
Einar Jónsson greiddi ekki atkv. og
taldist til meiri hlutans.
Hannes Hafstein, Jón Magnússon og
Sig. Gunnarsson voru fjarstaddir.
Háskólanefndina skipuðu þeir
Jón Magnússon,
Einar Jónsson,
Hjörtur. Snorrason,

Guðmundur Hannesson,
Jón Jón8son.

Á 40. fundi í Nd., mánudaginn 23.
ágúst, var frumv. tekið til 2. u m r. (A.
148, n. 372, 470).
Pramsm. meiri hl. (Guðnnmdur Hannesson): Jeg vona, að allir,
sem lesið hafa nefndarálit meiri hlutans, hafi ljóslega sjeð afstöðu hans til
málsins. (Margar raddir: Það er nú
allerfitt). Meiri hlutinn leit svo á, að
ekki væri fengin full vissa fyrir því,
að þessar tilraunir kæmu að fullum notum. Likindi töldu menn til þess, en
auðvitanlega gat enginn sagt það með
fullri vissu. En allir geta verið ásáttir
um það, að þótt slikar rannsóknir kæmu
að eins að notum i fám greinum, þá
geta þær margfaldlega borgað sig.
ölltim er það kunnugt, að maður sá,
er menn höfðu ætlað þennan starfa, dr.
Guðm. Finnbogason, er dugnaðar- og
áhuga-maður og hefir kynt sjer þetta
mál allítarlega. Nefndin hefir viljað
gefa honum tækifæri til þess að sýna,
hvort þessar tilraunir hans geta orðið
landinu að gagni, og vill þess vegna,
að honum verði veitt í fjárlögunum ákveðin upphæð til þess, að hann geti
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fengist við þenna starfa og reynslan hann eigi kost á, að fá það aftur, ef
skorið úr því, hvert gagn að honum þetta mál fjelli niður eftir komandi
verður. En meiri hluti nefndarinnar fjárhag8timabil.
vill ekki, að fjárveiting þessi sje skoðGuðmundur Eggerz: Jeg hafði
uð sem loforð um áframhaldandi fjárveitingu eða stofnun nýs embættis. Næsta ekki ætlað mjer að halda ræðu yfir
þing verður auðvitanlega að meta árang- moldum þessa frumv., en hafði áformurinn af starfi þessa manns og ráða þvi, að, að geyma mjer allar umræður þanghvort starflnu er hætt eða því haldið að til afturganga þess kæmi fyrir, í
áfram í einhverri mynd, eða þá stofn- fjárlögunum. En hin rökstudda dagskrá,
að fast embætti. Reyndin á að skera sem fram er kornin, gefur mjer tilefni
úr því, hversu framvegis eigi með mál- til þess, að segja nokkur orð. Hún er
nefnilega svo orðuð, að verði hún samið að fara, og ekkert annað.
Þetta er nú nefndarálitið. En ann- þykt, þá bindur hún atkvæði manna
ars voru skoðanir nefndarmanna i þessu fyrir fram um ákveðinn lið í fjárlögmáli mjög skiftar. Sumir töldu, að sjálf- unum.
sagt væri að stofna nýtt embætti, sökHáttv. framsm. (G. H.) komst svo
um þess, að tilraunirnar hlytu að koma óheppilega að orði, er hann mintist á
að miklu gagni, aðrir töldu mikla tvi- nefndarálitið, að það væri mjög ljóst.
sýnu á því, að rannsóknir þessar kæmu Þá varð hlátur mikill i deildinni, sem
að verulegum notum, og vor:i ófáanlegir sist var furða. Jeg get ekki annað sjeð
til að fara lengra en að veita í þetta en það sje einn sá undarlegasti krabbasinn fje til þessa í fjárlögunum, til gangur, þegar litið er á það i sambandi
reynslu. Úr því skoðanir voru svo skift- við brtt. þá, er nefndin ber fram á
ar, hlaut það að koma fram i nefndar- þgskj. 416 við fjárlögin. Jeg skal leyfa
álitinu. Samt kom meiri hlutinn sjer að mjer að sanna þetta með orðum nefndlokum saman um, að bera fram svo- arálitsins sjálfs. Þetta frumv. fór fram
á það, að stofnað yrði sjerstakt prófesshljóðandi rökstudda dagskrá:
I því trausti, að Alþingi sjái sjer orsembætti i hagnýtri sálarfræði við
fœrt, að veita dr. phil. Guðm. Finn- Háskólann. Jeg heyri það sagt, að til
bogasyni 3000 kr. á ári í nœstu fjár- orða hafi komið í nefndinni, að breyta
lögum 1916 og 1917, til visindalegra þessu í dócentsembætti. En dócentinn
rannsókna og tilrauna, til þess að hefir, að þvi er sjeð verður, kafnað í
bœta vinnubrögð l landinu, og að fæðingunni. Eftir miklar bollaleggingstjómin jafnframt veiti honum lausn ar hefir niðurstaðan orðið sú, að nefndtil bráðabirgða frá aðstoðarstarfiþvi, in leggur til, að veittar verði í fjárlöger hann hefir nú á hendi, tékar deild- um 6000 kr., til þess að bæta vinnuin fyrir nœsta mál á dagskrá.
brögð í landinu. Jeg tók það fram við
Skal jeg leyfa mjer að afhenda hana 1. umr. málsins, að betur hefði átt við,
hæstv. forseta með tilmælum um, að að skipa búfræðing í þetta embætti en
hún sje borin undir atkvæði að umræð- sálarfræðing. Nefndin hefir að sumu leyti
tekið þetta til greina, því hið sálfræðunum loknum.
Jeg vil vekja athygli háttv. þing- islega »moment« er nú fallið burtu.
manna á því, að svo er til ætlast, að
Nú skal jeg, eins og jeg tók fram,
embætti þvi, er þessi maður gegnir nú drepa á fáein atriði úr nefndarálitinu,
eem stendur, verði haldið opnu, svo að til þess að sýna mönnum, hve vel nefnd-
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in rökstyður uppástungu sína um fjárveitinguna. í fyrsta lagi drepur nefndin á meðmæli báskólaráðsins, og dregur út úr þeim þá ályktun, að tæplega
sje ástæða til að hafa tvö kennaraembætti í heiraspeki við svo lítinn skóla.
Enn fremur segir nefndin, að vinnuhrögð hafl komist á afarhátt þroskastig
i ýmsum atvinnugreinum hjer á landi,
áður en vinnuvísindi hafi verið nefndá
nafn. Má jeg biðja háttv. framsm. (G.
H.) um að skýra fyrir mjer samræmið
milli þessara orða og tillögu hans um
6000 kr. fjárveitinguna. Enn fremur
stendur í álitinu: » Vinnuleikni er gömul, vinnuvÍ8Índi ung og lítt reynd<.
Já, vegna þess, að vinnuleiknin er gömul en vinnuvísindin óreynd, þá á auðvitað að veita þessar 6000 kr. Vill
háttv. framsm. (G. H.) gjöra þetta skiljanlegt fyrir mjer? Enn fremur stendur í álitinu: »Þar sem svo stendur á,
virðist 088 mjög tvísýnt, að vinnutilraunir geti orðið að miklu liði«. Þess
vegna á auðvitað að veita 6000 kr. til
þeirra. Það þarf víst prófessor í sálarfræði til þess að botna í þessari röksemdaleiðslu. Nefndin »telur það vafasamt, að vísindamenn geti kent sjómönnum vorum og sláttumönnum verk
sín svo, að almenningi komi að nokkrum verulegum notum<. Af því að nefDdin er sannfærð um þetta, vill hún veita
6000 kr. i þessu skyni. Enn fremur
segir í álitinu: »Formenn vorir sjá
fljótt, hverjir eru fisknir, og kysu helst,
að allir hásetar væru það, en eftir sem
áður verða þeir að nota menn, sem er
miður sýnt um verkið, og . hæpið, að
vísindalegri kenslu verði komið við, til
þess að gjöra þá að betri veiðimönnum«.
Vegna þessa ætlast meiri hlutinn til, að
veittar sjeu 6000 kr., til þess að kenna
mönnum það, sem þeir geta ekki lært.
Enn fremur segir nefndin: »Engar
þjóðir hafa tekið það ráð, að láta há-

skólakennara kenna almenningi vinnubrögð<. Þess vegna vill nefndin láta
kenna mönnum hjer á landi vinnuvísindi. Þá segir i nefndarálitinu: »Þó
vjer gjörum oss litla von um, að vísindalegar vinnutilraunir komi hjer alment að notum o. s. frv., teljum vjer
æskilegt, að slíkar tilraunir væru framkvæmdar í nokkur ár, svo að reynsla
fengist fyrir því, hvort þær kæmu að
notum«. Já, þótt nefndarmenn álíti það
alveg þýðingarlaust, og engin likindi til
þess, að gagn geti að oröiö, þá vilja
þeir samt henda út 3000 kr. á ári í
guð veit hvað mörg ár, til þess að fá
óræka sönnun fyrir þvi, sem þeir eru
sannfærðir um, að peningum þessum sje
fleygt í sjóinn.
Jeg vona, að háttv. framsm. (G. H.)
hafi skrifað þessi atriði, sem jeg hefi tilfært, hjá sjer, svo að hann geti leitt
mig í allan sannleika og skýrt samræmið milli álitsins og brtt. á þgskj. 416
fyrir mönnum. Loks stendur í álitinu,
að umsækjandinn sje »svo mætur maður« o. s. frv. Ætli þetta sje ekki
»punctum saliens*, það sje vegna þessa
eins, að honum eigi að veitast þessar
6000 kr. ?
Mjer er það alveg óskiljanlegt, hvernig háttv. framsm. (G. H.) hefir ætlað að
brúa þá hyldýpisgjá, sem er á milli
nefndarálitsins og brtt. á þgskj. 416.
Fyrir hverjum skynbærum manni, er
nefndarálitið les, hlýtur það að lita svo
út, sem »conclusionin< sje hreinasta vitleysa og það væri hið mesta >humbug<
að veita einn eyri til þessa. Nefndin
margendurtekur það í raun og veru, að
ekkert vit sje í þessu, en samt sem áður klykkir hún svona út. Alt nefndarálitið er samansafn af röksemdum á
móti »conclusioninni«. Mig furðar nú
ekki svo mjög á þessu, þar sem jeg
veit, hver hefir ritað það og ber
ábyrgð á því.

í fyrra var

hann
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eldheitur á móti fjölgun embætta. Um
það er ekkert að segja. En jeg þóttist
vita það, að fyrst hann var svo ólmur
með embættafækkun þá, mundi hann
auðvitanlega vilja fjölga embættum nú.
Og sú hefir orðið raunin á.
Jeg tel það ætlð leiðinlegt, þegar fjarstaddar persónur eru dregnar iun i umræðurnar. En úr því að nefndin hefir
orðið til að draga þenna mann inn i
umræðurnar, þá verður hún að bera
ábyrgð á afleiðingunum. Jeg fyrir mitt
leyti hefi ekki nema gott eitt af þessum manni að segja, og það er þvi ekki
til þess að hnýta í hann, þótt jeg segi,
að hvorki hann nje nokkur maður annar geti að minu áliti áorkað þvi, sem
nefndin ætlar honum að vinna. Og ekki
get jeg álasað honura, þótt hann taki
við þessarí fjárveitingu, því fæstir mundu
vera svo stórir upp á sig, að drepa
hendi við jafnálitlegri fjárupphæð.
Jeg endurtek það, að jeg sje engin
líkindi til þess, að heimspekingur geti
kent verkleg fræði. Jeg veit, að háttv.
1. þm. Húnv. (G. H.) reynir að slá mig
af laginu með svipuðum-rökum, sem i
nefndarálitinu finnast, sem sje, að með
þvi að þessi maður hefir aldrei komið
að likamlegrí vinnu frá því að hann
var í skóla, þá muni hann miklu færarí um að kenna verklag, heldur en
þeir, sem stundað hafa likamlega vinnu
alla sina æfi. Jeg hefi átt tal við þingmenn um þetta, og befir mjer skilist á
þeim sumum, að doctorinn eigi að fá
6000 kr. til þess að kenna mönnum
vinnubrögð um alt land, kenna mönnum að róa, salta fisk, slá o. s. frv.
(Bjami Jónsson: Hann á lika að kenna
mönnum að hugsa). Jeg veit ekki til,
að hugsunarfræði sje kölluð vinnubrögð,
en vel mætti hann hafa nokkra tima i
þeirri grein með háttv. þm. Dal. (B. J.).
Jeg veit það, að doctorinn er prýðilega
að sjer i heimspeki og sálarfræði, en

þótt hann hefði tíma i hugsunarfræði
með háttv. þm. Dal. (B. J.) í 150 ár,
þá dygði það ekki; hugsunarvillumar
mundu verða eins margar eftir og flugurnar hjer i bænum.
Yfirleitt verð jeg að álíta, að enginn
maður á jarðriki sje fær um að leysa
af hendi það, sem doctornum er ætlað
að vinna. Ef menn vilja halda málínu
áfram í alvöru, þá veitir ekki af því,
að senda með doctornum 100 lcgáta út
um landið, hvern með 6000 kr. launum, og þó segir nefndin, að vafasamt
sje, að nokkur árangur verði af því.
Doctorinn segir í umsókn sinni, að
hann mundi yfirgefa fósturjörð sina, ef
Alþingi taki hann ekki upp í siua arma.
Ekki er nú álitið mikið! Ætli landið
sporðreisti8t ekki, ef hann færi? Jeg
verð að segja það, fyrst farið er að
tala um einstaka menn, að jeg sje mann
standa bjer andspænis mjer í hliðarherbergi, sem miklu væri nær að gjöra að
prófessor, mann, sem i sinni grein mun
skara fram úr flestum í danska ríkinu;
jeg á við doctor Ólaf Daníelsson.
En svo að jeg snúi mjer að dr. Guðmundi Finnbogasyni og hótun hans um
að yfirgefa landið, þá hefi jeg ekkert
annað um það að segja, en að óska
þess, að guð megi gefa honum góða
ferð sem fyrst.
Vjer verðum að gá að þvi, að hjer
ganga menn embættislausir hópum saman, málfræðingar, guðfræðingar, lögfræðingar. Þarf ekki líka að stofna 6000
kr. embætti handa þeim ? Eða sjómönnum og verkamönnum?
Jeg er viss um það, að ef mesti og
verklagnasti vinnumaður þessa bæjar,
sem alla sina æfi hefði unnið að líkamlegrí vinnu, kæmi til þingsins, og bæði
það um að veita sjer þó ekki væri nema
600 kr., til þess að kenna öðrum verklagni, þá mundi hann ekki einu sinni
fá nokkurn mann til þess að flytja þá
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an tima verður ekki unnt að koma á
kenslu við Háskólann í sumum fræðum, sem mest er þörf á við skólana,
eins og í náttúrufræði o. fl., og i þeim
fræðum mundi Háskóli vor, fjárins vegna,
ekki geta kept við útlenda háskóla. En
þessi háskóli getur orðið besti háskóli
heimsins í þeim greinum, sem hægt er
að iðka hvar sem er, eins ogislenskum
fræðum, lögfræði og heimspeki. í öllum þessum fræðum, getur þessi háskóli
orðið jafngóður þeim, sem bestir eru.
Nú er heimspeki svo viðtæk fræði, að
enginn einn maður getur kent allar
greinar hennar. Þetti hefi jeg sýnt
fram á áður. (Guðmundwr Eggerz: Það
skildi enginn). Þá ræðu mína ljet jeg
prenta, til þess að jafn sljóir menn sem
háttv. 2. þm. S.-M. (Gr. E.) fengi numið
rjettan skilning af. Sálarfræðin er nú
komin í rjett horf, komin út úr metaphysikinni; því er full þörf á að hafa
sjerstakan kennara þar. Nú vita það
allir, sem þekkja þenna mann, dr.
Guðmund Finnbogason, að hann er
prýðilega hæfur til þessa starfs. Hann
hefir sýnt það bæði í öðrum ritum sínum, og þó sjerstaklega í doktorsritgjörð
sinni, að hann hefir sjálfstæða hæfileika
til rannsókna. Þess vegna er hann
sem sjálfkjörinn í embættið.
En meiri hluti nefndarinnar er nú
Bjarni Jónsson: Það eru að eins ekki á sama máli um það, að þörf sje
örfá orð. Jeg ætlaði, að það væri óþarfi að stofna embætti í þessari grein. Nú
að mæla nokkuð með því, i hvaða formi þótt nefndarálit þetta sje ekki langtfrá
þessi fjárveiting væri veitt. En þótt því, að minna mig dáiítið á nefndarjeg væri miklu mælskari og betur að álitið í hjeramálinu sæla, þá fer mjer
mjer en jeg er, þá hefði jeg aldrei get- þó ekki eins og háttv. 2. þm. S.-M. (G.
að flutt betri meðmæli með frumvarp- E.), að jeg gangi í gegnum það og láti
inu, heldur en háttv. 2. þm. S.-Múl. (G. sannfærast, heldur lít jeg á málefnið.
_E.). Þess vegna ætla jeg að eins að Háttv. 2. J)m. S.-M. (G. E.) hefir farið
gjöra grein fyrir atkvæði mínu.
í gegnum þessa ritsmið nefndarinnar og
Jeg þykist hafa sannað það fullljós- mátti varla í milli sjá hvort ágætara
lega, að þörf er á nýju kennaraembætti væri í rökfimi, nefndin eða hann. En
í heimspeki, af því að um fyrirsjáanleg- jeg vil ekki blanda mjer í þenna göfbeiðni. Slíkum manni þýddi ekki mikið
að bóta því, að fara af landi burt. En
þegar beiðni kemur frá raanni, sem
aldrei hefir unnið neitt, þá er sjálfsagt
að verða við henni.
Jeg heíi þá þvegið mínar hendur, og
býst ekki við, að nokkur haldi eftir
þetta, að jeg muni greiða atkvæði með
þe8sum styrk. Og jeg skil það ekki,
að nokkur maður geti gjört það af glöðu
geði, eftir að hafa lesið nefndarálitið,
því að það sýnir ljósast, hversu algjörlega óþörf þessi styrkveiting er.
Það er getið um það í nefndarálitinu,
að þessi nýja stefna sje komin frá Ameriku. Jeg hefi ekki heyrt, að nokkur
sálarfræðingur kenni vinnubrögð hjá
Krupp, og vel getur því verið, að þar
sje eitthvað í ólagi. Væri nú ekki ráð
að senda sálarfræðinginn þangað til leiðbeiningar í verksmiðjunum? Jeg skil
ekki, að það mundi verða skoðað sem
brot á hlutleysisskyldu vorri.
Mjer skilst svo, sem þeir, er atkvæði
greiða með dagskránni, skuldbindi sig
til að greiða atkvæði með 6000 króna
fjárveitingu til doctorsins. Þess vegna
er jeg á móti dagskránni, og vil biðja
hæstv. forseta að hafa nafnakall um
hana, svo að almenningur fái skýrt að
vita afstöðu manna.
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uga kappleik þessara andlegu skeiðhesta.
En háttv. 2. þm. S.-Múl. (G. E.) segir,
að nefndin hafi komist að annari niðurstöðu en hún hafi ætlað sjer. En þótt
nefndin semji vitlaust nefndarálit og
komist að vitlausri niðurstöðu, þá á það
engin áhrif að hafa á sannfæringu manna
i málinu. Hitt undrar mig ekki, að
sami háttv. þingm. ætlar, að jeg þurfi
tilsögn í 150 ár, því að jeg veit, að mjer
veitti ekki af þeim tíma, og þó lengri
væri, til þess að hugsa eins og hann.
Og minnir þetta mig á kerlinguna, sem
hrafninn keypti.
Dálítið þykir mjer það óviðkunnanlegt að heyra þingmann segja, að ekki
sje eftirsjá að Islendingum, sem burt
fara af landinu. ísland þarf allra sinna
manna, ekki síst þeirra, sem góðir eru
og líklegir til nytsemda, og því heldur,
sem líklegt væri, að ella yrðu heimskingjarnir i meira hluta.
Nefndinni svara jeg því, að jeg ætla
mjer að greiða atkvæði með dagskránni,
þótt jeg telji það vitlausa leið. Þetta
er þó betra en ekki, af því að jeg veit,
að maðurinn muni verja tíma sinum vel.
Heldur en að ekkert gangi fram, mun
jeg því styðja dagskrána, og sannast
þar, að sá vægir, sem vitið hefir meira,
og vænti jeg, að nefndin láti sjer þær
undirtektir lynda.
Framsðgumaður (Guðmundur
Hannesson): Ekkert skal jeg fullyrða um það, hvort háttv. 2. þm. S.-Múl.
(G. E.) gjörir sig svo heimskan eða
grannvitran, sem ræða hans ber vott
um, eða hann er svo gjörður af náttúrunni. Hvorttveggja er sorglegt fyrir
þingmanninn, en tertium non datur.
, Nefndarálitið segir kost og löst á málinu. Jeg veit vei, að það er ekki málflutningsmanna siður; þeir flytja mál
sín venjulega einhliða. Jeg tel það best
særaa þingnefndum, að segja kost og
Alþt. 1915. B. III.

löst á hverju máli, skýra sem sannast
frá þvi, og heldur vil jeg hafa ámæli
fyrir það, að fleiri skoðana sje getið í
álitinu en einnar, heldur en að skýra
rangt frá málinu eða villandi, með þvi
að fegra um of aðra hliðina. Fátt er
það, sem enginn galli fylgir, og þá er
að velja á milli og vega, hvort meiri
sjeu kostir en lestir.
Jeg held, að háttv. 2. þm. S.-Múl. (G.
E.) hafi lesið nefndarálitið á sama hátt,
sem skrattinn biblíuna, og ef það er
ekki ljóst, þá var ræða hans það þaðan
af síður og fjærri því að skýra málið.
Háttv. þingm. segir, að nefndin áliti
ekki þörf á þvi, að hafa tvö embætti í
heimspeki við Háskólann, og leggi þvi
til þessarar fjárveitingar í fjárlögum.
Já, nefndin segir þetta, og leggur því
til, að fella frumvarpið, en af öðrum
ástæðum vill hún veita styrk í fjárlögunum. Hjer er um enga mótsögn að
ræða.
Þá á það að vera hneyksli, að nefndin segir, að vinnuleikni hafi verið komin á hátt stig, áður en vinnuvisindin
komu til sögunnar. Þetta er einfaldur
sannleikur, en þar með er ekki útilokað, að þau visindi geti komið að
gagni, aukið vinnuleikni fram úr þvi,
sem oröið er, og útbreitt hana enn meir.
Og það er svo gott að vita, að einmitt
Krupp er ágætt dæmi þess, er visindin
eru tekin í þjónustu vinnubragðanna.
Þar er alt, smátt og stórt, undir hendi
vísindamannanna, enda er Essen fyrirmyndarbær í hvívetna. Það dæmi ætti
því að mæla með vinnuvísindum.
Mjer dettur ekki í hug að neita þvi,
að vel geti orðið árangur af þessum
rannsóknum í ýmsum greinum. Mjer
var sagt það fyrir nokkru, að í sumar
hefðu vegagjörðarmenn tekið að sjer að
leggja vegarspotta upp á »akkorð«. Afleiðingin varð sú, að bæði gekk verkið
94
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fljótar og verkamenn fengu hærra kaup
en þeir höfðu áður fengið. Ekki væri
það ólíklegt, að rannsóknir á viunubrögðum flýttu t. d. fyrir því, að kaup
yrði siðar miðað við verkið, sem af
hendi er leyst, en ekki vinnutímann,
þar sem því verður á annað borð komið við. Þetta eitt gæti leitt til talsverðra endurbóta og fjársparnaðar.
Það hneykslaði háttv. þm. S.-Múl.
(G. E.), að engar aðrar þjóðir hefðu
stofnað embætti, til þess að rannsaka
vinnubrögð manna, en við ætluðum að
taka upp á þvi fyrstir manna. Þetta
er hinn mesti misskilningur. Heflr ekki
þingm. lesið nefndarálitið ? Og veit
hann ekki, að nefndinni er einmitt umhugað um, að stofna ékki sjerstakt embætti í þessu skyni, og vill því láta fella
frumvarpið. Jeg skil ekki, að neitt
ósamræmi geti verið í þvi, að nefndin
sjer lítil líkindi til þess, i sumum greinum, að þessar rannsóknir komi að notum. Aftur telur hún likindi til þess,
að gagn geti hlotist af þessum rannsóknum í ýmsum öðrum greinum, og
því vill hún til reynslu veita manninum styrk i fjárlögunum, en ekki stofna
sjerstakt embætti við Háskólann.
Þar sem háttv. 2. þm. S.-Múl. (G. E.)
talaði um, að þessi maður ætti að kenna
öll verk út um alt land, þá er slíkt
auðvitað ekki annað en fjarstæða, sem
ekki er svara verð. Engum hefir komið til hugar að haga starfinu þannig.
Háttv. þingmaðurinn kvaðst mundu
greiða atkvæði á móti dagskránni. Mig
grunar nú samt mikillega, að hann
muni greiða atkvæði meö henni. Því
hann tekur ekki nærri sjer að greiða
atkvæði með þvi, sem hann talar á
móti. (Guðmundur Eggerz: Hve nær
hefir það komið fyrir?). Til dæmis við
fjárlagaumræðuna á laugardaginn. Þá
talaði hann á móti Jökulsárbrúnni, en
greiddi atkvæði með henni.

Sigurður Sigurðsson: Það var
einungis stutt athugasemd, sem jeg vildi
gjöra. Jeg skal ekki fara neitt út i að
tala um nefndarálitið, þótt mjer auðvitað finnist það kyndugt í mesta máta.
Það minnir mjög á hjeranefndarálitið
fræga frá í fyrra, því þar er alt tekið
aftur í öðru orðinu, sem sagt er í hinu.
Jeg verð að álíta, að það sje ekki
mikill munur á niðurstöðu nefndarinnar í þessu máli og frumvarpinu, sem
ætlaðist til þess, að stofnað yrði nýtt,
sjeretakt embætti við Háskólann í hagnýtri sálarfræði. Sje nokkur meinÍDg í þessari fjárveitingu, þá er auðvitað tilgangurinn sá, að halda áfram
og stofna þetta embætti á næsta þingi.
Hitt er annað mál, að háttv. framsm.
nefndarinnar (G. H.) hefir lýst yfir þvi,
að hann hafi enga trú á, að fjárveiting
þessi komi að nokkru gagni, og er jeg
þar alveg á sama máli.
Þá var annað, sem jeg vildi rainnast
á — og það var ástæðan til þess, að
jeg bað rajer hljóðs, — og það er þessi
rökstudda dagskrá, sem komið hefir
fram. Mjer skildist svo, sem þeir, er
greiða atkvæði með dagskránni, hafi með
því skuldbundið sig til að greiða atkv.,
er til til þess kemur, með fjárveitingunni i fjárlögunum. Mjer virðist það
óviðeigandi, að ofan á allar hinar ósvífnu
»agitationir«, er beitt hefir verið í þessu
máli, bætist það, að heil þingnefnd fari
sjálf að »agitera« fyrir fjárveitingunni.
Það er í mesta máta óviðeigandi og
óþinglegt. Það hefði legið beinast við,
að nefndin hefði tekið frumv. aftur, en
aldrei borið fram þessa dagskrá, og þar
með leitast við að binda atkvæði þingmanna í þessu máli.
Sveinn Björnsson: Jegskalekki
fara út í langar þrætur um þetta mál.
Jeg get ekki sjeð, að þetta, sem hv.
1. þm. Árn. (S. S.) var síðast að tala
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um, í sambandi við dagskrána, sje rjett.
Jeg get ekki litið á það sem neina gildru,
þótt menn beri fram slíka dagskrá. Hitt
er auðvitað, að þeir, sem samþykkja
dagBkrána, þeir hafa ráðið við sig, að
greiða atkvæði með styrkveitingunni í
fjárlögunum.
Annara ætlaði jeg að lýsa því, hvernig á þvi stendur, að jeg er þess fýsandi,
að þessi fjárveiting nái fram að ganga.
Þegar bókin »Vit og strit« kom út, þá
las jeg hana með athygli, og sá þá þegar í stað að hjer var um mjög merkilegt mál að ræða. Og mjer þótti það
svo merkilegt, að jeg fjekk mjer þegar
i stað, ýmsar af þeim bókum, sem mögulegt var að ná í hjer á landi um málið,
og kynti mjer það eins rækilega og
kostur var á. Og jeg get sagt það með
sanni, að mjer hefír alt af fundist málið
merkilegra og merkilegra, eftir því sem
jeg hefi kynst því meira. Jeg er ekki
I neinum vafa um, að með rjettum aðferðum er hægt að margfalda svo vinnukraft manna, að stórkostlegur ávinningur verði. Auðvitað er það svo, að í
öðrum löndum, þar sem vinnuskiftingin
er kornin á mjög hátt stig, þar er meiri
von um árangur, en það er ekki loku
skotið fyrir það, að hjer geti þessar
rannsóknir líka komið að gagni. Jeg
gæti t. d. nefnt flatningsmenn á togurunum. Jeg er ekki i neinum vafa um
það, að mikið gagn gæti orðið af slíkum rannsóknum, sem þessum, til þess
að bæta alment vinnubrögðin við það
starf.
Eitt verð jeg að taka fram, áður en
jeg setst niður, og það er það, að mjer
varð það þegar ljóst, er jeg hafði kynt
mjer þetta mál, að einn maður getur
ekki framkvæmt allar þær rannsóknir,
sem með þarf í þessu efni. Til þess,
að slíkar rannsóknir komi að fullu gagni,
þurfa margir menn að vinna saraan.

Mjer varð það þegar ljóst, að ekki er
hægt að búast við því, að þessi maður,
sem hjer er um að ræða, framkvæmi
allar þær rannsóknir, sem með þarf,
en hitt varð mjer einnig ljóst, að ef við
ættum nokkuð að komast áleiðis i þessu
efni, þá verðum við að byrja á sálarfræðingi, sem auk þess hefir áhugann
til að hvetja hjer til framkvæmda.
Jeg þarf ekki að geta þess, að mjer
er það fylliiega ljóst, að starfssvið sje
hjer á landi fyrir sálfræðing til að rannsaka vinnubrögð manna. Jeg mintist
áðan á flatningsmenn á togurunum. Þeir
eru, eins og menn vita, mjög misjafnir.
Ef jeg færi nú til einhvers flatningsmanns, sem væri afburða verkmaður,
og bæði hann að kenna mjer, þá er
mjög undir hælinn lagt, að hann gæti
gjört það, svo nokkur mynd væri á.
Aftur gæti sálfræðingur, sem sæi hann
vinna, með þeirri vísindalegu aðferð,
sem hann kann, leyst upp handtökin og
gjört grein fyrir því, svo allir gætu
skilið, í hverju það lægi, að þessi maður
væri meiri verkmaður en aðrir, og hann
gæti þá fundið handtök, sem væru óþörf,
lagt tii að sleppa þeim o. s. frv. og
aukið með því verk mannsins enn meir.
Jeg skal svo ekki orðlengja þetta
frekar, en einungis verð jeg að vona,
að háttv. þing horfl ekki i skildinginn,
þegar von er um að margfalda framleiðsluna i landinu.
Guðmundur Eggerz: Það er nú
skárri skothríðin, sem dunið hefir yfir
mig, siðan jeg talaði siðast. Það er
gleðilegt fyrir mig, að ekkert skuli hafa
verið hrakið, af þvi, sem jeg hefi sagt
um þetta mál.
Háttv. þm. Dal. (B. J.), grískudocentinn og Dauðastundarskáldið, brigslaði
mjer um heimsku. Sá má nú frómt úr
flokki tala! Hann bunar um öll mál,
94*
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sem koma fyrir hjer i deildinni og talar
um hrafna, kerlingar o. s. frv., en hann
gleymir ósjaldan málinu sjálfu. Jeghefi
sjeð reiknað út, að ef allir töluðu jafn
lengi og hann, þá yrðu þingtiðindin
58000 bls. Það yrði falleg súpa!
Háttv. 1. þm. Húnv. (G. H.) hlakkaði
til að sjá dr. Guðmund Finnbogason í
skurðgrefti.
(Guðmundur Hannesson:
Hve nær hefi jeg talað um það?). Hann
um það, til hvers hann hlakkar, en það
er nokkuð dýrt að skemta háttv. 1. þm.
Húnv. (G. H.).
Sami háttv. þm. brá mjer einnig um
heimsku. Er það ekki sami maðurinn, sem fór í vetur til Danmerkur og
sagði Danskinum frá íslenskuin smalamanni, sem hefði ætlað að drepa kongiun. Finst honum það ekki vera viturlegt?
Þegar háttv. framsögum. (G. H.) flutti
þetta frumv., þá hjet það svo, að það
væri hagnýt sálarfræði, sem ætti að
kenna. Síðan hefir hann fallið frá þvi,
og nú eru það bara verkleg efni, sem
um er að ræða. Það eina, sem hann
fann að mínum rökum, var það, að jeg
hafði gleymt að geta þess, að eitt orð í nál.
var með skáletri. Það var orðið »alment«, en það breytir ekki neitt meiningunni.
ÞesBir herrar, sem auðsjáanlega ætla
sjer að greiða atkvæði með þessum styrk
i fjárlögunum, geta nú ómögulega greitt
atkvæði með stofnun kennaraembættis
við Háskólann, eins og upphaflega var
til stofnað hjá þeim. Það hefði þó verið miklu hreinlegra af þeim, en nú sjá
þeir sjer það ekki fært og ætla því að
fara þá leiðina, að smeygja þessum
styrk inn í fjárlögin, til að standa þar
alt af siðan, hvað lengi sem maðurinn
lifir. Jeg vona, að hann lifi góðu lífi í
150 ár, og verð jeg að ætla það vist,
að ef hann kemst inn í fjárlögin nú,
þá muni hann standa þar alla þá tið. Það

mun fara likt og um skáldastyrkina, að
menn munu segja, að það sje synd að
taka þá af, úr þvi að þeir einu sinni
sjeu komnir í fjárlögin. Þetta er ekki
annað en veiðibrella, til að narra okkur heimsku mennina til að greiða atkvæði í kvöld með þessum styrk í fjárlögunum.
Það er undarlegt, að um daginn,
þegar þetta frumvarp kom fyrst til
umræðu, þá voru menn að tala um, að
þetta embætti ætti að stofna aðallega
til þess, að maðurinn færi út um land,
til að kenna bændum, fiskimönnum og
verkamönnum að búa, róa og vinna.
En hvað sagði svo háttv. 1. þm. Húnv.
(G. H.) áðan? Hann ætlast til, að þessi
6000 kr. maður fáist ekkert við að leiðbeina bændum og fiskimönnum, heldur
eigi aðalhlutverk hans að vera það, að
kenna mönnum að vinna að vegalagningu. Þetta er þá orðið úr þessari fjárveitingu. En jeg hygg, að við eigum
mörgum mönnum á að skipa, sem betur sjeu fallnir til að kenna mönnum
að leggja vegi, heldur en þessi góði
heimspekingur. Landið á marga góða
verkstjóra, sem eru þessari vinnu þaulvanir, og jeg hygg, að það muni vera
flestum Ijóst, ef annars er talin þörf á
því, að fela sjerstökum manni umsjón
með allri vegagjörð á landinu, að t. d.
Jón landsverkfræðingur Þorláksson væri
miklu hæfari til að hafa það starf á
hendi, heldur en hvaða heimBpekingur
sem er. Háttv. 1. þm. Húnv. (G. H.)
er kominn í þær ógöngur í þessu máli,
sem hann kemst ekki út úr aftur.
Jeg ætla nú að ljúka máli mínu, en
af því að háttv. 1. þm. Húnv. (G. H.)
bar mjer á brýn, að jeg greiddi atkv.
öðruvísi en jeg talaði, þá vil jeg út af
því segja nokkur orð. Mjer finst það
sitja illa á honum, að koma með slíkar
ákúrur, og skal jeg leyfa mjer að benda
á framkomu hans sjálfs i þessu efni,
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Þar sem hann mintist á Jökulsárbrúna,
þá var jeg henni að vísu fylgjandi, en
jeg tók það skýrt fram, að jeg vænti
þess, að stjórnin rjeðist ekki í að byggja
þessa brú, nema fjárhagurinn reyndist
góður. Jeg verð að segja, að jeg hefl
svo mikla tiltrú til stjórnarinnar, að jeg
er viss um, að hún ræðst ekki í að
byggja þessa brú, ef landssjóður stendur sig ekki við það. (Guðmundur Hannesson: En vitarnir?) Hann sagði, að
jeg hefði greitt atkvæði með vitunum,
en hann gat ekki um það, að jeg sagðist ætla að koma með brtt. til að vega
þar í móti, um að Langadalsvegur í
Húnavatnssýslu yrði feldur niður, með
því að jeg tel hann með öllu óþarfan.
Það er mikill munur á því, hvort tekjuhallinn myndast fyrir vita eða fyrir
»humbug«. Háttv. 1. þm. Húnv. (G-.
H,) ætti pkki að vera að bregða öðrum
um, að þeir greiði atkvæði í mótsetningu við það, sem þeir tala. Hjá mjer
hefír ekki komið fram nein slik mótsetning. En hann hefir sjálfur skrifað
mikið og skrafað, og er ekki æfinlega
sem best samræmi þar í milli. Hann
þykist vera stjórnmálamaður, og víða
má sjá skrifin hans. Jeg datt hjer niður á ritgjörð eftir hann í Búnaðarritinu,
þvi alstaðar ræpir hann. Hann segir
þar:
»Það tala nú allir um stjómarskrána", ráðherrann og konunginn.
Alla fýsir að vita, hvað um stjómarskrána verður, hvort hún fæst í
þetta sinn eða ekki«.
En svo segir hann:
»Það er sjálfsagt til skammar fyrir þingmann að segja það, en það
er þó svo, að mjer leikur miklu
meiri forvitni á að vita:
Hvemig reynist húsið á FremstaGili?
Þetta þykja mjer hjákátleg orð úr

munni manns, sem þykist vera stórstjórnmálamaður.
Eggert Pálsson: Þegar þetta mál
var borið fyrst fram hjer í deildinni,
þá virtist það liggja einkar ljóst og
einfalt fyrir. Spurningin var, hvort
deildin vildi hallast að þvi, að stofna
kennaraembætti í hagnýtri sálarfræði
hjer við Háskólann. Allir vissu, hver
maðurinn var, sem þetta embætti var
ætlað, og mjer virtist það vera eini
ágreiningurinn, hvort stofna skyldi prófessorsembætti eða dócentsembætti. Mjer
leitst svo á í byrjun, að það gæti komið til tals að stofna þetta embætti, sjerstaklega þegar tillit var tekið til þess,
hver maðurinn var, sem það var ætlað.
Það var og er öllum ljóst, að þessi maður mun standa mjög framarlega í visindagrein sinni, sálarfræðinni, svo að
Háskólanum hefði mátt vera sómi að
þvi, að bæta honum við kennaralið sitt.
Jeg leit svo á, að ef hann fengi þessa
atöðu, eins og til var ætlast af flutningsmönnunum, þá gæti hann, jafnframt
því að halda fyrirlestra við Háskólann,
leiðbeint mönnum í svo nefndum vinnuvísindum, skrifað ritgjörðir og bækur,
sem alþýða manna mætti hafa mikið
gagn af að lesa. Jeg hjelt þvi, þegar
málið lá þannig fyrir, að flytjendurnir
myndu halda því fram með fullum krafti
og einmitt á þessum grundvelli, og fann
sjálfan mig ekki með öllu ótilleiðanlegan að fylgja málinu þannig, af þvi jeg
tel manninn standa mjög framarlega i
sinni vísindagrein, sálarfræðinni, og
heimspekinni yfir höfuð. En nú sje
jeg, að flytjendur frumv. víkja frá þeirri
stefnu og beina málinu út í ógöngur og
þoku. I hvaða skyni þeir gjöra þetta,
veit jeg ekki. En sje það gjört í því
skyni, að veiða þeim mun frekar atkvæði, þá verð jeg að segja, að jeg tel
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þá aðferð algjörlega ranga. Menn verða
að gjöra sjer Ijóst, hvað hjer er um að
ræða, sem sje nýtt heimspekisembætti,
og vera annaðhvort með eða móti.
Menn vita, að þessi maður er vísindamaður og visindin eru hans starf, en
hann dugar ekki til að fara út á land,
eins og sumir virðast ætla, til að vinna
alrnenna vinnu. Jeg álít, að það hefði
getað komið að góðu gagni, að stofna
þessa stöðu við Háskólann og styðja þar
með að visindalegri mentun, en hitt, að
styrkja þenna visindamann til að fást
við vegavinnu, heyannir, róðra, fiskþurkun og þess háttar, sem hann getur
ekki borið roeira skynbragð á heldur
en hver annar óbreyttur verkamaður,
verð jeg að telja með öllu tilgangslaust.
Þótt jeg kynni að hafa verið þessu máli
fylgjandi í þeirri mynd, sem það kom
fyrst fram í, þá get jeg ómögulega fylgt
því á þeirri óhreinu leið, sem það nú
er komið inn á. Mjer finst líka, að sú
rökstudda dagskrá, sem fram er komin
í málinu, sje ærið óviðfeldin að öðru
leyti. Það er óviðfeldið, að ætla sjer
að binda þannig fyrir fram atkvæði
manna við fjárveitingu, sem seinna á
að koma til atkvæða, eins og hjer er
ætlast til.
Eins og málinu er nú komið, er það
hvorki heilt hje hálft. Ef styrkveitingin nær fram að ganga, í því formi, sem
farið er fram á raeð dagskránni, þá er
málið algjörlega búið að tapa sinum
visindalega blæ. Þetta getur ekki talist vísindalegt starf, sem manninum er
ætlað að vinna, þegar hann er ekki
talinn fær um að kenna við Háskólann,
en er i þess stað ætlað að fara út um
sveitir og prjedika sín vinnuvísindi þar
fyrir allri alþýðu manna. Jeg tel málinu víkja illa við, þegar það er komið
á þann rekspöl, að farið er að veita
styrk til þess i fjárlögunum, sem áreiðanlega verður ekki skoðaður öðruvísi

af þjóðinni en sem hver annar bitlingur, sem þessum manni sje veittur til
að lifa á. Af þessu leiðir, að málefnið
verður áreiðanlega óvinsælt hjá þjóðinni. Jeg tel ekki ósennilegt, að menn
hefðu gjarna viljað kynna sjer bækur
og rit, sem þessi visindamaður hefði skrifað, ef kennaraembætti hefði verið stofnað handa honum við Háskólann, en
bitlingarnir eru svo illa liðnir hjá þjóðinni, að búast má við, ef málið nær
fram að ganga í því formi, sem það nú er
i, að þjóðin vilji ekki færa sjer í nyt
leiðbeiningar þessa manns, jafnvelhversu
góðar sem þær kynnu að vera. Og þá
er verr farið en heima setið, ef þessi
3000 kr. fjárveiting yrði til þess, að
þjóðin hefði horn í síðu þessa manns
og þess málefnis, sem hún að öðrum
kosti mundi hafa getað haft gott af.
Út af þessu vil jeg lýsa yfir því, að
jeg mun greiða atkvæði á móti hinni
hinni rökstuddu dagskrá. En ef fiutningsmennimir vildu taka frumv. aftur
upp á arma sína, með þeirri breytingu,
að dócentsembætti skyldi stofna við háskólann, til þess -að maður sá, sem hjer
ræðir um, kendi þar sálarfræði, þá væri
alt öðru máli að gegna. Þá mundi bæði
jeg og aðrir geta forsvarað afstöðu okkar til þessa máls, þótt við greiddum því
atkvæði. En eins og því er nú komið,
sje jeg mjer engan veginn fært að vera
því fylgjandi.
Jón Magnússon: Það hefir verið
ráðist á nefndarálitið, og jeg skil vel
hvers vegna það hefir verið gjört. Menn
eru orðnir þvi svo vanir, að nefndarálit sjeu ekkert annað en prókúratorainnlegg, þar sem að eins er tekið fram það,
sem mælir með málunum, en gengið
fram hjá hinu, sem á móti mælir. Skrifari nefndarinnar hefi ekki farið þenna
veg, og þess vegna er ráðist á nefndarálitið, Annars var því alveg umsnúið,
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sem i nefndarálitinu stendur. Það ætti
að teljast kostur á nefndarálitum, að þau
reyndu dö skýra málið frá öllum hliðum. Ef menn lesa álitið með athygli,
munu menn sjá, að sumir í meiri hlutanum vildu stofna nú þegar kennaraembætti við Háskólann, en aðrir vildu
reyna fyrst, hvort von væri um veruleg not af þvi, sem er aðalatriðið i þessu
máli. Um þenna skoðanamun náðist þó
samkomulag hjá meiri hluta nefndarinnar, og er ekki óeðlilegt, að það komi
fram i nefndarálitinu.
Skrifari nefndarinnar hefír svarað
háttv. 2. þingm. S.-Múl. (G. E.), og fer
jeg ekki frekar út i það.
Það hafa fleiri en einn háttv. þingm.
ráðist á dagskrána fyrir það, að hún
bindi menn, ef samþykt yrði. En mjer
er öldungis óskiljanlegt, hvernig háttv.
þingm. geta ætlast til þess, að við getum ráðið til að horfíð sje frá frumv.,
nema á þennan hátt. Við leggjum ekki
til, að frumv. verði felt með rökstuddri
dagskrá, nema í þeirri von, að veitingin
verði tekin upp annarstaðar. Það er
ekki nein gildra, þvi að jeg get ekki
hugsað mjer, að neinn háttv. þingm.
sje svo skyni skroppinn, að hann átti
sig ekki á því, að með því að greiða
atkvæði með þessari dagskrártillögu,
verður erfítt að greiða atkvæði á móti
upphæðinni i fjárlögunum. Það getur
vist enginn látið sjer detta í hug, að
halda annað, eins og háttv. samþingsmaður minn hefír svo ljóslega tekið fram.
Það er einhver að tala um, að >agitationir* væru nú farnar að gagna svo
langt, að jafnvel þingnefndir væru farnar að »agitera<. Hvers vegna skyldi
þingnefnd ekki geta mælt með þvi máli,
sem hún álítur gott? Hvað getur verið
á móti þvi? Það er frá mínu sjónarmiði ekkert annað en skylda hennar.
Jeg held, að það hafí verið háttv. 2.
þingm. S.-Múl. (G. E.), sem var að tala

um, að það væri verið að draga persónu ákveðins manns inn í þetta mál.
Hvernig i ósköpunum er hægt að komast hjá því, þegar verið er að tala um,
að veita styrk til ákveðins starfa, og
meiri hlutinn trúir sjerataklega þessum
manni til að framkvæma verkið? Þar
við bætist, að þetta er einmitt sá maðurinn, sem fyrstur hefír tekið málið upp.
Það er ekki hugsanlegt, að þessi styrkveiting hefði fengið eitt atkvæði, ef hún
hefði ekki einmitt verið bundin við persónu þessa manns. Það er sjálfsagt
rjett, sem segir i nefndarálitinu, að þessi
vinnuvísindi sjeu fremur ung. Það er
reyndar nokkuð langt siðan farið var
að nota vísindi til að lagfæra vinnubrögð, en svona lagað býst jeg við að
málið sje fremur ungt. En það getur
verið jafn gott fyrir þvi. Við þurfum
ekki endilega að bíða eftir þvi, að alt
gott og nytsamt sje orðið gatnalt, til
þess að taka það upp hjá okkur.
Háttv. 2. þingm. Rang. (E. P.) talaði um, að með þvi, að hverfa frá að
stofna embættið við Háskólann, væri
málið búið að missa sinn visindalega
blæ. Þetta segir hann af þvi, að hann
skilur ekki, hvað hjer er um að ræða,
og á þvi sama hefir brytt bjá öllum, sem
i móti hafa mælt. (Eggert Pálsson: Það
er þá ekki til neins að vera að leggja
málið fyrir okkur). Það er að vísu ilt,
að þurfa að leggja málið fyrir þá menn,
sem ekki hafa vit á þvi, en það verður ekki við það ráðið. Nefndin hefir
einmitt haft það fyrir augum, að þessi
maður ætti að gjöra visindalegar rannsóknir. (Guðmundur Hannesson: Það
er lika ekki hægt að lita öðru visi á).
Það hefír vist engum nokkurn tima dottið i hug, að dr. Guðmundur Finnbogason eigi að fá þenna styrk til þess, að
vera verkstjóri við vegavinnu, eða til
þess, að kenna mönnum að slá og róa,
eða til þess, að sýna botnvörpungunum
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hvernig þeir eigi að vinna o. s. frv.
Hann á að athuga vinnubrögðin, leysa
upp frumatriði vinnunnar, athuga lagni
manna og láta siðan þá, sem lagnastir
eru, kenna út frá sjer. En jeg skal nú
ekki fara lengra út í að skýra verkefnið enda hefir háttv. samþingsmaður
minn lýst því svo nákvæmlega.
Vísindalegt getur starfið verið, alveg
eins fyrir því, þótt ekki sje það bundið
við Háskólann. Jeg skil ekki í þvi, að
þeir menn, sem eru hikandi í þessu
máli, skuli ekki fremur vilja fara þessa
leið og sjá, hvernig það reynist, áður
en farið er að stofna nýtt embætti fyrir
fult og alt við Háskólann. Reyniststarf
Guðmundar Finnbogasonar nýtilegt og
gott, þá er sjálfsagt að halda áfram að
styrkja það, en fari svo, að mönnum
sýnist það ekki bera árangur, þá er vitanlega jafn sjálfsagt að fella það niður.
En ef það ber árangur, verður það
aldrei fullborgað með 3000 kr. á ári.
Svo er verið að tala um, að þetta sje
bitlingur. Það er undarlegt, að menn
skuli geta komist að þeirri niðurstöðu,
því að jeg býst við, að dr. Guðmundur
Finnbogason hafi ekki minni árstekjur
nú, heldur en hjer er farið fram á að
veita honum. Hann sækir ekki um
þetta sem bitling, heldur af þvi, að hann
býst við, að þessar tilraunir sínar geti
orðið landinu að gagni. Hann er ákaflega duglegur maður og kunnur að þvi,
að vilja gjöra gagn og láta gott af sjer
leiða. Þess vegna álít jeg það mjög illa
ráðið, ef þingið skyldi ekki vilja gjöra
þessar tilraunir. Hefðum við haldið
háskólaembættinu fram, þá gæti jeg
trúað því, að þeir menn, sem nú mæla
í móti styrknum, hefðu sagt, að ef um
styrk í fjárlögum væri að ræða, þá
skyldu»þeir vera með.
Jeg skal nú ekki tefja tímann lengur.
Jeg hafði ekki búist við, að það yrðu
svona miklar umræður um málið nú,

en fyrst svo er orðið, vona jeg, að ekki
þurfi fjarskalega langar umræður um
það við fjárlagaumræðuna í Kvöld.
Einar Jónsson: Það hefir komið
fram mikið álas um nefndarálitið, sjerstaklega frá háttv. 2. þingm. S.-Múl. (G.
E.). Beindi hann því aðallega tilskrifara nefndarinnar, en jeg verð að álíta,
að allir þeir, sem undir nefndarálitið
skrifa, eigi að bera sameiginlega ábyrgð
á því. Jeg hefi skrifað undir þetta
nefndarálit, og jeg vil gjarnan bera minn
hluta af ábyrgðinni og taka við mínum
hluta af álasinu og svara fyrir.
Því miður er þingraönnum of oft
gjarnt til að vera einhliða í málunum.
Annað hvort telja þeir sjerhvert mál að
öllu leyti ágætt, eða einskis nýtt, en
hitta þar engan milliveg. Nefndarálit
þetta tekur bæði það, sem mælir með
og líka það, sem mælir á móti þessu
máli, og er síst að þeirri reglu' að finna.
Eins og vitanlegt er, þá er nú málið,
sem hjer er um að ræða, í þetta horf
komið, enda þótt það kæmi inn á þingið i annari mynd. Fyrst var farið fram
á að stofna prófessorsembætti við Háskólann í hagnýtri sálarfræði, fyrir
þenna mann. Fjekk það engan byr í
nefndinni, og var þá talað um dócentsembætti í stað prófessors, en einnig það
fjekk lítið fylgi í nefndinni. Komst það
að síðustu í þetta horf, sem sje, að styrkur sje veittur í fjárlögum til tilrauna í
vinnuvisindum, og hölluðust 4 nefndarmenn af 5 að þeirri stefnu, í von um,
að þannig geti það komið að nokkrum
notum.
En ef svo færi, að það kæmi ekki að
sama gagni, þá er þó inikil bót í máli
með þessu, að hafa þetta styrk, en ekki
fast embætti, þvi að styrkinn má altaf
strika út, ef fram á það sjest, að gagn
sje ekki að. En ef dr. Guðmundur
Finnborgason fær aðstöðu til að reyna sig,
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er sennilegt, að gagnið af starfi hans
verði meira en sem þessum krónum
nemur.
Það voru einkennileg ummæli hjá hv.
2. þm. S.-Múl. (G. E.). Þau voru eitthvað i þá átt, að hann þekti ekki neinn
mann, er kynni að vinna nema eitt
verk, og eftir því þyrfti jafnmarga kennara í vinnuvisindum og vinnubrögð alls
landsins væru margvisleg. En þetta er
fjarstæða, sem ekki þarf að svara, þar
sem nú hjer er um mann að ræða, sem
treystir sjer, og aðrir hafa mikið álit á,
að geta komið vinnubrögðum í landinu
í betra horf en áður er, sem engin vanþörf er á. Er ef til vill varlega í það
farandi, að standa á móti öllu í þá átt,
þvi að þótt leitt sje til þess að vita, þá
eru margir verkamenn við vinnu, sem
hafa ekki verksvit. Skyldi þá ekki
vera fúll þörf á þessum tilraunum.
Háttv. 2. þingmaður S.-Múl. (G. E.)
vildi hvorki að veittur yrði styrkurnje
stofnað embætti, af því að gagnið væri
óvíst. En er ekki oft ráðist í að veita
fje til ýmislegs, þó að ekki sje hægt að
segja um gagnið fyrir fram. Var hægt
að segja um það með vissu fyrir fram,
hvort gagn yrði að honum sem embættismanni, þegar honum var veitt embætti? Og þó var það gjört.
Háttv. 2. þm. Eang. (E. P.) spurði,
hvers vegna jeg hefði þetta álit nú.
Jeg get fyrst svarað því, að jeg var
ekki samþykkur að stofna embætti í
þessari grein við Háskólann, vegna þess,
að mjer fanst það hvorki eiga heima í
Háskólanum, nje heldur vert að óreyndu
máli að mynda fast embætti i þessu
skyni. En síðan farið var fram á styrk,
virtist mjer málið vera komið í rjettari
átt.
í öðru lagi var það meiri binding að
stofna embætti, því ef þetta kemur ekki
að gagni, má hætta að veita styrkinn,
Alþt. 1915. B. in.

sem ekki var hægt með embættið, en
ef þetta yrði að liði og verulegum notum, þá mætti þetta embætti verðastofnað síðar. Jeg hefi því ekki breytt skoðun, og hefi þegar fært ástæður fyrir þvi.
Annars fanst mjer hv. 2. þm. Rang.
(E. P.) fara undan í fiæmingi í þessu
máli, þó að hann sje ekki því vanur.
Jeg skil ekki þá afstöðu, að vilja endilega embætti við Háskólann, en ekki
styrk, sem horfir þó miklu betur við.
Þetta er því einkennilegra, sem háttv.
2. þm. Rang. (E. P.) er alt af vanur að
fylgja því, er skynsamlegra er. En jeg
held að það hafi verið alveg rjett hjá
háttv. 2. þm. Rvk. (J. M.), að úr því að
nú sje um styrk að ræða, þá vilji menn
heldur embætti, en hefði það verið embætti, sem farið var fram á, þá hefðu
menn talið styrkinn sjálfsagðan. En
þess háttar heyrir til beinna nndanbragða, en ekki hreinskilni.
Ræðu háttv. 1. þm. Árn. (S. S.) skyldi
jeg vel, af því að uppi á áheyrendapöllunum sat greindur og gegn Ámesingur. (Sigurður Sigwrðsson-. Slúður!).
Það er eftirtektavert, að háttv. 1. þm.
Árn. (S. S.) og háttv. 2. þm. S.-Múl. (G.
E.) eru hvassyrtastir, þegar flestir áheyrendur eru, og þeir halda að bezt sje að
mótmæla vegna kjósenda.
Hyggilegast held jeg verði, að greiða
atkvæði með rökstuddu dagskránni, því
að jeg hefi þá trú, að þess verði ekki
langt að bíða, að fje þetta borgi sig
með því gagni, sem af því leiðir.
Bjarni Jónsson: Það er ekki
annað en athugasemd út af ræðuháttv.
2. þm. Rang. (E. P.), að það er ekki
rjett, 8em hann sagði, að það værifullkomlega horfið frá vísindastefnunni. En
háttv. 2. þingm. Rvk. (J. M.) hefir nú
svarað þessu.
En það er samt örstutt athugasemd,
95
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er jeg vildi gefa mönnum, af þvi að
þeir virðast misskilja hvað vinnuvísindi
eru.
Það dettur engum í hug, að maðurinn
eigi að setjast á þóftu og fara að róa.
Heldur á hann að rannsaka, hvernig
helst á að róa. Tekur hann þá hóp
manna, flokkar þá niður i góða róðrarmenn, miðlungsmenn o. s. frv. Lætur siðan þessa menn róa með fljótu,
miðlungsfljótu og hægu áralagi, til þess
að flnna tímann, hversu fljótt róa skuli.
Þetta er eitt dæmi, en svo færi hann
með hvert atriði róðrarins, þar til er
fullrannsakað væri.
Þegar svo mörg hundruð tilraunir hafa
verið gjörðar, þá má fara að gjöra
reglu um hvernig best megi nota kraftinn, hvort róa skuli seint eða títt. (Eggert
Pálsson: Þá þarf eftirlagið að vera
gott). Það kemur líka við þessar tilraunir, því rneð þvi, að reisa sig snögt
upp kemur bakfallið árinni til góða, og
fær Biðan kraft fram á við. Það þarf
að rannsaka hversu lengi þessa verður
not, áður en >inertia< hefir eytt honum. Jeg tek þetta fram, til þess að sýna
mönnum fram á, hvemig fara á að þessu
á visindalegan hátt. En auk þesskemur svo lika til greina, um hlutfallið
milli árarinnar utan borðs og innan.
Jeg gat um það um daginn i ræðu,
að rannaakað hefði verið, hversu tíð
væri hreyfing höfuðs handar og fótar,
til þess að hreyfíngin yrði sem Ijettust
og nákvæmust. T. d. ef við höggvum
við, það er ekki sama hversu oft við
höggvum til þess að höggva samastaðinn. Tiðleiki högganna er ákveðinn til
þess að hitta höggfarið. Þetta reynir
hver á sjálfum sjer, en vísindamaðurinn tekur mörg hundruð manna og lætur þá reyna sitt með hverju móti, til
þess að fá setninguna um glöggar,
ákveðnar hreyflngar. Setningin fæst ef
til vill ekki fyrr en eftir y8 miljónar

hreyfinga; og stundum fæst hún ekki
fyrr en eftir y8 miljón af hreyfingum.
Þetta byggist alt á athugun og þarf þvi
menn til þess, að gjöra athuganir á, til
þess að fá setninguna. Þessar tilraunir verður visindamaður að hafa á hendi,
en á ekki sjálfur að fara að moka
mold.
Jeg gjöri þetta til þess að sýna mönnum fram á þetta, er vilja skilja þessi
atriði, en hafa ekki gjört það enn; en
þegar þetta hefir verið heimfært, þá
munu þeir skilja það, og þá munu þeir
einnig skilja það, að þetta verður ekki
gjört á örstuttum tíma. Því vil jeg
heldur að hann fái embættið við Háskólann, og gefist þvi kostur á að rannsaka þetta um fleiri ár, þar til niðurstaðan væri fengin. En fyrst ekki
fæst annað betra en að veita fje til
þess í fjárlögunum, þá vona jeg, að þegar þessi tvö ár eru liðin, sjáist svo góður árangur, að menn vilji halda áfram
að veita fje til þessa. Færi þá ef til
vill svo að lokum, að sett væri á stofn
fast embætti í þessari grein.
Þá ætla jeg að nefna aðra hlið á þessu
máli.
Fiskiútvegsmaður hefir yfir mörgu
fólki að ráða, og mörg verk að láta
vinna. Nú mætti með sálarfræðilegum
rannsóknum finna til hvaða verks hver
maður væri hæfastur, þvi að ekki legðu
þeir allir jafnt gjörva hönd á alt. Með
þessu móti fengist sem mestur verkaspamaður og um leið útgjaldaspamaður fyrir eigendur fyrirtækisins, og ef
verkamennirnir vinna ákveðið verk fyr*
ir ákveðið kaup (»Akkorð«), þá verja
þeir á þenna hátt minni tíma tilverksins, og græddu þvi lika á þessu. Á
þenna veg hafa báðir hagnað.
Þetta eru tvær hliðar á þessum hlut,
sem mjer dettur i hug núna, án þess
uð hafa sett mig inn í þetta. En jeg
sje þetta af þvi, að jeg er ekki alveg
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ókunnugur sálarfræðilegum ritum. Jeg
Jeg skal bæta því við, að eftir þýðveit, að það hagar eins til með kenslu ingu visindanna nú á timum, þá ættum
i vinnubrögðum eins og með kenslu í við ekki, sem ekki erum visindamenn,
bóklegum fræðum. Að jeg hefi fengið að tala háðslega um slika hluti. Við
orð lærisveina minna fyrir því, að mjer vitum ekki til hvers þetta gæti leitt
hafi farið kensla vel úr hendi, þakka hjá okkur, þvi að öllura ætti að vera
jeg minni litlu þekkingu i sálarfræði.
auðið að sjá það, hversu stórvirk vis• Jeg ætla ekki að halda langa ræðu, indin eru í þeim Hjaðningavigum, sem
en jeg vildi hafa sagt þetta kapplaust háð eru nú í heiminum.
og hniflalaust, til þess að gjöra mönnÞað væri gaman að hafa skýrslu yfir
um það ljóst, að hjer þarf visindamann »Gamla Carlsberg*, því að það eru visog hann glöggan. Og jeg held að hv. indamenn, sem hafa gjört bjórinn svo
2. þm. Rang. (E. P.) og jeg getum mætst i góðan, að fyrir þá uppgötvun heflr
þessari tillögu, er hjer liggur fyrir, þó að mönnum safnast miljónir króna, er siðan
við viljum báðir heldur embætti, ogjeg hefir verið varið til ýmsra góðra og
skora á hann að verða mjer samferða, þarfra fyrirtækja i því landi, er fyrirþar sem starfið er vísindalegt. Maður- tækið sjálft var rekið. Jeg nefni þetta
inn getur og á þenna hátt flutt fyrir- dæmi, af því að margir þekkja »Gamla
lestra við Háskólann, þó að hann sje Carlsberg«, þó að þeir hafi ekki drukkekki fastur kennari, og með því er sál- ið hann.
Jeg hefi sagt þetta til þess, að þeim
arfræðin ekki útilokuð.
Jeg fæ ekki skilið annað en þes3i mönnum skildist, sem vilja heldur, að
blær, sem nú virðist hvila yfir fyrir- stofnað verði embætti en veittur styrkur
tækinu, hverfi. Jeg á við þann misskiln- til þessa fyrirtækis, að hinn visindalegi
ing, að maðurinn eigi að fara út á mið blær þarf ekki að hverfa af þessu, og
og gutla þar sjálfur með árinni, eða þá hins vegar, að styrkveitingin leiði til
að moka mold. Þetta eru visindi, sem þess, er árangurinn hefir komið i ljós,
hann á að kenna, og það er ekkert að stofnað verði þá embætti í þessu
hlægilegt, þó að þingið komi fram með skyni.
þetta; en það er hlægilegt, eða öllu
Báðheira: Jeg hefi ekki hugsað
heldur sorglegt, að heyra það í þingmjer
að blanda mjer inn í deilur manna
sal íslendinga, að við megum og eigura
ekki að gefa þessu nú gaum, af þvi að um þetta málefni, en jeg ætla að eins
það sje svo skamt á veg komið með að víkja máli minu að þeirri rökstuddu
öðrum þjóðum. Þetta er einkennilegt. dagskrá, er hjer liggur fyrir frá meiri
Það er alveg eins og íslendingar megi hlutanum.
Jeg fæ ekki sjeð, að það sje neitt
aldrei vera á undan í neinum visindum.
Þetta er þvi einkennilegra, sem forfeð- óþinglegt eða athugavert við dagskrána.
ur vorir voru langt á undan öðrum i Jeg skoða það þannig, að meiri hlutinn
vísindum, Það er ein málfræðisritgjörð hafi koinið með hana vegna varfæmi;
í Snorra-Eddu, sem er svo langt á und- honum hafi þótt varhugavert að stofna
an sinum tima, að það var ekki fyir embætti í þessari grein, þar sem vinnuen á 17. öld, að sú visindagrein komst vísindi svo nefnd eru hjer svo að segja
á það stig, eða rjettara sagt á nokkuð óþekt, nema af ritgjörðum dr. Guðm.
svipað, en þó ófullkomnara stig með Finnbogasonar.
öðrum þjóðum,
95*
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En fains vegar hefir meiri hlutanum
þótt varhugavert að skella algjörlega
skolleyrunum við þessu máli og viljað
því sýna einhvern lit á þvi, að gjöra
eitthvað fyrir það. Hann hefir búist
við, að almenningur vildi ekki, að stofnað væri fast embætti, en á hinn bóginn
fundist rangt eða varhugavert, að taka
ekki erindið að einhverju til greina.
Þess ber og að gæta, að fjárveiting
sú í fjárlögunum, er meiri hlutinn ætlast til að veitt verði, er ekki í rauninni nema 4800 krónur, því að meiri
hluti nefndarinnar ætlaðist til þess, að
sá 600 króna styrkur, er dr. Guðmundur Finnbogason hefir haft árlega til ritstarfa, falli burtu, ef fjárveitingin verður samþykt.
Dagskráin beinir því bæði til Alþingis og stjórnarinnar, að hann fái lausn
frá því starfi, er hann hefir nú með
höndum, og sjeð verði um, að annar
maður sinni því næsta fjárhagstímabil,
þó þannig, að dr. Guðmundi Finnbogasyni standi opinn aðgangur að því að
þeim tíma liðnum, ef fjárveitingarvaldið
sjái sjer ekki fært, að láta hann hafa
þennan styrk áfram, sem hjer ræðir um.
Jeg býst við því, að hægt sje að fá
færan mann, til þess að gegna þessu
starfi í næstu tvö ár, með því skilyrði,
að hann láti af því, ef svo vill verkast.
Það er títt annarstaðar að slíkt fáist,
og því ætti ekki að vera meiri vandkvæði á þvi hjer.
Háttv. 2. þm. Raug. (E. P.) þótti dagskráin athugaverð, og taldi að rjettara
hefði verið, að halda fram fruravarpinu, með því að þá hefði Háskólinn
fengið starfskrafta mannsins óskifta.
Háttv. þingm. verður þá vonandi með
frumv., ef dagskráin fellur, því að þá
kemur það til atkv.
Háttv. samþingism. minn (S. S.) fann
mjög að því, að þingnefnd beitti »agitation« í þessu máli. Satt að segja skil

jeg þetta ekki. Það er mjög algengt,
að heilar þingnefndir komi fram með
frumvörp og tillögur fyrir aðra; þær
hafa oft gjört það fyrir mig, t. d. hefi
jeg átt slíka samvinnu við háttv. landbúnaðarnefnd, sem háttv. samþingism.
minn er í. Og ef nefnd kemur fram
með eitthvað það, sem hún telur þarft
og gott, hví skyldi hún þá eigi mega
reyna að sannfæra samþingismenn sína
um það. Það væri vanræksla af henni,
ef hún gjörði það ekki. Og þar sem
talað er um, að dagskráin sje nokkurs
konar gildra eða veiðibrella, þá skil jeg
það ekki heldur, þvi að hún þyrfti að
vera alt öðru vísi en hún er til þess.
Hún er einmitt svo ótvíræð, að á henni
verður ekki vilst, en gildra gæti hún
því að eins verið, að hún væri loðin.
Þeir, sem greiða atkvæði með henni,
hafa með því lýst skýlaust yfir því, að
þeir ætli sjer að verða með fjárveitingunni, sem hún gjörir ráð fyrir, þegar
þar að kemur. Um það er ekki að villast fyrir þá, sem vita hvað þeir eru
að gjöra, og það býst jeg við að allir
háttv. deildarmenn gjöri í þessu máli.
Um hitt, hvort þessi tilraun muni
koma að tilætluðurn notum, getur aftur
á móti verið vafi. Ur því verður tíminn að skera, og af því að hann hetír
ekki skorið úr því enn, þá hefir háttv.
meiri hluti ekki sjeð sjer fært að leggja
til að stofna þessa nýju stöðu.
Háttv. 2. þm. Rang. (E. P.) fann að
því, að Háakólinn sje sviftur starfi þessa
manns, en það er ekki rjett. Eða hvar
stendur það skrifað, að hann megi ekki
halda fyrirlestra við Háskólann, eins
fyrir það, þótt hún verði samþykt ?
Maðurinn hefir »veniam docendi*, með
því að hann er doktor, og jeg tel líklegt og líka æskilegt, að hann haldi
þar fyrirlestra á vetrum um einstök
atriði í fræðigrein sinni, og þá ef til
vill um ieið um væntanlegar rannsóknir
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sínar, svo að það er misskilningur, að
það sje tilætlunin með þessu, að strika
bann út úr heimi visindanna. Líka
mætti setja það skilyrði fyrir fjárveitingunni, að hann hjeldi fyrirlestra, og
efast jeg ekki um, að honum myndi
vera það mjög ljúft.
Framsðgum. (Guðm. Hannesson); Jeg vil ekki fara í fúkyrðakapphlaup við háttv. 2. þm. S.-Múl. (G.
E.). Hann er mjer ef til vill frerari í
þeirri grein.
Fyrst vil jeg minnast á eitt atriði,
sera máli skiftir, í ræðu hans. Hann
dróttaði þvi að nefndinni, að hún hefði
smeygt þessari fjárveitingu inn í fjárlögin í þeim tilgangi, að hún hjeldist
áfram, hversu sem færi. Jeg get fullyrt, að slík aðdróttun er ástæðulaus.
Nefndin yar að vísu tviskift og skoðanirnar sundurleitar, en meiri hlutanum kom saman um, að rjett væri að
gjöra tilraun með þetta i 2 ár, láta
reynsluna skera úr, hvort hún kæmi að
verulegum notum eða ekki, og haga sjer
svo eftir þvi. Meðan hún er ekki gjörð,
er ekki um annað að ræða en trú
manna eða vantrú á þessu, en eftir það
ætti að vera ómótmælanlega víst, hvort
áfram skuli halda eða ekki, og þingið
er ekki svo vitlaust, að það geti ekki
dæmt um það, þegar skýrsla er lögð
fyrir það um árangurinn. Og jeg get
að minsta kosti hugsað mjer, að þessi tilraun takist miklu betur en jeg tel að
svo stöddu líklegt, og hvort jeg yrði
með eða móti framhaldsfjárveitingu í
þessu skyni á næsta þingi, kæmi algjörlega undir þvi, hvernig þetta reyndist.
Hvað ummæli háttv. 2. þm. S.-Múl.
(G. E.) um Langadalsveginn snertir, þá
má vel vera, að háttv. þm. Dal. (B. J.)
verði sannspár um það, að mótmæli hv.
2. þm. S.-Múl. reynist bestu meömælin

með honnm. Reynslan mun bráðlega
sýna hvort háttv. deild dansar eftir hans
pípu í þessu rnáli.
Benedikt Sveinsson: Það munu
nú flestir vera á einu máli um það, að
samþykkja ekki frumvarp það, sem hjer
liggur fyrir, en hins vegar munu vera
skiftar skoðanir um dagskrána, og setja
sumir það fyrir sig, hvernig hún er orðuð. Sumir halda því fram, að hún sje
nokkurs konar brella, og sje ekki rjett
að greiða nú þegar atkvæði um það,
sera eigi heima í fjárlögunum. Skilst
mjer sem þeir, sem eru á lnóti frumv.,
sjeu ekki vissir um hvernig þeir mundu
þá greiða atkvæði, af þvi að þeim líkar
ekki dagskráin heldur. En það er auðvelt að leysa úr þeim vanda með annarri rökstuddri dagskrá, þar sem svo sje
til stilt, að allir hafí óbundnar hendur
þegar þar að kemur.
Skal jeg því með leyfi hæstv. forseta
leyfa mjer að bera fram svo felda dagskrártillögu, sem borin verði upp að umr.
lokinni:
Með því að mál þetta liggur fyrir í fjárlagafrumv. í dag, og þá veitist nýtt tœkifœri til þess, að rœða
það, tekur deildin fyrir nœsta mál á
dagskrá.
ATKVGR.:
Rökstudda dagskráin meiri hluta nefndarinnar (sjá A. 507) samþ. með 16 : 8
atkvæðum að viðhöfðu nafnakalli, og
sögðu:
nei:
já:
Björn Hallsson,
Eggert Pálsson,
Bjarni Jónsson,
Bened. SveÍDSson,
Einar Arnórsson, Björn Kristjánsson,
Einar Jónsson,
Guðm. Eggerz,
Guðm. Hannesson, Sigurður Eggerz,
Hannes Hafstein, Sig. Gunnarsson,
Jóhann Eyjólfsson, Sig. Sigurðsson,
Jón Jónsson,
Stef. Stefánsson,
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jd:
Jón Magnússon,
Magnús Kristjánss.,
Matthías Ólafsson,
Pjetur Jónsson,
Sveinn Björnsson,
Þór. Benediktsson.
Skúli Thoroddsen og Þorleifur Jónsson greiddu eigi atkvæði, og töldust til
meiri hlutans.
Einn þm. fjarstaddur.
Dagskrá þm. N.-Þing., Bened. Sveinssonar, (sjá A. 508) kom þar af leiðandi
ekki til atkv.
Forseti lýsti yfir þvf, að frv. væri
fallið.

10. Grundarþing og Saurbæjar.
Á 22. fundi i Nd., mánudaginn 2.
ágúst, var útbýtt
Frumvarpi til laga um breyting á lögum
um skipun prestákatta nr. 45, 16. nóv.
1907. (A. 165).
Á 24. fundi í Nd., miðvikudaginn 4.
ágúst, var frv. tekið til 1. umr.
Flutningsm. (Stefán Stefángson): Með iögum um skipun prestakalla frá 1907 er svo ákveðið, að Saurbæjarprestakall og Grundarþing skuli
sameinuð og verða eitt prestakall. Þessi
breyting á að komast á þegar núverandi prestur i Saurbæjarprestakalli fer
frá brauðinu, sem vafalaust verður á
næsta vori.
Siðan lögin um skipun prestakalla
komu í gildi, hefir megn óánægja verið
út af þessu ákvæði i báðum prestaköllunum. Og óánægjan hefir ágjörst því
meir, sem nær hefir dregið þvi, að þessi
breyting, sem lögin mæla fyrir, kæmist
í framkvæmd. Því var það, að þetta

mál var borið upp á þingmálafundi að
Grund i Eyjafirði i siðastliðnum júnimánuði.
Á fundinum var samþykt
áskorun til þingsins um að breyta prestakallalögunum þannig, að bæði þessi
preBtaköll hjeldust aðskilin, eins og verið hefir. Annað fanst meiri hlutafundarmanna ekki geta til mála komið.
Siðastliðinn vetur var þessu máli
hreyft i öllum sóknum beggja prestakallanna, og til þess að sýna afstöðu
sóknarmanna til þessa máls, þá hafa nú
um 500 manns sent beiðni til þingsins,
um að lögunum yrði breytt í sama horf
og áður var, eða með öðrum orðum, aö
prestaköll þessi hjeldust aðskilin, eins og
nú er. Þessi undirskriftarskjöl liggja
frammi hjer á lestrarsalnum og hafa
verið til sýnis háttv. þingmönnum.
Til skýringar þessu máli, skal jeg
taka það fram, að rætt hefir verið um,
hvort ekki myndi tiltök að fá einhverja
kirkjuna lagða niður, en reynslan hefir
orðið 8Ú, að enginn möguleiki er til þess,
að fá þvi fram komið, því að bæði sóknarnefndunum og öðrum sóknarbúum í
öllura sóknunum er þetta eindregið á
móti skapi. Hver um aig segist ekki
sjá neina ástæðu til þess, að leggja niður sina kirkju, þar sem það ljetti ekki
af sóknarbúum neinum kostnaði, en gjöri
það aftur á móti að verkum, að fólk
eigi miklu örðugra með að sækja kirkju
sína.
Jeg minnisl þess, að á þingmálafundi
í fyrra vor, var þeirri spumingu beint
til prestsins á Hrafnagili, hvað honum
litist um þetta mál, og Ijet hann þá það
álit sitt i ljós, að með sameining brauðanna væri að mestu leyti girt fyrir það,
að presturinn gæti haft þau áhrif á
æskulýð safnaðanna, sem æskilegt væri,
og hann teldi jafnvel mestu máli skifta
af öllu hinu andlega starfi presta.
Það sjest nú af þvi, sem jeg hefi sagt,
að þessi samsteypa brauðanna er mjög
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á móti skapi sóknarmanna, og þar að
auki að áliti prestsins mjög illa til fallin, svo jeg vona, að þingið taki vel i
málið, og kosin verði bjer í deldinni b
manna nefnd, til þess að athuga það, að
þessari umræðu lokinni.
ATKVGR.:
Frv. visað til 2 umr. með 17:3 atkv.
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
nei:
jd:
Bened. Sveinsson,
Bjöm Hallsson,
Jón Jónsson,
Eggert Pálsson,
Bjöm Kristjánsson, Sig. Sigurðsson.
Einar Arnórsson,
Guðm. Eggerz,
Guðm. Hannesson,
Hannes Hafstein,
Jóhann Eyjólfsson,
Jón Magnússon,
Magnús Kristjánss-.,
Matthías Ólafsson,
Sig. Eggerz,
Sig. Gunnarsson,
Stefán Stefánsson,
Sveinn Bjömsson,
Þorleifur Jónsson,
Þór. Benediktsson.
5 þingmenn voru fjarstaddir.
Fimm manna nefnd var samþ. með
12 shlj. atkv. og i hana kosnir með
hlutfallskosningu þeir
Stefán Stefánsson,
Benedikt Sveinsson,
Sigurður Sigurðsson,
Jón Jónsson,
Sigurður Gunnarsson.

Á 41. fundi í Nd., þriðjudaginn 24.
ágúst, var frumv. tekið til 2. u m r. (A.
165, n. 482).
Framsögum. minni hl. (Stefán
Stefánsson): Við 1. umræðu þessa

máls þóttist jeg taka fram flest þau rök,
er jeg áleit mestu máli skifta fyrir frv.
á þgskj. 165, sem jeg og háttv. samþm.
minn (H. H.) emm flutningsm. að, og
em ástæðurnar mjög likar og fyrir frv.
á þgskj. 166, sem hjer er næsta mál á
dagskránni, en flutningsmaður þess mun
sjerstaklega taka fram ýmislegt, sem
mælir með þvi frumvarpi, svo jeg akal
ekki fara frekar út í það. Eins og sjest
á nefndarálitinu á þgskj. 482, þá hefir
nefndin klofnað i tvo hluta, sem hvor
um sig eru á algjörlega gagnstæðri
skoðun. Háttv. meiri hluti heldur þvi
fram, að gagnslaust sje, að gjöra nokkrar sjerstakar breytingar á prestakallaskipuninni, nema gagngjör breyting sje
gjörð á lögunum. Mjer er óskiljanlegt,
að það geti alls ekki til mála komið, vilji menn annars viðurkenna, að
lögunum sje þó i einstökum' atriðum
ábótavant. Við minni hlutinn í nefndinni höldum þvi fram, að þar sem órjettlætið i lögum þessum kemur harðaat
niður, og þar sem erfíðleikarnir eru mestiráframkvæmd laganna, þar beri brýn
nauðsyn til fyrir Alþingi, að líta á
þetta með aliri sanngirni og kippa þessu
i lag. Hinn hlutinn vill sem sagt ekkert gjöra, fyrr enn lögin sjeu endurskoðuð i heild sinni. Óg hann gengur
jafnvel svo langt, að hann segir, að þar
sem prestar geti ekki fengið næga áheyrendur, þar sje engin nauðsyn á að fjölga
þeim. Með öðrum orðum, hann virðist
ganga út frá þvi sem sjálfsögðu, að
skortur á kirkjurækni sje eingöngu að
kenna prestunum; annað komi ekki þar
til greina. En hjer er á margt annað
að lita. Erfiðleikar á að sækja kirkju
sina eru auðvitað því meiri, sem lengri
veg er að fara, og hlýtur því að draga
úr kirkjurækni manna, og sjeu prestaköllin afar-viðlend, en kirkjur margar,
þá er það lika augljóst, að messur í
hverri kirkjunni fyrir sig verða sárfá-
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ar. Á þetta tvent verða menn að líta þeirri skoðun fram, þá lagar hann ábúð
með allri sanngirni. Og það þykist jeg prestsetranna ekki með þvi, að gjöra
alveg sannfærður ura, að sjeu tveir prestum með öllu ókleift, að geta sint
prestar, sem njóta sams konar álits í sinni búskapnum eða meðferð á jörðinni. Því
kennimannsstöðu, en annar hefði stórt sjáanlegt er það, að þetta verður því
prestakall með t. d. sjö kirkjum, en erfíðara fyrir prestinn, sem prestakallið
hinn lítið, með tveim eða þrem kirkjum* er víðlendara og umfangsmeira. Þá
þá myndi hver einstakur safnaðarmeð- mintist báttvirtur meiri hluti á það, að
limur sækja langt um oftar kirkju hjá rjettast mundi að aðskilja ríki og kirkju.
þeim, sem hefði minna kall og færri Þetta er nú ekki nein ný kenning.
kirkjur. Enda er nú komið á daginn, Aðskilnaðurinn hefír verið lengi á döfað einmitt þessir stóru söfnuðir eru inni. En þar um hefir ekkert þokast
farnir að biðja um skiftingu, sökum nær; þar er alt í sama farinu og verið
þess, að þeir flnna, að þeir geta ekki hefir og ekkert útlit fyrir annað fyrst
notið þeirrar andlegrar uppfræðingar og um sinn. Ef nú einstakir söfnuðir, sem
góðu áhrifa hjá prestinum, sem skyldi, finst þeir vera beittir misrjetti, eiga að
og þeir óska eftir. Þeim er einnig beinn bíða eftir þvi, að þeir fái rjett sinn, í
órjettur gjör að því leyti, að þeir verða fleiri áratugi, vegna þessarar viðbáru,
að borga jafnmikið til prests og kirkju, þá verð jeg að segja, að afskiftaleysi
þótt þeir fái langt um færri messur og löggjafarvaldsins um það, að allir njóti
hafi jafnvel sáralítil not prestsins. Þessa jáfnrjettis í kirkjulegum málefnum, verðafstöðu safnaðanna, bæði frá þeirri and- ur illa afsakanlegt. Menn mega ekki
legu og borgaralegu hlið, hljóta menn loka augunum fyrir því ástandi, sem
að viðurkenna, þótt einhverjir einstak- nú er, þótt þeir voni og óski einhvers
lingar sjeu til, sem virða presta og þeirra í framtíðinni. Þetta segi jeg ekki af
starfsemi að engu.
því, að jeg sje að hafa á móti fríkirkju,
Þá var og ein setning í. nefndaráliti heldur af því, að jeg býst ekki við, að
meiri hlutans, sem jeg sjerstaklega hjó hún komist svo fljótt á, að þeirri hreyfeftir, og á auðsjáanlega að kasta með ingu geti orðið beitt til þess, að eyða
því rýrð eða skugga á prestastjettina. því sanngirni8máli, sem hjer er flutt.
Hún er þannig: »Það er sárt að sjá
Viðvíkjandi þessum prestakölluin, sem
bestu jarðirnar í sveitunum algjörlega jeg fer fram á, að ekki sjeu sameinuð,
vanræktar*. Jeg held nú, að ekki sje þá skal jeg geta þess, að ef svo færi,
hægt að tala um sjerstaka vanrækslu á að þessu aðskilnaðarmáli verði að engu
jörðum af hendi prestanna. Það er auð- sint, þá yrðu þarna 7 kirkjur, og full
vitað, að þeir eru misjafnlega fallnir til þingmannaleið frá insta bæ prestakallsbúskapar, öldungis eins og við bænd- ins til þeBS ytsta, og auk þeirrar vegaurnir, en fjöldamarga presta þekki jeg, lengdar eru fjórir afdalir afskektir og
er sitja jarðir sinar aðdáanlega, og það illir yfirferðar innan prestakallsins. Það
svo, að fáir bændur gjöra betur. Það kann hlýtur því öllum að vera ljóst, hve mikvel að vera eitthvað til í því, að borið ið samband muni geta orðið á milli
hafí á vanrækslu á stöku stað i þvi, að prestsins og safnaðanna þar, sem svo
prestar sætu sem best jarðir sínar, er ástatt. Og þetta verður söfnuðunum
en alment sjeð hygg jeg, að ekki sje því meira áhyggjuefni, sem þeim er það
hægt að bera þeim það á brýn, sem ljósara, hve mikla þýðingu það hefir
betur fer. En vilji meiri hlutinn halda fyrir andlegt líf þeirra, að presturinn
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geti beitt sinum áhrifum sem best, og
frá hans hlið verður það þá líka hans
fyrsta og helsta ósk, að svo megi verða.
Viðvíkjandi frumv. á þgskj. 166, þá
skal jeg að eins geta þess, að þar munu
erfiðleikarnir og vegalengdin vera jafnvel enn þá meiri. (Sigurður Sigurðsson:
Um það frumv. er ekki verið að tala
nú). Jeg mintist á það frumv., vegna
þess, að það stendur alveg samhliða
frumv. á þgskj. 165, og sýnist mjer þvi,
að bæði þessi frumv. hljóti að ræða
um leið eða hvort í sambandi við annað. Jeg sje' svo ekki, að það hafi neina
þýðingu að orðlengja frekar um þetta
mál. Jeg býst við, að háttv. framsm.
meiri hlutans (J. J.) haldi fram sinni
skoðun, eins og hún kemur fram í nefndaráliti meiri hlutans. Hvernig háttv.
deild lítur á málið, er mjer ekki fyllilega ljóst, en jeg þykist nú hafa drepið
á helstu atriðin, sem ber að taka verulegt tillit til.
Framsm. ineiri hl. (Jón Jónsson): Jeg hygg að ekki sje þörf á
löngum umræðum um þetta mál. Eins
og menn vita, hafa svipuð frumv. um
fjölgun prestakalla, áður verið á ferðinni hjer í þinginu, en aldrei fengið
neitt verulegt fylgi. Jeg skil ekki í
því, að þinginu hafi snúist svo hugur,
að það vilji nú fara að fjölgu prestaköllum. Hins vegar get jeg vel skilið
það, að háttv. flutningsmenn þessara
beggja frumv. um þetta efni, sem hjer
eru á dagskrá í dag, hafi viljað gjöra
það fyrir söfnuðina í kjördæmum sínura, að leggja málið fyrir þingið. En
nauðsynin þarf ekki að vera brýn fyrir því. Þó að þessir söfnuðir sjeu fjölraennir, þá er það ekkert eins dæmi.
Víða á landinu gæti komið til mála, að
gjöra svipaðar breytingar, ef út á þá
braut væri gengið. Jeg vil benda til
Álþt. 1915. B. IH.

dæmis á Hofsprestakall í Vopnafirði.
Það er stórt og fólksmargt, og þolir vel
samanburð við þau prestaköll sem hjer
um ræðir. (Stefán Stefánsson: Nei, það
er mjög ólíkt).
Sú ástæða háttv. minni hluta, að
vegna samsteypunnar sjeu ýmsir söfnuðir sviftir lögákveðnum rjetti til að kjósa
sjer prest, er ekkert eins dæmi. Þetta
nær til safnaða út um alt land. (Stefán
Stefánsson: Það er ekkert betra fyrir
það).
Háttv. framsm. minni hl. (St. St.) gat
þess, að algjörður skoðanamunur væri
á milli meiri og minni hluta nefndarinnar. Það mun rjett vera. Má það
best marka á því, að háttv. framsögum.
minni hl. (St. St.) sagðist vera andvígur
aðskilnaði ríkis og kirkju, en aftur kemur
það glögglega fram í áliti meiri hlutans,
að hann teiur þá hreyfingu timabæra.
Jeg stend við það, sem sagt er iáliti
meiri hl., að allmikil brögð sjeu að þvi,
að kirkjur sjeu illa sóttar yfirleitt. Og
þar sem svo er ástatt, er ekki ástæða
til að fara að fjölga prestaembættum.
Háttv. framsm. minni hl. (St. St.)sagði,
<ið ekki þyrfti að fara sarnan kirkjusókn fólksins og erfiðleikamir við að
sækja kirkju. Þetta er hverju orði
sannara. Það fer alveg eftir hugsunar*.
hætti fólksins. Kirkjurækið fólk setur
ekki fyrir sig, þó það eigi langt til
kirkjunnar. Það er því ekki þörf á að
■fjölga prestaköllum af þeirri ástæðu.
Meiri hl. nefndarinnar hefir bent á
læknahjeruð landsins til samanburðar.
Virtist það ekki fjarri sanni, þar sem
um jafn nýta starfsmenn fyrir þjóðfje*
lagið er að ræða og læknarnir em að
allra rómi. A þeim samanburði sjest,
að kleift er að þjóna stóru svæði, ef
um starfhæfa menn er að ræða.
Háttv. framsm, minni hl. (St. St.)
vildi bera á móti því, að nokkur brögð
96
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sje á því máli, að rjett sje að gjöra aðskilnað ríkis og kirkju. Og því fremur get jeg skilið það, þar sem jeg sjálfur
hallast að sömu skoðun. Þess vegna
tek jeg það út af fyrir sig ekki illa upp.
En hitt tel jeg rangt, að viðhafa þá aðferð, til þess að koma fríkirkju á í landinu, að smámurka lifið úr þjóðkirkjunni,
með því að gjöra söfnuðina óánægða
með prestþjónustuna, og gjöra þeim að
öðru leyti sem allra erfiðast fyrir. Jeg
sje ekki betur en að einmitt hjer liggi
fiskur undir steini.
Mjer virðast hjer í nefndaráliti meiri
hl. færðar fram þær ástæður, sem að
ýmsu leyti eiga ekki við í þessu máli.
Ef fært væri fram, að af trúarlegum
ástæðum væri rjett að aðskilja ríki og
kirkju, þá gæti jeg skilið það. En það
er alls ekki gjört.
Jeg ætla að drepa, með nokkrum orðum, á fáein atriði i nefndaráliti meiri
hlutans.
Þar er sagt, meðal annars, að skifting prestakallanna rýri tekjur prestanna,
og það er látið verða til þess, að draga
hugi prestanna að veraldlegum störfum.
Aftur er kvartað undan því síðarisama
nefndarálitinu, að prestar sitji illa jarðir sinar. Bestu jarðirnar í sveitunum,
þ. e. prestsetrin, sjeu í vanrækt ogniðurniðslu. Sjá ekki háttv. meiri hlutamenn, að þessi stórfelda sameining
prestakalianna gjörir það að verkum,
að prestarnir geta siður gefið sig að búskap, eða þessum veraldlegu störfum,
sem háttv. meiri hluti leggur, að minsta
kosti í öðru orðinu, svo mikla áherslu
á. Jeg vil þó bera birgður á, að rjettmætt 8je, að koma fram með það hjer
Alþingi Islendinga, að prestarnir níði
sjerstaklega jarðir sinar, nema ef það
er þá af þeim ástæðum, að sumum
Signrður Gunnarsson: Jeg get vinnist ekki timi til að stunda búskapskilið það ósköp vel, að háttv. framsm. inn, vegna þess, að þeir hafi svo víðmeiri hl. (J. J.), og meiri hl. yfirleitt, lendu og fólksmörgu prestakalli að þjóna.

væri að því, að prestsetrin út um landið væru að lenda í niðurníðalu. Sagði
hann að ástandið væri ekki verra en
áður í því efni. Jeg er þó hræddur um
að svo 8]'e. Vitanlega hefi jeg ekki yfirlit
yfir landið alt, en þar sem jeg þekki
til, er mjer kunnugt um, að sum prestsetrin eru hörmulega illa setin. Jeg
held að svo sje síðan prestarnir komust
á landssjóðinn, að þeir hafi minni hvöt
til að stunda búskapinn. Enda hefir
búskapur verið erfiður undanfarið, vegna
vinnufólkseklu o. fl., og hefir það komið niður á prestunum eins og öðrum.
Það má líka segja, að það sje fyrir utan verkahring prestanna, að vera með
allan hugann við þau störf. Það sje
ekkert samræmi í þvi, að sökkva sjer
niður i búskap og stunda prestskap raeð
áhuga.
Viðvíkjandi því nána sambandi milli
presta og safnaða, sem háttv. framsm.
minni hl. (St. St.) lagði svo rnikla
áhersiu á, verð jeg að segja, að ekki
sje mikið kornið undir því, að prestaköliin sjeu smá, ef annað brestur ekki,
sem til þess nána sambands heyrir.
Ahrif prestanna á æskulýðinn eru nú.
mikið að minka. Nú eru barnaskólar
um alt land. Fræðsla barnanna er í
höndum skólakennarana. Starf prestanna því viðvíkjandi, er ekki fólgið í
öðru en að prófa börnin i kristnum
fræðum. Jeg sje ekki, að það sje svo
umfangsmikið starf, að prestunum sje
það ofvaxið, þó að prestaköllin sjeu
nokkuð stór, ef þeir hafa þann áhuga
á köilun sinni sem vera ber.
Jeg skal svo ekki fjölyrða meira um
málið. Jeg held að sjálfsagt sje að fella
frumv. samkvæmt þessari stefnu, sem
ráðið hefir á undanfarandi þingum.
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Jeg skil ekki, að hæfilega stór prestaköll gjöri það að verkum, að hugir prestanna dragist um of að veraldlegum
hlutum, ef þeir hafá á annað borð áhuga
á því máli, sem þeir eiga að flytja. Jeg
held þvert á móti, að þá fái þeir meira
tóm til að fylgjast með þeim málum,
aem prestskapinn varða, og geta þáum
leið lagt ineiri rækt við hann, alveg
eina og þeir þá fá meira tóm til að
rækja jarðir sínar illa.
Þvi er líka kastað fram i nefndaráiti
meiri hl., að kirkjusókn sje mjög að
þverra í landinu, prestarnir sjeu í vandræðum með að fá fólkið til að hlusta á
sig i kirkjunum. Jeg skal vera svo
sanngjarn, að játa, að mikið er hæft i
þessu. En að það sje að kenna þvi, að
prestaköllin sjeu of litil, því neita jeg
algjörlega. Til þess liggja aðrar ástæður, og meðal annars sú ástæða, að prestaköllin eru víða óhæfilega stór, svo að
miklir örðugleikar eru fyrir hlutaðeigandi sóknarmenn, að sækja kirkjur sinar, til þess að hlusta á guðs orð. Þetta
verður háttv. meiri hluti vel að athuga.
Eins og við minni hluta menn höfum
tekið fram í nefndaráliti okkar, verða
þeir söfnuðir sjerstaklega fyrir miklu
ranglæti, sem algjörlega, gegn viljasínum, eru brotnir á bak aftur, látnir ganga
inn í nýja söfnuði, og aldrei látnir fá
tækifæri til, að segja, hvort þeir vilja
þýðast viðkomandi prest, eða ekki. Og
þótt þeir nú hafi minni not af prestinum en ella, verða þeir að greiða öldungis sömu gjöld og áður.
Þá vil jeg minnast á samanburðinn,
sem háttv. meiri hlutinn gjörir á læknaatjettinni og prestastjettinni. Heldur
hann þar læknunum fram á kostnað prestanna. Það er langt frá þvi, að jeg
vilji mæla eitt hnjóðsyrði í garð læknastjettarinnar, sem er vafalaust mjög þörf
stjett og gjörir þjóðfjelaginu mjög mik-

ið gagn. Jeg vildi að eins benda á, að
þessi samanburður gildir ekki hvar sem
er á landinu. Vestur á Snæfellsnesi t.
d. er ætlast til að 5 hreppar sjeu í einu
prestakalli, en á sama tíma get jeg bent
á, að tveir læknar eru á Snæfellsnesi,
sem að eins hafa 4 hreppa hvor i sinu
læknishjeraði, og sumir þeirra hreppa
eru litlir.
Um þetta sjerstaka prestakall, sem
jeg nú enn einu sinni hefi borið fram
hjer i þinginu, skal jeg geta þess, að
viðkomandi sóknir þrá það mjög, að
prestakallaskipunin verði aftur færð i
gamla horfið. Þetta hefir verið flutt hvað
eftir annað hjer í þinginu, en aldrei
hlotið samþykki. En aftur á móti hefir
hvað eftir annað verið samþykt á hjeraðsfundum, að skora á þingið að sinna
málinu. Um vegalengdirnar um þetta
fyrirhugaða prestakall skal jeg ekki fjölyrða. Ef háttv. þingmenu vilja setja
sig inn í það, geta þeir sjeð hvað yfirsóknin verður mikil. Þó að jeg vildi
fara að telja trú fyrir þeim í þessu efni,
þá býst jeg ekki við, að það hefði mikinn árangur. Jeg þyrfti helst að fá þá
með mjer vestur á nesið, svo að þeir
gætu sjeð það með eigin augum. En í
nefndarálitinu hefi jeg gjört skýra grein
fyrir vegalengdum og öðrum erfiðleikum.
Jeg vona að háttv. deild fallist á
þessar tillögur okkar háttv. 2. þingm.
Eyf. (St. St.). Og læt jeg svo úttalað
um málið.
Framsin. meiri lil. (Jón Jónsson): Háttv. þingm. Snæf. (S. G.) hafði
ýmislegt að athuga við nefndarálit meiri
hlutans.
Hann sagði, að það liti illa út, að
hafa þá aðferð, sem meiri hl. vildi hafa,
að murka lifið úr þjóðkirkjunni með því,
að neita mönnum um allar breytingar
96*
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á skipun prestakallanna. Jeg held, að
þetta sje ekki rjett álitið hjá honum.
Það verður aldrei þjóðkirkjunni að falli.
Jeg held einmitt, að menn sætti sig
helst við þjóðkirkjufyrirkomulagið, ef
prestaköllunum væri jafnvel fækkað úr
því, sem nú er. Meðan það kostar jafnmikið og nú, að hafa gamla fyrirkomulagið, verða menn síóánægðir með það.
En ef hægt væri að draga úr kostnaðinum, mundu menn miklu fremur sætta
sig við það. Það er því algjörlega rangt
hjá háttv. þingm. (S. G.), að meiri hl.
sje að gjöra gyllingar, til þess að drepa
þjóðkirkjuna.
Sami háttv. þingm. (S. G.) hjelt því
fram, að mótsögn væri í nefndaráliti
meiri hl., þar sem í því stæði, að skifting prestakallanna rýrði tekjur prestanna og drægi huga þeirra að búskap
og öðrum veraldlegum störfum, en
jafnframt væri kvartað undan því í
nefndarálitinu, að prestar vanræktu búskapinn og níddu jarðir sínar. Þetta
vil jeg skýra nánar. Það vakti fyrir
meiri hl., að því fleiri, sem prestaköllin
væru, því tíðari yrðu prestaskiftin.
Prestar eru eins og aðrir menn, að þeir
vilja flytja þangað, sem betri laun bjóðast. Nú er það fullkunnugt, hvað jarðimar fara illa á þessum endalausu ábúendaskiftum. Ár og ár fæst ef til vill
enginn til að búa á þeim, nema ef til
vill einhver sá, sem annað hvort hirðir
ekki um, að sitja þær almennilega, eða
getur það ekki. Það eru hreinustu vandræði, hvernig margar ágætar jarðir hafa
drabbast niður á þenna hátt. Þetta átti
meiri hlutinn við, að hætt væri við, að
prestarnir sætu jarðirnar ver, ef þeir
hefðu minni verkahring.

Guðmundur Haunesson: Mjer
þykir ánægjulegt að heyra, að læknastjettin sje vel metin af almenningi.

Vona jeg, að hún sýni það betur og
betur, að hún verðskuldi þetta traust.
Þó að jeg sje enginn trúmaður, þá langar
mig til, að taka svari prestanna. íslenska prestastjettin á ekki það ámæli
skilið, sem hún fær hjer. Jeg hefi þekt
marga presta, sem eru, hvað sem trúmálunum líður — þau læt jeg liggja milli
hluta — góðir búmenn. Jeg get tekið undir með háttv. þingm. Snæf. (S. G.), að
prestastjettin, eins og raunar flestar embættismannastjettir, kostar okkur minna
fje tiltölulega en nokkra aðra þjóð, sem
jeg þekki til. En aftur er víst hvergi
jafn alþýðleg prestastjett eins og hjer,
og jafn lítið frábrugðin öllum almenningi. Hvergi búa prestarnir við jafn
lík kjör og alþýða manna, eins og hjer
á landi. Á liðnum tímum hafa prestarnir verið hreinustu máttarstólpar hver
í sinni sveit. Og þeir eru það víða enn.
Þetta er skylt að viðurkenna. Ekki
hefi jeg orðið var við það, að prestar
sætu alment jarðir sínar illa, heldur þvert
á móti. Þó kann það að hittast. Prestar hljóta að vera misjafnir búmenn, eins
og aðrir.
Kirkjufjöldann í Eyjafirði er ekki að
marka. Þær eru þar hver ofan i annari. Það er þessi undarlega fastheldni
í mönnum við gamlar venjur, að vilja
endilega halda dauða haldi í þessar ljelegu kirkjukytrur, og það alveg að þarflausu. Grundarkirkja hefir risið upp
stór og falleg innan um þennan krans
af ljótum og lítilfjörlegum kirkjum, en
þó halda menn í þær dauðahaldi. Þetta
er ekki af guðrækni. Eyfirðingar eru
ekki trúaðri en annað fólk, heldur fastheldnir við gamalt fyrirkomulag. Jeg
held, að þingið eigi ekki að taka tillit til
þessa. Jeg er ekki kunnugur á Snæfellsnesi, en trúi vel svo kunnugum
manni sem háttv. þingm. Snæf. (S. G.).
Þori því ekki að leggja neitt til þessa
máls, sem hann flytur.
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Eggert Pálsson: Jeg skal játa
það, að jeg var fyrst á báðum áttum
um það, hvemig jeg ætti að greiða atkvæði í þessu máli, er hjer liggur fyrir.
Spamaðarhugsunin gjörði mig dálítið
hikandi annars vegar, því að frumvarp
þetta hefir í för með sjer aukin útgjöld
fyrir landssjóð. Enn fremur verð jeg
að kannast við þann sannleika ínefndaráliti meiri hlutans, að gagngjörð breyting í kirkjumálum stæði fyrir dyrum,
að skilnaður ríkis og kirkju yrði gjörður og fríkirkja sett á stofn. Jeg hefi
alt af verið þeirri hreyfingu fylgjandi,
en, að því er jeg hygg, af öðrum hvötum en háttv. meiri hluti. Fyrir mjer
hefir það vakað, að jeg er sannfærður
um, að þessi breyting yrði til þess, að
reisa við og lífga kristindóm i landinu.
Aftur á móti virðist mega draga þá
ályktun út úr nefndaráliti meiri hlutans, að kristindómur muni deyja út með
aðskilnaði ríkis og kirkju. Að minsta
kosti sýnist svo, sera lesa megi það
milli linanna, og virðist háttv. meiri hl.
hlakka yfir því.
En jeg skal játa það, að eftir að jeg
hefi lesið nefndarálit minni hlutans og
athugað málið frá báðum hliðum, þá
hika jeg ekki við, að greiða frumvarpinu atkvæði. mitt. Jeg fæ ekki annað
sjeð en meðan sú breyting á kirkjufyrirkomulaginu, er meiri hlutinn talar
um, er ekki komin á, þá beri löggjafarvaldinu að sjá svo um, að það, sem
landið einu sinni hefir tekið á sínar
herðar, sje ekki neitt kák. Og þessar
brauðasamsteypur, sem nú eiga sjer stað,
eru óneitanlega víða hið mesta kák, frá
kirkjulegu sjónarmiði skoðað.
Það er ekki að furða þótt kirkjulífið
dofni, og menn sæki ver kirkjur, þegar
sami presturinn verður að annast 7 eða
5 sóknir, eins og á sjer stað, að því er
þessi prestaköll snertir. Það liggur í
augum uppi, að menn sækja ver kirk-

jur, þegar fyrirkomulagið er svona. Jeg
hefi reynslu fyrir mjer í því, jafnvel
þótt presturinn sje hinn sami, og fólkið
sama, þá verða tiltölulega tíðari messuföll eða minni kirkjurækni, ef kirkjurnar eru margar, heldur en ef þær eru
fáar, sem sami presturinn þjónar.
Fólkið venst þá eins og ósjálfrátt af
því að sækja kirkju. Jeg þjóna sjálfur
tveimur kirkjum, og messa þar af leiðandi sinn sunnudaginn í hvorri. Og
vitaniega stundum með fremur fáu fólki.
En nokkurn tíma var það, að önnur
kirkjan var ekki nothæf, ýmist vegna
endurbyggingar eða viðgjörðar. Jeg tók
þá eftir þvi, að þá var hin kirkjan,
sem messað var í á hverjum sunnudegi,
því sem næst alt af full, án þess þó, að
fólk úr hinni sókninni, þar sem kirkjan
var niðri, sækti hana að mun.
Þetta sýnir það, sem líka er mjög
skiljanlegt, að því fleiri kirkjur, sem
presturinn verður að skifta sjer ámilli,
því. meir dofnar kirkjuræknin í söfnuðunum. En fólkið vill ekki, að kirkjunum sje fækkað, og afleiðingin verður
þvi óhjákvæmilega daufara trúarlíf og
þverrandi kirkjurækni. Jeg verð að
halda fast við það, að þar sem landinu
ber að sjá um þessi mál, þá megi ekki
horfa í tvisvar sinnum 1300 kr., til.þess
að ráða bót á þessu.
Jeg get lýst yfir þvi, að jeg vil ekki
áfella8t neinn mann fyrir það, þótt hann
greiði atkvæði á móti þessu frumv., en
það verður að vera af skynsamlegri
ástæðum en háttv. meiri hluti ber fram.
Jeg fæ ekki dulist þess, að enda
þótt fríkirkjufyrirkomulagið komist á
hjer á landi, þá verður það þó ekki
fyr en eftir nokkur ár, og landssjóði
ber þangað til að bæta úr þessum og
öðrum göllum, sem á prestatallaskipuninni eru. Væri nokkur von um það, að
frikirkja kæmist á nú þegar, með hæfilegum og skynsamlegum aðskilnaði rikis
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og kirkju, þá mundi jeg ekki leggja
kapp á þetta mái, enda teldi jeg þá,
eins og jeg hefi tekið fram, kirkju og
kristindómi hjer á landi betur borgið
en ella. Og þetta álit mitt er ekki
gripið úr lausu lofti. Við sjáum það á
dæmunum frá löndum okkar vestan
hafs. Það er fólk alið upp við sama
hugsunarhátt og við, en klifar þó þritugan hamarinn, til þess að þurfa ekki
að lifa prestlaust. Jafnframt sjestvottur hins saraa á því, hve illa fólki hefir
fallið það, þegar brauðunum hefir verið
steypt mikið saman. Þegar til kastanna
kemur, virðist það ekki kunna sem best
við prestleysið, þótt verið sje við og við
að hnýta í þá á meðan þeir eru.
En jafnvel þótt háttv. meiri hluti hafi
verið á móti því, sem þetta frumv. fer
fram á, þá var samt óþarfi af honum
að nota tækifærið, til þess að kasta
hnútum í prestastjettina yfirleitt í nefndaráliti sinu. Þar segir meðal annare,
að sumir prestar hafi níðst mjög á ábýlisjörðum sinum. Það getur verið, að
þetta hafi átt sjer stað um einn og einn
prest, sem við fátækt eða erfiðar kringumstæður hefir átt að búa, en þrátt
fyrir það, var það óþarft, að vera að
sletta þessu í þingskjali, því að víst er
um það, að afarmörg prestsetur eru
mestu fyrirmyndar heimiii í sinnisveit,
en þau forðast nefndarálitið að nefna.
En þótt fátækir prestar í einstaka tilfelli hafi ekki getað setið jörð sína sem
best, þá er það ekkert undarlegt nje
sjerstakt fyrir preatastjettina. Það sama
á sjer stað á ýmsum bóudabýlum, ekki
síst þeim, er setin eru af leiguliðum.
Og flestir prestanna eru einmitt leiguliðar. Það vita allir.
Þá er það eigi síður undarlegt, að
vera að kasta hnútum í prestana fyrir
það, að þeir hugsi of mikið um timanlega hluti. Þetta kemur líka hálfilla
heim við ámælin fyrir það, að þeir sitji

illa jarðir sinar. Eftir þvi, sem háttv.
meiri hluta farast orð i nefndaráliti sinu,
finnur hann prestum það til foráttu, að
þeir hugsi ofmikið og oflitið um veraldlega hluti. Og þá sýnist svo, sem þeim
fari að verða vand farið. Báðar eða
rjettara sagt allar þessar ákúrur, er hv.
meiri hl.berfram, eru þannig ekki að eins
á hinum mesta misskilningi bygðar,
heldur sýna þær beinlínis að mennirnir
vita ekki, eða hafi ekki hugsað um,
hvernig til hagar hjer á landi í þessum
efnum. Það þarf engan, er athugar
málið samviskusamiega, að furða áþvi,
þótt hugur prestanna verði að vera
nokkuð tvískiftur, þar sem laun þeirra
eru ekki hærri til að byrja með en 1300
kr. Með slíkum launum fyrir hið prestlega starf, verður vitanlega ekki hjá
því komist, að presturinn verði að gefa
sig að öðru jafnframt.
Jeg gæti vitanlega, og hefði gilda
ástæðu til, að tala meira um þetta mál
og víta enn frekar, ekki að eins orð
háttv. meiri hluta í nefndarálitinu, heldur sjeretaklega hugsunarhátt þann og
óvild til presta og kirkju, sem andar
út úr því öllu saman, en læt þó hjer
við staðar numið.
Sigurður Sigurðsson: Það er
ekki til þess að biðjast griða, að jeg get
þess hjer, að jeg er ekki allskostar
ánægður með orðalag og foreendur
nefndarálitsins. Skrifari nefndarinnar
hefir ritað það út frá sinum hugsunum,
en i aðalatriðunum hygg jeg þó, að hann
hafi rjett fyrir sjer, og um niðurstöðuna
er jeg honum samdóma.
Jeg skal kannast við það, að erfitt
mun vera fyrir einn prest, að þjóna
þessum brauðum, sem rætt er um að
skifta sundur, sjerstaklega prestaköllunum þarna á Snæfellsnesi. En nokkuð
mikið er sagt i nefndarálitinu, þar
sem þess er getið, að prestsetrin sjeu
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viða mjög niðurnídd. Þetta má misskilja. En það er víst, að þótt mörg
eða flest prestsetrin sjeu vel setin og
mestu prýðisheimili, eins og t. d. á
Breiðabólsstað i Fljótshlíðj þá á það þó
sjer stað — því miður, — að einstaka
prestsetur eru illa setin, jafnvel ekki
sist í því hjeraði, sem háttv. ritari
nefndarinnar þekkir best til.
Háttv. 2. þm. Rangv. (E. P.) harmaði
það mjög, hver andi væri í nefndarálitinu. Hann taldi frikirkjur æskilegar,
en vildi ætla, að meiri hlutinn væri
þeirri hugmynd hlyntur, af því að hann
hjeldi, að það yrði til eyðileggingar
kirkju- og kristindómslifi. Háttv. þm.
(E. P.) hefir engan rjett til þess, að
koma fram með slika fullyrðingu. Hann
þekkir ekki hvatir okkar i þessu efni,
og síst af öllu, að hann geti fullyrt, að
við viljum skaða kirkju og kristindóm
i landinu. Hann veit þvert á móti, að
við meirihlutamenn í nefndinni vinnum að skilnaði rikis og kirkju, til þess
einmitt að bæta þetta hvorutveggja.
Aðskilnaður rikis og kirkju hlýtur að
verða til eflingar trúarlifinu, sem þjóðkirkjan er nú að smá eyðileggja. Það
má likja þjóðkirkjunni við stöðupoll,
sem smátt og smátt fúlnar og gufar
upp. Hjer þarf einmitt öfluga framræslu, til þess að koma straumhreyfingum í pollinn. Það þarf að hafa áhrif
á menn og vekja þá af þessum andlega dvala. Og þessi vakning hlýtur
að hefjast við aðskilnað rikis og kirkju.
Þar sem við nú lítum svona á málið,
þá er þess ekki að vænta, að við viljum nú vera að grauta i prestakallalögunum og gjöra óverulegar breytingará
þeim. Það gagnar ekki neitt. Það
gjörir hvorki að glæða trúarlífið i landinu eða hjálpa mönnura inn i himnaríki.
Háttv. 1. þra. Húnv. (G. H.) hjelt
langa lofræðu um presta þessa lands,
og það að maklegleikum. Samt varð

niðurstaðan sú, að hann hallaðist að
tillögum meiri hlutans. Jeg get mjög
vel skilið það, og vona, að sem fiestir
verði á því máli. Jeg er hræddur um,
að verði farið að breyta gildandi prestakallalögum, að því er þessi prestaköll
snertir, þá komi á næsta þingi kröfur
um fleiri breytingar, og endirinn verði
sá, að lögunum frá 1907 verði gjörbreytt, og mun þá margur segja, að ver
sje farið en heima Betið. Úr þvi, Bem
koraið er, hygg jeg, að best sje, að lofa
lögunum að standa óbreyttum, en fara
nú sem rækilegast að vinna að aðskilnaði ríkis og kirkju. Og formælendur
þeirrar stefnu og þess starfa ættu að
sjálfsögðu að vera prestarnir.
Jóhann Eyjólfsson: Jeg ætla
ekki að fara að minnast á frikirkjuhugmyndina, heldur ætla jeg að eins að
minnast á fyrirkomuiag þjóðkirkjunnar,
viðvíkjandi prestafjöldanum. Jeg hefi
alt af litið svo á, þegar minst hefir verið á þetta mál, að mátulegt raundi vera
að hafa hlutfallslega nokkuð jafnt af
prestum og læknum. Jeg fæ ekki sjeð,
að fleiri presta þurfi en lækna. Nú höfum við miklu fieiri preata, og álit jeg
það öfugt, og þe8s vegna hlýt jeg að
vera á móti frekari fjöigun þeirra. Þetta
er ekki af því, að jeg bafi neinn iraugust
á prestum — öðru nær. En við erum
svo fáir og höfum nóg við okkar fje
að gjöra, að það má alls ckki fleygja
því út í hálfgjörðan óþarfa. Jeg fæ
ekki heldur skilið það, að það geti rýrt
mikið trúarlifið, þótt sjaldnar sje messað, og jeg hefi tekið eftir þvi, að raessuföll eru, þar sem jeg þekki til, mikið
sjaldgæfari, tiltölulega, á annexium en
aðalkirkjum. Annars hygg jeg, að heppilegra væri, að hafa messur sjaldnar en
þær eru, en láta í þess stað koma andlega fyrirlestra, sem væru haldnir 6—8
sinnum á ári við hverja kirkju, og

1535

Þmgmannafrumvörp, feld eða visað til stjórnarinnar.

1536

Grundarþing og Saurbæjar.

mundu þeir verða vel sóttir og hafa
bætandi áhrif á fólkið og trúarlífið.
Þess ber lika að gæta i þessu tilfelli,
að það er einskis manns líf í hættu,
þótt mes8ufall verði, en sje ekki hægt
að ná í læknir fljótlega, hefir það oft
valdið hörmulegum afleiðingum. Það
er því auðsætt mál, að lækna er miklu
meiri þörf en presta. Hjer á þinginu
hafa oft áður verið borin fram frv. um
fjölgun lækna á þessu sama svæði, en
aldrei náð fram að ganga. Það væri
því harla einkennilegt, að samþykkja
nú frumv., eins og þetta, sem miklu
óþarfara er. Jeg skal ekki neita þvi,
að það getur fyrir ýmsra hluta sakir
verið nógu gott að hafa marga presta,
en hin þörfin er bráðari.
Það riður
meira á að bjarga konu í barnsnauð en
að skíra barnið. Sje erfitt eða ómögulegt að ná i lækni, þegar lífið liggur við,
þá finna menn alvarlega til þess, sem
von er, og jeg hefi sjálfur reynt þau
tilfelli, og þekki því dálítið hvað slíkt
hefir að þýða, en jeg man aldrei eftir,
að jeg hafi ekki alt af haft nóga prestlega aðstoð, hvenær sera jeg hefi þurft
á að halda, bæði fyrir mig og mina.
Andlega hjálpin og andlega fæðan
kemur að fullum og jöfnum notum, bvort
sem hún kemur deginum fyrr eða síðar,en
læknishjálpin verður oft til einskis, ef
ekki næst í hana strax. Það kann að
koma fyrir, að presta sje jafu mikil
þörf og læknis; en jeg lit svo á, þegar
þarf að þjónusta mann, sem eindregið
óskar eftir þvi sjálfur, þá sje full þörf
að sækja prestinn fljótlega, engu siður
en læknir í lífsnauðsyn, en þetta er líka
það eina tilfelli, sem jeg man eftir, er
skapar fljótlega þörf á prestsverki, og
slík tilfelli koma sjaldan fyrir núorðið.
Jeg stend í þeirri meiningu, að ótímabært sje, að fjölga prestunum, held að
rjettara væri að fækka þeim. Þá mætti
líka launa þeim betur en nú er gjört,

án þess að meira fje þyrfti í því skyni
úr landssjóði. Og það væri að mínu áliti
miklu betra, því að það er óneitanlega
óheppilegt, að presturinn þurfi að hugsa
mikið um búskap og veraldlegar sýslanir til að hafa ofan í sig að borða. Það
er alt af ilt, að þurfa bæði að þjóna
guði og mammon, en það hafa prestarnir þurft að gjöra, og verða líklega
því miður að gjöra framvegis.
Helst
ættu þeir að geta lifað af embættistekjum sínum einum. Og fremur eru
líkur til þess, að þeir geti það, ef embættin eru stærri, því að þá eru tekjurnar meiri. Jeg mun af ofangreindum ástæðum greiða atkvæði á móti
þessu frv.
Frsm. minni hl. (Stefán Stefánsson): Jeg er þakklátur háttv. 2. þm.
Rang. (E. P.) fyrir góðar undirtektir
hans undir álit okkar minni hlutans.
En aftur fundust mjer röksemdir háttv.
1. þingm. Árn. (S. S.) alleinkennilegar.
Hann sagði, að æskilegt væri, að prestar hefðu sem minstan verkahring. En
hvað er það, sem þetta frumv. fer fram
á, annað en að minka verkahring prestanna. Er það, að fækka sóknum þeim,
er þeir eiga að þjóna, nokkuð annað en
einmitt framkvæmd á þessari hugsun
háttv. þingmanns. Og samt er hann á
móti frumv. Þetta kemur Ó9köp vel
heim við aðrar röksemdafærslur háttv.
meiri hluta.
Þá sagði háttv. þingmaður (S. S.)
mikið rjettilega, að kirkjurækni fólks
hlyti að fara eftir hugarfari þess sjálfs.
En hverjir eru það, sem mest áhrif eiga
að hafa á hugarfar fólksins og leiðbeina
huganum til þess, sem göfgast er og
háleitast ?
Vitanlega prestarnir. Það er þeirra
aðalstarf, en af því leiðir aftur, að fólkinu verður þó að vera gjört það mögulegt, að njóta þessarar andlegu leiðsögu.
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Þarna virðist háttv. þingm. (S. S.)
aftur reka sig á í sinni röksemdafærslu.
Hvað best horfl fyrir andlegt líf í
söfnuðunum, skal jeg ekki segja, en
hvað þetta mál snertir, þá er það víst,
að söfnuðimir eru mjög óánægðir, og
krefjast leiðrjettingar sinna mála. Jeg
skal játa það, að ekki sýnist vera neitt
sjerstakt á móti því, að fækka að einhverju leyti kirkjum í Eyjaflrði, en eins
og jeg hefi tekið fram, þá neita söfnuðimir því algjörlega, enda mun það vera
hið almenna, að söfnuðunum er mjög
sárt um að eyðileggja kirkju sina. Menn
kunna best við sig í sinni venjulegu
kirkju, og una því ekki, að verða að
sækja til kirkju sinnar á aðra staði, og
þá með öðru fólki, meira og minna lítt
þektu.
Sigurður Gunnarsson : Eftir að
hafa heyrt ræðu háttv. þm. Mýr. (J. E.)
vil jeg að eins segja það, að ef hjer á
Alþingi er almennur jafnmikill misskilningur á trúmálunum, eilífðarmálunum, eins og þar lýsti sjer, — ja, þá er æðstu
stjórn þeirra mála illa komið í höndura
Alþingis íslendinga.
Framsögum. meiri hl. (Jón
Jónsson): Jeg get verið háttv. 2. þm.
Rang. (E. P.) þakklátur fyrir það, hve
vel hann tók í frikirkjuhugmyndina, en
bins vegar ekki fyrir það, hvaða hugsanir hann lagði í orð okkar meiri hluta
nefndarinnar.
Það er ekki rjett, sem hann sagði, að
út úr þeim skini það, að við viljum
helst koma trú og kristindómi fyrir
kattarnef. Hann getur ekkert um það
dæmt, hvaða skoðanir við höfum í þessu
efni. Hann þekkir ekki hugarfarokkar. En þar sem hann talar um meðferð pretsetranua, hvernig þau væru
setin, þá er það auðvitað dagsatt, að
Alþt. 191þ. B. III.

mörg af þeim eru mjög sómasamlega
setin, og var alls ekki nauðsynlegt að
taka annað eins fram í nefndarálitinu.
Það vita allir, og auk þess var ekki
hætt við öðru, en að það myndi standa
í Þingtíðindunura, því að nógir eru hjer
«1 að halda því á lofti.
Þeir tóku báðir í sama streng, hann
og háttv. framsögum. minni hlutans (St.
St.), að þeim þótti einkennileg röksemdaleiðslan í nefndaráliti okkar, t. d. það,
sem hjer stendur, og jeg leyfl mjer að
lesa með leyfi hæstv. forseta:
»Þá mælir það ekki með fjölgun
prestakalla, að sum prestsetrin útí
um landið eru að lenda í algjöra
niðurníðslu. Það er sárt að sjá
bestu jarðirnar í sveitunum algjörlega vanræktar. Ef trygg ábúð yrði
á jörðunum fyrir bændur, þegar
prestarnir hafa ekki dug til að nota
þær, eða flytja brauð úr brauði, og
jarðirnar eru í þessu alkunna og
illræmda millibilsástandi, þá mundi
garðurinn verða betur setinn. En
hjer er ekki hægt um vik undir
þeirri löggjöf og þeim venjum,semnú
gilda um kirkjuna<.
Það er auðsjeð, að hjer vakir að eina
það fyrir meiri hl., að jarðir niðast
stundum við það, er prestar fara hvað
eftir annað brauð úr brauði, svo að þær
verða þá svo sem húsbóndalausar um
langt skeið, og má þá nærri geta hvemig um þær fer. Nú er á hverju þingi
verið að hugsa um það, hvernig eigi að
sniða ábúðarlöggjöfina, svo að hún komi
að sem mestu gagni jörðum landssjóðs,
en hjer er einmitt, þar sem prestsetrin
eru, verið að ræða um jarðir, sem oftast eru með þeim bestu í hverri sveit,
svo að það skiftir miklu, hvernig með
þær er farið, og það er ómótmælanlegt,
að þær versna mikið víða fyrir þetta
ferðalag prestanna, þvi að millibils97
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nei:
ábúðin getur ekki orðið trygð, nema
Sig. Sigurðsson,
þangað til næsti preatur kemur, en það
Sveinn Björnsson,
er i meira lagi óviss ábúð. Þessvegna
Þór.
Benediktsson.
er jörðunum enginn sómi sýndur. Það
Magnús Kristjánsson, Matth. Olafsson
gæti jafnvel verið álitamál, hvort ekki
væri rjett, að selja prestsetrin, til þess og Skúli Thoroddsen greiddu ekki atkv.,
að tryggja sjer það, að vel verði meö og töldust til meiri hlutans.
Sex þm. voru fjarstaddir.
þau farið. Það eru til ýmsir prestar,
Frumv. þar með
sem ekki kæra sig um að ílytja sig,
fallið.
beldur eira kyrrir í söfuuðum sínum til
dauðadags, og um þá er auðvitað ekkert
að segja, og það eru oft og tíðum nýtustu
prestarnir, sem bæði láta sjer ant uöi
söfnuð siun og jörð, en því miður gengur það svo oft, að los vill verða á þeim
11. Staöarstaöar- og Miklaeins og öðrum.
holts prestaköll.
Mjer virði8t nú annars fríkirkjumálið
ekki koma þessu mikið við. Hjer er um
Á 22. fundi i Nd., mánudaginn 2. ág.,
það eitt að ræða, hvort bæta eigi við var útgýtt
nýjum prestaköllum eða ekki, frá því Frumvarpi til laga um breyting á 1. gr.
sem er ákveðið i nú gildandi lögum, og laga nr. 45, 16. nóv. 1907, um skipum
það er í sjálfu sjer ekki svo vandalaust prestakalla. (A. 166.).
mál. Það fyrirkomulag, sem nú er,
Á 24. fundi i Nd., miðvikudaginn 4.
er bygt á niðurstöðu, sem milliþinga- ágúst var frumv. tekið til 1. umr.
nefnd komst að eftir itarlegar rannsóknir, og jeg fyrir mitt leyti tel rjett,
Flutningsm. (Sig. Gnnnarsson):
að halda sjer við það, þangað til næst Jeg skal ekki þreyta menn með ræðu
verður gjörð gagngjörð breyting. Kák- um þetta mál, að eins biðja deildina
breytingar á einstökum atriðum eru ekki að lofa þvi að ganga til 2. umr. og visa
annað en vandræðafálm, sem lítil trygg- því til nefndar þeirrar er kosin var nú
ing er fyrir, að sje á viti og sanngirni rjett áðan.
bygt.
ATKVGR.:
ATKVGR.:
Frumv. visað til 2. umr. með 16 shlj.
1. gr. frumv. var feld með 14 : 4 at- atkv. og til prestakallarnefndar með 16
kvæðum að viðhöfðu nafnakalli, og shlj. atkv. (Sjá nefndina í næsta máli
sögðu
á undan).
já:
nei:
Eggert Pálsson,
Björn Hallsson,
Hannes Hafstein, Björn Krístjánss.,
Á 41. fundi í Nd., þríðjudaginn 24.
Sig. Gunnarsson,
Guðm. Hannesson,
ágúst, var frumv. tekið til 2. u m r. (A.
Stefán Stefánsson. Hjörtur Snorrason,
166, n. 482).
Jóhann Eyjólfsson,
Jón Jónsson,
Sigurður Gunnarsson: Jeg hefi
Pjetur Jónsson,
engu við það að bæta, sem áður hefSigurður Eggerz,
ir verið um þetta mál. sagt. Það,
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sem sagt var i næsta máli á undan, á
alt við um þetta, enda gekk jeg þar
jafnframt inn á þetta frumv.
ATKVGR.:
1. gr. frumv. feld með 14 : 4 atkv.
að viðhöfða nafnakalli, og sögðu
jd:
nei:
Eggert Pálsson,
Björn Hallsson,
Hannes Hafstein, Björn Kristjánsson,
Sig. Gunnareson, Hjörtur Snorrason,
Stef. Stefánsson.
Jóhann Eyjólfsson,
Jón Jónsson,
Pjetur Jónsson,
Sigurður Eggerz,
Sig. Sigurðsson,
Þór. Benediktsson.
Guðm. Hannesson, Magnús Kristjánsson, Matthias Olafsson, Skúli Thoroddsen og Sveinn Björnsson greiddu eigi
atkv., og töldust til meiri hlutans.
Sex þm. voru fjaretaddir.
Frumv. þar með
faUið.

12. Hvalveiðar frá Hesteyri.
Á 23. fundi í Nd., þriðjudaginn 3. ág.,
var útbýtt
Frumvarpi til laga um viðauka' við Iðg
um hvalveiðamenn. nr. 67 frá 22. nóv.
1913. (A. 192.
Á 25. fundi í Nd., fímtudaginn 5. ág.,
var frumv. tekið til 1. umr.
Flutnm. (Skúli Thoroddsen):
Jeg hefi leyft mjer að bera fram. frv.
það, er hjer um ræðir, eftir ósk nokkurra manna í kjördæmi mínu, og fer
það í sömu átt, sem erindi, er legið
hefir frammi á lestrarsal Alþingis, — fer
fram á, að lögin um bann gegn hvai-

veiðum komi ekki til framkvæmdar í
bráð, að því er kemur til hvalveiðastöðvarinnar á Hesteyri í Jökulfjörðum.
En hvalveiðastöðin á Hesteyri í Jökulfjörðum er — þ. e. nú orðið — eina hvalveiðastöðin, sem notuð er hjer á landi,
enda gjöra lögin frá 22. nóv. 1913 svo
ráð fyrir, að hvalveiðar fari hjer ekki
fram eftir 1. okt. þ. á. (þ. e. 1915).
Nú er svo ástatt í Jökulfjörðum, þ. e.
í Grunnavíkur- og Sljettuhreppum í
Norður-ísafjarðareýslu, að menn eru þar
fátækir, og fáir, er bjargálnamenn geta
talist. — Fyrir utan lítilfjörlegan landbúnað, sem stundaður er i Jökulfjörðunum,
lifa menn þar aðallega á sjávarútvegi,
sem stundaður er þar æ að vorinu, og
seinni hluta sumare, er heyönnum er
lokið, og fram yfir veturnæturnar. En
á seinni árum hefir afii mjög brugðist i
Jökulfjörðum, og kenna menn það og eigi
þáhvað síst vjelabátum úr vestanverðu
ísafjarðardjúpi, sem á sumrin flykkjast
þar inn i ■ firðina, meðan bændur geta
ekki sint fiskveiðum, vegna heyskaparins, og öngla á skömmum tima upp
fiskinn, sem inn í Jökulfirðina er þá genginn. — Og þegar svo hjeraðsmenn geta
farið að sinna fiskveiðum, þá er fiskurinn að mun horfinn.
Svona er greint frá þessu í skjölunum, er legið hafa frammi á lestraretofu
Alþingis, og á þessa leið sagðist gagnkunnugum mönnum veretra frá, og mönnum þar úr bygðarlaginu, er jeg átti
mjög nýlega tal við.
Eu i þessura vandræðum hefir nú
hvalveiðastöðin á Hesteyri (forstöðumaðmaðurhr.Vaagen) reynst mönnum æ sannur bjargvættur. Menn hafa fengið þar
hvalkjöt ókeypis,er bæði hefir verið notað
til manneldis, sera og til skepnufóðurs.
Það væri mönnum þar vestra stór tjón,
ef þessara hlunninda misti nú við, sjerstaklega þar sem nú er almenn dýrtíð,
97*
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sem kunnugt er, og aflaleysið sama,
sem fyrr, enn þar í fjörðunum.
I brjeflnu, er liggur frammi á lestrarsal Alþ., þá er þess og getið, að menn
óttist jafnvel hungur, og að eigi verði
hjá því komist, að taka verði ella hallærislán, ef leyfl þetta fæst ekki.
Um þetta segir meðal annars, í áskorunarskjalinu til Alþingis:
»Sveitarþyngsli vaxa hjer nú eins
og víðar, en efni og gjaldþol þverra,
og eigi annað sjáanlegt en hallærislán verði að taka á næsta hausti,
ef ekki aflast, til að forða fólkinu
frá hungri.«
Jeg vona því að þingið taki vel í
þessa málaleitan, enda skiftir þetta landið í heild sinni og ekki miklu, þar sera
hjer er að eins um eina hvalveiðastöð
að ræða.
Að öðru leyti hygg jeg, að málið sje
svo ljóst og auðskilið, að óþarft sje, að
það gangi í nefnd, enda ákjósanlegt,
að afgreiðsla þess gæti og .gengið sem
greiðlegast.
Guömundur Eggerz: Jeg leyfí
mjer að stinga upp á því, að málinu
verði, að umræðunni lokinni, vísað til
sjávarútveg8nefndar.
ATKVGR.:
Frumv. vísað til 2. umr. með 14 : 4
atkvæðum.
Tillaga um að vísa málinu til sjávarútvegsnefndar feld með 13 : 9 atkv. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já:
nei".
Bjöm Hallsson,
Bened. Sveinsson,
Eggert Pálsson,
Hannes Hafstein,
Björn Kristjánsson, Jóhann Eyjólfsson,
Guðm. Eggerz,
Jón Jónsson,
Guðm. Hannesson, Jón Magnússon,
Sigurður Eggerz, Magnús Kristjánss.,
Stefán Stefánsson, Matth. Ólafsson,

já:
nei:
Þorleifur Jónsson, Sig. Gunnarsson,
Þór. Benediktsson. Sig. Sigurðsson,
Skúli Thoroddsen,
Sveinn Björnsson,
Bjarni Jónsson og Einar Arnórsson
greiddu ekki atkvæði, og töldust til
meiri hlutans.
Þrír þingmenn fjarstaddir.

Á 27. fundi í Nd., laugardaginn 7. ág.,
var frumv. tekið til 2. u m r. (A. 192).
Guðmunilur Eggerz: Jeg tók
ekki til máls við 1. umr. þessa frumv.,
vegna þess, að jeg hafði litið svo á, að
það hefði verið samkomulag milli mín
og háttv. flutnm. (Sk. Th.), að hann yrði
því ekki mótfallinn, að málið gengi til
nefndar. En þegar til kom var málinu
vísað til 2. umr. nefndarlaust.
Jeg skal nú gjöra tilraun til þess, að
sýna fram á, að það er nauðsynlegt, að
málið gangi til nefndar og færa rök að
því, að málið er með öllu ótímabært og
frumv. má ekki vérða að lögum. Eins
og kunnugt er og jeg hefl tekið fram
áður, þá hefir þetta hvalveiðamál mikla
þýðingu fyrir sjómenn austanlands, og
þeir hafa látið sjer mjög ant um það.
Og hvað sem því líður, þá er háttv.
deild fullkunnugt um það, að þetta er
eitt af stórmálunum i Noregi. Hvað sem
mínum skoðunum í þessa máli líður, þá
er það víst, að sjómenn eiga þaðskilið,
að þetta mál, sem þeir álíta svo þýðingarmikið, sje ekki afgreitt frá þinginu, án þess að það sje athugað í nefnd.
Jeg verð að ganga inn á málið frá
byrjun. Eins og kunnugt er, þá var
það samþykt á þinginu 1913, að hvalir
skyldu friðaðir hjer við land á tímabilinu frá 1. okt. 1915 til 1. jan. 1925.

1545

Þingmannafrumvörp, feld eða vísað til stjórnarinnar.

1546

Hvalveiðar frá Hesteyri.

Astæðan til þessa var meðal annars sú,
að menn voru sammála um það, að tæki
löggjafarvaldið ekki i tauman, þá mundi
þessi dýr upprætast hjer við land, og
það heflr ekki þótt sæmandi neinni siðaðri þjóö, að láta heilar dýrategundir
deyja út hjá sjer. Afleiðingin af þess■m friðunarlögum hlýtur að verða sú,
að hvölunum fjölgar, og þá eru þess
likur, að íslendingar geti sjálfír fengið
arðinn af því, að veiða þessi dýr. Eins
og kunnugt er, hafa Norðmenn grætt
tugi miljóna á hvalveiðum hjer við land,
en íslendingar ekki nema nokkra tugi
þúsunda, sem þeir hafa fengið með þeim
litilfjörlega útflutningtolli, sem var á lýsi
og öðrum hvalafurðum. Og það er ekki
svo vel, að útgjörðarmenn hafi látið íslendinga vinna að veiðunum. Nei, þeir
hafa notað til þess Norðmaunarusl, því
að það var ekki nema ruslaralýðurinn
í Noregi, sem hafður var til þessarar
vinnu. Þetta voru allir sammála um 1913.
Aftur á móti voru skoðanir manna um
það, hver áhrif þetta gæti haft á fiskigöngur nokkuð dreifðar.
Jeg sýndi
þá fram á það, að jafnvel dr. Hjort,
sem hefír skrifað stóra bók um þetta
mál og er hlyntur hvalveiðamönnum,
þorði ekki að fullyrða, að hvalirnir gætu
ekki haft áhrif á fiskigöngurnar. Og
mjer er vel kunnugt um það, að þegar
um djúpa firði er að ræða, eins og Austfirði, þar sem firðirnir eru 60—70 faðma
djúpir, og síldartorfa liggur í djúpinu,
þá snuðrar hvalurinn torfuna, ef hann
kemur. Hún fer upp undir yfirborðið
og menn geta hæglega veitt hana.
Jeg tek þetta alt fram, til þess að
sýna það, að það er alveg óforsvaranlegt, að láta málið ekki fara til nefndar.
í raun og veru fer frumv. þetta óbeinlínis fram á það, að upphefja friðunarlögin, og það hefði verið miklu hreinlegra af háttv. flutnm. (Sk. Th.), að

koma með slíkt frumv. en þetta. En
hann hefir ætlað að smeygja þessu inn
í þeirri von, að menn athuguðu það
ekki og samþyktu frumvarpíð. En honum verður ekki kápan úr því klæðinu.
Jeg hefi athugað það, og jeg býst við,
að jeg hafi mikið meira vit á þessu
máli en háttv. flutnm. (Sk. Th.). Jeg
trúi þvi ekki, að hann hafi fengið mikla
sjerfræðslu með þessari áskorun frá Jökulfirðingunum, sem ekki segjast geta
lifað, ef þeir fái ekki hvalkjöt. Hvalafriðunarmálið vakti afarmiklar deilur i
Noregi; það var sannkölluð borgarastyrjöld. Að lyktum fór svo, að árið
1904 voru hvalir friðaðir þar i 10 ár,
og 1914 var friðunartíminn framlengdur um önnur 10 ár. Þetta verður ekki
skilið á annan veg en þann, að þessi
10 ára reynsla hafi sýnt, að lögin hafi
verið svo viturleg, að sjálfsagt væri, að
framlengja gildi þeirra. Og það, að
Norðmenn taka lögin upp aftur 1914,
ætti að benda okkur á, að vera dálitið
varfærnari og upphefja það ekki 1915,
sem við höfum samþykt 1913. Jeg skil
það mjög vel, að hvalveiðamenn sjálfir
berjist af öllum mætti gegn lögunum,
og jeg er sannfærður um það, að það
eru ekki bændurnir eöa vinnukonurnar
i Jökulfjörðunum, sem eiga upptökin að
þessu frumv., heldur eru það hvalveiðamennirnir, sem hafa sent kjósendurna
til háttv. flutnm. (Sk. Th.), og hann
hefir orðið svo smeykur, að hann hefir
ekki þorað annaö en verða við beiðni
þeirra.
Aðalmótbáran móti frumv. 1913, var
sú, að hvalveiðamenn mundu gjöra
mörg hundruð þúsund króna Bkaðabótakröfu á hendur landssjóði. Og ekkert
var sparað, til þess að halda þessari
grýlu á lofti. Þaö má ekki gleyina
Bull hvalveiðamanni, sem sendi þinginu simskeyti, til þess að fæla það frá
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því, að samþykkja frumv. En það fór
öðruvísi en til var ætlast. Þingið sýndi,
að það var hvergi smeykt.
Á þinginu 1914 var í háttv. Ed. borið fram frumv. af manni, sem hafði
verið með friðunarlögunum, þess efnis,
að lögin skyldu ekki koma til framkvæmda gagnvart þeim hvalveiðamönnum, sem nú stunduðu hvalveiðar hjer
við land. Það frumv. fór þó að mörgu
skemra en þetta frumv. Samt lauk þvi
því svo, að frumv. fjell við lítinn orðstír. Vantaði þó ekki á, að vel væri
»prókúrerað« fyrir því. Bull var hampað þar enn þá með skaðabótakröfuna,
og enn þá kom símskeyti til Alþingis.
Flutnm. frumv. taldist svo til, að iandssjóður mundi verða að borga mörg
hundruð þúsund krónur í skaðabætur.
Bull einn mundi heimta 50 þús. kr.
En hvalveiðamennirnir hafa ekki enn
þá krafi8t þessara bóta, og gjöra það
vitanlega aldrei. Síst er það líklegt, að
fjelagið, sem Bull er fyrir, fari að taka
upp á þessu. Hann er ekki annað en
umboðsmaður dansks miljónamanns, sem
litið mundi muna um þessa upphæð.
Og til þess að sýna enn betur fram á,
hversu ástæðulaus þessi ótti er, þá skal
jeg geta þess, að Norðmenn eru sem
óðast að rífa niður stöðvar sínar á Austurlandi, eru búnir að því á Mjóafirði
og hafa engu skaðabótamáli hreyft enn
þá. Nú kemur þriðja árið frá því, að
lögin voru samþykt, og enn kemur
frumv., sem felur það í sjer, að upphefja lögin, þótt aðaiástæðan, sem menn
höfðu á móti þeim, skaðabótakrafan,
sje fallin i burtu.
Hverjum lifandi manni dettur nú i
hug, að frumv. þetta stafi af þvi, að c.
70 Jökulfirðingar vilja fá sjer hvalkjöt?
Það getur verið, að háttv. flutnm. (Sk.
Th.) i 'einfeldni sinni og sakleysi trúi
þessu, en tæpiega aðrir. Jeg er svo
fullviss um það, að það eru hvalveiða-

mennirnir, sem hjer standa á bak við.
Þvi hefir verið haidið fram hjer i deildinni, sem mótbáru á móti friðunarlögunum, að hvalir væru hætttir að veiðast og lögin væru því óþörf. En hvaða
gagn hafa Jökulfirðingar þá af því, að
frumv. verði samþykt. Nú, og þótt þeir
veiðist, þá fá þeir ekki kjöt að heldur.
Jeg veit til þess á Austfjörðum, að þá
notuðu hvalveiðamennirnir allan hvalinn sjálfir, og ef hægt var að nudda
einhverju hvalkjöti út úr þeirn, þá var
það bæði við háu verði og kjötið skemt.
En ef ástandið er svo í Jökulfjörðunum, að þessir 70 raenn, sem undir
ávarpið hafa skrifað, og segjum 60—70,
sem ekki hafa skrifað undir, vegna þess,
að þeir hafa verið í vöggu eða sjúkir,
sjeu svo bjargariausir, að þeim liggi
við hordauða, þá vil jeg að vísu ekki
leggja svo mikið upp úr þvi, að fara
þeirra vegna að breyta þessum iögum,
heldur leitast við að hjálpa þeim á annan hátt. Landstjórnin ætti þá að taka
að sjer þessa kjósendur háttv. flutnm.
(Sk. Th.), sem segja sjálfir, að þeira liggi
við hordauða. Þeir segja sjálfir í ávarpi
sínu, að ekki sjeu mörg ár síðan, að
fólk hafi þar dáið úr hor. Þetta er
mjög alvariegt mál. Jeg veit, að þeir
eiga við erfið kjör að búa, vegna þess,
að vetrarríki mun vera þar mikið. Og
auðvitað er sjálfsagt að hjálpa þeim, ef
þörf er á, en ekki með úldnu hvalkjöti,
heldur góðri innlendri eða útlendri matvöru. Ef háttv. flutnm. (Sk. Th.) viidi
koma fram með slikt frumv., þá mundi
jeg ekki setja mig á móti þvi. Hitt
nær engri átt, að fara að breyta svona
mikilsverðum lögum vegna 100—200
manna. Þessir kjósendur háttv. þm.
(Sk. Th.) eru jafnframt ókurteisir gagnvart þinginu. Þeir segja í ávarpi sínu,
að þeir vænti þess, að þingið verði svo
rjettlátt og samviskusamt, þrátt fyrir
alt, sem sagt sje o. s, frv, Líklega er
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þessum orðum aðallega beint til báttv.
flutnm. (Sk. Tb.), því að hann þekkja
þeir best.
Þá vil jeg taka fram enn þá eina
ástæðu fyrir því, að nauðsynlegt sje, að
visa máli þessu til nefndar. Hún er sú,
að verði þetta frumv. samþykt óbreytt,
þá er þessu fjelagi þar með geflnn einkarjettur til hvalveiða kringum alt land.
Flutningm. frumv. í Ed. 1914 var þó
svo aðgætinn, að takmarka veiðina við
ákveðna bátatölu, en hjer er ekkert
gjört I þá átt, og heimildin ekki bundin við Hesteyri eina. Þrátt fyrir það
er jeg viss um, að það hefír ekki vakað fyrir háttv. flutnm. (Sk. Th.), aö veita
fjelaginu rjett til að reka veiðina hvaðan sem væri af landinu, t. d. af Eskiflrði eða Norðfirði. Það kæmi ekki
heldur kjósendum hv, flutnm. (Sk. Th.)
til góða.
Jeg verð að segja, að það er óverjandi gagnvart Norðmönnum, að veita
einu fjelagi einkaleyfi, þar sem þingið
1913 útilokaði alla Norðmenn. Það er
hætt við, að norsku þjóðinni þyki undarlegt, að einn þeirra skuli undanþeginn.
Jeg vona þá, að jeg háfi sýnt háttv.
deild fram á það, að mörg atríði eru
athugaverð í frumv., svo að full ástæða'
sje til að vísa því til sjávarútvegsnefndarinnar, og gjöri jeg það að tillögu
minni.
Skúli Thoroddsen: Jeg fínn ekki
ástæðu til að pexa við háttv. 2. þm.
S.-Múl. (G. E.). Málið er svo einfalt,
að jeg verð að telja nefndarskipun alveg
óþarfa.
Háttv. þm. gat þess, að jeg hefði —
við 1. umr. um málið — búist við þvi,
að frumv. yrði visað til sjávarútvegsnefndarinnar. Þetta er rjett. En þegar jeg heyrði það á ýmsum, að þeim
þætti óþarft að vísa málinu til nefndar,
þá var eðlilegt, að jeg hallaðist þó á

þá sveif, þar sem það og flýtti þó enn
meira fyrir því. En skyldi deildin nú
vera komin á aðra skoðun, og óska að
setja málið í nefnd, þá mun jeg ekki
setja mig á móti því, treystandi því þá,
að nefndin hraði málinu, og gjöri sitt
besta til að koma því áleiðis.
Hjer er um ofur einfalt mál að ræða,
þ. e. að leyfa þessari einu hvalveiðastöð, sem eftir er, þ.e. hvalveiðastöðinni á
Hesteyri, að halda áfram þau 6 ár, sem
frumvarpið til tekur. Þetta er bygt á
því, að hvalveiðastöð þessi hefir yfirleitt
reynst hjeraðinu vel, og ummæli háttv.
2. þm. S.-Múl. (G. E.), sem hnigu í aðra
átt, hljóta að byggjast á ókunnugleika.
Hann var eitthvað að tala um úldið
hvalkjöt, en hvalveiðistöðin, sem hjer
um ræðir, hefir aldrei gefið mönnum
kost á sliku kjöti. En þetta getur stafað af þvi, að háttv. þm. þyki, eins og
sumum öðrum, best kjöt, þegar farið er
að slá i það.
Að hvalveiðamenn á Hesteyri standi
á bak við þessa áskorun, er mjer ekki
kunnugt, en liklegt, að þeir vilji þó
halda áfram, sem og eðlilegt er. Aðalþágan er hjá hjeraðinu, því að, eins og
jeg skýrði frá við 1. urar., fiskveiðar
hafa brugðist þar mjög um undanfarin ár, en vörur hækkað geipilega i
verði, vegna ófríðaríns, og má þvi vel
skoða þetta frumv. sem eins konar dýrtíðarráðstöfun, að því er snertir þetta
hjerað. Orðalagið vona jeg að ekki
valdi misskilningi.
Ástæðulaust er að óttast það, að bátunum verði fjölga, því að hvalveiðarnar
hafa eigi þótt bera sig svo vel. Sama
er að segja um það, að þeir sæki veiði
til Austfjarða. Bátar af Vestfjörðum
fara fráleitt nokkru sinni lengra en til
Siglufjarðar eða á móts við Grímsey.
Að hvalir hafl áhríf á sildveiðar, skal
jeg ekki leggja út í að deila um við
háttv. 2. þm. S.-Múl. (G. E.). Jeg býst
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við, að við sjeum báðir jafn fróðir um
það, og jafnvel flskifræðingarnir sjálfir
geti ekki skorið úr því. Ef síld hrekkur undan hvölunum, þá er engu vísara
að hún leiti út á haf, heldur en inn á
firðina eða eitthvað annað út í buskann.
Fleira þarf jeg ekki að taka fram.
Ef deildin óskar að setja nefnd í málið,
þá mun jeg ekki setja mig á móti því,
þótt jeg telji það óþarft.

leiddi, en við getum ekki sjeð, að hætta
sje á, að hvölunum fækki mikið, þótt
þessi undanþágá verði leyfð.
Aftur má gjöra ráð fyrir, að þessum
tveimur útkjálkahreppum, sem hjer eiga
hlut að máli, verði mikill hagur i því,
að halda hvalveiðamanninum nú, meðan harðast er i ári. Vitaskuld get jeg
ekki neitað því með rökum, að hvalir
reki inn síld á þrönga firði, en þá hlýtur það eins að koma fyrir, að hann
ATKVGR.:
reki sildina út.
Tillaga um að vísa frumv. til sjávarJeg sje, að háttv. minni hluti býst
útvegsnefndar samþ. með 13 : 7 atkv. við því, að hvalveiðamennirnir á Hestog umr. frestað, en sjávarútvegsnefnd eyri hafi grætt stórfje á útgjörðinni í
sátu þeir
ár, af því að þeir hefir veitt 40 hvali á
Magnús Kristjánsson,
4 báta, og færir hann það til sem rök,
Matthías Olafsson,
að Grænlandshvalur leggi sig á 47,000
Guðmundur Eggerz,
kr. Til þessa er því að svara, að GrænStefán Stefánsson,
landshvalur veiðist hjer örsjaldan. AllSkúli Thoroddsen,
* an þann tíma, sem Norðmenn ráku hvalÞórarinn Benediktsson,
veiðar hjer við land, munu að eins tveir
Sigurður Gunnarsson.
Grænlandshvalir (sljettbakar) hafa veiðst
hjer. Auk þess er Grænlandshvalur
ekki verðmætari en aðrir hvalir að öðru
en skíðunum, af því að þau eru lengri
Á 41. fundi í Nd., þriðjudaginn 24. og beinni og verpa sig ekki eins og
ágúst, var frumvarpið tekið til frh. 2. önnur skíði, en' þau munu óseljanleg nú,
u m r.
eins og hver önnur munaðarvara, en
Forseti tók frumv. út af dagskrá.
olía fæst ekki af honum, frekar en
A 42. fundi í Nd., miðvikudaginn 25. öðrum hvölum. Grænlandshvalur er nú
ágúst, var frumv. enn tekið til f r h. 2. svo sjaldgæfur, að hann sjest varla.
u m r. (A. 192, n. 375 og 481).
Framsögum. minni hl. (Guðm.
Framsðgum. meiri hl. (Matth. Eggerz): Þetta mál hefir komið svo
Ólafsson): Eins og sjest á nefndar- oft til umræðu, að jeg þarf ekki að
álitinu, hefir nefndin ekki getað komið vera orðmargur. Ef þetta frumv. verðsjer saman. Meiri hluti nefndarinnar ur samþykt, þá má heita að hvalafriðvill takmarka undanþáguna við tvo unarlögin sjeu upphafin.
báta og 3 ár. Hann lítur svo á, að
Eins og vita mátti, hafa friðunarlögeina ástæðan til þess, að friða hvali, sje in átt erfitt uppdráttar. Sjómannastjettsú, að ef þeir sjeu friðaðir um nokkurra in hefir staðið á bak við þau, en hvalára skeið, þá muni þeim fjölga, og að veiðamennirnir auðvitað viljað óðir og
þá muni Islendingar vera orðnir færir æfir fella þau. Því var barið við 1913,
um að reka hvaiveiðar sjálfir, og gætu að hvalveiðamennirnir mundu heimta
þá setið að þeim hag, sem af þeim skaðabætur fyrir atviunumissi. Það
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heflr ekki orðið neitt úr þvi, að þeir
sæktu það mál fast, þótt einn þeirra
hafi reyndar farið fram á skaðabætur,
enda var þessi viðbára vitanlega út í
loftið.
Nú er komið með. nýja ástæðu, en
hún er sú, að Jökulflrðingar geti ekki
verið án hvalveiðamannanna nú i dýrtiðinni.
Utsvör, sem þessir menn hafa borgað
á Hesteyri, hafa ekki numið meira en
800 til 900 kr. síðustu ár, og ekki veit
jeg til, að þeir veiti íslendingum atvinnu, að minsta kosti gjörðu þeir það
ekki, hvalveiðamennirnir á Austurlandi.
Þar unnu einungis Norðmenn að hvalveiðum. Jeg skil það vel, að þessir
hreppar vilji fá að halda hvalveiðamönnum, því að þar veiðist t. d. engin
sild í lása. Aftur hagar öðru visi til á
Austfjörðum, þar veiðist oft sild i lása,
stundum mörg þúsund tunnur i einu.
, Af þessum ástæðum er mönnum fyrir austan mjög sárt um þessa veiði. Það
kemur oft fyrir, að hvalirnir styggja
síldina upp úr dýpinu, eins og jeg hefl
tekið fram í nefndarálitinu. A Reyðarfirði hefir það átt sjer stað, að menn
hafa beðið i 12 daga, án þess að verða
varir við síld. En þá komu 2 hvalir
inn á fjörðinn og á samri stundu fyltust allir lásar af sild. Það er þvi skiljaniegt, að Austfírðingum sje mjög ant um
þessi lög. Jeg skil ekki, að það geti
verið nokkur ástæða til að fara nú að
upphefja lögin frá 1913, vegna þessara
tveggja hreppa.
Jeg skal benda á, að hjá Norðmönnum heflr hvalafriðunarmálið verið tekið
til rækilegrar athugunar.
Árið 1880
var sett nefnd þar í landi til að rannsaka fískveiðar yfír höfuð og samband
hvalveiðanna við þær. Aðalumsjónarmaður flskiveiða Norðmanna, dr. Hjort,
var á bandi hvalveiðamanna, en þorði
Alþt. 1915. B. UI.

þó ekki að fullyrða, að ekkert samband
væri á milli hvalveiða og fiskveiða.
En hvað sem því líður, þá varð endirinn sá, að þar í landi voru samþykt
friðunarlög árið 1904, og hvalurinn
friðaður í 10 ár. 1914 voru lögin svo
framlengd.
Mjer skilst, að það sje rjett, að taka
eftir, hvað nágrannaþjóðir okkar gjöra
í þessu efni, en nema ekki aftur úr
gildi lög, sem nýlega eru samin, bara
vegna hagsmuna tveggja hreppa, þegar
hagsmunir alls landsins eru á hina hliðina. Mjer þykir vera gjört of mikið úr
Jökulfjörðunum, ef við eigum nú vegna
þessara tveggja hreppa að fara að upphefja lögin frá 1913. Jeg segi, að upp*
hefjalögin, þvi í rauninni er það gjört,
ef þetta frumv., sem hjer liggur fyrir,
verður samþykt. Nú er Hesteyrarfje*
lagið búið að veiða 40 hvali, það sem
af er árinu, og gjöra má ráð fyrir, að
það veiði^annað eins, það sem eftir er
ársins. Það verða því í árslok 80 hvalir. Ef veiðin gengur svipað næstu 3
árin, þá sjá allir, að það munar ekki
svo lítið um þessa veiði, einkum þegar
til þess er litið, að viðkoman er mjög
litil hjá hvölunum. Auk þess get jeg
ekki skilið, hvernig þingið getur staðið
sig við að neita öðrum mönnum, sem
eiga hjer stöðvar, að reka hvalveiðar
næstu 3 árin, ef það veitir þessu eina
fjelagi undanþágu frá lögunum.
Að öðru leyti skal jeg geta þess, að
þegar jeg talaði um þetta mál á þing*
inu 1913, þá var sagt, að það væri þýð*
ingarlaust að vera að setja slik lög, því
að það væri enginn hvalur til við
strendur landsins. Ef það er rjett, sem
naótstöðumennirnir hjeldu fram þá, skil
jeg ekki, hvers vegna mönnum er svo
ant um að samþykkja þessi lög nú.
Jeg vil ekki lengja umræðurnar meira,
en vona, að frv. verði ekki látið ganga
98
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lengra. Það á ekki betra skilið en að
verða felt frá 3. umr.
Framsögum. meiri hl. (Matth.
ólafsson): Jeg hygg, að þegar hv.
2. þm. S.-Múl. (G. E.) leitar sjer upplýsinga um, hvaða útsvar hvalveiðastöðin á Hesteyri borgar, þá geti hann
tregðulaust fengið að vita það. Verksmiðjan hefir um mörg ár verið útsvarsskyld, og útsvar hennar munar hreppinn rajög miklu.
Jeg þykist hafa sýnt fram á, aðtjónið gæti aldrei orðið mjög mikið af að
leýfa hvalveiðar á tveimur bátum. Setjum svo/að þeir öfluðu helmingi meira
en hingað til, eða 80 hvali á 4 báta.
Það verða 20 hvalir á bát. Ef maður
gjörir ráð fyrir, að afiinn yrði svipaður
næstu 3 árin, yrðu það þá 40 hvalir á
ári, sem drepnir yrðu. Þó að það sje
rjett, að viðkoman hjá hvölunum sje
ekki mikil, þar sem hver hvalur á ekki
nema einn unga, þá er hitt engu síður
vist, að þrátt fyrir mjög mikið hvaladráp siðustu áratugina, þá er hvalurinn þó langt frá þvi að vera útdauður
enn. Hvalirnir eru ekki staðbundin dýr.
Þeir koma úr ytstu höfum, að sögn fróðra
manna, utan úr Behringssundi og frá
Japan og yfir höfuð úr fjarlægum og
nálægum höfum.
Háttv. framsögum. minni hlutans (G.
E.) bygði mikið á dr. Hjort í þessu efni.
Hann sagði að hvalirnir stygðu sildina
upp úr dýpinu, þegar þeir kæmu inn
á firðina. Sje það rjett, þá er alveg
eins hætt við, að þeir styggi sildina út
Úr fjörðunum eins og inn í þá.
Hann sagði, að það væri engin síldveiði i Jökulfjörðunum. Það er rjett,
að þar hafa ekki verið notaðar sildarnætur, en þar á móti hafa þær um iangan aldur verið notaðar inni í ísafjarðardjúpi, og aldrei veiðst meira þar af
síid, heldur en einmitt meðan hvalveið-

arnar stóðu sem hæst. Jeg er ekki að
þakka það hvalveiðunum, en það er
áreiðanlegt, að þær skemdu ekki shdveiðina. Mj'er er kunnugt um, að i
suma Vestfirði koma hvalir svo að segja
aldrei. Jeg man að eins eftir komu
tveggja reyðarhvala inn á Dýrafjörð
alla mína tíð. Þrátt fyrir það var þar
oft og tíðum mikil síldveiði, og af því
marka jeg, að hún sje ekki á nokkurn
hátt bundin við hvalina.
Þó að prófessor Sars hafi talið það
varhugavert,að eyðileggja hvalina, vegna
loðnuveiðinnar, þá er ekki þar með
slegið föstu, að hvalirnir hafi áhrif á
fiskigöngur. Um það getur enginn maður sagt neitt með öruggri vissu. Það er
þvi ekki gjörandi fyrir okkur, að byggja
á því, sem Norðmenn gjörðu í þessu efni,
þvi að hjá þeim var mikil æsingmeðal
fiskimanna á þeim tímum, vegna þess,
að þeir hjeldu, að hvalveiðarnar spiltu
fiskigöngum. Það hefir líka verið æsing
í þessu máli hjá okkur. Um eitt skeið
var háttv. þingm. N.-ísf. (Sk. Th.) einB
heitur í þessu máli og háttv. 2. þingm.
S.-Múl. (G. E.) er nú. En það var eðiilegt, að hann hyrfi frá þeirri skoðun,
því að reynslan hefir kent honum, að
sú skoðun var ekki rjett. Hann hafði
áður farið að vilja kjósenda sinna, sem
sjálfsagt hafa þá verið eins æstir i þessu
máli eins og Austanmenn eru nú.
En það er annað, sem kann skegæti
verið dáiitii mótbára. Það er einkarjetturinn til þessa eina fjelags. Það er
ef til vill ástæða, en mjer finst hún þó
vera næsta litilfjörleg, þar sem þetta
- leyfi er bundið við 2 báta að eins í 3
ár. Jeg efast jafnvel um, að fjelagið
vilji taka við því með þessum takmörkunum. En eins og bent hefir verið á,
yrði það ómetanlegur skaði fyrir þessa
tvo hreppa, ef hvalveiðarnar hættu á
þessum sióðum, og hins vegar verð jeg
að halda því fast fram, að þessir tveir
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bátar myndu ekki hafa raikil áhrif til
að fækka hvölunum. Jeg efast um, að
þar sæi högg á vatni. Og ekki gæti
það á nokkurn hátt orðið til að spilla
fyrir Austfirðingum, þvi að þar gætu
hvalimir óáreittir komið inn i firðina,
eins og þeir bafa gjört.
Jeg vona, að báttv. deild taki þessu
máli eins vei nú og við 1. umr., og lofi
þvi að ganga áfram. Það getur ekki
orðið til skaða á nokkurn hátt, en jeg
þykist vera húinn að sýna fram á, að
einum landshluta, sem er illa staddur,
geti það orðið til mikils hagræðis.
ATKVGR.:
Brtt. 375,1 samþ. raeð 16 samhljóða
atkvæðum.
1. gr. svo breytt feld raeð 16 : 6 atkvæðum að viðhöfðu nafnakalli, og
sögðu
já:
nei:
Hannee Hafstein, Björn Hallsson,
Magnús Kristjánss., Eggert Pálsson,
Björn Kristjánss.,
Mattb. Ólafsson,
Sig. Gunnarsson, Einar Jónsson,
Guðm. Eggerz,
Sig. Sigurðsson,
Skúii Thoroddsen Guðm. Hannesson,
Jóhann Eyjólfsson,
Jón Jónsson,
Jón Magnússon,
Sigurður Eggerz,
Stef. Stefánsson,
Þorleifur Jónsson,
Þór. Benediktsson.
Einar Arnórsson, Hjörtur Snorrason
g Sveinn Bjömsson greiddu ekki ativæði, og töldust til meirí hlutans.
Bened. Sveinsson, Bjami Jónsson og
‘jetur Jónsson voru fjarverandi.
Frumvarpið þar með
fallið.

13. Forðagæsluviðauki.
Á 32. fundi i Nd., föstudaginn 13,
ágúst, var útbýtt
Frumvarpi til laga um viðauia við JSg
nr. 44, 10. nfo. 1913, um forðagœelu,
eins og það var samþykt við 3. unur.
i Ed. (A. 310).
Á 34. fundi i Nd., mánudagmn 16.
ágúst, var frv. tekið til 1. umr.
Eggert Pálsson: Þetta er stutt
frumv. og vist fremur meinlaust Samt
sem áður get jeg ekki ráðið til þess, að
láta það fara lengra en það er komið
nú þegar. Deildin hefir, eins og kunnugt er, haft forðagæslumálið til meðferðar áður á þessu þingi, og árangurinn varð sá, að þessi háttv. deild hefir
samþykt þingsályktunartillögu, um að
leita álits sveitastjóma um þetta mál
alt i heild sinni. Jeg lit svo á, að úr
því, sem komið er, sje óviðeigandi að
hrófla að nokkra leyti við forðagæslulögunum, fyrr en sveitastjómirnar hafa
látið uppi þetta álit sitt. Þvi finst mjer
rjett, að láta málið sofna nú. Ef það
verður ofan á, að forðagæslulögin fái að
standa, og verði þá eitthvað breytt,
virði8t mjer sjálfsagt, að láta þau einnig ná til bæjanna.
Sumum kynni nú að finnast það vera
ókurteisi af okkur, að fella frumvarpið,
sem kemur frá háttv. efrí deild, og
gjöra það án þess að visa þvi til annarar umr. En þá vil jeg minna á, að
eftirleikurinn er jafnan óvandari og að
háttv. efri deild lætur sjer einatt ekki
mjög fyrir brjósti brenna, að stúta fljótlega frumvörpum, sem komið hafa frá
þessari deild, og þarf i þeim efnum
ekki langt til að rekja, eins og háttv.
þingdeildarmönnum öllum er kunnugt.
Stefán Stefánsson: Jeg villeyfa
mjer að stinga upp á, að þessu máii
98*
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verði vísað til landbúnaðarnefndarinnar
að umr. lokinni.
ATKVGR.:
Frumv. vísað til2. umræðumeðll :7
atkv. og til landbúnaðamefndarinnar með 11 shlj, atkvæðum, en í henni
sátu þeir
Sigurður Sigurðsson,
Stefán Stefánsson,
Bjarni Jónsson,
Björn Hallsson,
Guðm. Hannesson,
Hjörtur Snorrason,
Jóhann Eyjólfsson.

Á 44. fundi í Nd., föstudaginn 27.
ágúst, var frv. tekið til 2. u m r. (A.
310, n. 536).
Framsðgum. (Guðm. Hannesson): Frumvarp þetta er komið frá
Ed. Við umræður í nefnd, sem fjallaði
um málið, sýndist mönnum það koma
ótvírætt í ljós, að í sumum kaupstöðum
væru birgðir fyrir skepnur af skornum
skamti, því að kaupstaðarbúar byggjust
við, að fá hey í nærsveitunura, ef á
þyrfti að halda. Þetta gæti orðið hættulegt fyrir sveitirnar, og leggur nefndin
því til, að frumvarpið, ef það verður
samþykt, nái einnig til kaupstaða. Á
þessum grundvelli ^r’nefndin með því,
að frumvarpið verði samþykt.
Frá nefndarinnar hálfu hefi jeg ekki,
að svo stöddu, að skýra frá fleiru.
Eggert Pálsson: Jeg tók það
fram, er frumv. lá hjer fyrst fyrir Nd.,
að það væri ekki sem best til þess fallið, að verð samþykt sem lög, á sama tíma
sem verið er að skora á landsstjórnina,
að leggja alt forðagæslumálið i heild
IBinni fyrir sveitarstjórnir til umsagnar

og athugunar. Verði þeirri þingsályktun, sem hjer hefir verið samþykt, framfvlgt, þá er ekki nema um þrent að
gjöra, annaðhvort verða engin forðagæslulög, eða þau látin standa, eins og þau
nú eru, eða i þriðja lagi, að vjer fáum
algjörlega ný forðagæslulög. En þótt
svo illa tækist til, að forðagæslulögin,
sem nú eru, yrðu látin halda sjer, þá
finst mjer lítt framkvæmanlegt, að fara
að láta þau ná til kaupstaðanna. Enda
hlýtur framkvæmd slíkra laga að verða
æði erfið og kákkend í sjálfum kaupstöðunum. Nokkuð öðru máli er það að
gegna með sveitirnar, því að í kaupstöðunum eru fáir, er hafa hey handa
skepnum sínum.
Segjum t. d. að maður í kaupstað
hafi 1 eða 2 hesta, þá þarf enginn að
ætla, að hann muni ætla þeim eingöngu
hey til fóðurs, því að menn í kaupstöðum byggja alt af upp á, og hljóta alt
af að byggja upp á, korngjöf, eins mikið
eða meira en heygjöf. En þar sem talsverða peninga þyrfti, til þess að kaupa
það korn alt í einu á haustin, þá kaupa
menn það smátt og smátt á veturna,
eftir því sem þeir eyða því. Og þar
sem þannig er æfinlega innan handar
fyrir hvern einn, að ná í fóður fyrir
sínar fáu skepnur eftir þörfum, þá er
engin ástæða til að skylda þá til að hafa
svo og svo miklar fóðurbirgðir fyrirliggjandi.
Af þessum. ástæðum sje jeg ekki, að
það sje frarakvæmanlegt, að lögin nái
til kaupstaðanna, því að forðagæslumennirnir, þó til væru, gætu ekki gjört
þar gangskör að því, að láta menn farga
skepnum sínum, þó að ekki væru nægileg hey fyrir hendi; það segir sig sjálft.
Með þessu væri að eins stofnað starf,
er engum kæmi að liði, en hefði þó útgjöld í för með sjer fyrir hlutaðeigandi
kaupstað.
En þar sem 7 manna nefnd hefir
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fjallað um málið, og þeir eru allir með
þvi, að ákvæði forðagæslulaganna skuli
ná til kaupstaðanna, þá er sennilega
ekki fyrir mig, að etja við svo mikið
ofurefli, enda tel jeg líklegt, að þeim
auðnist að fá deildina á sitt band. En
jeg fæ þó eigi látið af minni skoðun,
að þetta er algjörlega gagnslaust frumv.
og eftir atvikum illa viðeigandi fyrir
deildina að samþykkja það.
Framsm, (Guðm. Hannesson):
Jeg vil að eins gefa örstutta skýringu
út af því, sem báttv. 2. þm. Rang. (E.
P.) tók fram. Það kom til tals í nefndinni, og bún taldi það alveg sjálfsagt,
að því væri þannig farið með það kornfóður, sem skepnum væri gefið í kaupstöðum, að það væri keypt smám saman. En nefndin leit engu siður þannig
á, að heybirgðir gætu verið og væru oft
alt of litlar, og þess væri oft minna
gætt, af því að venjulega væri hægt
að bæta úr því, með þvi að leita á náðir nærsveitanna.
Jón Magnússon: Jeg ætla ekki
að fara mörgum orðum um þetta mál,
en mjer skilst ekki, að það sje veruleg
nauðsyn, að láta þessi lög ná til kaupstaða. Jeg veit ekki, hvers vegna slík
lög ættu t. d. að ná til Reykjavíkur.
Jeg veit ekki hvernig þetta er annarstaðar, en hjer í Reykjavík er það
svo, að heyið er að flytjast hingað fram
eftir öllum vetri, ekki einungis það hey,
sem keypt er jafnóðum, heldur og það
hey, sem Reykvíkingar hafa aflað sjálfir í sveit 8umarið áður. Svo eru stöðugir aðflutningar til kaupstaðanna — nema
má ske Akureyrar, ef ís hamlar — frá
útlöndum, og þaðan má alt af fá fóður.
Til Seyðisfjarðar held jeg að ekki teppist aðflutningar, eða þá örsjaldan. Að
minsta kosti var það aldrei neitt að

ráði, er jeg var fyrir austan, og voru
þó þá ísár.
Jeg hefi ekki sjeð neina ástæðu fyrir
þvi, að þetta geti orðið að liði. í Reykjavík getur þetta ekki átt við í nokkura
handamáta. En ef menn viðurkenna
það, þá verður að taka hana undan.
ATKVGR.:
Frvgr. feld með 14 : 9 atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
nei:
já:
Eggert Pálsson,
Bjöm Hallsson,
Bjarni Jónsson,
Björn Kristjánsson,
Guðm. Hannesson, Einar Amósson,
Hjörtur Snorrason, Einar Jónsson,
Jóhann Eyjólfsson, Hannes Hafstein,
Jón Magnússon,
Jón Jónsson,
Sig. Sigurðsson,
Magnús Kristjánss.,
Stefán Stefánsson, Matth. Olafsson,
Þór. Benediktsson. Pjetur Jónsson,
Sigurður Eggerz,
Sig. Gunnarsson,
Þorleifur Jónsson.
Bened. Sveinsson og Skúli Thoroddsen greiddu ekki atkv., og töldust til
meiri hiutans.
Frumvarpið þar með
fallið.

14. Rjúpnafriðun.
Á 33. fundi í Nd., laugardaginn 14.
ágúst, var útbýtt
Frmvarpi til laga um breytingu d lögum nr. 59, 10. nóv. 1913. (A. 319).
Á 34. fundi í Nd., mánudaginn 16.
ágúst var frumv. tekið til 1. umr.
Forseti gat þess, að þettafrv. væri
of seint fram komið, og að samþykki
deildarinnar þyrfti til, ef það ætti að
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taka til meöferðar.
máls

Tók þvi næst til

Flutningsm. (Jóhann Fyjólfsson): Tilefnið til þeas, að jeg hefi leyft
mjer að bera fram þetta litla frumv., er
það,, að jeg álít, að það fyrirkomulag,
að rjúpan sje alfriðuð 7. hvort ár, mjög
svo óhagkæmilegt. Jeg hefi orðið var
við, að mjög margir líta á þetta atriði
sömu augum og jeg. Margir mehn, bæði
upp til sveita, og jafnvel i sjávarplássum hafa mikla atvinnu af því, að veiða
rjúpur. Og þeir menn segjast þurfa að
lifa 7. árið, engu aiður en hin árin sex.
Það er því mjög óþægilegt fyrir þessa
menn, að vera á þennan hátt sviftir atvinnu sinni. Slík ráðstöfun er því mjög
ónotajeg gagnvart þeim mönnum, og i
alla staði óhyggileg. Þetta getur einnig
haft illar afieiðingar fyrir rjúpnasöluna
á útlendan markað, því viðskiftasambönd geta slitnað mjög óþægilega á þessu
ári, sem enga rjúpu má veiða. Frumv.
fer þvi fram á, að þessu heila friðunarári sje kipt í burtu. Með þeirri breytingu er þó ekki aukin ófriðun rjúpunar, því að friðunartími hennar er lengdur öll sex árin hin. Jeg vona að allir
háttv. deildarmenn sjái, að þetta er
heldur til bóta fyrir almenning. Sje
jeg 8vo ekki ástæðu til að tala um þetta
frekar, en treysti hinni háttv. deild til
að Bkilja þessar ástæður.
, Guðm. Eggerz: Fyrir skömmu var
afgreitt hjer frá deildinni frumvarp til
laga um friðun fugla. Það hefir nú
verið felt í Ed. Jeg tel hæpið, að hægt
sje, samkvæmt þingsköpunum, að koma
koma fram með þetta frumv. nú, og því
ekki ástæða til, að deildin leyfi því að
koma til umræðu.
Bjarni Jónsson: Má ekki lita svo
á, að það, sem í þeasu frv. felst, hafi

einnig verið í frumv. þvi, sem afgreitt
var hjer frá deildinni á dögunum og
felt var í Ed?
Forseti: Jeg verð að líta svo á,
að aðalatriði þessa frumv., sem sje afnám rjúpnafriðunar sjöunda hvert ár,
en lenging friðunartimans árlega yfirleítt, hafi ekki falist í frumv. þvi, sem
felt var í Ed., og að samkvæmt þingsköpunum sje ekkert á móti því, að frv.
þetta komi til umr., svo framarlega sem
deildin leyfir það. Tel jeg rjett að nafnakall verði við haft um það, hvort háttv.
deild leyfir frumv. að koma til meðferðar.
ATKVGR.:
Samþ. að taka málið fyrir með 13 :
10 atkvæðum að viðhöfðu nafnakalli, og
sögðu
já:
nei.Björn Hallsson,
Bjarni Jónsson,
Eggert Pálsson,
Björn Kristjánsson,
Bened. Sveinsson, Einar Jónsson,
Einar Arnórsson, Guðm. Eggerz,
Guðm. Hannesson, Hjörtur Snorrason,
Hannes Hafstein, Pjetur Jónsson,
Jóhann Eyjólfsson, Sigurður Eggerz,
Jón Jónsson,
Sig. Gunnarsson,
Jón Magnússon,
Sig. Sigurðsson,
Magnús Kristjánss., Skúli Thoroddsen.
Matth. Olafsson,
Stefán Stefánsson,
Sveinn Björnsson.
Tveir þingraenn fjarstaddir.
Björn Hallsson: Mjer þykir hlýða,
að þetta mál verði athugað i nefnd. En
þar sem þegar hafa vetrið skipaðar mjög
margar nefndir i deildinni, er full ástæða
til að vísa málinu til nefndar, sem til er,
heldur en að skipa nýja. Vil jeg því gjöra
það að uppástungu minni, að málinu
verði vísað til landbúnaðarnefndarinnar,
og gjöri jeg það meðfram með það fyrir
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augum, að háttv. flutnin. (J. E.) á sæti
í þeirri nefnd. Eins og við vitum, hefir það jafnan verið venja hjer í þinginu, að flutningsm. eigi sæti í þeim
nefndum, sem athuga málin, sein þeir
flytja.
Bencdikt Sveínsson: Jeg ætla
ekki að þrátta um það, hvort löglegt
sje, að taka frumv. þetta fyrir, enda er
um það þarflaust að deila, því að forseti hefír ákveðið, að málið skuli tekið
til meðferðar. En jeg tel það vel farið, að frumv. þetta er fram komið og vil
mæla hið besta með því, að það nái
fram að ganga.
Það er ekki af »drápgirni<, að jeg er
hlyntur þessu frumv., heldur þykir mjer
það koma illa við, að rjúpan skuli vera
alfriðuð einmitt þetta ár, þegar kjöt er
i afar háu verði og mikið er talað um
kjöteklu i landinu. Aigjörð friðun þetta
ár er alsendis óþörf, þvi að nú er engin
veruleg þurð á rjúpu í landinu, enda
væri þá rjettara að alfriða rjúpuna heldur eitthvertaf næstu árum, og þess mundu
landsmenn fremur óska. Það er mjög
undarlegt, ef menn vilja endilega halda
því til streitu, að alfriða rjúpuna nú í
fyrsta skifti frá þvi er landið bygðist,
einmitt þegar skortur er á kjöti í landinu og verð á því hærra en dæmi eru
tfl. Priðunartími rjúpunnar er svo langur, samkvæmt þessu frumv., að jeg get
varla trúað öðru en það fljúgi gegn um
deildina.

eldsneytis. En einkennilegast er það þó,
þegar þingmenn eru að tala um, að
ófriða hrafna og uglur i þessu skyni,
fugla, sem engum er kunnugt um, að
nokkur íslendingur hafí á æfi sinni
lagt sjer til munnns.
Jeg vil, að rjúpunni fjölgi, og þess
vegna vil jeg, að frumv. verði felt, þvi
að jeg er vis þess, að rjúpnadrápið
kemur okkur ekki að neinu liði, til þess
að afstýra hungursneyð, enda vonandi,
að hún standi ekki nærri dyrum og
aumingja rjúpan megi hafa sitt friðarár — eitt ár af hverjum 7 — ofsóknarlaust. Jeg vona, að háttv. flutnm frumv.
verði þetta ljóst, þegar honurn er bent
á það, og haldi því ekki til streitu.

Flutnin. (Jóhann Eyjólfsson):
Jeg bjóst ekki við löngum umræðum um
þetta mál. En fyrst menn hafa farið
nokkrum orðum um frumv. þetta, og
fundist athugavert að samþykkja það,
þá verð jeg að athuga ögn nánar þau
atriði. Háttv. 1. þingm. Rang. (E. J.)
hjelt því fram, að með þessu frumv.
væri jeg að leitast við að ófriða rjúpuna. En ef hann athugar þetta nánar,
hlýtur hann að sjá, að hjer er ekki um
slikt að ræða, heldur eykst friðunartiminn um nokkurn tima árlega, sem vegur fyllilega á móti þvi, þó að rjúpan
yrði ófriðuð 7. hvert ár.
Það er skoðað þannig af sumum, að
jeg komi fram með þetta frumv. af
drápgirni, og af veiðiskaparlöngun; en
jeg hefl bent á, að það eru fjölmargir
Einar Jónsson: Mjer kemur það menn, sem lifa allmikið á rjúpnaveiði.
einkennilega fyrir sjónir, að menn skuli Það væri því ilt fyrir þá menn, að vera
ætla sjer að forða þvi, að hungursneyð sviftir þessum bjargræðisvegi sjöunda
verði hjer i landi, með þvi, að ófriða hvert ár, og eins teptust verslunarviðfugla, og að þeir láti sjer detta í hug, skifti á þessari vöru þau árin við önnað fuglakjöt geti komið að nokkru veru- ur lönd, og það getur verið mjög atlegu liði, er um þetta er að ræða. Mjer hugavert.
virðist það vera svipað þvi, að mönnAf þessum ástæðum virðist mjer miklu
um væri sagt, að hafa lambaspörð til heppilegra, að stytta þann tima árlega,
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er drepa má rjúpuna, en hafa hana þá
ekki friðaða þetta áminsta ár. Mjer
hefir heyrst það á háttv. deild, að frv.
þetta ætti ekki að ganga fram, en ef
háttv. deild athugar, að með þessu eru
gjörðar umbætur á því fyrirkomulagi,
sem nú er, þá ætti hún að samþykkja
þetta litla frumv.
Annars get jeg ekki sjeð það, sem
háttv. 1. þingm. Rang. (E. J.) þykist
sjá, að rjúpan sje einskis virði. Rjúpan
er góður matur, og svo fæst matur fyrir aurana, sem hún er seld fyrir, og hefir
mörgum manninum orðið að góðu sá
matur, sem fengist hefir fyrir þessa
aura.
Einar Jónsson: Það er svo undarlegt með mig, að jeg er svo vinfastur, að mjer þykir vænna um sessunaut
minn en aðra, sem fjær eru. En þrátt
fyrir þetta vil jeg ekki fallast á fjarstæður hans.
Þar sem hann segir, að hann vilji
friða rjúpuna, þá hefi jeg bent á, að svo
er í raun og veru ekki. En að honum
þurfi að vera þetta áhugamál sjálfs sín
vegna, eða hafi komið fram méð frumv.
af drápgirni, dettur mjer ekki i hug að
segja, því að hann hefir væntanlega nóg
fyrir sig, annað en rjúpnakjöt; væri
enda jafn kjötlaus fyrir því. Og þar
sem háttv. þingm. Mýr. (J. E.) segir,
að nógur matur sje í aurunum, er fyrir
rjúpuna fást, þá má auðveldlega snúa
út úr þeim orðum hans, því að jeg býst
við, að hann hafi aldrei borðað tvieyring.
En vildi nú einhvern tíma svo ólíklega tiJ, að háttv. flutnm. frumv. (J. E.)
yrði staddur í kirkju og heyrði til
aumingja rjúpunnar, sem veret væri útleikin eftir byssu veiðimannsins, þá er
jeg vis þess, að honum myndi verða ilt
innanbrjósts, fá reglulegt samviskubit
af því, að hafa barist fyrir að ófriða

haná. En af því, að mjer er vel við
háttv. flutnm. frumv. (J. E.), þá vil jeg
ekki fara frekar út í þetta, en sje það
á öllu, að hann muni ekki þekkja mikið til rjúpnaveiða, hefir víst aldrei verið
skytta og er vist klaufi yfir höfuð.
Bjðrn Hallsson: Þessar umræður
eru orðnar einkennilegar, ekki síst á
milli sessunautanna yfir i horninu.
Annars kemur mjer þetta frv. þannig
fyrir sjónir, að það sje gott að flestu
ieyti. Það, sem jeg vil benda á, er, að
rjúpurnar má nú skjóta frá 15. sept. til
1. febr., en samt með þeirri breytingu,
sem á lögunum var gjörð 1913, að þá
voru þær alfriðaðar 7. hvert ár, miðað
við áramót. Jeg lit svo á, að þessifriðun á rjúpunni 7. hvert ár, komi að litlum notum, því að þar eð friðunin er
bundin við áramót, þá er ekki hægt að
segja, hvort rjúpan er skotin í desember
eða janúar. Af því leiðir, að mjög auðvelt er að brjóta lögin, án þess nokkuð
sje hægt við að gjöra. Jeg held menn
hafi lika ekki fengist mikið um það síðasta vetur, þótt lögin væru brotin. En
áður held jeg það hafi verið mjög lítið.
Þetta frumv. styttir tíma þann, sem
rjúpur eru ófriðaðar þessi sex ár, en
fellir á burtu 7. hvert ár, þannig, að
þá megi drepa þær eins lengi og hin
árin sex. Af því sem jeg hefi tekið
fram, virðist mjer þetta alveg rjett stefna,
og þess vegna mun jeg styðja þetta mál.
Mjer finst jafnvel, að rjett væri að færa
tímann lengra fram, færa hann fram í
miðjan október, til þess ekki sje verið
að drepa unga á meðan þeir eru íhópum. En samt gjöri jeg það ekki að
kappsmáli og get jafnvel, til samkomulags, verið með þvi, að sett sje takmarkið 1. okt. til 1. febr. um ófriðunartima.
Pjetur Jónsson:

Þetta frumv. á
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ekkert skylt við frumvarpið um fuglafriðun, er lá bjer fyrir í deildinni
fyrir skemstu, því að frumv. það, sem
hjer ræðir um, er ekki komið fram til
þess, að ráða lítilsháttar bót á yfirvofandi 'matvælaskorti, heldur er hjer að
eins að ræða um breyting á fuglafriðunarlögunum til frambúðar, að upphefja
það ákvæði er gjört var 1913, að rjúpan skyldi vera alfriðuð 7. hvert ár.
Mjer virðist það, satt að segja, nokkuð fljótráðið, að upphefja þetta ákvæði
úr lögunum, áður en fengin er reynsla
um það, hvernig þetta ákvæði kunni að
gefast. Jeg veit með vissu, að það eru
margir ánægðir með þessi friðunarákvæði,
eins og þau eru nú. Ætti þvi að bera
þetta undir atkvæði manna yfirleitt í
landinu, ef menn vilja bera fyrir sig
þjóðarviija um þetta.
Því er þannig háttað, að í mínu hjeraði, og jafnvel í Þingeyjarsýslu allri, er
rjúpnaland mikið, og það er mjer að
minsta kosti kunnugt um, að menn þar
höfðu yfirleitt ekkert út á þetta að setja.
Enda fæ jeg ekki sjeð, að það sje óhagkvæmara, að hafa veiðitimann eins langan og nú er í lögunum, og svo alfriðun
7. hvert ár, heldur en að stytta veiðitimann árlega, en taka aftur friðarárið
og þannig hafa friðunartímann í heild
sinni álika langan. Þvert á móti er
þetta fyrirkomulag óhagkvæmara fyrir
marga.
Jeg þekki ekki tii þess, að rjúpnaveiðar sjeu nokkursstaðar hjer á landi
sjerstakur atvinnuvegur. En hitt er
rjett, að þær eru hjálpar-atvinnuvegur
fyrir þá, er rjúpnalöndin eiga. En þess
verður lika að gæta, að frumv. þetta
útilokar sum hjeruð frá rjúpnaverslun,
ef það verður að lögum, og yrði þó enn
verra, ef friðunartiminn væri færður til
15. október. í sumum hjeruðum er
ómögulegt að senda til útlanda þær
Alþt. 1915. B. IH.

rjúpur, sem veiðast um og eftir miðjan
október, svo þau útilokast þá alveg frá
rjúpnaversluninni. Sumstaðar hagar
svo til, að rjúpan flýr úr þeim iöndum,
sem hún ækslast i, þegar liðuráhaust;
flýr í fjöll og hraun. Þeir, sem meet
tilkall e<ga tii rjúpunnar, missa hana
því að mestu, þegar friðunartíminn nær
iangt á haust fram.
Flutningsm. (Jóhann Eyjólfsson): Það er ekki hægt að segja, að
frumv. hafi verið tekið vingjarnlega i
háttv. deild, og þarf jeg ekki að vera
hissa á þvi. En á hinu er jeg hissa,
að þvi skuli bafa verið tekið með eins
miklum misskilningi og raun hefir á
orðið. Á jeg þar aðallega við háttv.
1. þm. Rang. (E. J.), er jeg ætla þó
ekki að svara að þessu sinni, þvi mjer
virðist hann nú vera þannig á sig kominn, að það væri ekki viðeigandi eða
gustuk að taka orð hans öll mikið til
greina.
Háttv. þm. S.-Þing. (P. J.) taldi það
verr farið, að breytt væri fuglafriðunarlögunum að því leyti, sem frumv. fer
fram á. En jeg vil benda háttv. þm.
S.-Þing. á það, að það hlýtur að vera
til bóta, þó nokkrum mönnum verði ef
til vill ekki gjört neitt til hags með
þessu, ef allur þorri manna vinnur við
það.
Sami háttv. þm. (P. J.) sagði, að rjúpnaveiðar væru ekki sjerstök atvmnugrein.
Það er alveg rjett. Enda hefi jeg að
eins sagt, að þær væru hjálpar-atvinnugrein, og erum við þá sammála um það
atriði. En það veit jeg raeð vissu, að
svo mikið kveður að þessari atvinnugrein, að það yrði tilfinnanlegur bagi
fyrir þá, er hana hafa stundað, ef þeir
yrðu sviftir henni. Jeg þekki marga
bændur, er hafa haft styrk af rjúpnaveiðum og þurft að lifa af þessari
99
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atvinnu 7. hvert árið, engu síður en
hin sex.
Jeg hefi ekki mikið talað um þjóðarvilja í þessu sambandi. En jeg hugsa,
að það fyrirkomulag, er frumv. fer fram
á> sje hagkvæmara, og það sem til hags
horfir, vilja menn yfirleitt að leitt sje í
rjetta átt. Þar sem jeg hefi þessa sannfæringu, þá býst jeg við því, að mönnum muni það fremur kært, að frumv.
verði samþykt.
Þó að þetta sje ekki dýrtíðarráðstöfun, þá myndi þó mörgum manninum,
og það kaupstaðarbúum lika, þykja það
hvimleitt, að mega ekki skjóta rjúpuna
sjer til bjargar og gagns. Frumv. hefir
því þann mikla kost, að um leið og það
fer fram á að gjörðar verði lagabreytingar, felur það í sjer ekki svo lítilvægar dýrtíðarráðstafanir á komanda
vetri.

já:
nei:
Eggert Pálsson,
Jón Jónsson
Benedikt Sveinss., Sig. Sigurðsson,
Björn Kristjánsson, Sveinn Björnsson.
Einar Arnórsson,
Guðm. Hannesson,
Hjörtur Snorrason,
Jóhann Eyólfsson,
Jón Magnússon,
Magnús Kristjánss.,
Matthias Ólafsson,
Pjetur Jónsson,
Sigurður Eggerz,
Sig. Gunnarsson,
Skúli Thoroddsen,
Stefán Stefánsson,
Þór. Benediktsson.
Guðm. Eggerz greiddi ekki atkv., og
taldist til meiri hlutans.

ATKVGR.:
Frumv. vísað til 2. umr. með 13 : 9
atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
}á:
nei:
Bjöm Hallsson,
Bjöm Kristjánss.,
Eggert Pálsson,
Guðm. Eggerz,
Bened. Sveinsson, Hjörtur Snorrason,
Einar Arnórsson, Pjetur Jónsson,
Guðm. Hannesson, Sigurður Eggerz,
Hannes Hafstein, Sig. Gunnarsson,
Jóhann Eyólfsson, Sig. Sigurðsson,
Jón Jónsson,
Skúli Thoroddsen,
Jón Magnússon,
Þór. Benediktsson.
Magnús Kristjánss.,
Sveinn Björnsson.
Matthias Ólafsson og Stefán StefánsBon greiddu ekki atkvæði, og töldust til
meiri hlutans.
Þrir þingmenn voru ijarstaddir.
Frumv. vísað til landbúnaðarnefndar
með 18 : 4 atkv. að viðhöfðu nafnakalli,
og sögðu
jd:
nei:
Björn Hallsson,
Hannes Hafstein,

Á 40. fundi í Nd., mánudaginn 23.
ágúst, var frumv. tekið til 2. u m r.
(A. 319, n. 455 og 459, 460).
Framsðgnm. meiri hl. (Guðm.
Hannesson): Jeg hefi engu að bæta
við það, sem stendur í nefndaráliti meiri
hlutans. Þar er skýrt tekið fram, af
hverjum ástæðum meiri hluti nefndarinnar ráði til þess, að fella frumvarp
þetta.
Framsm. minni hl. (Jóhann
Eyjólfssonp: Nefndarálit minni hlutans tekur fram ástæður þær, er liggja
til breytingartillögunnar á þingskj. 460.
Okkur sýnist meiri hlutinn ekki hafa
fært fram nægilegar ástæður til þess, að
frumvarpið verði felt þess vegna. Minni
hlutinn leggur áherslu á það, að ekki
sje kipt í burtu því ákvæði, að rjúpan
sje friðuð í jöfnu hlutfalli öll árin. Það
er ilt fyrir þá fyrst og fremst, sem atvinnu hafa af rjúpnaveiðum, að mega
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ekki skjóta rjúpuna í eitt ár af sjö, og
lítill vafl á því, að verslunin spillist, ef
útflutningur hættir heilt ár í einu. Útlendingar vilja alveg eins fá að eta
rjúpuna það árið eins og hin, og taki
fyrir útflutning hjeðan, þá leita þeir
bara tíl annara landa. Sú ástæða, að
rjúpan sje minna friöuð með því fyrirkomulagi, sem við viljum hafa, er ekki
rjett. En minni hlutinn hefir og komið
fram með breytingartillögu, þar sem
friðunin er færð frá 10. til 1. október,
því við höfðum heyrt, að mörgum, sjerstaklega Norðlendingum, þætti ilt að
mega ekki byrja að skjóta fyrr en þann
10. Meiri hluti nefndarinnar álítur, að
rjúpan verði skotin með iniklu meira
kappi, ef friðunartiminn væri lengdur,
og það svo, að hætta gæti af því stafað. Jeg skil nú satt að segja ekki þessa
röksemdafærslu, því eftir henni værí
sennilega heppilegast að ófriða rjúpuna
alt árið, vegna þess, að þá myndi enginn leggja kapp á að drepa hana. En
jeg hygg, að rjúpan myndi verða skotiu
af jafnmikilli ákefð allan árs hringinn,
og munu allir, sem til þekkja, sanna
mitt mál i þessu efni.
Jeg get ómögulega sjeð, að betra væri
að smella þessu eina ári til friðunar
inn í á hverjum sjö árum, enda hefi jeg
og enga góða ástæðu heyrt fram borna,
er sanni það. Jeg hygg líka, að slikt
ákvæði sje ekki til í neinum friðunarlögum, þau munu hafa friðunina í jöfnu
hlutfalli öll árin.
Það var aðallega þetta, sem jeg vildi
leggja áherslu á; annars skal jeg ekki
fara fleiri orðum um þetta að sinni.
Magnús Kristjánsson : Jeg skil
ekki i öðru en að háttv. deild taki vel
i þetta frumvarp. Jeg man ekki betur
en að einmitt sama atriðið væri til umræðu í dýrtíðarmálinu sæla, og gekk þá

hjer í gegnum deildina, enda var það
ekki nema eðlilegt og sjálfsagt, eins og
nú er ástatt.
Þótt nú háttv. Ed. feldi hitt frumvarpið, þá sje jeg ekki, að þessi háttv.
deild þurfí endilega að beygja sig þannig,
að hún geti ekki samþykt þetta frumvarp, sem gengur í sömu átt. Þegar
þess er gætt, að talsvert af mönnum á
nú þröngt í búi, með fram vegna ófriðarins, þá skil jeg ekki að menn sjeu á
móti því, að gjöra þessar ráðstafanir, og
það því fremur, sem þetta er í fullu
samræmi við það, sem þessi hv. deild
hefir alveg nýlega samþykt. Mjer sýnist þess vegna, að háttv. deild taki vel
í þetta mál; því þó að menn kunni að
segja, að ekki sje mikil björg i þessu,
þá veit jeg þó, að ef þetta mál nær
fram að ganga, þá getur það orðið að
talsverðu gagni fyrir ýms hjeruð, þar
sem jeg þekki til. En jafnframt hefði
þurft aö banna útflutning, ef vel ætti
að vera. Hvað frumvarpið að öðru
leyti snertir, þá tel jeg það ekki til bóta,
að láta friðunartímann ná svo langt
fram á haustið, sem þar er til tekið, en
úr þvi er bætt með breytingartillögu
rainni hlutans á þgskj. 460.
Jeg sje ekki ástæðu til þess, að fjölyrða frekar um þetta; hygg að mönnum
sje það svo ljóst, og undarlegt þætti mjer,
ef háttv. deild tæki nú upp á þvi, að
vera þessu mótfallin.
Pjetur Jónsson: Jeg get ekki vel
skilið rök háttv. þm. Ak. (M. K.) fyrir
þvi, að háttv. deild væri i betra samræmi við sjálfa sig, ef hún samþykti
þetta frumvarp en ef hún fellir það.
Ef það er raeiningin, að fitja upp á
sama málinu aftur og hjer var á ferðinui fyrir skemstu, og sem jeg þá reyndar greiddi atkvæði með, þá kemur það
algjörlega í bág við þingsköpin, að fara
99*
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er jeg hræddur um, að segja megi hið
sama um ræðu hv. þm. S.-Þing. (P. J.),
því ekki skildi jeg rökfærslu hans um
það, að ógjörningur væri að breyta þessum lögum. Raunar eru ekki æfinlega
hans vegir mínir vegir, svo það er ekkert undarlegt, þótt við sjeum ekki alveg
á einu máli um þetta. Mjer finst hann
stundum vera nokkuð kreddufastur og
hafa tilhneigingu til að byggja jafnan
á einhverjum gömlum reglum og grundvallarsetningum, sem hann sjálfur kann
að hafa sett, endur fyrir löngu. En
tímarnir breytast, og jeg gjöri ekki mikið úr því, að þau iög hljóti endilega að
vera órjúfanleg, sem hann kann að hafa
átt einhvern þátt í að setja.
Jeg skil ekki, hvaða hættu getur af
því leitt, að gjöra þessa ráðstöfun, sem
hjer er farið fram á. Hjer er í rauninni farið fram á hið sama, sem í hinu
frumv., sem samþykt var hjer nýlega,
en sem felt var í Ed. Og jeg sje ekki
betur en að þetta megi skoða sem bráðabirgða ráðstöfun, alveg eins og það.
Jeg skil ekki röksemdafærslu háttv.
þm. S.-Þing. (P. J.), nema gengið sje út
frá þvi, að þessu ákvæði megi aldrei
breyta. En jeg hefi aldrei heyrt, að
að fuglafriðunarlögin sjeu þannig úr
garði gjörð, að þau sjeu óbreytanleg.
Og ef þeim má breyta, þá má einnig
breyta þessu ákvæði. Þetta hygg jeg
að öllum sje Ijóst.
Jeg verð að efast um, að það sje mikils virði að alfriða rjúpuna sjöunda
hvert ár. Að minsta kosti hygg jeg, að
háttv. þm. S.-Þing. (P. J.) og aðrir eigi
erfitt með að sanna, að það hafi miKinn
árangur. Eftir þessu frumv. er friðunartími rjúpunnar lengdur frá því, sem
nú er, jafnframt því sem hún er ekkert
árið alfriðuð, og það tel jeg í alla staði
eðlilegra og rjettara. Eins og tekið er
Magníis Kristjánsson: Hafl það fram í nefndaráliti minni hlutans, getur
yerið torskilið, sem jeg sagði áðan, þá það haft óþægileg áhrif á viðskiftasam-

að ræða mál, sem einu sinni er búið að
fella af þinginu, þó aldrei nema það komi
fram í örlitið breyttu formi. En ef það
er ekki, þá er um hitt að ræða, að
breyta til frambúðar friðunarlögunum,
sem samþ. voru i hitt eð fyrra hjer á þinginu, og nema nú friðunarár rjúpunnar
úr lögum. Samþykti hv. deild þetta,
þá verð jeg að segja, að jeg skil ekki
í samræmi hennar við sjálfa sig.
Jeg heyrði, að hv. framsögum minni
hlutans (J. E.) ber því við, meðal annars, að þessi eins árs friðun myndi hafa
I för með sjer eyðileggingu á markaðinum. Jeg hefi nú í 20—30 ár fengist
við útflutning og sölu á rjúpum, og hefi
flutt út 10,000—20,000 á ári, og mjer er
alsendis ókunnugt um það, að þetta
friðunarár myndi spilla fyrir markaði
islenskrar rjúpu.
Á heimsmarkaðinum er selt svo mikið af fugli, að þess gætir ekki ýkjamikið, sem kemur frá Islandi. Jeg held
þess vegna, að þetta sje bara viðbára
hjá hv. frsm. minni hl. (J. E.). Áður en
þessi ársfriðun kom til, komu einmitt
fram raddir um það, að rjettast mundi
að alfriða rjúpuna í 5 ár samfleytt, svo
hún gæti náð sjer fyllilega aftur. Þetta
var þá miðlunarvegur, sem farinn var,
að lengja friðunartímann eftir megni á
hverju ári og svo að friða rjúpuna alveg eitt árið af hverjum sjö. Að fara
nú að rífa þetta niður, er því að kasta
burtu með annari hendinni, því sem
gjört er með hinni, og jeg álít slikt
gutl fram og aftur hreinustu vanvirðu
fyrir Alþingi. Færi nú svo, að frumv.
yrði samþykt, þá er þó brtt. á þgskj.
360 til bóta, en rjettast held jeg væri
að láta friðunartimann halda sjer óhögguðum frá því, sem samþykt var í hitt eðfyrra og gjört að lögum þá.
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bönd þeirra manna, sem versla með
þessa vöru, að rjúpan er alfriðuð heilt
ár í einu. Yflrleitt virðist mjer ýmislegt mæla með þvi, að breyta friðunarlögunum á þann hátt, sem hjer er farið
fram á, en hins vegar sje jeg ekkert
mæla á móti því. Rjúpunni stafar
minni hætta af veiðiskapnum en þeirri
hættu, sem henni stafar af harðindum.
En jeg gjöri ekki ráð fyrir, að háttv.
þm. S.-Þing. (P. J.) nje aðrir sjái sjer
fært að friða hana fyrir hungri og harðrjetti.
Jeg skal svo ekki eyða fleiri orðum
að þessu. Jeg held þvi fast fram, að
eftir atvikum sje frumvarp þetta í alla
staði vel viðeigandi.
Prumv. var tekið út af dagskrá.

Á 41. fundi í Nd., þriðjudaginn 24.
ágúst, var frumv. aftur tekið til 2.
u m r., og aftur tekið út af dagskrá.
Á 42. fundi i Nd., miðvikudaginn 25.
ágúst, var frumv. enn tekið til 2. u m r.
(A. 319, n. 455 og 459, 460).
Framsro. minni hl. (Jóhann
Eyjólfsson): Það er svo langt síðan
þetta mál var seinast til umræðu, að
jeg er hálfbúinn að gleyma þvi, sem
þá var sagt um það.
Það er náttúrlega talsvert álitamál,
hve lengi þurfí að friða þessa fuglategund. Það var ekki heldur það, sem
við gjörðum að kappsmáli. Það, sem
minni hlutinn lagði áherslu á, var fyrirkomulag friðunarinnar, að það gengi
jafnt yfir öll árin, og þóttíst jeg færa
ljós rök fyrir því í nefndarálitinu, að
þessi friðun sjöunda hvert ár væri ranglát og skaðleg, sjerstaklega fyrir þá
raenn, sem atvinnu hafa af rjúpnaveið-

um, þegar lítið er annað að gjöra, og
eins vegna verslunarviðskiftanna út
á við.
Háttv. þm. S.-Þ. (P. J.) andæfði þvi,
að þetta hefði nokkur áhrif á verslunarviðskiftin og vitnaði til 20 ára reynslu
sinnar á rjúpnasölu. Jeg ætla ekki að
gjöra litið úr verslunarreynslu hans, en
benda vil jeg honum á það, að á þessum 20 árum hefir það aldrei komið fyrir, að einu og einu verslunarári væri
kipt út úr. Jeg tek gjarnan tillit til
þess, sem hann segir, en ekki þó meira
i þessu efni, heldur en til þess, sem
aðrir verslunarfróðir menn segja. Jeg
tek lika tillit til þess, hvað mjer sýnist
sjálfum, og enn fremur verð jeg, og það
ættu aðrir lika að gjöra, að taka tillit
til þess, hvað þetta þýðir fyrir þá menn,
sem stunda þessa atvinnu. Það, sem
mjer virtist vera aðalástæðan hjá honum á móti því að breyta lögunum, var
það, að lögin eru ný og lítt reynd. Því
miður heflr sá hugsunarháttur oft komið fram, að það megi ekki laga lög, af
því að þau sjeu ung. Það var alment
álitið, þegar þessi smíðisgripur sást fyrst
i hjeruðunum, að hann væri ekki fallegri en svo, að það þyrfti fljótlega að
laga hann. Jeg heyrði það jafnvel talað, að þingið skyldi hafa skömm fyrir
gjörðir sínar í þessu efni. Þó eitthvert
smiði sje nýtt, þá þarf að laga það, ef
það er illa gjört, og sannast að segja,
eru mörg verk, jafnvel frá þinginu, þótt
þau sjeu nýlega af hendi leyst, á því
óþroskastigi, að þau þurfa endurbóta
með. Jeg skal ekki deila um það, hvort
friðunartiminn sje of langur. Það er
að eins fyrirkomulagið, sem jeg get alls
ekki felt mig við.
Til samkomulags
myndi jeg ganga inn á, að friðunartíminn sje annað hvort aukinn eða færður
til.
Mjer heyrðist á háttv. þm. S,-Þing,
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(P. J.), að það væri kann ske þörf á að
friða rjúpuna enn lengri tíma, eða fleiri
ár i einu. Jeg skil ekki, hvaða þörf
getur verið á því, þvi að í þeim bygðarlögum, þar sem jeg þekki til, er ekki
að sjá, að rjúpunni fækki, enda þótt
töluvert sje drepiö af henni árlega. Jeg
man eftir því, að í harðindunum 1881
—82 fækkaði rjúpunni mjög mikið. Þá
fjell hún unnvörpum, en siðan hefir
henni fjölgað aftur ár frá ári æ meira
og meira. Það sjest.best á verslunarskýr8lunum, að verslunin hefir síðan alt
af verið að aukast. Enda er áreiðanlega eins hægt um vík að veiða rjúpuna nú eins og áður. Mjer finst það
vera gengið nokkuð nærri persónufrelsi
þeirra manna, sem stunda þessa atvinnu,
ef nú á að svifta þá henni ár og ár í
‘ bili. Það getur verið, að þeir, sem eiga
við góð kjör að búa, skilji þetta ekki,
en þeir, sem fyrir því óláni verða, að
eiga við erfið kjör að búa og hafa unnið við það sjer til bjargar, að veiða rjúpur, skilja það þá því betur, hvað það
er, að vera sviftir leyfi til að stunda
atvinnu sína, eins og þeir hafa áður
gjört.
Framsögum. meiri hl. (Guöm.
Hannesson): Jeg býst við þvi, að
sjeu fleiri en jeg, sem ekki eru svo
fróðir í þessu máli sem skyldi. Aðalatriðið er, hvort hætta sje á að rjúpunni fækki eða ekki. Það mun hafa
vakað fyrir þeim, sem fuglafriðunarlögin sömdu, að hætta væri á því. Sje
svo, er lítill efi á þvi, að það myndi
draga drýgra, ef rjúpan væri alfriðuð
eitt ár við og við.
Hvað verslunina snertir við útlönd,
er þess að gæta, að íslenskar rjúpur eru
ekki nema örlitill hluti af öllum þeim
sæg fugla, sem þar koma á markaðinn.
Það er lítil bætta á því, að hún gangi
ekki út á erlendum markaði, Hvað mig

persónulega snertir, er jeg ekki svo
fróður um þessa hluti, að jeg geti mikla
áherslu á þetta lagt. En annars þykir
mjer líklegt, að efri deild felli þetta
framv., ef það kemst til hennar. Þar
var nýlega felt annað frv. líks efnis,
og jeg tei víst, að þetta yrði látið fara
sömu leiðina. — En hvað sem þessu líður, þá er það víst, að meiri hluta nefndarinnar sýndist ekki rjett að samþykkja
þetta frumv. hjer í deildinni.
ATKVGR.:
Brtt. 460 samþ. með 14 shlj. atkv.
1. gr. svo breytt samþ. með 12 : 9 atkvæðum að viðhöfðu nafnakalli, og
sögðu
nei:
já:
Bjöm Kristjánsson,
Björn Hallsson,
Eggert Pálsson,
Hjörtur Snorrason,
Einar Arnórsson, Guðm. Hannesson,
Hannes Hafstein, Matth. Olafsson,
Jóhann Eyjólfsson, Pjetur Jónsson,
Jón Jónsson,
Sigurður Eggerz,
Jón Magnússon,
Sig. Sigurðsson,
Magnús Kristjánss., Skúli Thoroddsen,
Stef. Stefánsson.
Sig. Gunnarsson,
Sveinn Björnsson,
Þorleifur Jónsson,
Þór. Benediktsson.
Fjórir þingmenn voru fjarverandi.
2. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frumv. vísað til 3. umr. með 11
atkv.

Á 44. fundi i Nd., föstudaginn 27.
ágúst, var frumv. .tekið til 3. u m r.
(A. 537).
Enginn tök til máls.
ATKVGR.:
Frv. samþ. með 15 : 7 atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
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nei:
Björn Kristjánsson,
Bjöm Hallsson,
Guðm. Hannesson,
Eggert Páísson,
Bened. Sveinsson, Hjörtur Snorrason,
Sig. Eggerz,
Bjarai Jónsson,
Einar Amórsson, Sig. Sigurðsson,
Hannes Hafetein, Skúli Thoroddsen,
Jóhann Eyjólfsson, Stefán Stefánsson.
Jón Jónsson,

Jón Magnússon,
Magnús Kristjánss.,

Matth. Ólafsson,
Sig. Gunnarsson,
Sveinn Björnsson,
Þorleifur Jónsson,
Þór. Benediktsson.
Einar Jónsson, Guðmundur Eggerz og
Pjetur Jónsson fjarverandi.
Frumv. afgreitt til Ed.
(A. 600?.

15.

Sóknargjðld utanþjóðkirkjumanna.
Á 37. fundi í Nd., fimtudaginn 19. ág.,
var útbýtt
Frumvarpi til laga um breyting á lögum
nr. 40, 3O.júlí 1909 um sóknargjöld. (A.
437 [Frá lögtakslaganefndinni]).
Á 39. fundi i Nd., laugardaginn 21.
ágúst, var frv. tekið til 1. u m r.
Frsm. (Benedikt Sveinsson):
Nefnd sú, er sett var til þess, að athuga
lögin um sóknargjöld, hefir leyft sjer
að koma fram með þetta litla frumv.,
og það var samhuga ráð nefndarinnar,
að bera fram þessa breyting á sóknargjöldunum. Nefndin leit svo á, að það
væri of mikil íhlutun frá hálfu hins
opinbera, að ákveða nokkuð um það,
hvert Iágmark skyldi á safnaðargjölcLum. Hún áleit, að slikt ætti að verá

á valdi sjálfra safnaðanna, en engar
skorður settar um það af löggjöfinni.
Þetta getur heldur aldrei orkað miklum
mismun. Lágmarkið er nú kr. 2,25, og
sennilega er enginn söfnuður álandinu,
er sjer sjer fært, að færa það lágmark
niður til muna, eða afnema gjöldin i bráð.
Og þótt sóknarmenn vildu færa það niður um eina krónu, þá ættu þeir að fá
að vera sjálfráðir um það. Og hvað
snertir þau trúarfjelög, er ekki standa
undir vernd ríkisins, þá ættu þau að
sjálfsögðu að fá að sigla sinn eigín sjó.
Þetta mál er svo einfalt, að það þarf
ekki skýringar við. Lög þessi hafa að
likindum verið sett til þess, að menn
færu ekki úr þjóðkirkjunni, til þess að
losna við gjöld sín. En mjer sýnist sem
tæplega sje sæmandi fyrir hina evangelisku lútersku kirkju, að reyna til
þess, að halda i menn þá, er ekki hafa
meiri áhuga á málefnum hennar en svo,
að þeir láta sig muna um hvort þeir
eiga að borga krónunni meira eða minna,
enda enginn ávinningur í sliku fyrir
kirkjuna frá kristilegu sjónarmiði. Jeg
vona, að háttv. þingmenn taki máli
þessu vel og leyfi þvi að fara rakleiðis
i gegn um deildina.
ATKVGR.:
Frumv. vísað til 2. umr. með 13 shlj.
atkvæðum.

Á 40. fundi i Nd., mánudaginn 23.
ágúst, var frumv. tekið til 2. u m r. (A.
437).
Framsm. (Benedikt Sveinsson):
Jeg skýrði frá skoðun minni á þessu
málefni við 1. umr. og hefi engu þár
við að bæta. Sje jeg þess vegna ekki
ástæðu til þess, að tefja neitt fyrir málinu, en vona að eins, að menn hafi ekki
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breytt skoðunum sinum á því að það
var samþ. hjer við 1. umr.
Ráðherra: Mig minnir, að frumv.
um sama efni sje í nefnd í Ed. Finst
mjer þess vegna, að þetta frumv. hjer
mætti bíða, uns hitt kemur úr nefndinni,
og vil því skjóta því til hæstv. forseta,
að taka málið út af dagskrá.
Framsm. (Benedlkt Sveinsgon):
Það er alveg rjett hjá hæstv. ráðherra,
að þægilegast væri, að ræða bæði frumv.
í einu. En þar setn óvíst er, hve nær
frumv. kemur úr nefnd í Ed., þá getur
vel sparast tírai á þvi, að afgreiða málið
hjeðan nú þegar og til Ed., svo að það
komist þá þar í sömu nefndina sem hitt
frumv.
Ráðherra: Jeg vildi að eins leyfa
mjer, að gjöra þá athugasemd, að vel
gæti farið svo, að málunum yrði lokið
jafn snemma í deildunum, svo að frv.
mættust á miðri leið og væri þá hálf
óviðfeldið, að fá þannig tvo frumvarpsbúta um breyting á sömu lögunum.
Framsm. (Benedikt Sveinsson):
Jeg hefi rjett í þessu fengið að vita, að
hitt frumv. er vel geymt í nefnd í Ed.,
og engin hætta á, að það komi þaðan
fyrat um sinn. Verð jeg því að halda
þvi fram, að þagkvæmast sje, að senda
þetta frumv. til efri deildar, ef sama
nefndin á að fjalla um bæði frumv.
ATKVGR.:
Tillaga um, að taka málið út af dagskrá, feld með 12 : 7 atkv. að viðhöfðu
nafnakalli, og sögðu
nei:
Eggert Pálsson,
Björn Hallsson,
Einar Arnórsson, Benedikt Sveinsson,
Hannes Hafstein, Bjöm Kristjánsson,
Matthías Olafsson, Guðm. Hannesson,

já:
nei:
Pjetur Jónsson,
Jóhann Eyjólfsson,
Skúli Thoroddsen, Jón Jónsson,
Stef. Stefánsson,
Magnús Kristjánss.,
Sig. Gunnarason,
Sig. Sigurðsson,
Sveinn Björnsson,
Þorleifur Jónsson,
Þór. Benediktsson.
Sex þingmenn voru ekki viðstaddir.
Frumv. vísað til 3. umr. með 12 shlj.
atkvæðum.

Á 42. fundi i Nd., miðvikudaginn 25.
ágúst, var frumv. tekið til 3. u m r. (A.
437).
Enginn tók tii máls.
ATKVGR.:
Frumv. samþ. með 12 samhlj. atkv.
og afgreitt til Ed.
(A. 534).

10. Fátækralagabreyting.
Á 29. fundi í Nd., þriðjudaginn 10.
ágúst, var útbýtt
Frumvarpi til laga um Freyting á fátœkralögum. nr. 44, 10. nóv. 1905,
eins og það var samþ. við 3. umr. I
Ed. (A. 273).
Á 31. fundi í Nd., fimtudaginn 12.
ágúst, var fmmv. tekið til 1. urar.
Jón Magnússon: Jeg verð að játa,
að jeg skil ekki vel, að svona frumv.
skuli geta komið fram nú. Jeg get ekki
betur sjeð en að það sje béin afturför,
að fara nú að gjöra það að skilyrði
fyrir sveitfesti, hvar menn hafi dvalið
lengst. Það ætti öllum að vera skiljan-
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legt, að það er svo fjarri því að bæta
úr þvi, sem nú er, að það er stórum til
hins verra. Liklega væri það æskilegast, að þurfandi mönnum væri veitt
hjálp þar, sem þeir eru, þegar þeir verða
þurfandi. Ef það á að skera úr, hvar
dvölin hafi verið lengst, hygg jeg, að
oft geti orðið talsvert örðugt að upplýsa
þetta, og verði enn meiri vafningar á
sveitfestismálum en nú er. Jeg er
ekki á raóti þvi, að svéitfestistíminn
verði styttur, því að það var tillaga
mín á sinum tíma, að hann yrði ákveðinn 1 til 2 ár. En jeg er ekki viss um,
að það sje til bóta, að færa timann úr
10 árum i 5. Jeg vil ekki stinga upp
á þvi, að þetta frumv. verði felt nú
þegar, þótt það sje öfugt í meginatriðunum. Jeg leyfi mjer því að stinga
upp á, að því verði vísað til 5 manna
nefndar að umræðunni lokinni.

andi. Með þvi móti gæti svo farið, að
fátækir menn yrðu alveg friðlausir, og
er því sjáanlegt, að fyrir þá eru 5' ár
helmingi verri en 10 ár og 20 ár aftur
helmingi betri.
Háttv. 2. þm. Rvk. (J. M.) sagði, að
það væri best, að menn fengju hjálp
þar, sem þeir væru staddir, þegar þeir
yrðu þurfandi. Það gæti orðið til þess,
að menn ættu erfitt með að fá inni, því
að það myndi verða amast við, að fátækir menn flyttu inn í sveitirnar. . Það
er áreiðanlegt, að ef það fyrirkomulag
yrði lögfest, þá yrði þeim öllum mönnum, sem hætta sýndist á, að yrðu ósjálfbjarga, ómögulegt að fá inni i annari
sveit; þeir yrðu að vera alla sína æfi
þar, sem þeir hafa einu sinnilent. Það
er leiðinlegt til þess að vita, hvernig
fátækir menn eru hraktir sveit úr sveit,
og hafa einraitt oft og tiðum farið á
sveitina af því, að þeir hafa ekki fengið
að vera kyrrir, eða fengið að vera lausir við af8kifti sveitastjórnanna.

Jóhann Eyjólfsson: Jeg hefði
helst óskað, að þetta frumv. yrði felt
nú þegar. Þó er jeg ekki sjerstaklega
ATKVGR.:
mótfallinn nefnd, ef verða mætti, að
Frumv. vísað til 2. umr. með 13 shlj.
hægt væri að laga það.
Jeg er á sama máli og háttv. 2. þm. atkv.
Fimm manna nefnd samþ. með 16
Rvk. (J. M.), að sú breyting, sem hjer
er farið fram á, sje mikið til hine verra. shlj. atkv. og í nefndina kosnir með
En jeg hefi jafnan litið svo á, að þvi hlutfallskosningu:
Sigurður Sigurðsson,
styttri sem sveitfestistiminn væri, því
Jóhann Eyjólfsson,
verra væri það. Hjer er farið fram á
Þorleifur Jónsson,
að stytta hann úr 10 árum niður í 5 ár.
Sigurður GunnarsBon,
Það mun nú naumast skifta svo miklu
Hjörtur Snorrason.
máli fyrir sveitafjelögin, hvort hann er
lengri eða skemmri, en það getur haft
mikla þýðingu fyrir einstaklingana, þvi
að það er vitanlega verra fyrir þá, því
Á 47. fundi i Nd., þriðjudaginn 31.
styttri sem sá timi er, sem menn skifta
ágúst,
var frumv. tekið til 2. umr. (A.
sjer ekki af þeim. Það er enginn vafi
á því, að sveitastjómirnar geta ekki að •273, n. 576, 577, n. 578).
sjer gjört að fara að ýta af sjer fátækmeiri hl. (Þorleifur
um mönnum þegar seinasta árið er kom- Frinsm.
ið, ef útlit er fyrir að þeir verði þurf- Jónsson): Jeg hygg það óþarft, að
Álþt. 1915. B. ru.

lóo
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halda langa ræðu um þetta mál. Jeg
vona, að nefndarálitið á þgskj. 576 skýri
nokkurn veginn greinilega frá því, hvað
fyrir meiri hluta nefndarinnar vakir.
Háttv. Ed. hefir hallast að því, að stytta
sveitfestistimann úr 10 árum í 5 ár.
Meiri hlutinn álítur þessa breytingu á
fátækralögunum til bóta. öllum er það
kunnugt, að fólk er mikið meira á reiki
nú en áöur — hefir styttri dvöl á sama
stað. Þess vegna er það, að færri
hlutinn vinnur sjer sveit nú, og endirinn' verður sá, að menn lenda á fæðingarhreppi sínum. Meiri hlutinn lítur
svo á, að ekki sje lengur ástæða til
að hanga i þessu 10 ára timabili,
sem lögboðið var fyrir 80 árura, þar
sem hagur þjóðarinnar hefir breytst svo
mikið siðan. Það var öðru máli að
gegna þá; menn fiuttust þá ekki eins
mikið milli sveita og nú. í öðrum löndum eru ekki heldur dæmi til þess, að
timinn sje svo langur, eins og nú á sjer
stað. í Danmörku vinna menn sjer
sveit á 5 árum og annarstaðar á styttri
tima. Ef þetta tímabil verður stytt um
5 ár, býst meiri hlutinn við, að talsvert
áf fólki staðnæmist svo lengi, að það
geti unnið sjer sveit. Persónulega hallast jeg að því, að tíminn sje styttur
enn þá meir. Því að þótt þetta, að mínu
áliti, sje bót, að stytta sveitfestistimann
um helming, þá hefði hitt verið enn
meiri bót, að færa tímann niður i tvö
ár. En jeg vildi ekki verða til þess, að
kljúfa nefndina og sætti mig við 5 ára
timann eftir atvikum, eins og háttv. Ed.
hefir lagt til. Þaö er líklegt, að fleiri
verði til að vinna sjer sveit með 5 ára
dvöl en 10, því að jeg er ekki viss um,
áð hreppsnefndir eigi eins hægt með að
böla fátæklingum burt á 4. árinu eins
og á 9. árinu, og hægara er að fá byggingarráð á koti í 5 ár en í 10 ár. Það
er einnig sjaldan svo auðsær þungi af
mönnum eftir 4 ára dvöl eins og eftir

9 ára dvöl, og ætti því þetta ákvæði að
verða til þess, að hreppsuefndir beittu
sjer síður gagnvart þeim, sem þær beita
sjer nú gegn, eftir 9 ára dvöl. Með þessu
ákvæði verður fæðingarhreppurinn ekki
eins hart úti, en það verð jeg að telja
óeðlilegt, að fæðingarhreppurinn verði
aðalframfærsluhreppurinn. Með því móti
færi övo, að á hreppum, sem mikið útstreymi er úr, lentu byrðar af mönnum, og væru þeir hreppar þó venjulega
verr settir með að þola byrðarnar, af
því að þeir hafa mist fólkið frá sjer.
Þar á móti hefir nefndin ekki fallist
á það ákvæði Ed., að menn skyldu eiga
þar sveit, sem þeir hefðu dvalið lengst.
Það ákvæði telur nefndin óheppilegt og
óviðeigandi. í fyrsta lagi af því, að
ekki er þar með dregið úr hrakningi
fátæklinganna. I annan stað, ef miða
á sveitfestina við það gagn, sem menn
hafa unnið í sveitarfjelögunum, þá næst
það ekki með þessu ákvæði. Ef þessari reglu væri fylgt út í ytstu æsar, þá
ætti að skifta byrðinni á sveitarfjelögin
eftir því, hve maðurinn hefir dvalið
lengi i hverjum stað. Yfir höfuð álitur
nefndin, að ákvæði þetta leiði til mikilla vafninga, og erfitt verði að finna,
hvar maðurinn hefir dvalið lengst. Svo
hún er mótfallin þessum ákvæðum frv.
Jeg játa það, að þetta sveitfestismál
er hið mesta vandamál. Það væri ef
vill fegurst, að alt landið væri eitt framfærslufjelag, og að allir hreppar gyldu
í einn sjóð; með því fyrirkomulagi væri
girt fyrir hrakningaá fátæklingum; þeir
fengjuað vera þar, sem þeir vildu, svo
að segja. En á móti þvi fyrirkomulagi
mælir það, að alt, sem landið kostar,
reynist dýrara en það, sem einstakir
menn eða fjelög eiga að kosta. Þá er
ekki eins eytt í ógegnd, eins og þegar
heimta á gjaldið af landssjóði, svo sem
allir vita. Jeg sje svo ekki ástæðu til
að fara langt út i málið.
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Minni hlutinr. er algjörlega andvígur
skoðun meiri hluta nefndarinnar. Minni
hlutinn vill, að sveitfestistiminn sje sera’
lengstur; en það yrði til þess, að fæst
fólk gæti unnið sjer sveit, beldur mundi
lenda á fæðingarhreppnum, enda álítur minni hlutinn, að það eigi að skapa
framfærsluskylduna.
Það, sem ber
á milli, er því það, hvort færa eigi sveitfestistimann niður úr 10 árum, eins og
nú er hann, eða eigi.
Skal jeg svo eigi fjölyrða meira um
málið, en legg á vald háttv. deildar,
hvernig hún lítur á það.
Frauwrn. minni hl. (Jólrann
Eyjólfsson): Jeg get nú sagt eins
og háttv. framsm. meiri hlutans (Þ. J.),
að. jeg hefi skrifað svo ítarlagt nefndarálit, að það getur talað fyrir mig. Vona
jeg, að háttv. þingdeildarmenn hafi lesið það. Þar þykist jeg greinilega hafa
hafa sýnt fram á, hvernig fyrirkomulag
mjer þykir best að hafa.
Mjer dylst það ekki, að það getur
ekki verið til bóta, að stytta sveitfestistimann, sem nú hefir lengi haldist svo,
sem er hjer á landi. Maður getur þó
sagt, að það sje dálitið vit í frumvarpinu, eins og það kemur frá Ed., því þar
er þó ætlast til, að árafjöldinn skapi
sveitfestistíma, en ef þetta fyrirkomulag á að binda við vinnuna, þá er
auðvitað rjett, að það sje bundið við
sera lengsta vinnu, því þá kemur sú
hugsun greinilega fram, að það er eins
og sveitarfjelagið standi í skuld við
manninn. En þetta fyrirkomulag mundi
verða mjög erfitt að frarakvæma, eins og
sýnt er fram á í áliti meiri hlutans,
sem er rjett að þessu leyti. En þá yrði
framfærsluhreppurinn að vera þar, sem
maðurinn hefir unnið lengst. Jeg legg
nú ekki mikla áherslu á, á hvern hátt
málinu yrðí fyrir komið, eins og sjá

má í nefndaráliti minu, ef það næst að
eins, að sveitfestin komi sem bestniður
á þurfamönnum eða fátækum mörinum,
og jeg þóttist rökstyðja það nokkuð, að
ekki mundi það koma þyngra niður á
einstökum sveitum, hvor aðferðih sðm
höfð væri.
Meiri hlutinn lýsir afleiðingum þess
fyrirkomulags, sem nú er, og er auðsjeð, að það skilja þeir og þekkja. En
þeir átta sig ekki eins vel á þvi; hverjar afleiðingarnar verða, ef svertftesfcistiminn yrði styttur. Þeir ættu aá 'sjá
það, að afleiðingarnar verða alveg þær
sömu, sem nú, nema hvað timabilið, sem
þurfamennirnir fá að vera i friði, ynði
þá 3—4 ár, í stað 8—9 ára nú. Ef
spurningin er um það, að verjast þyngslum, þá má geta nærri, að þess verður
eins vel gætt, þótt timinn verði styttur,
eins og nú. í báðum tilfeflunum geta
menn unnið sjer sveit, en eftir frumv.
er timinn að eins færður niður, og sje
jeg ekki, að nokkuð sje með þvi unnið.
Viðvikjandi minni stefnu, þá þarf jeg
ekki að fara mörgum orðum um hana,
þvi að henni er ekki haldið franr, nema
sem mögulegri; en ef farið væri að
breyta til, þá ætti hana að taka til
greina. Margir manu álita, að rjeftt sje,
að menn yfir 60 ára aldur fái landksjóðsstyrk, en ekki sveitarstyrk. EffáTið væri að breyta til um þetta gamlá
fyrirkomulag, þá ætti það víst að 'vera
á annan hátt en hjer kemur fí'am.
Að öðru leyti skirskota jeg til neilíd'arálitsins, og vona að það dugi tfl’ að
sýna mönnum, bvað þeir eiga aðgjöTa.
ATKVGR.:
Brtt. 577 feld með 15 : 10 atkv. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já:
nei:
Eggert Pálsson,
Björn Hallsson,
Bjöm Kristjánsson, Bened. Sveinsson,
100»
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nei:
Bjami Jónsson,
Einar Arnórsson,
Hannes Hafstein,
Jóhann Eyjólfsson,
Jón Jónsson,
Jón Magnússon,
Magnús Kristjánss.,
Stefán Stefánsson,
Sveinn Björnsson,
Þór. Bendiktsson.
Hjörtur Snorrason, Matth. Ólafsson
og Pjetur Jónsson greiddu ekki atkv.,
og voru taldir til meiri hlutans.
1. gr. frumv. feld með 14 : 2 atkv.
Frumv. þar með
fallið.

ja:
Einar Jónsson,
Guðm. Eggerz,
Quðm. Hannesson,
Sigurður Eggerz,
Sig. Gunnarsson,
Sig. Sigurðsson,
Skúli Thoroddsen,
Þorleifur Jónsson.

17. Kvennakjörgengi
i hjeruðum.
Á 45. fundi í Nd., laugardaginn 28.
júlí, var útbýtt
Frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 49, 30. júlí 1909, um breytingu
á lögum, er snerta kosningarrjett ogkjörgengi i mdlefnum kaupstaða og hreppsfjelaga,
eins og það var samþykt við 3. umr.
i Ed. (A. 638).
Jón Magnússon: Jeg leyfi mjer
að stinga upp á, að þessu verði visað
til nefndar þeirrar, er fjallar um sveitastjórnar- og fátækramái, þegar þessari umræðu er lokið. (Margir: Það er
óþarfi).

ATKVGR.:
Felt að vísa frumv. til 2. umr. með
12 : 5 atkv.
Frv. þar með
fallið.

18. Útflutningsgjald á bjöti o. fl.
Á 45. fundi í Nd., laugardaginn 28.
ágúst, var útbýtt
Frumvarpi til laga um útflutningsgjald á
kjöti, ull o. fl. og um hœkkun á útflutningsgjaldi á fiski o. fl. (A. 631). [Frá
meiri hluta Velferðarnefndarinnar, þ. e.
Sk. Th., S. B. og J. M.].
Á 47. fnndi í Nd., þriðjudaginn 31.
ágúst, var frv. tekið til 1. umr.
Flutnm. (Sveinn Björnsson):
Fyrstu daga þingsins vakti jeg eftirtekt
háttv. deildar á þvi, að hjer væri dýrtíð
í landinu, vegna afleiðinga Norðurálfuófriðarins. Jeg skyldi menn svo, sem
þeir vildu kannast við, að þetta væri
rjett. Því orðalaust var samþykt hjer i
deildinni tillaga um að skipa nefnd, til
að koma fram með tillögur um það, á
hvern hátt spornað skyldi við þeim afleiðingum. í þeirri nefnd kom til orða
að leggja ófriðarskatt á gróða þann, er
einstakir menn hafa haft af ófriðnum.
En það hafði þá ekki fylgi í nefndinni.
Og tillaga nefndarinnar um að heimila
stjórninni ráðstafanir, sem trygt gœtu að
menn fengju kjöt og fisk við sæmilegu verði,
fjekk svo lítinn byr hjer í þinginu, að
mig stór-furðaði á. En við þvi verður
ekkert gjört.
Eftir það áleit jeg þýðingarlítið, að
Oinhver einn þingmaður bæri fram frv.
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um þetta efni. Gjörði ráð fyrir, að kosin yrði Velferðarnefnd, eins og nú er
orðið, og hún mundi láta sig málið
skifta, eins og frumv. þetta og ber með
sjer.
Síðan bafa verið afgreidd lög, sem
heimila stjóminni að verja um 1 miljón
króna til kaupa á nauðsynjavöru i samráðum við Velferðarnefnd þá, er jeg
mintist á.
Sú nefnd var kosin fyrir P/a viku
síðan, og hefir þegar gjört ráðstafanir til
að tryggja landinu birgðir af kornvörura, kolum og steinolíu.
En jafnframt tók nefndin til íhugunar
dýrtíðarmálið. Hefir það verið rætt á
mörgum fundum í nefndinni i siðastliðinni viku. Hafa skoðanir i nefndinni
verið nokkuð skiftar. Þó held jeg, að
jeg megi fullyrða, að allir hafi verið á
því máli, 1) að dýrtíð væri í landinu,
og 2) að leggja bæri á hinn óvenjumikla gróða einstakra manna á íslenskum afurðum einhvern skatt til tekjuauka landssjóði, vegna ráðstafana þeirra,
sem gjöra þarf út af hinu óvenjulega
ástandi.
Það fyrsta, sem háttv. deildarmenn nú
þurfa að gjöra sjer ljóst, er þetta:
1. Er það rjett, að veruleg dýrtíð
sje í landinu?
2. Hver brögð eru að þessari dýrtið?
3. Hafa þá ekki jafnfjamt hækkað
tekjur manna að sama skapi?
Þessum spurningum skal jeg nú leitast við að svara.
Hagstofan hefir afiað sjer skýrslu um
útsöluverð á ýmsum nauðsynjavörum
hjer I bænum síðan í júlí í fyrra. Hefir
hún safnað skýrslum þessum á hverjum þriggja mánaða fresti. Hefi jeg
fengið þaðan yfirlit um vöruhækkun hjer
í bænum, frá því í júlí 1914, til þessa
tima. Þess skal þó getið, að enn vantaði skýrslur frá nokkrum kaupmönnum

um vöruverðið nú. Skýrslur þessar eru
að ví8u að eins um vöruverð í Reykjavík; til annarra skýrsla hefir eigi náðst.
En í þeim felast þó talsverðar upplýsingar. Eftir þessum skýrslum skal jeg
nú nefna verðhækkun á nokkrum nauðsyn javörum:
1914 1915 Verðh.
au. au. au. 7o
Rúgmjöl
pr. kg. 19 33 14 73
Flórmjöl
— — 31 45 14 45
Hveiti
— — 28 41 13 46
Bankab.mjöl — — 29 45 16 55
Hrisgrjón
— — 31 38
7 23
Hafragrjón
— — 32 46 14 43
Baunir hálfar — — 33 67 34 103
— — 12 16 4 33
Kartöflur
— — 55 88 33 60
Kandis
Hvítas. meðalt. — — 52 65 13 23
Púðursykur
— — 49 58
9 18
Kaffi óbrent — — 1,651,69 4 2l/a
— — 96 1,01
Kaffibætir
4 4
Smjörlíki
— — 1,07 1,23 16 15
Palmin
— — 1,251,66 41 30
— — 14 16 2 14
Nýr fiskur
— — 40 45 5 12 »/,
Saltfiskur
— — 13 20 7 53
Trosfiskur
— — 18 20 * 2 11
Steinolía
Kol (ofnkol) pr. skpd. 4,60 8,20 3,60 78
Meðaltal 37°l0
Samkvæmt þessu hafa vörur þessar
hækkað að meðaltali um nær 40 af
hundraði. Auk þess má gjöra ráð fyrir, að sauðakjöt hækki í verði um 50—
60 af hundraði. Enn fremur hafa hækkað mjög í verði ýmsar aðrar nauðsynjar,
svo sem skófatnaður, vefnaðarvörur
o. fl.
Með þessu er þá svarað 2 fyrstu spumingunum. Hjer í landinu er dýrtíð. Vörur hafa hækkað á siðastliðnu ári urn
40°/a eða meira.
Úm 3. spurninguna er þetta að segja:
Tekjur þeirra, sem sjálfir framleiða eða
kosta framleiðslu, hafa aukist mjög mikið, hjá allflestum mun meira en nem-
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ur verðhækkun á erlendum nauðsynjum,
sem þeir þurfa að nota. Tekjur óbreyttra
verkamannna hafa aukist lítils háttar, en
ekki nærri svo, að nemi verðhækkuná
þeirn erlendum nauðsynjum, er þeir
þurfa. T. d. hafa verkamenn hjer í
Reykjavik fengið kaup sitt hækkað úr
35 aurum upp í 40 aura, að deginum til,
eða um rúma 14 af hundraði. Flestir
handiðnamenn munu ekki hafa fengið
kaup sitt hækkað; þó eru hjer undantekningar; en sú hækkun mun nema
lítilræði einu. Þeir kaupstaðabúar, sem
stunda sumarvinnu í sveit, munu hafa
fengið nokkuð hærra kaup en í fyrra,
að minsta kosti hjer sunnan lands, en
vinnuna hafa þeir styttri tírna en venja
hefir verið. Bændur t. d. nú þegar
farnir að senda frá sjer kaupafólk. —
Loks eru þeir starfsmenn þess opinbera,
sem föst laun hafa. Þeir hafa enn enga
launahækkun fengið, til að standa á móti
dýrtíðinni.
Þannig er þá ástandið í landinu.
Allar nauðsynjar hafa hækkað í verði
um 40% eða meira, siðan stríðið hófst.
En tekjur fjölda manna, sjerstaklega
verkamanna, handiðnaðarmanna og fastlaunaðra starfsmanna, hafa annaðhvort
ekkert hækkað, eða þá svo lítið, að mjög
skamt hrekkur, til að standa straum af
auknum útgjöldum vegna dýrtiðarinnar.
Ef nú er ekkert gjört af hálfu löggjafarvaldsins, hljóta afleiðingarnar að
verða þær, að þeir, sem ekki hafa haft
meiri tekjur en svo, að þeir hafa rjett
að eins fleytt sjer fram, án nokkurs
óhófs, munaðar eða eyðslu til annars
en hins allra nauðsynlegasta, verða annaðhvort að svelta eða fara á sveitina.
Og þegar á það er litið, hve stór hópur manna á hjer í hlut, þá getur engum dulist, að hjer er um að ræða, hvort
hægt sje að afstýra þjóOarógæfti.
Til frarakvæmda i þessu efni þarf
peninga, peninga í landssjóA qmfram

venjulegar tekjur. Auðvitað hljóta þó
að verða takmörk sett við því, hve miklu
fje er hægt að verja til dýrtíðarhjálpar.
Hið fyrsta, sem varð að snúa sjer að,
var þá þetta, að benda á leið til að
útvega landssjóði auknar tekjur. Að
því stefnir frumvarpið, sem hjer liggur
fyrir. Jeg skal geta þess, að ráðherra
og allir nefndarmenn i Velferðarnefndinni voru á einu máli um það, að teknanna bæri að afla með útflutningsgjaldi.
En skoðanir skiftust ura það, hvort leggja
ætti gjaldið á vörurnar eftir þyngd eða
verðmæti.
Meðflutningsmaður minn,
háttv. þm. N.-ísf. (Sk. Th.), hallast að
siðarnefndu leiðinni. Enn fremur skal
þess getið, að nefndarmenn vilja eigi
telja sig bundna við gjaldhæðina á hverri
vörutegund, eins og hún er tiltekin í
frumvarpinu.
Til skýringar á 2. gr. frumv. skal
þess getið, að útflutningsgjaldið fimmfaldað mundi nema því, sem hjer segir:
Á þurkuðum saltfíski kr. 1,60 á skpd.
- blautum saltf. kr. 1,10—1,65 - —
- sundmaga
kr. 1,50 -50kg.
- hrognum
— 0,75 - tn.
Ef miðað er við það, hve mikið var
flutt út árið 1912, þá mundi þetta gjald
og gjaldhækkun, sem frurav. fer fram
á, gefa landssjóði þessar tekjur hjer ura
bil á ári:
FiBkur
200 þús. kr.
SjávarLýsi
190 — —
útvegur
Síld
60 — — . 450 þús. kr.
Saltkjöt
190 — —
LandUll
185 — —
búnaðtir
Gærur
25 — Hross
22 — — 439 þús. kr.
Sauðkindur
17 — —
Tekjurnar yrðu af þessu gjaldi alls
889 þús. krónur.
Með þessu móti skiftist gjaldið nokkuð jafut á landbúnaðinn og sjávarútveginn. Jeg tel líklegt, að ýmsum
muni' þó þykja gjaddið koraa of þungfr
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á landbúnaðinn. Jeg hefí persónulega
enga löngun til að iþyngja lanbdúnaðinuna á neinn hátt. Mjer eru fyllilega
ljós sannindin i máltækinu: >Bóndi er
bústólpi og bú er landstólpi<. En hins
vegar vildi jeg gjarna sýna einu sinni
með tölum, hvernig kæmi niður jafnt
gjald á sjávarútveg og sveitabúskap.
Hingað til hefír sjávarútvegurinn þó
borið meiri hluta gjalda i landssjóð, og
dckert útflutningsgjald verið á sveitaafurðum. Eins og kunnugt er, lifír
landsbúa á sjávarútveg en ’/s á landbúnaði.
Þessa upphæð tel jeg kleift að útvega landssjóði, sem aukatekjur til ráðstafana út af hinu óvenjulega ástandi.
Nú segja menn auðvitað, að þetta komi
of seint frara; mikið af vörum þessa
árs sje þegar útflutt, og verði, þegar lögin gangi i gildi.
Jeg skal fúslega játa það, að frumv.
kemur of seint fram. Það hefði átt að
koma í þingbyrjun. En ástæðurnar eru
þær þar til, að háttv. þm. mun eigi
hafa verið ljóst talsvert fram eftir þingi,
að hjer væri þörf neinna ráðstafana, og
auk þess mun fleirum hafa farið sem
mjer, að annirnar hafa verið svo miklar daglega, að tími hefir veríð af Bkornum Bkamti til að hugsa um þetta mál.
Sn það þurfti og þarf að vissu leyti enn
redeilega umhugsun.
Það er og rjett, að talsvert af afurðum, aðallega ull, fiski, lýsi og slld er
þeg&r flutt út, og þvi komið undan gjaldinu. En við þessu er ekki gotT að gjöra;
en jeg hygg, að svo muni faia, að þótt
það verð, sem nú er á þessnm afurðum, haldist eigi fram á nsesta eumar —
en jeg tel allar líkur fyrir því—þá mnndi
gjald þetta þó lenda á þeim, eem grætt
hafa á þeím afurðum, sem tollaðar eru,
og þvi koma rjett niður, þótt það komi
eftir á, þ. e. næsta ár. Það tnundi
verka líkt og tekjuskattur, sem er, eins

og kunnugt er, lagður á tekjur þær, er
gjaldendur hafa haft 1—2 árum áður
en skattinn á að greiða. Og til þess
að sporna við, að menn nú flýti sjer að
flytja út vörurnar, til að komast hjá
gjaldinu, er það ráð, að flyta frv. gegn
um þingið með afbrigðum frá þingsköpunum og fá það staðfest simleiðis. Þá
mun þó nást útflutningsgjald af allmiklum hluta þessa árs útflutnings.
Það skal tekið fram, að það er hugsun nefndarinnar, að nota eigi allar tekjurnar, sem af gjaldi þessu fást til dýrtíðarhjálpar í einhverju formi, heldur
gjörir hún ráð fyrir talsverðura afgangi
sem sje varasjóður landssjóðs, ef reglulegar tekjur hrökkva eigi fyrir gjöldum, eða ef fyrir koma einhver ófyrirsjáanleg útgjöld, sem ávalt má gjöra
ráð fyrir að orðið geti á þessum tímum.
Jeg skal eigi fara út í það nú, hvort
alment sje heppilegt, að auka tekjur
landssjóðs með útflutningsgjaldi. Það
tel jeg ekki. En hjer er að eins um
brálabirgðarátetOfun að ræða, ráðstöfun,
sem að eins á að gilda meðan hið
óvenjulega (abnorma) ástand, sem nú er,
helst.
Það hafa orðið nokkuð skiftar skoðanir í nefndinni og utan þings um það,
á hvern hátt hjálpað skuli við áfleíðingum dýrtíöarinnar.
Þrjár stefnur hafa aðallega komið
fram.
Eir. er sú, sem frara kemur í framv.
þeim, sem háttv. 5. kgk. þm. (G. B.)
hefir borið fram i háttv. Ed. Hann vill
lækka kaffi og sykurtoll og ljetta af
vörutolli á kornvörum. Jeg get ekki
fyrir mitt leyti fallist á þessa leið. Fyrst
er það, að mjer finst það eigi vera
hjálp, sem nógu mikið munar um.
Þótt afnuminn væri allur kaffitollnr,
allur sykurtollur og allur korntollur,
væru það ekki nema 20—25 krónur á
hvert 5 manna heimili í landinu. Allur
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korntollur á landinu nemur að eins 20
þús. kr. En frumv. háttv. 5. kgk. þm.
(G. B.) fer miklu skemra en þetta; lækkun hans nemur um 15 kr. á 5 manna
heimili. Auk þess er hætt við, að þessi
afljettir lenti meira í vasa kaupmannanna en i vasa einstaklingsins. Og
undir öllum kringumstæðum mundi það
ekki koma að gagni nú á þessum vetri.
Því víða um land hafa menn þegar
fengið vetrarbirgðir sínar af þessum
vörum, eða fá um þessar mundir, og
hafa því greitt tollinn, þegar þessi lög
ganga i gildi.
Þá er sú leið, að landssjóður kaupi
birgðir af nauðsynjavöru handa landsmönnum, og selji þeim svo við lágu verði.
Við þetta er það að athuga, að til slíkra
birgðakaupa þyrfti, ef nokkurt gagn ætti
að verða af, meira fje en landssjóður
gæti haft handbært. Eyrirskipanir og
útbúnað þyrfti, sem mjög erfltt væri að
koma i verk. Auk þess mundi slík ráðstöfun trufla mjög alla verslun í landinu, koma hart við kaupmenn ogkaupfjelög, sem hafa birgt sig að vörum, og
ekki átt sjer neins iils von, að verða
svo ef til vill að liggja með birgðir sínar vaxtalaust og undir skeradum. Af
þessu gæti leitt tjón, sem næmi meiru en
vöruverðmuninum hjá landssjóðsversluninni.
Loks hefi jeg bent á leið þá, er kemur fram í frumv. því, sem kemur til
umr. næst á dagskránni (dýrtíðarhjálp),
að hjálpa þeim, sem dýrtíðin kemur
harðast við, til þess að standast hana,
með beinni peningahjálp.
Þessa leið fer og annað frumv., sem
Velferðarnefndin ber fram í samráði
við stjórnina, eða fyrir hennar hönd, og
útbýtt hefir verið hjer i deildinni. Það
nær eingöngu til lágt launaðra opinberra starfsmanna, og er þannig í sararæmi við vilja meiri hl. þingmanna, sem

fram kom á prívatfundi þingmanna fyrir
nokkrum dögum.
En jeg vil eigi láta þar staðar numið.
Jeg lít svo á, að þegar það er viðurkent, að í landinu sje dýrtíð, svo til
vandræða horfir — og frarn hjá því
verður eigi komist, að svo sje — þá beri
landinu fyrst og fremst að bæta úr bölinu fyrir verkamennina á sínu heimili,
en jafnframt verður að hugsa um hina,
sem í sömu bágindunum eru staddir,
þótt þeir sjeu eigi heint verkamenn
landsins. Því tel jeg óhjákvæmilegt, að
veita álmenna dýrtíðarhjálp.
Jeg skal geta þess, til þess að fyrirbyggja allan misskilning, að frumv. um
dýrtíðarhjálp er, eins og það ber með
sjer, frá mjer einum, á ábyrgð mín eíns,
en ekki ráðherra, eða meðnefndarmanna
minna.
,
Það skal fúslega játað, að frumvarp
þetta er mjög viðtækt, ef til vill víðtækara en ástæða er til. Enda er jeg
fús til þess að ganga að þvi, að það sje
takmarkað. T. d. látið ná eingöngu til
sjávarþerpa og kauptúna, og þá jafnframt ljett að einhverju gjaldinu, sem
lagt er á búnaðarafurðir. Utbýting falin bæjar- og sveitarstjórnum að einhverju leyti, eða því um líkt.
En jeg held fast við, að það fari i
rjetta átt. Enda er það í samræmi við
þær leiðir, sem ýmsar aðrar þjóðir hafa
tekið upp, þjóðir, sem á þessum tima
eiga í höggi við sama óvininn sem vjer,
dýrtíðina. Þetta verður og notadrýgsta
hjálpin.
Jeg vil leyfa mjer að Bkýra frá lauslegri áætlun, sem jeg hefl gjört, um það,
hvern kostnað frumv. mitt mundi hafa
í för með sjer. Til venjulegs 5 manna
heimilis (maður, kona og 3 börn) mundi
hjálpin verða 80 krónur. Samkvæmt
siðasta manntali var meðalheimili i
kauptúnum 5 manna, í sveitum 6 manna.
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Eftir þvi ættu að vera á öllu landinu:
í kauptúnum um 6000 heimili.
- sveitum . . — 9500 —
Þegar nú eru taldir frá þeir heimilisframfærendur, sem hafa meiri tekjur en
2000 krónur, og allir þeir, sem ekkert
heimili hafa fram að færa — en ætlast
er til að undanþiggja þá dýrtíðarhjálpinni — þá ætla jeg, að heimilin, sem
hjálpina fá, svari þvi, sem væri i kauptúnum 4500, i sveitum 5000. Meðal
heimili i kauptúni fái 80 kr. hjálp, i
sveitum 40 krónur. Verður þá dæmið
þannig:
í kauptúnum:
4500 fjölsk. X 80 kr. =
í sveitum:
6000 fjölsk. X 40 kr. =
Samtals
sem hjálpin, samkvæmt
kostar.

kr. 360,000.
kr. 240,000,
kr. 600,000,
mínu frumv.,

Þetta er auðvitað lausleg áætlun, en
væntanlega geta menn þó af henni gjört
sjer bugmynd um það, hve mikið hjálpin kostar. Jeg skal að eins geta þess
i þessu sambandi, að dýrtíðarhjálpin til
lágt iaunaðra^atarfsmanna hins opinbera,
samkvæmt frumvarpinu, sem útbýtt var
i gær, mun áætluð að kosta hjer um bil
20 þús. kr.
Bjálp sú, sem gjört er ráð fyrir, er
lítil á hvert heimili, minni en jeg hefði
viljað. En jeg hefl eigi sjeð mjer fært,
að stinga upp á hærri hjálp, vegna þess,
hve aðalupphæðin verður há. Það er
samt trú mín, að hjálp þessi muni koma
hávaðanum að notum. Þótt hún nemi
ekki nærri allri verðhækkuninni, sem
orðið hefir á nauðsynjum hvers heimilis
siðan í fyrra, þá er bæði þess að gæta,
áð margir hafa fengið einhverja litíls
háttar kauphækkun, og svo hins, að
Alþt 1915. B. IH.

þótt hjálpin sje ekki fullkomin, þágetur
hún oft bjargað yflr örðugasta hjallann.
Jeg skal taka dæmi um, hve mikið af
verðhækkun frá þvi i fyrra má borga
með um 80 krónum.
VerBhækkun

Rúgmjöli
Hveiti
Hrí8grjónum
Hafragrjónum
Kartöflum
Hvítasykri
Kaffí
Kafflbætir
Smjörlíki
Fiski
Trosfiski
Steinolíu
Kolum 5 skpd.

100
50
50
50
100
100
50
50
50
100
50
100

kg.
—
—
—
—
—
—
—
—
—

kr. 14,00
— 6,50
— 3,50
— 7,00
— 2,00
— 13,00
— 2,00
— 2,00
8,00
— 2,00
— 3,50
— 2,00
18,00
Kr. 83,50
Þannig horflr þá málið við j
1. AUar nauðsynjar hafa á siðast liðntí
dri hœkkað um 40°/0 eða meira.
2. Kaup aUs almennings, sem ékki
framleiðir sjdlfur, hefír annað hvort ekk*
ert hœkkað, eða þá um litilrœði eitt.
3. Framleiðendur hafa grœtt stðrkostlega um fram tiUcostnað sinn við framleiðsluna, dn nókkurrar sjersldkrar vinnu
eða fyrirhafnar, svo mjög, að þd munar
ekkert um, að missa af ddlitlu af gróða
sinum, til að hjálpa hinurn til að standast dyrtiðina.
Löggjafarþingið situr á ráðstefnu, og
er þetta alt kunnugt. Ög það getwr
bætt úr þessu. Hverja aðferð skuli hafa,
má deila um. Aðferðin er eigi mjer nje
öðrum kappsmál.
Nú vil jeg spyrja:
Getum vjer skilist á þessu þingi, án
þess að leysa úr þessu vandamáli, þvi
langstœrsta og alvarlegasta, sem fyrir
þinginu hefír legið?
101
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Getum vjer það samviskunnar vegna?
Getum vjer það skyldunnar vegna?
Getum vjer það sóma þingsins vegna?
Getura vjer það vegna vélferðar þjóðarinnar?
Mitt svar er nei við öllum spurningunum. Jeg vona, að svar hins háa Alþingis verði hið sama, er það tekur mál
þessi til rólegrar, en fljótrar yfirvegunar og ályktana.
Pjetur Jónsson: Það er leitt, um
svo mikíls vert mál sem þetta, að það
skuli ekki koma fram, fyrr en s vo áliðið er
orðið þingtíraans. Samt sem áður vænti
jeg þess, .að það verði tekið til rólegrar ihugunar og auðvitað jafnframt til
fljótra úrslita, eftir föngum. Jeg ætla
að minnast fám orðum á frumv., eins og
það liggur nú fyrir, um útfiutningsgjald
af islenskum afurðum. Háttv. fiutnm.
(S. B.) sagði í ræðu sinni, að hjer væri
að eins um dýrtíðarráðstöfun að ræða,
sem ekki ætti að vera nema til bráðabirgða. Þegar þetta er haft fyrir augum, þá virðist mjer það allvafasamt,
hvort tekjurnar af þessu gjaldi eigi að
nema meiru en svari til þeirra ráðstafana, er þingið gjörir, svo sem dýrtiðaruppbót til opinberra starfsmanna og ánnars fleira. Að því nú, er sjeð verður af
öðrum skjölum, hefir ekki verið hugsað
tíl stærri upphæðar til slikra ráðstafana
en næmi helmingnum af þvi, er hjer
er stungið upp á. Mjer viröist því, að
háttv. fiutnm. (S. B.) hefði átt að halda
sjer við svo hóflegan skatt, að honum
væri að eins ætlað að ganga til þessara ráðstafana.
Þá er annað atriði, er mjer virðist
ákaflega athugavert. Frumv. fer fram
á það, að miða þetta gjald við ákveðinn þunga vörunnar, eða mergð, án tillits til þess, í hvaða verði hún stendur.
Þar sem til grundvallar fyrir gjaldinu

mun þó liggja gróði einstakra manna
af völdum Norðurálfuófriðarins, get jeg
ekki annað sjeð, en gjaldið hefði þá að
eins átt að leggja á þennan gróðaj þann
hluta vöruverðsins, sem er hærri en
»normalverð<, vegna heimsstyrjaldarinnar. Jeg meina þetta ekki svo bókstaflega, að það ætti að hnitmiða upphæðina, heldur ætti hún að nema þessu
hjei’ um bil. Þá yrði það ekki heldur
sagt með sanni, að þetta væri ósanngjarn skattur, ef hann að eins kæmi niður á þeim, er hafa hag af þeim sorglegu atburðum, er nú eru að gjörast í
heiminum, og sem aðrir aftur á móti
biða bvo óendanlega mikið tjón af. En
þessi skattur má þá til með að vera
verðtollur, ekki miðast við hluta úr kg.
eða tunnu, heldur hluta af verðinu. Og
jeg get vei hugsað mjer, að þetta væri
framkvæmanlegt.
í sambandi við þetta skal jeg geta
þess, að mjer virðist það skökk hugsun,
að leggja jafna upphæð á landafurðir eins
og sjáfarafurðir. Það er mikið meira
fiutt út af sjávarafurðum tiltölulega, en
landbúnaðurinn framfærir ferfalt fleiri
menn í landinu, og hefir því þeim
mun meira af dýrtiðinni að segja, þvi
að hann þarf jafnframt að að kaupa
miklu meira af útlendum lifsnauðsynjum.
Þá þykir mjer það galli á frumv., ef
haldið er fast við þær upphæðir, er
nefndar eru i fyrstu gr., hve gjaldið
verður ójafnt; t. d. á kjöti og lifandi
fje reiknast mjer það muni nema 8—
10%, hestum 5%, ull 4—5%, gærum
2Va% og saltfiski 1%%. Jeg hefi ekki
reiknað út gjaldið af lýsi, en hygg, að
það sje geysi hátt. Jeg skal svo ekki
tala um þetta frekar; hefí að eins tekið
þessi atriði fram til þess, að benda á,
hvaða leiðir mjer þættu tiltækilegastar
að fara.
i
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Signrður Sigurðsson: Það geta
víst allir tekið undið það með háttv.
flutnm. (S. B.), að dýrtíð sje í landinu,
sem stendur. Hann hefir safnað skýrslum um verðhækkun á ýmsum vörum,
er sýna þetta, og eru þær að mörgu
leytí fróðlegar. Þær sýna meðal annars, að flestar nauðsynjavörur hafa hækkað í verði um 30—50%, sumar meira
og sumar minna. Á sumum nauðsynjavörum er hækkunin ekki ýkja mikil,
svo sem fiski og steinolíu, en aftur er
hún meiri á kolum. En í sambandi við
þetta skal jeg geta þess, að þó að þessi
verðhækkun komi einna þyngst niður á
kaupstaðarbúum, einkum daglaunamönnum og opinberurn starfsmönnum, þá
kemur hún jafnframt niöur á sveitamönnum og öðrum, er þurfa að kaupa
þessa hækkuðu vöru, svo sem kaffi,
sykur, korn, kol, olíu o. s. frv. Þeir
verða einnig að sæta hinni almennu
verðhækkun. Meira að segja skal jeg
geta þess, að margir bændur hafa selt
svo mikið af ull sinni, að þeir verða
að kaupa i fatnað sinn i kaupstöðunum.
Jeg heid því, að hv. flutnm. (S.B.) hafi litið
nokkuð svart á ástandið í kaupstöðunum í samanburði við sveitirnar.
Viðvíkjandi frumv. á þgskj. 631 og
seinna frurav. ura dýrtíðarhjálpina, þá
vil jeg taka undir með háttv. þingm.
S.-Þing. (P. J.), að mjer virðast þau
koma of seint fram. Háttv. flutnm. (S.
B.) kannaðist lika við þetta. En jeg
fæ ekki skiiið, hvers vegna þessi mál
hafa þurft svona langan meðgöngutima.
í byrjun þings var kosin dýrtiðarnefnd.
Hún sat lengi á rökstólunum og afkastaði litlu. Margt af þvi, sem hún bar
fram, var þess eðlis, að því var hollast
að deyja sem fyrst.
Þessi tvö stórmál koma nú fram eftir
dúk og disk, og ætti að afgreiða þau
8vo, að nokkur mynd væri á, þá veitti

ekki af því, að framlengja þingið tíl
septemberloka. Háttv. flutnm. (S. B.)
mintist á bæði frumv., og vona jeg, að
mjer verði leyft það líka.
Frumv. á þingskj. 632 gjörir ráð fyrir
þvi, að allir þeir heimilisfeður, er hafa
2000 kr. eða minna í árstekjur, fái dýrtíðaruppbót. Jeg er ansi hræddur um,
að erfitt muni að koma þessu i framkvæmd. Það er erfitt að rannsaka það,
hverjir hafi þessar tekjur eða minni, svo
að í nokkru lagi sje. Og ættí uppbótin
að vera á nokkru viti bygð, þá er jeg
hræddur um, að kostnaðurinn við að
afla þessara upplýsinga og skýrslna
mundi höggva mikið skarð i tekjurnar
af tollinum, jafnvel svo mikið, að uppbótin yrði taisvert minni en til er ætlast. Mjer virðist það að öllu leyti langeðiilegast, að það væru vinnuveitendur,
er veittu vinnuþiggjendum þessa uppbót
með hærra kaupi. Það hefir lika verið
gengið nokkuð inn á þá braut. Kaup
verkamanna hjer hefir hækkað um 14
—15%, og það er óhætt að fullyrða, að
sama er að segja um kaup kaupafólks
til sveita. (Sveinn Björnsson: Vinnutiminn hefir verið styttur). hiei, grasleysið hefir verið víða svo mikið í sumar, að kaupavinnan við heyannir verður mikið lengri en venjulega, ef tíðin
leyfir það. Það er því undantekning, ef
fólk fer að koma úr sveitum nú. Það
er ekki nema frá einstaka stað, þar sem
heyskapur hefir gengið fijótt, eins og t.
d. á Hvanneyri, sumðtaðar i ölfusinu
o. s. frv.
Viðvíkjandi útflutningsgjaldsfrumv., þá
virðist mjer, án þess að ganga inn á
einstaka greinar, að samræmið í því
sje ekki gott. T. d. skal jeg nefna, að
þaö er gjört ráð fyrir 1 kr. gjaldi af
hverri sildartunnu, en 3 kr. gjaldi af
hverri kind. Á fiski er hækkunin kr.
1,30 af hverju skpd., en 10 kr. á að
101*
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gjalda af hverjum útíluttum hesti. Þetta
sýnir, að hlutfallslega miðað við verðpaætið, er farið mikið lengra í þvi, að
leggja á landafurðir en sjávarafurðir.
En svo er annað. Þetta gjald getur
orðið hið stakasta ranglæti á þannveg,
að vörurnar falli í verði og að því
leyti get jeg tekið undir með hv. þm.
S.-Þing. (P. J.), að grundvöllurinn er
óbrúkandi. Enn ber á það að líta, að
margar vörur eru nú farnar út úr landinu, þar á meðal mikið af fiski, ull og
hestum. Enginn veit, hvernig ástandið
verður að ári; vörurnar geta lækkað i
verði og alt horft öðru vísi við. Þannig
getur bæði farið svo, að frumv. komi
að engum notum, og lika hitt, að það
skapi hið versta ranglæti. Yfirleitt verð
jeg að segja það, að útflutningsgjald af
vörum, er framleiddar eru í landinu, er
ákaflega óviðfeldið. Það er hreinasta
neyðarúrræði. Jeg veit, að mjer verður svarað því, að hjer sjeu bæði alveg
sjerstakar ástæður fyrir hendi og svo
Sje gjaldið timabundið, að eins til bráðabirgða. En hver getur fullyrt með vissn,
að svo verði. Svo mikið er vist, að
landssjóður þarfnast tekna i framtíðinni
ekki siður en nú. Þegar ófriðnum linnir og verslunin kemst í betra horf, þá
liggja fyrir þingi og þjóð margar nauðsynlegar framkvæmdir, sem nú verða
að biða. Af því leiðir það, að tekjurnar verður að auka, jafnvel hvað sem
dýrtiðinni líður. Og hingað til hefir
það gengið svo, að þegar einu sinni hefir verið búið að leggja einhvern toll á,
þá situr hann vanalega fastur áfram,
vegna þess, að nauðsynin krefst þess.
Jeg held, að það hefði farið fult
eins vel á þvi, að fiutnm. hefði
tekið skattafrumvörpin frá 1908, sem
voru hjer til umræðu á þingi 1912,
fyrst honum er svona hugleikið að hitta
landbúnaðinn i tollatillögum sinum.
Það er auðvitað ekki nema sanngjarnt,

að þeir, sem orðið hafa fyrir höppum
af ófriðnum, greiði eitthvað til aimennra
þarfa.
En það er alveg órannsakað, hverjir það
eru, sem mest hafa grætt á ófriðnum.
Það er sagt, að það sjeu framleiðendur,
sjómenn og bændur. En mjer er spurn:
flafa ekki kaupmennirnir grætt líka?
Það er víst lítill vafi á því, að gróði
þeirra hefir verið mikill. Þeir notuðu
tækifærið i fyrra, er ófriðurinn hófst, til
þess að færa upp alla nauðsynjavöru,
og græddu á því stórfje. Hitt skal jeg
játa, að það er vist talsverðum örðugleikum bundið að ná í þenna gróða,
enda hefir ekki verið reynt til þess.
Annars held jeg að þessi ráðstöfun verði
aðallega til þess, að taka úr öðrum vasanum og láta í hinn. Aðalgróðinn lendir hjá kaupmönnunum. Verð vörunnar
hækkar hjá þeim, en lækkar hjá framleiðendum, þvi að það er segin saga,
að þegar um tolla er að ræða, þá leggja
kaupmennirnir meira á, en tollinum
nernur, eða draga meira frá en útflutningsgjaldið er, til þess að sjá sjer borgið. (Sveinn Björnsson: Verðlagsnefndin). Jeg hygg, að hún hafi ekki gjört
nein kraftaverk til þessa, og eigi ekki
eftir að gjöra þau.
Að lokum skal jeg endurtaka það, að
frumv. kemur alt of seint fram, og það
er öforsvaranlegt, að ætla sjer að hrapa
að jafn alvarlegu máli nú í þinglokin,
og því er ekki um annað gjöra en að
stytta því aldur sem fyrst.
Bjarni Jónsson: Það er leitt að
þurfa að taka undir það með öðrum, en
þvi verður ekki neitað, að það má með
rjettu segja við dýrtiðarnefndina, sem
Björn Hitdælakappi sagði: >Þú kemur
seint til slíks móts, litill sveinn*. Jeg
hefði kosið það, að þetta frumv. hefði
komið fram um likt leyti og fuglafriðunarlögin. Jeg segi þetta ekki í ávit-
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unarskyni, og jeg skal játa þá synd
mina, að jeg tel það engan skaða, að
þingið sitji degi lengur, ef þörf gjörist.
En umkvörtunin stafar af þvi, að jeg
tala frá brjósti þeirra manna, er sparnaðarins vegna telja skaða að hverjum
degi, er þingið situr við störf sin.
Nú heflr háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.)
aannað að nú sje hallæri. Svo mikil
verðhækkun sje bæði á útlendri og innlendri vöru. Sú hækkun er nú ekki
nema einhliða á framleiðendum, en tvihliða á þeim, sem lifa á kaupi. Og nú
hefir Velferðarnefnd og stjórn, eins og
sjest á frumvörpum, sem þaðan koma,
verið komnar að raun um það, að eitthvað þyrfti að gjöra, og segir háttv.
1. þm. Rvk. (S. B.), að allir hafi verið
aammála um það, að útflutningstoliur
væri rjetta leiðin, og hafi þásumirverið með verðtolli, en fleiri þó raeð þungatolli, eða svo skildist mjer. Jeg skil
sem sje ekki, að frumv. væri borið fraro,
nema meiri hl. nefndarmanna væri þvi
fylgjandi, það mættu vera undarleg
vinnubrögð hjá nefndinni. En einn veit
jeg til, að minsta kosti, að var með verðtolli. Frumv. væri þá ekki borið fram
i umboði nefndarinnar, ef þetta væri
ekki svona vaxið.
Jeg er nú á þeirri skoðun, að útfiutningsgjald á islenskum afurðum sje sú
leið, sem siðast af öllu ætti að fara, til
þess að komast hjá afleiðingum dýrtíðarinnar, og ef þó ætti að fara hana, þá
er það undir öllura kringumstæðum öfugt, að leggja tollinn á þunga vörunnar, en ekki á einhvern hluta vöruverðsins. Ef bóndi fær t. d. 50 aura fyrir
kjötpundið, þá borgar hann eftir þungatolli t. d. 8 kr. af hundraði, en fái hann
nú ekki nema 40 aura fyrir pundið, þá
verður hann að borga 10 kr. af hundraði. Þetta er alveg öfugt. Þeir reikna
út, að með þessu fáist 450,000 kr. tekjur af ajávarafurðum og 430,000 kr. af

landbúnaðarafurðum. Þetta eru álitlegar upphæðir, og margt má gjöra við
þær, en jeg segi að þær sjeu ranglega
fengnar. Jeg hygg, að engan útflutnútflutningstoll eigi að leggja á vörur
bænda þetta ár, þvi að þótt þær sjeu i
hærra verði en vant er, þá er gróðinn
ekki mikill. Hann er ekki nema mismunur á verðhækkun innlendu og útlendu vörunnar, og þá er það ekki mikið, sem með rjettu má leggja skatt á,
og munar þvi ekki mikið um það, ef
gjaldið á að vera nokkurn veginn hóflegt. Svo var i fyrra fellisár, sem víða
varð búnaðinum að stórtjóni, og var
honum þó ekki hjálpað. Að visu var
ætlast til að menn gætu fengið hallærislán, en þau verða þeir þá að borga.
Og enn verður þá að líta á það, að
þetta ár er ekkert happaár fyrir sveitirnar að öðru leyti en þvi, að afurðirnar eru i góðu verði. Vegna lambadauðans i fyrra, höfðu menn færra að
setja á, og þvi minna að selja nú en
ella, og þvi ekki meiri tekjur, þegar
öllu er á botninn hvolft. Auk þess er
nú isár og þar af leiðandi grasbrestur
víða, og mönnum verður dýr heyskapurinn i sumar. En það er nú ekki ætið
verið að líta á slik einstök atriði, þegar
verið er að leggja gjöldin á.
Hugsum oss nú þetta gjald lagt á afurðir fátæks barnamanns, sem berst í
bökkum, til að losa sig við sveit. Til
hvers verður það ? Annaðhvort til þess
að láta aðra eta það frá honum, eða
þá til þess, að láta hann sjálfan hafa
það aftur. Það er einkenni allra tolla,
að þeir koma ætið ranglátlega niður, en
aldrei eins og i dýrtíð. Þess vegna má
þá sist af öllu efna til nýrra tolla. Sama
er að segja um það, að þótt fiskur sje
nú i háu verði, þá er hreini gróðinn
vafasamur, þvi að kol, salt og steinolia
eru nú i svo miklu hærra verði en
venjulega. Það ætti því sist að fara að
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fimmfalda útflutningsgjald á flski nú,
þar sem það er jafnvel hneyksli, að
það skuli vera til yfirleitt.
Ekki er nú svo að skilja, að jeg sje
alstaðar jafnfjarri nefndinni. Jeg felli
mig vel við almenna hallærishjálp, sem
háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.) talaði um,
og kæri jeg mig þá ekki um hana sjerstaklega til starfsmanna landsins, nema
hvað þeir eiga að hafa aðgang að henni,
eins og aðrir. En hjer ber aftur á milli
um aðferðina. Háttv. þm. vill endilega,
í líkingu við frumv. þeirra fjelaga, haga
hallærishjálpinni þannig, að henni sje
útbýtt í peningum til fjöiskyldumanna,
og þá eftir barnafjölda (sem ætti nú að
vera »ómagafjölda«). Hann gjörir ráð
fyrir 360,000 kr. styrk til sjávarsíðunnar, en 240,000 kr. til sveitanna, en þetta
yrði nú í mörgum tilfellum ekkert annað en endurborgun á útflutningstollinum, og væri þá eins gott að flnna einhverja aðferö til þess, að það fje fengi
að vera kyrt í vösum manna.
Jeg vil hafa alt aðra tilhögun á þessu,
og á það hefi jeg bent öllum þessum
nefndum, sem fengist hafa við dýrtíðarmálin. Jeg vil að landssjóður sjái mönnum fyrir vörum, kornvöru og annari
útlendri nauðsynjavöru, með innkaupsverði, og kaupi auk þess kjöt og annað
slíkt af framleiðendum og selji öðrum
við hæfilegu verði, en borgi sjálfur mismuninn. Jeg efast um, að það yrði svo
mikið, sem hann þyrfti að borga, til
þess aö menn gætu t. d. fengið kjötpundið hjer á 30 aura. Nú segja kaupmenn, að umbúðir og annar kostnaður,
sem legst á tunnuna af útfluttu kjöti,
sje um það bil kr. 15,56. Ef landssjóður gjörði nú samning við framleiðanda
um að selja sjer kjötið nýtt við því
verði, sem hann fái fyrir það að frádregnum þessum kostnaði, og segjum
að nafnverðið á útfiuttu kjöti sje 50
aurar fyrir pundið, þá er jeg ekki í
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vafa um það, að hann fengi pundið fyrir 42 aura, og þá eru það ekki nema
12 aurar á pundið, sem hann þarf að
borga á milli. Hann hlýtur að geta
komist að svona kaupum, því að seljandi á þá ekkert á hættu, en fær peningana strax. Annars kemur leiga á
geymsluplássi, vátrygging, vaxtaskaði
o. s. frv., sem er gróði að losa sig við.
Jeg byggi þetta álit mitt m. a. á tölum
og útreikningi frá einum kaupmanni
hjer i bænum, B. H. Bjarnason, sem er,
eins og menn vita, greindur maður og
vel að sjer í þessu. Á líkan hátt mætti
og kaupa flsk, sem ekki væri fluttur úr
landinu, og borga mismuninn, og þarf
þá auðvitað fje til þess, því að ekki er
það veitt í fjárlögunum. Nú hefi jeg
komið fram með frumv. um stimpilgjald,
ásamt með háttv. 2. þm. Rang. (E. P.),
og munar strax dálitið um það, þótt
ekki sje það mikið. En nú hefi jeg auk
þéss komið fram með annað frumv. til
tekjuauka, sem jeg tel bygt á þeim eina
rjetta grundvelli, sem til er í þessu efni,
og hann er sá, að þeir, sem fjeð hafa,
leggi það til í nauðsyn með tekjuskatti
um stundarsakir. Jeg skal játa það, að
hundraðsgjaldiðmuni vera sett óþarflega
hátt í því frumv., og má laga það, og
eins gjöra ýmislegt í því gleggra, sem
jeg slepti. Það er ekki meining mín,
að frumv. verði endilega borið fram
eins og það er, heldur ber jeg það einkanlega fram til þess, að menn yrðu þó
að sjá og heyra tillögur mínar um
þetta, þvi að hingað til hafa þeir viljað skella við þeim skollaeyrunum.
Einnig mætti setja inn í frumv. það
ákvæði, að ekki skuli alt kallað inn i
einu, og sömuleiðis að ef hallærinu ljetti,
þá skyldi slaka til á lögunum, eða þau
falla niður, og væri þá engum gjört
rangt til. Jeg tel það sæmilegt, að setja
byrjunartakmarkið við 3000 kr. tekjur
og leggja svo einhvem hæfijegan skatt
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á þá, sem þar eru fyrir ofan, og hækkandi eftir því, sem tekjurnar eru meiri.
Oframkvæmanlegt er þetta ekki. Fje
gæti komið i hrúgum á þennan hátt,
þvi að svo er fyrir að þakka, að efnin
eru þó nóg' til þess. Það eru ekki svo
fáir, sem hafa svo háar tekjur og eru
vel aflögu færir, bæði embættismenn og
margir bændur og fjöldi kaupmanna og
útgjörðarmanna, og það er aldrei nema
rjettlátt, þótt gjöldin komi niður á þeim,
sem síst finna til þeirra. Eins og jeg
sagði áðan, mun gjaldið vera of hátt
tiltekið á frumv., en það er alt af hægra
að fella það en hækka.
Jeg skal svo enda ræðu mina með
einu heilræði til hæstv. stjórnar og Velferðarnefndar.
Jeg sje, að þetta frumv. frá nefndinni e’r hvorki heilt nje hálft, en hins
vegar er nú á ferðinni í háttv. Ed. frv.
um að ljetta tolli af kornvöru, en þetta
þarf að taka fyrir alt i sambandi hvað
við annað, því að ekki tjáir að önnur
deildin felli sífelt það, sem hin samþykkir, eða að fella tekjur hjer, en samþykkja eftirgjöf þar. Nú vil jeg því
stinga upp á þvi, að háttv. stjórn og
nefnd taki sínar tillögur aftur, en minar upp, og athugi svo um leið frumv.
úr Ed. og reyni, hvort ekki er hægt að
fá heild i alt saman og koma þá, ef
það tekst, með frumv., er gripi yfir
alt saman. Væri þá vegurinn að taka
málið út af dagskrá nú. Jeg hygg að
þetta gæti orðið að ráði, ef eftir því
væri farið, en verði það ekki, hygg jeg
að menn muni iðrast þess síðar.
Einar Jónsson: Jeg hefi orðið var
við tvent mjög einkennilegt við þessa
umr. I fyrata lagi frumv. nefndarinnar, hversu ósanngjarnt og illa til fundið
það er, og í öðru lagi ræðu háttv. þm.
Dal. (B. J.). Hann talaði svo vel og
ólikt sjálfum sjer, að þótt hann ætti — og

einkum ef hann ætti — enga aðra ræðu
í þingtiðindunum, þá myndi hún verða
honum til heiðurs og sóma.
En um frumv. er það að segja, að
jeg get ekki skýrt það fyrir mjer, að það
skuli koma fram i þessari mynd og bygt
á svona grundvelli, á neinn annan hátt
en þann, að nú standa kosningar fyrir
dyrir dyrum, og þarf þá auðvitað hv.
1. þm. Rvk. (S. B.) að reyna að vinna
sjer fylgi við þær. Jeg get ómögulega
skilið, að jafn skynugur maður og hann
hefði getað komið fram með slikt frv.
annars. Fyrst og fremst er þar farið
mjög skakt með niðurhlutun hundraðsgjaldsins á vörutegundirnar, t. d. er á
sumar vörutegundir lagt 30% en aftur
á aðrar ekki nema 5%, miðað við gangverð nú. Þarf þar sist að segja, að
hrossum og lifandi fje sje gleymt. Á
það er sjerstaklega lagður óhæfilega hár
skattur, svo hár, að væntanlega treysta
sveitamenn sjer ekki að samþykkja slikt.
Fleira mætti nefna af líku tagi, en mjer
er illa við að taka það upp, sem aðrir
hafa sagt, og háttv. þm. Dal. (B. J.)
hefir rjettilega fundið að mörgu.
Það er ekki rjett, að leggja þenna
skatt á bændur nú, þvi að þótt þeir
græði nokkuð á því, að innlend vara
er í góðu verði, þá etur það sig upp
að miklu leyti i verðhækkun útlendra
vara og hverfur áður en varir. Og i
fyrra, og fleiri undanfarin ár, liðu sveitirnar mikið tap, við fjárfelli og illan og
ónógan heyskap, og hvar var þáháttv.
1. þm. Rvk. (S. B.) með hjálpsemina i
þeirra garð? Jú, jeg veit að menn áttu
kost á smálánum, en það er engin veruleg hjálp, heldur að eins litilfjörlegur
greiði í bili. Jeg hefi oft tekið fleiri eða
færri krónur til láns, og aldrei þótt nein
ósköp, þótt jeg fengi það, enda ekki
fundið til þess, að jeg yrði rikari af þvi,
enda hefi jeg alt af ætlað mjer að borga
þá peninga aftur og gjört það.
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Jeg hygg, að háttv. 1. þm. Rvk. (S.
B.) geti orðið alveg eins valtur og jeg
og aðrir, þrátt fyrir þetta frumv. sitt;
að minsta kosti verður það aldrei honum til heiðurs út um landið, og held
jeg þvi, að best væri fyrir hann að taka
það aftur. Menn græða á fleiru en dýrtiðinni, sumir t. d. á þvi, að eiga inni
peninga í sparisjóði og gróðafyrirtækjum. Nú veit jeg fyrir vist, að þessihv.
þm. muni eiga all vöxtulega sparisjóðsbók. Vili hann borga dýrtiðarakatt af
henni? Jeg er viss um að mörgum
bændum þætti það tilvinnandi að borga
hann, ef þeir væru svo staddir, en það
eru þeir nú þvi miður fæstir.
Jeg segi þetta ekki fyrir minar eigin
sakir, því jeg get vel sjeð af nokkrum
krónum í landssjóð, án þess að verða
miklu fátækari eftir en áður, en mjer
flnst ekki vert að fara fram á það við
bændur, að þeir fái ekki fult gjald fyrir vörur sfnar, hvort sem þeir selja þær
til háttv. 1. þm. Rvík. (S. B.) eða annara. Jeg skal svo ekki níðast lengur á
þolinmæði háttv. deildar, og bið reiðubúinn og ákveðinn eftir þvi, að greiða
atkv. móti frumv. Svo vona jeg að
fleiri háttv. þm. gjöri einnig.
Flntnm. (Svoinn .Björnsson):
Jeg skal drepa nokkrum orðum á ummæli einstakra háttv. þingmanna. í
fyrsta lagi hafa flestir byrjað ræður sinar á því, að þetta frumv. komi fram
alt of seint, og legið okkur á hálsi fyrir það. Ef nú svo skyldi vera, þá gjöri
jeg samt ráð fyrir, að menn álíti, að
hjer sje þörf á að gjöra einhverjar ráðstafanir; þvi hafa þeir þá ekki sjálfir
hafist handa, þessir góðu herrar, og
gjört eitthvað til þess að bæta úr dýrtiðinni? Eins og jeg tók fram áðan, þá
var þessum dýrtiðarmálum hreyft í byrjun þings, og nefnd þá kosin. Tillögur
hennar voru skornar niður, en þar sem

fyrirsjáanlegt var, að nefnd myndi verða
kosin fyrir alt þingið, þá sá jeg mjer
ekki annað fært en að bíða með frekari ráðslaganir uns sú nefnd væri kosin. Þetta hefði þvi getað komið fyrr
fram, ef háttv. þing hefði tekið það ráð
fyrr, að kjósa Velferðamefndina. Eftir
að hún var kosin, var þetta hennar
fyrata verk. Hún hefir haldið fund á
hverjum einasta rúmhelgum degi að
minsta kosti, og alt af haft nóg til að
ræða um, svo jeg hygg, að ekki sje
hægt að liggja henni á hálsi fyrir iðjuleysi. Þeir, sem það gjöra, ættu heldur
að stinga hendinni i sinn eigin barm.
Jeg vil ekki taka á móti neinum ákúrum fyrir þetta, og síst frá háttv. 1. þm.
Árn. (S. S.), sem leyfir sjer að setjast
niður með þeim ummælum, að heppilegast mundi vera að láta frumv. ekki
ná fram að ganga, þar sem ekkert hafi
verið gjört.
Þá komu og fram ýmsar aðfinslur
við þær leiðir, sem farnar væru. Ef
farið væri útflutningsgjaldsleiðina, þá
væri heppilegra að leggja tollinn á eftir
verði, en ekki eftir þyngd o. s. frv.
Jeg hygg, að flutningsmönnum sje þetta
engum neittt kappsmál, ef að eins er
hægt að benda á framkvæmanlegar leiðir til þess, að leggja tollinn á eftir verðhækkun, og vilji menn bera saman
ráð sin, þá er ekkert óliklegt, að sú
leið kynni að fínnast. Mjer er þetta
ekkert kappsmál. Aðalatriðið fyrir mjer
er að fá tekjur á einhvern framkvæmanlegan hátt. Þá hefir og verið fundið
að þvi, að gjöldin kæmu alt of hart
niður á landbúnaðinum og of litið á
sjávarútveginum. Jeg gat þess áðan, að
með þessum taxta, sem jeg hefði lagt
á, þá væru gjöldin, sem kæmu á sjávarútveginn, hjer um bil jafnmikil og á
landbúnaðinn. En jeg mun síst vilja
halda þvi fram, að þetta gjald eigi að
koma hart niður á landbúnaðinum. Jeg
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vil á engan hátt íþyngja honum fram
yflr sjávarútveginn, enda má sjálfsagt
finna leið til samkomulags út úr þessu.
En jeg fæ ómögulega skilið, að bændur
þessa Iands vilji engan þátt taka í þessu
gjaldi. Jeg er þess fulltrúa, að þeir líti
svo stórurn augum á þetta, að þeír beinlinis krefjÍBt þess, að fá að vera með.
Töxtunum má gjarna breyta fyrir mjer;
jeg hefi aldrei ætlað mjer að fylgja
þeim í gegn um þykt og þunt.
Háttv. 1. þm. Árn. (S. S.) sagði, að
með þvi að fara þessar leiðir, sem frv.
bendir á, þá mundi þetta gjald ekkert
snerta kaupmenn, sem þó hefðu manna
mest grætt á ófriðnum. Þetta er misskilningur. Gjald þetta hittir má ske
engu siður þá kaupmenn, sem grætt
hafa en aðra menn.
Sami háttv. þingmaður kvað rjettast,
að vinnuveitendur greiddu verkafólki
sínu hærra kaup. Þótt þetta sje má
ske alveg rjett, þá má ekki gleyma því,
að það er ómögulegt, að skylda vinnuveitendurna til þess með lögura, meðan
þeim bjóðast menn fyrir lægra kaup.
Þá fór háttv. þm. Dal. (B. J.) mörgum
fögrum orðum um, að engin meining
væri í því, að leggja þyngri gjöld á
bændur en hæfilegt væri í samanburði
við sjávarútveginn. Hann gjörði mikið
úr því stórtjóni, sem bændur hefðu orðið
fyrir í fyrra. Jeg veit, að svo muni
hafa verið sumstaðar, t. d. í kjördæmi
háttv. þingm. sjálfs, Dölunum. Jeg er
ekki vis8 um, að menn hafi alraent orðið svo hart úti, að menn þyldu nú ekki
að greiða lítið gjald af gróða sinum nú
í ár. Jeg hygg, að niðurstaðan myndi
verða sú, ef rannsakað væri nákvæmlega, að hjeruðin myndu standa sig vel
við, að leggja eitthvað af mörkum á
móti sjávarútvegsmanninum. Og vel
má athuga það i því sambandi, að jeg
hygg, að kostnaðurinn við framleiðslu
Albt. 1915. B. HI.

hafi aukist meira i ár hjá sjávarútvegsmönnum en bændum.
Háttv. þingmaður fór og þeim orðum
um dýrtíðarhjálpina, að það væri undarlegt hringsól, ef bóndinn ætti fyrst að
borga útflutningsgjald af vöru sinni, en
fá svo hjálpina. Má vel vera, að þetta
sje undarlegt hringsól, en svona er nú
gangurinn í þjóðfjelaginu, að menn fá
inn á einn hátt aftur, það sem þeir
borga út á annan hátt, og er þetta dæmi
því ekkert sjerlegt »fænomen«. Háttv.
þingm. Dal. (B. J.) viðurkendi fullkomlega, að svo mikil dýrtið væri í landinu, að full þörf væri sjerstakra ráðstafana frá hálfu þess opinbera. Honum líkaði að eins ekki þessi leið, sem
farin væri í frumv. Jeg skal ekki gjöra
það að neinu kappsmáli. Fyrir mjer
vakir að eins það, að koma málinu í hreyfingu hjer á þingi, svo að það verði tekið til rækilegrar ihugunar. Hverri einustu uppástungu, sem betur má fara,
skal tekið með þökkum. En út af þessari nýju uppástungu háttv. þingm. Dal.
(B. J.), um að landssjóður kaupi nægilegar kornbirgðir og selji svo aftur með
lágu verði, þá skal jeg geta þess, að á
henni eru annmarkar, sem menn mega
ekki vera blindir fyrir. Ef nægilegt
korn á að kaupa handa landsmönnum
öllum, þá þarf til þess svo mikið rekstursfje, áð jeg veit ekki hvernig landssjóður á að fá það. Hann þyrfti margar miljónir króna til þess. I öðru lagi
raá ekki skaða þá kaupmenn, sem þegar hafa fengið sjer miklar birgðir. Landssjóður yrði þá að kaupa af þeim birgðir þeirra, og til þess alls þyrfti meiri
höfuðstól en jeg sje, að landssjóður geti
ábyrgst sjer. Má vera, að hægt sje að
fá bændur til þess, að selja landssjóði
fje gegn hæfilegu verði. Jeg skal ekkert um það segja, en það hlýtur að koma
bráðlega á daginn, því nú þegar hafa
102
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verið gjörðar ráðatafanir í þá átt, að
grenslast eftir hjá Sláturfjelaginu fyrir
hvaða verð það mundi vilja selja landsstjórninni kjötbirgðir.
Tekkjuskattsfrumv. háttv. þingm. Dal.
(B. J.) álít jeg að fari of langt, en ef
vissa fengist fyrir því, hvar tekjur væri
hæstar, þá gæti það verið gott, en slíkt
mun verða afarerfitt. Þær einu tekjur,
sem menn vita um með vissu, eru tekjur embættismanna, en um tekjur flestra
kaupmanna, útgjörðarmanna og bænda
mundi verða afarerfitt að segja, svo
ábyggilegt væri.
Jeg á hálf bágt með að svara ræðu
háttv. 1. þm. Rang. (E. J.). Hún var
svo persónuleg. Hann hjelt, að jeg væri
með þessu frumv., að búa mig undir
næstu kosningar. O-jæja. Máskehann
fái fleiri á sína skoðun. Jeg verð að
að reyna, að taka því með ró, en jeg
held, að þetta sje svo mikið alvöru mál,
að það verði að hugsa alvarlega um
það, jafn vel þó einhver kynni að vera
svo lítt vandaður, að vilja gjöra það að
kjósendakjöti.
Eftir að þessi uppástunga kom frá
nefndinni, hafa komið fram margar aðrar uppástungur, sem sýna, að menn hafa
alment áhuga á þessum málum.
Jeg held, að heppilegast væri, að
kjósa sjö manna nefnd af öllum stjettum, sem svo athugi þetta í samráði við
Velferðarnefndina, því þar sem uppástungur þessar eru i frumvarpsformi, þá
er hið eina þinglega, að kosin sje nefnd,
til þess að athuga það.
Jeg hefi ekki heyrt eitt einasta, atriði
hrakið af því, sem jeg sagði um ástandið í landinu, og að það beri nauðsyn til
þess, að heíjast handa. En vilji einhverjir háttv. þingmenn ekki lofa þessari tillögu fram að ganga, af því að hún
»passar ekki í þeirra kram<, þá taki
þeir sjálfir við og gjöri betur.
1

Eggert Pálsson: Það er ekki
hægt að tala um þetta frumv., sem fyrir
liggur, nema i sambandi við frumvarpið,
sem á eftir kemur. Enda gjörði háttvirtur flutningsmaður (S. B.) þeim jöfn
skil í framBögu sinni. Svo framarlega,
sem frumvarpið, sem á eftir fer, nær
ekki samþykki deildarinnar, þá munog
þetta frumv. verða útilokað. Bæði eru
fram komin af dýrtíðinni svo nefndu. Að
dýrtíð eigi sjer stað í landinu, því skal
jeg ekki neita, að því leyti, að vörur
hafa hækkað í verði. En að nokkurt
harðæri eigi sjer stað, því neita jeg algjörlega. Enda væru þá flutnm. þessa
fruinv. í beinni mótsögn við sjálfa sig.
Þeim mundi tæplega til hugar koma, að
fara að leggja þungan skatt á landsmenn í harðæri. Þeir ganga einmitt út
frá því, að nú sje góðæri, og þess vegna
er mótsögn í því, að tala um ilt ástand
í landinu yfirleitt. Það, sem gæti komið
mönnum til þess, að vilja leggja á háa
skatta nú, væri þröng landssjóðs. En
við erum nú alveg nýskeð búnir að
ganga frá fjarlagafrumvarpinu, og getum
lítið breytt því, sem komið er, nú á síðustu stundi. Að vísu er töluverður tekjuhalli áætlaður, en þó er hann nokkrum
skilyrðum bundinn, svo að minka má
hann, ef í harðbakka slær, samkvæmt
athugasemdum þeim, sem settar hafa
verið við ýmsa hina stærstu útgjaldaliði. Sömu leiðis hefir mjer dottið í hug
síðan, að við munum hafa áætlað ýmsa
tekjustofna nokkuð lágt; t. d. var lausafjárskattur áætlaður hinn sami og síðast. Nú er, eins og tekið hefir verið
fram af sumum háttv. þingm., ull og
fjenaður, og yfir höfuð flestar framleiðsluvörur i ágætis verði, svo búast
má við, að meðalalin verði miklu hærri
en verið heflr í öllum sýslum landsins,
svo að ábúðar- og lausafjórskattur muni
jafnvel tvöfaldast. En til þess að vera
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viss um, að landssjóður koraist ekki í
þröng, þá hefi jeg ásamt með háttv.
þingm. Dal. (B. J.) leyft mjer að koma
fram með frumv. um stimpilgjald, sem
er gamall góðkunningi Alþingis frá fyrri
árum.
Ef tilgangur þessa frumvarps hefði
verið sá, að bæta úr fjárþröng landssjóðs, hefði það átt að koma fram fyrr
en nú. En sje aftur á móti meiningin
sú, sem virðist liggja beint við, eftir
frumv., sem á eftir fer, að dæma, að
nota þessa peninga til að dreifa þeim
strax út á meðal allra landsbúa sem
dýrtiðarhjálp, þá má segja, að það hafi
komið nógu snemma fram, því að jeg
verð að neita því, að það sje enn sem
komið er almenn dýrtíð í landinu eða
neyð. Báðir aðalatvinnuvegir landsins
eru í uppgangi, og vinnumenn og verkafólk hafa fengið hækkað kaup sitt að
meira eða minna leyti. Vinnuveitendur allir veita þá kauphækkun ýmist af
fúsum og frjálsum vilja, eða þá beint
af nauðsyn. Það getur þannig ekki verið um neina neyð að ræða, nema áþeim
fáu stöðum, þar sem menn lifa ekki á
beinni framleiðslu, og jafnvel þar getur hún ekki almenn talist. Það getur
ekki verið um almcuna neyð að ræða
við sjávarsiðuna, þar sem flutningsmenn
frumvarps þessa fara fram á það, að
hækka útflutningsgjald á sjávarafurðum.
Sama er einnig að segja um landsveitirnar; þar telja flutningsmenn frumv.
sýnilega enga neyð fyrir dyrum, þar
sem þeir fara fram á nýjan skatt á þvi
nær allar landbúnaðarafurðir.
Eftir þvf, sem frurav. berþannigmeð
sjer, geta flutningsmenn þess engan veginn talið ástandið almennt eða yflrleitt
bágborið i landinu. Þvert á móti sýn7
agt þeir telja það bvarvetna gott, neraa
að eins í kaupstöðunum, eða þar, sem
ekki er lifað af beinni frarnieiðslu.

En þó að eiustöku staðir eða landshlutar eigi þannig við venju fremur
erfiðar kringumstæður að búa, þá er
slíkt engan veginn harðæri, heldur er
það misæri. Það er rjetta nafnið. En
slíkt kemur mjög oft fyrir. Það hefir
t. d. oft komið fyrir, að afli hefir brugðist í einhverri veiðistöð, í Vestmannaeyjum, við Faxaflóa eða í Bolungarvík,
þótt vel hafl fiskast annarstaðar. En
mjer er spurn: Héflr þingið þá hlaupið upp til handa og fóta, og þotið til og
samið lög, til þess að bæta úr slíku misæri? Nei, alis ekki. Sama máli er að
gegna um landbúnaðinn. Þeír, sem hann
stunda, verða oft fyrir óáran í þessum
eða hinum landsfjórðungnum, þó vel ári
í öðrum. Fje þeirra fellur oft í hörðum árum og rosar og óþurkar eða grasleysi gjörir það stundum að verkum,
að bændur í þessum eða hinum landshlutanum geta ekki sett nema hálfan
bústofn sinn á vetur. Ekki eru þásett
lög til að jafna úr misærinu, eða skattar lagðir á aðra landshluta. Þegarslíkt
heflr komið fyrir, hefir þeirri reglu verið fylgt, sem lika er mjög sanngjarnt,
að þeim hjeruðum eða sveitum, sem
fyrir skakkafallinu hafa orðið, hefir
verið veitt hjálp, með því að lána þeim
fje með góðum kjörum. Þessari reglu
ætti að fylgja, einnig í þessu tillfeJli, ef
svo færi, sem engan veginn er enn orðið, að veruleg neyð krefðist þess. Það ætti
að veita þeim landshlutum, sem harðast
kunna að verða úti, lán úr landssjóði.
Menn kunna ef til vill að svara, að það
sje ekki hægt, því að engir peningar
sjeu til i landssjóðnum. En jeg held,
að enn sjeu ekki öll sund lokuð i þeim
efnum. Við vitum, að í fjárlagafrumv.,
sem enn þá er til meðferðar í þinginu,
eru stjórniuni heimilaðar nokkrar lánveitingar úr viðlagasjóði. Enn er því
timi til að strika þær allar út, ogheim102*
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ila stjórninni, að verja því fje, sem hand- og aðgjörðaley8ið drotnar, getur engan
bært er í viðlagasjóði, til lána handa veginn talist þjóðfjelaginu holt.
Þegar jeg þannig lít á bæði þessi
kaupstöðunum.
Jeg er líka hræddur um, að frumv. frumvörp til samans, þá getur mjer
það, sem háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.)flyt- ekki dulist, að í þeim kennir allmikillur um almenna dýrtíðarhjálp, mundi ar mótsagnar. Það er mótsögn, að
reynast illframkvæmanlegt, ef það yrði leggja á skatt, og borga hann svo aftur
að lögum, ef ekki óframkvæmanlegt með sömu mönnunum, sem hann ei’ lagður
öllu, sjerstaklega ef því eru engin tak- á, eins og ætlast er til í þessum frummörk sett, heldur ætti að ná til allra vörpum báðum. Slíkt getur því ekki
landshluta jafnt. I fyrsta lagi mun með neinu móti komið til tals. Það verð
erfitt að koraast að raun um, hverjir jeg fyrir mitt leyti að telja hálfgjört
ættu skilið að fá dýrtíðarhjálp, og sú óðs manns æði. En að leggja skatt á
rannsókn mundi verða dýr, eta upp land- og sjávarsveitir, í því skyni einu,
mikið af þeira peningum, sem ætlaðir að hjálpa kaupstöðunum um alt það fje
væru til hjálparinnar. Og i öðru lagi aftur gefins, sýnist mjer óviðeigandi og
mundi dýrtíðarhjálpin alls ekki koma engin þörf á því, enn sem komið er.
alstaðar sem rjettlátast niður.
Það hafa verið misæri hjer á landi áðVið höfum dæmin fyrir okkur, hvernig ur, og þá hefir verið bætt úr þeim með
hefir farið, þegar gefins hjálp hefir ver- því, að veita hjeraðsstjórnunum hagfeld
ið útbýtt meðal almennings. Menn muna lán. Jeg tel það affarasælast, að hver
hvernig fór, þegar hallærisgjafirnar voru bjargi sjer sem hann er maður til, án
sendar hingað til landsins, að bróður- þess að þiggja beinar gjafir, enda hollparturinn af þeim þótíi lenda jafnt hjá ast fyrir þjóðfjelagið í heildinni. Hjálp,
rikismönnum sem fátækum, eða jafnvel sem er sama eðlis og sveitarstyrkur,
frekar. Eins mundi fara í mörgum til- getur ekki orðið til anuars en að draga
fellum nú. Maktarmenn, hver í sinni úr siðferðisþreki þjóðarinnar og lama
sveit, mundu sjá um það, að þeir færu alla sjálfsbjörgunarfýsn og framfaraviðekki varhluta af þessari almennu lands- leitni hennar.
sjóðshjálp.
Og með alt þetta fyrir augum, niun
Og hvað er svo fengið með frumvarp- jeg þvi greiða atkvæði á móti frumv.
varpinu? Jeg get ekki sjeð það, nema þessu, sem og, ef til kemur, frumv. því,
ef það væri það, að spilla mönnum og sem á eftir fer.
valda almennri og meiri óánægju í landinu.
Þorleifur Jónsson : Frumv. það,
En ef aftur á móti sú leiðin væri far- sem hjer liggur fyrir, er fram komið á
in, að binda hjálpina við kaupstaðina siðustu stundu, en er þó það langstærsta
eina, mundi það verða til þess, að að- skattamál, sem Alþingi hefir fjallað um.
streymið þangað ykist enn þá meira. Það þyrfti rækilegrar og langrar íhugMenn mundu hugsa sem svo: Við skul- unar, ef það ætti að ná fram að ganga.
um fara til Reykjavíkur eða Akureyrar, Tel jeg, að þinginu mundi ekki veita
þá fáum við svo eða svo mikið ókeyp- af heilum mánuði, til að athuga það.
is, og þurfum ekkert fyrir lífinu að hafa. Hjer er farið fram á að auka skattana
Væri þá verr farið en heima setið að um 800 þús. til 1 miljón kr.
mínu áliti, því slíkt aukið aðstreymi
Háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.) gjörði ráð
fólks þangað, sem engin er framleiðslan fyrir um 800 þús. kr. tekjum, en jeg
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held þær verði allmiklu hærri. I haust
mun verða ineira flutt út af kjöti en
venja er til, sökum þess, að bændur
verða að lóga miklu fleira fj'e, sökum
grasbrests i sumar. En þó að maður
haldi sjer við hans upphæð, þá býst jeg
ekki við, að því verði neitað, að hjer
er um þungbæran skatt að ræða.
Mjer hefir talist svo til, að skatturinn
nemi ura 10 krónum á hvern mann,
þeirra sem stunda landbúnað, og er
það dálaglegur nefskattur, ofan á aðra
skatta.
Jeg held því, að það væri ekki vanþörf á að ihuga málið vandlega, áður
en gleypt er við því. Jeg býst núvið,
að háttv. 1. þingm. Rvk. (S. B.) og Velferðarnefndin hafl athugað málið vel.
En jeg get ekki trúað því, að frumv.
sje samt í samræmi við þær ráðstafanir,
sem aðrar þjóðir gjöra á þessum tiuium.
Jeg ímynda mjer, að þær leggi ekki
sama skatt á fátæklinga og rikismenn,
til að standast dýrtíðina. Mjer finst það
einkennilegt, að fátæklingar sjeu látnir
svara sama skatti og þeir ríku.
Við skulum nú athuga, hvernig hanu
kemur niður, þessi skattur.
Jeg tek til dæmis fátækan bónda í
sveit. Við 8kulum segja, að hann eigi
80 kindur. Hann fær af þeim l60pund
af ull og greiðir útflutningsgjald af
henni....................................... kr. 16,00
Ef hann lógar 35 lömbum,
sem gjöra 700 kg. af kjöti,
borgar hann í útflutningsgjald................................ —
28,00
Útflutningsgjald af 35 gærum vérður.......................—
3,50
Verður þá dýrtíðarsk. hans . kr. 47,50
Og þetta er fátækurmaður, sem rjett
kemst af, án þess að þiggja af sveit.
Samkvæmt dýrtíðarfrumvarpi þvi, sem
háttv. 1. þm, Rvk. (S. B.) flytur, og alt
þetta skattakerfi byggist á, mundihann

fá eitthvað af þessum skatti aftur, líklega upp undir 40 kr. En þann krabbagang skil jeg ekki. Fyrst er lagður á
manninn geysihár skattur, og svo er
honum borgað til baka aftur, að einhverju leyti,
Jeg vil lika benda á, að það mundi
kosta talsvert mikið að innheimta þenna
skatt. Og þegar ætti að fara að útbýta
honum aftur, mun verða erfitt aðflnna,
hverjir hafa um 2000 kr. tekjur á ári.
Stjórnarráðið mundi víst þurfa að bæta
við sig starfsmönnum til að reikna það
út, hve miklar tekjur hver maður hefði,
og liklega þyrfti að setja ótal nefndir
á stofn út um alt land, og mundi það
verða allkostnaðarsamt.
Ef dýrtíð og vandræði eru í landinu
svo mikil, að auka þurfi tekjur að mun,
þá er nær að fara þá leið, að leggja
skatt á hámark tekna, eins og háttv.
þm. Dal. (B. J.) vill gjöra í sinu frumv.,
en ekki leggja skattinn á alla fátæklinga og borga þeim hann svo aftur.
Því er haldið fram, að það sje dýrtið
í landinu. En mjer er spurn: Hafa
komið raddir úr sveitum um það? Jeg
veit ekki til, að sveitirnar hafi óskað
eftir nokkurri hjálp, og víst ekki búist
við að fá hana. Jeg held að alt þetta
dýrtíðarmál, sem mest er talað um nú
á þingi, sje með öllu órannsakað og
ósannað enn, t. d. hjer í Rvík, hvort
mörg, eða hve mörg, heimili verða í
neyð í vetur, og virðist það því kenna
æði mikillar fljótfærni, að ætla sjer að
leggja afar þungan skatt á þjóðina að
lítt rannsökuðu máli. Það er ekki nóg
að segja, að dýrtíð sje í landinu. Það
sannar ekkert, þó að útlend vara sje í
hærra verði en i fyrra, því á það er
að líta, að kaupgjald heflr hækkað.
Jeg verð að taka undir með háttv.
2. þm. Rang. (E. P.), að jeg er hræddur um að þetta fyrirkomulag, að koma
sem flestum á landsframfæri, verði aldrei
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landi og lýð til sjerlegrar blessunar,
heldur verði það miklu fremur til að
draga úr sjálfbjargarhvötinni og auka
úrræðaleysi.
Að endingu skal jeg geta þess, að jeg
get alls ekki ijeð þessum málum mitt
fyigiMagnúsKristjánsson: Mjervirðist að háttv. þingdeildarmenn ættu að
vera Veiferðarnefndinni þakklátir fyrir,
að hún hefir gjört tilraunir tii að bæta
úr fjárhag landsins. Hitt er annað mál,
hvort hún hefir fundið heppilegustu
leiðina, sem hugsanleg væri í þessu efni.
Um það er nú deiit, og verður deilt í
kvöld. Jeg álit, að frumv. þetta muni
eiga erfitt uppdráttar, og nær er mjer
að halda, að fiokkur manna hjer i deildinni muni ekki ætla því að verða langra
lífdaga auðið. Menn hafa látið þá skoðun í ijós, að á frumv. þessu sjeu allmiklir annmarkar. Það er ekki nema
nema eðlilegt, að svo sje. Hjer er mikið vandamál fyrir höndum og ekki ljett
verk að finna heppilega leið, sem allir
verði ánægðir með.
I mínum augura eru gallarnir á frv.
aðallega þeir, að gjaldið er sett helst
til mikið af handahófi, og að óframkvæmanlegt er að ná þessu gjaldi, þar
sem gjaldstofnarnir eru nú horfnir, eða
eru að hverfa. Tilgangi. frumv. getur
því ekki orðið náð fullkomlega. Jeg
þarf ekki annað en nefna, að margar af
vörutegundum þeim, sem leggja á toll
á, eru nú komnar úr landinu. Tekjur
af ull verða mjög litlar, og ekki miklar af sildinni. Hún er nú að nokkru
leyti útfiutt, og þegar það kvisast, að
hækka eigi útfiutningsgjald af henni,
munu menn kosta kapps um að koma
henni út, áður en lögin koma í gildi.
Það er því útlit fyrir, að allstórt skarð
yerði í hinni áætluðu tekjuupphæð, og

að lögin komi ekki fullkomlega að
notum.
En svo er annað, sem til greina kemur; það er hve sanngjarn skatturinn er.
Háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.) gat þess, að
verðhækkunin á innlendu vörunum færi
langt fram úr verðhækkun útlendu vörunnar og hefðu því allir framleiðendur
hagnað af hækkuninni. Þetta getur
verið að sumu leyti rjett, en jeg vil
benda á, að framleiðslukostnaður sjávarútvegsmanna hefir aukist gífurlega, og
miklu meira en framleiðslukostnaður
bænda. Gróðinn hverfur því meira við
sjávarútveginn en landbúnaðinn.
Það hefir verið sagt hjer á Alþingi,
að sjávarútvegurinn ætti að bera hærra
gjald en landbúnaðurinn, vegna þess, að
mikið meira af landbúnaðarafurðum
gengi til neytslu í landinu. Það getur
verið álitamál, af hverri vörunni er
meira notað, en þótt svo væri, að á því
sje nokkur munur, þá er það mesta
fjarstæða, að slíkt geti komið til greina
i þessu sambandi, þvi að sjálfsögðu
verður að gjöra ráð fyrir því, að framleiðendur láti ekki að jafnaði vöru sína
af hendi til neytslu í landinu endurgjaldslaust. Það er annars næsta undarlegt, að nokkur skuli halda sliku fram
í fullri alvöru.
Jeg held því fast fram enn, að það
sje rjett, er jeg benti á við umr. um dýrtíðarmálin um daginn, að það er eitt,
sem þing og stjórn geta gjört nú þegar,
að takmarka útflutningafurðanna,ákveða
hve mikið af þeim skuli vera eftir í
landinu. Með því móti getum við haldið nægum matvælum í landinu. Það
eru nóg ráð til þess, að gjöra mönnum
kleift að ná í þau, en jeg vil ekki fara
út í það nú; það yrði of langt mál og
betra að ræða það og undirbúa í nefnd.
En það er ekki nóg, að þessi ráðstöfun
sje gjörð. Næst liggur fyrir að sjá um,
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að Verðlagsnefndin, sem væntanlega með því, að samþykkja tölur frumv.
verður skipuð bráðlega, taki til starfa óbreyttar. Það er ástæðulaust að vera
og gegni skyldu sinni út i æsar og að orðlengja þetta.
ákveði sem fyrst útsöluverð vörunnar
Þá eru það ummæli háttv. 1. þm.
eins lágt og unt er. Auðvitað má ekki Árn. (S. S.), sem jeg hefi ýmislegt við
þröngva kosti kaupmanna um skör fram, að athuga. Hann sagði, að sjálfsagt
en þeir verða að sætta sig við, að selja væri, að vinnuveitendur sæju fyrir þvi,
með litlum hagnaði, meðan svo er ástatt, að verkalýðnum liði bærilega. Jeg hygg,
sem nú er. Ef þessa er gætt, þá kemur að háttv. þingm. (S. S.) hafi ekki hugsþað fátæklingum að miklu liði. Það fer að þessa hugsun til enda. Þetta getur
auðvitað talsvert eftir því, hvernig kaup- verið rjett í einstaka tilfelli, en að jafnmenn taka þessari ráðstöfun, hve mikið aði hafa menn ekki fast fólk; það leitþarf að gjöra, til þess að birgja landið ar atvinnu hjer og þar, svo það verða
upp með útlendum vörum. Það er ekki fáir, sem bein skylda hvilir á vinnueinhlítt, að landssjóður nái i útlenda veitendum að framfæra. Líka ber þess
vöru og selji hana við vægu verði. að gæta, að kaupgjald hlýtur að miðast
Það verður jafnframt að gæta þess, að við framboð og eftirspurn á vinnunni,
kaupmenn hafl ekki ástæðu til, að minka og getur það gjört talsverðan mismun
aðflutning á nauðsynjavöru til landsins, á hinum ýmsu stöðum, eftir þvi sem til
vegna óbæfilegrar samkepni frá hálfu hagar. Jeg skal svo ekki fara lengra
þings og stjórnar. Verði alls þessa gætt, út i þetta mál. Jeg vona, að menn
sem jeg hefi nú bent á, mundi það felli ekki frumv. á þessu stigi. Það er
verða til þess, að draga mikið úr þeim svo mikils vert, að það verður að taka
vandræðum, sem nú virðast vofa yflr það til ihugunar í nefnd, þó jeg sje
nokkrum hluta þjóðarinnar. Menn segja vi8s uro, að það megi ekki ganga fram
nú, ef til vill, að þetta jafni litið mis- í þessari mynd. En það eru líkur til,
muninn milli einstakra manna; sumir að nefnd, er fjallaði um það, tæki fram
hafi grætt svo mikið á þvi, að vörurn- komnar athugasemdir til greina. Jeg
ar hafi stigið. En það er margs að er, fyrir mitt leyti, fús á að vinna að
gæta, þegar á að fara að ákveða um þvi, að málið geti komist í það horf,
þetta. Það er auðvitað, að þótt fram- að sem flestir megi við það una.
leiðendur fái hærra verð fyrir sina vöru,
þá hefir kostnaðaraukinn við framleiðslSkúli Thoroddsen: Af þvi, að
una líka verið talsverður. Þetta verð- svo hefir atvikast, að jeg er talinn einn
ur alt að taka til greina. T. d. hefir af flutning8mönnum frumv. þess, er hjer
útvegurinn norðan lands verið arðlaus ræðir um, þótt eigi sje jeg þvi, nje stefnu
um langa hrið i ár, vegna þess, að is þess, fylgjandi, þykir mjer þó nauðsyn til
hefir legið þar fyrir landi fram á sum- bera, að fara um það nokkrum orðum.
ar, svo að aflinn hefir verið talsvert
Háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.) gat þess,
minni en venjulega. Jeg vil minna að í »Velferðarnefndinni«, sem svo er
menn á, að athuga það rækilega, hvort nefnd, hefðum vjer allir verið á því, aV
þessi gróði er eins mikill og álitið er. afla bæri landssjóðinum tekna, sem og d
Jeg vænti þess, að enginn skilji orð þvi, að það œtti að gjörast með útftutnmín svo, að jeg sje að ráðast á frumv., ingsgjaldi.
er fer í svipaða átt og þetta, er hjer
Hvað fyrra atriðið snertir, þá er það
liggur fyrir, en jeg get tæplega verið rjett.
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Seinna atriðið, þ. e. að teknanna ætti
að afla með útflutningsgjaldi, það er á
hinn bóginn ekki rjett, — ékki nema
hálfur sannleikur, að vjer höfum allir í
»Velferðarnefndinni« verið þeirrar skoðunar, að það ætti að gjörast með útflutningsgjaldi.
Bæði jeg, og hv. þm. Skagf. (J. B.),
bentum í nefndinni á það, að væri fjárins aflað með útflutningsgjaldi, þá mætti
það ekki gjörast á þann hátt, sem frv.
fer fram á, heldur yrði útflutningsgjáldið
þá að miðast við verð vörunnar, eins og
það væri á hverjum tíma, þar sem
gjaldið gæti ella — ef varan fjelli í verði
— orðið að verata ójafnaBargjaldi.
Háttv. 5. kgk. þm. (G. B.) var og i
»Velferðarnefndinni« verðtollinum hlyntari.
En hvi jeg hafi þá gjörat einn af flytjendum frumv., munu menn spyrja, þar
sem jeg hafi þó verið því mótfallinn.
Til þess er því að svara, að rjett
þótti, að allir vjer »Velferðarnefndar«mennirnir, sem í neðri deild erum,
flyttum frumv. inn á þingið, svo að það
sæist þá á þann hátt, að það væri vilji
»Velferðarnefndarinnar«, að málið kæmist inn á þingið.
Útflutningsgjald8frumvarpið, sem hjer
liggur fyrir, lá og fyrir, samið af einum í »Velferðarnefndinni« (1. þm. Rvk.),
og því ekki annað en koma því í
prentið, þar sem það þá og á hinn bóginn
hefði — í öllu annríkinu — tekið að
mun tíma, að fara að semja nýtt frumvarp, hvort sem nú verið hefði þá verðtollsfrumvarp, eða eitthvað annað.
A hinn bóginn þegar liðið, mjög á
þingtíraann, og því afar-áriðandi, að málið kæmist þegar inn á þingið, svo að
þingið gæti vísað því til nefndar, og
ráðið þvi þá sjálft — í stað þess að
láta ráðherra, og aðstoðarnefnd hans
gjöra það — á hvern hátt tekjur yrðu
landssjóðnum útvegaðar.

A.Ö því er framkomu mína í »Velferðarnefndinni« til þessa snert r, hefi
jeg — í fám orðum sagt — haldið því
fram, er hjer segir:
1. að nauðsynlegt væri, að útvega almenningi svo ódýra útlenda vöru, sem
kostur væri, — og að sjá ura, að nauðsynjavörurnar væru, ef til þyrfti að
grípa, til taks á ýmsum höfnum hjer á
landi
2. aðlandsstjórnin gjöri og sitt til þess,
að afla almenningi í höfuðstaönum, sem
og kaupstöðunum, eigi síður íslenskra afurða en útlendrar vöru, með þolanlegu
verði;
Benti jeg í »Velferðarnefndinni« í því
skyni á það, að mjer virtist og rjett, hvað
íslenskar landsafurðir sjerataklega snerti,
að ritað vœri i sýslufjelögin og spurst
fyrir um það, hvort menn þar væru eigi
fáanlegir til þess, aS selja landsstjórninni
eltthvaB tiltekiS af kjðti o. fl. viB lægra
verBi en markaBsverSiB yrBi.
Vakti það þá fyrir mjer, að þeir, sem
á ófriðnum græða, þ. e. framleiðendurnir, ættu af fúsum vilja — og án þess til
nokkurrar lagaþvingunar kæmi — að
vilja veraþeim vel, sem bágt eiga, og verða
að kaupa miklu dýrari vörur, ófriðarins vegna, en ella.
En þessari tiUögu minni, sem jeg hefi
þó og skotið að ýmsum þingmönnum, þ. e.
mönnum utan »Velferðarnefndarinnar«,
hefir þó hvergi verið vel tekið.
3. Hefi jeg talið nauBsyn, að landið
vœri birgt svo vel að ymsri nauðsynjavöru (kornvöru, salti, olíu, kolum, veiðarfærum o. fl. o. fl.), að til vœri einatt
nœgur forði, þótt hjálpað væri þeim um
ódýra vöru, jafnvel nú þegar í haust
— til einhvere af vörunni gripið þá
þegar í því skyni —, er þess helst
þyrftu.
Og þessi forði, — tryggingin þess, að
eigi yrðu nein vandræði, þótt siglingar
jafnvel al-teptust um hríð — œtti þá og
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að sjálfsSgðu eigi að vera til hjer i meira og meira fje, og þvi — verBur að
Reykjavik að eins, en og eigi síður á hin- fara að skera úr sem fyrst.
um' og þessum höfnum.
Heiptin er og sí-vaxandi, — heiptin
4. Hefí jeg og talið áriðandi, að lands- er alls einskis svifst.
stjórnin gæti og verið við því búin, að
En vel getúr svo farið, að landsstjómgeta veitt aveita- og bæjar-fjelögum:
in verði um lengri eða skemri tima —
a. hjálp, er eigi væri talin sveitarstyrk- tíma, er orðið gæti enda 1—2 ár, en
ur, eða þá
nægði, þótt eigi stæði yfir, nema í
b. lán, eða
Ví—Vs> eða */*—x/i ár — >ver#i«, að
c. fje, til að veita mönnum atvinnu i koma i stað kaupmanna, og kaupfjélaga,
kaupstöðunum, kauptúnunum og sjáv- að þvi er það snertir, að sjd þá SUum
arhverfunum, þar sem að sverfur.
almenningi ftjrir erlendum nauðsynjaVjer vitum t. d., að að því kemur, vamingi.
fyrr eða siðar, að vjer byggjum landsJeg á við -það, ef öll siglingasambönd
spitala, háskóla o. fí.
við Danmörku, Norðurlönd, og jafnvel
Á sama hátt má og styðja sveita- og við Bretland, al-teppast,
bæjar-fjelögin með hagkvæmum lánum,
En viðskiftasambönd (og lánstraust)
til þess að geta veitt mönnum atvinnu kaupmanna, sem og kaupfjelaganna, ef
við ýms gagnleg fyrirtæki, og ættu lán- eigi þá og bankanna, algjörlega við þau
in þá að vera afborgunarlaus fyrstu ár- lönd ein bundin, sem kunnugt er.
in, og vextirnir mjög lágir.
Það er því rjett, sem háttv. 1. þm.
En til alls þessa þarf fje — sem og til Rvk (S. B.) benti á, að landsstjómin
dýrtiðaruppbótar fyrir símafólkið o. fl. getur þarfnast eigi einnar, eða 3—4 milj.,
af starfsmönnum landssjóðs —, og getur en jafnvel 8—10 milj., ef eigi enn meira.
þd svo farið, að einnar millj. króna lánOg þegar eigi verður neitað, að slík er
tSku heimildin nœgi ékki, þótt lánid þá hœttan, er yfir getur vofað, og á dottið,
fengist.
er minst varir, þá væri það stök óforFæri 8vo, sem vel getur orðið, er minst sjálni, að tryggja eigi landsstjórninni nóg
varir, að verslunarviðskiftin við Dan- fje, eða heimila henni þó nægilega lánmörku, og Norðurlönd, stöðvist, ef eigi og töku, ef ske kynni, að hún — t. d. fyrvið Bretland, eða ef Bretar bönnuðu enn ir milligöngu Vestur-íslendinga — gæti
frekar en orðið er, útfíutning á nauð- þá fengið fje að láni I Ameriku.
synjavörum ýmis konar, svo að eigi væri
Háttv. 2. þm. Rang. (E. P.) benti á,
nema til Ameríku að leita — hvar stönd- að sem stæði væri eigi um neyð að ræða,
um vjer þá með fje?
en að eins um örðugleika ikaupstöðunÞað villir mönnum um of sýn — en á um, og þetta er — alveg rjett.
eigi, nje má, villa mönnum sýn, — að
En vjer eigum, aS brynjast gegn þvi,
eigi er hjer bjargarskortur, nje vandrœði er orSiB getur, — neyðin á œ að fyrirbyggjast, sem unt er, og þing verður nú
enn, enda nú um há-sumarið.
Alt hefir og í vetur, er leið, og enn eigi háð, eða stendur eigi til, að verði,
fram á þenna dag, gengið að mun þol- fyrr en eftir tvö ár.
Alt fjeð, sem landssjóður á í Ameríku,
anlega, þrátt fyrir stríðið.
Gn þvi má eigi gleyma, að hættan er var um 600 þúsund króna, í banka
í New-York, og þar af ganga nú þegnú æ si-vaxandi.
Ríkin, er í ófriðnum eiga, eyða æ ar:
Álþt. 1916. B. UI.
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til athugunar. En siðan hafa ýmsir
tekið til máls, og sumir sagt það, sem
jeg mundi hafa viljað taka fram, svo
að jeg get verið fáorður, því að jeg tel
ekki mikla þörf á að margendurtaka
það sama.
Á þessu máli eru tvær hliðar, eins og
á svo mörgu; í fyrsta lagi, hvort þörf
sje á að gjöra nokkrar ráðstafanir, og í
öðru iagi, hvernig þeim ráðstöfunum
eigi að vera háttað.
Jeg er nú þeirrar skoðunar, að engin
ástæða sje til nokkurra ráðstafana út
af þessu dýrtíðarmáli, og þarf því ekki
að fara mörgum orðum um, hvernig þeim
eigi að vera háttað, það er þeirra manna,
sem álíta slikra ráðstafana þörf. Ef nú
þarf að hafa dýrtiðarráðstafanir og Velferðarnefnd, þá er mjer nær að halda,
að þeirra þurfi alt af. Vjer veröum að
gá að því, að oft hefir hjer verið erfiðara útlit en nú. Bæði hafa hjer gengið
landplágur, atvinnuleysi og aflabrestur.
En um ekkert af þessu er nú að ræða.
Nú er að eins að ræða um erfiðar ástæður, af slæmri og óhagstæðri verslun.
Mjer er kunnugt um það, að oft hefir
verið þröngt að kosti manna í sjávarplássum, vegna aflaleysis og lágs verðs
á fiski, án þess að hlaupið hafi verið
undir bagga með þeim.
Jeg man eftir því, að fyrir nokkrum
tíma voru nokkrir hreppar hjer við
sjávarsiðuna mjög illa staddir, og fengu
Jóhann Eyjólfsson : Háttv. þm. þó enga hjálp, aðra en hallærislán.
N.-ísf. (Sk. Th.) hefir nú lýst yflr því, Sama er að segja um það, að oft hafa
að hann sje andvígur þessu frumv., sem orðið fjárfellisvor í ýmsum sveitahjernú liggur fyrir. Mjer þótti leiðinlegt, uðum, og ýmsum erfiðleikum verið að
að háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.) var ekki að mæta, og nú ekki langt á að minnviðstaddur, til að hlusta á þessa yfirlýs- ast, en löggjafarvaldið þó litið skift sjer
ingu; jeg ímynda mjer, að honum mundi af slíku.
Ástandið hefir oft verið svo miklu
hafa farist likt orð og Júliusi Cæsar:
»Og þú líka, barnið mitt, Brútus!*.
verra en nú. Þá er það atvinnuleysið,
Þegar jeg beiddi um orðið, voru ýms sem oft hefir skapað erfiðar kringumatriði, sem jeg hafði ætlað mjer að taka stæður, en nú geta allir haft góða at-

a, til olíukaupa (Fiskifjel.
íslands) um
100 þús.
b, matvara, þegar pöntuð
frá Ameríku, eða þá
sama sem pöntuð, fyrir 300—400 þús.
Eftir þá 100—200 þús.
Allir sjá, hve vel þar er búið, eða
hitt þó heldur.
Jeg tek það því enn upp, og legg
áherslu á þaB, að þingið œtti ekki svo við
að sJálja, að eigi vœri sjeð fyrir því svo
vel, sem unt er, aB landsstjórnin væri sem
allra best fær um aS mæta öllu því, er jeg
hefi vikiB aB í ræBu minni, og vœri og —
fœr um, að Jnrgja að vörum, og Jijdlpa,
og Idna, eins og jeg á benti, ef eigi enn
frekar.
En hvað útflutningsgjaldsfrumv., sem
hjer liggur fyrir, snertir, þá er mjer,
eins og jeg vjek þegar að í byrjun ræðu
minnar, alveg sama, Jivað um það verður.
Aðal-atriðið er, aB þaB sje gjört, —
fyrir því nægilega sjeð, sem þörfin erá.
Hitt skiftir eigi, Jiver aðferðin að öðru
leyti er Jiöfð.
Jeg mun því greiða atkvæði með
nefndarskipun, svo að málið verði sem
rækilegast íhugað, þó að mjer, ef eigi
lægi nefndar-íhugun fyrir, væri að sjálfsögðu næst skapi, að vera móti frumvarpinu.
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vinnu. Jeg álít þvi, að ef nú á að fara
að gjöra einhverjar dýrtíðarráðstafanir,
þá þurfi þær að vera stöðugar og standandi.
í þessu sambandi má minna á það,
að þau mál sjeu sist látin niður falla,
sem skapa landsmönnum atvinnu. En
eftir því, sem jeg frjetti úr efri deild,
þá er þar enginn hallærishugur i mönnum, þvi að þar er talinn óþarfi af landsmönnum að skjóta rjúpur sjer til bjargar; þeir álita vist, að menn geti alveg
eins lifað á sauðakjöti og öðrum góðum
og ljúffengum mat, og því óþarfa fyrir
okkur, að leggja okkur til munns slika
kattafæðu.
Mjer finst hugsun manna nokkuð á
á reiki. Menn eru að kvarta undan
dýrtíð og illum ástæðum, en ekki dettur
mönnum i hug, að það sje rjett, að
styðja menn í þvi, að bjargast af eigin
rammleik, án annarra hjálpar. Nei!
Hjer er ætlast til, að löggjafarvaldið
gjöri tvent, í fyrsta lagi að binda hendur manna, svo að frelsi þeirra sje meira
eða minna lamað eða takmarkað, tilað
vinna fyrir sjer á ærlegan og dugandi
hátt, og i öðru lagi, að allir þeir menn,
sem ekki geta vel bjargað sjer sjálfir,
og það eins, þó að það sje af þvi, að
þeir nenni þvi ekki, eða þá af þvi, að
þeir mega ekki bjarga sjer samkvæmt
nýjum lögum, þá skuli fæða þá og mata
úr annarra skrínu. Eiginlega vírðist
mjer hugsunarháttur þingsins stefna með
þessu að þvi, að best sje að ala hjer
upp ósjálfbjarga ómenni.
Af því að jeg er eindregið á móti
þessum ráðstöfunum, þá ætla jeg ekki
að fara út í þann orðaleik, hvernig þeim
verði fyrir komið.
Að eins skal jeg vikja að þvi, sem
háttv. I. þm. Kvk. (S. B.) sagði, að með
frumvarpinu væri fátæklingum enginn
háski búinn. Háttv. þm. A.-Sk. (Þ. J.)

sýndi þó rækilega fram á, að af frumvarpinu stafaði háski fyrir bændur.
Annars held jeg, að hver og einn skilji
best sina erfiðleika; hver músin heldur,
að það sje verst í sinni holu. Eu ómögulegt er annað en taka eftir ósanngirn*
inni i hlutfallinu milli sveitamanna og
sjávarmanna.
Háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.) hrósaði sjer
af þvi, að frumvarpið gjörði jafnt upp
á milli stjettanna, og það yrði álika hár
skatturinn, sem kæmi yfirleitt á land*
búnaðarafurðir og sjávarafurðir, því þó
sjávarafurðirnar sjeu mörgum sinnum
meiri, þá sýnist honum mjög rjett, að
skifta alveg jafnt gjaldinu á milli þess*
ara stjetta. Þetta væri reyndar í sjálfu
sjer jafnrjettlátt, og að tveirmenn, sem
væru svo misríkir, að annar væri 10
sinnum rikari, skyldu gjalda i skatt jafn
mikla peninga báðir; þá yrði skatturinn
af þeim rika l°/o,á móti því yrði þá skatt*
urinn af þeim fátæka 10%<
Eftir sömu hugsunarfræði ætti smá*
bær að bera jafnan skatt og stór borg;
til dæmis ætti þá að vera sömu útgjöld
í Reykjavik allri og Hafnarfirði.
Sigurður Eggerz: Jeg bjóst alt af
við, að eitthvað fallegt kæmi út úr sorta
þeim, sem hvílt hefir yfir Alþingi i
sumar. Þetta fallega er nú að sýna
sig. Tollafrumvörp drífa nú að úr öll*
um áttum. Þetta frumv., sem nú ligg*
ur fyrir, gjörir ráð fyrir 850 þús. kr.
tollhækkun. Berum saman, hve toll*
arnir nema miklu eins og þeir eru nú
áætlaðir í fjárlögunum. Utflutningsgjald
er 150 þús. kr., tóbakstollur 210 þús.
kr., vörutollur 375 þús. kr., kaffi* og
sykurtollur 500 þús. kr. Alls nema toll*
ar landssjóðs samkvæmt áætlun nálægt
1235000 kr. En þessi hækkun, sem nú
er farið fram á, nemur um 850 þús. kr.
eða ef til vill 1 miljón. Það sjá allir,
103*
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að bjer er ekki um neitt smáræði að
ræða. Eftir tollhæðinni að dæma, mundi
málið hafa verið talið fult verkefni fyrir aukaþing, en nú er læðst inn með
það rjett í þinglokin. Að vísu er ætlast til þess, að þetta verði að eins
bráðabirgðatollur, en þeir, sem fylgst
hafa með tolllöggjöf annara þjóða, vita
það, að eins örðugt eins og er að koma
á nýjum tollum, jafnerfitt er að koma
þeim af aftur, þegar þeir eru komnir á
á annað borð og menn farnir að venjast þeim. Vjer þekkjum dæmi frá sjálfum oss. Vörutollslögin áttu að eins að
standa í tvö ár, en að þeim tíma liðnum kom engum annað til hugar en að
framlengja þau. Það getur að því rekið, jafnvel eftir að striðinu er lokið, að
örðugt veiti að venja sig af þeim tekjum, sem þetta frumv. veitir, ef það
verður að lögum.
Jeg er sannfærður um það, að þótt
nú sje hin besta árgæska, þá muni
heyrast hljóð úr horni, ef svona lögum
er dembt á þjóðina fyrirvaralaust. Jeg
er algjörlega sannfærður um það, að
síst af öllu mundi þjóðin hafa búist við
nýjum sköttum eða tollum frá þessu
þingi.
Auk þess ber að gæta þess, að tollur, sem lagður er á svo undirbúningslaust og skjótlega, getur orðið mjög
erfiður skattgreiðendum. Margir hafa
keypt svo og svo mikið af fiski, sem
þeir hafa þegar selt í útlöndum, og
kemur því ekki til greina. En svo hafa
ýmsir keypt fisk, sem þeir iiggja með,
án þess að hafa gjört ráð fyrir þessum tolli.
Vanalegur skipsfarmur er 3500 skpd.
Tolihækkunin á fiskfarminum mundi þvi
nema c. 5000 kr. Það er skiljanlegt,
að það myndi verða óþægilegt fyrir útflytjendur að greiða þenna toll, er þeir
höfðu ekki hugmynd um, þegar þeir
keyptu fiskinn. Þetta er ekkert smá-

vægisatriði. Sama er að segja um kjötið. Jeg verð auk þess að taka i sama
strenginn og ýmsir háttv. þm., hvað
bændur snertir; jeg er kann ske lika
kunnugri kjörum þeirra en sjávarútvegsmanna. Mjer er kunnugt, að síðasta
horfellisárið voru margir bændur sárt
leiknir. Mörgum er ef til vill ekki
kunnugt, hve erfitt fátækir bændur áttu
þá. Stofn þeirra var aldrei stór, og
þeir mistu margir mikið af honum. Þar
á ofan bætist svo skuldin til kaupmanns fyrir fóðurbætirinn, sem þó ekki
gat bjargað fje þeirra. Menn geta því
farið nærri um, að bændum veitir sannarlega ekki af þessu góðæri, sem nú er.
Og hvað snertir sjávarhliðina, þá verða
menn að gæta þess, að þeir sem þar
búa, finna líka til þess, ef tollar eru
hækkaðir svo gífurlega, sem hjer er
farið fram á. Væru nú þessir tollar
lagðir á af þeirri ástæðu, að menn
hjeldu, að ekki væri annars hægt að
birgja landið að matvöru, þá væri það
sök sjer. En það er ekki svo vel. Nei,
600,000 kr. eiga að ganga til uppbótar
ýmsum mönnum Jeg tek það fram, að
fyrsta boðorðið í þessari dýrtíð er, að
sjá landsmönnum fyrir nægum vörum
með hæfilegu verði í vetur. Þetta boðorð hefir verið rækt illa hingað til. Að
vísu hefir mjer verið sagt, að stjórnin
og Velferðarnefndin sjeu nú eitthvað
farnar að hugsa um matvörukaup, og er
það vel farið, og ætlar þá að rætast
spá mín um, að þó þingsályktunartillaga
mín ura kornkaupin yrði feld, mundi
hún þó ýta við samvisku stjórnar og
Velferðarnefndar. En þessi tillaga var
vitanlegafeld af þvíaðým. V.-Sk. bar hana
fram, feld af því, að jeg á ekki neinum
sjerlegum vinsældum að fagna á »hærri
stöðum*. (Sveinn Bjðrnsson: 'Trúðleikur). Jeg býst nú við, að landslýður
fari að skilja hvað það er, sem liggur á
bak við stóru orðin hjá háttv. 1. þm.
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Rvk. (S. B.) hjer á þingi, svo jeg mun
ekki kippa mjer upp við trúðleiksóp
hans.
Svo jeg víki nú að síðasta frumv.
háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.), þá finst mjer
ekkert um það annað að segja en að
það sje i hæsta máta broslegt. Allir
þeir landsmenn, sem hafa 2000 króna
tekjur og minna, eiga að fá hjálp af
þessari tollhækkun háttv. þm. Fyrst
og fremst verður líklega nokkuð erfitt
að gjöra nákvæma áætlun um tekjuhæð manna i landinu yfirleitt, og gæti
jeg trúað, að það vefðist dálitið fyrir
stjórn og Velferðarnefnd. í öðru lagi,
þá er svo langt frá, að fjöldi þessara
manna þurfi á nokkurri hjálp að halda.
Og þegar litið er á þá hjálp, sem þeim
er rjett, er í raun og veru eru hjálparþurfa, þá er hún 40—80 krónur. Er
það ekki broslegt? Heldur háttv. 1.
Rvk. (S. B.) virkilega, að þá dragi
nokkuð verulega um þessa hjálp, sem
eru í þröng. Onei, sannleikurinn er sá,
að ef á að hjálpa þeira, sem við skort
búa, þá dugir ekki að rjetta þeim 50
króna seðil og láta þá svo sigla sinn
sjó. Og eins og háttv. 2. þm. Rang.
(E. P.) tók svo rjettilega fram, þá þurfa
fæstir eða engir af þeim mönnum, er
grætt hafa á landbúnaðinum i ár, nokkurrar hjálpar. Ónei, besta hjálpin fyrir
fátœklinga er sú, að stjórnin sjái þeim
fyrir komvöru, sem seld sje með innkaupsverði, þegar harðna fer í ári.
(Sveinn Bjömsson: Hvað kostar það?).
Ef keypt yrði kornvara fyrir x/a miljón,
þá mundi það í viðbót við það, sem
kaupmenn og kaupfjelög kaupa, reynast
alldrjúg hjálp, þegar í vandræðin rekur.
Jeg skal ekki þreyta háttv. deild á
lengri ræðu um þetta. En jeg er óbifanlega sannfærður um, að mikill meiri
hluti þjóðarinnar hristir höfuðið, er hann
sjer þessi fáránlegu frumv. háttv. 1.

þm. Rvk. (S. B.) og þetta afskaplega tollfrumv. (Margir: Heyr!).
Jón Magnússon: Jeg get ekki
tekið undir það með meðflutningsmanni
minum, háttv. þm. N.-ísf. (Sk. Th.), að
jeg sje á móti þessu frumv. Hitt verð
jeg að játa, að jeg bjóst aldrei við, að
það mundi ganga fram óbreytt. Jeg
fyrir mitt leyti legg ekki áherslu á það,
hvort lagður verði á verðtollur eða
vörutollur. Jeg get ímyndað mjer, að
vörutollsfyrirkomulagið væri betra i
framkvæmd, en mætti þó koma svo
fyrir, að ekki yrði tilfinnanlegra eða
óþægilegra fyrir framleiðendur. Vjer
flutnm. frumv. höfðum þann aðaltilgang
með frurav. þessu, að koma málinu inn
á þingið, í því skyni, að fá einhvern
tekjuauka fyrir landssjóð af hinni óvenjulegu verðhækkun á afurðum landsins.
Og við vonuðum, að þótt deiit kynni
að verða um aðferðina, þá mundi þó
málinu sjálfu tekið þinglega og með
stillingu. Það hefir, þvi miður, ekki
orðið. Menn hafa látið sjer aæma að
blanda illindum og ofsa inn i málið.
Jeg fæ ekki skilið það hjá háttv. þm.
V.-Sk. (S. E.), að hann virðist halda, að
þessi skattur geti orðið til frambúðar.
Allar nálægar þjóðir i hlutlausum löndum hafa gjört likar ráðstafanir þessu,
að reyna að tolla þann sjerstaka gróða,
er leitt hefir af ófriðnum. Það eru ekki
smásummur, sem inn fást með þessu
móti. Jeg skal t. d. geta þess, að mjer
er sagt, að eitt fjelag i Danmörku hafi
greitt í þvi skyni 700,000 kr.
Jeg skal ekkert um frumvarpið sjálft
segja frekar að sinni. Jeg vona að
eins, að háttv. deild taki þessari málaleitan sæmilega og felli ekki frumv.
frá frekari meðferð, heldur láti athuga
það í nefnd. Það væri undarlegt, ef
það væri ekki gjört. Jeg man, að tal-
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að var um það af miklum móði hjer í
háttv. deild í sumar, að óhæfa væri að
stemmaystigu fyrir náuðsynlegum viðskiftum, ’með því að kyrsetja vörur í
landinu, og betra væri að taka heldur
eitthvað af gróðanum til almennra þarfa.
Nú er ekki farið fram á annað en að
athuga, hvort ekki sje hægt að taka
einhvern toll af gróða . framleiðenda.
Leiðina, sem fara skal, má deila um,
eins og jeg áður hefi tekið fram. Meiningarnar virðast vera eins rnargar og
mennirnir í háttv. deild. Það virðast þó
flestir þeirrar skoðunar, að landssjóður
þurfi tekjuauka, sjerstaklega vegna uppáfallandi kostnaðar, vegna ófriðarástandsins, og má ske tekjumissis hans vegna,
en menn eru í vandræðum raeð að hengja
bjölluna á köttinn. Og að fara að taka
lán nú, álít jeg mjög svo athugaverða
ráðstöfun fyrir landssjóð. En jeg hygg
rjett undir öllum kringumstæðum, að
reyna til þess, að ná einhvern veginn
í gjöld í 'landssjóð, til þess að hjálpa
þeim, sem bágstaddastir eru. Það hefði
náttúrlega getað komið til orða að setja
allar matvælaverslanir landsins uudir
stjórn þess opinbera, en það vantar
peninga til þess líka. Eina ráðið verður því að ná í peninga, og jeg hygg,
að það verði ekki gjört, nema með einhvers konar útflutningstolli.
Jeg enda svo þessa ræðu mína á þvf,
að taka það enn fram, að jeg vænti
þess um fram alt, að háttv. deild taki
þessu máli sæmilega og þinglega.
Guðmundur Hannesson: Þegar fyrsta dýrtíðarfrumv. kom hjer inn
í þingið frá nefndinni, þá sýndist mjer,
sem henni hefði getað tekist betur. Það
var engu likara en að nefndin færi í
kring um fjárspursmálið, kjarna málsins,
eins og köttur í kring um heitan graut.
Tilætlunin var sú, að útfiutningsbannið ynni einkum tvent, bæði að sjá fyrir

nægilegum matvælum í landinu, og
hæfilegu verði fyrir fátæklingana á þeim.
Mjer heflr ekki fyllilega skilist, að þetta
hefði náð tilgangi sinum með vörur,
sem geymast lengi, svo sem kjöt og
fisk t. d.
Nú í þinglok kemur hvert dýrtíðarfrumv. eftir annað inn í þingið, eftir
dúk og disk. Þessi frumv. hafa þó þann
kost, að þau eru ljós og auðskilin. Það
á að afla fjár með nýjum sköttum, og
það á að verja þessu fje til þess, að bæta
úr skortinum. Samt sem áður finst mjer
ýmislegt við þessi frumv. að athuga, og
stefna þeirra að sumu leyti á huldu og
ekki alskostar heppileg.
Það hefir verið lögð mikil áhersla á
það, að nú væri dýrtið, að vörur hafi
hækkað í verði um nálega 40%. Að
vísu hefir flest hækkað í verði að miklum mun, en í raun og veru er þetta
engin sönnun fyrir því, að neinn voði
sje á ferðum. Þrátt fyrir þetta má
vel vera, að flestir geti bjargast af eigin ramleik. Það getur tæpast verið
hlutverk þingsins, að halda jöfnu verði
á verslunarvörum.
Flestir ræðumenn gjöra ráð fyrir því,
að sjálfsagt sje að gjöra eitthvað. Vel
má vera, að nokkur ástæða sje til þess,
en hverri meginreglu skal þá fylgja?
Oft kemur það fyrir, að illa árar. Hve
nær ber þá þinginu skylda til þess, að
taka i taumana og gjöra dýrtiðarráðstafanir? Og er ástandið nú svo bágborið í landinu, frekar en nokkru sinni
áður?
Fyrst má spyrja, hvað hefir verið
gjört áður undir likum kringumstæðum,
ef hallæri hefir gengið yfir heilar sveitir? Annaðhvort ekkert, eða að hallærislán hafa verið veitt, en oftast af skomum skamti. Annað hefir ekki verið
gjört. Hvemig stendur á þvi, að nú
hefir enginn á þau minst? Jeg ætla
mjer annars ekki að halda fram hall-
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ærielánum; þau munu fæstum hafa vel hjer er svo langt farið, að hjálpa öllum,
geflst. En þingið heflr auðsjáanlega sem hafa 2000 kr. tekjur og minna.
fylgt þeirri meginreglu, að hjálpa al- Jeg sje engin líkindi til þess, að meðalmenningi ef neyð og sleortur vofir yfir. heimili hjer á landi hafi meira en
Annars ekki. Jeg sje ekki, að þingið 1400—1500 kr. í árstekjur. Fyrir nokkrgeti fylgt neinni annari reglu, án þess um árum voru meðaltekjur í Noregi
að komast út í ófærur.
275 kr. á mann, þó þær hafi vaxið óðÞað, sem þó er sjálfsögð skylda þings- fluga siðan. Jeg hefi tvisvar reynt að
ins í þetta sinn, er tvent, og annað ekki. gjöra áætlun um meðaltekjur manna
í fyrsta lagi að greiða götu fátœklinga, hjer, og telst mjer til, að þær mundu
ef þess gjörist nauðsyn, t. d. með því, vera um 260 kr. á hvern mann í landað sjá þeim fyrir nauðsynjavörum gegn inu, þegar ekki er dreginn frá neinn
hæfilegu verði. I öðru lagi, að sjá kostnaður, sem er auðvitað mjög mikill,
landssjóðnura fyrir þeim tekjum, sem Jeg skal ekki fullyrða, að þetta sje rjett,
nægi til þess, að vega á móti kostnað- en hygg þó, að það fari nálægt lagi.
inum. Þrátt fyrir allan barlóm mun Meðalheimili hjer hefir ekki 2000 kr.
óhætt að fullyrða, að stórfje þarf tæp- tekjur. Eftir þessu gengur frumv. eigast, til þess að fullnægja öilum sann- inlega út á það, að taka af öllum og
gjömum þörfum fátæklinganna í bæj- gefa öllum aftur, eða þvi sem næst.
unum, sem sjerstaklega eiga erfitt upp- Þetta er of langt gengið að mínu áliti.
dráttar. 50,000 kr. mundu fyllilega Jeg vil ekki gjöra lítið úr starfi háttv.
nægja til þess, að lækka kjötverð fyrir Velferðarnefndar, en jeg hygg að eins,
þá i öílum kaupstöðum um 10 aura á að hún hafi yfirgefið þá stefnu, er hún
pundi. Með 100,000—200,000 kr. tel hefði átt að fylgja. Jeg vil ekki amast
jeg vafalaust að megi uppfylia allar við, að þessi frumv. komist í nefnd, í
sanngjarnar kröfur þeirra, sem nokkur þeirri von, að þeim verði breytt svo,
neyð vofir yfir. Og það þarf hvorki að þeir einir hljóti hjálp, er virkilega
heila nje hálfa miljón til þess að vinna þurfa. Annars verður þetta til þess, að
þenna kostnað upp. Til þess þyrfti trufia fjárhag landsins, og dýrtíðarstyrkekki annað en örlítinn skatt á allar út- urinn yrði hefndargjöf þeim, sem hann
fluttar vörur, sem engum yrði tilfinnan- fengju.
legur.
Flntnm. (Sveinn Björnsson):
í þeim frumv., sem hjer liggja fyrir,
er þessi leið ekki farin. Tekjurnar til Það yrði alt of langt mál ef jeg ætti að
landssjóðs eru áætlaðar miklu hærri fara að svara öllum þeim athugasemdþar. Jeg mundi ekki lasta það, að um, sem komið hafa fram frá hv. þinglandssjóður fengi töluverðan tekjuauka, deildarmönnum, siðan jeg talaði siðast,
ef ekki væri við búið, að houum væri og skal jeg þvi ekki fara raikið út iað
aftur eytt til ýmislegs óþarfa, nýrra svara þeim, enda eru umræðurnar þegembætta, launahækkunar og þvíliks. ar orðnar ærið langar.
Mjer skilst, að árangurinn af umræðEn siðara frumv. fer fram á dýrtíðarhjálp, sem nær miklu lengra en þörf unum um þetta mál í dag sje þessi:
er á. Það er alveg rjett, að engan Menn skiftast í tvo flokka, og segir annar
mun á að gjöra á opinberum starfs- þeirra, að það sje engin dýrtíð í landinu,
mönnum og öðrum mönnum. Það á að sem sje þess verð, að gjörðar sjeu nokkrhjálpa ö'ZZmwj, sem neyð vofir yfir. En ar óvenjulegar ráðstafanir af hálfu lög-
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gjafarvaldsins. Hinn fiokkurinn segir,
að það sje að visu dýrtíð i landinu og
alvarlegt ástand, svo að vert sje að
gjöra einhverjar ráðstafanir, en þeim
likar ekki frumv. Við þá menn, sem
lita svo á, að hjer sje ekki um nein
vandræði að ræða, er erfitt fyrir mig
að tala, því að þeir lita öðrum augum
á þetta mál en jeg gjöri. Víð gætum,
hvað það snertir, haldið áfram að stæla
í alla nótt, án þess að líkindi sjeu til,
að við yrðum á eitt sáttir. Við hina
mennina vil jeg segja það, að þessi frv.
eru fram komin til þess, að vekja eftirtekt hins háa Alþingis á þessu máli.
Nefndarmennirnir hafa altaf gjört ráð
fyrir því, að hvorugt þessara frv. gengi
fram i óbreyttri mynd. En útfiutningsgjaldsfrumv. er fram komið af þvi, að
við álitum, að það þyrfti að afla landssjóði tekna, og mitt frumv. er komið
fram af því, að jeg vildi vekja athygli
Alþingis á því, að hjer þurfi eitthvað
að gjöra, ef ekki á að draga til stórra
vandræða á komandi tímum. Sumir
segja, að það sje ekki vert að vera að
þessu; það hafi áður verið hallæri í landinu og bjargast. þó alt af fram á þenna
dag. Það eru nú ekki neitt gleðilegar
endurminningar, að hugsa til þess að
menn hafi fallið hrönnum saman af
hungri og harðrjetti, og þótt ekki líti
út fyrir slíkt nú, þá ættum við vera
komnir á það menningarstig, að þola
ekki, að fólk liði neyð og skort, ef hægt
er að afstýra þvi. Nú hafa menn fengið tækifæri til að koma fram í frumvarpsformi með aðrar uppástungur, sem hið
sama liggur á bak við og hjá nefndinni. Enn fremur hafa menn fengið
tækifæri til að ræða málið hjer á fundi,
og þar með ef til vill fengið það betur
skýrt en áður. Jeg hygg, ef nokkur
alvara á að fylgja þessu máli á annað
borð, að menn geti ekki haft neitt á
móti þvi, að þessi frumv, fari til nefnd-

ar, til þess að úr þeim og öðrum uppástungum megi sjóða frumv., sem menn
geta komið sjer saman um, svo að
þingið afgreiði þetta mál á sæmilegan
hátt.
Þótt ekki leiddi annað af þvi, að þessi
frumv. komu fram, en það, sem hv. 1.
þm. Húnv. (G. H.) drap á, að eitthvað
verði gjört til að greiða fátækum mönnum götu, svo að þeir þurfi enga neyð
að líða, þá vildi jeg þó gjarnan eiga
minn þátt i þeim, og sæi ekki á neinn
hátt eftir, að hafa verið með í að flytja
þau, jafnvel þótt jeg gjörði mig að skotspæni hláturs þess hjá þjóðinni, sem
hv. þm. V.-Sk. (S. E.) svo spámannlega
spáði mjer. En jeg hygg nú, fyrir utan
þetta, hvað langt eða skamt menn vilja
fara i aö hjálpa fátæklingunum, þá verði
lika á einhvern hátt að afla landssjóði
tekna, því að það er óforsvaranlegt,
að þingið skilji nú, án þess að sjá landssjóði fyrir tekjum, til að afstýra vandræðum, sem að höndum geta borið. Hvernig sem menn koma sjer saman um að
afia landssjóði tekna, er ekkert vit iað
halda því fram, að með því verði lagður sá skattur á þjóðina, sem ekki verði
unt að afnema síðar. Eins og hv. samþingismaður minn (J. M.), tók ljóslega
fram, er bráðnauðsynlegt, vegna striðsins, að leggja nú skatt á, sem að sjálfsögðu yrði afnuminn að því loknu. Það
er mjög fjarri sanni, sem háttv. þm. V.Sk. (S. E.) sagði um vörutollslög i þessu
sambandi. Þar var ekki um neinn
óvenjulegan skatt að ræða, heldur um
skatt, sem vegna afnáms áfengistollsins
var settur inn í hinn venjulega tekjubálk, eins og hann var áður. Jegvænti
þess, úr því að þessi frumv. eru korain
fram af hálfu Velferðarnefndarinnar, þá
sýni háttv. þingdeildarmenn henni þann
sóma, að setja nefnd i þau. Það væri
að minu áliti of mikið hugsunarleysi, að
vilja á nokkum hátt stuðla að þvi, að
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þau verði ekki athuguð i ró og næði af
sem flestum málspörtum.
Pjetur Jónsson: Mjer hefír skilist það á sumum ræðumönnum, að þeir
teldu vafa á því, að rjett væri að setja
þeasi mál i nefnd. Jeg hefi fyrir mitt
leyti álitið, að það væri sjálfsagður
hlutur, að þau frumv., sem kæmu frá
Velferðamefndinni yrðu tekin til yfirvegunar af annari nefnd. Jeg bjóst við,
að það gæti engum dottið annað i hug
en að láta þau ganga til nefndar, þó
timinn sje orðinn stuttur. Það væri
ekkert eðlilegra, en Velferðarnefndin
segði af sjer störfum, ef það verður ekki
gjört.
Káðherra: Jeg vil taka i sama
strenginn og háttv. S.-Þ. (P. J.), að
hvernig .sem raaður lítur á þessi
frumv., þá megi deildin ekki sýna flytjendunum þá óvirðingu, að fella þau
frá nefnd. Nú er svo komið, að hjer
em á ferðinni i þinginu fleiri frumv.,
sem snerta þetta mál. Hjer i deildinni
eru fram komin tvö frumv., annað um
dýrtíðarskatt af tekjura, flutt af háttv.
þm. Dal. (B. J.), og hitt um stimpilgjald.
í Ed. er flutt frumv. um afnám tolla,
og enn fremur eru á ferðinni hjer í
þinginu tvö frumv. um dýrtíðaruppbætur. Jeg ætla ekki að fara út i neitt
af þessum frurav., en mjer flnst'það
sjálfsagður hlutur, að þingið athugi þau
i ró og næði. Það heflr kent nokkurs
ofsa í umræðunum, en það er fyrst og
■fremst aðgætni og athugun, sem hjer
þyrfti að komast að. Þar með er ekki
sagt, að jeg sje að öllu leyti samdóma
öllu þvi, sem i frumv. stendur, þótt jeg
leggi til, að þau sjeu rólega athuguð, en
það mætti sjálfsagt úr þeim öllum búa
til eitthvað nýtilegt. Jeg gæti hugsað
mjer, að menn gætu vel samþýtt hagsAlþt. 1915. B. IH.

muni, eða rjettara sagt óhagsmuni
margra, svo að flestir mættu vel við
una, ef menn á annað borð álita nauðsynlegt, að afla landssjóði tekjuauka. Ef
menn lita ekki svo á, þá er hægt að
losna við frumv.
Ef Nd. kýs nefnd i málið, þá væri
gott að sú nefnd bæri sig saman við
við nefndina í Ed., þvi að annað frv.
fer fram á hækkun, en hitt á lækkun.
Þaðdugar ekki, að afgreiða lækkunina,
án þess að eitthvað sje gjört til að vega
þar i móti.
Bjarni Jónsson: Það er að eins
örstutt athugasemd.
Mjer skilst það vera rjett, að líta svo
á, sem þetta mál sje komið frá nefnd,
og þegar svo stendur á, er ekki vani,
að setja nýja nefnd i málin. Það er
komið frá Velferðarnefndinni, og þótt
hún sje ekki sjerstök þingnefnd, þá er
hún þó kosin af þinginu i þetta mál
alt.
Rjettast væri fyrir Velferðarnefndina
og stjórnina, að taka nú þessi mál út af
dagskrá og koma svo með eitthvað svipað þvi, sem hæstv. ráðherra sagði, að
niðurstaðan gæti orðið. Það má eflaust
sjóða upp úr þeim eitthvað nýtilegt,
sem allir gætu gengið að. Jeg vil því
mælast til þess, að hv. Velferðamefnd
taki málin út af dagskrá og athugi þau
betur, og leggi þau síðan fyrir deildina
á ný í breyttri mynd.
Báðherra: Jeg held að þetta sje
ekki rjett álitið hjá háttv. þm. Dal. (B.
J.). Fyrst er nú það, að þessi svokallaða Velferðamefnd er kosin í sameinuðu þingi. Það vill svo til, að nokkrir
menn úr henni, eða þeir þrir menn, sem
sæti eiga i neðri deild, hafa gjörst flutningsmenn að þessum frumv. Hlutverk
nefndarinnar er ekki að semja frumv.
104
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Hún er nánast administrativ. Það er
ekki á móti þingsköpunum að skipa
nefnd i málið, og jeg held að deildin
myndi græða meira á þvi, heldur en að
vísa því aftur til flutningsmannanna.
Jeg skildi háttv. þm. Dal. (B. J.) svo,
að hann áliti, að úr þvi að málið kæmi
úr nefnd, þá ætti ekki að skipa nýja
nefnd i það hjer, heldur ætti að visa
því til sömu nefndar aftur.
ATKVGR.:
Tillaga um 7 manna nefnd feld með
16 : 8 atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og
sögðu
já:
nei:
Einar Arnórsson, Björn Hallsson,
Jón MagnÚBSon,
Eggert Pálsson,
Magnús Kristján8s., Bened. Sveinsson,
Matthias Olafsson, Bjarni Jónsson,
Björn Kristjánsson,
Pjetur Jónsson,
Sig. Gunnarsson,
Einar Jónsson,
Skúli Thoroddsen, Guðm. Eggerz,
Sveinn Björnsson. Guðm. Hannesson,
Hjörtur Snorrason,
Jóhann Eyjólfsson,
Jón Jónsson,
Sigurður Eggerz,
Stef. Stefánsson,
Þorleifur Jónsson,
Þór. Benediktsson.
Sigurður Sigurðsson greiddi ekki atkvæði, og taldist til meiri hlutans.
Hannes Hafstein var fjarverandi.
Felt að vísa málinu til 2. umr. með
15:9 atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og
sögðu
já:
nei:
Einar Arnósson,
Bjöm Hallsson,
Guðm. Hannesson, Eggert Pálsson,
Jón Magnússon,
Benedikt Sveinsson,
Magnús Kristjánss., Einar Jónsson,
Matth. Olafsson,
Guðm. Eggerz,
Pjetur Jónsson,
Hjörtur Snorrason,
Sig. Gunnarsson, Jóhann Eyjólfsson,

jd:
nei:
Skúli Thoroddsen, Jón Jónsson,
Sveinn Björnsson. Sigurður Eggerz,
Sig. Sigurðsson,
Stefán Stefánsson,
Þorleifur Jónsson,
Þór. Benediktsson.
Bjarni Jónsson og Björn Kristjánsson
greiddu ekki atkv., og töldust til meiri
hlutans.
Hannes Hafstein var fjarverandi.
Frumv. þar með
fallið.

19. Stimpilgjalil.
A 46. fundi í Nd., mánudaginn 30.
ágúst, var útbýtt
Frumvarpi til laga um stimpilgjald. (A.
648).
A 48. fundi í Nd., miðvikudaginn 1.
sept., var frv. tekið til 1. u m r.
Forseti: Þetta frumv. er of seint
fram komið, og þarf því að leita leyfls
deildarinnar til afbrigða frá þingsköpunum, til þess að mega taka það fyrir.
Samþykt í einu hljóði að leyfa afbrigðin.
Flutniiigsm. (Eggert Pálsson):
Jeg skal leyfa mjer með fám orðum að
gjöra grein fyrir þeim orsökum, að jeg
og háttv. meðflytjandi frumv. (B. J.)
höfum tekið frumvarpið upp og lagt það
hjer fyrir háttv. deild.
Astæðurnar eru stuttu máli þær, að
margir þingm. munu vera smeykir við,
að þarfir landssjóðs verði meiri en svo,
að þeim verði fullnægt með fyrirliggjandi fje.
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Fjárlögin eru nú farin frá þessari
deild með allmiklum tekjuballa. Að
visu er ekki vel að marka það, því að
i athugasemdum við ýmsar mestu fjárveitingarnar, heflr það verið tekið fram,
að stjórnin þurfi ekki, ef fjárþröng
verði, að láta framkvæma þau verk, er
fjárveitingura þessum á að verja til.
Það er þvi ekki vist, að tekjuhallinn
verði svo mikill, sem ráð er fyrir gjört,
eða sjálf 20. gr. fjárlaganna sýnir. En
þó má undir öllum kringumstæðum búast við, að bann verði nokkur, og þvi
er ekki nema gott, ef hægt er með hægu
móti að afla tekjuviðbóta landssjóðnum
til handa. Og það þvi fremur, sem lagt
heflr verið nýlega frara frumvarp fyrir
þessa deild, sem eykur útgjöld landssjóðs að nokkru, ef það verður samþykt.
Jeg á við frumvarpið um dýrtíðaruppbót banda opinberum starfsmönnum
landsins.
Við þetta eykst tekjuhallinn, og væri
þvi gott ef þessi skattur, sem hjer er
um að ræða, stimpilskatturinn, yrði samþyktur, því að með honum myndu tekjur landssjóðs aukast um ca. 25 þús. kr.,
að minsta kosti, eftir þvi sem skattamálanefndin komst að raun um, er hún
fjallaði um þetta mál. En sýndist mönnum, að láta þennan skatt ná til vixla
og ávísana, sem ekki er farið fram á i
frumvarpinu, og jeg skal ekkert segja
um, hvort sje heppilegt eða ekki, þá
liggur i augum uppi, að skatturinn eykst
að sama skapi. En hversu mikið það
kann að verða, skal jeg láta ósagt.
Það gefur að skilja, ef frumv. þetta
nær fram að ganga, að meiningin er sú,
að þær tekjur, er fást með skattinum,
verði ekki að eins fyrir næsta fjárhagstímabil, heldur verði þetta framhaldandi skattur, enda mun oftar en nú
þörf fyrir landssjóð, að honum sje aflað
tekna fram yfir þær, sem nú eru. Það

er því ekki ástæða til að hafnaþessum
skatti síðar meir, ef frv. yrði nú samþykt, og það því síður, sem búast má
við, að hann verði tiltölulega fremur
vinsæll bjá þjóðinni.
Það eru líka fleiri en við, flytjendur
frumvarpsins, þeirrar skoðunar, að rjett
sje, að leggja svona skatt á, ef á annað
borð nýrra skatta sýnist þörf. Skattamálanefndin foraa, er svo má nefna,
taldi þetta rjett og var þessu fylgjandi.
Sömuleiðis ýmsir þingmenn síðar. Þetta
mál var t. d. borið fram á þingi 1912
og 1913, þótt það næði ekki samþykki
þingsins að þvi sinni.
Þar sem menn litu svo á áður, að
skattur þessi væri vel leggjandi á, eins
og þá stóð á, þá sýnir það, að engin
fjaratæða er að hugsa sjer, að taka hann
nú upp, þar sem nú er, að flestra áliti,
fremur erfltt um tekjur handa landssjóði.
Hvað snertir frumvarpið sjálft í heild
sinni, þá kemur ekki til mála, að við
flutningsmenn þess svörum til galla
þeirra, sem á því kunna að vera, ef
nokkrir eru. Við höfum lýst yfir því,
að við höfum tekið frumyarpið upp orðrjett eftir skattamálanefndinni frá 1907.
Ef gallar eru á því, er það vitanlega hún, sem verður að svara til þessa,
nema gallarnir sjeu síðar komnir fram
fyrir tilstilli löggjafarinnar. En þá ber
nefnd þeirri, sem að likindum fjallar
nú um málð, að sniða þá galla af.
Prentvillur hafa slæðst inn i frumv.,
en þær valda ekki neinni efnisbreytinu, heldur eru þær að eins hvað málið
snertir. f 5. gr. 3. málsgr.: »sem eftir
stimpluðu heimildarskjali o. s. frv.», á
að vera: »sem eftir stimpluðu o. s. frv.«.
16. gr. er útlent orð skakt prentað: »commissiosc, á að vera: »commissions«. í
sömu grein stendur: »valdið rjettarmissis«, en á að vera: »valdið rjettar104*
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missi«. 1 12. gr. hefir fallið i burtu að
taka fram,hve nær lögin skuli ganga í
gildi. Þar stendur 19.... en á vitanlega
að vera 1916.
Að öðru leyti skal jeg ekki fjölyrða
um málið. En vildi deildin á annað
borð sinna málinu, þá óska jeg, að það
verði sett í 5 manna nefnd.
Skúli Thoroddsen: Jeg vil að
eins geta þess, að undanfarið hefí jeg
yfirleitt verið beinum skattaálögum
andvígur, og því er jeg því algjörlega mótfallinn, að stimpilgjald sje lögleitt hjer á landi. —
Ástæðan til þess er sú, að stimpilgjaldið gjörir alla samninga að miklum
mun örðugri, og fyrirhafnar meiri, en ella,
og jafnframt því kostnaðarsamari.
En við eigum ekki að gjöra leik að
því, að torvelda viðskifti manna — eigum miklu fremur að kappkosta, aö
gjöra þau sem alira óbrotnust
og vandaminst.

En vjer megum eiga það vist, að
hjer fer, eins og í öðrum löndum, þar
sem slík lög hafa verið gefín.
Ákvæðin reynast, er til framkvœmdanna kemur, engan veginn svo skilmerkileg, að ekki rísi þá upp dgreiningur, um hitt eða þetta, þ. e. um það,
undir hvern fíokkinn það eða það heyri
o. s. frv., og eftir nokkur ár verður þá
kominn heitt buriki af stjómarúrskurðum
ef eigi og dómum, sem menn þurfa þá
og að þekkja, engu síður en lögin
sjálf.
Alt þetta eykur þá alþýðumönnum, og
fjöldanum öllum ékki litinn kostnað, og
fyrirhöfn, og fœstir, sem geta þá treyst
sjer, eða komist af, án lögfræðilegraraðstoðar.
Það, að lögleiða stimpilgjöldin hjer d
landi, gjörir þvi öll viðskifti manna
enn örðugri en nú eru, og alt það

vafstur og óþœgindi, sem þar af leiðir,
yrði þá og ekki metið til peninga.
Almenningi yrði það þá ekki einungis
ja/htilfinnanlegt, heldur jafnvel miklu tilfínnanlegra en sjálfur skatturinn, og
greiði jeg því hiklaust atkvæði gegn
frumv.
Bjarni Jónsson: Jeg verð að lýsa
undrun minni yfir því, að háttv. sessunautur minu (Sk. Th.) skuli snúast gegn
jafn meinlausu frumv. og þetta er. Jeg
hefi oft þurft að láta stimpla skjöl erlendis og aldrei orðið fyrir töf af því,
eða öðru tjóni en auraútlátunum, sem
það kostaði. Menn þurfa ekki að lesa
iög og dóma, til þess að komast upp á
slíkt. Það er auðvelt, og lærist fljótt af
sjálfu sjer, enda leiðbeina þá yfirvöldin,
ef þess þarf. Og þótt einhvern tíma
kynni að verða vafi á því, undir hvern
flokk eitthvað ætti að teljast, þá munar ekki svo miklu, hvað ofan á verður
i því efni, að mikill skaði geti að þvi
orðið.
Þetta frumv. er, eins og önnur gjaldafrumv., ætlað til þess, að útvega landssjóði dálitlar tekjur, og satt að segja er
það ekki ósanngjarnt, þótt eitthvað þyrfti
að gjalda af braski þvi, er nú tiðkast
svo mjög, og alloft er ekki nema málamyndasala, svo sem þegar verið er að
skifta á húsaskrokkum og menn þá stundum gintir til illra kaupa, og væri vel,
ef þetta gæti orðið til þess, að hefta það
fargan lítið eitt, óbeinlínis.
Annara hjelt jeg sist, að jeg þyrfti að
fara að mæla með tekjuaukafrumv. eins
og þessu. Mjer hefir þó heyrst þjóta í
þeim skjá, nú um hrið, að þeirra væri
þörf, og er skemst á að minnast, að hjer
var til umr. í gærkvöld frumv., sem átti
að hjálpa þeim, sem verst eru staddir
og ekkert »framleiða«. (Sveinn Bjömsson: Þingið vildi ekki sinna þvi). Jú,
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þingið vill 'eitthvað í þá átt, en hins
vegar hefði háttv. 1. þingm. Rvk. (S.
B.) átt að hafa min heilræði og taka
það frumv. aftur, þvi að þá hefði hann
getað sparað- sjer það, sem nú er fram
komið. En jeg endurtek það, að jeg
undrast, að nokkur skuli hafa á móti
þessu frumv. mínu hjer í þessari tið,
þegar menn eru í vandræðum með tekjur handa landssjóði, þvi að nokkurra
peninga aflar það honum þó, og það eru
engir blóðpeningar. Háttv. sessunautur
minn (Sk. Th.) segir, að lítið muni um
það. Það er þó varlega áætlað 25 þús.
kr. á ári af skattanefndinni forðum, og
nú mundi það vera jafnvarlega áætlað
*/g hærra. Jeg efast um, að öllu meira
þyrfti til þess, að borga hóflegan verðmiamun á nauðsynjavöru fyrir fátæklinga hjer í dýrtíðinni, og það er, eins
og jeg hefi áður sagt, sú eina aðferð til
dýrtíðarhjálpar, sem nokkurt vit er i.
Að minsta ko&ti ætti þetta fje að nema
um 40,000 kr., og jeg skil ekki, að þeir
líti smáum augum á það, sem halda að
landið muni um 100 kr., handa einum fátækum kennara. (Jón Magnússon: Því
lætur háttv. þingm. svona? Það eru
ekki svo margir á móti þessu). Jeg
má tala við þá, sem eru á móti því, og
háttv. 2. þingm. Rvk. (J. M.) getur seinna
tekið upp þykkjuna fyrir háttv. þingm.
N.-ísf (Sk. Th.), ef honum þykir jeg
sauma of mikið að spjörum hans. Annars er það gott, ef margir vilja fylgja
þessu máli. (Skúli Thoroddsen: Hvi
mælti háttv. þingm. móti tekjuaukafrv.
í gær?). Það situr ekki vel á háttv.
þingm., að spyrja að þessu, þar sem
hann játaði þá sjálfur, að sjer þætti það
frumv. óhafandi, enda þótt hann væri
meðflutnm. að því. Jeg var á mótiþví
frumv., af því að það var á ranglátum
grundvelli bygt, en þessi aðferð til tekjuauka er ekki ranglát, enda algengannarsstaðar. Auk þess mætti minna á það,

að jeg hefi komið fram með annað frv.
til tekjuauka, sem er á rjettlátum grundvelli bygt, þótt vera kunni, að gjöidin
sjeu þar sett of hátt, en það má ætið
laga.
Jeg vona, að bæði háttv. þingm. N,ísf. (Sk. Th.) og aðrir samþ. þetta frv.,
þvi að það er alveg sjálfsagt.
ATKVGR.:
Frumv. vísað til 2. umr. með 16 : 1
atkv.
Fimm manna nefnd samþ. með 15
shlj. atkv. og í hana kosnir með hlutfallskosningu
Eggert Pálsson,
Bjarni Jónsson,
Pjetur Jónsson,
Þórarinn Benediktsson,
Guðmundur Hannesson.

Á 57. fundi i Nd., laugardaginn 11.
sept., var frumv. tekið til 2. u m r. (A.
648, n. 831 og 900, 859).
Framsðgum. minni hl. (Eggert
Pálsson): Minni hl. þykist ekki þurfa
að tala langt mál með þessu frurnv.,
þvi að það vill svo vel til, að framsm.
minni hlutans er sá sami, sem var annar flutningsm. frumvarpsins, þegar það
kom fyrst hjer inn í háttv. deild, og
gjörði hann þá þegar grein fyrir því,
af hverjum hvötum það væri fram
borið. Þær eru þær, að hjer sje um
gjald að ræða, sem tiitækilegt sje að
leiða i lög, þar sem þörfin er svo mikil,
sem allir vita, fyrir tekjuauka, þótt ekki
sje meira en þetta. Það mun hafa verið
gjört ráð fyrir því af skattanefndinni
1907, að þá mundu fást með þessu frv.,
ef það yrði að lögum, 25 þús. kr. tekjur i landssjóð á ári. Og þótt það yrði
ekki meira nú, sera upp úr stimpilskatti

1659

Þingmannafrumvörp, feld eða visað til stjórnarinnar.

1660

8timpilgjald.

fengist, sem verður að teljast heldur
lítið í lagt, eins og nú horflr við, árið
1915, þá er það ekki ólíklegt, að
þessar skatt-tekjur yrðu nú heldur rífari, eftir þvi, sem viðskiftin aukast og
framfarirnar i landinu yfirleitt. En þótt
þótt þær aldrei yrðu nú meiri, segi jeg, en
skattanefndin áætlaði, þá nema þær þó
50 þús. kr. á fjárhagstímabili, og það
er þó svo mikið, að alt af ætti að megá
koma einhverju þjóðþrifa fyrirtæki á fót
fyrir það á hverju fjárhagstímabili.
Okkur, minni hl., hefir ekki getað
skilist það, að ekki sjeu sömu ástæðurnar fyrir hendi nú, eins og þá er
skattamálanefndin lagði til, að þetta
gjald yrði lögleitt; og við höfum ekki
getað sannfærst um það, á þessum stutta
tíma, að nokkur veruleg hindrun hafi
getað komið í veginn fyrir það, að það
nái fram að ganga. Milliþinganefndin
frá 1907 áleit það tiltækilegt þá, og
síðan hafa engar breyttar kringumstæður orðið, sem geti gjört það ókleift, svo
að ef ekki má samþykkja það nú, þá
hlýtur skattanefndinni frá IV 07 að hafa
skjátlast mjög svo átakanlega.
Við verðum því eindregið að leggja
það til, að frumv. verði samþ. nú. En
hins vegar höfum við leyft okkur að
ráða til, að á því verði gjörðar ofurlitlar breytingar. Við leggjura sem sje til,
að strikuð sjeu út úr 4. gr. tvenns konar brjef, sem þar standa meðal þeirra,
er ætlast er til að %% sje goldið af,
sem sje erfðaskrár og byggingarbrjef
jarða, og að þau sjeu flutt yfir í 6. gr.,
undir þau brjef, sem greiða á af föst,
ákveðin gjöld.
Okkur þykir það hart, að heimta %%
af hverju byggingarbrjefi, þar sem þau
eru skjöl, sem búast má við, að oft þurfi
að endurnýja, og þótti okkur þvi rjettara, að af þeim væri fast gjald, og stingum upp á, að það sjeu 10 kr. í hvert
sinn, en 20 kr., ef jarðarleigan fer fram

úr 3000 kr. á ári. Og sama viljum við
að gildi um arfieiðsluskrár og dánargjafa o. s. frv. Þetta eru nú aðal breytingarnar, aðrar en sú, sem er 3. liður
á þgskj. 859. Þar er farið fram áþað,
að stimpilgjald sje einnig lagt á víxla,
sera ekki er gjört í sjálfu frumv., og
álítum við það hóflegt, að hafa það 25
aura á hálfsmánaðar víxla undir 1000
kr., eu 40 aura á þá, sem eru þaryfir.
Það kann nú að vera álitamál, hve
hátt eigi að hafa þetta gjald á víxlum,
en bitt sýnist ekki rjett, ef á að leggja
á stimpilgjald á annað borð, að sleppa
vixlum alveg við það, enda má fá af
þeim talsverðar tekjur, jafnvel þótt
gjaldið sje vægilega til tekið.
Það er nú til tekið í lögunum um Islandsbanka, að hann skuli undanþeginn
stimpilgjaldi, þótt það kynni að verða
sett hjer í lög síðar, og hlýtur það
ákvæði auðvitað að standa óhaggað, en
þá fanst okkur jafnframt sjálfsagt, að
Landsbankinn nyti sömu rjettinda, og
að því hnígur 4. brtt. 5. brtt. er ekki
nema sjálfsagt ákvæði, um það, hve nær
lögin eigi að ganga i gildi.
Það er nú á valdi hv. deildar, hvort
henni sýnist að innleiða þenna skatt
eða ekki. Jeg þykist hafa nokkurn veginn ljósa hugmynd um það, að ef ekki
þykir fullkomin ástæða til þess nú, þegar þörfin á tekjunum er svo rík, þá
muni hann aldrei verða að lögum. Það
virðist því vera annað hvort að hrökkva
eða stökkva nú með þetta frv.
Framsögum. meiri hlutans
(Pjetur Jónsson): Við, sem erum
i meiri hluta í nefndinni, erum að vísu
ekki ákveðnir í því, hvort það muni
vera rjett eða ekki rjett, að leiða hjer
i lög stimpilgjald. Það mál þarf að athuga vandlega, til þess að geta dæmt
um það, hvort sá skattur muni ekki
verða helsti umsvifamikill, og geta
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jafnvel orðið óþægilegur og ekki borgað síðan 1907. Síðan hafa þó meðal annsig. Við erum í vafa um þetta, en þó ars verið gefin ný lög um aukatekjur,
ekki af þvi, að við virðum ekki fylli- og verður að gæta þess, að aukatekjulega skoðanir þeirra manna, sem halda gjald og stimpilgjöld verði ekki ofþunggjaldinu fram, því að við búumst við ur skattur á einstökum greinum viðþví, þar sem nóg fordæmi eru til um skiftanna.
þetta bjá öðrum þjóðum, þá sje hjer um
Jeg sje það á brtt. háttv. minni hl.,
engan óhæfan skatt að ræða. Það gætu að hann hefir viljað taka nokkurt tillit
nú ýmsir ætlað, að jeg, sem var i skatta- til þessa, en hitt er ekki víst, að það
nefndinni frá 1907—1908, sem um þetta sje nógu mikið. Eitt var það, sem allir
fjallaði, sje búinn að átta mig á þessu voru á í nefndinni að athuga, hvort ekki
máli til fulls, en það var hvorttveggja, væri rjett að leggja stimpilgjald á
að jeg hafði mikið annað að gjöra í vixla, og er það nú lagt til í brtt., að
þeirri nefnd, enda hafði jeg aldrei þetta svo sje gjört, en það hygg jeg, að betmál neitt sjerstaklega til ihugunar, ur hefði þurft að ganga frá þeim ákvæðheldur varð þar að fara eftir því, sem um, en þar er gjört. Hver á t. d. að
aðrir nefndarmenn og miklu færari ónýta stimpilmerki ávíxlum? Jeg held
höfðu búið okkur hinum í hendurnar.
því, að enn sje best að fresta málinu og
En setjum nú svo, að við værum allir óska þess, að stjórnin íhugi það rækiá sama máli um það, að slíkt gjald ætti lega, sjerstaklega þar sem það hlýtur
að leiða i lög, þá ætti okkur samt öll- að vera mjög þægilegt, að hafa þessi
um að vera það ljóst, að til þess þyrfti nýju, dönsku stimpillög til hliðsjónar,
riflegan tima, að þingið tæki frumvarp sem sjálfsagt eru vönduð, og er það
þetta til sjálfstæðrar ihugunar og rann- bein tillaga min, að vísa málinu nú til
sóknar, svo að menn gætu verið fylli- stjórnarinnar.
lega með. Þetta frumv. var að miklu
leyti sniðið eftir þeim stimpilgjaldslögBjarni Jónsson: Mjer kemur ekki
um, sem þá giltu i Danmörku, og þau á óvart ræða háttv. þm. S.-Þing. (P. J.),
voru þá orðin gömul, frá 1861, og eitt- því að jeg þekti afstöðu hans í nefndhvert tillit kann að hafa verið tekið til inni. Það er að eins þessi stefna, sem
norsku stimpilgjaldslaganna, sem voru mjer þykir dálitið brosleg, að nú höfum
enn þá eldri, og svo hinna sænsku. Nú við setið hjer í 2 mánuði, og aldrei taleru komin ný lög i Danmörku um þetta að um nokkurt mál svo, að ekki hafi
efni og mjög itarleg, í einum 150 gr., um leið verið farið að fáta um fátækt
og jeg álít, að ef semja ætti þess konar landsins og það, hve óvarlegt sje, að
lög hjer á landi, þá verði að hafa til ráðast í hitt og þetta; um tekjuhallann
hliðsjónar yngstu stimpilgjaldslög þeirra og um öll þau gjöld, sem stofnað sje
þjóða, sem vjer höfum mest viðskifti til með öðrum lögum en fjárlögunum.
við. En til þess var hvorki tími nje En svo er hins vegar hvert eitt og eintækifæri fyrir nefndina, ofan á alt ann- asta tekjuaukafrumv., sem býðst, skorið
að, sem á okkur hvíldi.
niður vægðarlaust, eða þvi er þá vísað
Jeg er þvi, fyrir hönd meiri hlutans, til stjórnarinnar, til þess að hugsa um
ekki á móti þvi, að þetta gjald verði það þangað til einhvern tíma. Og mjer
hjer lögleitt, heldur á móti hinu, að það heyrðist háttv. þm. S.-Þing. (P.’J.) lýsa
verði lögleitt svona úndirbúningslaust. yfir því fyrir hönd alls HeimastjórnarFrumvarpinu hefir ekkert verið breytt flokksins, að hann væri móti því, að
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þetta frumv. yrði að lögum. (Pjetur
Jónsson: Nei, eingöngu fyrir hönd meiri
hluta nefndarinnar). Jæja, þá bið jeg
hann fyrirgefningar og vona þá, að flokkurinn snúist ekki gegn frumvarpinu.
En annað er þó ef til vill undarlegra
en þetta alt saman, og það er að standa
hjer og segja að málið sje illa undirbúið, þar sem það er tekið eftir tillögum milliþinganefndar, sem þessi háttv.
þm. átti sæti i sjálfur, og má því best
vita, hversu samviskusamlega gengið
hefir verið frá þeim og öðrum tillögum
hennar. Jeg fyrir mitt leyti vona, að
hún hafí ekki kastað höndunum til þess,
því að nefndarálit hennar var eitt hið
rækilegasta, sem hjer hefir sjest; það
má hún eiga. En þar að auki var og
tækifæri til að laga frumv. í nefnd nú
og nægur tími til að koma með brtt.
Við erum varla svo nærri heimsenda
nú, að þingið hefði ekki getað gefið sjer
tima til að ræða til fullnustu tekjuaukafrumv., Bem fram átti að ganga; fyrir
það hefði víst enginn vábrestur orðið í
tilvistarsögu þessa lands eða heimsins.
Til þessa væri jafnvel tími enn þá, og
háttv. þm. veit það vel, að minni hl.
hetir ætið tekið tillit til allra athugasemda, sem hann hefir komið fram með
á nefndarfundum, eins og sjá má af
brtt. Það er þvi rjett hjá háttv. 2. þm.
Rang. (E. P.), að það er gjörsamlega
ástæðulaust að tala um það, að frumv.
skorti undirbúning, því að það má einmitt segja, að mjög fá frumv. hafi verið
jafn rækilega undirbúin og þetta. Og
þó að einhver galli kynni nú samt sem
áður að vera á því, sem laga þyrfti,
þegar það kæmi í framkvæmd, þá verður ekki sagt, að það sje í fyrsta sinn i
þingsögu íslands, að fram hafi komið
frumv. um breytingar á tiltölulega nýjum lögum. Mig minnir, að það hafi
ósjaldan borið við, og væri ekki svo
voðalegt, þótt þess þyrfti við í þessu

efni, þar sem hjer er um algjört nýmæli að ræða í islenskri löggjöf.
Og til stjórnarinnar finst mjer líka
skringilegt að vísa þessu máli. Það er
orðið engu líkara en að ekkert þing Bje
til, heldur bara stjórnin ein, og hún á
að vita alt og gjöra alt. Á þessu
þingi er búið að vísa til hennar
sjálfsagt einum 10 málum, og sjálf er
hún farin að sárkvarta yfir þessu, og
veit ekki hvar hún á að fá starfskrafta,
til þess að karra alt það, sem þingið
fleygir í hana hálf- eða ókörruðu.
(Hannes Hafstein: Hún er eins konar
drekkingarhylur fyrir málin). Alveg
rjett, og þegar svo er komið, þá skilst
mjer það vera nokkuð sama, hvort máli
er vísað til hennar, eða það er drepið.
Þess konar banatilræði er nú sýnt svo
að segja hverju einasta tekjufrumv.,
svo að á endanum verður vist ekkert
annað eftir í þinginu, en tekjuhallinn
og öll »lóma«-sýkin, sem gripið hefir
svo marga háttv. þm.
Hið eina rjetta er að samþykkja þetta
frumv., en hins vegar erum við enn
sém fyrri þakklátir fyrir góðar bendingar til bóta á einu og öðru í því, þar
sem okkur kann að hafa yfir sjest. Það
er vegur, sem þinginu er samboðið að
fara, en hitt ekki, að visa málinu i
drekkingarhylinn hjá stjórninni, eins og
háttv. 1. þm. Eyf. (H. H.) komst svo
vel að orði.
*
Björn Kristjánsson: Mjer finst
þetta mál vera svo umfangsmikið, að
ekki sje von, að ein þingnefnd fái við
það ráðið. Jafnvel þótt hægt sje að
hafa ný lög annara þjóða til hliðsjónar, þá þarf þó langan tima til að ihuga
það, að hverju leyti þau þurfa að vera
frábrugðin því hjer, sem þau gjörast
þar, vegna sjerstakra kringumstæða
hjer hjá oss.
Háttv. flutnm. hafa alveg gengið fram
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hjá því, hvað hjer heflr gjörst síðan árið 1907. Þá var þetta frumv. samið,
eins og getið hefir verið um, en stjórnin gat þá ekki fallist á það, og síðan
komu aukatekjulögin, og þau voru einmitt raiðuð við það, að hjer væri ekki
atimpilgjald lögleitt, og þess vegna var
þinglestursgjald og önnur slík gjöld
höfð svo há, sem gjört var. Og jeg lít
svo á, fyrir mitt leyti, að þau gjöld
sjeu ákveðin svo há í þeim lögum, að
meiri skatta megi ekki leggja á fasteignasölu.
Þá er hjer nú fram komin sú viðbót
við frumv., að stimpilgjald skuli leggja
á víxla. Ef það væri gjört, þá yrðu
hjer að gilda um það alt aðrar reglur
en annarstaðar gjörist, því hvergi nokkurstaðar er jafnmikið af smávíxlum
keypt af fátækum mönnum sem hjer.
Þess vegna átti ekki að leggja þeita
gjald á aðra víxla en verulega viðskiftavíxla, sams konar og gjörast erlendis. Hugsanlegt væri hins vegar, að
fara aðrar leiðir, t. d. þá, sem tíðkast
hefir á Englandi, þar sem tekinn var
1 penny af hverri pundskvittun. Sú
leið er umfangslitil, munar lítið um
gjaldið fyrir hvern og einn, en hins
vegar safnast þegar saman kemur.
Að öllu athuguðu get jeg ekki gjört
það fyrir háttv. fiutnm. þessa frumv.,
að vera með því, heldur verð jeg að
leggja það til, að það verði felt.

heldur var það gjört af milliþinganefndinni frá 1907, af mönnum, sem þingið
þá taldi færasta til þess, og höfðu uægan tíma fyrir sjer. En nefndin, sem
hjer hefir að því unnið, hefir ekki gjört
annað en að taka upp frumv. hennar
og athuga það á þeim grundvelli, sem
það upphaflega var reist á.
Jeg, fyrir mitt leyti, er ekki í neinum
vafa um það, að railliþinganefndin hefir
hugsað málið mjög rækilega og búið
það svo vel út að öllu leyti, að stjórnin gæti áreiðanlega ekki bætt þar um.
Jeg get því ómögulega sjeð, að nokkuð
vinnist við það, að þvæla það hú fram
og aftur, og mjer blátt áfram finst það
ekki vera tilvinnandi, þótt nýir menn
væru nú kosnir til þess að íhuga og
gjöra tillögur um málið. Þá er jeg viss
um það, að málið yrði samt ekki svo
vel undirbúið, að það þyrfti ekki endurbóta við og það strax á næstu árum.
Það er ómögulegt að hugsa annað
en að okkar sjerstöku kringumstæður
hljóti að koma talsvert til greina við
samning slíkra laga, sem þessara, en i
hverju efni það er, sem við verðum að
taka tillit til þeirra, það verður reynslan að kenna. Hið sama yrði uppi á teningnum þótt rnálinu væri nú visað til
stjórnarinnar. Hún gæti ekki á nokkurn hátt gengið svo frá þessu vandamáli, að ekki þyrfti við þvi að hrófla
á næstu árum.
Það hefir verið sagt, að ótækt væri
að
samþykkja þetta frumv.,nemabreyta
Framsm. ininni hl. (Eggert
Pálssoný: Háttv. 1. þm. G.-K. (B. um leið lögunum um aukatekjur landsK.) tók það rjettilega fram, að það væri sjóðs. Þetta er alveg rangt. Sama
ekki á færi einstakrar þingnefndar, að milliþinganefndin, sem uudirbjó þetta
búa til lög svipuð þessura, og skal jeg mál, samdi einnig frumv. til laga um
fúslega kannast við það, að ekki þarf aukatekjur landssjóðs. Ekki er minsti
til þess áð hugsa, að slík nefnd geti vafi á þvi, að hún hefir sjeð svo um,
hripað þau upp á stuttum tima. En að þau tvö frumv. kæmu ekki í bága
málið liggur ekki svo fyrir heldur, að hvort við annað. Þessu frumv. milliþetta frumv. hafi verið búið til hjer nú, þinganefndarinnar, aukatekjulagafrumv.,
Alþt. 1915. B. III.
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var mjög lítið breytt af þinginu, eins'
og sjá má af þvi, að bera saman lögin
um aukatekjurnar og frumvarp nefndarinnar um þá grein. Svo að hafi það
verið tiltækilegt 1907 eða 1909, að gjöra
hvorttveggja að lögum, aukatekjufrumv.
og stimpilgjaldsfrumvarpið, þá hlýtur
það að vera enn.
Það, sem frumv. nefndarinnar um
aukatekjurnar var breytt hjer i þinginu, frá þvi, Bem milliþinganefndin gekk
frá því, var aðallega um það, að hækkuð var borgunin fyrir þinglestur og
erfðaskrár. Með tilliti til þessa tókum
við líka erfðaskrárnar út úr 4. gr. þessa
frumv., og fluttum þær til, svo að við
það verður samræmið líkara því, sem
milliþinganefndin ætlaðist til.
Hvað viðvikur stimpilgjaldi af víxlum, sem háttv. 1. þm. G.-K. (B. K.)
mintist á, þá er þvi að svara, að okkar
sjerstöku kringumstæður hljóta að koma
þar mjög til greina, og því ekki gott —
það játa jeg — að ákveða nokkuð fast um
það gjald nú þegar. En annars finst
mjer þetta ekki svo mikilvægt atriði,
að ekki megi án baga sleppa þvi, ef
frumv. fengist þá samþykt. Það er þá
hægt að bæta vixlastimpilgjaldi inn í
lögin siðar, ef svo sýndist henta. En
verði frumv. ekki samþykt í einhverju
formi, þá getur þetta aldrei orðið að
tekjugrein fyrir landssjóðinn, eins og þó
hefir viðurkent verið af mörgum, að það
ætti að verða.
Það, sem jeg hefi sagt um þetta mál,
hefir algjörlega hrakið mótbárur háttv.
þm. S.-Þing. (P. J.), að mjer virðist. Jeg
veit það auðvitað, að þótt við samþykkjum nú þessi lög, þá muni þau ekki
verða gallalaus, en þessa galla má alt
af laga síðar, smátt og smátt, svo sem
þörfin og reynslan bendir til. En því
verð jeg að mótmæla, að hrapað sje að
þessu máli, þótt við samþykkjum það
nú. Málið er svo rækilega undirbúið,

sem nokkurt mál getur verið. Það hefir verið á dagskrá þjóðarinnar frá þvi
1907, og alt fram á þenna dag. Háttv.
þiu. S.-Þing. (P. J.) gat um það, að þessi
lög mundu verða umsvifamikil í framkvæmdinni. Um það getum við hvorugur dæmt, á meðan lögin eru ekki
komin til framkvæmda. Jeg legg áherslu
á það, að við notfærum okkur þessa
tekjugrein sem fyrst. Jeg er viss um
það, að þótt við samþykkjum nú þessi
lög, þá muni það ekki valda neinni almennri óánægju. Þetta gjald er þannig vaxið, að menn finna ekki mikið til
þess, og láta sjer ekki fyrir brjósti
brenna að inna það af hendi.
Bjarni Jónsson: Jeg skal lofa
því að vera stuttorður. Jeg skal að eins
geta þess, að það var rjett, sem háttv.
2. þm. Kang. (E. P.) tók fram um aukatekjulögin. Þeim hafði lítið verið breytt
í þinginu, og þar sem þeim hafði verið
breytt svo, að þau kæmu í bága við
þetta frumv., þá breyttum við frv. Hvað
viðvíkur gjaldinu af vixlunum, sem hv.
1. þm. G.-K. (B. K.) talaði um, þá skal
jeg taka það fram, að það gjald
er svo lágt, eftir því sem við höfum
sett það i frumv., að engan getur munað neitt um það. Við höfum ákveðið,
að gjaldið skuli vera 20 aurar af vixlum fyrir neðan 1000 kr. Hærri víxla
taka fátæklingar ekki. Þar sem háttv.
sami þm. mintist á gjald af kvittunum,
þá skal jeg taka það fram, að jeg mun
verða því meðmæltur, að - það gjald
verði ^lögleitt, ef hann vill koma fram
með brtt. um það við næstu umræðu.
Okkur er legið á hálsi fyrir það, að við
viljum nú koma þessum lögum í gegn
um þingið. Skárri er það fífldirfskan
af okkur, að vilja láta ganga fram lög,
sem undirbúin hafa verið af milliþinganefnd, og síðan verið til umræðu á
þrem þingum, þar af einu sinni sem
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stjórnarfrumv. Mjer finst það vera mjög
undarlegt, að háttv. þm. S.-Þing. (P. J.)
skuli vilja drepa hendi við 60000 kr.
tekjum í landssjóðinn. Þetta frumv. er
þó i ætt við tolla-princip hans. Jeg skal
nú ekki þreyta menn með lengri ræðu
i þetta sinn, en þykist hafa gjört vel,
að bera fram þetta frumv.

1 trausti til þess, að stjómin taki
þetta mál til rœkilegrar yfirvegunar
og undirbúi og leggi fyrir nœsta þing
frrumv. til laga um stimpilgjald, sjerstaklega Idgt stimpilgjald af vixlum,
dvisunum og kvittunum, tekur deildin fyrir nœsta mál d dagskrd.

Gnðmnndur Egge z: Háttv. þm.
Sveinn Björnsson: Jeg er ekki í Dal. (6. J.) gat þess, að stimpilgjaldsneinum vafa um það, að þetta þing get- lög væru hæg i framkvæmdinni. Þetta
ur komist hjá því, að afla landssjóði er ekki rjett álitið. Jeg hugsa, að jeg
tekna á þenna hátt. En hitt verð jeg geti betur borið um þetta en hann, þvi
að játa, að mjer þykir það ekki svo að jeg hefi verið á skrifstofu í Danóttalegt, þótt þetta frumv. yrði samþ., mörku, þar sem slik mál komu iðulega
að leggja 60,000 kr. skatt á landsraenn. fyrir. Þessi skrifstofa átti að úrskurða
Jeg get ekki sjeð, að það væri neinn mál, sem risu út af þar gildandi stimpglæpur, ef það væri rjett að öðru leyti. ilgjaldslögum. Það voru öll kynstur af
En nú liggja fyrir þinginu þrjú tekju- málum, sem komu þar til úrskurðar, og
aukafrumv., sem öll fara í sömu átt, sum voru svo flókin, að 20—30 málsvega í knjerunn verslunar og viðskifta. skjöl komu fram. Menn stimpluðu skjölMjer finst, að við ættum að fara eftir in rangt, ekki af þvi, að menn vildu
þeirri góðu og gömlu reglu, að vega svíkja, heldur af þvi, að þeir höfðu misekki oftar en um sinn í sama knje- skilið lögin, og þó voru dönsku lögin
runninn á sama þingiru. Við ættum mjög ítarleg. Þau voru, ef mig minnir
að reyna, að láta skattaálögurnar koma rjett, í 157 greinum. Menn geta nú rjett
jafnara niður. Jeg hefði því helst kosið, hugsað sjer, hvort ekki yrði sífelt rifrað dýrtíðarfrumvarp okkar hefði verið ildi og sífeldir úrskurðir út af þessum
látið nægja í þetta skifti. Jeg hefi líka lögum, sem ekki eru nema í 12 greinaðra ástæðu til að vera á móti því, að um. Eæmist þetta frumv. í gegn um
þetta frumv. nái að ganga fram. Jeger þingið, þá yki það gjöld landsmanna
nefnilega á sama máli og háttv. framsm. um 60,000 kr. Jeg held, að við ættum
(E. P.) um það, að þótt þetta mál hafi ekki að óþörfu, að leggja spónnýja skatta
verið íhugað áður af milliþinganefnd, á þjóðina, án þess að spyrja hana um
þá takist okkur ekki að búa til góð stimp- það fyrirfram.
Með aukatekjulögunum nýju voru
ilgjaldslög. Það hefir svo margt breytst
siðan 1907. Jeg hefi ekki getað gjört hækkuð rjettargjöld og þinglestrargjöld.
mjer grein fyrir þvi, hvernig stimpil- Áður var bæsta þinglestrargjald 12 kr.,
gjaldslögin eigi að vera; jeg get því ekki en það hefir komíð fyrir mig siðan,' að
greitt atkvæði með þessu frumvarpi. taka 400 krónur fyrir þinglestur áeinu
Jeg held, að jeg geti fallist á að visa brjefi. Og nú er farið fram á nýja
þessu raáli til stjórnarinnar, með þeirri hækkun. Jeg skal játa, að jeg hefi ekki
ví8u von, að málið verði tekið fyrir á haft tíma til að setja mig inn i lögin,
næsta þingi, og vil því leyfa mjer, að sem skyldi, en jeg vil leyfa mjer, að
benda á einn lið, rjettargjöldin. Þau
bera fram þessa rökstuddu dagskiá:
106*
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voru hækkuð með nýju aukatekjulögunum, og nú er farið fram á að hækka
þau enn.
Nú á að gjalda í stimpilgjald:
Af sáttakæru....................kr.
0,50
— stefnu................................—
0,50
— innnleggi 0,50, en jeg reikna
fjögur innlegg í máli . . — 2,00
— útskrift 0,50,fjórar í máli
— 2,00
— dómsgjörðum.................—
2,00
— vitnaleiðslu......................—
1,00
eða samtals kr. 8,00
aukin útgjöld í einu máli, og getur það
talist eigi lítil hækkun.
Einhver sagði, að þetta gjörði ekkert
til, því gjaldið kæmi niður á »spekulöntum«. Það getur verið, að nokkuð
sje um þá hjer í Reykjavík, en það er
ekki svo út um land. Yflrleitt fara
menn í sveitunum ekki í mál, nema ástæða sje til. Enn vil jeg geta þess,
að jeg hefl ekki tekið eftir því í lögunum, ’að gjört væri ráð fyrir undanþágu fyrir sparisjóði, svo sem gjört er
aunarstaðar, t. d. í Danmörku.
Af þessum'ástæðum get jeg ekki greitt
atkvæði með þessu frumv. Mjer finst
það illa úr garði gjört. Það þyrfti að
vera i fleiri greinum og ítarlegra.
Framsögum. minni hlutans
(Eggert Pálssou):
Tveir hv. þm.
hafa nú staðið upp, til þess að andmæla
frumvarpinu. Háttv. 2. þm. S.-Múl. (G.
E.) tók það fram, að haun bygði andmæli sin á eigin reynslu frá Dönum.
Þar hafi stimpilgjaldslögin verið ákaflega flókin og erfltt að framkvæma þau.
Jeg skal sfet neyta því, úr því aðhann
heflr reynsluna, að stirapilgjaldslögin
hafl verið flókin og ill viðfangs í Danmörku. En það sannar ekki, að þetta
frumv., þótt að lögum yrði, þyrfti að
verða flókið í meðferðinni. Jeg hygg,
að eftir þvi, sem lagabálkur grípur yfir

fleiri tilfeili í viðskiftalíflnu, eftir því
verði framkvæmd á honum flóknari.
Þótt jeg viti ekki hvaða lagabálki hv.
2. þm. S.-Múl. (G. E.) varð að fara eftir
í Danmörku, eða hvernig þau lög voru,
sem þá giltu, þá veit jeg, að núgildandi
8timpillög í Danmörku eru yfirgripsmikil, og jeg get vel skilið, að ef þessi
háttv. þm. hefði átt að framfylgja þeim
lagabálki, að þá mundi hann oft og einatt hafa rekið sig svo á, að lagaviti
hans veittist torvelt að greiða úr flókunum. Um þetta frumv. er öðru máli
að gegna. Það er ofur einfalt og því
sennilega auðvcldara að framfylgja því,
heldur en dönsku lögunum.
Það var eitt atriði sem háttv. 2. þm.
S. Múl. (G. E.) flaskaði á, líkt og liáttv.
þm. N.-ísf. (Sk. Th.), þegar þetta mál
var til 1. umr. Þeir gjöra ráð fyrir
meiri flækju og vafningum en þarf að
vera. I 1. gr. frv. er gjört einmitt ráð
fyrir, að embættismaðurinn ákveði stimpilgjaldið og setji stimpilinn á, þegar
hann veitir skjalinu móttöku, hverrar
tegundar sem er. Og þar með er útilokað, að ágreiningur þurfi af því að
rfea, hvort rjett sje stimplað eða ekki.
Háttv. 2. þm. S.-Múl. (G. E.) sagði,
að þetta gjald kæmi tilfinnanlegast niður á fátæklingum, en mjer er ekki ljóst
hvernig hann hugsar sjer það. Það eru
ekki fátæklingarnir, sera gefa mest út
af skuldabrjefum, kaupbrjefum og afsafebrjefum og fleira þess háttar. En
það er annar flokkur, sem þetta gjald
mundi koma niður á, og það eru braskararnir, og er síst að harma, þótt þeir
þyrftu að greiða eitthvað í landssjóð af
8ínu mikla og — óholla braski.
Háttv. sami þingm. sagði lika, að
aukatekjulögin gjörðu það að verkum,
að þetta frumvarp yrðí enn ósanngjarnara. En því hefl jeg svarað fyrr. Það
var sama nefndin, sem bjó til aukatekjufrumv. og stimpilgjaldsfrumv. Hún
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hefir ekki álitið aukatekjulögin svo þung
að ekki mætti koma með atimpilgjaldslögin líka. Ánnars er óhugsandi, að
hún hefði komið með þessi tvö frumv.
samhliða.
Þessi hv. þm. (G. E.) hjelt þvi fram, til
þess að gjöra aukatekjulögin ægileg í
'augum manna, að það hefði komið fyrir, að hann hefði orðið að taka 400 kr.
þinglestursgjald af einu brjefi. Slíkt
sannar ekki neitt. Þá hefir verið um
stóreign að ræða, sem hefir verið seld,
og það þarf engum að vaxa í augum,
þótt menn þurfi að borga eitthvað í
landssjóð, er stórar eignir eru seldar. 400
krónur væri t. d. ekki hátt þinglestursgjald, ef um sölu á skipum Eimskipafjelagsins væri að ræða, samanborið við
verðið.
Sami háttv. þingm. hjelt þvi fram,
að hækkun á rjettargjöldunum kæmi
bart niður á fátæklingunum. Jeg held,
að ekki þurfi að harma það, þótt rjettargjöld væru hækkuð. Hækkun á þeim
mundi miða til þess, að gjöra menn sáttgjarnari. Odýr rjettargangur eykur að
eins, að minni hyggju, óvild og úlfúð.
Menn þjóta ekki í illindi og málaferli
út af hverju einu, ef það kostar eitthvað verulegt.
Háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.) tók það
fram, að hann væri óvinveittur þvi, að
þetta frumvarp yrði að lögum, með því
að það væri að vega i hinn sama knjerunn, að leggja stimpilgjald á hinn sama
gjaldstofn og verið væri að leggja á
verðhækkunarskatt. En hjer er ekki
um sama gjaldstofn að ræða. (Sveinn
Bjömsson: Jeg sagði gjaldendur). Það
verður alt af að léggja á sömu gjaldendur, en gjaldstofninn er hjer gjörólíkur. Toligjald af kjöti og fiski er
ekki hið sama og stimpilgjald af kaupsamningi. Hann færði það og á móti
frumvarpinu, að ekki væru með því
jnnleidd stimpilfrimerki, sem mundu

gefa feikna miklar tekjur. En það er
alls ekki útilokað fyrir hann að koma
fram með breytingartillögu í þessa átt.
Það er þó mest um vert, að fá grundvöllinn góðan, því þá má alt af leiðrjetta
lögin og bæta við þau eftir þörfum.
Viðvíkjandi fráganginum á frumv.,
þá held jeg að rnjer sje óhætt að fullyrða, að hann verði ekki betri, þótt
beðið sje til næsta þings. Lögin geta
ekki orðið fullkomin, fyrr en reynsla er
fengin um það, hvað sje best í hverju
efni.
Jeg skal svo ekki fara fleiri orðum
ura þetta mál. Það er bæði mjer og
öðrum erfiðisauki, að halda langar ræður, þegar svo áliðið er þings, og þurfa
svo ef til vill að fara heim, án þess að
yfirlíta þær. Jeg segi þetta ekki sem
ásökun til þingskrifaranna, því eins og
allir vita, þá hefir verið vakað nætur og
daga upp á síðkastið, svo þeim er ekki
unt að afkasta þvi, sem þeir eiga að
hafa lokið um það leyti, er þingi er
slitið. Þetta sjá allir, sem sanngirni
vilja við hafa.
ATKVGR.:
Rökstudda dagskráin frá 1. þingm.
Rvk. (S. B.) [sjá A. 934] samþykt með
12 : 9 atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og
sögðu
já:
nei:
Björn Kristjánsson, Eggert Pálsson,
Guðm. Eggerz,
Bened. Sveinsson,
Guðm. Hannesson, Bjarni Jónsson,
Hjörtur Snorrason, Einar Jónsson,
Jón Jónsson,
Jóhann Eyjólfsson,
Sigurður Eggerz,
Jón Magnússon,
Magnús Kristjánss., Sig. Sigurðsson,
Pjetur Jónsson,
Stefán Stefánsson,
Sveinn Björnsson, Þorleifur Jónsson.
Þór. Bendiktsson.
Björn Hallsson og Matthías Olafsson
greiddu ekki atkvæði, og töldust til meiri
hlutans.
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Einar Arnórsson, Hannes Hafstein,
Sig. Gunnarsson og Skúli Thoroddsen
voru eigi á fundi.
Frumvarpið þar með
fallið.

20. Dýrtfðarskattur.
Á 47. fundi í Nd., þriðjudaginn 31.
ágúst, var útbýtt
Frumvarpi til laga um dyrtíðarskatt af
tékjum (A. 669).
Á 49. fundi í Nd., flmtudaginn 2. sept,
var frv. tekið til 1. u m r.
Frumv. var ofseint fram komið, og
leitaði forseti leyfis til afbrigða frá
þingsköpunum, svo að það yrði tekið
til umræðu.
Deildin veitti það svo, að ekki var í
móti mælt.
Flutningsm. (Bjarni Jónsson);
Jeg þarf ekki að vera langorður um
þetta frumv., því að það bar á góma,
þegar rætt var um ráðstafanir út af
misæri hjer í deildinni nýlega. Jeg
sagði það þá, að jeg hefði sett óþarflega
hátt hundraðsgjald á tekjur manna, og
hefi jeg því síðan gjört brfct., sem færa
þetta niður í skaplegt gjald. Jeg gat
þess einnig þá, og held því fram enn,
að þetta sje rjetti grundvöllurinn,
að taka skatt af þeim tekjum, sem
eru til.
Annars býst jeg við, að stjórnin hafi
gleggri húgmynd um það beldur en jeg,
hve mikið fje þyrfti til þess að afstýra
vandræðum, ef til misæris kæmi. Jeg
hefi gjört lauslega áætlun um, hver
skatturinn myndi verðá, eftir breytingartillögum mínura, sem jeg vil láta
skoða sem frumv., þótt þær sjeu í brtt.
formi, Jeg hefi áætlað, að 275 þús, kr.

fáist upp úr þessum skatti. Nú hygg
jeg, að þetta, ásamt þeim tekjum, sem
fást munu af hinu frumv., um stimpilgjald, sem áætla má af báðum um 300
þús. kr., gæti orðið hæfileg fjárhæð
fyrir stjórnina, til þess að jafna svo niður, að misæri í verslun kæmi ekki hart
niður á þeim mönnum, sem lifa af handafla sinum. Jeg álít, að þetta sje nægilegt til að borga mismuninn á hæfilegu
verði og gangverði á þeim vörum, sem
þeir þurfa að kaupa. Líti nú þingið
ekki svo á, þá er enn þá tími til að
koma fram með frumv. um tolla.
Jeg býst við, að menn lofi þessu frv.
að ganga til nefndar, og leyfi mjer að
gjöra það að uppástungu minni, að þvi
verði vísað til þeirrar nefndar, sem fer
með lögin um stimpilgjald.
ATKVGR.:
Frumv. vísað til 2. umr. með 16 : 2
atkv. og til stimpilgjaldsnefndar með 16
: 2 atkv., en þá nefnd skipuðu þeir
Eggert Pálsson,
Pjetur Jónsson,
Bjarni Jónssou,
Þórarinn Benediktsson,
Guðmundur Hannesson.

Á 57. fundi í Nd., laugardaginn 11.
sept., var frumv. tekið til 2. u m r. (A.
669, 702, n. 819 og 922, 820).
Frsm. minni hl.(Bjarni Jónsson):
Jeg hefi gjört ósköp stutta grein fyrir
því í nefndaráliti mínu, að jeg var einn
á þeirri skoðun í nefndinni, að þegar
hjálpa ætti fátækum mönnum i hörðu
ári, þá bæri að taka fje til þess af þeim,
sem aflögufærir eru, en ekki af fátæklingunum sjálfum. í þessa átt miðar
frumv. alt, og einstakar^ greinar þess.
Þegar jeg bar frumv. fyrst fram, var
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það grundvöllur frá mjer, eða tillaga,
tii þess að fá fje í landssjóð i þessu
skyni, borin fram bjargráðasveinum til
athugunar. Þá var gjaldið sett ofhátt,
eftir þeira ástæðum, sem nú eru i landinu, en það hefði engan veginn verið
ofhátt gjald, ef voði hefði verið á ferðum. En eins og það er nú orðið i minum síðustu tillögum, er það orðið alt
annað.
Því miður var ekkert gagn að nefndinni, sem sett var í þetta mál. Hún
hjálpaði mjer ekkert til að laga frumv.,
heldur ákvað hún að skera það niður,
án þess að leitast við að bæta það á
nokkurn hátt. Jeg hefi því sjálfur gjört
ýmsar endurbætur á því, og býst jeg
við, að mörgum muni þykja þær til
verulegra bóta.
Fyrsta brtt. er við 1. gr., um að lækka
takmarkið, sem jeg hafði sett, 3000 kr.
frv., niður í 2500 kr. Þessa breytingu
hefi jeg gjört til þess, að skatturinn falli
meira á búandmenn og aðra þá, sem
geta lifað ódýrar og eiga hægara með
að gjalda skatt af lægri tekjum heldur
en þeir, sem lifa á dýrari stöðum. Jeg
hygg, að með þessu móti komist 7«
bænda í landinu undir tekjufrumvarpið.
Ef jeg byrja á því að draga frá þá, sem
fátækari eru, og gjöri það 8/# allra
bænda á landinu, þá segi jeg, að sá
þriðjungurinn, sem þá er eftir, hafi að
meðaltali svo háar tekjur, að skatturinn nái þeim. Jeg styrktist í þessari
skoðun minni, þegar jeg heyrði skýrslu
þá, sem háttv. 1. þm. Húnv. (G. H.) las
hjer upp, þar sem hann fjekk það út,
með því að deila bændatölunni í fjenaðartöluna, að meðaltekjur allra bænda
á landinu væru 1200 kr. Sumir bændur fara langt yfir það takmark, og gæti
jeg t. d. nefnt einn bónda, sem fjekk
3000 kr. bara fyrir ullina sína í sumar.
Það er aðgætandi, að hjer er ekki verið að tala um skatt, sem eigi að standa

lengi. Ko8turinn við mitt frumv., fram
yfir útflutningsgjaldið, er sá, að þenna
skatt borga að eins þeir bændur, sem
eru gjaldfærir, og rajer tclst svo til, að
það muni verða % hluti allra bænda á
landinu. Jeg veit það, að í meðalári
myndi það ekki verða svo há tala, en
þegar afurðir bænda eru í jafn háu
verði og nú, tel jeg víst, að Vs hluti
þeirra að minsta kosti hafi svo miklar
tekjur, að þessi skattur nái þeim. Þar
næst myndi þetta gjald ná til allra
þeirra háttelskuðu embættismanna í
landinu, sem hafa yfir 2500 kr. árstekjur. Jeg skal játa það, að þeir, sem
búa hjer í Reykjavík, yrðu haiðast úti,
en skatturinn er svo lágur á þcim, sem
hafa minni tekjur en 3000 kr., að hann
yrði þeim naumast tilfinnaiilegur. Jeg
býst við, að það yrði vel þegið af sumum mönnum, að þessar landssjóðsætur
borguðu aftur eitthvað i landssjóðinn.
Þetta eru ekki mín orð, heldur tala jeg
þau í anda annara. Þar að auki myndi
þessi skattur koma niður á bjer um bil
300 kaupmönnum af þeim 400 kaupmönnum, sem eru á landinu. Ef tekið
er meðaltal af tekjum þeirra allra,
myndi það verða rúmlega 3000 kr. á
ári. Jeg veit vel, að til eru smákaupmenn, sem ekki ná þeim tekjum, en
þegar tekjum allra kaupmanna á landinuerjafnað niður, verða þæraðminsta
kosti 3000 kr. að meðaltali á hvern
kaupmann. Sennilega næðust eins miklar tekjur af þessu eins og með útfiutningsgjaldinu.
Jeg hefi lækkað gjaldið frá þvi, sem
var í mínu frumv. upphaflega og frá
því, sem var í fyrri brtt. minum þannig:
Af fyrstu 500 kr. fram yfir 2500 kr.
skal greiða 2%. Af næstu 1000 kr.
þar fyrir ofan 3%. Af 5000 kr. tekjum
skal greiða 31/2% og af 6000 tekjum
4%. Siðan fer hundraðsgjaldið vaxandi
um Va0/,, við hver þúsundaskifti, þar til
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það nær 10%. Þetta getur ekki talist
hátt gjald, ef um það væri að ræða, að
neyð stæði fyrir dyrum. En jeg skal
gjarnan ganga inn á að skatturinn stigi
ekki svo ótt, sem ætlast er til i brtt.
mínum á þgskj. 820; mætti til dæmis
láta hann stíga um %% í stað %% °S
um %% f stað 1% JeS skal játa, að
hvort sem menn vilja nú breyta þessu
svo eða halda þvi, sem jeg hefi sett,
þá kemur það auðvitað miklu hægar
niður á þann, sem hærri hefir tekjurnar, að borga mikið gjald, heldur en
hinn, sem lægri hefir tekjurnar, að borga
lægra gjaldið. Eins gæti jeg gengið
inn á það, að hundraðsgjaldið væri látið
vaxa um l°/00 í stað 2%0 þangað til
það er komið upp í 15% og um %%0
í stað l%0 til 20%. Jeg væri fús til
að ganga inn á slíkar brtt. eða koma
fram með þær sjálfur til 3. umr.
Svo skal jeg geta þess, viðvíkjandi
hlutafjelögum, að" samkvæmt frumv.
mætti taka af þeim tvöfaldan skatt,
nefnilega bæði af hlutafjelögunum sjálfum og af ágóða hluthafanna. Það er
hægt að koma í veg fyrir þetta, og
mun jeg koma með brtt. þar að lútandi til 3. umr.
Þetta er það, sem þyrfti að lagfæra;
annars er hundraðsgjaldið alveg laust
frá minni hendi; það er ekki stefna
frumv., heldur hlýtur það að fara eftir
þörfinni. Og fyrst af öllu verður stjórn
ng Velferðarnefnd að segja, hversu mikils þarf við, en hins vegar er erfitt að
vita með nákvæmni, hversu hátt gjaldið þarf að vera, af því að menn vita
ekki enn, hvernig muni haga til með
samgöngur, og ekki heldur afleiðingar
ófriðarins, en menn verða að vera við
öllu búnir.
Þá eru ýms ákvæði um það, hvernig
jafna skuli skattinum niður og heimta
hann inn. Það ætlast jeg til, að gjört
sje með skattnefndum, en hreppsnefndir

og sýslunefndir eiga að segja til, hversu
miklar tekjur þessi og þessi hefir, og
skal heimta inn samkvæmt því. Ef
rangt er frá sagt, vil jeg að við liggi
refsing, sem fyrir skjalafals væri. Því
ætti það ekki að vera erfitt í hendi
duglegrar stjórnar að inna þetta af hendi,
og er því sú ástæðan, að það yrði ofraun, slegin niður.
í öðrum löndum, og á íslandi líka,
eru ým8ir skattar, og borgast þeir inn,
þótt ef til vill sje skakt sagt til á
stundum. Erfiðast myndi verða, að fást
við þetta hjer, þar sem um landbúnaðinn er að ræða, en þá mætti skipa til
þess sjerstaka nefnd, að jafna skattinum þar niður.
Við aðrar atvinnugreinir og fyrirtæki
er auðveldara að eiga; þar ætti því ekki
að verða skotaskuld að finna tekjustofninn.
Jeg hefi því sett ákvæði þessu viðvíkjandi í lögin. En enn fremur hefi
jeg sett í þau ákvæði, sem að minni
hyggju eru bráðnauðsynleg, bæði í þessi
og önnur dýrtíðarlög, sem hjer eru á
ferðinni, og því flestir hljóta að fallast
á, að stjórnin jafni tekjunum niður eftir
því, sem misæri er í landinu ófriðarins
vegna, með öðrum orðum, ljetta undir
byrðina með þeim, sem verst verða úti,
vegna þess, að þeir verða að kaupa
alt, en framleiða ekkert sjálfir. Þetta
ákvæði þarf að standa í iögunum, til
þess að tekjurnar renni ekki í landssjóð
og verði síðan notaðar til brúagjörða,
eða renni ekki í vasa skjólstæðinga
minna, eins og einhver háttv. þingm.
komst áðan að orði.
Jeg vil engan aukaskatt leggja á
þjóðina, nema það eitt, sem nauðsynlegt
kann að verða, til þess að koma í veg
fyrir hallæri eða misæri. Því væri rjett,
ef það reyndist þannig, að misæri yrði
ekki neitt í landinu, að ákvæði væri í
lögunum um það, að þessa skatts skyldi
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aldrei kraflst, ef sú yrði rannin á. Enda
væri nægilegt, ef peningaforði væri fyrir hendi, eða þá að stjórninni sje veitt
lánsheimild.
En þar sem hjer eru vitrir löggjafar
á Alþingi íslendinga, munu þeir, þótt
þeim virðist annraarkar á lögum þessum, ejá, að það er eftir vonum, þar
sem jeg hefi einn fengist við samning
þeirra, og er þvi ekki að undra, þótt
mjer kunni að hafa yfir sjest, enda þótt
jeg færi eftir erlendum lögum. En þó
að svo sje, geta þessir vitru löggjafarlagað lögin til 3. umræðu, svo að þau
verði góð og vel við þau hlitandi.
Það er þá ekki annað eftir en að
laga frumvarpið, því þetta er eina rjetta
leiðin til að ljetta misærinu, ljetta undir
með þeim, er ekki hafa nóg til lifsviðurværis, að þeir, er betur eru settir,
gjöri það. (Guðmundur Eggerz: Háttv.
griskudócentinn er of niskur, tii að láta
það lenda á sjer). Það lendir á háttv.
griskudócentinum, en það lendir meira
á háttv. 2. þm. S.-Múl. (G. E.), af því
að hann hefir um 9 þús. kr. tekjur á
ári. En þó að hann sje að gefa undir
fótinn með, að jeg sje niskur, þá mundi
ekki meira verða gefið hjá háttv. 2.
þm. S.-Múl. (G. E.) enn hjá mjer, ef
leitað yrði samskota.
Þetta er rjettari grundvöllur, að taka
ekki af fátæklingunum, sem sjálfir þurfa
hjálpar við. Annar kostur þessara laga
er sá, að tilgreint, er hvað gjöra skuli
við skattinn og hve nær hann' eigi að
falla niður. Hundraðsgjaldið og annað
er jeg fús tii að laga, og veit jeg, að
löggjafarnir munu ekki spara sína krafta,
til þess að ráða bót á þessu.
í siðustu grein laganna stendur, að
þau skuli gilda til næsta þings, þvi þá
er nægur timi til að framlengja lögin,
ef þörf þykir, en hins vegar ekki rjett
að láta þau gilda um langan tima, ef
Alþt 1915. B. III.

þörf krefur ekki. Því að frurav. þetta
er til þess, að jafna kjör landsmanna.
Jeg skal svo ekki verða margmæltari um þetta. En jeg vil að endingu
láta þess getið, að mjer er frumv. þetta
ekki neitt kappsmál af því, að jeg kom
fram með það. Jeg vildi gjarna hafa
hvíslað hugmyndinni að einhverjum, er
hefði nógu sterkan fiokk, til þess að
koma þvi fram. En jeg vona nú, að
menn haldi þá ekki hinu frumvarpinu,
sem hjer var á ferðinni, til streitu af
tómu flokkskappi, þvi að af fiokkskappi
verður það, ef það frumv. verður samþ.
en þetta felt.
Frsm. meiri bl. (Pjetur Jónsson): Meiri hluti nefndarinnar hefir
skrifað örstutt nál., er ekki hefir komið
fram fyrr en nú á fundi, og þess vegna
likiega ólesið af þingmönnum. Til þess
að stytta framsögu mína, vil jeg hafa
fyrir mjer nefndárálitið og lesa það upp:
»Því verður eigi neitað, að svo
framarlega sem nákvæmur tekjuskattur hefði verið kominn hjer í
lög, skattur, sem hvíldi á rjettu
framtali allra tekna landsmanna á
hreinum tekjum, hvers konar sem
væru, þá hefði verið handhægt að
koma fyrir dýrtiðarekatti, í svipaða
átt og frumv. þetta fer. En einmitt þetta tekjuframtal er örðugt
og tafsamt að fá, svo i lagi sje.
Til þess þarf bæði nákvæm lagafyrirmæli og nákvæmar reglur frá
landsstjórninni. Og loks má búast
við, að fyratu tilraunir i þessa átt
yrðu ófullkomnar. Þess vegna álítum vjer, að til þessarar aðferðar
verði eigi gripið í flýti nje flaustri,
nje til bráðrar hjálpar, þar sem
enginn undirbúningur er fyrir. Hitt
virðist standa miklu nær, að sveitarog bæjaratjórnir hafi hinn mikla
106
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tekjuauka framleiðenda, sem flýtur
af verðbækkun islenskra afurða,
fyrir gjaldstofn i hverju sveitar- og
bæjarfjelagi um sig, til þess að
jafna á dýrtíðargjaldi eftir þörfum.
Og frumv. í þá átt hefir nefndin til
meðferðar.
Vjer getum því ekki ráðið háttv.
deild til að samþykkja frumv. um
dýrtíðarskatt af tekjum*.
Við þetta hefi jeg eiginlega engu að
að bæta, því að í nefndarálitinu er í
stuttu máli tekin fram skoðun meiri hl.
En jeg get ekki stilt mig um, að hafa
yfir fyrstu orðin úr nefndaráliti minni hl.
>Jeg varð einn þeirra manna, sem
i nefndina voru skipaðir, á því raáli,
að í hallæri ætti efnaðri mennirnir
að hjálpa þeim fátækari«.
Þetta segir háttv. höfundur nefndarálits minni hlutans (B. J.) um samnefndarmenn sína. Jeg ætla ekki að mótmæla þessu, þvi að allir sjá hversu viturlega þetta er mælt.
En við þetta tækifæri finst mjer jeg
hafa ástæðu til, að minnast á skattafyrirkomulag þessa lands. Því að, ef
tekju- og skattafyrirkomulag landsins
hefði verið í betra lagi en raun er á,
og meira hefði að undanförnu verið til
þess vandað, myndi það ekki hafa vafist
eins hrapallega fyrir stjórn og þingi,
að fá nauðsynlega hækkun átekjunum.
í Engiandi hefir verið komið á tekjuskatti fyrir löngu. Þegar svo þarf á
tekjuhækkun að halda, er tekjuskattsgjaidið hækkað með fjárlagaákvæði. En
hjer er engu hægt um að þoka á þeim
tekjustofnum, sem okkar skattar hvíla á.
Eins og nærri má geta er síður en svo,
að jeg sje á mótí því, að hjer sje lögleiddur nýr tekjuskattur í sambandi við
aðrar breytingar á skattalögunum. En
jeg er sannfærður um, að það er ekki
hægt, að koma slikum skatti á í einni
svipan, og það er af þvi, að jeg hefi

íhugað málið meira en háttv. þingm.
Dal. (B. J.).
En það er fleira að athuga en tekjuskatt. Það þarf líka að athuga fasteignaskatt eða jarðeignaskattinn.
Það þarf einnig gað athuga nákvæmlega tollana, því að vörutollurinn
er ekki rjettlátur eða til frambúðar.
Alt þetta kemur mjer til þess, að
bera fram rökstudda dagskrá, er skorar
á stjórnina, að taka skatta- og tollmálin
til rækilegrar ihugunar og undirbúnings
fyrir næsta þing.
Þetta er fyllilega rjettmætt af því,
að tvær inilliþinganefndir hafa. stafað
að þessu máli, og hefir stjórnin þeirra
starf til stuðnings. Sömuleiðis hefir á
þessu þingi verið mikið rætt um þessi
mál, og mætti það einnig verða til stuðnings fyrir stjórnina.
Með þetta fyrir augum leyfi jeg mjer,
að koma fram með þessa dagskrá, er
hljóðar þannig:
I því trausti, að landsstjómin táki
til rœkilegrar meðferðar skattamdl
landsins og leggi tillögur um endurbót á skattalöggjöfinni fyrir ncesta
reglulegt þing, þar á meðdl frumvarp til laga um tékjuskatt, tekur
deildin fyrir nœsta mál á dagskrá.
Framsðguin. mlnni bl. (Bjarni
Jónsson): Jeg vil að eins lýsa yfir
þvi, að orð mín fyrst í nefndaráliti
minni hlutans eiga við það, sem mjer
hafði skilíst á mönnum i nefndinni.
Hefði jeg sjeð nefndarálit rneiri hlutans,
áður en jeg samdi mitt nefndarálit, hefði
orðin faliið á annan veg, en því var
ekki að heilsa, af því að það nefndarálit kom ekki fram, fyrr en i dag.
En þótt hv. þra. S.-Þing. (P. J.) og meiri
hl. nefndarinnar hafi þótt ástæða til, að
stjórnin ljeti athuga skattamál landsins,
þá þarf ekki að hafa þetta frv. að yfirvarpi.
Háttv. þingmaður S.-Þing. (P. J.) hefði
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getað komið þessu að engu síður.
Hann hefði getað komið fram með það
í tillögu til þingsályktunar, að kosin
væri skattamálanefnd. Hefði sú nefnd
einnig getað athugað stimpilgjaldið.
Og jeg vil að síðustu geta þess, áður
en siðasta hurð er lokuð fyrir þessu
frurav., að þessi skattur, sem jeg er
með, er tekjuskattur, er á að gilda að
eins um stundar sakir, en á ekki ueitt
skilt við almennar tekjur eða skatta.
Jeg hefl að öðru leyti ekki fleiru að
svara; en viðvíkjandi þvi, að þessi lög
sjeu óframkvæmanleg, þá er undarlegt,
að þsð hljóð skuli koma úr þeirri átt,
er heflr svo mikla tröllatrú á stjórninni, að viJja helst visa öllum málum
til hennar. En jeg ætlaði, að það væri
ekki ofætlun ungum og hraustum manni,
eins og sá er, sem hefir stjórnina á hendi,
að krefja þennan skatt. (RdSherra:
Ætlast háttvirtur þingm. Dal. (B J.) til,
að stjórnin innheimti skattinn?). Jeg
veitekki, hvað þessi háttv. þm. (E. A.)
ætlast til að stjómin gjöri, en hingað
til hefir háttv. 2. þingm. Árn. (E. A.)
borið fult traust til núverandi stjórnar,
og kemur mjer því á óvart, ef hann
treystir henni ekki til að inna þau
störf af hendi, er henni ber.

Dýrtíðarráðstafanir
bjeraða.
Á 50. fundi i Nd., föstudaginn 3. sept.,
var útbýtt
Frumvarpi til laga um heimild hœjarstjóma og hreppsnefhda til dýrtiðarrdðgtafana. (A. 705).
Á 52. fundi, miðvikudaginn 7. sept.,
var frumv. tekið til 1. umr.

ATKVGR.:
Rökstudda dagskráin frá þm. S.-Þing.
(P. J., sjá A. 960) samþ. með 19:3 atkv.
að viðhöfðu nafnakalli, og sögði
já:
nei:
Björn Hallason,
Guðm. Eggerz,
Eggert Pálsson,
Bjarni Jónsson,
Björn Kristjánsson, Sigurður Eggerz.
Einar Jónsson,
Guðm. Hannesson,
Hannes Hafstein,
Hjörtur Snorrason,
Jóhann Eyjólfsson,
Jón Jónsson,

Flutningsm. (Jón Jónsson): Frumvarp þetta er fram komið út af dýrtíðinni, þvi að oss flutningsmönnum hefir
ekki geðjast að þeim frurav., sem fram
hafa komið um dýrtiðarráðstafanir,
hvorki þvi frumv., sem felt var hjer i
deildinni, um nýtt útflutningsgjald, nje
hinu fráleita frumv. um dýrtiðarhjálp,
frá háttv. 1. þingm. Rvk. (S. B.), sem
hann tók aftur að lokum. Tekjuskattsfrumv. háttv. þingm. Dal. (B. J.) er
lika stórgallað. Það frumv. er allathugavert, einkum fyrir þá sök, að erfitt
mundi að koma i framkvæmd slikum

Jón Magnúason,

jd:
Magn. Kristjánss.,
Matth. Olafsson,
Pjetur Jónsson,
Stef. Stefánsson,
Þór. Benediktsson.
Sig. Gunnarsson, Sig. Sigurðsson, Skúli
Thoroddsen og Þorleifur Jónsson greiddu
ekki atkv., og töldust tii meiri hlutans.
Einar Arnórsson greiddi eigi heldur
atkv., og voru ástæður hans fyrir því
teknar til greina.
Bened. Sveinsson og Sveinn Bjömsson
voru fjarverandi.
Frumv. þar með talið
fállið.

21.
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lögum, sem þar er farið fram á, að
sett verði.
Með okkar frumv. er farið fram á, að
veita bæjarstjórnum og sveitarstjórnum
heimild til að jafna niður dýrtíðargjaldi,
hverri í sínu umdæmi. Við teljum, að
bæjarstjórnum og sveitastjórnum sje
kunnugast um hagi manna í sínu bygðárlagi, og því rjett, að veita þeim slika
heimild, ef brýn þörf er á. Þykir okkur það rjettara og aðgengilegra en að
veita einhvern styrk út í bláinn úr
landssjóði. Mönnum er yfirléitt svo farið,
að þeim er ekki Ijúft að þiggja styrk,
og vilja helst bjarga sjer sjálfir. Og
við hyggjum, að sveitafjelögin sjeu öll
svo vel stæð, að þau geti bjargað sjer
sjálf, ef heimild er gefin, til að jafna
dýrtíðargjaldi á þá menn í hreppum og
kaupstöðum, sem færir eru að bera það,
og því fje svo útbýtt meðal þeirra, sem
hjálpar þurfa.
Jeg tel rjettast, að vísa frumvarpinu
til nefndar; það er samið í flýti og þarf
ef til vill lagfæringar með.
Forseti leitaði síðan, að fengnu leyfi
ráðherra, samþykkis deildarinnar til að
frumv. væri tekið fyrir til umræðu.
Var það leyft með öllum þorra atkvæða.
Bjarni Jónsson: Jeg hjó eftir því
í ræðu háttv. 2. þm. N.-Múl. (J. J.), að
honum þótti ekki ráðlegt að samþykkja
frumvarp það, sem jeg hefi borið fram
um tekjuskatt, af þvi, hve erfitt mundi
að koma þvi í framkvæmd. Hvaðan
kemur honum það vit? Slíkt er hugarburður, sprottinn af tali þeirra manna,
sem ekkert skyn bera á málið. Frumvarp mitt er ofur einfalt og hægt að
koma þvi kring á skömmum tíma.
Eitt ákvæði í þessu frumv., sem hjer
liggur fyrir, er gott, að ekki skuli telja
styrk þann, sem veita má samkvæmt

þvi, sem sveitarstyrk. En að öðru leyti
er frumv. skakt hugsað og á röngum
grundvelli bygt.
Eina rjetta hugsunin er sú, að styrkurinn til fátæklinganna komi frá þeim,
sem efnaðir eru, en ekki frá fátæklingunum sjálfum. Þess vegna er útflutningsgjald ranglátt, því það bitnar jafnt
á öllum, fátækum sem ríkum. Með því
er tekinn bitinn úr munni eins fátæklingsins og látinn í munn annars, hafi
hann þá ekki horfið á leiðinni í hundraðsgjald til þeirra, sem innheimta útflutning8gjaldið.
Sama máli er að gegna um þetta
frumvarp. Sura sveitarfjelög eru rík og
sum eru fátæk, en eftir þessu frumv.
eiga þau riku ekkert að hjálpa þeim
fátæku. Það er ekki til neins að segja
hverju sveitarfjelagi að bjarga sjer
sjálft. Ef t. d. engir bjargálnamenn eru
til í einhverju sveitarfjelagi, þá er til
lítils að segja því að bjarga sjer. Eina
rjetta leiðin, þegar hallæri er í landinu,
er sú, að landssjóður hjálpi öllum fátæklingum, óg hjálpin komi frá þeim,
sem efnaðir eru.
ATKVGR:
Frumv. vísað til 2. umr. með 16 shlj.
atkv., og til stimpilgjaldsnefndar með
með 18 shlj. atkv., en i henni sátu þeir
Eggert Pálsson,
Pjetur Jónsson,
Bjarni Jónsson,
Þórarinn Benediktsson,
Guðmundur Hannesson.

Á 57. fundi 1 Nd., laugardaginn 11.
sept., var frumv. tekið til 2. u m r. (A.
705, n. 925 og 935, 926, 933).
Framsm. meiri hl. (Þórarinn
Benediktsson): Jeg sje ekki, að
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ástæða sje til að tala mikið í þessu máli
nú, af því að itarleg grein var gjörð
fyrir málinu við 1. umr. Háttv. flutningsm. (J. J.) gjörði þá rækilega grein
fyrir þvi, hver er tilgangur frumv. og
hvað það er, sem vakir fyrir flutningsmönnum i . þessu dýrtíðarmáli. Enn
fremur heflr meiri hluti nefndarinnar
samið svo ítarlegt nefndarálit, meðal
annars til þess, að spara umræður hjer
í deildinni, og til þess, að það komi
skýrt fram sú stefna, sem hefir verið
og er rikjandi í þinginu í þessu svo
nefnda dýrtiðarmáli.
Það hefír auk
þess svo margt verið sagt um dýrtíðarástandið, að mönnum er farið að leiðast að hlusta á það skraf alt.
Það hafa komið fram ýmsar uppástungur um dýrtíðarráðstafanir, en fengið misjafnan byr. Þær leiðir, sem reýnt
hefir verið að fara, hafa ekki þótt færar, og allar uppástungur meira og minna
vanhugsaðar. Það, sem vakti fyrir flutningsmönnum þessa frumv., var að finna
nýja og heppilega leið til að ráða fram
úr þvi, á hvern hátt ætti að hlaupa
undir bagga með þeirn mönnum, sem
helst þurfa þess, vegna misæris þess,
sem er i landinu. Þessum tilgangi
frumv. er rækilega lýst í nefndaráliti
meiri hlutans. Læt jeg mjer nægja að
vísa til þess.
Eins og flestum mun kunnugt, gat
nefndin ekki' fylgst að málum, hvað
þetta frumv. snertir, og er nefndarálit
meiri hlutans á þgskj. 925, og jeg heyri
sagt, að álit minni hlutans sje í préntsmiðjunni, en það er nokkuð seint, til
þess að koma að notum við þessa umræðu.
Jeg sje ekki ástæðu til þess, að gjöra
grein fyrir málinu í heild sinni, en vil
að eins fara örfáum orðum um brtt. frá
meiri hluta nefndarinnar á þgskj. 926.
Fyrri brtt. fer fram á, að feld sjeu
þurtu orðin: >að fengnu samþykki.. .<

Nefndin komst að þeirri niðurstöðu, að
það væri of erfitt og umfangsmikið fyrir
bæjarstjómir og hreppsnefndir, að framfylgja þessu ákvæði, og er tillagan því
fram komin til þess að ljetta þeim fyrirhöfnina. Nefndin leit svo á, að óhætt
mundi að fá bæjarstjórnum og hreppsnefndum það vald í hendur, að gjöra
þær ráðstafanir, sem nauðsynlegar væru,
án þess að áskilja samþyktir meiri hluta
atkvæðisbærra manna. Gjörði ráð fyrir,
að þær mundu alls ekki misbrúka slika
heimild.
Síðari brtt. fer fram á það, að 2. gr.
frumv. orðist þannig: »Bæjarstjórnir í
kaupstöðum og hreppsnefndir . . .« o. s.
frv. Eins og sjá má af tillögunni, gjörir
hún ráð fyrir, að bæjarstjórnir og hreppsnefndir veiti dýrtíðarhjálpina fyrst og
fremst á þann hátt, að sjá þeim mönnum fyrir atvinnu, sem helst þurfa þess
og hennar geta notið. Að öðru leyti
ætlast nefndin til þess, að styrkurinn
sje veittur þeim, sem þurfa, á þann hátt,
að sjeð sje fyrir ódýrum nauðsynjavörum, matvælunrog eldsneyti. Taldi nefndin þá hjálp mundu verða notadrýgri, en
að skifta peningastyrk milli manna.
Ank þess auðveldara að sjá um, að
styrkurinn verði að tilætluðum notum.
Þetta er aðalbreytingartillaga nefndarinnar. Hefl jeg og nefndin þá skoðun,
að hún sje tvimælalaust til bóta, og
vona jeg hún verði samþykt.
Þetta er það helsta, sem jeg vUdi taka
fram. Jeg skal geta þess um leið, að
það hefir verið fremur stuttur tími fyrir'
nefndina, til að geta gengið frá frumv.
sem skyldi, svo að í ógáti hefír fallið
burtu atriði úr 2. gr., sem snertir þá,
sem þegið hafa af sveit. Mun nefndin
lagfæra þetta við 3. umr.
Það er svo ekki ástæða tíl að fjölyrða meira um þetta að sinni, en jeg
vona, að deildin taki vel í brtt. og að
frumv, gangi fram,
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Bjarni Jónsson: Háttv. 2. þm.
Rang. (E. P.) er framsögumaður minni
hlutans í þessu máli, en ekki jeg, en
það voru að eins nokkur orð, sem jeg
vildi tala. Nefndarálit minni blutans
kemur nokkuð seint, vegna þess, að við
tókum það ekki nógu snemma í höfuðið.
Jeg skal geta þess, hver rök liggja til
þess. Við höfðum ekki tima til að athuga þetta langa nefndarálit, vegna
þess, að svo mörgum merkilegum málum var að sinna núna dagana áður. I
nefndaráliti okkar var því ekki tækifæri til þess að rekja málssöguna. Jeg
vík að eins örfáum orðum að því,
að þetta frumvarp er ekki borið fram
til þess að það verði samþ. Fyrir nokkrum dögum var sams konar frumv. felt,
sem von var, því að það er bygt á
röngum grundvelli, og fengu þingmenn
ámæli fyrir. Nú halda þeir því, að
sjálfsagt sje fyrir þá að sýna einhvern
lit á að hjálpa. En miklu væri betri
engin hjálp en svona iöguð bjálp. Það
eina, sem er gott við frumv. þetta, er
það, að ekki skuli þessi hjálp talin
sveitarstyrkur. Grundvöllurinn undir
hverju dýrtíðarfrumvarpi á að vera sá,
að þeir fátæku þiggja, en þeir ríku
borga. En samkvæmt þessu frumv. á
hver hreppur að sjá um sig sjálfur, og
nú er það svo, að suroir hreppar verða
harðar úti en aðrir, og þess vegna
væri rjett, að hinir efnuðu hreppar hlypu
undir bagga með þeim fátoeku. En að
segja svona út i loftið: >Passið ykkur
sjálfir*, nær ekki nokkurri átt. Flntningsmesn þessa fromv. vilja auðvitað
segja það, að það verði sjeð fyrir þeim
£ útflntrringstollafrumv., en þm. Dal.
veit vel, hvað farið hefír fram hjer á
bak við tjöldin, bæði eitt og annað, og
jegget skýrt frá því, ef vill, síðar meir.
Frá þessu sjónarmiði er þvi ekki ástæða
til að ræða einstakar greinar frumv.

Framsðgnm. minni hl. (Eggert
Pálsson): Það er rjett, að ekkert
nefndarálit er komið frá minni hlutanum. Það má kann ske segja, að það
sje bættur skaðinn, þó að það sje ekki
komið fram, þvi að við, minni hlutinn,
höfum ekki sjeð álit meiri hlutans fyrr
en nú, og því eigi haft tíma til aðrökræða frumvarp þetta við hann. Við
höfum því lagt til, að frumvarpið verði
felt.
Meiri hlutinn skrifar langt mál um
það, að dýrtíðarhjálpin sje ekki á rökum bygð, og jeg er honum sammála um
það, að mikils til ofmikið er gjört úr
dýrtíðinni og hennar illu afleiðingum,
og vil þess vegna ekki leggja skatta
á landið.
Jeg er einnig samþykkur meiri hlutanura um, að engin vandræði sjeu enn
þá orðin i landinu. Hvað síðar kann að
verða, veit enginn, nema forsjónin ein.
Aðstaða manna i lifsbaráttunni er misjöfn nú, eins og endranær, og þess vegna
engin sjerstök ástæða nú til að þjóta
upp með vanhugsuð lög. Jeg kannast
við, að meiri hlutinn hefir lagfært frv.
mikið með brtt. sinni.
Jeg veit ekki, hvort meiri hlutinn
hefir tekið það fram i áliti sinu, sem jeg
benti á í nefndinni, að það væri aðgæsluverð leið, að gefa öllum almenningi opna leið til þess að fara i vasa
efnaðri mannanna. Hjer i Rvík þyrfti
ekki annað en að >tromma« saman borgarafundi, og heimta það af bæjarstjórnmni, að hún legði há aukaútsvör á
efnamennina. Það er auðvitað ekki
nema gott og fagurt, að leggja fram
fje til nytsamra fyrirtækja.
Hitt atriðið, þar sem meiri hlutinn
leggur til, að fátæklingum sje úthlutað
matvælum og eldsneyti, þá er það
ærið gott og faliegt, því að þá fáu
aura, aem þeir geta unnið sjer inn, geta
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þeir þá notað til annars, fræðslu eða
Bkemtana.
Eitt atriði í þessu máli hefl ekki verið athugað. Það er meiningin, hefir
mjer skilist, að þessi dýrtiðarhjálp sje
ekki skoðuð Bem sveitaretyrkur. En
hvað hugsa þá háttv. flutningsmenn frv.
um þá menn, sem þegar hafa þegið af
sveit? Ef sá styrkur á að skoðast sem
Bveitaretyrkur, þá eru þeir beittir misijetti. Þvi þegar öðru fólki er ekfci
reiknaður styrkurinn sveitarstyrkur, þá
er þeim reiknaður allur sá styrkur, sem
þeir þurfa, sem sveitarstyrkur. Allir
sjá, að þetta er misrjetti. Nei, það á að
draga það frá, sem er fram yfir venjulegan sveitaratyrk, og skoða það sem
aðra dýrtiðaruppbót. Það liggur í augum uppi, að þeir, sem þiggja af sveit,
þurfa hærri styrk nú en áður, niðursetningar hærra meðlag. Það er því
ekki Tjett, að skoða alt það sem sveitaretyrk, sem þeim er lagt til. Jeg veit
ekki, hvort háttv. flutningsmenn bafa
athugað þetta, en jeg ber gott traust til
þeirra til að sjá um, að sveitarómagar
og þeir menn, sem sveitarfjelagið styrkir, sjeu ekki beittir misrjetti.

Sveinn Björnsson: Jeg get verið
mjög stuttorður, vegna þess, að jeghefi
afráðið, að biða með að láta brtt. þá,
sem jeg hefi gjört við frumv., koma
fram, þangað til við 3. umr. Jeg mun
fyrir mitt leyti greiða atkvæði með frv.
áfram, en að öðru leyti mun atkvæði
mitt að lokum veita á þvi, hvort eitthvað likt þessu kemst inn í það eliegar
ekki.
Framsm. meiri hl. (Þórarhm
Benediktsson): Jeg hefi ekki miklu

að svara, þvi að það hefir eiginlega
ekkert nýtt komið fram i málinu í
umræðunum, siðan jeg talaði siðast. En síðan hefir komið fram nefndarálit frá minni hlutanum. Það er
hvorki langt nje efnismikið. Það var
vel og viturlega sagt hjá háttv. 2. þm.
Rang. (E. P.), að það væri ekki mikið
á þvi að græða.
í því stendur ekki annað en þetta:
»Þar sem við höfum eigi tíma tíl
að rökræða þetta mál við meirihl.
i áliti þessu, látum við okkur nægja
að ráða deildinni til að fella þetta
óþarfa frumv.«.
Það er dagsatt, að á þessu er fremur
litið að græða. Það er lítið um ástæður, og þess vegna litið um álitið að
segja. Annars kom það fram i ræðu
háttv. 2. þm. Rang. (E. P.), að hann er
samdóma mörgu af þvi, sem haldið er
fram i áliti meiri hlutans. Hann er
meðal annare samdóma þvi höfuðatriði
i áliti meiri hlutans, að hjer sje ekki
ura almenna dýrtíð að ræða, heldur að
eins miBæri. Af þvi finst mjer leiða, að
það sje ekki landssjóöur, sem á að
leggja fje fram, heldur eigi að veita
hreppsnefndum og bæjaretjórnum heimild þá, sem um ræðir í frumv.
Það, Bem var aðalk jaminn i ræðu hv.
2. þingmanns Rang., var það, að eftir
frv. kæmi misrjetti milli þeirra manna,
sem nú þiggja af sveit, og hinna, sem
eiga að njóta þessarar dýrtíðarhjálpar.
Jeg skal ekki neita þvi, að þettakunni
að vera á rökam bygt, en þó eru þau
rök minni en hann vildi láta sýnast,
vegna þess, að hjálpin á fyret og fremst
að vera í þvi fólgin, að Bjá öMura fátækum mönnum fyrir nægilegri atvinnu,
jafnt þeim, sem sveitaretyrks njóta, og
hinum, sem mundu þurfa hans, ef þeim
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væri ekki bjargað á annan hátt. En
það er ekki gott að gjöra lögin þannig
úr garði, að misrjetti hverfl að öllu leyti;
það skal jeg játa.
Frumv. vill gefa hreppsnefndum og
bæjarstjórnum tök á að gjöra ráðstafanir, svo að við því verði sjeð, að fólk
þurfi að leita sveitarstyrks, vegna misærisins. En hins vegar eru líkur til
þess, að meiri brögð mundu verða að
því nú, vegna þess, að vinnulýður í
kaupstöðum og sjóþorpum stendur verr
að vigi en þeir, sem framleiða, og getur
þvi ekki komist af, nema sjeð sje fyrir
þvi, að þá bresti aldrei atvinnu.
Þetta er aðaltilgangur frumvarpsins.
Ummæli háttv. 2. þingm. Kang. (E. P.)
hnekkja því ekki, að frumvarpið sje
spor í rjetta átt.
Að öðru leyti en þessu sje jeg ekki
ástæðu til að svara ræðu hans.
Háttv. þm. Dal. (B. J.) þarf jeg ekki
að svara neinu, því að ræða hans kom
hvergi nærri efni málsins. Hún snerist mest um flutningsmenn frv., hvatir
þeirra og þess konar. Jeg ætla ekki að
tjá mig neitt um það, af hvaðahvötum
flutningsmennimir hafi borið frumvarpið fram.
Háttv. þm. Dal. (B. J.) byrjaði ræðu
sina á þvi, að þetta stóra skjal, nefnil.
nefndarálit meiri hlutans, væri helsti
langt um svona ómerkilegt efni. Hann
sýndi reyndar ekki fram á, að efnið
væri ómerkilegt. Gat heldur ekkert af
því hrakið, sem þar er sagt, enda er
það ekki hans meðfæri. Jeg heyrði iika
ekki betur en hann segðist hafa skilið
eitthvað eftir upp á Laugavegi, sem
hann þurfti á að halda hjer í þingsalnum. Hefir það kann ske verið skynsemin. Jeg er reyndar ekki viss um,
aðþaðhafl verið rjett heyrt, en ræða hans
var öll mjög lík því, að svo hafi verið,
enda ekki óvenjulegt, að hún sje ekki
höfð með hjer í salnum.

Að því er það snertir, að frumv. Bje
komið fram af óhreinum hvötum, verð
jeg að segja, að honum getur ekki verið
kunnugt um það. Hvatir okkar flutningsmanna liggja ekki eins utan á, eins
og stundum á háttv. þm. Dal. (B. J.).
Að öðru leyti sje jeg ekki ástæðu til
að svara ræðu hans.
Bjarni Jónsson: Það er að eins
örstutt athugasemd út af ræðu háttv.
framsögum. meiri hlutans (Þ. B.). Jeg
vil bera brigður á það, sem hann sagði,
um að ræða mín hefði ekki komið nálægt frumv. Jeg talaði einmitt um, að
frumv. væri rangt, vegna þess, að þetta
væru bara hjálpar-látalæti. Það er engin hjálp í því, að segja fátækum sveitum að bjarga sjer á eiginspitur. Frv.
er blátt áfram meinloka út í loftið. Það
er augljóst, að það er óverjandi, enda
hefir vörnin ekki tekist flmlega.
Þar sem hv. framsögum. meiri hlutans (Þ. B.) sagði, að jeg hefði sagt, að
jeg hefði skilið skynsemina eftir uppi
á Laugavegi, þá er það ekki rjett hermt.
En hitt er annað mál, að mjer hefði
verið óhætt að skilja hana eftir heima
upp á það, að jeg hefði getað rætt mál
þetta betur heldur en háttv. meiri hluti
fyrir þvi.
ATKVGR.:
Brtt. 926,1 samþ. með 13 : 1 atkv.
1. gr. svo breytt samþ. með 15: 3
atkv.
Brtt. 926,2 Bamþ. með 13 samhljóða
atkv.
2. gr. þar með fallin.
3. —4. gr. samþ. með 14 sahlj. atkv.
Fyrirsögnin samþ. án atkvgr.
Frumvarpinu visað til 3. umr. með
16 : 1 atkv.

1697

Þingmannaírumvörp, feld eða visað til stjórnarinnar.

1698

Dýrtiðarráðstafanir hjeraða.

Á 59. fundi í Nd., mánudaginn 13.
sept., var frv. tekið til 3. u m r. (A.
954, 959, 961).
Sveinn Björnsson: Jeg verð að
segja nokknr orð af þvi að jeg á eina
brtt. við þetta frv. Hún er svo stutt,
að allir geta áttað sig á henni þegar i
stað. Hún fer i þá átt, að landssjóður
leggi eitthvað af mörkum til þeirra, sera
harðast verða úti í dýrtíðinni. Fyrir
mjer horflr þetta mál þannig við, að
verði þessi brtt. mín ekki samþykt, þá
álit jeg, að frumv. komi að engu gagni.
Jeg gjöri ráð fyrir því, að bægt sje, að
hafa saman án heimildar alt það fje,
sem með þarf, nema það sem landssjóður á að leggja til. Ef brtt. min yrði
samþykt, þá kæmi það fram, sem jeg
óska, að þingið láti koma fram, að það
vilji, að landssjóður sýni samúð með
þeim, sem harðast verðaúti, vegnadýrtiðariunar. Þetta gjald, sem ætlast er
til að landssjóður leggi fram, er svo
litið, að hann getur ekkert um það
munað. Annars liggur málið svo ljóst
fyrir, að óþarfi er að fara um það fleiri
orðum.
Framsðgum meiri hl. (Þórarinn Benediktsson): Meiri hluti
nefndarinnar hefir koraið fram með eina
brtt. við þetta frumv., og þarf hún ekki
útskýringar við. Hún er að eins leiðrjetting á því, sem fjell burtu við 2.
umræðu málsins, úr hinu upphaflega
frumvarpi. Gat jeg þeus við 2. umr.,
að nefndin mundi leiðrjetta þetta við
þessa umræðu málsins. Nefndinni er
ekkert kappsmál um þessa breytingu,
en telur þó rjett, að hún komist að.
Þá heflr einnig komið fram brtt. frá
háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.). Hún kom
fyrst fram við 2. umr. þessa máls, en
var þá tekin aftur, því að ekki var búAlþt. 1915. B. in.

ist við, að hún fengi mikinn byr. Nú
er þessi brtt. komin fram enn í ofurlítið breyttri mynd, en kjaminn er sá
sami, nefnilega sá, að landssjóður leggi
fram l/s kostnaðarins, og þó ekki meira
en 2 kr. á hvern íbúa. Við nefndarmenn viljum ekki ganga inn á þessa
breytingu á frumv., af hvaða ástæðum
vita allir, sem lesið hafa nefndarálitið,
því að þar er stefna okkar skýrt tekin
fram. Sú stefna, að ekki eigi að nota
fje landssjóðs til annars en þess, að afla
landinu birgða, eftir getu hans ogþörfum landsbúa, en að hann eigi að fá fult
endurgjald þess, sem hann leggur fram,
nema að því leyti, sem orsakast kynni
tap af verðfalli eða vörurýrnun.
Þetta heflr I stuttu máli verið stefna
þingsins í dýrtiðarmálinu, sjerstaklega
Nd. Ef brtt. háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.)
yrði samþykt, myndi hún hafa mikil
útgjöld í för með sjer, ef heimildin
til. að gjöra dýrtiðarráðstafanir samkv.
frumv. á þgskj. 954 yrði alment notuð.
Hefir mjer reiknast svo til, að kostnaðurinn mundi verða 170—200 þús kr. á
ári fyrir landssjóðinn. Þetta þykir mjer
alt of mikil upphæð, auk þess, sem jeg
er sannfærður um, að styrkurinn mundi
koma misjafnlega niður óg ranglátlega.
Ákvæði það, sem felst í tillögunni, er
því mjög athugavert og mjög hætt við
þvi, að það yrði misbrúkað stórkostlega.
. Mjer finst, að það liggi ekki fjarri að
ætla, að hreppsnefndir og bæjarstjórnir
geti gjört dýrtíðarráðstafanir, að eins til
þess, að ná i tillagið úr landssjóði.
Jeg skal svo ekki fjölyrða meir um
málið, en vænti þess, að deildin haldi
fastvið þá stefnu, sem hún heflr haft I
dýrtiðarmálinu, og get lýst yfir þvi, fyr*
ir hönd meiri hluta nefndarinnar, að
hann er eindregið á móti tillögu háttv.
1. þm. Rvk. (S. B.).
107
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Jóhann Eyjólfs&on: Jeg get ekki nokkrumsinnum, þegarþörfin hefir heimtlátið vera að gjöra grein fyrir afistöðu að það.
Að lögskipa gjafir á þann hátt, sem
minni til þessa máls. Jeg er eindregið
á móti þvi, að þetta frumvarp verði hjer verið að gjöra, álít jeg vera ilt
samþykt, og læt jeg ráðast, hvort jeg verk, og svo alvarlegt atriði fyrir framverðkallaður ónærgætinn og harðúðgur tiðina, að þingmenn ættu að hugsa sig
tvisvar um, áður en þeir gjörðu það,
fyrir það, gagnvart fátækum mönnum.
Jeg álít, að hjer sje verið að stíga al- því hjer yrði þá skapað svo afar vont
gjörlega skakt spor, með því að vera og hættulegt fordæmi, að við getum
að lögskipa gjafir handa fátækum mönn- nú ekki gjört okkur nægilega ljóst,
um. Ef einhver á svo efitt, að hann hverjar afieiðingar það hefði. Menn
getur ekki bjargað sjer sjálfur stuðn- verða anuars að gá vel að því, að með
ingslaust, þá hefir hann þrjár leiðir að þessu frumvarpi er glætt það, sem litilfara, þó engin sje góð. í fyrsta lagi, sigldast er og ógöfugast hjá raanninað reyna að fá lán, og í öðru lagi að um, sem sje það, að kenna honum að
segja sig tii sveitar, og þriðja leiðin er lifa á annarra sveita, að kenna honum
að lifá á gjöfum, þ. e. að betla og snikja að verða betlari og sníkjudýr, en venur
sjer til bjargar, og þessi síðasttaldi at- hann af, að treysta á sjálfs sin stuðnvinnuvegur hefir aldrei verið talinn góð- ing, venur hann af að trúa á mátt sinn
og megin. Það er satt, að það er hart
ur eða glæsilegur.
Jeg hefi helst hugsað mjer, að menn fyrir m’enn að þurfa að fara á sveit,
ættu ekki að fara nema tvær af þess- enda berjast lika flestir á móti því, svo
um leiðum, þegar í kröggurnar væri lengi sem þeir geta, og það má ekki
komið. í fyrsta lagi að taka lán, og draga kjark úr mönnum i þeirri bargetur maður sagt, að undir mörgum áttu. Við eigum ekki hvað sist að glæða
kringumstæðum sje ekki mikið að þvi, það hjá mönnum, að vera stórir upp á
en þegar svo er komið, að maðurinn sig, og svo stórir þurfa menn að vera
hvorki getur fengið lán eða bjargað sjer upp á sig, að þeir vilji alls ekki lifa á
sjálfur á einn eða annan hátt, þá finst gjöfura og betli.
mjer eigi um annað ráð að tala, en hann
Jeg óska og vona, að svona spor, sem
fari á sveitina.
þetta, verði ekki stigið nú hjer á þessu
Mjer hefir oft dottið það í hug, að jeg þingi.
mundi ekki geta bjargað mjer sjálfur,
að þeir dagar kæmu, að jeg yrði að
Sigurður Sigurðsson: Jeg get
vera alvarlega upp á aðra kominn, og lýst strax yfir því, að jeg er hlyntuf
þá hefir mjer æfinlega fundist, og finst því frumvarpi, sem hjer liggur fyrir,
enn, að geti jeg ómögulega fengið láns- um að veita bæjarstjórnum og hreppshjálp, þá vilji jeg heldur fara ásveitina nefndum heimild til að jafna niður dýren að fá framfærsluhjálp, líkt og gjört tíðargjaldi einu sinni á ári, og mun
er ráð fyrir í frumvarpi þessu.
greiða þvi atkvæði. Jeg lit svo á, að
En aftur á móti er það, að veita hall- frumv. þetta fari í rjetta átt, en óttast
ærislán til bráðabirgða, þegar sjerstak- hins vegar ekki, að heimild sú, sem i
lega stendur á og brýn þörf virðist fyr- því er gefin, verði vanbrúkuð. En svo
ir hendi, ekki nema rjett og sjálfsagt, hefir komið fram brtt. frá háttv. 1. þm.
enda hefir Alþingi gripið til þess ráðs Rvk. (S. B.) á þgskj. 959, sem fer í þá
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átt, að þær bæjaratjórnir, sem noti heimildina, eigi rjett á að fd greiddan úr
landssjóði */a áZwfo af þeirri upphœð,
sem kann að koma inn samkvæmt frv.,
þó aldrei hærri fjárhæð en sem svarar 2
krónum á hvern ibúa bæjarfjelagsins eða
hreppsQelagsins. Þessarri tillögu er jeg
ekki á neinn hátt fylgjandi, því að jeg
álít, að hún fari alveg í öfuga átt. Hjer
áaðfara aðnota fje landssjóðs til fátækraframfæris, alment, og get jeg ekki ljeð
þvi fylgi mitt.
Jeg skal i þessu sambandi minna á,
að þegar sveitirnar urðu fyrir hnekki í
fyrra, svo sem mönnum er kunnugt,
þá var rætt um það á þingi, hvort ekki
væri hægt að gjöra neitt, til að ráða
fram úr vandræðunum. Þá varð niðurstaðan sú, að samþykt var þingsályktunartillaga um, að heimila stjórninni að
veita þeim sveitum, sem verat verða
úti, harðærislán með sæmilegum kjörum. Stökkið þá varð nú aldrei hærra
en 50,000 kr., og það var ekki svo vel,
að sveitirnar fengju þessi lán í peningum, heldur að mestu leyti í matvöru.
Þetta var ólíkt heppilegri og viðkunnanlegri aðferð, að heimila lán, heldur
en að fara fram á gjafir af þvi fje, sem
verið er að knýja út með álögum á
framleiðendur þessa lands.
Það er harla einkennilegt, að rauði
þráðurinn í öllu því dýrtíðarmoldviðri,
sem nú hefir verið þeytt upp, virðist
vera sá, að hjálpa þurfi bæjarfjelögunum, og þó sjerataklega Keykjavík. Allur
vaðallinn snýst um það, að veita Reykjavik hjálp. Þetta hefir hleypt illu blóði
i mig og marga fleiri. Þó jeg á hinn
bóginn viðurkenni, að sumir hjer i bæ
verði hart úti, þá er ekki ástæða til
þess barlóms, sem hefir gengið fjöllunum hærra. Alt þetta dýrtíðarhjal miðar ekki til annara en að ala upp í mönnum þá hugsun, að ekki sje um annað

að gjöra en að leita landssjóðs, ef eitthvað er að. Þetta tel jeg afarilla farið
og blátt áfrara skaðlegt. Brtt., sem hjer
liggur fyrir, styður þennan hugsunarhátt og miðar að því, að draga kjark
og dug úr mönnum. Hluturinn er sá,
að nú um langt áraskeið hefir aldrei
verið raeiri atvinna en einmitt nú, og
aldrei hærra kaup goldið, hvorki til
lands nje sjávar.
Það hefir komið fyrir áður, að sjávarpláss hafa orðið illa úti, vegna fiskileysis, og hefir þá stundum verið farin
sú leið, að leita samskota þeim til hjálpar, og hefir gefist vel. Jeg skal játa,
að mjer finst þetta ekki viðkunnanleg
aðferð, en af tvennu illu þá er það þó
næstum því skárra, heldur en að gefa
heimild til að nota landssjóðinn til fátækra framfærjp.
Af þessum ástæðum og fleirum mun
jeg greiða atkvæði á móti brtt. á þgskj.
959, og verði hún samþykt, þá mun jeg
greiða atkvæði á móti frumvarpinu, þó
mjer þyki það leitt.
Framsm. mlnni bl. (Fggert
Pálsson): Jeg mintist á það við 2.
umræðu þessa máls, að það kæmi ekki
ljóst fram í frumvarpinu, hvort ætlast
væri til, að hjálpin skyldi ná til manna,
sem þiggja af sveit, eða ekki. Jeg ljet
í ljós, að ef fátæklingar hefðu þörf fyrir
hjálp, þá ætti sú hjálp, mannúðarinnar
vegna, einnig að ná tíl þeirra, sem þiggja
af sveit. Það er ekki rjett, að reikna
þeim til syndar þeginn sveitaratyrk,
sem einungis stafaði af hinni svo nefndu
dýrtið, ef verið væri á annað borð að
útbýta gjöfum til annarra fátækUnga.
Nú sje jeg, að brtt. meiri hlutans tekur
algjörlega gagnstætt i málið. Hann vUl
láta það koma skýrt fram i frumv., að
slik hjálp nái ekki til þeirra, sem þegið hafa sveitaratyrk. Með öðrum orð102*
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um, meiri hlutinn ætlast til, að þessir
menn sjeu algjörlega undan skildir styrk
þeim, sem hjer um ræðir. Þeir einir
allra fátæklinga skulu settir hjá allri
svo nefndri dýrtíðarhjálp. Þetta er
hvorki mannúðlega nje rjett hugsað.
Jeg mun því greiða atkvæði á móti brtt.,
eins og líka öllu frumv. i heild sinni.
Jeg álít, að alt þetta dýrtíðarhjal sje
orðum aukið og eigi ekki við nein rök
að styðjast, eins og háttv. 1. þm. Árn.
(S. S.) tók fram. Þó að dýrtíð sje í
Reykjavík, þá á ekki að gefa út lög til
að bæta úr henni, sem gilda fyrir alt
landið. Það á að hjálpa Reykjavík, ef
hún er illa stödd, á líkan hátt og sveitum og einstökum öðrum hjeruðum hefir
verið hjálpað í erfiðum kringumstæðum
að undanförnu, ef hún skyldi verða
hjálpar þurfi, sem jeg tel enn alls ekki
sýnt eða sannað.
Háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.) tók í sama
strenginn og jeg, að því er þetta frumv.
snertir, þrátt fytir það, þó að hann hafi
talað einna mest um dýrtiðina. Hann
áleit, að það mundi að engu gagni koma,
nema breytingartillaga hans yrði samþ.
En mjer hefir heyrst, að háttv. meiri
hluti geti ekki felt sig við þá brtt., sem
ekki er heldur að búast við, og vonandi
er, að ekki fái samþykki deildarinnar.
Ef sú tillaga verður samþykt, virðist
mjer hún geta orðið næsta hættuleg
fyrir landssjóðinn. Það er sem sje innan handar fyrir hverja hreppsnefnd, að
samþykkja dýrtíðarráðstafanir hjá sjer,
eingöngu í því skyni, að fá þennan
landssjóðsstyrk. Það er ekkert hægra
en að láta fara fram málamynda niðurjöfnun í því skyni, að fá landssjóðsstyrkinn útborgaðan. Væri jeg í hreppsnefnd, mundi jeg telja hægt að koma
þessari niðurjöfnun, er hjer um ræðir,
svo fyrir, að hún yrði aldrei nema á
pappírnum og gjaldið aldrei krafið inn,
en landssjóðstillagið yrði samt sem áður

að greiða hlutaðeigandi hreppi. Þetta
vildi jeg biðja menn að athuga vel, áður en til atkvæða er gengið um brtt.
háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.).
Bjarin Jónsson: Jeg skil ekki,
að þetta frumv. sje nauðsynlegt, nema
það sem sje rjett, sem þeir þingmenn
sögðu, sem samþyktu verðhækkunarfrumv., að það væri að eins gjört til
að jafna úr tekjuhallanum á fjárlögunum. En þetta er ekki meining annara
en þeirra, sem þurfa að bera af sjer
ámæli um stefnuskifti.
Nú vil jeg beina þeirri spurningu til
hæstv. stjórnar og Velferðarnefndar,
hvort hún ætli ekki að nota tekjur þær,
sem fást kunna raeð verðhækkunartolli,
til þess að afstýra hallæri í landinu.
Því ef svo er, þá hefir bæði stjórnin og
Velferðarnefndin nægilegtfje, tilað hjálpa
þeim, sem hjálpa ber.
Og hver þörf er þá á því, að gefa út
sjerstök heimildarlög til hreppsnefnda
og bæjarstjórna til dýrtiðarráðstafana
með sjerstökum hætti? Þau eru þarfleysa, sem engum getur komið að haldi,
nema ef menn vilja ná sjer fje úr landssjóði, eins og háttv. 2. þm. Rang. (E.
P.) sagði. Annars vil jeg ekki taka
undir getsakir hans til hreppsnefnda og
bæjarstjórna. Jeg veit, að í hreppsnefndum og bæjarstjórnum eiga góðir
menn sæti, alveg eins og hjer á Alþingi.
Sama máli er að gegna um getsakir
háttv. þm. Mýr. (J. E.). Þeir menn eru
litil góðmenni, sera vilja méina fátækum mönnum að njóta þess happs, að
styrkurinn er ekki sveitarstyrkur. Jeg
er sannfærður um, að fátæklingar munu
ekki leita hjálpar að óþörfu, þó að enginn rjettindami8sir fylgi styrknum.
Það er ekki rjett hjá háttv. 1. þm.
Árn. (S. S.), að alt snúist um að taka
tillit til Reykjavikur. Vildi hann auðsjáanlega gjöra tillögu háttv. 1. þingm.
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þess að taka lán, til að kaupa erlendar
vörur fyrir, en vitanjega er þó heppilegast að skulda sem minst, og gæti því
veríð ráðlegt, að nota þenna tekjuauka
(verðh.tollinn) í þessu skyni. Sjerstaklega
geturþaðhug8ast,að landið tapi reikningslega á þessum vöruKaupum. Vörurnar
geta hækkað talsvert í verði á 3—6 mánuðum, og þá gæti hugsast, að þessi tekjuauki yrði notaður til þess að bæta þetta
tap upp. Líka getur það hugsast, að
vandræði yrði í sveitum, vegna misærís,
og býst jeg þá við, að til þessa fjár
mætti gripa. Háttv. þingmaður talaði líka um halla
á fjárlögunum. Jeg sje ekkert á móti
því, að til þessa fjár yrði gripið, til þess
að fylla einhvern veginn upp í hann.
Annars vil jeg benda háttv. þingmanni
á það, að tekjuhallinn verður talsvert
meiri en hann lítur út í fjárlögunum.
Þau fóru hjeðan seinast með 356 þús.
kr. tekjuhalla. En við það verður að
bæta 20 þús. kr. árlega til landhelgissjóðs, og 100 þús. kr. árlega til Landsbankans. Svo má og gjöra ráð fyrir
óhjákvæmilegum umframgreiðslum. Þær
urðu núna seinast, eins og fjáraukalögin
1914—1915 bera með sjer, 160—170 þús.
kr. Og enn hefir Alþingi nú samþykt
ýms lög, sem hafa útgjaldaauka í för
með sjer. í raun og vera verður útgjaldaliðurinn því 700—800 þús. kr.
hærri en tekjuliðurinn. Það getur verið, að tekjurnar verði talsvert hærri en
áætlað er, en það getur lika faríð á
Báðherra: Háttv. þm. Dal. (B. J.) hina leiðina, og þá er betra að nota
gjörði fyrirspurn til stjórnarinnar og þenna tollauka, til þess að jafna hallVelferðamefndarinnar um það, hvort ann en að láta hann standa i skuld.
tilætlunin væri ekki sú, að nota það fje,
Guðmundur Hannesson: Mjer
er landssjóður ætti, þegar frumv. yrði
að lögum, til þess að afla sjer útlendra er það ekki ljóst, að verðhækkunarnauðsynja. Jeg vil taka það fram, að skatturinn standi i beinu sambandi við
mitt svar er eingögu fyrir sjálfan mig; hjálp til fátækra. Á það er hvergi
væntanlega svarar nefndin fyrir sig. minst i frumv. Annað mál er það, að
Að vísu heflr Alþingi geflð heimild til að fyrir löngu eru samþykt af þinginu

Rvk. (S. B.) óvinsæla í augum þingm.
Þar er ekki verið að taka tillit til
Reykjavíkur einnar, heldur til alls landsins, til allra þeirra, sem verst verða úti
í dýrtíðinni. Það er ekki til neins að
nota nafn Reykjavíkur til að gjöra málið óvinsælt, því menn vita, hve mikill
hluti af þjóðinni hefst við í Reykjavík.
Það er ekki lengur hægt að tala um
hana eins og eitthvert kaupstaðarhorn,
þvi hjer er ‘/5—Ve hluti allra landsmanna
saman kominn.
Það er auðvitað, að alt tal manna,
um tillag til þeirra manna, sem eru
verr settir en aðrir, vegna dýrtíðarinnar,
byggist á þvi, hvort ástæða sje til að
ætla, að harðæri verði, og ef ástæða er
til að ætla það, er eins gott að vera
við öllu búinn. Þess vegna spyr jeg
enn þá stjórnina og Velferðarnefndina,
hvort hún ætli sjer ekki að nota fje
það, sem inn fæst með auknum sköttum
eða tollum, til þess afla vörubirgða og
nauðsynja handa landinu, svo að ekki
þurfl að óttast hungurdauða, þó samgöngur milli íslands og annara landa
stöðvist. Ef þeirri spurningu er svarað
játandi, þá er auðsætt, að þetta frv.
er öldungis óþarft. Og jeg veit ekki
i hvað skyni það er borið fram, og veit
það þó, en ætla ekki að fara að karpa
um það. Jeg stóð að eins upp til þess
að gjöra þessa fyrirspurn, þvi jeg gleymdi
því, þegar verðhækkunartollsfrumv. var
til 2. umr. hjer i deildinni.
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lög, er heimila stjórninni að nota fje
úr landssjóði, og. taka 1 miljón króna
lán, til þess að kaupa fyrir nauðsynjavöru, ráðstafa henni og selja. Þessi lög
eru mjög víðtæk, og vitanlega má nota
þau til þess, að verja þessu fje til dýrtíðarhjálpar, ef nauðsyn krefur. Enverðhækkunarskatturinn rennur i landssjóð,
og kemur dýrtíðarhjálp ekki neitt við,
fremur en aðrar tekjur, sem þangað renna,
að öðru leyti en því, að landssjóður
verður að greiða þau gjöld, er þarf að
borga vegna dýrtíðarinnar. Hvað frv.
það, er hjer liggur fyrir, snertir, get
jeg ekki fallist á þau orð háttv. þm.
Dal. (B. J.), að það sjeu að eins látalæti.
Jeg get ekki skoðað það sem látalætí,
ef bærinn leggur á okkur háttv. þm.
Dal. (B. J.), eitthvert gjald, til þess að
styrkja fátæklinga, og þann styrk á ekki
að skoða sem sveitarstyrk. Mjer finst
frumv. vera til bóta og mun greiða atkvæði með því.
Benediht Sveiuason: Það er
undarlegt- að heyra, hve mjög þeir hv.
þm. Mýr. (J. E.) og þm. Dal. (B. J.)
beita sjer gegn þessu frnmv.
Jeg kannást við, að það er rjett hermt
af háttv. 1. þm. Árn. (S. S.), að alt of
mikið hefír verið gjört úr hallæri nú í
sumar. Blöðin hafa stöðugt alið á gasprinu, tíl þess að afla sjer frekara fylgis
hjer í bænum, og þm. Rvk. (S. B. ogj.
M.) hafa neyðst til þess, að taka undir
það, vegna kjósenda sinna. Að vísu
verður þvi ekki neitað, að einstakir
menn haHa orðið allhart útí, vegna dýrari
nauðsynja, en þá er það einmitt frumv.
eins og þetta, sem helst þarf við. VitanLega hafa menn orðið harðast úti i
kauptúnunum, og þá einkutn i Reykjavík. En þá ber þess jafnframt að gæta,
að margir hjer hafa grætt stórum á
kaupverslun og útgjörð, og væri þeim
ekki ofætlun að miöla þaim, sem verr

eru settir. Það er þvi ástæðulaust, að
Reykvíkingar fari að hlaupa í landssjóðinn i þessu skyni. En þar sem það
er rangt, að þeim mönnum, sem hjálpa
á á þenna hátt, sje reiknað það til
sveitarstyrks, þá er auðvitað alvegrjett
að samþykkja frumv. eins og þetta, sem
útilokar það, en setur sjerstakar reglur
um það, hvernig hjálpinni skuli jafnað
niður á þá menn, sem aflögufærari eru.
Háttv. þra. Mýr. (J. E.) talaði um að
nauðsynlegt væri að stuðla að því, að
hver maður bjargaði sjer upp á eigin
spítur, en lendi ekki á sveitinni. Það
er einmitt þetta, sem vakað hefir fyrir
flutningsmönnum frumvarpsins, því að
það er segin saga, að að þeir menn,
sem einu sinni hafa tapað rjettindum,
vegna þess, að þeir hafa þegið sveitarstyrk, þeir hinir sömu leita aftur á sveitina. En með þessu frumv. er komið í
veg fyrir það, að menn fari á sveitina,
og sjálfstæðishug manna haldið við. Það
er undarlegt, að háttv. þra. Dal. (B. J.)
skuli vera á móti þessu frumv., þvi að
það er mjög skylt frumv., er hann bar
fram hjer á dögunum um tekjuskatt á
þeim mönnum, setn mestan gróða hefðu.
Hvorttveggja frumv. leggur gjöldin á
þá, sem eru aflögufærastir. Munurinn
er að eins sá, að þessi aðferðin er umsvifaminni, og eins er frekari trygging
fyrir, að hún komi að tilætluðum notum, þvi að sveitarstjórnirnar vita miklu
betur, hvar það er, sem skórinn kreppir í einstökum hjeruðum, heldur en landsstjórnin eða nefnd manna i Reykjavik,
sem mundi hafa verið ætlað það, að
skifta fje þvi, er inn í landssjóðinn
sargaðist með tekjuskattinum.
Hvað
getur stjórnin, sem situr hjer í Rvík
t. d. vitað um skort manna austur í
Hornafirði eða norður á Ströndum? Þetta
frumv. er líka sannsýnilegra að því
leytí, að hjer er að eins ætlast til Jteimildurlaga, og vitanlega verður ekki grip-
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ið til þessara ráðstafana, nemaþar, sem
það er bráðnauðsynlegt. (Bjami Jónsson: Hvað gagnar frumv. þar, sem enginn bjargálnamaður er i sveitinni ?) Það
væri gaman að vita, hvar á landinu
svo væri ástatt. - (Bjami Jónggon: Hjá
vísindamönnunum í Gufudalssveitinni,
eftir sögn þeirra eigin þm.) — (Hldtwr.).
Nssú svo, þá væru engin önnur úrræði
fyrir hendi, en að leita haUærisláns.
Jeg skal svo ekki orðlengja þetta
frekar, en með því að jeg tel þetta
besta frumv., sem fram hefír komið á
þinginu i þessum árbótarmálum, þá vona
jeg, að það gangi greiðlega fram.
Sveinn BJÖrnsson: Jeg neyðist
til þess, út af ummælum þeim, er fallið
hafa, að leggja brtt. minni við þetta
frumv. nokkurt liðsyrði. Því miður hefi
jeg ekki átt kost á að blýða á allar
umræðurnar, því að jeg var kallaður
frá, einmitt þegar mesti ræðuskörungurinn, háttv. 1. þm. Árn. (S. S.) var að
taia.
Jeg býst við þvi, að þeim mönnum,
er greiddu atkvæði með verðhækkunartollsfrum v., hafi gengið nokkuð misjafnt
til. En mjer gekk það til, að vera með
því, að jeg bjóst við þvi, ef það yrði
að lögum, að landsajóður mundi þá sjá
sjer fært að hlaupa eitthvað undir bagga,
á likan hátt og jeg hefí nú stungiðupp
á, með þeim mönnum, sem við erfíðust
kjör eiga að búa. Það var talsverður
hiti i mönnum, þegar það frumv. var
rætt, en nú hjelt jeg, að hann væri farinn að rjena og hjer væri gott tækifæri fyrir þingmenn, tii þess að sýna
sig ekki eins harðbrjósta við þá menn,
er eríiðast eiga, og leggja einhvern litinn skerf af mörkum, tilþess að styrkja
þá, þar sem landssjóði bætast svo raiklar tekjur. (Raddir: Kosningaræða). Það
heyrist nokkuð oft hjer í þingsalnum,
þetta orð, sjerstaklega frá þeim mönn-

um, er aldrei halda annað enkosningaræður. En jeg kippi mjer ekki upp við
það. Þar sem háttv. þm. N.-Þing. (B.
S.) sagði, að við þm. Rvk. hefðum
neyðst til þess að fylgja þessum dýrtiðarmálum fram, vegna stöðugs gaspurs í Reykjavikurblöðunum, þá vil jeg
benda mönnum á það, að þegar við
komum fyrst fram með dýrtlðaruppástungur okkar, þá hafðiekkert orð heyrst
i blöðunurn í þá átt.
Jeg vil undirstrika það, nð nú er
tækifærið fyrir háttv. þra. til þess að
sýna samúð með þeim, sem bágt eiga.
Vegna þess, hve alvörulaust og ómilt
menn hafa tekið þessum uppástungum,
þá get jeg ekki stilt mig um að skýra
frá þvi, hvernig þessum málum er hagað i öðrum löndum. Jeg Bkal nefna t.
d. Sviþjóð. Þar er bannaður útflutningur á öllu kjöti, nema svinakjöti, og
er þó sá útfíutningur takmarkaður. Þar
er ákvarðað >maximal«-verð á mjólk
og öðrum vörum, er menn þurfa að
brúka í landinu, til þess að hægt sje
að kaupa þær sæmilegu verði, og þar
er ekki dregið dár að þeim mönnum,
er eitthvað vilja i þessu efni.
Viðvikjandi frumvarpinu ejálfu er það
að segja, að það er ósköp meinlaust, en
jáfnframt gagnslitið. Það eru ótal ráð
fyrir sveitarstjórnir til þess að koma
svona málum fram án slikra laga. í
gildandi lögum er þeim heimilað áð
jafna niður á hreppsbúa með aukaútsvörum öllum nauðsynlegum gjöldum
hreppains. En þau eru svo margvísleg
og hægt að skapa þau á ýmsan hátt.
Meðal annars geta þau orðiö til við þaft,
að keypt sje nauðsynjavara og Beld
mönnum svo lágu verði, að hreppurinn
skaðist reikningslega á kaupunum. Það
leikur enginn vafi á því, að þcssu tjóni
er hægt að jafna niður á menn raeð
aukaútavörum.
Að lokum vil jeg endurtaka það, að
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það gjörir hvorki til nje frá, þótt frv.
verði samþykt, en það kemur ekki að
neinu gagni, nema brtt. mín verði jafnframt samþykt.

kolunum og æst menn upp á móti vissum flokki eða vissri stjett í þinginu, og
hátttv. 1. þm. Rvk. (S. B.) hefir neyðst
til að dansa eftir þeirra pípu. Ýmsir
vitrir menn hjer í borg kannast ekki
við, að vandræðin» hjer sjeu eins
mikil, ein8 og blöðin láta í veðri vaka.
Jeg átti nýlega tal við einn gamlan
borgara og bæjarfulltrúa hjer í Reykjavík. Hann kvað sjaldan hafa verið
raeira góðæri hjer í bæ en einmitt nú.
Mok'afli og ágætis atvinna fyrir alla,
sem vetlingi vaida.
Það er orðið dálítið þreytandi alt þetta
dýrtíðarhjal, einkanlega fyrir þá, sem
verið hafa í nefndum um þessi mái, eins
og jeg hefi verið. Það klingir ætíð við,
að hjer í borginni muni verða voðaleg
vandræði, en, sem betur fer, held jeg,
að sá ótti sje ástæðuiaus, þótt ef til vill
einstaka heimili verði bjargarlitil, en
þá er þetta frumv. þeim til hjálpar. Jeg
tel ekki efnamennina, og hjer eru mestu
stóreignamenn landsins, of góða til þess,
að hlaupa þá undir bagga, sjerstaklega
kaupmennina, því að enginn skattur
var á þá lagður með verðhækkunarfrqmv. þvi, sem samþykt var hjer á
dögunum. Þess vegna er frumv. ekki
látalæti, eins og sumir háttv. þm. hafa
sagt. Jeg álít yfirleitt, að frumv. sje
til góðs, en vil vara háttv. þingdeild
við brtt. háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.).

Þorleifar Jónsson: Þetta þing
byrjaði á dýrtíðarumræðum, og það litur avo út, 8em það ætli að enda á þeim
líka. Það má því með rjettu nefnast í
sögunni dýrtíðarþingið.
Jeg ætlaði að minnast örfáum orðum
á brtt. háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.). Hún
heflr það gott við sig, að enginn þarf
að villast á benni. Hún er skýr og
skilmerkileg. Þetta er síðasta hálmstráið, sem aðstandendur tiilögunnar eru
að reyna að gripa í, til þess að gjöra
landssjóð að fátækrasjóði. Jeg er hræddur um, ef brtt. yrði samþykt, að talsvert skarð yrði höggvið í tekjurnar, er
ráðgjört var, að landssjóður fengi af
verðhækkunartoilinum, ef ætti að fara
að úthluta flestum bæjarfjelögum og ef
til vill hreppsfjelögum á landinu dýrtíðarhjálp af því fje. Við það gæti iagst
á landssjóð 170 þús. kr. skattur á ári,
eftir þeim ákvæðum, er í tillögunni
standa, og þá er jeg hræddur um, að
færi að »saxast á limina hans Björns
rnins*. Þærfæruþáað minka, tekjurnar
af verðhækkunartollinum.
Það hefir
heldur aldrei vakað fyrir þeim mönnum, er greiddu atkvæði með því frumv.,
að nota fjeð, er við það afiaðist, til sjerstakrar dýrtíðarhjáipar. Þetta er þvi
Framsm. meiri hl. (Þórarinn
einhver ný fluga hjá háttv. 1. þm. Rvk. Benediktsson): Jeg vona, að þetta
(S. B.). Fyrir mjer vakti það, að fjeð verði siðasta dýrtiðarræðan, sem haldin
ætti að nota til þess, að afla landinu verður hjer i deiidinni, enda munu nú
yfirleitt erlendrar nauðsynjavöru, en ekki vist flestir bafa fengið nóg af sliku.
að búta það niður í beinan fátækrastyrk
Jeg þarf ekki að tala langt fyrir hönd
handa Reykvíkingum og öðrum kaup- nefndarinnar, því að háttv. þm. A.-Sk.
staðarbúum. Sannleikurinn er lika sá, (Þ. J.) og háttv. þm. N.-Þing. (B. S.)
að það hefir verið gjört miklu meira hafa þar tekið af mjer ómakið og mótorð á vandræðunum hjer en þau eru í mælt mestu af andmælum þeim, sem
raun og veru. Blöðin hafa blásið að fram hafa komið gegn frumv.
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Það eru að eins- tvær atbugasemdir
eða svo, sem jeg skal leyfa mjer að
gjöra.
Háttv. 2. þm. Rang. (E. P.) lagði út
af því, að frumv. hefði í för með sjer
misrjetti milli þeirra, sem sveitaretyrk
þiggja, og annara fátækra manna. Jeg
held, að hann fari hjer nokkuð iangt.
Jeg sýndi fram á það við 2. umr., að
þetta er ekki rjett álitið. Læt jeg mjer
nægja að skirskota til þess, sem jeg
sagði þá um þetta efni. Tilgangurinn er
sá fyret og fremst, að sjá fátækum mönnum fyrir atvinnu, og þá alveg eius
sveitaretyrkþegum og öðrum. Fá þeir
þannig þá hjálp, sem þeim mundi verða
notadrýgst.
Háttv. þm. Dal. (B. J.) beindi þeirri
fyrirepurn til stjórnarinnar, hvort hún
liti ekki svo á, að útflutningsgjaldið,
sem saraþykt var á dögunum til bráðabirgða, væri sjerataklega ætlað til dýrtiðarráðstafana. Jeg var ekki alls kostar ánægður með svar hæstv. ráðherraMjer þótti það ekki nógu skýrt. Og
jeg verð að segja það, að engin stjórn
eða velferðarnefnd þarf að ganga gruflandi að þvi, hver sje vilji þingsins í
þeBSu efni; hann hefír svo oft komið
fram, að stjórnin þarf ekki að vera í
neinum vafa þar um. Hann má fínna
ótvíræðan I ölluin hinum löngu umræðum og nefndarálitum um dýrtíðarmálin
svo nefndu, auk þess, sem sjest af atkvæðagreiðslum þingsins um þessi mál.
Nú síðast lýsir þessi vilji sjer í nefndarálitinu á þgskj. 925, og er þar skýrt
tekið fram, hver stefnan eigi að vera í
dýrtiðarmálunum, og vil jeg slá því
föstu, að eftir því, sem fram hefir farið
eigi stjórn og Velferðarnefnd að fara
við ráðstafanir sinar.
Um brtt. háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.)
skal jeg ekki fjölyrða, með því að enginn
Álþt. 1915. B. III.

þeirra mörgu, sem talað hafa, hefir lagt
henni liðsyrði; má þar af draga þá ályktun, að hún hafi eigi mikinn byr. Jeg
vil mælast til þess, að haft verði nafnakall um þá tillögu.
ATKVGR.:
Viðaukatill. 961 feld með 11:11 atkv.
að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
nei:
já:
Eggert Pálsson,
Björn Hallsson,
Bened. Sveinsson, Bjarni Jónsson,
Björn Kristjánss., Einar Amórsson,
Guðm. Hannesson, Einar Jónsson,
Guðm. Eggerz,
Jón Jónsson,
Hannes Hafstein,
Jón Magnússon,
Pjetur Jónsson,
Hjörtur Snorrason,
Sig. Gunnarsson,
Jóhann Eyjólfsson,
Sveinn Björnsson, Magnús Kristjánss.,
Þorieifur Jónsson, Sigurður Eggerz,
Þór. Benediktsson. Stefán Stefánsson.
Matthias Ólafsson og Sig. Sigurðsson
greiddu ekki atkvæði.
Skúli Thoroddsen var fjaretaddur.
Brtt. 959 feld með 20:4 atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
nei:
já:
Björn Hallsson,
Bjarni Jónsson,
Eggert Pálsson,
Jón Magnússon,
Matthías Ólafsson, Benedikt Sveinss.,
Sveinn Björnsson. Einar Amórason,
Guðm. Eggerz,
Guðm. Hannesson,
Hjörtur Snorrason,
Jóhann Eyjólfsson,
Jón Jónsson,
Pjetur Jónsson,
Sigurður Eggerz,
Sig. Sigurðsson,
Skúli Thoroddsen,
Stefán Stefánsson,
Þorleifur Jónsson,
Þór. Benediktsson.
Björn Kristjánsson, Hannes Hafstein,
108
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Magnús Kristjánsson og Sigurður Gunnarsson greiddu eigi atkvæði og töldust
til meiri hlutans.
Einar Jónsson var fjarstaddur.
Frv. samþ. með 17:8 atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
jd:
nei:
Björn Hallsson,
Eggert Pálsson,
Bened. Sveinsson, Bjarni Jónsson,
Björn Kristjánss., Guðm. Eggerz,
Einar Arnórsson, Hannes Hafstein,
Einar Jónsson,
Jóhann Eyjólfsson,
Guðm. Hannesson, Matthías Olafsson,
Jón Jónsson,
Stef. Stefánsson,
Jón Magnússon,
Sveinn Björnsson.
Magnús Kristjánss.,
Pjetur Jónsson,
Sig. Eggerz,
Sig. Gunnarsson,
Sig. Sigurðsson,
Skúli Thoroddsen,
Þorleifur Jónsson,
Þór. Benediktsson.
Hjörtur Snorrason greiddi ekki atkv.
og var talinn til meiri hlutans.
Frumv. afgreitt til Ed.
(A. 981).

22. Þjóðjarðasala og kirkjujarða.
Á 10. fundi í Nd., mánudaginn 19.
júlí, var útbýtt
Frumvarpi til laga um frestun d framkvœmd laga nr. 31, 20. okt. 1905, um
8Ölu þjóðjarða og laga nr. 50, 16. nóv.
1907, um 8ölu kirkjujarða. (A. 54).
Á 12. fundi i Nd., miðvikudaginn 21.
júli, var frumv. tekið til 1. u m r.
Flutningsm. (Sveinn Bjðrnsson): Jeg skal vera fáorður mjög.
Okkur flutningsmönnum kom saman um

að bera fram frumv. þetta, af því, að
okkur ógnaði, hve mikið heflr verið selt
af fasteignum landsins, siðan þessi lög
gengu í gildi. Og þar sem það er nú
auk þess staðhæft af mörgum, að þjóðjarða og kirkjujarðasölulögin hafi þó
ekki náð þeim aðaltilgangi sínum, að
koma jörðunum i sjálfsábúð, þá virðist
þeim mun raeiri ástæða til að athuga
þetta mál. Jeg skal svo geyma það
þangað til seinna, að reifa þetta mál
nákvæmar. Jeg vænti þess, nð best
fari á, að því verði vísað til landbúnaðarnefndar, með því að þar mun vera
niður komið annað mál, skylt þessu.
Benedikt Sveinsson: Jeg hefi
ætíð verið fremur á móti sölu þjóðjarða.
Jeg ætla, að það sje miklu hyggilegra
af þinginu að tryggja sem best það getur ábúð ættanna á jörðunum, heldur en
selja þær og láta þær ganga úr eign
landsins. Þjóðjarðásalan hefir mest verið
heimtuð sakir þess, hve ábúðarlögunum
hefir verið ábótavant. Hjer er engin
erfðafestu-ábúð. Búandinn fær ábúðina
i lengsta lagi siua lifstið. En það er
hart, þegar bóndi hefir búið á sömu
jörðinni langa lengi, ef til vill nokkra
tugi ára, og hefir gjört margvíslegar
umbætur á jörðunni, og fellur svo frá,
þá skuli afkomendur hans vera flæmdir á burt. Þetta hefir staðið hag lands
og lýðs fyrir þrifum. Jarðirnar eru betur setnar, ef sama ættin situr á þeim
um langan tima. Bóndinn veit það þá,
að hann er að búa i haginn fyrir afkomendur sína. Það væri því nauðsynlegt, að Alþingi reyndi að koma þvi
einhvem veginn þannig fyrir, að jarðirnar gætu haldist sem lengst í sömu
ættinni.
Það var að vísu tilgangurinn með
þjóðjarðasölulögunum, að stuðla að þvi,
að jarðirnar komist í sjálfsábúð. Það
er því miður engin trygging fyrir þvi,
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að þessi tilgangur náist; bætt við að
einstakir menn noti lögin til að ná eignarhaldi á jörðunum með góðum kjörum
og selji svo aftur, er þeim lítst. Mjer
virðist það þvi i alla staði heppilegra,
að þjóðin sje eigandi jarðanna. En nú
hafa þessi lög verið sett, og þá eiga
allir leiguliðar á þjóðjörðum jafnan rjett
tii þess að kaupa jarðir sinar, með þeim
takmörkunum, sem lögin setja. Ef frv.
þetta verður að lögum, kemur það mörgum að óvörum. Vil jeg því beina því
til þeirrar háttv. nefndar, sem jeg býst
við að þessu máli verði visað til, að
hún athugi það gaumgæfilega, hvort
ekki sje sjálfsagt, að þeir, sem þegar
hafa lagt drög fyrir að fá ábýlisjörð
sina keypta, geti fengið hana, þótt kaupta' verði ekki fullgjörð fyrir 1. nóv. n.
k. Mjer flnst það nokkuð hart, að þeir,
sem fengið hafa vilyrði fyrir ábýlisjörð
sinni, verði að hætta við að kaupa hana,
vegna þessara frestunarlaga, og mjer
finst þeir vera beittir órjetti í samanburði við aðra, sem fengið hafa sínar
ábýlisjarðir keyptar. Því að það er
víst, að það eru stór hlunnindi, sem
þeir leiguliðar fá, sem fá ábýlisjarðir
staar keyptar með þeim kjörum, sem
þjóðjarðir og kirkjujarðir hafa verið
seldar, og þau hlunnindi ættu þá að
ganga sem jafnast yfír alla. Jeg vona
að háttv. nefnd athugi þetta og reyni
að skirrast við að gjöra nokkrumrangt
til.
Guðmundur Eggerz: Jeg vil
einnig beina máli mínu til háttv. tilvonandi nefndar. Mjer er sagt, að það, sem
best hafí stutt að jarðræktinni i öðrum
löndum, sje það, að jarðeignirnar hafi
verið í sjálfsábúð. (Sveinn Bjömsson:
Það er ekki rjett). Jeg ætla ekki að
deila við háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.) um
þetta mál, en jeg vil benda honura á,

að jeg hefí þetta eftir manni, sem áreiðanlega hefir betur vit á búskap og búnaðarmálum en hann, og maðurinn er
biskupinn, herra Þórhallur Bjarnarson.
Árið 1905, þegar þjóðjarðasölulögin
voru samin, var áætlað, að á öllu landinu væru hjer um bil 500 landssjóðsleiguliðar. Jeg sje að þetta frumv., sem
nú liggur hjer fyrir, er flutt af sama
manni (P.J.), sem þá barðist heitast á móti
þjóðjarðasölulögunum. Jeg skal með
leyfi hæstv. forseta lesa upp það, sem
hann sagði meðal annars um þjóðjarðasölulögin þá. Menn geta þá frekar
glöggvað sig á skoðun háttv. þingmanns
S.-Þing. (P. J.) í þessu máli.
Hann kemst svo að orði i einni ræðu
sinni á þinginu 1905:
»Ef það hefir verið aðalprincipið, að selja jarðimar leiguliðunum,
þá játa jeg, að tvö princip komi
fram í þjóðjarðasölufrumvarpi okkar, en hafi hitt verið aðalatriðið, að
koma» jörðunum i sem bestar hendur, þá hefir ekki komið fram nema
eitt princip, og það er að minu áliti
rjett«.
Þetta sýnir, að háttv. þingm. S.-Þing.
(P. J.) hefir ekki álitið lögin principlaus
1905, og þá býst jeg við, að þau sjeu
það ekki fremur enn í dag. Jeg sje
þvi enga ástæðu tii, að Alþingi fari að
samþykkja þessi frestunarlög, sem hjer
er farið fram á. Við vitum það, að nú
á timum þyrpist fólkið til sjávarins og
bændur eiga mjög erfitt með að fá nægan vinnukraft, til þess að rækta jarðir
sínaf. Það væri því hart, ef þingið
færi að gjöra þeim enn örðugra fyrir, og
draga úr áhuga þeirra á jarðræktinni,
með því að samþykkja þessi frestunarlög. Jeg býst einnig við þvi, að það
sje principið með þessum frestunarlögum, að fá þjóðjarðasölulögta numin
úr gildi fyrir fult og alt. Mjer finst nú
108*
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að það hefði verið miklu hreinlegra trygging, sem áður heflr verið fyrir þvf,
princip af þessum háttv. flutnm. þessa að jarðirnar verði ekki seldar, nema
frumvarps, að koma heldur með frumv. nauðsyn beri til og öll sanngirni mæli
með, en lítil sem engin trygging sett inn
um að fella lögin úr gildi nú þegar.
Jeg vil einnig benda mönnum á, að i stáðinn, þvi að vitanlega hefir þingið
heimild sú, sem þjóðjarða- og kirkju- miklu minna vit á, hve nær beri að
jarðasölulögin veita ráðherranum til að selja einhverja jörð, heldur en þeir,
selja jarðir, er mjög takmörkuð. Það sem nú samkvæmt þjóðjarðasölulögunum
eru margir hreinsunareldar, sem kaups- eiga um málið að fjalla. Það var áhugbeiðnin þarf að fara í gegnum, áður en mál þjóðarinnar 1905, að þjóðjarðasöluviðkomandi fær jörðina kéypta. Fyrst lögin kæmust í gegn um þingiö, og það
þarf kaupbeiðnin að fara til sýslunefnd- er ekki síður áhugamál hennar nú, að
ar, og hún þarf að gefa sín meðmæli þau fái að standa óhreyfð. Enda er það
með því, að jörðin verði seld, þá fær ósanngirni mikil af þinginu, ef það færi
umboðsmaður klausturjarðanna næst að gjöra sjer mannamun og veita sumbeiðnina til athugunar, og því næst um rjett til að kaupa, en neita öðrum
sendir hann hana með sinni umsögn til um sömu sanngirniskröfu.
stjórnarráðsins. Og enn er það að atÞað heflr verið bent á það, að það
huga, að því heflr margsinnis verið gæti veikt lánstraust landsins, ef þjóðhreyft á þinginu, að ekki væri rjett að jarðirnar yrðu seldar. Hitt.gæti ekki
selja þjóðjarðirnar, og því er eðlilegt, siður veikt lánstraust landsins, ef þingið
að ráðherrarnir sjeu varasamir með að færi að hætta að hlúa að bændastjettselja. Þetta sýnir það, að óliklegt er, inni. Það eru fá lög, sera tryggja rjettað nokkur jörð sje seld, nema fylsta indi leiguliðanna, og þeir fá litla uppbót
sanngirni mæli með þvi, að ábúandi fái fyrir vinnu sína. Það vakir sennilega
hana keypta.
fyrir háttv. flutningsmönnum þessa frumJeg trúi því illa, að bændur þeir, sem varps, að það sje hættulegt að veikja
sæti eiga hjer í þinginu, vilji ekki unna lánstraust landsins, með þvi að selja
sjettarbræðrum sínum út um land þess, jarðirnar, og því vildi jeg benda þeim á,
að fá að verða aðnjótandi sömu sann- að það getur verið enn hættulegrá fyrir
girni og aðrir hafa orðið aönjótandi, og lánstraustið að selja þær ekki.
vona því, að hver einasti þeirra greiði
Og enn er eitt atriði, sem taka verðatkvæði á móti þessum frestunarlögum. ur til greina í þessu máli og snertir tilJeg vil benda mönnum á, hver afleið- finninguna. Jeg býst varla við, að hv. 1.
ingin yrði af þvi, ef þessi frestunarlög þm. Rvk. (S. B.) þekki það atriði, þvi
næðu fram að ganga. Afleiðingin yrði að hann er uppalinn bjer í Reykjavík.
sú, að hjer yrði á hverju einasta þingi (Sveinn Bjömsson: Á sama stað og
framvegis, fult af frumvörpum um sölu háttv. þm. (G. E.), sem talar). Ónei,
á þjóðjörðum, fult af bænaskrám til Al- jeg er nú upp alinn í sveit.
þingis frá einstökum mönnum um, að
Það atriðið, sem jeg mintist á, og
þeir fengju jarðir sínar keyptar. Tími mjer finst skifta miklu máli í þessu efni,
þingsins mundi þvi eyðast mjög í slikt. er það, að þegar menn eru búnir að búa
Og reynsla fyrri ára hefir sýnt, að oft- á sömu jörðinni í 20—25 ár, þá eru þeir
ast nær komast slík frumv. í gegn um búnir að taka ástfóstri við jörðina og
þingið. Þetta verð jeg að telja mjög þeim er beinlínis farið að þykja vænt
óheppilegt; þarna yrði tekin í burtu sú um hana, og þá tekur það feikilega

1721

Þingmannafrumvörp, feld eða visað til atjómarinnar.

1722

Þjó&jarðasala og kirkjujarða.

sárt að þurfa að hrekjast burtu þaðan,
eða börn þeirra. Einmitt þetta atriði
heflr miklas. »praktiska« þýðingu, því
ábúendumir vita, að fái þeir jörðina
keypta, þá gengur hún í erfðir til afkomendanna, og þeir leggja sig miklu
meir í framkróka með að bæta jarðir
sínar þá en ella.
Það hefir verið ofmikið gjört úr því,
að þjóðjarðasölulögin korai ekki að notum, sökum þess, að jarðirnar gangi brátt
aftur úr sjálfsábúð. Það getur verið,
að hætta sje á, aö þetta komi fyrir hjer
nálægt Reykjavík, þar sem einstakir
»spekúiantar« beita sjer eins og þeir
geta, til þess að ná í sem flestar jarðir.
En uppi í sveitum stendur öðru vísi á,
og skal jeg ekki fara frekar út i það nú.
En benda skal jeg á það, að stjórnarráðinu er hægurinn hjá að sjá við þessuin leka og setja undir hann, með því
að segja upp hinum hagstæðu kjörum,
sem jarðirnar eru seldar með, því til
þess hefir það fulla heimild, svo framarlega sem það vill beita henni, ef
»spekúlerað« er með jarðirnar.
Pjetnr Jónsson: Jeg býst við, að
þessu máli verði vísað til landbúnaðarnefndarinnar, og vildi benda henni á
eitt atriði. Það er haft sem ástæða, og
ein af höfuðástæðura, fyrir sölu opinberra jarðeigna, hve kjör leiguliðanna
sjeu slæm. Þetta er í rauninni að eins
grýla, sem sprottin er af ókunnugleika.
Mjer er vel kunnugt um þetta mál, og
veit það, að í Þingeyjarsýslu, að minsta
kosti, er ekki hægt að sjá það, að leiguiiðar á landssjóðsjörðum gjöri minni
jarðarbætur en aðrir. Og svo mun
þetta vera víðast annarstaðar. Þetta
bendir því ekki á, að leiguliðar láti
leiguliðakjörin mjög aftra sjer frá umbótum á ábýlisjörðum sinum, þegar þeir
hafa varanlega ábúð, eins og reglan er.
Hitt er satt, að flestir vilja láta afkom-

endurna njóta góðs af umbótum sínum.
Enda má segja, að það sje orðið að reglu,
að erfingjarnir fái ábúðarjarðir foreldra
sinna, svo framarlega sem þeir vilja og
eru í færum til þess. Jeg skal benda
á eitt dæmi þessu. til sönnunar. Það
kom fyrir í vetur, að ein af minum umboðsjörðum losnaði, og var boðið mikið
í hana, til þess að fá hana til ábúðar.
Einn af umsækjendunum um jörðina
var erflngi þeirra, sem áður höfðu búið
á henni. Hann treysti sjer ekki til
að bjóða í kapp við hina umsækjendurna. Mjer þótti samt sem áður leitt
að þurfa að neita manninum um jörðina, af þvíaðjegáleit,að boð hans um eftirgjald væri í hæsta lagi, þótt aðrir byðu
hærra, og spurðist fyrir um það hjá
stjórnarráðinu, hvað gjöra ætti, þegar
svona stæði á. Stjórnarráðið fjelst á,
að láta erfingjann fá jörðina, þótt hann
byði í hana nærfelt fjórða parti lægra
en hæstbjóðandi. Þetta sýnir, að kjör
leiguliða þurfa ekki að vera nein grýla.
Jeg ímynda mjer, að sama megi segja
um kirkjujarðir, þótt jeg sje því ekki
eins kunnugur. Það hefir til skamms
tíma staðið öðru vísi á með þær en þjóðjarðirnar, á meðan prestar höfðu af þeim
beint tekjur sínar. En nú er þetta
breytt, og jarðirnar komnar undir hreppstjórana og yfirumsjón landstjórnar,' og
er þá hægur hjá, að hafa leiguliðakjörin góð og tryggileg.
Þetta frumvarp fer ekki fram á annað en að þjóðjarðasölulögunum verði
frestað um 5 ára tima. Það eru þeir
timar nú, að verðgildi peninga er á völtum fæti. Verðið á vörunum hækkar
og lækkar, svo miklu nemur á skömmum tíma, og því er mjög örðugt að
ákveða sannvirði jarðeignanna. Meðal
annars hefir þetta þær afieiðingar, að
auka »spekúlations«-andann hjá þjóðinni
og koma opinberum jarðeignum inn i
þann straum. En ekkert er hættulegra
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en slikt fyrir tilgang þjóðjarðasölulaganna, svo sem hópakaup á jörðum o. fl.
Jeg get ekki sjeð, að nokkru sje spilt
með þvi að fresta lögunum um svo sem
fimm ára skeið, og vildi því óska, að
þetta frumv. kæmist í gegn um þingið.
JóhannEyjólfsson: Jegskal byrja
með að lýsa yfir því, að jeg er algjörlega á móti þessu frumv. Jeg hefi ekki
sjeð önnur lög gjöra meira gagn. Að
minsta kosti var það svo í raínu bygðarlagi, að þau stuðluðu betur en nokkuð annað að því, sem jeg vildi helst, að
allir legðu sem mesta áherslu á, og það
er grasræktin. Það er ómótmælanlegur
sannleikur, að menn vinna miklu meira
á þeirn jörðum, sem þeir eiga sjálfir,
heldur en á annarra jörðum. Það eru
allir, eða að minsta kosti flestir, svo
eigingjarnir, að þeir hugsa meira um
sitt en annarra. Það þýðir ekkert að
mæla á móti þvi. Menn byggja miklu
fremur dýr mannvirki, er þeir vita, að
þeir eru að vinna fyrir sjálfa sig en
ekki aðra. Gf ábúandinn fær ekki jörðina keypta, þá hverfur áhugi hans fyrir
þvf, að gjöra henni mikið til góða, en
það hefir verið svo víðast þar, sem jeg
þekki tii, að þegar ábúandinn hefir fengið jörðina keypta, þá er alvarlega tekið
tíl verka, bæði að húsa- og jarðabótum.
Það hefir verið talað uin það, að það
mætti ná tilgangi þjóðjarðasölulaganna
með þvi, að tryggja erfingjum leiguliðanna á þjóðjörðunum ábúðina eftir þeirra
dag. Þetta er ekki rjett. Því hvernig
yrði slikum arfi skift á milli erfingjanna ?
Gkki yrði farið að skifta jörðinni á milli
þeirra, heldur fengi einn erfinginn alt
og hinir ekkert. Það getur líka staðið
svo á, að börnin geti ekki notað þennan rjett sinn. Jeg er því ekki í neinum vafa um það, að það dregur mjög
úr jarðabótum á landinu, ef ekki verður hægt að fá þjóðjarðirnar keyptar.

Það verður reglan hjer sem annarstaðar, að það er ljúfara að vinna hjá sjer
en öðrum.
,
Jeg er viss um, að ef þetta stöðvaðist, þá stöðvuðust um leið þessar framkvæmdir. Jeg lít svo á, að sýslunefndirnar eigi að lita eftir því, að þær jarðir verði ekki seldar, sem telja má óheppilegt, að verði einstakra manna eign, af
þvi, að þær sjeu vel fallnar til opinberra þarfa, eða þeim sje haldið óseldum í einhverju sjerstöku augnamiði,
enda myndi jeg aldrei samþykkja að
selja jörð, ef sýslunefnd legði á móti
sölunni. Jeg treysti því, að þessi deid
vilji hlynna að grasrækt landsins, og
það gjörir hún best með því að styðja
að þvi, að jarðirnar komist í sjálfseign.
Jeg skal bæta því við, að jeg legg ekki
mikið upp úr þeirri mótbáru, sem komið hefir fram móti þessu atriði, að hætta
sje á, að jarðirnar gengju kaupum og
sölu. Það hefir mjög lítið brytt á því
þar, sem jeg þekki til, þó ómögulegt sje
að taka ábyrgð á, að slíkt geti komið
fyrir, enda engin hætta á ferðum, þó
slíkt komi fyrir við og við. Það mun
oftast verða svo, að hver einstök jörð
verður í höndum þess manns, sem á
henni býr. Aðaláhersluna verður að
leggja á það, að bændur búi á sinum
eigin jörðum.
Benedikt Sveinsson: Háttv. þm.
S.-Þing. (P. J.) heykslaðist á því, að jeg
og aðrir hafa kvartað yfir þvi, að kjör
leiguliða væru ekki eins góð sem skyldi.
Jeg held þó, að sú kvörtun sje rjettmæt,
þvi að einmitt þess vegna er eftirsóknin eftir að fá jarðirnar keyptar eins
mikil og hún er. Það ætti að gjöra
landsdrotni að skyldu, að tryggja leiguliðanum svo góð kjör, að hann finni ékki
til þess, hvort hann á jörðina sjálfur eða
ekki. Það þýðir ekki fyrir hv. þm. (P.J.),
sem jafnframt er umboðsmaður, að skjóta
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þvi fram, að það sje venja í hans hjeraði, að láta erfingja ábúanda sitja fyrir
ábúðinni. Þó að þetta kunni að vera
venja hjá honum, þá er það ekki svo
annarstaðar. Annars mintist hann á
einstakt dæmi sem sönnun þess, hve
erfðaábúðin væri nú trygg; — stjórnarráðið hefði talið rjett að byggja erfingja
fyrri ábúanda jörðina, þótt hann byði
ekki eins hátt og aðrir. En það sýnir
einmitt, hve valt það fyrirkomulag er,
sem nú gildir, að umboðsmaðurinn sá
sjer ekki annað fært, en að skjóta málinu til stjórnarráðsins. Erfinginn náði
að vísu ábúðinni með herkjum, en þó
með þvi að borga miklu hærra eftirgjald en áður hafði verið, af þvi að
hinir og þessir tóku til að bjóða í jörðina, hver i kapp við annan, ef til vill
meira en nokkurt vit var i. Það er
bágborin erfðaábúð að þurfa að hlíta
því, að afgjaldið hækki eftir þvi, sem
Pjetri eða Páli kann að detta í hug að
bjóða í ábúðina í kapp við erfingja fyrri
ábúanda. Þótthv.þm.(P.J.) sem umboðsm.
hafi sýnt sanngirni i þessu efni, þá
er það ekki sem tryggilegast, aðstjórnarráðið þurfi að hlutast til um ábúð jarða
norður á landshorni. Það getur brugðið til beggja vona um það, hvorttillögur stjórnarráðsins verði affarasælar eða
rjettlátar i slíkum efnum. Jeg fæ ekki
betur sjeð en að það sje mest um vert,
að athuga ábúðarkjör leiguliða i sambandi við þjóðjarðasöluna.
Flntnm. (Sveinn Björnsson):
Jeg ætla mjer ekki að lengja umræðurnar að þessu sinni, þvi að jeg þykist
vita, að það sje eftir að ræða málið
töluvert, þegar það kemur úr nefnd, og
ættu menn heldur að gjöra sjer að reglu,
að endurtaka ekki við hverja umræðu
það, sem þeir hafa áður sagt, eins og
jeg hygg að 2. þm. S.-M. (ö. E.) ætli
nú að gjöra. Hann las áðan kafla úr

þingtiðindunum frá 1905, og mjer heyrðist á honum, að hann ætli að lesaannan kafla, þegar málið kemur aftur úr
nefnd.
Annars get jeg tekið undir það með
háttv. þm. N.-Þing. (B. S.), að sá stóri
landsdrottinn, landssjóður, ætti að gjöra
byggingarkjör leiguliða svo góð, að maður geti með sanni sagt, að hann sje
besti landsdrottinn i landinu. • Jeg skal
játa, að jeg hefi ekki jafnmikla landbúnaðarþekkingu, eins og sumir háttv.
þm. hjer í deildinni, en jeg er sannfærður um, að þegar það er orðið, að landssjóður hefir bætt ábúðarkjör leiguliða,
þá verður ekki langt á milli þess, að
vera leiguliði landssjóðs og hins, að eiga
jörðina sjálfur. En jeg tel það nauðsynlegt fyrir landssjóð, að eiga jarðirnar.
Jeg skal svo ekki lengja umræðurnar
frekar, en vænti þess, að rnálinu verði
visað til landbúnaðarnefndarinnar.
ATKVGR.:
Frv. visað til 2. umr. með 13 : 2 atkv.
og vísað til landbúnaðarnefndar með 15
shlj. atkv., en þá nefnd skipuðu þeir
Sigurður Sigurðsson,
Stefán Stefánsson,
Bjarni Jónsson,
Björn Halisson,
Guðm. Hannesson,
Hjörtur Snorrason,
Jóhann Eyjólfsson.

Á 24. fundi i Nd., miðvikudaginn 4.
ágúst, var frumv. tekið til 2. u m r. (A.
54, n. 142 og 176).
Framsögum. meiri tii. (Bjðrn
Hallsson): í raun og veru er óþarft
að ræða mikið þetta þjóðjarðasölumál.
Bæði er það ekki i fyrsta sinn, sem það
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er á dagskrá bjer á þingi, og auk þess
hefir nú komið út nefndaráljt frá báðum hliðum, og jeg lít svo á, að aðallega sjeu það nefndarálitin, sem á er að
byggja, en umræðurnnar hafi minni þýðingu.
En af því að hjer er um nýja leið,
frestun á framkvæmd laganna, að ræða,
og af því að samkomulag hefir ekki
náðst í nefndinni, frekara en i sumum
öðrum málum, sem hrúgað hefir verið í
landbúnaðaroefndina, eins og nefndarálitin bera með sjer, þá mun rjett að
fara nokkrum orðum um málið.
Jeg lýöti skoðun minni á þjóðjarðasölumálinu á síðasta þingi, og hefi jeg i
engu breytt um skoðun síðan. Jeg lít
svo á, að þessi stefna, þjóðjarðasalan,
miði verulega að því, að rækta landið.
Vjer þekkjum það allir, að sjálfseignarbændur láta sjer annara um jarðir sinar en leiguliðar. Sama gildir um húsabætur; þær verða mjög erfiðar leiguliðum, því að þeir eiga enga endurgjaldskröfu fyrir annað en viði, en ekkert
fyrir vinnu, t. d. tóptagjörð og þvílíkt,
og vita þó allir, að í þvi liggja eigi
litlir peningar. Því eru það að eins
ósjerhlifnustu og framtakssömustu menn,
sem leggja út í verulegar húsabætur á
annara jörðum.
En sjálfsábúðin hefir þá þýðingu, að
menn leggja miklu meira á sig í þeirri
von, að afkomendurnir hafi nytjar verka
þeirra. Og því betur ræktað sem landið verður, því meir eykst verðgildi þess
og þar með tekjur landssjóðs, jafnframt þvi
sem landssjóður færendurgjald fyrirseldar jarðir.
Meiri hlutinn lítur svo á, að frestun
laganna sje andstæð tilgangi þjóðjarðaog kirkjujarðasölulaganna, og sje fyrsta
sporið til að afnema þau, en þvi erum
við mótfallnir. Og þótt nú liggi fyrir
rækilegt álit frá minni hlutanum, þá
hefir hugur meiri hlutans ekki snúist

við það. Þar eru meðal annars nokkrar tillögur um erfafestuábúð, og hefir
verið vikið að þeim í nefndaráliti voru,
sem kom seinna fram. Meiri hlutanum
þykir ekki sýnt, að erfðafestuábúð, sem er
lítið reynd, tryggi betur en sjálfsábúð,
að afkomendur ábúanda haldi áfram
búskap á jörðunum. Liðurinn c. í þeim
tillögum þykir oss og mjög ísjárverðurur. En hann hljóðar svo, ef jeg má
með leyfi hæstv. forseta lesa hann upp:
»Allar húsa- og jarðabætur, er
ábúandi gjörir á jörðunni, eru hans
eign, og greiðast honum eftir sanngjörnu mati, er hann fer frá jörðunni. Þó skal eigi hœrra metið en
svo, að svari þvi afgjaldi, sem leigja
mœtti jörðina fyrir*.
Vjer lítum svo á, að þetta niðurlagsákvæði sje verulegur Þrándur í Götu
fyrir erfðafestu, því að sá, sem mikið
hefir lagt í húsa- og jarðabætur og fer
frá jörðinni, fær tiltölulega minna en
vert er, og fjárhagshættan því þeim
mun meiri fyrir fráfaranda, sem hann
hefir lagt meira í kostnað.
Þetta atriði er því alt annað en meðmæli með erfðafestuábúð. Jeg skal að
vísu kannast við það, að sá galli fylgir
þjóðjarðasölunni, að jarðirnar geta með
því móti lent í höndunum á útlendingum og bröskurum; enda er mjer sagt,
að hjer umhverfis Reykjavík beri töluvert á því, að braskað sje með jarðirnar. En jeg hygg, að þetta sje mestmegnis hjer kringum höfuðstaðinn. Jeg
veit að minsta kosti, að í hjeraði mínu,
Fljótsdalshjeraði, þekkist það varla, að
jarðir gangi þannig kaupum og sölum.
Svo hygg jeg að sje í flestum sveitum
landsins, og eru þvi þetta engin veruleg mótmæli i okkar augum.
Jeg álit það vitaskuld alveg rjett að
fyrirbyggja, að jarðir safnist mikið á
eina hönd. En frv., sem var hjer fyrir
þinginu um forkaupsrjett landssjóðs á
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jörðum, var ekki tiltækilegt að samþykkja, þar sem 2. gr. frumv. gekk
vafalaust á raóti 50. gr. stjórnarskrárinnar. Gn þó að nokkrir gallar sjeu á
jarðasölunni, þá eru þó kostirnir svo
yfirgnæfandi við að selja þær, að jeg
vil ekki verða til þess, að setja neinn
stein i götuna fyrir það.
Minni hlutinn heldur því fram i nefndaráliti sinu, að kaup á jörðum minki
gjaldþol kaupanda, en raeiri hlutinn litur svo á, að þar sera svo litill hluti, að
eins ’/io partur, á að greiðast þegar
kaupin fara fram, og árleg afborgun og
vextir litlu meira en venjulegt eftirgjald, þá geti varla verið um slíkt að
ræða.
Það er og bent á það í nefndaráliti
meiri hlutans, að við álítum sölu jarðanna styðja að bættum húsakynnum,
og dettur vist engum i hug að álita það
atriði þýðingarlitið. Sömuleiðis að það
speki menn og gjöri menn ónægðari við
iandbúnaðinn. Það er kunnugra en frá
þurfl að segja, hve háar kröfur menn
gjöra nú á timum til bættra húsakynna.
Og i þeim sveitum, þar sem hvorutveggja
er til, sjálfseignarábúð og leiguliða, þar
má glögglega rekja slóðina eftir því,
hve miklu betur er vanalega hýst á
þejm jörðum, sem eru í sjálfseignarábúð,
vegna þess, að leigjandi á alt af fjártap á
hættu, ef hann tekur sig til og byggir
mikið. Mjer dettur nú strax i hug glögt
dæmi upp á þetta, þar sem eru tveir
hreppar, sem jeg er mitt á meðal. í
öðrum hreppnum eru 19 jarðir alls; þar
af eru 15 i sjálfseign. Af þessum 15
jörðum hafa 9 stór og myndarleg íbúðarhús úr steini og verið reist á fáum árum, og virðist þar vera skift um tii batnaðar frá gömlu torfhúsunum. Og þó að
þau sjeu dýrari i svip, þá vinst sá mismunur fljótt upp á viðhaldinu, þar sem
alt af þarf að vera að dytta að torf*
Alþt. 1915. B. ni.
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bæjunum á fárra ára fresti. Auk þess
hafa eigendurnir auðvitað gjört ýmsar
jarðabætur á jörðum sínum.
Þetta er gott sýnishorn upp á það,
hve mikið meira er hlynt að sjálfsábúðarjörðunum en hinum. Á þeim 4
jörðum, þar sem ekki er sjálfsábúð, eru
litlar byggingar, og þar að auki mikiu
minni jarðabætur unnar en á hinum.
I hinum hreppnum eru 25 býli; þar
af er frekur helmingur, eða 13 jarðir,
kirkju- og þjóðjarðir, en einungis 12 í
sjálfseign. Á kirkjujörðunum er engin
nýleg bygging, þó að auðvitað sje misjafnlega vel hýst, eftir framtaksserai og
ósjerplægni ábúenda. En á sjálfseignarjörðunum eru þó 3 hús úr steini. Og
svona mætti halda áfram að telja, jeg
held endalaust. Mjer fínst lika ósköp
eðlilegt, að leiguliðar sjeu stamir við að
leggja út í mikinn bygginga- og jarðabótakostnað. Allir viðurkenna nú samkvæmt fenginni reynslu, að sú stefna,
að byggja úr steini sje sjálfsögð,
ef að fjárhagur leyflr og ef ekki er
alt of jarðskjálftahætt. Jeg fæ ekki sjeð,
að breytingar á ábúðarlögunum geti náð
sama tilgangi og fæst með sjálfsábúð.
En hins vegar er full þörf á, að athuga sem fyrst rækilega ábúðarlögin og
reyna að gjöra þau gem haganlegust
fyrir leiguliða. Sú er nú oft raunin á,
að leiguliðar kjósa heldur að flytja af
jörðunum, þegar að þvi er komið að
byggja þurfi upp bæina, því að ef þeir
fá jarðirnál' ekki keyptar, eiga þeir á
hættu meira og minna fjártjón, ef þeir
leggja mikið i kostnað.
Skúli Thoroddsen: Af þvi að jeg
þykist sjá fyrir forlög þessa frumv., þá
langar mig til þess að fara um það
nokkrum orðum, áður en það verður felt,
þar sem jeg var einn í tölu flutuingsmanna þess.
109
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Mjer gekk það til, að jeg gat ekki
betur sjeð en að þjóðjarðasalan sje, eins
og nú stendur, til stórtjóns fyrir landið.
Virðingar- og söluverð jarðanna er,
sem kunnugt er, vanalega miðað við það,
að 4°/0 af kaupverðinu svari til eftirgjaldsins. En hvemig er þá eftirgjaldinu varið? Það er víðast hvar hið sama,
sem um miðja 19. öld, eða jafnvel eins
og það var í byrjun síðastliðinnar aldar. Eftirgjaldið hefir með öðrum orðum staðið í stað, þrátt fyrir allar breytingarnar, sem orðið hafa hjer á landi í
nálega öllum öðrum atriðum.
Nú eru jarðir og sem óðast að hækka
i verði, og það að fleygja þeim þá þannig frá sjer, sem gjört er, það er því, að
baka landinu stórtjón.
Menn þurfa fráleitt að bíða þess enn
10—20 árin, að jarðirnar sjeu komnari
tvöfalt, eða þrefalt verð, ef eigi enn
meira, og á sumum stöðum er þetta
þegar orðið.
Jeg sje og enga ástæðu til þess, að
ábúendur þjóðjarðanna eiga framar öðrum mönnum, að sitja fyrir hlunnindum,
eða gjöfum úr landssjóði, því annað er
þjóðjarða- og kirkjujarðasalan í raun og
veru ekki, þegar á alt er litið.
Orsökin til þess, að jeg var áður með
þjóðjarðasölunni, var sú, að jeg áleit,
að sjálfsábúðin væri besta tryggingin
þess, að jarðirnar yrðu æ bættar, enda
si-vaxandi verðhækkun jarðanna — og
þá eigi hvað sist við sjóinn, og í grend
við verslunarstaðina — ifvorki mjer,
nje öðrum, þá svo augljós, sem nú er
orðið.
En nú er þess að gæta, að þó að
jörðin sje seld ábúanda, þá er þó þar
með engin trygging fengin fyrir því, að
hún haldist i sjálfsábúð. Hagur bændastjettarinnar er sjaldan svo góður, að
bóndinn geti látið einu barna sinna
jörðina eftir, í þess part, og hitt þvi að
mun tíðara, að jörðin skiftist sundur í

smáparta, eða er seld, og kemst þáaftur í leiguliðaábúð.
Auk þess er og á það að líta, að
landssjóður hefir á seinni árum reynst
leiguliðum mjög góður landsdrottinn,
enda engum hægra en einmitt honum,
að vera leiguliðum sínum æ vel.
Þá er og á það að líta, að eigi landssjóður jarðirnar, þágetur hannog einatt
bútað þær niður i fjölda smá-býla, ef
svo sýnist. I Danmörku er sú hreyfing
t. d., þótt hægt fari, óðum að ryðja sjer
til rúms, að skifta stór-býlunum í smábýli, eða húsmanna-lóðir, og húsmannafjelögin styrkt úr ríkissjóði í því skyni.
Þetta á landssjóður og mjög hægt með,
eigi hann jarðirnar, en hjá sjálfseignarbændum er á hinn bóginn tiðast allmikil tregða á þvi, að láta nokkuð af
jörðinni til ræktunar.
En þegar svo er komið, að stór-jörðunum er að mun skift orðið í fjölda araábýla,
eða útmælda bletti, og margir taka þátt
í ræktuninni, þá fyrst miðar henni flugskrefum áfram.
Þar, sem svo háttar á hinn bóginn,
að einn situr að stórbýli, þá er oft svo,
að hann hvorki finnur hvöt hjá sjer,
nje þá hefír getuna til þess, að rækta jörðina, sem unt væri, eða nokkuð til lika
við það; en hjer á landi eru margar
jarðir, sem gætu fætt fjölskyldur svo
tugum skifti; en til þess, að jörðin verði
svo hagnýtt, þ. e. alt ræktað, sem til
ræktunar er vel fallið, þarf einmitt
fjöldinn að hefjast handa, og túnin, eða
ræktuðu blettirnir, hjer og bvar i landareigninni, að geta skift tugum, ef eigi
náð hundraði, eða hundruðum.*)
í sambandi hjer við, vil jeg annars,
út af orðum háttv. 1. þm. N.-Múl. (B.
H.) geta þess, að jeg er eigi á sama
máli, sem hann, er hann telur landinu
•) Sbr. þáogt. d. Hrappseyjar-eigninaá Breiðafirði, og margt mætti nefna svipað.
Sk. Th.
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það að mun hættulegt, ef útlendingar
eignuðust hjer jarðeignir, — tel þvert á
móti landinu gæti orðið það til hagnaðar, ef þeir legðu fje í það, að bæta jarðimar i stórum stýl.
Það skiftir ekki miklu, hvar eigandinn er heimilisfastur, — að eins hann
sjii um, að vei sje farið meö jörðina, og

um það eiga lögin að sjálfsögðu að annast, alheillarinnar vegna.
Siðfrœðilega slcoðað, þá er og alls
enginn vafí á þvi, að hver maður á æ heimtingu á þvi, að geta átt jörð, eða rekið
hvaða atvinnu, sem er, hvar á jörð vorri,
sem er, án alls tillits til þjóðernis hans,
eða þá hins, hvar hann vill velja sjer
aðsetur.
Það getur því verið illt, og leitt jafnvel til hins versta — eins og hvað eina,
sem rangt er — að binda sig um of við
þjóðemið, þó að þjóðernistilfinningin sje
auðvitað ætíð falleg, sje henni þá og innan
siðfræðilega rjettra takmarka haldið.
En vjer verðum einatt vel að athuga, að
vjer erum ekki einungis borgarar þess
lands, sem vjer lifum i, heldur og einnig
allrar jarðarinnar — erum því og einatt
jafnframt alheimsborgarar, sem svo er
kallað, og verðum svo væntanlega einhverntima í framtiðinni — algeimsborgarar, þ. e. borgarar, sem hugann eigum
að hafa eigi við þann eða þann hnöttinn
i himingeimunum að eins, en og við alt
sýnilega — og oss ósýnilega sköpunarverkið,
sem .til er, eða til getur verið, eða orðið.
En svo að jeg viki þá aftur að þjóðjarða- og kirkjujarðasölunni, hygg jeg,
að framtíðin muni og sýna það ljóslega,
innan fárra ára, ef salan helst, hvilik
fásinna, og hvilikt afskaplegt tjón landinu hefír verið bakað með því, að fleygja
jörðunum frá sjer þannig i vitleysu.
Bjarni Jónsson: Það eru harla
einkennileg forlög, sem min hafa beðið

i þessu máli. Jeg er sem sje með þeim
mönnum, sem eru á gagnstæðri skoðun
við mig i þessu máli, en á móti þeim,
er sömu skoðun hafa og jeg. (Hlátur).
Ja, þetta er alveg satt, þó undarlegt
kunni að virðast. Jeg ætla mjer ekki
að sundurliða þetta neitt frekar að þessu
sinni, en læt mjer nægja, að vísa til
greinar einnar í nefndarálitinu um skattamálin, þar sem jeg grip á þessu. Jeg
álit, að landið eigi að eiga sig sjálft, en
get á engan hátt verið fylgjandi þessu
káki, að fresta sölunni. Slíkt er þýðingarlaust, og þeir, sem kaupa vilja,
álíta það órjett. Þetta er engin stefnubreyting, og mjer þykir það skritið, ef
Alþingi ætlar að komast með þessu inn
á þá stefnu, er jeg nefndi, og fara
þannig i gegnum sjálft sig. Það er
ekkert annað en illur blekkingaleikur,
likastur því, er hálfvaxinn hvolpur leitast við að bíta í skottið á sjálfum sjer.
Framsögum. minni hl. (Guðm.
Hannesson): Jeg hefði viljað tala
sem stytst í þessu máli. Minni hlutinn
hefir tekið flest fram i nefndaráliti sinu,
en þó eru það einstaka atriði i nefndaráliti meiri hlutans, er jeg hefði viljað
minnast á. Jeg álit, að ef ábúðarkjör
og stjórn jarða eigi að vera hin sömu
og áður hafa verið, þá sje þýðingarlaust
að fresta sölu þjóðjarða. En menn verða
vel að athuga, að frestunin gefur þjóð
og þingi umhugsunartima, sem nota má
til þess að athuga málið á ný, endurbæta ábúðarlög vora, rannsaka hver
áhrif þjóðjarðasalan hefir haft og hver
likindi sjeu tii þess, að skifta megi jörðum sundur o. fl. Þetta á því ekkert
skylt við kák, eins og háttv. þm. Dal.
(B. J.) vildi nefna það.
Jeg hallast að þeirri skoðun, að allar
jarðir ættu' helst að vera opinberar
eignir, en takist ekki að gjöra ábúðar109*
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kjörin 8vo góð, að þau gefi jafna hvöt
til jarðræktar og endurbóta eins og
8jálf8eign, þá væri þjóðeign á jörðum
til ills eins. Það skipulag er að sjálfsögðu best, sem best tryggir, að landið
sje notað og ræktaö á sem fullkomnastan hátt. Alt veltur á því, hvort
þjóðareign getur trygt þetta eða ekki.
I nefndaráliti meiri hlutans er það
talinn mikill ókostur við erfðaábúð, að
eftirgjald verði bóndinn að greiða árlega í landssjóð, og verði því verr settur
en ef hann keypti jörðina og losaði sig
við eftirgjaldið. I nefndaráliti minni
hlutans, tölulið f., er drepið á það, að
ekkert sje því til fyrirstöðu, að ábúandi
leysi sig undan eftirgjaldskvöðinni, með
því að greiða verð jarðarinnar. Auðsætt er, að landssjóði væri þetta að öllu
áhættulaust, en ekki er mjer kunnugt
um að þetta skipulag hafi tiðkast erlendis. Eigi síður er það þess vert, að
það væri betur athugað.
En þar sem talað er um í nefndaráliti meiri hlutans, að sjálfsábúð tryggi
betur, að jörðin haldist í ættinni, þá er
svo fjarri því, að þetta sje rjett, að það
er helber misskilningur. Sjálfsbúðin
tryggir það engan veginn, að jörðiu
haldist í ættinni. Þó eitt af börnum
eigandans taki við henni og eignist
hana, þá getur hún gengið úr eigu þess
og ættarinnar óðar en varir. Það þarf
ekki t. d. annað til en að ungur sjálfseignarbóndi fái ekki þá stúlku, sem
honum lítst á. Þetta getur orðið til þess,
að hann breyti öllum áformum sinum,
hætti búskap, selji jörðina og fari til
Ameriku, og er þá jörðin úr ættinni.
Ótal önnur atvik geta haft sömu áhrif,
enda er reynslan sú, að mjög fáar jarðir
haldast mjög lengi í sömu ætt. Svo
hefir og þetta reynst erlendis. Sjálfsábúð er engin trygging fyrir að jörðin
haldist í ættinni, en það er aftur á móti
erfðafestuábúðin. Við skulum taka t.d., að

bóndi fær jörð á erfðafestu hjá stjórninni.
Ef nú elsti sonur hans annað hvort
ekki vill jörðina, eða reynist svo slæmur ábúandi að hann missi ábúðarrjettinn, þá er hún svo sem ekki gengin úr
ættinni fyrir því. Þá er næsta barninu
boðin jörðin og svo koll af kolli. Væri jeg
bóndi, og ætti fallega jörð, þá mundi
jeg sennilega gefa hreppnum hana eftir
mig látinn, með ákveðnum skilyrðum,
til þess, að fyrirbyggja það, að hún
gangi úr ættinni. Meiri hlutinn hefir
algjörlega rangt fyrir sjer í þvi, að sjálfseignin tryggi best ættina, og hlýtur að
kannast við, að jeg fari hjer með rjett
mál.
Það var satt, sem háttv. framsögum.
meiri hl. (B. H.) tók fram, að eins og
nú hagar til, festist lítið af fje ábúenda,
þó að þeir kaupi jarðir sínar. Það festist að visu nokkuð, en oftast litið. En
hvers vegna svo lítið ? Af því, að jarðirnar eru seldar mjög ódýrt og með vægum afborgunarskilmálum oft og einatt.
Abúendunum er gefinn meiri eða minni
hlutinn af jarðarverðinu. Þetta er vitanlega ekki ætíð svo, en mjög oft. Jeg
þekki til þess, að ábúandi hafi fengið
jörð sina keypta fyrir helming eða jafnvel þriðjung verðs, á við það, sem hægt
hefði verið að fá fyrir hana, ef hún hefði
verið seld á uppboði.
Þá er sú mótbára, sem mörgum vex
í augum, og tekin var skýrt fram af
hv. frsm. meiri hl. (B. H.), að þegar.ættleggurinn er aldauða, eða þegar ábúandinn sleppir ábúðarrjetti sínum, einhverra hluta vegna, þá verði hús og
önnur mannvirki og umbætur á jörðinni
ekki metin hærra en svo, að það borgi
sig fyrir landssjóð, að eiga jörðina og
leigja hana eftir sem áður. Fljótt á litið
sýnist þetta hart, en svo er ekki, þegar
það er athugað, að sjálfseignarbóndinn
tapar eins að þessu leyti, og ekki síður. Jeg þekki .dæmi til þess, að menn,
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sem hafa reist stórhýsi og gjört aðrar En af hverju er þetta svo? Langoftast
miklar umbætur á jörðum sinum, hafa eru það efnuðustu og dugnaðarmestu
orðíð að láta þetta fara fyrir litið, þegar mennnirnir, sem kaupa jarðir sínar, og
þeir hafa orðið að farga jörðinni. Þetta þeir hafa gjört þeim sjálfir til góða. En
vill brenna við i öllum norðlægum lönd- ef við gætum litið yfir 4—5 ættíiði, þá
um. Þannig er sagt, að viðkvæðið sje býst jeg við, að annað yrði uppi átenþað i Norégi hjá jarðeigendum, sem hafa ingnum, ef borið væri saman við bestu
bygt vel upp bæi sina og þurfa að selja leiguliðakjör. Það er engin sönnun fyrir
jarðirnar, að ef þeir fái skaplegt verð þvi, að málstaður meiri hluta nefndarfyrir húsin, þá skuli þeir gjarna láta innar sje rjettur, sem háttv. framsögusjálfa jörðina fyrir ekkert. Hjer er því maður meiri hl. (B. H.) skýrði frá um
eugu breytt til hins verra. Og undar- sjálfseignarbændurna þar austur frá,
lega mega þeir menn vera gjörðir, sem þó að jeg efist ekki um, að rjett sje frá
tekur það mjög sárt, að ættmenn þeina, sagt, að þeir reisi vönduð steinsteypueða öUu heldur einhverjir fjarskyldir út- hús á jörðum sinum og gjöri þeim á
arfar, verði fyrir þessu tjóni, sem ekki annan hátt til góða, en leiguliðarnir hafkemur fram, fyrr en allur beini ættlegg- ist ekki að, en flytji af jörðunum, þegar
urinn er útdauður, eða hirðir ekki um húsin sjeu að hrynja ofan i höfuðin á
þeim. Þvi að við ætlumst ekki til, að
að nota ábúðarrjett sinn.
Vissulega er óhætt að gjöra ráð fyrir leiguliðaábúðinni verði fyrir komið eins
því, ef löggjafarvaldið fer hyggilega að og nú á sjer stað. Hjer er því engan
ráði sínu, að enginn geti sagt með sanni, samjöfnuð hægt að gjöra. Jeg er alveg
að minni hvöt verði fyrir erfðafestu- á sama máli og meiri hl. nefndarinnar
bóndann, að sitja jörð sina sæmilega um það, að ef leiguliðaábúðinni á. að
heldur en sjálfseignarbónann. Eina stóra haga framvegis eins og verið hefir, þá
mótbáran, sem hjer mætti koma með, komi ekki til mála að leggja neinar
er sú, að rjettindi erfðafestubóndans sjeu hömlur á þjóðjarðasöluna.
Jeg gjöri ekki mikið úr því atriði, sem
trygð um of, svo að dugnaðarmönnum,
sem utan við standa, sje gjört ókleift, hjer hefir verið hreyft, að lánstraust
að brjótaat áfraui og bola þessum ham- landsins ykist stórum við það, að lands*
ingjusömu mönnum, sem jarðirnar hafa, sjóður ætti allar jarðirnar i landinu. Þjóðburtu, þegar þeir eru ónýtir. Þessi mót- verjar eiga mikið af fasteignum ogþeir
gjöra ekki mikið úr þessu.
báta er ekki einskis virði.
Jeg skal svo ekki lengja umræðurnMeiri hluti nefndarinnar hefir engu
svarað þeirri ástæðu, sem þyngst veg- ar. Jeg vona, að háttv. deild samþykki
ut, að engar hörnlur eru reistar við þvi, þetta litla frumv. Það miðar'ðkki til
að tjdlfoeignarbœndur niði jarðir sinar. annars, en að gefa mönnum dálitinn umÞað er hörmulegt að sjá, hvernig sumar hugsunarfrest, til þess að átta sig á þessu
sjálfsábúðarjarðir eru setnar. Sjeð hefi mikla vandamáli. Það getur meira en
jeg siikar jarðir, þar sem kofarnir eru verið, að eftir þann tima verði jeg harð*
að drafna niður og hrynja, og tún og ur með þjóðjarðasölu. Það er komið
undir því, hver kjör leiguliða verða þá.
engjar komnar i hörmulegustu órækt.
Það, sem jeg vildi bæta við, var, þótt
Það hefir verið sagt, að yfirleitt megi
undarlegt
sje, um nefndarálit um verðþekkja þær jarðir úr, sem keyptar hafa
verið, svo miklu betur sjeu þær setnar tollinn, þvi þar er vikið að jarðeignaen aðrar jarðir. Þetta er sjálfsagt satt. málinu. Háttv. þm. Dal. (B. J.) teluf
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þar, að svo framarlega sem allar jarðeignir landsins yrðu þjóðareign, þá væru
eftirgjöldin ærnar tekjur fyrir landssjóð. Hann segir að jarðeignir landssjóðs sjeu 100 milj. kr. virði, og með
4 % eftirgjaldi geti þær því gefið landssjóði 4 milj. kr. árlegar tekjur. Þetta
er vitanlega alveg rjett reiknað, það er
að segja, ef jarðimar má meta svo hátt.
Samkvæmt landshagsskýrslunum eru
jarðarhundruð landsins samtals 85 þús.,
og hvert jarðarhundrað talið 150 kr.
virði. Jarðeignir landsins eru eftir þvi,
ekki 100 milj. kr., heldur 12—13 milj.
kr. virði, og afgjaldið yrði þá ekki 4
milj. kr., heldur eins að um */a milj. kr.,
með 4 % árlegu eftirgjaldi. Jafnvel
þótt húseignir í kaupstöðum, sem eru
20 milj. kr. virði, væru taldar með, yrði
eftirgjaldið ekki nema rúmlega 1 milj.
kr. Það er því ekki unt, að leggja
þann skatt á jarðirnar, að hann geti
komið í stað allra skatta og tolla. Hv.
þm. Dal. (B. J.) hefir krítað hjer heldur liðugt.
Löggjöfin á ekki heldur að hugsa um
það, hvern styrk landssjóður eða lánstraust hans hafi af þessu. Hún á miklu
fremur að lita á það, hvernig best verður haldið uppi góðum búskap í landinu,
og hvernig hægt er að tryggja sem
fiestum landsins börnum atvinnu og uppeldi við hollan atvinnuveg ogheilbrigðan, sem landbúnaðurinn er.
Guðmundur Eggerz: Aðalvopnið sem beitt er gegn okkur, sem viljum
hlynna að Bjálfseignarbúskap i landinu,
með því að að leyfa ábúendum að kaupa
jarðir sínar, er það, að lánstraust landsins rýrni við það. Háttv. 1. þm. Rvk.
(S. B.) vakti denna draug upp. Þetta
atriði er nú orðið svo margrætt, að jeg
skal ekki dvelja við það.
Það, sem gaf mjer ástæðu til þess að
biðja um orðið, var nefndarálit minni

hluta nefndarinnar. Þvi er ekki að
neita, að í þvi eru töluverð nýmæli.
Háttv. framsm. minni hl. (G. H.) kemur þar fram sem fyrsti islenskur socialisti og um leið sem fyrsti islenski aðalsmaðurinn. I byrjun nefndarálitsins er
hann socialisti, en aðalsmaður í endanum. í upphafi nefndarálitsins ætlast
hann til, að landssjóður eigi allar jarðeignir landsins, en seinast ætlast hann
til, að komið verði á sem fastastri erfðaábúð. Jeg get ekki betur sjeð, en að
það sje nokkurs konar landaðall, sem
hann ætlar sjer að stofna.
Fyrst skal jeg víkja að socialistanum.
Það stendur í nefndarálitinu, að jarðeignir ættu helst ekki að vera eign
einstakra manna. (Guðmundur Hannesson: Það er sagt, að það sje álit margra
góðra mauna). Það getur verið að nál. sje
ekki nál. rainni hl., heldur einhverra góðra
manna. Jeg verð þó að ganga út frá
þvi, að minsta kosti þangað til hinn
minnihlutamaðurinn hefir talað. En af
þessu, að jarðeignir eiga ekki að vera
eign einstakra manna, leiðir það, að
landssjóður á ekki að selja jarðir sínar,
beldur þvert á móti að kaupa allar einstakra manna jarðir. Jeg býst við, að
háttv. deildarmenn sjeu mjer Bammála
um það, að hjer sje um svo kallaða
jafnaðarstefnu að ræða, sem víðs vegar
úti um heim á marga áhangendur, en
en aldrei hefir rekið upp höfuðið fyrri
hjer á Alþingi íslendinga. Þegar öðru
eins stórmáli og þessu er slegið fram,
þá virðist mjer, að heimta megi, að tilraun sje gjörð til þess að rökstyðja það.
En svo er ekki gjört, heldur er alt uppi
i skýjunum. Eða hvernig hugsar minni
hl. sjer að þvi verði fyrir komið, að
landssjóður kaupi allar einstakra manna
jarðir? Jeg er á þeirrí skoðun, að ef
háttv. framsm. minni hl. (Q. H.) ætti
sjálfur jörð, þá mundi hann ekki hlaupa
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til þingsins, til þess að verða af með
hana, fyrir miklu minni peninga en hann
hefir gefið fyrir hana. Enda hefir það
oft viljað brenna við, að þeir, sem eru
sociaiistar i theoriunni, eru það ekki i
praxis. En það er líka sitt hvað. Úr
þvi að minni hluti er nú kominn inn á
þetta, þvi vili hann þá ekki halda áfram,
og leggja til, að öllum peningum og
verðmæti sje skift jafnt niður á milli
manna o. s. frv. o. s. frv.
Jeg verð að fara fljótt yfir svona loftkastalakent nefndarálit. Auðvitað eru
ýms atriði í þvi, sem jeg er að öllu
leyti sammála við minni hl. um. En það
eru lika atriði, sem ekki þurfti mikla
yfirvegun til að finna, svo sem það,
að æskiiegt væri, að landið væri sem
best ræktað, og að sem flest landsins
börn gætu fengið jarðnæði og sveitirnar framfleytt fleira fólki. Þetta vil jeg
lika og sjáifsagt fiestir.
Þetta er nú aðalinngangurinn, en siðan er nefndarálitinu skift niður í ýmsa
kafla, merkta 1., 2., 3„ 4. og 5.
Annar kafli gjörir ráð fyrir þvi, að hið
opinbera ráði yfir öllum jörðum á landinu. Það er vitanlega alveg rjett hjá
minni hlutanum, að meðan einstakir
menn eiga jarðirnar, eru þeir ekki fúsir á að skifta þeim niður á milli hinna
eða annarra. Ef ,jeg ætti jörð, mundi
jeg að minsta kosti ekki taka þvi með
þakklæti, ef Pjetur eða Páll, eða þó
hann hjeti Guðmundur, kæmi og heimtaði af mjer s/8 hluta af jörðinni til ábúðar. Ef iandið ætti jarðirnar, gæti það
náttúrlega skift þeim sundur eftir vild,
en þó ekki ef það bygði þær til lífstíðar. Á þessum kafla nefndarálitsins
er svo að sjá, sem minni hlutinn vilji
koma í veg fyrir, að menn vanti
jarðir til ‘ábúðar. Virðist hann gjöra
ráð fyrir, að hjer á landi sje mikil jarðekla. Mun minni hlutinn ekki hafa
hlaupið á sig hjer, og haft annað laad

fyrir augum, sem sje Danmörku? Guðmundur Hannesson: Hvaða vitleysa!)
Það er kunnugt, að landrými er lítið í
Danmörku, því að hana byggja um 3
miljónir manna, en landið er ekki nema
38 þús. □ km. Hjer eru að eins um
90 þús. íbúar, en landið 104 þús. □ km.
að stærð. (Guðmundur Hannesson: Hvað
mikið af því er ræktanlegt land?) Það
veit jeg ekki og enginn í deildinni.
(Guðmundur Hannesson: Minna en i
Danmörku). Fyrst þarf að veita fje til
að láta mæla landið, áður en hægt er
að segja það. (Guðmungur Hannesson:
Það hefir verið mælt). Það er ekki
búið að því enn. (Guðmandur Hannesson: Jú). Það hefir þá verið gjört í
gær eða í fyrradag. Nei, Danmörk er
lítið land i samanburði við fólksfjöldann, eins og kunnugt er, og það dugir
ekki að bera hana saman við ísland að
því leyti. Hjer er landrýmið langt fram
yfir það að vera nægilegt, enn sem komið er. Minni hlutinn hefir farið hjer
ógætilega að i rökfærslu sinni.
Þá skal jeg vikja að 3. kafla nefndarálitsins. Hann er um verðhækkun
jarða. Jeg skal játa, að jeg skil ekki
meginatriðið í þeim kafla, og þó hefi
jeg gjört mjer alt far um að komast
þar að einhverri niðurstöðu. Helst skilst
mjer, að minni hl. þyki ekkert i það
varið, að jarðeignir i landinu hækki i
verði, og telji það jafnvel til ills eins.
Jeg hjelt, satt að segja, að það væri þó
bæði hagur fyrir ábúandann og ekki
siður fyrir landið. Mig minnir, að það
væri háttv. þm. N.-ísf. (Sk. Th.), sem
vildi ekki að landssjóður seldi jarðir
sinar, vegna þess, að nú væru þær sem
óðast að hækka i verði, og landssjóður
tapaði verðhækkuninni, ef hann fargaði
þeim. Eitthvað heldur hann að i verðhækkunina sje varið. Hjer er að minsta
kosti mótsögn á milli háttv. þm. N.-ísf,
(Sk. Th.) og minni hlutans.
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Þá er það varhugaverð stefna, sem
kemur fram í 4. kaflanum, að öll verðhækkun á jörðum eigi ekki að koma
ábúandanum að notum, heldur landinu
í heild sinni.
Jeg get ekki sjeð annað en að þetta
sje hreinn og beinn »socialismus«. (Sigurður Sigurðsson: Hvað er ljótt við
það ?). Jeg er ekki að segja, að það sje
ljótt. En jeg er ekki »socialisti«. Annars vildi jeg beina þeirri spurningu til
háttv. 1. þm. Árn. (S. S.), ef hann ætti
jörð, sem væri 5 þús. kr. virði, og honum væru svo boðnar í hana 10 þús. kr.,
hvort hann mundi þá vilja afhenda landssjóði helminginn af verðinu. Jeg held, að
hann sneri upp á sig, og gjörði það ekki.
Jeg hugsa, að hann ljeti ekki landssjóð fá
5 kr. af því, hvað þá meira. Það er
alt annað að prjedika þessa stefnu en
að praktisera hana. Það er að sínu leyti
eins og þegar háttv. 1. þm. Ám. (S. S.)
er að prjedika sparnaðarstefnu fyrir
landssjóð, en þegar eitthvað á að gjöra
i Flóanum, þá vill hann ausa gulli,
silfri, kopar og .seðlum út úr landssjóði,
svo hundruðum þúsunda skiftir.
Jeg get ekki fallist á, að þessi lög
verði numin úr gildi, nema eitthvað
annað komi i staðinn, er bæti kjör leiguliða. Minni hluti nefndarinnar virðist
einnig ganga út frá því, að eitthvað eigi
að koma í staðinn. En hvað er það?
Jú, það er þessi erfðafestuábúð. En það
er að eins drepið á hana, ekki minstá,
hvernig henni skuli fyrir komið, hvað
þá að lagt sje fram frumv. um hana,
sera þurft hefðj, til þess að menn gætu
sjeð, um hvað væri að velja.
Háttv. þm. N.-ísf. (Sk. Th.) sagði, að
fje væri fleygt út í vitleysu, með því
að selja þjóðjarðir og kirkjujarðir, eins
og nú hefði tiðkast um hrið. Þetta nær
ekki nokkurri átt. Stjórnarráðið heflr
einmitt farið mjög varlega í það, að
selja þjóðjarðir og kirkjujarðir, svo var-

lega, að þó að sýslunefndir hafi lagt
með sölunni, hefír það synjað um sölu
á hverri jörðinni eftir aðra. Þetta er
mjer að minsta kosti kunnugt úr minni
sýslu.
Sami háttv. þm. (Sk. Th.) sagðist ekki
skilja það, hvers vegnaættiað fara að
gefa mönnum fje úr landssj.,þótt þeir hefðu
verið ábúendur á þjóðjörð í nokkur ár.
Það heflr enginn talað um slíkt.- Aftur
á móti virðist það ekki ósanngjarnt, að
t. d. maður, sem heífir verið ábúandi í
20 ár, hafi eitthvað gott af því; að honum sje ekki kastað út á klakann allslausum og hann fái enga borgun fyrir
umbætur þær, er hann hefir gjört á
jörðinni á eigin kostnað. Það er ósanngjarnt. Þetta finnur háttv. minni hl.
líka. Hann veit það, að eigi að fara
eins að og hann stingur upp á, þá verður jafnframt að semja lög, er á einhvern
hátt tryggi rjett leiguliða. En minni
hlutinn finnur engin ráð til þess.
En aðalástæðan, sem fyrir mjer vakir í þessu máli, er sú, að það er fengin reynsla fyrir þvi, að jarðir þær, sem
eru í sjálfsábúð, eru miklu betur setnar. Það er að visu satt, sem minni
hlutinn tekur frara, að það liggja ekki
fyrir neinar opinberar skýrslur um bætur á sjálfsábúðar og leiguliðajörðum. En
þótt svo sje ekki, þá er til reynslan
fyrir þessu, er jeg hefi sagt. Háttv.
þingmenn geta riðið um landið, og það
i þeim hjeruðum, sem þeir þekkja persónulega ekkert til, og samt mundu þeir
geta sjeð mun á sjálfsábúðar- og leiguliðajörðum. Þeir gætu bent á jarðimar
og sagt: »Þetta er þjóðjörð, þetta er
sjálfseignarjörðc. Og þetta er ósköp
skiljanlegt. Það er ekki neraa eðlilegt,
að menn hugsi meira um og hlynni
meira að þeirri jörð, sem þeir eiga sjálfir
og vita, að þeir sjálfir eða þeirra afkomendur njóta afurðanna af. Það er þvi
hjákátlegt, að halda öðru eins fram og
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þvi, að jarðir í sjálfsábúð sjeu fremur
niðurniddar. Það kann að vera um einstaka jörð, en alment eru þær mikið
betur setnar.
Jeg skal svo ekki fara fleiri orðum
um málið að sinni. Mjer er mjög ant
um, að þetta frumv. nái ekki fram að
ganga. Jeg veit um það, að þeir munu
vera margir viða um land, sem mundi
slá hinn mesta óhug á, ef þeir vissu,
hvað fram á að fara. Þeir, sem kunnugir eru i sveitum, þekkja það, hve
vænt mönnum þykir um jarðirnar sinar og hve sárt þeim tekur, að missa
þær. Þó þetta sje að sumu leytí tilfínningamál, þá hefir það samt nokkura þýðingu. Jeg get ekki fengið
mig til þess, að greiða atkvæði með því,
að svifta menn rjetti, sem þeir eiga, og
jeg er sannfærður um það, að það er
miklu heppilegra fyrir landið og betra
fyrir lánstraust þess, að jarðirnar sjeu
vel setnar af sjálfseignarbændum en
níddar niður af leiguliðum.
Stefán Stefánsson: Jegskalekki
vera margorður um þetta mál, enda heflr
margt verið um það talað. Það, sem veldur þvi, að jeg get verið stuttorður, er
það, að nefndarálit okkar meiri hluta
manna sýnir fullljóat afstöðu okkar til
málsins, og framsögum. okkar (B. H.)
hefir einnig tekið fram enn ljósar ástæður þær, sem við færum fram i álitinu,
og, að því er jeg fæ best sjeð, hrakið
ástæður þær, sem minni hlutinn bcr
fram i sínu nefndaráliti.
Mjer kemur það hálfundarlega fyrir
sjónir, að þetta frumv. um frestun á
framkvæmd laganna um sölu þjóðjarða
og kirkjujarða er fram komið, þar sem
jeg minnist þess ekki, að minst hafí
verið á þessi lög á einum einasta þingmálafundi i vor og því siður, að komið
hafí fram í þeim þingmálafundargjörðum, sem lagðar eru fram hjer á lestrAlþt. 1915. B. IU.

arsainum, nokkur ósk i þá átt, að nú
skuli frestað um fímm ára bil aliri sölu
á þjóðjörðum og kirkjujörðum. Þetta
tiltæki flutningsmanna kemur þvi öllum
almenningi mjög á óvart. Og þegar
litíð er tíl þess, að undirbúningur undir
þessi lög var meiri en venjulegt er um
önnur mál, þar sem umsagnar almennings hafði verið leitað um aðalstefnu
þess, og miliiþinganefnd skipuð í það,
sem starfaði að þvi, þá er þessi stefnubreyting nú þvi torskildari en annars
mátti við búast. Nefndin sendi fyrirspurnir í allar sýslur og jafnvel fíesta
hreppa á landinu um það, hvernig menn
litu á þetta mál og svörin voru alment
hin sömu, að menn væru málinu hlyntir
og óskuðu, að lög kæmust sem fyrst á,
er heimiluðu sölu opinberra jarðeigna.
Það er þvi undarlegra, sem undirbúningurinn var svona góður, áhugi manna
svona mikill og málið komið í fastar
skorður, að koma nú, upp úr þurru,
með uppástungu um, að eyðileggja lögin,
því auðvitað er það aðaltilgangur fíutningsmannanna.
Þetta frumvarp byggist því ekki að
nokkru leyti á þeim undirbúningi, sem
ætlast mætti til, að bygt væri á, þar
sem engin sönnun er færð fyrir þÝí, að
almenningur, sem áður var einhuga með
málinu hafí nú svo greinilega breytt um
skoðun i þessu máli, að ekki sje gjörlegt, að halda sölunni lengur áfram.
En svo skal jeg víkja nokkrum orðum að ræðum þeirra manna, er talað
hafa með þessari frestunarstefnu.
Skoðanir háttv. þingm. N.-ísf. (Sk.
Th.), virðast mjer svo fáránlegar skýjahugmyndir, að jeg skal að mestu leiða
hjá mjer að fara út i slikt hugmyndaflug, en þar sem hann telur þjóðjarðasölu baka landinu stórtjón, þá get jeg
ómögulega á það fallist, því jafnvel þó
að sumar opinberar jarðeignir hafí verið
110
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seldar lægra verði en vel var fyrir þær betur setnar en þær, sem hefðu verið i
gefandi, sem þá er sök matsmanna og sjálfsábúð um lengri tíma. Sje þetta
stjórnarráðsins, þá er óneitanlega betur rjett, þá er enginn vafi á þvi, að salan
með jarðirnar farið í sjálfseign yflrleitt á að vera heimil, því það gegnir engen i leiguábúð, og það er þó mest um um svörum, að sjálfseignir sjeu og hafi
vert, því endurbætur á jörðunum í land- verið verr setnar, þótt lengi hafi verið í
inu, er beinn þjóðarhagur, hvort heldur sjálfseign, en opinberar eignir yfirleitt.
að sá hagur rennur beint til landssjóðs
Þá kemst minni hlutinn svo að orði
eða sjálfseignarbóndans, og að gjöra þessa í áliti sínu undir c.-lið:
»Allar húsa- og jarðabætur, er ábúverulegan mun er því skammsýni. Að
andi gjörir á jörðinni, eru hans eign
sjálfseignir skiftist sundur í smá parta
kemur að vísu fyrir á stöku stað, en
og greiðast honum eftir sanngjörnu
eftir kenningu þingmannsins, að allir
mati, ef hann fer frá jörðinui. Þð
skal eigi hœrra metið en svo, að svari
fái land til ábúðar og ræktunar, sem
þess eru umkomnir, þá ætti það ekki
þvi afgjaldi, er leigja mœtti jörðina
fyrirt,
að standa i vegi fyrir sölu þjóðjarða.
Þessi ástæða er því ekki veigamikil.
Hjer lendir minni hlutinn í þeim vanda,
Þá gat sá sami þingmaður (Sk. Th.) þess, er hann kemst ekki slysalaust frá, því
að landssjóður væri sá besti landsdrott- ekkert rjettlæti er það, gagnvart ábúinn. Því skal jeg ekki neita, að svo er anda, sem þó ekki hefir bygt nema
venjulega, en þó eru á því nokkrar nauðsynleg hús, að draga svo af sannundantekningar, sjerstaklega hvað það virði þeirra, að svari því afgjaldi, er
snertir, að veita álitlegustu umsækjend- leigja má jörðina fyrir. Með öðrum orðum ábúðina, sem þá hlýtur að vera um, að gjöra manninum þvi tilfinnanfyrsta áhugamál landsdrottins við hver legra tjón, sem hann hefir vandað meira
ábúandaskifti. Þá vildi háttv. framsm. til bygginganna. Nei, hjer er einmitt
meiri hl., 1. þm. Húnv. (G. H.), að þessi að tala um einn verulegan galla
5 ára sölufrestur væri geflnn til þess, eða annmarka á leiguliðaábúðinni, enda
að athuga málið á ný. Til þess er þvi hafa fráfarendur orðið að kenna á honað svara, að við, Bem álítum jarðir bet- um. Húsa- og jarðabætur verður að
ur famar i sjálfsábúð en leiguábúð, get- meta sanngjörnu verði, án tillita til eftirum ekki fallist á þessa stefnu frumv., gjalds, svo lengi, sem slikt eykur gildi
og hvers ættu þá þeir að gjalda, sem jarðarinnar, og eigandi á að borga að frá*
framvegis óska að fá ábýlisjarðir sinar dregnu þvi, sem jarðabæturnar hafa end*
keyptar? En auðvitað verður að heimta urgoldið fráfarandanum; annað virðist
og treysta því, að jarðirnar sjeu seldar mjer ekki geta komið til mála.
fullu verði. Vafalaust eru þess fá dæmi,
að sjálfseignarjarðir sjeu hörmulega útFramsögum. minni hl. (Guöm.
leiknar, kofarnir drafni og hrynji niður Hannésson): Mjer kom það á óvart
og tún og engjar sjeu í órækt, og vafa- um jafn lærðan mann og háttv. 2. þm.
laust mætti fínna þessa fleiri dæmi með- S.-Múl. (G. E.), að hann skyldi vera jafn
al leigujarða. En eftir þvi, sem þing- ófróður og ræða hans bar með sjer um
manninum sagðist, þá ætti þetta þó ekki almenn undirstöðuatriði þeirrar fræðiað hindra söluna, því jafnframt tók hann greinar, er hjer er verið að tala um.
fram, að þær þjóðeignir, sem seldar Hann kallaði uppáatungu okkar minni
hafa verið ábúendum, væru langtum hlutans »socialismus«, en annars kom

1749

Þingmannafrumvörp, feld eða vísað til stjómarinnar.

1750

Þjóðjarðaisla og kirkjujarða.

það fram i ræðu hans, að honum er
ekki vel ljóst hvað >socialismus< er.
»Socialismus< er auðvitanlega góð stefna,
heflr sina kosti og líka lesti, en því fer
fjarri, að jafnaðarmenn einir haldi þvi
fram, að allar jarðir eigi að vera þjóðareign. Það gjöra menn úr öllum flokkum. Þeir eru ekki í meiri hluta i heiminum, en i öllum löndum eru til margir
menn, sem hafa þessa trú, og hafa fært
góð rök fyrir máli sínu. Jeg skal að
eins nefna mann eins og Loyd George.
Hann hefir ekki verið talinn neinn jafnaðarmaður, en þó fara uppástungur hans
i þá átt, að gjöra alla bændur að leiguliðum landsins, og færir hann góð rök
fyrir sinu máli.
Hinu aðalatriðinu i ræðu háttv. þm.
(G. E.), að minni hlutinn vildi halda
uppi einskonar aðalsmensku, sleppi jeg,
því að það datt einhvern veginn botninn
úr því i ræðu hans sjálfs.
; Yflr önnur atriði get jeg farið fljótt.
Jeg spurði áðan vel lesinn mann i þeira
efnum, hvort hann hefði nokkuro tima
heyrt getið um skattafræðing, sem ekki
teldiþaðrjettmætt, að sú verðhækkun,sem
yrði á landareign, og ekki væri fyrir
atbeina ábúanda, yrði að mestu leyti
eign hins opinbera. Hann svaraði þvi
auðvitað neitandi. Þetta kom háttv. 2.
þm. S.-Múl. (G. E.) ókunnuglega fyrir.
Jeg get ekki að þvigjört, en taki hann
hvaða fræðibók, sem er, er um slík mál
talar, og hann mun flnna, að jeg segi
satt.
Timans vegna fer jeg ekki út i fleiri
atriði i ræðu háttv. 2. þm. S.-Múl. (G. E.),
en skal leyfa mjer að minnast á tvö
atriði I ræðu háttv. 2. þm. Eyf. (St. St.).
Jeg játa það, að almenningur mun yfirleitt hafa verið og vera fylgjandi sölu
þjóðjarða, en jeg fæ ekki sjeð, að jeg
og aðrir þingmenn megi ekki hafa aðra
meiningu um það en almenningur, Og

þótt kjósendur vilji mig ekki fyrir þingmann fyrir bragðið, þá mun jeg ekki
setja það fyrir mig.
Svo ætla jeg að gjöra dálitið betri
grein fyrir þvi, sem mestum deilum
heflr valdið i þessu máli. Háttv. 2. þm.
Eyf. (St. St.) talaði mikið um það, hversu
ábúandi liði við það, að verk hans á
jörðinni yrðu ekki hærra metin en sem
svaraði þvi, er hægt væri að fá af jörðinni, ef bún væri leigð. Jeg skal skýra
þetta mál fyrir háttv. þm. með einföldu
dæmi. Segjum sem svo, að háttv. 2.
þm. Eyf. (St. St.) eigi jörð, sem jeg sje
leiguliði á. Jeg gjöri þær einar endurbætur á jörðinni, að jeg byggi þar hrútakofa. Segjum enn fremur, að jeg fyndi
upp á því, að gjöra veggina á kofanum 10 álna þykka, í stað þess sem
venjulegt er. Nú þegar jeg fer er enginn vafí á því, að jeg hefl lagt ákaflega
mikið strit og kostnað í kofann. Nú
vil jeg spyrja: Vill hann borga mjer
kofann, svo sem hann hefír kostað mig,
er jeg fer frá jörðinni? Jeg býst við,
að hann segi sem svo, að honum hafl
engin þægð verið 1 þvi, að jeg bygði
kofann með svo þykkum veggjum, en
kofann skuli hann borga mjer eins og
hann hefði verið með meðalþykkum
veggjum. Jeg hygg, að hann heföi rjett
fyrir sjer I þessu, því að þótt jeg hafl
lagt mikið strit i þetta óþarfa verk, þá
er gildi jarðarinnar ekki aukið við það.
Dæmið um kofann getur gilt um allar þær endurbætur á jörðinni, sem nýr
ábúandi metur ekki að neinu eða telur
óþarfar, en svo vill oft verða með dýrar byggingar. Þetta er algengt ytra,
að menn byggja meira en jarðimar geta
borið og tapa fje sinu á þann hátt.
Þjóðverjar áminna stranglega húsmenn
sína og smábændur, að forðast verði
allan óþarfa kostnað við byggingar, fara
ekki eftir því, sem æskilegt væri, held110»
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ur láta sjer nægja með það, sem nauðsynlegt sje og jörðin geti borið. Því
fje, sem fari fram úr því, sje kastað í
sjóinn. Þeir fái það sjaldnast endurgoldið. Og þótt um einstaklingseign sje
að ræða, þá tapast venjulega það, sem
leiguliði metur lítils eða einskis. Hjer
er því fjarri því, að nokkur rjettur sje
fyrir borð borinn. Gallarnir eru hinir
sömu, hvort sem um sjálfseign eða þjóðjörð er að ræða.
Bjðrn Kristjánsson: Jeg get
ekki að því gjört, að jeg verð að styðja
frumv. á þgskj. 54, en það er af sjerstökum ástæðum. Jeg vona sem sje, að
timi vinnist til þess, að koma þessu
máli í það horf, sem upprunalega var
til ætlast, sem sje að tryggja meiri
sjálfsábúð en nú er, og leiðin til þess
er að minni hyggju löggjöf um erfðafestuábúð. Jeg á ekki víð erfðafestuábúð, sem hingað til hefir verið ofan á
hjer í deildinni, heldur erfðafestubúð
með óbreyttu afgjaldi, hve mikið sem
maður bætir jörð sína. Jeg geng út frá
því, að jarðeignirnar sjeu metnar eins
og þær eru, þá er salan fer fram, og
afgjaldið verði svo miðað við virðingarverðið.
Erfðafestuábúðin verður að vera með
rjetti til að selja eða veðsetja jörðina,
og að selja hana næsta ábúanda. Árgjaldið standi sem 1. veðrjettarkvöð á
eigninni og sje óbreytanlegt. Þegar svo
er komið, þá er jörðin sönn' eign ábúandana, eða að minsta kosti finnur hann
ekki til annars en að svo sje, og hann
finnur þá, að hann nýtur þess eða geldur, hvernig hann fer með jörðina.
Það er nú auðvitað, að kvartað myndi
verða yfir því, ef landssjóður fengi ekki
þeim mun meira eftirgjald, sem jarðir
hans stiga meira í verði. En ef þjóðarauðurinn eykst við það, að landsetar
fá að njóta handaverka sinna, þá ætti

það að vera eins gott. Ef þessi leið
væri farin, þá myndi landið smám saman kaupa jarðir eftir því, sem efni leyfðu,
til þess að selja þær ábúendum á þenna
hátt. Eins og nú er, sjást þess oft
dæmi, að menn eru að brjótast í að
kaupa ábýlisjarðir sinar, þótt þeir geti
það ekki, án þess að rýra búpening sinn
tilfinnanlega. En með því lagi, sem jeg
benti á, gæti hver fátæklingur orðið
sama sem sjálfseignarbóndi, án þess að
til þess þyrfti að taka, að rýra bústofninn.
Jeg hefi tekið þetta fram til athugunar fyrir þá, sem styðja vilja sjálfsábúð, og jeg er einn í tölu þairra, vegna
þess, að jeg er sannfærður um það, að
þetta er eina rjetta leiðin í þá átt. Þess
vegna álít jeg lika, að rjett sje að samþykkja þetta frumv. nú, og leggja svo
fyrir næsta þing frumv. um erfðafestuábúð, og vona jeg, að háttv. deildarmenn hafi skilið af orðum mínum,
hvernig jeg ætlast til að aðaldrættirnir
í því frumv. verði.
Framsðgum. meiri hl. (Bjðrn
Hallsson): Jeg mun að eins gjöra fáar athugasemdir, því að þótt jeg hafi
skrifað hjer upp hjá mjer ýmislegt, sem
jeg ætlaði að svara, þá hefir nú háttv.
2. þm. Eyf. (St. St.) að ýmsu leyti tekið
af mjer ómakið.
Háttv. þm. N.-ísf. (Sk. Th.) sagði, að
þjóðjarðasalan hefði bakað landinu stór
tjón, með því að virðingarverðið hefði
verið of lágt. Jeg skal játa það, að
þau tilfelli munu hafa verið til, að jarðir hafa verið of lágt virtar, en þau
nægja ekki til þess, að rjettlæta algjörlega það, sem hann sagði. Matið hefir
aðallega verið miðað við það, að jarðarafgjaldið sje 4% af verðinu, en sú regla
er þó engan veginn ófrávíkjanleg, og auk
þess hefir stjórnarráðið alt af heimild
til að hækka verðið, ef það virðist óeðli-
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lega lágt. Sýslunefndir hafa og ihlutunarrjett um þessi mál, og venjulega
munu þeir menn vera nefndir til þess
að virða jarðimar, sem óhætt er að
treysta, svo að ekki er ástæða til að
ætla, að landinu hafl oft verið bakað
tjón á þenna hátt.
Háttv. þm. sagði, að margar af þessum jörðum sjeu nú, eða verði brátt, i
tvöföldu verði við það, sem landið fjekk
fyrir þær. Það getur verið, að svo sje
nú; það fer nokkuð eftir því, hvemig
blæs fyrir landbúskap og umbótum á
jörðunum, og þó að nú gangi alt vel,
þá er ekki vist að svo verði framvegis.
Hann sagði og, að hann væri okkur
ekki sammála um það, hve athugavert
það væri, að útlendingar næðu tökum
á jörðunum. Jeg er þar á gagnstæðri
skoðun honum. Jeg vil ekki að þeir
kaupi hjer mikið af jörðum, fossum eða
öðrum nytjum, og eignist hjer þannig
óeðlilega mikil itök. Enn fremur kvað
hanD litla tryggingu fyrir því, að jarðirnar hjeldust i sjálfsábúð, lengur en til
þess að kaupendurnir væru dánir. Jeg
held nú samt sem áður, að venjan og
reynslan sje sú, að afkomendur og erfingjar þeirra sitji jarðirnar og njóti
þeirra. Það er aðalreglan.
Þá er háttv. 1. þm. Húnv. (GL H.).
Jeg verð að segja það, að mjer þótti
það einkenilegt, þegar hann var að tala
um los það, sem yrði á áframhaldandi
sjálfsábúð á seldum þjóðjörðum. Hann
tók það dæmi, að ekki þyrfti annað en
að maður fengi ekki stúlku, þá þyti
hann frá jörðinni til Ameríku. Mjer er
nú spurn, hvort eigi mætti alveg eins
vikja þessu við upp á erfðafestubændurna, eða býst þingmaður við, að þeir
eigi aldrei börn? Þetta dæmi sannar
þvi ekkert málstað minni hlutans. Hv.
þm. sagði, að sjálfseignarbændur fengju
ekki nóga borgun fyrir mannvirki á

jörðum sinum, ef þeir seldu. Það getur viljað til, að svo fari, ef selt er, en
mjög algengt er það ekki, því að oftast
ganga jarðirnar að erfðum og halda
áfram að vera i sjálfsábúð.
Sami háttv. þingm. sagði, að ef hann
ætti jörð, þá vildi hann heldur gefa
sveitarfjelaginu hana en að börn hans
erfðu hana, til þess að tryggja framvegis góða ábúð á henni. Jeg veit nú
ekki um gjafmildi hans, en hins vegar
hygg jeg, að tryggingin yrði miklu
meiri, ef jörðin gengi í erfðir, fyrir því
að börnin hans nytu jarðarinnar, heldur en ef hann gæfí sveitinni hana. Þá
talaði háttv. þingm. unr hrútakofa, en
það var bersýnilega meinloka hjá honum. Jeg hefl aldrei heyrt getið um 10
álna þykka veggi á slíkum kofa, og
engum gæti dottið í hug, að sanngjarnt
væri að láta menn fá fult verð fyrir
svo heimskulegar byggingar. Þetta er
því talað út í loftið. Alt öðru máli er
að gegna um nauðsynleg hús, sém gjörð
eru af skynsamlegu viti. Annars var
þessum kafla í ræðu hv. framsm. minni
hlutans (G. H.) beint til háttv. 2. þm.
Eyf. (St. St.), og býst jeg við, að hann
svari þessu. Og jeg álít enn, eins og jeg
tók fram i framsöguræðu minni, að einn
af aðalþröskuldunum í vegi fyrir erfðafestuábúðinni sje sá, að menn fái ekki
sanngjarna borgun fyrir umbætur á jörðunum, þegar skift er um ábúð. Eiginhagsmunahvötin verður einlægt sterkust, til verulegra umbóta, ef menn eiga
jarðirnar sjálflr.
Framsög'um. minni hl. (Gnðm.
Hannesson): Það er alveg keiprjett,
að ekki á að borga fyrir óþörf hús,
nema alveg sjerstaklega standi á. En
hvaða hús eru óþörf? Þau hús, sem
eru stærri, dýrari og erfiðari, en þarf á
jörðinni. Þörfu húsin fást borguð fullu
yerði, þegar fram i sækir, en það er a&
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eins erfitt í bili, að fá fult verð fyrir
þau, þótt ekki sjeu þau íburðarmikil,
sökum þess, að menn eru bjer dýrum
húsum óvanir. Það hverfur þegar tímar liða. Hjá ninu verður ekki komist,
að menn freistast oft til að byggja dýrar
en svo, að fult verð fáist fyrir bjá þeim,
sem næstur kemur, og vill slikt fje tapast hvort sem jörðin er sjáifseign eða
eða ekki.

sem treysta verður til þess, áð meta
allar bætur á jörðinni, ekki siður sanngjarnlega gagnvart fráfaranda en jarðareiganda, og væri nú t. d. háttv. 1.
þm. Húnv. (G. H.) fráfarandi, þá mundi
honum hæglega geta dottið í hug, að fá
fult verð fyrir hrútakofann sinn, án
alls tillits tíl þess, hversu hátt eftirgjald
kotið leigðist fyrir, og það teldi jeg lika
ofur eðlilegt, þegar út frá því er gengið, að kofabyggingin hafi þó verið nauðsynleg, hvað sem 10 álna veggjaþyktinni liður.

Stefán Stefánsson: Það eru að
eins örfá orð út af dæminu sem háttv.
framsögum. minni hlutans (G. H.) kom
fram með sinu máli til sönnunar. Hann
var auðsjáanlega kominn i algjörðan
bobba með þá skoðun sina, að fráfaranda skuli aldrei greitt hærra gjald fyrir húsa- og jarðabætur en því afgjaldi
svarar, sem jörðin byggist fyrir, og mat
úttektarmanna skuli algjörlega miðað
við þennan mælikvarða. Til þess að
hrekja mótmæli min gegn þessari fráleitu skoðun, þurfti hann að byggja
hrútakofa með 10 álna þykkum veggjum, og ætlaði þannig að sanna eina
fjarstæðuna með annarri. En ef við
tökum eðlilegt dæmi, og segjum, að fráfarandi hafi flutt á jörðina fyrir 3 árum, niðurnidda að húsum og öðrum
mannvirkjum, fengið þá i álag 2—300
kr., en svo kostað til nauðsynlegra húsabóta og annarra endurbóta á jörðinni,
2— 3000 kr. Getur þá háttv. þm. búist
við því, að nokkur matsmaður, mæti
ekki alt fjárframlag fráfaranda meira
en það, sem svaraði hæfilegum eftirgjaldsauka árlega, eða mundi nokkur
viðtakandi vilja taka jörðina, þrátt fyrir
þessar miklu húsabætur, fyrir aukiðárlegt eftirgjald, sem næmi fullum 100
krónum? Nei, það mundi fara fjarri
þvi. Og þess verða menn vel að gæta,
aðþótt þeir eigi landsstjórnina fyrir
landsdrottinn, þá er það ekki hún, sem

Sigurður Gunnarsson: Jeg ætla
ekki að fara að rökræða þetta mál. Jeg
álit, að hjer hafi komið fram frá báðum
hliðum í þessum löngu umr. rök, sem
vert er að hlusta á. En hins vegar get
jeg naumast imyndað mjer, að háttv.
flutningsmenn búist við því, að þetta
frumv. nái hjer fram að ganga í þetta
sinn, og það þegar af þeirri ástæðu, að
kjósendur landsins hafa að sjálfsögðu
eigi verið vigaari um nokkura hlut en
þann, að lög þessi myndu haldast óbreytt
fram yfir þetta þing. Það myndi þvi
koma alveg flatt upp á alþýðu manna,
óf þeim væri nú alt í einu breytt.
Jeg hefi heyrt, að þessi frestunarlög
ættu að vera til þess, að undirbúaannað og heppilegra fyrirkomulag en það,
er nú tiðkast, en jeg sje ekki betur en
að það verk mætti framkvæma alveg
eins fyrir því, þó að ekki kæmi til
þessarar frestunar. Ejósendur landsins
hafa efiaust búist við því, að mega halda
áfram að kaupa jarðir sinar, og hafa nú
sjálfsagt margir ráðstafanir því til undirbúnings, og sje jeg þvi ekki, að koma
megi nú þeim að óvörum með þessi lög,
og tek jeg ekki þetta fram af þvi, að
jeg ætli mjer að fara að deila neitt um
kosti eða lesti þjóðjarðasölunnar i sjálfu
sjer, heldur af þvi, að svona horfir nú

ræður matinu, heidnr úttektarmeonjmir,
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Pjetur Jónsson: Jeg vil að eina
taka það fram, að jeg vona, að þetta
frumv. verði samþykt, þrátt fyrir það,
aem háttv. þm. Snæf. (S. G.) sagði áðan.
Jeg vona, að það sjeu ekki svo margir
landsetar á þessum jörðum, sem gjört
hafa undirbúning til ábýliskaupa, að
með þessu verði sjerlega mikið brotið
á móti væntanlegum kaupendum á næsta
ári. Þetta er hvort sem er ekki nema
frestur, og má vel vera að næsta Alþingi komist að þeirri niðurstöðu, að
upphefja frestinn fyrir breyttar kringumstæður.
Ástæðan hjá okkur var aðallega sú,
að óheppilegt virðist að aelja jarðir nú,
þegar peningaverð og peningaástæður
eru svo mjög á reiki. Alt stingst á
endum, og ekkert er að vita hvernig
fer eftir ófriðinn, og jeg legg mikla
áherslu á það, að engu er spilt, þó að
ábúendur biði þetta stutta tímabil með
að fá jarðir sinar keyptar. Það er sem
sje regla, að erfíngjar fyrri ábúenda
sitja fyrir, þá er leiguliðaskifti verða,
svo að það er trygt, að kauparjetturinn
gengur ekki úr ættinni, þótt þessi frestur verði.

Jeg hefi oft talað um þetta mál áður,
og hefí þar litlu við að bæta, enda álit
jeg nefndarálit minni hlutans mjög rækilegt og er háttv. framsögum. (G. H.) i
flestu samdóma.
ATKVGR.:
Nafnakall var við haft um fruravi á
þgakj. 54, og var það fe.lt með 14: 8
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c.
Frumvörp, tekin aftur.
1. Harðindatrygging búfjár.
Á 8. fundi í Nd., föstudaginn 16. júlí,
var útbýtt
Frumvarpi til laga um harðindatrygging
húfjdr (A. 34).
Á 10. fundi í Nd., mánudaginn 19.
júli, var frv. tekið til 1. u m r.

jeg álít það bæði viturlegt og sjálfsagt,
að setja tryggileg lög, til þess að reisa
skorður við þessari þúsund ára gömlu
búnaðarsynd okkar íslendinga, að fella
fje í hörðum vetrum.
Það er eitt grundvallaratriði, sem
deilt hefir verið um í löggjöfinni, hvort
leggja ætti á menn lagaskyldu i þessu
Flutningsm. (Bjarni Jónsson): efni, eða láta sjer nægja með heimildÞegar Torfi heitinn i Ólafsdal sendi arlög. Torfi í Ólafsdal hallast fremur
þingmönnum bækling í vetur með þessu að heimildarlögum, og mjer hefir heyrst
frumv. í, hafði jeg einsett mjer, að láta Dalamenn vera þeim hlyntari. Jeg fyrir
það koma til umræðu hjer á Aiþingi. mitt leyti efast um, að hægt sje að ná
Jeg taldi sjálfsagt, að þingið tæki til takmarkinu með heimildarlögum; er
meðferðar hugsanir og skoðanir jafn- hræddur um að margir hreppar muni
merks manns og reynds að áhuga og skella skolleyrunum við þessu, en væntvitsmunum á þvi efni, sem frumvarpið anlega verður þetta atriði rætt í nefnd,
fjallar um.
og hún kemst þá að einhverri niðurSíðan er jeg kom í kjördæmi mitt, urstöðu um, hvað tiltækilegast sje i
fjekk jeg áskoranir um það sama, sem þessu efni. Jeg vil geta þess, að sumir
jeg hafði ætlað mjer að gjöra, sem sje, þingmálafundir i Dalasýslu komust að
að bera frumv. fram á Alþingi, fá það þeirri niðurstöðu, að rjett væri að samþar íhugað og rætt og gjört að lögum, þykkja heimildarlög, en skylda jafnef mönnum fjelli það i geð.
framt alia hreppa til þess, að gjöra
Nú er þessi ágætismaður, sem frumv. hreppssamþyktir um málið, en þeir að
hefir samið, dáinn, og ætti þá enn frem- öðru leyti rjeðu sjálfir fyrirkomulaginu.
ur að vera ástæða til að taka mál- Torfi i Ólafsdal hefir skrifað itarlegar
ið til rækilegrar íhugunar, og láta athugasemdir við frumv., og gjörtáætlekki undir höfuð leggjast, að sýna un um kostnaðinn við lögin, og getur
höfundinum þann vott virðingar og það orðið til mikils stuðnings nefndinni.
þakklætis, að ganga sem best frá Fyrir skömmu var kosin hjer I deildmálinu.
inni, samkvæmt samþyktri þingaályktJeg ætla ekki að lengja umræðurnar unartillögu þar að lútandi, landbúnaðmikið, en vil að eins lýsa yfir því, að arnefnd, og get jeg ekki sjeð, að þetta
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mál.eigi heima i annari nefnd. Það er
lika venjuleg hæveraka, að leyfa flutningsmönnum frumv. sæti í nefndum
þeim, er um málin fjaila. Nú vill svo
vel til, að jeg á sæti í landbúnaðarnefndinni, og er flutningsmaður þessa frumv.
Jeg vænti þvi, að háttv. deild vísi frv.
til þessarar nefndar, og gjöri það að
tillögu minni.
Bggert Pálsson: Frumv. þetta,
aem hjer liggur fyrir, er allstór lagabáikur. Má segja svo, sem hjer sje um
nýja stefnu að ræða i harðinda-, horfellis- eða forðagæslulöggjöf vorri. Og
mjer dylst það ekki, að frumv. verður
að athuga i nefnd. Bæði er það sjálfsögð skylda gagnvart semjanda frumv.,
Torfa sáluga í Ólafsdal, og það verður
ekki gengið þegjandi og nefndarlaust
fram hjá svona mörgum og margvislegum uppástungum. Spursmálið er þá
að eins það, hvaða nefnd eigi að fjalla
um málið.
Fyrir skömmu lá hjer fyrir hv. deild
annað frumv., sem fór fram á afnám
forðagæslulaganna. Svo fór, að sjerstök nefnd var kosin, til þessaðathuga
það frumv. En milli þessara tveggja
frumv. virðist mjer allnáið samband.
Verði nú þessu frumv. vísað til landbúnaðarnefndar, eins og háttv. flutnm.
(B. J.) stingur upp á, en ekki til forðagæslunefndarinnar, þá fæ jeg ekki
annað sjeð en að afstaða nefndanna og
þingdeildarinnar verði talsvert óviðfeldin, og getur það einnig orðið óheppilegt
fyrir. málin. Jeg vil þvi leggja það til,
að þessu frumv. verði visað til nefndarinnar, sem kosin var í frumv. um afnám foröagæslulaganna. Það er ekki
svo að skiija, að mig fýsi til þess að
fást við þetta frumv., heldur ber jeg
þessa tillögu fram vegna hins nána
sambands frumvarpanna, sem gjörir það
Alþt. 1915. B. IIL

óhjákvæmiiegt, að sama nefndin athugi
þetta ekki.
Guðmundur Hannesson: Mjer
þykir rjett að vekja athygli væntanlegrar 'neíndar í þessu máli á þvi, að
margt er athugavert við frumv. þetta,
engu síður en frumv. það, sem nýlega var borið fram um að afnema
forðagæslu'lögin. Jeg er samdóma þeim
mönnum, sem hvorki telja það hyggilegt eða sæmandi fyrir þingið, að semja
þýðiugarmikil lög og fella þau síðanúr
gildi, áður en telja má að nokkur
veruleg reynsla sje fengin fyrir þvi
hversu þau gefast. Að öðru leyti fæ
jeg eigi betur sjeð en að flestir sömu
gallarnir sjeu á þessu frumv., sem nú
eru taldir forðagæslulögunum til foráttu.
Skoðanir eru fleiri, skýrsluhald engu
minna nje einfaldara og kostnaður meiri,
að minata kosti fyrir landssjóð. Forðagæslumenn hafa lítið vald eins og nú,
viðurlögin fyrir vanrækslu hin sömu,
sektir og kærur eftir á, sem að engu
haldi koma, þótt illa hafí farið. Efbera
skai saman kostnaðinn við þetta frumv.
og forðagæslulögin, verður að miða við
landið alt, og þá fer hann yfir 80 þús.
kr. á ári. Það verður að gjöra sjer
grein fyrir þvi, hvaðan á að taka fje
þetta, en í raun og veru hlýtur kostnaðurinn að verða miklu meiri, eða gagnið að lögunum tvisýnt, því að litið dregur það í harðæri, þótt aukreitis heyfbrði á bæ sje einir 3 hestar og af
kommeti 200 pund. Þó gjört sje ráð
fyrir þvi, að fjöldi heimila sje birgur,
er þetta tæpiega helmingurinn af þvi,
sem þyrfti, ef að verulegu gagni skal
koma.
Aðalbreytingin frá forðagæslulögunnm er sú, að hjer er að rseöa um heimildarlög. Frjálslegra er þetta að visu,
en aftur hæpið, að lögin komi þá að
111
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tilætluðum notum. Jeg sje að minsta um breyting eða afnám ungra laga. En
kosti ekki, að timi sje kominn til að kaupstaðarbúar geta siður um þetta frv.
gjöra svo stórfelda breytingu á lögun- talað af reynslu en sveitabændur. Og
um. Lægi nær að samþykkja líka háttv. samþingm. minn (E. P.) hefir
breytingu á forðagæslulögunum og hjer fært svo ljós rök að þvi, að full reynsla
var borin upp á siðasta þingi, óg mið- sje fengin fyrir þvi, að lögin sjeu alaði til þess að auka vald forðagæslu- gjörlega ónóg og óþörf, að því verður
manna, svo að þeim væri fært að forða ekki á móti mælt. Jeg skal játa það,
fje manna frá hordauða, en sektir og að semjandi frurav., Torfi í Ólafsdal, og
kærur fjellu niður. Það má vel vera, frumv. sjálft er þess fullkomlega vert,
að þessi lög sjeu nauðsynleg, en satt að það komi fyrir þingið, þótt mjer á
að segja virðist mjer, sem þingmanni hinn bógiun geti ekki dulist, að talsfyrir bændakjördæmi, að bændum sje verðir agnúar eru á frumv., og sumir
að mörgu leyti skömm gjörð með ýms- þeirra talsvert stórir. Jeg ætia samt
um ákvæðunum. Það er alveg eins ekki að fara mikið út i það i þetta sinn,
og við færum að setja sjómönnum lög en vii þó benda háttv. deild á stærsta
um það, að þeir mættu ekki róa neglu- agnúann, sem á frumv. er, að minu
lausir. Bændur þekkja flest vel, er að áliti. Það er hinn mikli kostnaðarauki
þenu máli lýtur, en það, sem dregur þá, og fyrirhöfn, • sem af samþykt frumv.
er hagnaðarvonin, vonin um, að alt mundi leiða, bæði fyrir landið alt og
gangi nú vel að þessu sinni, og reynist einstök hjeruð. Jeg álít það algjörlega
svo, þá er oft mikill gróði i aðra hönd. óþarft, þegar launaðir eru tveir menn
Það er gróðavonin, sem freistar manna. með dagpeningum, að hafa þá að auki
Sem dæmi þessa get jeg nefnt úr minu einn mann til á föstum launum. Heppikjördæmi siðastliðið ár. Sumarið var legast álit jeg, og svo álíta þeir menn,
ilt fyrir bændur. Með ásetning fóru er reynslu hafa, að engin lög sjeu um
þeir bil beggja, fækkuðu fjenaði að mun, þetta efni. En vilji menn hafa nokkur
en þó eigi svo, að hlítt hefði í hörðum lög, þá er jeg hlyntari heimildarlögum,
vetri. En fyrst vel gekk, þá græddist þó ekki sams konar og Torfi í Ólafsmönnunum efiaust talsvert fje. Það er dal ætlast til. Jeg hygg, að tillögur
þessi von, sem dregur menn, og margir Sigurðar bónda á Selalæk i þessu efni,
djarftæku mennirnir efnuðust vel. En sem lesa má i dagblöðum og timaritslikur hugsunarháttur er eigi að síður um, sjeu mikið skynsamlegri, og vil
ekki góður, og slikur búskapur getur jeg ráða háttv. nefnd til þess, að afla
ekki kallast menningarbúskapur.
sjer þeirra og taka þær til íhugunar.
Jeg álít þær- bæði kostnaðarminni og
Einar Jónsson: Jeg skal ekki jafnframt tryggilegri, svo að tilganginvera langorður um þetta frumvarp við um verði betur náð á þann hátt. Að
þessa umræðu. Aðalástæða mótstöðu- því er nefndina snertir, þá virðist mjer
manna frumv. um afnám forðagæslulag- þetta frumv. svo skylt frumv. um afanna er sú, að ekki sje rjett að afnema nám forðagæslulaganna, að jeg tel sjálfiögin, þar sem enn sje engin reynsla sagt, að þau fari bæði í sömu nefnd.
fengin fyrir þvi, hvort þau komi að tilætluðum notum, eða sjeu blátt áfram
Flutningsm. (Bjarni Jónsson):
óheppiíeg. Það er ekki nýtt að heyra Jeg ætla að eins að minna háttv. þm.
þessa mótbáru, þegar verið er að tala Rang. (E. P. og E. J.) á það, að frumv.
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um afnám forðagæslulaganna var ekki
viflað til landbúnaðarnefndar, af alveg
sjeretökum ástæðum. Flutningsmaður
þœs frumv. (E. P.) taldi það sjálfsagða
kurteÍ8Í88kyldu af deildinni, að lofa sjer
að eiga sæti i nefnd þeirri, er um málið fjallaði. Nú finst mjer það ekki ólíklegt, að báttv. þingm. (E. P.) vilji sýna
mjer sömu skil, og vísa þessu máli til
landbúnaðarnefndarinnar, sem jeg á sæti
i og frumv. á heima i. Þessi nefnd er
kosin samkvæmt samþyktri þingsályktunartillögu, og þá liklega til þess, að
athuga búnaðarmál, en ekki til þess eins,
að hlusta á, hverjir eru kosnir í aðrar
nefndir, til þess að athuga mál, sem
hún á að fjalla um. í landbúnaðarnefndinni situr lika búnaðarekólastjóri,
sem jafnframt er tengdasonur höfundar
þessa frumv. og nákunnur skoðunum
hans, svo það mælir enn meira með
þvi, að málinu sje visað til þeirrar
nefndar.
Að öðru leyti ætla jpg ekki að svara
framkomnum athugasemdum um einstök
atriði, ætla að geyma mjer það, þangað
til málið er lengra á veg komið, og jeg
hefi sjeð, hvað nefndin gjörir við það.

nefndar treysti jeg mjer til þess, að fá
þvi framgengt, að stungið verði upp á
háttv. þm. Dal. (B. J.) í hana til viðbótar, og veit, að deildin mundi veita
til þess samþykki sitt.

Flutningsm. (Bjarni Jónsson):
Jeg get tekið frá mönnum þessar áhyggjur út af þvi, að aama nefndin fjalli um
bæði þessi frumv. Frumv. eru sem sje
gjörólík. Anuað frumv. fer fram á það,
að afnema forðagæslulögin, og getur
nefndin, sem kosin var til þess, að athuga það, gjört tillögur um, hvort það
sje heppilegt eða ekki. Komist hún að
þeirri niðurstöðu, að rjett sje að fella
lögin burtu, þá getur landbúnaðarnefndin, sem á að hafa þetta frumv., sem er
sjerstakur lagabálkur, til meðferðar,
komið með þetta frumvarp breytt eða
óbreytt i staðinn.
ATKVGB.:
Málinu visað til 2. umr. með 22 shlj.
atkv.
Frv. vísað til landbúnaðamefndar með
15: 10 atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og
sögðu
net:

Eggert Pálsson,
Eggert Pálsson: Jeg ætla ekki Bjöm Hallsson,
Einar Jónsson,
Bened.
Sveinsson,
að vekja langar deilur við háttv. fiutnm.
Hannes Hafstein,
(B. J.) um það, í hvaða nefnd þetta Bjarni Jónsson,
mál eigi að fara. Jeg get ekki skilið Björn Kiistjánsson, Jóhann Eyjólfsson,
Jón Magnússon,
það, að honum sje það eigi Ijóst, að Guðm. Eggerz,
Magnús
Kristjánss.,
Guðm.
Hannesson,
málsins vegna er það nauðsynlegt, að
Matth.
Ólafsson,
sama nefnd fari með bæði frumv. Jeg Hjörtur Snorrason,
Pjetur Jónsson,
kannast fúslega við það, að háttv. Jón Jónsson,
flutnm. (B. J.) hefir sama rjett og jeg Sigurður Eggerz, Stefán Stefánsson,
og aðrir flutnm., til þess að fá að fjalla Sig. Gunnarsson, . Þorleifur Jónsson.
um málið i nefnd. En þótt hann eigi Sig. Sigurðsson,
ekki sæti i nefndinni í frumv. um af- Skúli Thoroddsen,
nám forðagæslulaganna, þá er lítill vandi Sveinn Bjömsson,
að bæta úr þvi. Það þarf ekki annað Þór. Benediktsson.
Einar Arnórsson greiddi ekki atkv.,
til þess en að forðagæslunefndin »supog
taldist til meiri hlutans.
pleri* sig, og sem formaður þeirrar
lll*
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En í landbúnaðarnefnd sátu þeir
Sigurður Sigurðsson,
Stefán Stefánsson,
Bjarni Jónsson,
Björn Hallsson,
Guðm. Hannesson,
Hjörtur Snorrason,
Jóhann Eyjólfsson.

Á 26. fundi i Nd., föstudaginn 6.
ágúst, var frumv. tekið til 2. u m r.
(A. 34, n. 170 og 178).
Frsm. minni hl. (Bjarni Jónsson): Mönnumgefur hjer á að líta tvö
nál. frá þeirri vitru landbúnaðarnefnd.
Jeg er ásamt háttv. þm. Borgf. (H. S.)
i minni hluta, og þeir sem vilja, geta
sjeð þar í ljóslega okkar skoðun. Nú
er samþykt tillaga frá forðagæslunefndinni, þar sem skorað er á stjórnina, að
semja og leggja fyrir næsta þing frv.,
þar sem farið sje eftir skýrustu óskum
landsmanna, sem fram hafa komið. En
þar sem hjá okkur og Torfa heitnum
koma ljósast fram skoðanir manna og
óskir í þessu, þá fer þetta í sömu átt,
og
jeg Þyi vel felt mig við það.
Við leggjum til, að þessu sje skotið undir Búnaðarfjelagið, sem svo semji álit
um það og sendi stjórnin siðan frumv.
með áliti Búnaðarfjelagsins og nefndarálitum þingsins út um sveitir, til þess,
að menn út. um landið geti kynt sjer
það. Síðan sje þvi komið til stjórnarinnar og frumvarpið svo síðan lagt fyrir
næsta þing. Jeg tel 2. tölulið þingsályktunarinnar í fullu samræmi við álit Torfa
i Ólafsdal og okkar. Jeg býst við því,
að stjórnin sjái, að það, sem við höfum
lagt til þessa máls, er hugsað af mesta
viti og þekkingu. Jeg sá þess vegna
ekki ástæðu tii þess, að halda þessu máli
lengra fram á þessu þingi, en fuiltreysti

stjórninni til þess, að fara eftir tillögu
okkar og leggja það fyrir næsta þing.
Fruravarpið
tekið aftur.

2. Forðagæsluafnám.
Á 7. fundi i Nd., flmtudaginn 15. júlí,
var útbýtt
Frumvarpi til laga um að nema úr gildi
lög nr. 44, 10. növ. 1913, um forðagœslu.
(A. 36).
Á 9. fundi í Nd., laugardaginn 17. júlí,
var frumv. tekið til 1. umr.
Flutningsiu. (Eggert Pálsson):
Frumv. þetta, sem jeg og þrir aðrir hv.
deildarmenn hafa komið fram með, er
ekki langt, en mjög einfalt og óbrotið.
Jeg vona, að jeg syndgi ekki á móti
þingsköpunum, með þvi að tala um einstakar greinar þess, þvi að það er ekki
hægt, þar sem frumv. er ekki nema ein
einasta grein.
Það, sem kemur mjer til að bera þetta
frumv. fram, er það, að lögin, sera hjer
ræðir um, hafa komið að litlumnotum eða
engum, og heyrst hafa ákveðuar raddir
almennings víðsvegar að um það, að fá
þau numin úr gildi. Jeg ímynda mjer,
að það sje ekki einungis jeg, sem hefí
orðið þessa var, heldur muni og aðrir
hafa orðið áskynja hins sama. í þingmálafundargjörðura alstaðar að, þar sem
laganna heflr á annað borð verið minst,
hefir komið fram ákveðin óánægja með
þau, og óskir um, að fá þau annað hvort
afnumin með öllu eða breytt í heimildar- eða samþyktarlög. Að vísu eru til
kjördæmi, þar sem ekki hefir verið
minst á lögin, en það þarf ekki að vera
vottur þess, að menu sjeu þar ánægðir
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með þau, heldur muu það vera af þeim
rótum runuið, að menn hafa haft önnur meiri'áhugamál fram að bera. Af
þingmálafundargjörðum þeim, sem jeg
hefl rekið mig á, þar sem komið hefir
fram eindregin ósk um að breyta lögunum eða afnema þau alveg, skal jeg
nefna Snæfellsnessýslu, Austur-Skaftafellssýslu viðast, Eyjafjarðarsýslu sumstaðar, Múlasýslur sumstaðar. Og i
Strandasýslu, þar sem alment er álitið,
að vagga þessara laga sje, hafa komið
fram ákveðnar áskoranir um að afnema
lögin með öllu og láta ekkert i staðinn
koma. Þvi er nú skotið að mjer, að
sama ósk eigi sjer einnig alment stað i
Vestur-Skaftafellssýslu. Að því er snertir Rangárvallasýslu, þá liggur þar ekki
fyrir nein þingmálafundargjörð, en mjer
er það persónulega kunnugt, að þar er
mjög sterk alda á móti lögunum, svo
Bterk, að varla heflr verið hægt að fá
nokkurn mann i sumum hreppunum til
að gegna forðagæslumannsstörfum, og
hefir orðið að taka til þess stranga úrræðis, að skipa menn til þess nauðuga.
Á
sýslunefndarfundi
Rangæinga
kom þetta mál til umræðu, og var þar
samþykt með öllum greiddum atkvæðum sýslunefndarmanna, að skora á Alþingi að nema lögin úr gildi. I Arnessýslu hygg jeg, að svipuð óánægja með
lög þessi eigi sjer stað, og að flestir búendur þar mundu einnig því fegnastir,
að lög þessi yröu numin úr gildi, eða
áð minsta kosti breytt i heimildarlög,
þótt erfitt sje aö draga ályktanir um
skoðanir Árnesinga á þessu máli út úr
þjngmálafundargjöröunum þaöan, þar
sem einn af þingmálafundum þeirra
heflr óskað, að lögin yrðu feld úr gildi,
annar hefir sætt sig við, að þau fái að
standa til frekari reynslu enn um hríð,
á þriðja fundinum eru samþyktar tillögur hvor ofan i aðra.

það ljóst, að það er eindregin ósk landsmanna, að lögunum verði breytt, eða þá
að þau yrðu numin úr gildi, og okkur
væri öllum kærast, að þau yrðu afnumin með öllu og ekkert sett í staðinn,
þar sem vjer búumst við svo. litlum
notum af löguui yfir höfuð að tala i
þeim efnum, sem hjer ræðir um. Aðiir
munu ef til vill fremur geta sætt sig
við, að í stað þess að láta lögin standa
eins og þau eru, yrði sett eitthvað í
heimildar- eða samþyktaráttina, og eru
þvi sammála um, að eins og lögin eru
úr garði gjörð, sje ekki hægt að vænta
neins gagns af þeim. Til þess, að um
einhvern árangur væri að tala af slík»
um lögum, þyrftu þau að fara lengra inn
á þá braut, að hefta persónulegt atvinnufrelsi manna. Það má búast við, að
lögin gætu haft einhvem árangur, ef
foröagæslumenn hefðu vald til að skera
af heyjum manna, og þá jafnframt
ábyrgð á gjörðum sinum. En sá agnúi
er á þeirri leið, auk ófrelsisins, að þá
fengjust engir forðagæslumenn. En þar
sem nú er engin heimild fyrir hendi
fyrir forðagæslumanninn i lögum til að
tryggja það, að til sjeu nægar fóðurbirgðir hjá hverjum einstökum, þá getur forðagæslumaðurinn ekkert annað
gjört, en að áminna menn. En ef áminningin eih dugar, þá þarf ekki heldur
neinn forðagæslumann, því að það er
sjálfsagt innan handar hverjum einum
að fá áminningu i þessum efnum, án
þess að til þess sje með lögum skipaður forðagæslumaöur.
Jeg vona, að háttv. deild taki vel i
þetta frumv., og sannfærist um, að það,
sem i þessu máli getur að haldi komiö,
verður að koma innan að frá mönnunum sjálfum, en ekki utan að frá löggjafarvaldinu. Til samkomulags gæti
jeg þó sætt mig við, að samþyktarlög
yrðu sett um þetta efni, i stað þéirra
Mjer og okkur flutningsmönnum er laga, sem nú gilda, því að með því
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móti hafa menn meira fijálsræði til að
hegða sjer eftir því, sem til hagar, hver
i sinni sveit. Jeg vona svo góðs til
háttv. deildar, að hún vilji að minsta
kosti athuga málið i nefnd, og
leyfi mjer að gjöra það að tillögu minni,
að 5 manna nefnd verði sett í málið að
umræðu lokinni. Sje jeg svo ekki að
svo komnu ástæðu til að fjölyrða frekar um mál þetta.
Johanc Eyjólfsson: Mjer þykir
það dálitið leiðinlegt, að þetta frumv.
skuli vera komið fram. Jeg get ekki
betur sjeð, en að það sje of fljótt, að
vilja nú fara að eyðileggja þessi lög,
áður en þau eru reynd til nokkurrar
hlitar. Jeg efast ekki um að það sje
rjett, að margir sjeu þessum lögum mótsnúnir. Því er svo farið um flest lög,
sem einhvern kostnað eða fyrirhöfn hafa
i för með sjer. En þótt margir sjeu nú
óánægðir með þessi lög, þá er hætt við,
að það myndi líka skapa óánægju, ef
þeim verður nú í burtu kipt. Jeg er
ekkert hissa á því, þó menn vilji breyta
lögunum, en hitt er jeg hræddur um að
verði aldrei vinsælt, að kippa þeim alveg burtu, án þess að setja nokkuð í
staðinn. Það getur ekki orðið langt
þangað til ný lög verða samin, sem fara
i svipaða átt, og væri þá leiðinlegt að
vera nýbúinn að fella þessi lög úr gildi;
sanni nær, að lagfæra þau eitthvað, ef
það eru á þeim auðsæir gallar. Við
erum ekki búnir að lifa nógu lengi með
lögunum til þess að vita, að þau sjeu
óhafandi.
Þó að háttv. 2. þm. Rang. (E. P.)
áliti, að áminningar forðagæslumannanna hafi ekki mikla þýðingu, þá held
jeg, að þær hafi einmitt mikið að þýða.
Jeg vissi það, að upp um Mýrar og
Borgarfjörð var talsvert tillit tekið til
slíkra leiðbeininga, og þar sem menn
viseu, að um skýran mann var að ræða,

þá var mikið tillit tekið til ráða hans
og oft farið að orðum hans. Það er
ekki heldur þýðingarlaust, að lesa upp
á hreppaskilum á vorin, hvernig fjenaður bænda hafi gengið fram. Það er
eins og nokkurs konar próf, og mönnum er ekki sama um vitnisburðinn.
Hann vilja menn gjarnan hafa sem
bestan. Það er enginn vafi á því, að
margt er það í þessum lögum, sem heldur hvetur menn til að hafa búpenning
sinn í betra lagi. Jeg er því hissa á
þvf, að nú skuli vera farið fram á að
nema þau úr gildi, án þess að setja
nokkuð i staðinn. Jeg vildi helst ráða
til, að rnálið yrði ekki látið halda iengra,
nema þá til að lagfæra lögin, ef þingið
treysti sjer til að gjöra það eitthvað til
gagns.
Pjetur Jónsson: Jeg get tekið í
sama strenginn og háttv. þm. Mýr. (J.
E.). Hann hefir nú tekið fram það
helsta, sem jeg vildi sagt hafa. Mjer
finst sá hugsunarháttur, sem háttv. 2.
þm. Rang. (E. P.) vill halda fram í þessu
máli, hvorki vera hans eigin hugsunarháttur, nje sá, sem þingið á að beygja
sig fyrir. Hann segist hafa orðið var
við óánægju með lögin hingað og þangað. Jeg veit ekki, hversu grómtæk
sú óánægja er, þótt þingmálafundir, sem
fáir sækja, samþyktu áskoranir um að
breyta lögunum eða afnema þau. En
einkanlega hefir sú aðferð, sem hjer er
farið fram á, ekkert róttækt við sig, og
er ekki bygð á neinum rökum. Jeg
fyrir mitt leyti þekki annan hugsunarhátt, þann hugsunarhátt, sem jeg álit
að ætti að verða ofan í þinginu, þvi að
löggjafarvaldiö verður að styðja hinn
betri hugsunarháttinn. Þessi lög, og
lögin, sem á undan þeim gengu, hafa
frá upphafi vega sinna miðað að því,
að bæta meðferð á skepnum og tryggja
bústofninn betur með gætilegura ásetn-
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ingi. Það getur vel verið, að þetta hafl
sumstaðar gengið illa, og að litlu eða
engu gagni komið, en þar sem jeg þekki
tiJ, verð jeg þó að álíta, að lögin hafi
orðið til gagns.
Auðvitað er hlutverk slikra laga torvelt, og gallar hafa verið á þessum lögum eins og öðrum lögum. Þá hafa
menn alt af verið að reyna aðlagfæra,
þing eftir þing, og þá auðvitað mest
það, sem menn hafa verið óánægðastir
með. Annars hygg jeg nú, að segja
megi um þeasa óánægju, sem mest hefir
borið á með lög þessi, að þeir gusi mest,
sem grynst vaða, þeir hafi mest á móti
þeim, sem minst hafa um þau hugsað.
Mjer þætti gaman að benda á eitt
dæmi um undirtektirnar, þegar aú breyting var gjörð, að þessi lög komu i stað
horfellislaganna. Þegar jeg kom heim
af þingi 1913, þá hitti jeg hreppsnefndina á fundi heima i minni sveit, og var
þá minst á lögin, og var þá á þessum
mönnum að heyra mikla óánægju með
þau, eins og þeir gJáldu þau. Út af
þessu varð nú nokkurt orðakast, enjeg
bað þá að biða við, og vita hvort ekki
yrði nú sú niðurstaðan, að reynslan
sannaði það, að full þörf væri á þessum lögum. Nú varð veturinn 1913—14
einn af hinum allra hörðustu, sera gengið hafá yfir þetta land i manna minnum, og kom það þá i ljós, að betra var
að hafa haft einhverja almenna fyrirhyggju um ásetninginn. I minni sveit
höfðu menn sett vel á, enda heyjað
sæmilega, en þó komust ýmsir i heyþrot, og fáir voru til muna aflögufærir.
Og um vorið i miðjum harðindunum
greip flesta mikil áhyggja, og þá kviknaði ný hugsun um það, að láta eigi
slikar áminningar sem þessa og aðra
eins frá 1910, sem var annar harðinda
veturinn frá, verða árangurslausar. Og
árangurinn varð þessi, að haustið 1914
var stofnað ásetningarfjelag i minni

sveit, með þeirri grundvallarreglu, að
setja svo á, miðað við reynsluna, að
hver einasti fjelagsmaður væri jafnan
við þvi búinn að taka á móti harðasta
vetri.
Menn kunna nú að segja, að þar sem
svona fjelagsskapur sje kominn á, þar
þurfi engin lög. En lögin stuðla einmitt að fjelagsskapnum, og það er gott
að hafa aðhald þeirra og fjárframlög, til
þess að koma ákvörðunum slikra fjelaga i framkvæmd.
I annari sveit nálægt heimili minu
heflr nú þegar verið fjárræktarfjelag í
milli 30 og 40 ár, og hafa þar ætið verið hafðar skoðanir á fje og fóðurbirgðum, og svo langt er þessi fjelagsskapur
kominn, að nú i nokkur ár hafa birgðir
hjá fjelagsmönnum ætið verið nægar i
hvaða vetri sem komið hefir.
Þessi tvö dæmi, sem því miður eru ef
til vill ekki mjög almenn, sýna það, að
mikið er hægt að gjöra i þessu efni, og
það eru einmitt skoðanirnar, sem alið
hafa upp þann rjetta hugsunarhátt, bæði
áður og eftir það, er lögin um þær
voru gefin. Og ef nú ætti að fara að
afnema þau, og þar með lýsa yfir þvi,
að löggjöfin áliti sjer meðferð búpenings
og fóðurtryggingar alveg óviðkomandi,
þá er jeg hræddur um, að það væri
spor aftur á bak i menningarlegu tilliti.
Það er eins og háttv. þm. Mýr. (J.
E.) sagði, að skoðanirnar hafa mikil
áhrif, þvi að betur sjá augu en auga.
Það er margt unnið i þessu landi með
persónulegum áhrifum, bæði i þólitik
og öðru, og það mætti undarlegt heita,
ef þau mættu sin einskis i þessu efni.
Jeg fyrir mitt leyti teldi nú rjettast,
að þetta frumv. gengi ekki til 2. umr.,
en af þvi að hjer er annað frumv., um
fóðurtryggingarmálið, á ferðinni, sem
væntanlega verður athugað í nefnd, þá
stendur mjer nokkurn veginn á sama,
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þótt þetta gangi til þeirrar nefndar
líka.
Björn Hallsson: Háttv. þm. S.-Þ.
(P. J.), 8em síðast talaði, heflr nú þegar tekið fram sumt af þvi, sem jeg ætlaði að segja. Mjer kemur það nokkuð
á óvart, að fram Bkuli koma frumvarp,
eins og þetta, um að afnema forðagæslulögin, svona tafarlaust, þar sem þau
hafa þó ekki komið til framkvæmda
hingað til, nema einn einasta vetur. Að
vísu heyrðist á siðasta þíngi rödd úr
sömu átt um það, að rjettast mundi
vera að stinga þeim undir stól, en þá
var sú leið valin, að halda þeim eins
og þau voru.
Það er ekki svo að skilja, að jeg sje
að öllu leyti ánægður með þessi lög, og
að því leyti á. jeg sammerkt við marga.
En einmitt af þvi, að skoðanir manna
um þau eru svo mjög sundurleitar, þá
vH jeg ekki fara að hringla i þeim nú
þegar. Jeg áUt sem sje engu spilt, þó
að þau sjeu látin gilda til næsta þings
og athuguð sem best á meðan. Eins
og við vitum eru nú komnar fram nýjar tillögur, sem þarf að athuga í þessu
sambandi. Torfí heitinn i Ólafsdal sendi
út um landið tiUögur, sem ekki heflr
gefist tími til að ræða og athuga nógsamlega áður en þing kom saman nú,
og er full ástæða til að ætla, að þar
sje ýmislegt gagnlegt í, þótt mjer virðist ýmsir annmarkar á því fyrirkomulagi. En eins og kunnugt er, er þar
aðallega gjört ráð fyrir heimildarlögum.
Ut af því, sem talað er um óánægjuna með þessi lög, vil jeg segja það, að
þar sem jeg þekki til, hefl jeg ekki orðið var svo verulega óánægju með þau,
að þess vegna sje ástæða til að fella
þau úr gUdi nú þegar. Auðvitað hafa
ýmsir verið óánægðir með þau, en svo
verður ætíð, þegar takmarkað er að
einhverju leyti athafnafrelsi eiustaklings-

ins, eða sett eftirlit með einstökum mönnum, þá verður það ætið óvinsælt, enda
er það fullkomlega athugavert, hvað
löggjafarvaldið á að fara langt í því
efni. En þótt nú ætti að afnema þessi
lög, þá efast jeg um, að þingið gæti,
sóma 8Íns vegna, gjört það án þess, að
setja eitthvað í staðinn. Það hefir hingað til álitið gagnlegt, að hafa lög, sem
miðuðu til þess, að bæta meðferð á
skepnum i iandinu og koma henni á
fullkomnara stig, og jeg held, að bæði
þessi lög og horfellislögin gömlu hafi
gjört talsvert gagn i þá átt, þrátt fyrir
galla þá, sem á þeim hafa verið. Og
ef nú ætti að feUa þessi lög alveg úr
gildi, þá vantar öU slík lög framvegis,
og þarf þingið þá að athuga, hvort
nokkuð eigi að setja í staðinn, og þá
hvað það ætti að vera. Auk þess hefir
borið alt of mikið á hringli í löggjöfinni á hverju þingi nú undanfarið. Það
er eins og menn sjeu að fálma út i loftið
og viti ekki hvað þeir vilja, þegar verið er að setja lög á einu þinginu og
gjörbreyta þeim svo eða fella þau á þvi
næsta. Samkvæmt undanfarinni reynslu
mátti búast við þvi, að þótt forðagæslulögin væru feld nú úr gildi og einhver
önnur lög sett i staðinn, þá yrðu
þau lög afnumin á næsta þingi. Það
er ekki vegur til að auka virðingu
þingsins, að halda sliku áfram, og þess
vegna álit jeg rjett, að láta forðagæslulögin gilda til næsta þings, en að landsmenn athugi vel á meðan bæði þau og
aðrar uppástungur, sem fram koma,
hvað muni vera heppilegast, svo að
menn hafi eitthvað meira að styðjast
við en álit einstakra þingmanna eða
einstakra sveitarfjelaga, ef á að fara
að breyta þeim. Full ástæða virðist
mjer til, að stjórnarráðið leitaði umsagnar allra sveitarstjórna í landinu í
þessu máli, til þess að fá heildaryfirlit
yflr skoðanir manna í þessu efni.
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Að endingu vildi jeg mega beina því
tíl flutningsm. (E. í>.), bvort honum
finnist ekki þetta mál svo skylt ýmsum
öðrum landbúnaðarmálum, sem nú liggja
fyrir þinginu, að það ætti að verða þeim
samferða og leggjast fyrir landbúnaðarnefnd.
Flutnm. (Eggert Pálsson): Alt
er þegar þrent er. Nú hafa þrir háttv.
þingmenn talað i röð og allir haldið
hlifiskildi fyrir forðagæslulögunum. Það
má lengi deila um það, að hverju gagni
þéssi löggjöf hefir komið. Jeg held þvl
nú fram, að það sje lítið, og þykist þar
hafa stuðning mikils meiri hluta þjóðarinnar min megin.
Ðáttv. þm. S.-Þing. (P. J.) mintist á
hórfellislögin, sem þjóðin hefði nú lifað
undir i nærfelt 40 ár, og hjelt því fram,
að þau hafi komið oss að svo og svo
miklu gagni. Jeg er nú ekki þeirrar
skoðunar. Mjer virðist ekki þurfa lengra
að fara en til voreins i fyrra, til þess
að sjá vottinn um það, að gagnið, sem
horfellislðggjöfln hefir unnið oss, muni
ekki vera sjerlega mikið. Jeg hygg, að
fá fellisár hafi verri orðið, að minsta
kosti hjer á Suðurlandi, en vorið 1914.
Þetta er nú reynslan eftir öll þessi úr,
og jeg hygg, að sama verði ofan á
frámvegis, þótt saminn sje og látinn
gilda annár lagabálkur i þessum efnum.
Sánnleikurinn er sá, að þetta lagast
ekki með neinu, nema aukinni menningu þjóðarinnar.
Háttv. ■ þm. Mýr. (J. E.) óskaði þess
helst, að þetta inál yrði ekki einu sinni
Sett í nefnd. Jég hygg, að hann hafi
öagt þettá i athugaleysi, því úr því hjer
ery framkomnar raddir um fleiri breýting^r, þá virðist eins vel mega athuga
þá grundvallarbreytingu, sem hjer er
farið fram á. Og jeg veit ekki, nema
það væri á móti þingsköpunum, að fella
Alþt 1915. B. III.

það fyrst, að nema lögin úr gildj, en
samþykkja svo ef til vill eftir á eitthvað annað, sem óhjákvæmilegt gjörði,
að þessi lög yrðu upphafin. Það liggur
þess vegna beint við, að vísa þessu frv.
til nefndar, hvort sem þingið felst nú
á, að gjöra meiri eða minni breytingar
á lðgunum, eða nema þau alveg úr gildi.
Sámi háttv. þm. (J. E.) gaf það i skyn,
að það váeri kostnaðargrýlan, sem orsakaði það, að jeg og aðrir vildu nema
forðagæslulögin úr gildi. Það er alveg
rjett, það er kostnaðurinn, sem er aðalatriðið. Það mundi enginn hafa á móti
þvi, þótt menn væru að róla manna á
milli og gefa þeim ráð óg bendingar,
ef það kostaði ekkert. En við viljum
ekki fleygja peningum út til þess, sem
við erum sannfærðir um, að ekki gjöri
neitt gagn.
Háttv. þm. S.-Þing. (P. J.) hjelt þvi
fram, að það sýndi gagnsemi þessara
laga, að rokið var til að gjöra ásetningssamþykt i hans sveit, og hefðu
menn þar stuðBt við lögin. En þetta
sannar einmitt, að í þessum efnum er
ekki nauðsyn á öðru frekara en að eins
heimildarlögum, og það hafði jeg áður
sagt, að þótt jeg hafi ekki mikla trú á
gagnsemi slíkra laga, fremur en þeirra,
sem nú eru i gildi, þá mundi jeg þó
fallast á þau til samkomulags.
Háttv. þm. Mýr. (J. E.) ljet mikið af
því, að tillit væri tekið til þess, sem
forðagæslumennirnir segðu. En þá er
mjer spurn: Hvérs vegna myndi vera
tekið meira tillit til þeirra, þótt þeir
sjeu skipaðir að lögum? Jeg hefi ekki
neina trú á þvi, að menn láti betur að
ráðleggingum þeirra, þótt þeir vinni
fyrir þeninga, en ella.
Háttv. í. þm. N.-Múl. (B. H.) spurði
hvort mjer þætti ekki viðeigandi, að
málið gengi til landbúnaðamefndar. Jeg
get nú kannast við það, að eftir eðli
ná
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þess mætti það vel eiga þar heima. En
jeg skal játa það hreinakilnislega, að
það, sem vakti fyrir mjer, þegar jeg
óskaði þess, að skipuð yrði sjerstök
nefnd, til að athuga þetta frumv., var
það, að ef þetta mái gengi til landbúnaðarnefndar, þá yrði enginn af flutningsmönnum þess í nefndinni. En það hefir hingað til þótt óviðkunnanlegt, að
máli sje svo komið i nefnd, að enginn
sje til að bera þar hönd fyrir höfuð
þess. Mjer er þetta að visu ekkert
kappsmál, hvort landbúnaðarnefnd eða
önnur sjerstök nefnd hafi mál þetta með
höndum, en óska þess þó, að tillaga
mín verði borin upp.
Bjarni Jónsson: Jeg ætlaaðeins
að tala um nefndina. Mjer virðist þetta
mál eingöngu eiga heima i landbúnaðaruefndinni, og þótt það sje rjett hjá hv.
flutningsmanni (E. P.), að illa standi á
þar sem enginn flutningsmanna situr i
henni, þá er lika að lita á hitt, að jeg
hefi einnig lagt fram frumv., samið af
Torfa heitnum í Ólafsdal, sem visað
mun til þeirrar nefndar, svo að það er
óviðkunnanlegt, ef tvö frumv. mikið til
sams konar lenda sitt í hvorri nefndinni.
Að öðru leyti mun jeg geyma umræðu
um þetta mál, þangað til á dagskrá
kemur frumv. það, er jeg hefi núgetið,
og miklu er umfangsmeira en þetta.
Þorleifur Jónssou: Þetta litla
frumv. heflr mætt hjer töluverðri mótspyrnu, enda er við því að búast, þvi
að sú skoðun hefir nú lengi ráðið á
þingi, að í þessum efnum sje lagaaðhald hin mesta nauðsyh, án þess þó að
nokkur vissa sje fengin fyrir þvi, hver
vilji þjóðarinnar er um það, og án alls
undirbúnings frá hennar hálfu.
Það 'er orðið ofarlega á baugi, að
ekki þurfi annað en að gefa út lög, og
þau eiga að lækna allar meinsemdir,

bæði í atvinnumálum og öðru. En það
mun sjaldan heppilegt, að grípa þannig
fram fyrir hendur manna, einkum þar
sem ekki er hægt að benda á, að öll
þessi lög, horfellislögin, lög um skoðanir og forðagæslulögin, hafi komið að
nokkru verulegu gagni. Árið 1914 varð
fellir, og þá hafði þó slik löggjöf staðið
um nokkra tugi ára, og hvaða þýðingu
hefir hún þá, ef það er sýnt, að engin
trygging er að henni gegn sliku?
Það mun ef til vill þykja nokkur
dirfska, að koraa frarn með svo gagngjörða breytingu, sem frumv. fer fram
á, en vjer fiutningsmenn höfum þar við
að styðjast bæði ýmsar þingmálafundagjörðir og svo ítarlegar greinar í blöðum, t. d. í »Suðurlandi«, þar sem ljóslega er sýnt fram á það, að þessi lög
eru alveg ófullnægjandi og eiga ekki
við, svo að jeg veit að skoðanir vorar
eiga sjer allmikinn stuðning meðal
landsmanna. Einkum hafa mönnum
þótt vandkvæði á þvi, að eiga að fylla
út þessi eyðublöð, eða skýrsluform. Þau
eru æði margbrotin, og jeg hefi heyrt
að sumum þyki þau erfið viðfangs, og
svo fylgir þessu einnig nokkur kostnaður, en trú manna litil á það, að gagnið sje nokkurt.
Alment myndu menn kunna betur við
heimildarlög, til að gjöra samþyktir, og
best þó við það, að málið væri betur
rætt og borið undir sveitarstjórnir, en
þingið setti ekki lög um það upp ásitt
eindæmi.
Jeg hygg, að ekki sje mikið eftir af
mótbárum háttv. þingm., sem talað hafa,
sem háttv. flutningsm. (E. P.) hefir eigi
þegar svarað. En þar sem háttv. þm.
S.-Þing. (P. J.) talaði um ásetningsfjelag í sinni sveit, þá sannar það einmitt,
að það er ekki brýn þörf á svoná lögum. Það fer best á þvi, ef menn gjöra
slíkar ráðstafanir sjálfir; þá er málið
komið á rjettan rekspöl.
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Jeg voria að þetta frumv. verði ekki
felt, þeldur sétt í nefnd, og jeg fyrir
mitt Jpyti er með því, að sjeratök nefnd
verði skipuð.
' Guþmundur Eggeiz: Mjer er
það rpyndar móti skapi, að tala hjer
við 1. umr., en jeg kann ekki við það,
að láta háttv. flutningsmenn standa eina
uppi. Jeg bjóst sist við því, að háttv.
þm. fJ.-Þing. (P. J.) færi að tala á móti
þessu frumv., þvi að þegar hann kom
heim af þingi 1913, þá vissi jeg ekki
betur en að bann fengi bágt fyrir
princip sin í þessu máli þá. Jeg vildi
benda honum á þetta, til þess að hann
gæti þeæ, að fá ekki enn þá bágara
nú fyfir principin.
Þar sem háttv. þm. S.-Þing. (P. J.)
talaði um ásetningsfjelagið þar nyrðra,
þá skilst mjer að þetta fjelag mundi
eins hafa komist á fót, þó að gömlu
lögin frá 1900 befðu verið í gildi. Jeg
gæti vel felt mig við, að þau lög væru
i gjfldí, enda tel jeg vafasamt að þau
verði það ekki, þó að þetta frumv. verði
samþykt.
Jeg hygg, að allir geti verið sammála
ym það, að forðagæslulögin veiti ekki
meiri tryggingu fyrir því, að varlegar
verði sett á, en horfellislögin frá 1900.
Forðagseslumennirnjr, sem skipaðir hafa
verið í Suður-Múlasýslu, kvarta mjög
undan þvi, hve umsvifamikið sje að
framkvæma lögin. Eins og kunnngt er,'
sendir stjórnarráðið út eyðublöð, sem
fylla á út. En það er svo fyrirhafnarmikið og vandasamt að útfylla alla þá
dálka, að ef vel ætti að vera, þyrfti að
senda hálærðan skrifstofustjóra úr stjórnarráðinu til þess að leysa það verk af
hendi. Þá hafa þessi lög miklu meiri
kostnað í för með sjer en göralu lögin.
Og bændunum verður ekki láð það, þó
að þeim þyki hart að borga það miklu

dýrara, sem á engan hátt er betra. Enn
má telja það, að forðagæslumönnunum
er mjög óljúft að hafa þá stöðu á hendi.
Að likindum mest fyrir það, að þeir
telja sig, samkvæmt lögunum, bera
ábyrgð á þvi, ef til fellis kæmi. Og það
þykir þeim þung byrði, sem vonlegt er.
Þeir segjast raunar geta gjört ráðstafanir til þess, að svo verði sett á, áð
fellir sje útilokaður. En hins vegar
segjast þeir engin ráð sjá til þess, að
koma þvi til leiðar að þeim ráðstöfunum verði fylgt.
Eitt hygg jeg að sje höfuðatriðið í
þessu máli, og það er sá nýi ogbreytti
hugsunarháttur almennings, að það borgi
sig betur að fara vel með skepnurnar,
heldur en að fara illa með þær, og enn
fremur mannúðarstefnan, sem einnig á
þessu sviði ryður sjer meir og meir til
rúms. í þessa átt hefir mikil breyting
orðið á siðari árum, og það hygg jeg
að komi miklu betur í veg fyrir horfelli en nokkur lagaákvæði.
Að siðustu skal jeg geta þess, að jeg
tel það rjettara, sem háttv. flutningsra.
(E. P.) hefir stungið upp á, að sjerstök
nefnd verði skipuð í þelta mál, en því
ekki visað til landbúnaðarnefndarinnar.
Jeg býst við, að annað frumv., ekki
ósvipað þessu, verði bráðlega borið fram
hjer í deildinni. Það er frurov. um að
afnema Bjargráðasjóðslögin. Væri vel
til fallið, að sama nefndin hefði bseði
þessi frumv. til meðferðar.
ATKVGR.:
Frumv. vísað til 2. umr. með 15:2
atkv.
Felt að visa málinu til landbúnaðarnefndarinnar með 11:9 atkv.
Fimm manna nefnd samþ. með 12 : 8
atkv., og i hana kosnir með hlutfallskosingum þeir
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Guðmundur Eggerz
Eggert Pálsson,
Jóhann Eyjólfsson,
Þorleifur Jónsson,
Sigurður Gunnarsson.
Á 24. fundi i Nd., miðvikudaginn 4.
ágúst, var frv. tekið til 2. u m r. (A.
36, n. 108).
Forseti tók málið út af dagskrá.
Á 26. fundi i Nd., fimtudaginn 6.
ágúst, var frumvarpið aftur tekið til 2.
u m r.
Framsm. (Þorleiiur Jónssou):
Þar sem þingsályktunartillaga forðagæslunefndarínnar hefir verið samþykt,
þá leyfi jeg mjer hjer með að takafrv.
aftur.
Forseti: Ef enginn tekur þetta
frumvarp upp, þá er það hjer með úr
sögunni.
Frumvarpið
tékið aftur.

3. Dýrtiðarhjálp.
Á 45. fundi í Nd., laugardaginn 28.
ágúst, var útbýtt
Frumvarpi til laga um dýrtiðarhjálp (A.
632).
Á 47. fundi i Nd., þríðjudaginn 31.
ágúst, var frv. tekið til 1. u m r.
Sveinn Björnsson: Jeg gjöri ráð
fyrir, eftir þeim samtökum, sem gjörð
hafa veríð hjer i deildinni, að þessu
frumv. sje ætlað að fara sömu leið og
hinu, um útfiutningsgjald af kjöti
o. fi. Og með þvi að jeg skii deildina
8vo, að hún ætlist til þess, að Velferðarnefndin eigi ekki að skifta sjer áf
þessum dýrtíðarmálum, þá tek jeg þetta
frumvarp aftur.
Forseti: Þetta frumv. er þá tekið
aftur, og ef enginn tekur það upp, þá
er það hjer með úr sögunni.
Frumv. þar með
tékið aftur.

D.
Frumvörp, ekki útrædd.

1. Fraeðslulagabreyting.
Á 7. fundi i Nd., fimtudaginn 15. júli,
var útbýtt
Frumvarpi tU laga um breyting á lögum
ntr. 59, 22. növ. 1907, um frœðslu bama

(A. 37).
Á 9. fUndi i Nd., laugardaginn 17.
júli, var frv. tekið til 1. umr.
Flutningsm. (Matthías Ólafsson): Ástæðan til þess, að jeg hefi
leyft mjer að bera fram þetta litla frumvarp, er sú, að fræðslulögin leyfa, að i
stórum breppum sje bæði skólahjerað og
fræðsluhjerað í sama hreppi. En þar
sem svo stendur á, að skólahjeraðið eða
fræðsluhjeraðið nær að eins yfir part af
hreppi, er svo fyrir mælt, að kostnaðinum við fræðsluna sje jafnað niður á
gjaldendur i rjettri tiltölu við sveitarútsvar þeirra. Nú er það viðast svo, að
þar sem kauptún er partur af hreppi,
þá er það skólahjerað út af fyrir sig,
en hinn hlutinn fræðsluhjerað. Afþessu
leiðir misrjetti, vegna þess, að i kauptúnunum eru ríkari gjaldendur, og verða
þvi ljettar úti en fátæklingarnir i fræðsluhjeraðinu. Þetta hefir vakið óánægju
manna, sem vonlegt er, og hafa raddir
heyrst um það, að fá þessu breytt.
Það er ekki langt siðan að jeg átti
tal við fræðslumálastjórann um þetta
efni. Hann taldi þessa breytingu heppilega. Raunar sagði hann, að í ráði væri,

að fræðslulögunum yrði breytt talsvert
mikið, en samt sem áður áleit hann
ekkert athugavert, þó að þessi breyting
væri gjörð strax.
Ur því að jeg fór fram á breytingar
á fræðslulögunum á annað borð, þá
vildi jeg láta aðra litla breytingu fljóta
með þeirri, sem jeg hefi nú talið. Hún
er sú, að fræðalu- og skólanefndum verði
gjört að skyldu, að gjöra reikningsskil
fyrir gjaldendunum. Jeg veit til þess,
að viða hafa þær ekki talið sjer það
skylt. Og á einum stað veit jeg til þess,
að nefndin hefir ekki fengist til þess.
Jeg skal svo ekki orðlengja þetta
frekar, að eins óska, að málinu verði
vísað til 2. umr., og að i það verði sett
5 manna nefnd.
ATKVGR.:
Frumv. visað til 2. urar. með 13 shlj,
atkv.
Fimm manna nefnd samþ. með 16
shlj. atkv., og i hana kosnir með hlutfallskosningu þeir
Bjöm Kristjánsson,
Matthias Ólafsson,
Einar Jónsson,
Jón Jónsson,
Guðm. Hannesson.
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Nefndarálit um frumvarp þetta kom
aldrei fram; frumvarpið var aldrei tekið
til 2. umr., og varð því
óútrœtt.

2. Slysaábyrgð sjómanna.
Á 23. fundi i Nd., þriðjudaginn 3.
ágúst, var útbýtt
Frumvarpi til laga um slysaábyrgð sjómanna og daglaunamanna. (A. 186).
Á 25. fundi i Nd., fimtudaginn 5. ág.,
var frumv. tekið til 1. u m r.
Flutningsm. (Benedikt Sveinssen): Jeg sje ekki ástæðu til að halda
langa ræðu. Eins og menn sjá, er tilgapgurinn með þessu frumv. sá, að eitthvftð »je gjört til þess, að tryggja einhverjar hinar fátækustu stjettir landsins fyrir slysum, sem þeim er hættara
við, vegna atvinnu sidnar, heldur en
nokkrum öðrum stjettum i landinu. Hjer
er enginn almennur sjóður til að hlaupft
undir baggann. Þegar slys ber að höndum, er því ekki um annað að ræða fyrir þá, sem fyrir þvi verða, ef þeir eru
ekki einfærir ura að bjarga sjer sjálfir,
en að leita til sveitarstjórnanna og tapa
þannig rjetti sinum og komast á vonarvöl.
Með samtökum raá mikið girða fyrir
verstu afleiðingar slysanna. Virðist mjer
fullkomin ástæða til, að hið opinbera
rjetti bjálparhönd til þess, að koma
þessu i framkvæmd. Á þvi er eúginn
vafi, að i þessu máli vantar einungis
forgönguna. Er ekki sjáanlegt, að neitt
verði gjört i því, nema hið opinbera
stuðli að því, að hrinda þvi af stað.
Hygg jeg, að það verði best gjört með
þvi móti, sem lagt er til í frv.
Hjer i Reykjavik er raunar sjúkra-

samlag, og er það vitanlega gott, það
sem það nær. En bæðí er það víðtækara en það fjelag, sem hjer er gjört ráð
fyrir, og tryggir menn ekki eingöngu
fyrir slysum, og einnig er svo dýrt að
vera í þvi, að ekki er að búast við, að
aimenningur geti tekið þátt í því að svo
stöddu, sist þeir, sem fátækastir eru.
Sjúkrasamlagið útilokar því ekki nauðsynina á slikum sjóði, sem hjer er verið að tala um.
Þetta fje, sem farið er fram á að
veita, 5000 kr. hvort ár fjárhagstímabilsins, til þess að koma sjóðnum á
laggirnar, er ekki tilfinnanlegt fyrir
landssjóð, þar Bem hjer eiga í hlut einhverjar fjölmennustu stjettir landsins,
sem bera svo mikið af byrðum landssjóðs, en hafa hins vegar ekki hlotið
nema mjög lítið af opinberu fje.
Að öðru leyti höfum við flutningsm.
ekki samið neinar víðtækar reglur um
sjóðinn, og þarf það nánar að athugast.
Hygg jeg að það yrði best gjört í nefnd,
og vildi jeg gjöra það að tillögu minni,
að málinu væri visað til sjávarútvegsnefndarinnar að umr. lokinni.
Matthías ólafsson: Það voru
að eins tvær spurningar, sem jeg vildi
koma fram með, en nú hefir háttv.
flutningsm. (B. S.) svarað annari þeirra.
Fyrri spurningin, sem þegar hefir
verið svarað, var sú, hvort málið væri
komið á nokkum rekspöl, hvort sjóðstofnunin væri komin nokkuð á leið.
Svo er ekki. Hefði jeg þó kunnað betur við, að sjóðurinn væri stofnaður, áður en farið væri að veita fje til hans.
Raunar má segja, að hjer sje ekkert i
hættu lagt, þvi að vitanlega verður fjeð
ekki borgað út, nema sjóðurinn komist
á fót. Þó er hægt að hugsa sjer, að
hóa megi saman 500 mönnum til þess
að taka á móti fjenu, og svo sje fjeiagsskapurinn úti, Jeg segi ekki þetta fyr’
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ir það, að jeg telji mikla hættu á, að
þanaig farí; jeg tel að eins þessa aðferð, ,að veita fje til sjóðsins áður en
hann er stofnaður, dálitið óviðkunnanlega.
Annað, sem jeg vildi spyrja um, var
það, hvort þetta ætti eingöngu að vera
slysaábyrgðarsjóður, eða hvort hann ætti
lika að tryggja menn fyrir dauða. Það
er að visu alment talið slys, ef maður
deyr af slysförum, en þó hygg jeg, að
þetta geti orkað tvimælis, og værí þvi
vel, ef nánar væri kveðið á um þetta.

þvi fjelagi, þó að það sje þannig tíl
komið.
Ekki get jeg skilið, að menn verði
svo lítílsigldir, eins og hv. þm. V.ísf.
(M. Ó.) ljet sjer koma til hugar, að þeir
farí að hóa saman 500 mönnum, til þess
að ná i einar 10 kr. i hlut, og stökkva
síðan i sundur aftur. Það yrði lítil atvinna og skammvinn. Enda er styrkveitingin bundin þvi skilyrði, að stjórnarráðið hafi samþykt lög fjelagsins.
Viðvikjandi seinni spurningunni, hvort
i frv. værí jafnframt átt við lifsábyrgð,
þá skal jeg geta þess, að svo er ekki.
Frumv. á að eins við slysfarír, sem ekki
leiða tíl bana, svo sem meiðsli, limlesting og þess konar.

Flutningsm. (Benedikt Sveinsson): Háttv. þm. V.-ísf. (M. Ó.) beindi
tveimur spurningum til min viðvíkjandi
þessum sjóði. Viðvikjandi fyrrí spurningunni, á hvaða rekspöl málið værí
ATKVGR.:
komið, þá tók jeg það fram, að það
Frumv. visað til 2. úrar. með 16 shlj.
værí alls ekki komið á neinn rekspöl, atkv.
Till. um að visa málinu til sjávarútenda ber frumv. það með sjer, að svo
vegsnefndar
samþ. með 14 shlj. atkv.,
er ekki. Hjer er að eins farið fram á,
að landsstjóminni veitiat heimild til að en hana skipa þeir
Magnús Krístjánsson,
verja 10 þús. kr. til slysaábyrgðarsjóðs,
Matthias Ólafsson,
ef bann yrði stofnaður. Eins og jeg
Guðtnundur Eggerz,
tók fram, er þetta gjört til .þess, að
Stefán Stefánsson,
hrinda mdlinu af »tað, með þvi að ekki
Skúli Thoroddsen,
er sýnilegt, að hafist verði handa i
Þórarínn Benediktsson,
þessu efni, nema hið opinbera ýtíundir
Sigurður Gunnarsson.
það, með því að heita fjárframlagi til
fyrírtækisins.
Háttv. þingm. V.-ísf. (M. Ó.) virtist
hneykslast á þvi, að faríð væri að veita
fje til stofnunar, sem ekki væri tíl og
Nefndarálit um frumvarpið kom áÞ
engin beiðni værí komin fram um að drei fram; það var aldrei tekið til 2.
stofna. En þetta er ekkert hneykalan- umr., og varð þvi
legt. Svona var um fjelag, sem háttv.
áútrœtt.
þm. (M. Ó.) þekkir vel. Það var Fiskifjelag íslands. Jeg var i nefnd hjer á
þingi, sem lagði til, að fjelagið yrði
stofnað. Það var þingið, sem skoraðiá
sjómenn, að stofna slíkt fjelag, og því
var heitíð styrk, ef það kæmist á laggirnar. Virðast menn hafa gott traust á

1701

Frumvörp, ekki utrædd.

1792

Hólasókn 1 Bolungarvik. — Fiskveiðar á opnum skipum.

S. Hólssókn í Bolungarvík.
Á 34. fundi í Nd., mánudaginn 23.
ágúst, var útbýtt
Frumvarpi til laga um breytingu á lögum um skipun prestcikaUa nr. 45, 16.
nóv. 1907 (A. 354).
Á 36. fundi í Nd., miðvikudaginn 18.
ágúst, var frumv. tekið til 1. umr.
Forseti: Með því að þetta frumv.
er of seint fram komið, þar sem nú er
útrunninn sá fjögra vikna tími, sem
ákveðinn er til að koma fram með frumvörp, verð jeg að leita leyfis deildarinnar til að þetta frumv. geti komist að.
ATKVGR.:
Samþykt að taka frumvarpið fyrir
með 15 : 2 atkv.

ATKVGR.:
Frumv. vieað til 2. umr. með 14 shlj.
atkv., og vísað til prestakallanefndar
með 18 shlj. atkv., en þá nefnd skipuðu þeir
Stefán Stefánsson,
Benedikt Sveinsson,
Jón Jónsson,
Sigurður Sigurðsson,
Sigurður Gunnarsson.

Nefndarálit um frumv. kom aldrei
frara, og frumv. var aldrei tekið til 2.
umr., og varð þvi
óútrœtt.

Flutningsm (Skúli Thoroddsen): Frumv. þetta, sem jeg befi leyft
mjer að bera hjer fram, er samhljóða
frumv., aem borið var fram hjer í deild4. Fiskveiðar á opnum
inni á aukaþinginu í fyrra.
skipum.
Frumv. fjekk þá þær undirtektir, að
Á 51. fundi i Nd., laugardaginn 4.
því var vísað til nefndar, ásamt fleiri
septbr.,
var útbýtt
samkynja málum, en nefndinni vanst
Frumvarpi
til laga um viðauka við lög
ekki timi til að ljúka störfum sinum.
Jeg færði á aukaþinginu ítarleg rök 11. júli 1911, nr. 28, um viðauka við lög
að þvi, hvað knúðhefði kjósendur mína, 14. desbr. 1877, nr. 28, um ýmisleg atriði,
sem hjer eiga hlut að máli, til að óska er snerta fiskoeiðar á opnum skipum, og
þeirrar breytingar á prestakalla-skipun- lög 10. nóv. 1905, nr. 53, um viðaúka
inni, sem hjer ræðir um, og læt mjer við nefnd lög,
eins og það var samþykt við 3. umr.
þvi nægja, að skírskota til þeirra umí
Ed.
(A. 734).
mæla minna, enda hefir það oft verið
Á
52.
fundi í Nd., mánudaginn 6.
rakið fyrir háttv. deild, hversu mikla
örðugleika Bolvíkingar eiga við að striða, septbr., var frumv. tekið til 1. umr.
bæði að því er það snertir, að vitja
prests sem og að leita til læknis.
Matthías Ólafssoh: Jeg leyfi mjer
Jeg leyfi mjer þvi að lokum að eins að stinga upp á þvi, að frumv. verði
að óska þess, að málinu verði vísað til vísað til sjávarútvegsnefndarinnar að
2. umr., og að því verði vísað til nefnd- lokinni umræðunni.
ar, sem þegar hefir gkipuð verið hjer í
deildinni, og sams konar mál hefir til
ATKVGR:
meðferðar.
Frumv. visað til 2. umf. með 15 shlj.
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atkv., og til sjávarútvegsnefndar með
17 shlj. atkv., en hana sátu þeir
Magnús Eristjánsson,
Matthíaa Óiafsson,
Guðmundur Eggerz,
Stefán Stefánsson,
Skúli Thoroddaeu,
Þórarinn Benediktsson,
Sigurður Gunnarsson.

Alþt 1915. B. 111.

Á 56. fundi í Nd., föstudaginn 10
Beptbr., var frumv. tekið til 2. u m r.
(A. 734, n. 872).
Forseti tók frumv. út af dagskrá.
Á 57. fundi í Nd., laugardaginn 11.
septbr., var frumv. tekið til 2. u m r.
(A. 734, n. 872 og 977).
Forseti tók frumv. aftur út af dagskrá, og varð það
óútrœtt.

llá

E.
Þingsályktanir.
i.
hngsályktanir, afgreiddar til ráðherra.

1. Verfemannainálið.
Á 9. fundi í Nd., laugardaginn 17.
júli, var útbýtt
TUlögu til þingsdlyktunar um verkmannamdlið (A.' 63).
Á 13. fundi í Nd., flmtudaginn 22. júli,
var till. tekin til meðferðar h v e r n i g
ræða skuli.
Forseti stakk upp á einni umr., og
var það samþ. án atkvgr.

Á 14. fundi i Nd., föstudaginn 23. júlí,
var tillagan tekin til e i n n a r u m r.
Plutnm. (Sfenli Thoroddseo):
Jeg ætla mjer ekki að tala langt mál
um þingsályktunartillöguna, sem hjer
um ræðir, því að jeg hygg, að þess
gjörist ekki þörf, þar sem hún sýnir
það sjálf mjög greinilega, hver tilætlunin er.
Eins og kunnugt er, hefir sú raunin
orðið að undanförnu, að verkmannamálunum heflr lítið verið sint, enda hefir
sú stjett ekki átt þvi láni að fagna, að
eiga fulltrúa á þingi, er öðrum fremur
Ijetí sjer ant um velferðarmál hennar.
A hinn bóginn stefnir nú alt óðum
hjer á landi í þá áttína, að fólkinu

fjölgar i kaupstöðum og kauptúnum, og
má þá og jafnframt vænta þess, að
verksmiðjur rísi upp, og iðnaður verði
rekinn að miklum mun meiri en áður,
og þá þó eigi hvað síst, ef menn læra
að fara að nota fossaaflið til iðnaðarreksturs.
En bæði það, að ýms iðnaðarfyrirtæki, í 8tærri og smærri stýl, komast á
fót, og hitt, að Islendingum lærist, að
nota sjer betur auðsuppsprettui’ hafsins
en verið hefir, getur og leitt til þess,
að fólk flytji hingað frá öðrum löndum,
og fjölgi þvi miklu örar, í verslunarstöðum og við sjóinn, en ella mundi.
Jeg held þvi, að einmitt nú, meðan
unt er að vinna að verkmannamálunum i friði, sje tækifærið til að afla sjer
þekkingar á þeim, og setja hjer lög,
sem þörfin krefur, báðum málsaðilum,
verkmannastjettinni og atvinnuveitendunum, til nauðsynlegrar tryggingar, þar
sem miklu erflðara verður að koma
slíkum lagaákvæðum að síðar, þegar
ágreiningur kann að vera risinn upp,
og alt orðið í báli og brandi.
Það er auðvitað, að styðja verður
verkmannastjettina á ýmsar lundir með
lögum. Lögin verða að gæta hagsmuna
þeirra, svo að þeim — sem verandi
minni máttar — sje ekki á einn nje
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neinn hátt misboðið. — Lögin verða t. d.
Þeir Jón Magnússon, Matthias Ólafstryggja þeim styrk, er slys eða son, Sigurður Gunnarsson, Sig. Sigurðssjúkdóma ber að böndnm, sjá þeim fyrir son, Stefán Stefánsson og Þorleifur Jónshæfilegum ellistyrk, ákveða lengd vinnu- son greiddu eigi atkv.
tímans o. fl. o. fl. Einnig verða að vera
Einn þm. fjarstaddur.
tíl gjörðardómar, er skorið gætu úr, ef
Tillagan, svo breytt, afgreidd til ráðágreiningur kæmi upp railli verkmanna herra sem
og vinnuveitíinda.
ádyktun neðri deHdar Alþingis.
Löggjöfln verður yfirleitt að stefna að
(Sjá A. 83).
þvi, að ðkapa mentaða og sjálfstæða
verkmannastjett í l&ndinu. Og æskilegast væri það auðvitað, að ekki væri
sá fulltiða maður i þjóðfjelaginu, er eigi
væri svo mentaður, að hann gæti tekist
2. Húsmannamálið.
á hendur hvaða starf eða stöðu í þarflr
Á 11. fundi i Nd., þriðjudaginn 20.
þjóðfjelagsins, sem er, ef ekki þarf beint
júlí, var útbýtt
sjermentunar til.
Tillögu til þingsádyktunar um húsmannaAð iokum legg jeg það til, að málmdlið. (A. 64.).
inu sje ekki vísað til nefndar, en samÁ 13. fundi í Nd., fímtudaginn 22.
þykt eins og það er, þó að jeg hins
júlí, var tillagan tekin til meðferðar
vegar mótraæli ekki nefndarskipun, ef
hvernig ræða skuli.
það er vilji deildarinnar.
Forseti stakk upp á, að hafa eina
umræðu um tillöguna, og var það samþ.
Forsetl kvaðst bera tillöguna undir án atkvgr.
átkvæði og það i einu lagi, þótt hún að
visu væri í tveim liðum.
En þá kom fram ósk um það frá þm. S.Á 14. fundi í Nd., föstudaginn 23.
Þing. (P. J.), að till. yrði borin upp í júli, var tillagan tékin til e i n n a r u mr.
tvennu lagi, hvor liður fyrir sig.
Flutnm. (Skúli Thóroddsen):
Jeg sje ekki ástæðu til, að fara mörgATKVGR.:
Fyrri liður tiilögunnar samþyktur um orðum um tillögu þessa, þvi jeg
býst ekki við, að deidin þori fremur að
með 13 shlj. atkv.
Siðari liður feldur með 9 : 9 atkv. að skora á stjórnina, að koma á næsta
þingi fram með frumvarp, er að húsviðhöfðn nafnakalli, og sögðu
nei:
roannamálinu lýtur, eða treysti henni
betur en raun varð á, að þvi er verkBened. Sveinsson, Björn Hallsson,
mannamálið snertir.
Eggert Pálsson,
Bjarni Jónsson,
Tillagan sjálf sýnir og svo glögglega,
Björn Kristjánsson, Einar Jónsson,
hvað fyrir mjer vakir, að óþarft er, að
Hjörtur Snorrason, Guðm. Eggerz,
fara hjer út í efni hennar, — nægir og,
Jóhann Eyjólfsson, Guðm. Hannesson,
að visa til hennar sjálfrar.
Sigurður Eggerz, Jón Jónsson,
Jeg vil og ekki mælast til, að tillagSkúli Thoroddsen, Hannes Hafstein,
an verði samþykt orðalaust nú þegar,
Sveinn Björnsson, Magnús Kristjánss.,
en leyfi mjer, að óska þess, að henni
Þór. Bendiktsson. Pjetur Jónsson,
113*
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unum, þá taldi hún, að meira mundi
vera að græða á innlendum skýrslum
um allan hag húsmanna, hvernig þeir
kæmust af og hvort þeir hefðu allir
ATKVGR.:
Till. vísað til landbúnarnefndar með land það, er lög mæla fyrir. Nefndin
20 shlj. atkv. og umr. frestað, en i land- taldi ekki ólíklegt, að ástæða væri til
þess, að breyta löggjöfinni um húsmenn
búnaðarnefnd sátu þeir
og
þurrabúðarmenn, sjerstaklega hvað
Sigurður Sigurðsson,
landsstærðina
snertir, sem sýnist alveg
Stefán Stefánsson,
úr lausu lofti gripin. Landið var uppBjarni Jónsson,
runalega ákveðið 400 □ faðmar. Þetta
Björn Halls8on,
var hehti stórt fyrir kálgarð og of litið
Guðm. Hannesson,
fyrir tún. Seinna var það ákveðið 900
Hjörtur Snorrason,
□ faðmar, en einnig þetta er of litið
Jóhann Eyjólfsson.
fyrir tún handa t. d. einni kú.
Annað er ekki um þetta að segja frá
nefndarinnar hálfu, en vilji einhver
Á 29. fundi í Nd., þriðjudaginn 10. gjöra einhverjar fyrirspurnir, þá skal
ágúst,vartillagantekintil framhalds þeim fúslega svarað.
e i n n a r u m r. (A. 64, n. 226, 227).
Guðmundur Eggerz: Jeg get
Framsm. (Guðm. Hannesson): vel verið hlyntur þessari tillögu, en mig
Jeg vonast eftir því, að háttv. flutnings- langaði að eins til þess að spyrja, hver
maður upprunalegu tillögunnar misvirði greinarmunur væri gjörður á húsmönnþað ekki við landbúnaðarnefndina, þó hún um og þurrabúðarmönnum. Þessi nöfn
hafi vikið tillögu hans dálítið við, því koma fyrir í lögunura, en jeg efast um,
sama er meiningin hjá báðum, að gjöra að löggjöfin hafi vitað, hvað hún var
þessum stjettum gagn. Hvað skýrslur að gjöra, og að hún kunni að gjöra
um hag húsmanna erlendis snertir, þá greinarmun þar á, en slíkt er alveg
bér þess að gæta, að húsmenn vorir nauðsynlegt að vita, hvað roeint er með
eiga við alt önnur kjör að búa en þeir þessu. Enginn má skilja orð min svo,
í útlöndum, því þar hagar víðast svo að jeg sje á móti tillögunni, en jeg vil
til, að þeir mega miklu fremur kallast að eins ekki, að hún sje sett í millibændur. Upprunalega var að visu jarð- þinganefnd. (Margir: Það er ekki tilrækt þeirra og búskapur aukaatvinna ætlunin). Jæja, mjer þykir vænt um,
ein, en þetta hefir breytst, og lifa þeir að svo er ekki, og fer svo ekki fleiri
nú eingöngu eða mestmegnis af búum orðum um þetta, en þætti að eins æskisínum.
legt, að fá svar upp á spurningu mína.
Nefndinni fundust ekkisambærilegkjör
húsmanna okkar og húsmanna annarra
Framsm. (Guðm. Hannesson):
þjóða, enj eigi að síður er ekkert á Þess vegna er báðum þessum orðum
móti þvi, að þingmenn sæju skýrslur haldið, að lögin tala um húsmenn og
um aðalatriðin viðvíkjandi hag þeirra, þurrabúðarmenn jöfnum höndum. En
einkum þar sem líkt hagaði til og hjer. þaö er bersýnilegt, að óþarfi er að greina
Þó að nefndin hafi þannig ekki búist þetta í sundur, vegna þess, að munurvið miklum árangri af erlendu skýrsl- inn er eiginlega enginn, Sjest það best
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á landhagsskýrslunum, þvi þar er tekið
fram, að fjöldi þurrabúðarmanna hafi
1—2 kýr. 1906 voru t. d. 553 þurrabúðarmenn, sem töldu fram kú. En
upprunalega meiningin hefir verið sú,
að kalla þá húsmenn, er einhverja grasnyt höfðu, en hina þurrabúðarmenn, er
enga höfðu. Jeg skal leyfa mjer að
minnast á, að stjórninni var áður falið
að semja skýrslu um smábændur og
grasbýlismenn. Þetta er þvi beint
áframhald þar af, þar sem munurinn á
merkingu þessara orða er svo sáralitill,
og fellur því algjörlega saman, að forvitnast um hag þessara manna, hvernig
þeir komast af.
Skúli Thóroddsen: Jeg get vel
verið landbúnaðarnefndinni þakklátur,
fyrir meðferð hennar á tillögu minni,
þar sem hún hefir yfirleitt tekið henni
vel í flestum greinum, og get jeg vel
felt mig við breytingar hennar að sumu
leyti, þótt eigi þyki mjer þær þó í öllu
til bóta.
Á næsta þingi mun verða nægur timi,
til þess að athuga tillöguna betur, t. d.
hvort setja þurfi milliþinganefnd, eða
hvort stjórninni hefir þá tekist lagasmiðið svo vel, að ekki þurfi frekar að
að gjöra. Jeg mæli þess vegna sem
best meö tillögu landbúnaðarnefndarinnar, og leggi það til, að hún verði
samþykt.
ATKVGR.:
Brtt. 227 samþ. með 19 shlj. atkv.
Till. svo breytt samþ. með 19 shlj.
atkv. og afgreidd til ráðherra sem
dlyktun neðri deildar Alþingis.
(Sjá A. 287).

3 Fastcignir útlendinga.
A 18. fundi í Nd., miðvikudaginn 28.
júlí, var útbýtt
Tillögu til þingsdlyktunar um takmörkun
d eignar- og afnotarjetti útlendinga yfir
fasteignum á Islandi. (A. 112. [Frá
landbúnaðarnefnd]).
Á 19. fundi í Nd., fimtudaginn 29.
júlf, var till. tekin til meðferðar h v e r nig ræða skuli.
Forseti stakk upp á einni umr., og
var það samþykt án atkvgr.
t

Á 21. fundi i Nd., laugardaginn 31.
júli, var till. tekin til einnar umr.
Framsin. (Guðm. Hannesson):
Þegar landbúnaðarnefndin hafði til meðferðar frumv. um forkaupsrjett landssjóðs
á jörðum, þá þótti henni æskilegt, þó
ekki gæti hún mælt með sjálfu frumv.,
að lög væru samin um takmörkun á
eignar- og afnotarjetti útlendinga yfir
íslenskum fasteignum.
Það kann nú vel að vera, að hættan,
sem af útlendingum .stafar í þessu efni,
sje ekki svo ýkjamikii, en þó er það
samt svo, að hvað eftir annað hefir
þetta mál verið tekið til meöferðar hjer
á þingi. Tillögur landbúnaðarnefndar
1877 byrjuðu með ákvæðum um það, að
ekki mættu aðrir eignast jarðir hjer en
þeir, er búsettir væru í landinu. Þingið
1899 afgreiddi lög um þetta efni, og
1901 lagði stjórnin frumvarp líks efnis
fyrir þingið. Þá var frumvarpið orðið
umfangsmeira og margbrotnara. Var
mikið rætt og mikið um það þjarkað,
en að síðustu felt.,
Nefndin verður að álita, að rjéfti
vegurinn í þessu máli sje sá, að stjórnin taki þetta til yfirvegunar og leggi
svo frumvarp fyrir næsta þing.
Jeg skal láta ósagt, hve mikii eða
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litil tilhæfa er i sögum þeim, er ganga
af braski útlendinga í þessum efnum,
en sagt er, að Frakkar hefðu haft í
huga að kaupa stórar spildur á Suðurlandsundirlendinu, til þess að hagnýta
sjer fossana þar o. fl. Og þetta er svo
sem alls ekki ókleift fyrir miljónafjelög, eins og jarðir eru í lágu verði hjer.
Jeg álit þetta þess vegna vel þess vert,
að stjórnin vildi athuga það sem vandlegast hún sæi sjer fært.
ATKVGR.:
Tillagan samþykt með 14 samhljóða
atkvæðum og afgreidd til ráðherra
sem
ályktun neðri deildar Alþingis.
(Sjá A. 172).

4« Forðagætslumálið.
Á 18. fundi i Nd., miðvikudaginn 28.
júlí, var útbýtt
ÞingsályktunartiUðgu um forðagœslumálið.
(A. 108 [sjá álit forðagæslunefndar]).
Á 21. fundi í Nd., laugardaginn 31.
júli, var tiilagan tekin til meðferðar
hvernig ræða skuli.
Korseti stakk uppá einni umr., og var
það samþ. án atkvgr.

Á 24. fundi í Nd., miðvikudaginn 4.
ágúst, var till. tekin til e i n n a r. u m r.
Forseti tók tili. út af dagskrá.
Á 26. fundi í Nd., föstudaginn 6. ág.,
var till. aftur tekin til e i n n a r. u m r.
Framsm. (Þorleifur Jónsson):
Það heflr lengi verið töluvert basl með

þessi horfellis- og forðagætslulög, og
vantar þó síst að löggjöfin hafi haft
áhuga á þvi máli.
Fyrsta lagaboðið um þetta er frá 12.
jan. 1884, og er þar að eins boðið
hreppstjórum og hreppsnefndum, að hvetja
menn til að hafa viðunanlega meðferð
á gripum sínum og húsrúm handa þeim.
Þetta var nú auðvitað velviðeigandi, en
fremur gagnslítið lagaákvæði, að minsta
kosti hefi jeg aldrei heyrt, að nokkur
maður hafi verið sektaður fyrir brot á
þeim lögum. Þau stóðu þó í gildi i 14
ár, eða til þess, er komu lögin frá 26.
febr. 1898. Það voru líka horfellislög í
11 greinum, og innleiddu tvær skylduskoðanir, og skyldi önnur fram fara
fyrir lok nóvembermánaðar, en hin síðari á tímabilinu frá 15. mars til surnarmála. Skýrslur átti svo að gjöra um
þessar skoðanir og leggja fyrir sýslunefnd.
Ut af þessum lögum varð nú rnikill
kurr í landinu. Bændum þótti veralítið vit í þeim, einkum þó haustskoðuninni. Þá var og allmikil óánægja út af
þvi, að þeim fylgdi töluverður kostnaður, þar sem borga varð hverjum skoðunarmanni 2 kr. á dag. Hitt var þó
verra, að menn fundu til þess, að matið á heybirgðum hlaut að verða mesta
handahóf, nema þá að mest væri farið
eftir því, sem bóndi sjálfur skrýði frá.
Og þegar menn sáu það, að ekki var
meira að byggja á áliti skoðunarmanns
en bóndans eigin hyggjuviti, þá var
von að mönnum þætti það hart, að
þurfa að borga honum kaup að óþörfu.
Jæja, þessi lög frá 26. febr. 1898
voru nú afleitlega illa liðinn, eins og
jeg hefi sagt, og því var það, að enn
voru samin lögin frá 9. febr. 1900. Þau
eru líku í 11 greinum, en aðalbreytingin er sú, að þar er haustskoðuninni
slept, en að eins höfð ein skoðun á tímabilinu 1, til 15. mars. Þá er líka gefin
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emkunn fyrir hirðingu á gripum, heyi
eg húsum o. s. frv. Um borgun fer
eftír samkomulagi við hreppsnefnd, en
þó Sje hún ekki hærri en 2 krónur á
dag.
Svo koma forðagætelulögin frá 10.
nóv. 1913. Jeg held að flestir hafi þá
verið farnir að una vel við skoðunarlögin frá 1900,'og að þau hafi þó gjört
eitthvert gagn, og hefir það þvi verið
bráðræði, að fara að breyta tilogherða
lagaákvæðin, því að þegar það ’ var
gjört, þá mátti viía, að gamla sagan frá
1898 myndi endurtaka sig. Þetta varð
og svo, því að bændur hafa orðið svo
óánægðir með þessi lög, að sumstaðar
hafa menn neitað að kjósa forðagæslumenn, og víða um land vilja margirað
lögunum sje breytt, eða þau afnumin og
önnur sett, sem sjeu liðlegri og heppilegri. Af þessum ástæðum er þgskj. 36
til orðið.
Sumir vilja nú ekkert annað en að
lögin sjeu afnumin, en nefndin hefir þó
komist að þeirri niðurstöðu, að eftir atvikum muni það vera heppilegra, að
fara aðra leið og drepa ekki lögin alveg strax. Bæði búast flutnm. ekki við
þvi, að sú stefna fengi nægilegt fylgi
hjer á þinginu og svo getur sumum
þótt það varhugavert, að ekkert komi
i ataðinn fyrir þau. Nú hefir forðagæslumálið aldrei verið borið undir almenning, svo að jeg viti. Þótt mörg
önnur löggjafarmál hafi verið borin undir þjóðina, sem ef til vill hefði miklu
siður verið ástæða til, þá hefir Alþingi
ætíð þótst nnfært um að setja þess
konar lög, og breyta þeim án nokkurs
uaðirbúnings af hálfu landslýðsins. Jeg
álit þó, að þetta mál komi svo mikið
við hvern búanda i landinu, að það
væri fullkomlega rjett, að þjóðin ættí um
það einhvern tíllögurjett, enda hefir hún
þegar fengið nokkra reynslu, til að

hyggja sjer skoðanir á, þar sem hún
hefir nú að undanfömu átt við að búa
ekki fæiTi en fern mismunandi lög um
þetta efni. Og nú er alveg nýlega enn
kominn fram nýr, stór. lagabálkur í
frumvarpsformi, er Torfi heitinn í Ólafsdal hefir samið. Það frumv. liggur nú
hjer fyrir þinginu, en þó býst jeg ekki
við, að það verði afgreitt að þessu sinni,
heldur geymt, og ætti þá þjóðinni að
gefast kostur á að athuga það betur,
og alt þetta mál i heild. Þegar svo
stjóm og þing hefir fengið i höndur tillögur þjóðarinnar, þá má vænta að setja megi
skynsamleg lög í þessu efni ogvænleg,
til þess að ná fylgi meöal landsmanna.
Með tillití til alls þessa hefir nefndin
leyft sjer að koma fram nieð till. áþgskj.
108, þar sem það er lagt til, að stjórnin leiti álite og umsagnar allra hreppsnefnda i landinu um málið. Það gleður mig að visu, að hin háttv. og fjölmenna landbúnaðarnefnd hefir komist
að sömu niðurstöðu og forðagæslunefndin, þar sem hún leggur það til á þgskj.
171, að leitað sje álits hreppsnefndanna.
En þar sem tíll. á þgskj. 108 er enn
greinilegri fyrir almenning og tekur
enn betur fram það, sem vakir fyrir
þinginu, og þar sem þvi má vænta itarlegra álits eftir henni, þá verð jeg að
vænta þess fyrir hönd forðagæslunefndar, að háttv. deild samþykki hana heldur. Tillögurnar eru likar, efnið er hið
sama, að eins kemur það glögglega
fram í till. á þgskj. 108, hvernig spumingarnar ættu að vera, sem lagðar yrðu
fyrir hreppsnefndimar, og hvernig ættt
að svara þeim. Jeg býst nú helst við
þvi, að hin tíllagan verði tekin aftur,
og ætla því ekki að segja fleira.
Matthías ólafeson: Jeg hefi frá
byrjun verið því mótfaUinn, að afnema
þeæi forðagætslulög, þvi að jeg álít, að
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þau sjeu góð og misskilningur að menn mætti vera undarlegum hæfileikum
Bjeu eða þurfi að vera óánægðir með gædd, sú stjórn, er þetta gæti færat í
fang. Jeg hygg að það væri þá hreinþau.
Jeg gæti sagt háttv. deild dæmisögu legra og betra að afnema alla forðagætslu
af þvi, hvernig því er varið með en að hafa þennan óskapnað. Hvað mig
óánægjuna út af þessum lögum, sem alt sjálfan snerlir, þá mun jeg greiða atkv.
af«er verið að tala um, í einni sýslu- á móti því, að forðagætslan verði afnefnd hjer á landi hafði siðastliðinn vet- numin.
ur verið samþykt að afnema lögin, eða
ATKVGR.:
sama sem afnema þau. En i vor á
Tillagan
samþ. með 15 : 5 atkv. að
þihgmálafundi bar sami maður, sem
viðhöfðu
nafnakalli,
og sögðu
flutti þetta mál i sýslunefndinni, málið
nei:
ja:
upp, en þá greiddi að eins einn maður,
Björn
Hallsson,
Guðm.
Hannesson,
auk hans, atkvæði með þvi, að lögin
Jón Jónsson,
yrði feld úr gildi. Sýnir þetta best á Eggert Pálsson,
Magnús Kristjánss.,
Benedikt
Sveinss
hve föstum fótum andmælin gegn lögBjarni
Jónsson,
Matthias Olafsson,
unum standa. Mönnum sýndist bara
Einar
Jónsson,
Sig. Sigurðsson.
fyrat vera vandkvæði á framkvæmd
laganna, en þvi lengur sem þau eru Guðm. Eggerz,
reynd, þvi betur fella menn sig við Hjörtur Snorrason,
Jóhann Eyjólfsson,
þau.
Jeg er viss um, að þvi lengur sem Sigurður Eggerz,
lögin eru reynd, þess betri reynast þau. Sig. Gunnarsson,
Og hvað kostnaðinn snertir, þá eru það Skúli Thoroddsen,
sannarlega ekki svo margar skepnur í Stefán Stefánsson,
hverri sveit, sem lífinu þarf að haldaí, Sveinn Björnsson,
til þess að það borgi kostnaðinn. Jeg Þorleifur Jónsson,
vil jafnvel segja, að kostnaðurinn sje of Þór. Benediktsson.
Fimm þm. fjarataddir.
lítill, sem sje, að mennirnir fái oft of
Till. afgreidd til ráðherra sem
lítið kaup. Jeg býst við því, að ef
ályktun neðri deildar Alþingis
þessu máli væri skotið undir þjóðina,
(Sjá A. 245).
þá myndi annar hver hreppur á landinu óska eftir heimildarlögum og sumir
eftir afnámi laganna, svo að hver gæti
hagað sjer eftir þessum óskapnaði, sem
honum sýndist og farið með skepnur
sínar eftir vild. Og hvernig í ósköpun5. Hafnastaðir og lendingar.
um ætti sú stjórn að vera saman sett,
Á 23. fundi í Nd., þriðjudaginn 3. ág.,
sem gæti soðið saman allar þessar sund- var útbýtt
urleitu skoðanir. Til þess yrði hún að TiUögu til þingsályltítunar um rannsókn
láta leita atkvæða út um alt land, til á kafnastöðum og lendingum. (A. 201.
þess að sjá hve mörg atkvæði væru [Frá sjávarútvegsnefndinni]).
með nú gildandi lögum, hve mörg með
Á 25. fundi i Nd., fimtudaginn 5. ág.,
heimildarlögum, og svo hve margir var till. tekin til meðferðar h v e r n i g
engin lög vildu hafa. Upp úr öllu þessu ræða skuli.
ætti hún svo að sjóða vinsæl lög. Hún
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Forsetí stakk upp á einni umræðu, og
var hún samþ. án atkvgr.

Á 26. fundi i Nd., föstudaginn 6. ág.,
var till. tekin til e i n n a r u m r. (A.
201, 205, 242).
Framsðgam. (Mntth. Ólafsson):
Fyrir sjávarútvegsnefndina hafa verið
lagðar gjörðir Fiskiþingsins, þar sem farið var fram á, að veitt væri fje til
hafnargjörðar undir Jökli á næsta fjárhagstímabili, og fylgdu teikningar af
fyrirhugaðri höfn. Þetta hefir nefndin
ekki sjeð sjer fært að leggja til að svo
stöddu; en hinu er hún eindregið með,
að nú þegar verði gjörðar rannsóknir
um hafnastæði, svo hægt sje með vissu
að segja um, hvar tiltækilegast sje, að
gjöra bafnir i framtiðinni og að fram
kæmi kerfi um þetta, sem lægi fyrir þinginu, er fjárhagur yrði betri. Þetta hefir
nefndinni verið ljóst, að þyrfti að gjöra,
tíl þess að undirbúningur væri fyrir
hendi, er til framkvæmda kæmi, alveg
eins og með vegr og slma, því þá yrði
kann ske auðveldara að gjöra fyrirtækin
en annare.
Áætlanir hafa verið gjörðar um hafnir i Þorlákshöfn, Keflavik, á Sandi og i
Súgandafirði. Nefndin hefir ekki sjeð
sjer fært að sinna þessu á þessu fjárhagstímabili, af þvi fjárhagurinn er örðugur, en hefir svo, sem áður er sagt, mælt
með þvf, að rannsóknir yrðu hafnar, þvi
að þær myndu ekki kosta mikið fje.
í þingsályktunartillögunni er farið
fram á, að stjómin ráði vel færan mann
til þessarra rannsókna. Með þessu er
lögð áherela á það, að maðurinn sje
starfinu vaxinn og hafi sjerþekkingu í
þeaBuefni, og geti þvi gefið ábyggilegar
wpplýsingar þar að lútandi. VerkfræðAlþt. 1915. B. III.

ingar, sem fengist hafa við þetta, vanta
alla sjerþekkingu á hafnargjörðum; en
það liggur i augum uppi, að stór nauðsyn er á því, að sá maður, er við þetta
fæst, sje 8tarfinu vaxinn, svo að hægt
sje að bera til hans fylsta traust. Þetta
má þó ekki skilja sem vantraust til
þeirra manna, er við þetta hafa fengist;
en auðsætt er, ef að fengist maður, er
unnið hefði áður að hafnargjörð og hefði
sjerþekkingu í því efni, að þá yrðuallar áætlanir ábyggilegri, og þá yrði ekki
ráðist í stórfyrirtæki, er færi að eins
miklum mun og hingað til fram úr
áætlunum.
í tillögunni er sagt, að Nd. skori á
landsstjórnina, að láta hafnaverkfróðan
mann o. s. frv., en brtt. á þgskj. 205 fer
fram á, að i stað orðanna: >Neðri deild
Alþingið* komi: Alþingi.
Sjávarútvegsnefndin hefir ekki átt
kost á að athuga breytingartillöguna á
þgskj. 242, og er ekki á móti henni,
þvi að í henni felst nákvæmlega það
sama og í orðunum i enda þingsályktunartillögunnar. Þar kemur alt i sama
stað niður.
Jeg vona að háttv. deildarmenn sjái,
að sjávarútvegsnefndin heflr farið gætilega og ekki farið fram á harðar kröf*
ur um fjárveitingar úr landssjóði. Þvi
þetta er það minsta, sem hún hefir getað farið fram á.
Guðmundur Hannesson: Jeg
hefi ekki margt að segja, úr þvi að hv.
framsögumaður tekur svo vel í þessar
brtt. á þg8kj.242. Það er vist eflaustrjett,
að enginn skoðanamunur sje milli min og
sjávarútvegsnefndarinnar, en jeg kom
fram með breytingartill. af þvi, að mjer
þótti orðalagið þannig skýrara. En annars vildi jeg geta þess, að ef þetta verð*
ur framkvæmt, og það tekið til greina
af stjórninni, sem þingið fer fram á, þá
114

1811

Þingsályktanir, afgreiddar til raðherra.

Í8Í2

Hafnastaðir og lendingar. — Flóaaveitðn.

er hjer um mikilsvert mál að ræða —
stórpólitik.
Nokkur hafnastæði og lendingar hafa
verið athugaðar undanfarið, en einkum
þar sem kröfur og kvartanir hafa verið háværastar. í þessu hefir ekki ráðið
full fyrirhyggja, með tilliti til fiskveiða
landsmanna yfir höfuð, heldur handahóf eitt og. því óábyggiiegt að mestu
leyti. Hefir þetta lika reynst kostnaðarsamt, eins og sjest t. d. á Þorlákshöfn.
Og verði svo ekkert úr öllu saman, fyrst
um sinn, þá er fje þetta að visu ekki
glatað, en það er arðlaust fyrst um sinn,
og hefði þá verið betra, að verja því til
einhvers annars, er brýnni nauðsyn bar
til. Enda hefir oft verið illa frá þessu
gengið, vantað alla heildaráætlun, og
ekki tekið svo tillit til þess, sem skyldi,
hvað arðsamast var og þýðingarmest.
Að sjálfsögðu tel jeg nauðsynlegt, að
breytt. sje samþykt, og það sem hún
fer fram á.
ATKVGR.:
Brtt. 205 samþ. með 15 shlj. atkv.
— 242 -— 11 : 1 —
Tillagan svo breytt samþ. með 17
shlj. atkv. og aðfgreitt til Ed.
' (A. 250).

6. Plóaáveitan.
A 30. fundi í Nd., miðvikudaginn 11.
ágúst, var útbýtt
Tillögu til þingsályktunar um Flóaáveituna (A. 282 [frá landbúnaðarnefndinni]).
Á 31. fundi í Nd., fimtudaginn 12.
ágÚBt, var tillagan tekin til meðferðar
hvernig ræða skuli.
Forseti stakk upp á einni utnræðu,
og var það samþykt án atkvgr.
t

Á 32. fundi í Nd., föstudaginn 13.
ágúst, var till. tetin til e i n n a r u m r.
Frainsðguni. (Guðm. Hannesson): Það hefði eflaust verið betra,
að einhver anna.r en jeg hefði talað fyrir
þessu máli, því að jeg er ekki kunnugur áveitusvæðinu, þótt lesið hafi jeg hið
hel8ta af þvi, sem um áveitumálið hefir
verið skrifað.
Tildrögin til þess, að það er nú hjer
fram komið, eru þau, að landbúnaðarnefndinni þótti nauðsyn bera til þess,
að áveitan yrði sem fyrst framkvæmd.
Án þess að jeg ætli að fara að rekja
sögu þessa máls, þá er það stytst af að
segja, að það hefir nú verið á dagskrá
hjá þjóðinni um 30 ár. Hvað eftir annað hafa verið athugaðir möguleikarnir
til þess, að koma því í framkvæmd, og
síða8t var fenginn útlendur verkfræðingur, til þess að gjöra á svæðinu rækilegar mælingar og áætlun um kostnað
við verkið. Maður þessi var Thalbitzer
verkfræðingur.
Hann ferðaðist um
áveitusvæðið 1906. — Síðastliðið sumar
voru enn gjörðar rækilegar mælingar á
svæðinu, til þess að Ijúka mælingunum
að fullu. Það er því ljóst, að frá verkfræðishliðinni er málið allvel undirbúið,
og það sýnt, að fyrirtækið er vel kleift
að því leyti til.
Það er að eins eitt atriði eftir, sem
ekki er nægilega athugað, og það er
vatnshæðin í ánni, sem á að taka vatnið úr, en mjer er svo skýrt frá, að þeim
rannsóknum verði að fullu lokið eftir
eitt ár, og að þær verði þá að öllu
ábyggilegar.
Þegar nú er litið á það, hvað fyrirtækið muni kosta, þá velta þær áætlanir á 600—800 þús. kr., eftir því, hve
mikið er tekið með í reikninginn af
smærri görðum og skurðum. Þetta er
mikið fje, og auðsætt að taka þarf lán,
ef á að ráðast í fyrirtækið, og þess
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vegna riður á, að hafa gjört sjer sem
besta grein fyrir því áður, hvort fyrirtækið muni reynast arðsamt og borga
sig eða ekki. Um það hefi jeg fyrir
mitt leyti ekki á öðru að byggja en
þvi, sem skrifað hefir verið um málið,
og svo upplýsingum kunnugra manna,
sem jeg hefi átt tal við. Allir hafa þeir
verið á einu máli um það, að fyrirtækið myndi mjög arðvænt. Svæðið er
stórt, litlu minna en öll tún landsins til
samans, eða 3 Q mílur, og ef áveitan
hepnaðist vel, þá ætti það ekki að gefa
öllu minna af sjer en öll túnin. Þegar
athugaður er kostnaðurinn, sem koma
myndi á hverja dagsláttu, þá er hann
áætlaður 20—26 kr. Það er auðsjeð af
þessu, að ef treysta má því, að áveitan
komi að tilætluðum notum, þá væri
þetta hreinasta gjafverð, og raargfalt
ódýrara en að sljetta og rækta tún.
Við vitum allir, að það er ekki ofhátt reiknað, að sljettunin ein kosti 150
kr. á dagsláttuna, þótt ek.ki sje talinn
með áburður. Ef það tækist, að gjöra
þetta flæmi alt að vel frjósömu landi,
þá væri hjer því tvímælalaust utn að
ræða hina langstærstu framför, sem
nokkurn tíma hefir orðið í sveitabúskap
landsins.
Mjer hefir nú virst svo, að þegar um
svona stórfenglegt fyrirtæki er að ræða,
og þar sem það er vitanlegt, að vatnsveitur mishcpnast oft og einatt, þá
gæti verið hyggilegra að byrja á nokkrum hluta áveitulandsins, og reyna það,
áður en lagt væri út i þessa áveitu á
öllu svæðinu. Þetta var og tilætlunin,
þegar veitt var á Miklavatnsmýri, en
þvi miður mishepnaðist sú tilraun. Vatnið varð oflítið og áveitan þvi sama
sem einskis virði. En þótt nú svo færi
i það sinn, þá virðist mjer samt ekki
ástæða til að efa það, að fyrirtækið, muni
hepnast. Náttúran hefir sjálf gjört fyrir

okkur aðra merkilega tilraun, sem hefir
hepnast vel ura langan aldur, sem sje
i Safamýri, og þótt enginn hafi verið til
að stjórna vatninu þar, og það verið
óhæfilega mikið, þá hefir það þó sýnt
sig um langan aldur, að grassprettan í
mýrinni hefir verið ágæt og heyið töðuígildi.
Jeg tel litil líkindi til þess, að Flóaáveitan myndi reynast á alt annan veg.
Að því er jeg get Bjeð, eru þau lítil sem
engin, ef verkfræðingarnir ganga svo
frá þessu mannvirki, að hægt væri að
hafa fulla stjórn á bæði á- og afveitum.
En þótt mikið sje nú búið að gjöra
til undirbúnings þessu máli, þá getur
þó ekki stjórn og þing undið að framkvæmdum á því, fyrr en lokið er þeim
undirbúningi, sem nefndur er í till., er
nú stendur hjer á dagskránni, og einkum tekur til nauðsynlegra samninga
við eigendur landsins og annara ráðstafana um það, hvernig með landið sjálft
skuli farið eftir á. Nefndin hefir talið
það sjálfsagt, að hagnaðurinn við áveituna rynni ekki allur i vasa landeigendanna i Flóanum, heldur fengi landið
sinn kostnað endurgoldinn á einhvern
hátt i landi á áveitusvæðinu, sem láta
mætti af hendi með sanngjörnu verði til
manna, sem ekkert jarðnæði fá nú, en
vilja gjörast bændur í sveit. Samkomulag um þessi atriði er sjálfsagt skilyrði
fyrir því, að landið leggi svo mikið í
sölurnar fyrir þetta mannvirki. Ef landeigendum væri veitt lán, til þess að
gjöra áveituna fyrir sinn reikning, gætu
þeir að vísu orðið auðugir á þvi, ef alt
tækist vel, en öðrum myndu þeir ekki
selja land, nema fyrir svo hátt verð, að
lítt yrði bætt úr landþrengslum og jarðnæðisleysi á þann hátt.
Jeg vona svo, að þessi þingsályktunartillaga verði samþykt, ekki eingöngu
114*
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vegna Flóaáveitunnar, heldur vegna
þess, að málið skiftir alt landið, eða
mörg hjeruð þess. Ef þessi áveita tekst
vel, koma aðrar sveitir á eftir, sem vel
eru til áveitu fallnar, og mætti þetta
leiða til svo mikilla framfara i ræktun
landsins, að engin sjeu dæmi til frá
landnámstíð. Þó að túnræktin, sem vjer
höfum meet sint að þessu, sje ágæt og
sjálfsagt að halda áfram með hana, þá
er hún ekki jafn fljóttekinn gróði og
áveitur, þar sem þær hepnast vel.
Ef fyrirtæki þetta kemst í framkvæmd
og hepnin er með, þá rennur upp ný
öld í sveitabúskap vorum, með stórstígari framförum en dæmi eru til.
Sigurður Gunnarsson: Jeg er
fyllilega samdóma háttv. landbúnaðarnefnd um það, að sjálfsagt sje að rannsaka þetta mikilsverða mál sem best
og itarlegast, og eins um það, að þessi
tillaga sje nauðsynleg og gangi i rjetta
stefnu. En jeg vildi minnast á eitt atriði í viðbót við það, sem háttv. frsm.
(G. H.) sagði.
. Jeg þykist vita, að þegar farið er að
hreyfa við þessu máli i alvöru, þá sje
meðal annars áburðarmagnið i Þjórsá
rannsakað af hæfum mönnum. Þetta
vaktist upp fyrir mjer, þegar jeg heyrði
háttv. fram8m. (G. H.) tala um Safamýri, sem nú hefir sprottið svo vel um
margar aldir. Nú er það víst, að það
vatn, sem frjóvgar hana, er sambland
af jökulvatni og bergvatni; það er bæði
úr Þverá og Rangá, og virðist því svo,
sem slíkt sambland sje mjög heppilegt.
Mjer sýndist því heppilegt, að þeir,
sem eiga að gjöra tilraunir þær, er jeg
gat um áðan, hefðu jafnframt Safamýri
til hliðsjónar. Þessu vildi jeg að eins
hreyfa til athugunar.
Báðhcrra bað um nafnakaU við
fttkvæðagreiðslu um till. á þgskj. 282,

og fór hún svo, að allir viðstaddir þm.
sögðu já, en euginn nei.
Fjarstaddir voru Bjarni Jónsson og
Skúli Thoroddsen.
Var till. þyí samþ. með 23 shlj. atkv.
og afgreidd til Ed.
(A. 325).

7. Vegalaga cndurskoðun.
Á 26. fundi i Nd., föstudaginn 6.
ágúst, var útbýtt
Tillögu til þingsályktunar um endurskoðun d vegalögunum. (A. 228).
A 27. fundi í Nd., laugardaginn 7. ág.,
var till. tekin til meðferðar h v e r n i g
ræða skuli.
Forseti stakk upp á einni umr., og
var það samþ. án atkvgr.

Á 28. fundi i Nd., mánudaginn 9.
ágúst, var till. tekin til einnar umr.
Flut ningsin. (Sigurður Sigurðsson): Það er kunnugra en svo, að fiá
þurfl að segja, að ýmsir, bæði einstakir
menn og heil hjeruð, eru mjög óánægð
með ýms ákvæði í vegalögunum frá
1907. Og vegalagafrumvörpin, sem nú eru
hjer á dagskrá, þrjú i röð, sýna þetta
líka best. Þau eru öll til þess gjörð, að
gjöra breytingar á rangsleitnum fyrirmælum vegalaganna, og eiga að bæta
úr göllunum á þeim. Sjerstaklega vil
jeg minna á það, að þótt nú verði samþ.
frumvarpið um Stykkishólmsveginn svo
kallaða og að viðhald hans yrði framvegis kostað af landssjóði, samkvæmt
þeirri veuju, sem ella gildir um aðra
þjóðvegi landsins, þá vona jeg, að háttv.
deild verði mjer samdóma um það, að
þótt þessi eini galli á vegalögunum yrði
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þar með lagaður, þá sjeu svo margir
eftir samt, að ástæða sje til þess, að
andurskoða lögin öll frá rótum. Og min
tíll. fer nú fram á það, að stjórnin sjái
um, að það verði gjört, helst af öllu
fyrir næsta þing.
Jeg tel það góðan vott um væntanlegt fylgi háttv. deildar við þetta raál,
að háttv. þm. S.-Þing. (P. J.), sem áður
hefír oftast sett sig á móti öllum breytingum á vegalögunum, hefir nú verið
hlyntur þeim breytingum, sem hjer hafa
legið fyrir. Þetta er vottur um það, að
annmarkarnir á lögunum eru að verða
augljósarí, einnig þeim háttv. þingmönnum, sem áður höfðu talið þau góð og gild.
Skifting laganna á vegunum i þjóðvegi og flutningabrautir er mjög af
handahófi gjörð og ósamrýmanleg, þegar bornir eru saman einstakir kaflar.
Þannig liggur það nær, að álita allan
veginn austur um Árnessýslu og Rangárvallasýslu þjóðveg en flutningabraut.
Og sama er að segja um ýmsa aðra
póstvegi og vegi, sem tengja sveit við
sveit, og sveitirnar við höfuðstað landsins, eins og t. d. vegurinn frá Blönduósi um Húnavatnssýslu, og fleiri vegir.
Jeg skal kannast við það, að hjer
verður oft erfitt að draga raérkjalinur
á milli, en eftir því sem vegunum
fjölgar, þá verða þær þó auðdregnari
en 1907, áður en gjörðar voru margar
þær bætur og breytingar, sem nú eru
orðnar. Tímarnir breytast, og það er
ekki von, að lög, eins og þessi, geti átt
sjer langan aldur. Þvi valda kröfur
timans og breyttir hagir og samgöngur.
Þetta hefir háttv. deild líka viðurkent,
með því að samþykkja frumvörpin um
Dalaveginn og Stykkishólmsveginn.
Jeg hefði nú fyrir mitt leyti álitið
það æskilegast, að láta alt breytingakák biða, þangað til lögunum yrði breytt
í heild sinni, en af því jeg hefi talið
þessi frumvörp, sem hjer hafa legið

fyrir, vera heldur til bóta en hitt, þá
hefl jeg verið með þeim. En þótt þau
verði samþykt, þá álít jeg engu síður þörf á gagngjörðri endurskoðun á
vegalögunum, og þvi vona jeg, að till.
mín á þgskj. 228 verði samþykt.
Eins og jeg hefi sagt, er grundvöllurinn undir þessarí skiftingu á þjóðvegi
og flutningabraut ekki traustur nje eðlilegur. Það verður að finna annan, og
þá verður um leið að sjá um það, að
einstökum hjeruðum sje ekki gjört rangt
til með lagningu og viðhaldi vega. Viðhaldið er þegar orðið þungt í þeim
hjerúðum, sem búin eru að fá vegi, svo
að nokkru nemi, og það verður énn tilfínnanlegra með hverju árí. Nú leggja
margar sýslur kapp á það, að leggja
sýsluvegi í ákafa og fá til þess styrk
úr landssjóði. Jeg tel það ekki eftir,
en afleiðingin verður sú, að þessir nýju
vegir krefjast enn meira viðhaldskostnaðar, og það kostar meira viðhald á akfærum vegum en að ryðja vegi og brúa
keldur, eins og áður var siðurinn. Flutningabrautir eru nú að komast upp viða,
smátt og smátt, og þegar viðhald þeirra
kemur á eýslufjelögin, auk allra sýsluveganna, þá verður það tilfinnanlegur
skattur, og hann er meira að segja
þegar orðinn það sumstaðar.
Jeg skal ekki fara út i það, hvaða
leið ætti að fara, til þess að fá komið
á meiri jöfnuði og sanngirni i þessu
efni. Sumir hafa álitið, að til mála
gæti komið, að láta hjeruðin borga
nokkurn hluta viðhaldsins á flutningabrautunum, t. d. ’/a eða helming. Jeg
segi ekkert um það, en hitt segi jegj að
að svo búið má ekki lengur standá;
annars eru allar horfur á þvi, að fara
kunni um fleirí vegi eins og veginn
vestur um Mýrarnar, að þeim verði svo
illa við haldið, að til vandræða horfi.
Um þann veg var svo ástatt, að hjeraðsmenn orkuðu ekki að halda honwn
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við, með fram af þvi að hann mun
hafa verið illa gjörður i fyrstu, og svo
getur víðar verið.
Þá verður að líta á það, að sýslurnar hafa engan tekjustofn, til þess að
svara þessura gjöldum, nema verkfæramenn, og það væri mjög gott, ef hægt
væri á einhvem hátt að bæta úr þessu.
Þess vegna fer seinni liður tillögunnar
fram á það, að stjórnin leitist við, að
finna tekjustofna handa sýslufjelögunum, til þefis að þau geti staðist kostnaðinn af vegaviðhaldinu, að svo miklu
leyti sem hann feynni að verða á þau
lagður.
x
Jeg ‘ skal svo ekki fara frekar út í
þetta mál, en vænti hins besta um
það, að tillagan verði samþykt.

-

j

1
j
j

brtt. við þessa þingsál.till. (Sigurður
Sigurðsson: Það má taka hana út af
dagskrá í þetta sinn). Já, það var einmitt það, sem jeg vildi spyrja um, hvort
mönnum þætti það ekki rjett. Og enn
fremur vildi jeg skjóta því að þeim,
hvort ekki væri ástæða til þess, þegar
um svo mikið mál er að ræða, að till.
komi fram frá öllu þinginu, en ekki
bara annari deildinni.
Flutnm. (Sig. Sigurðsson): Jeg
leyfi mjer þá að óska þess, að málið
verði tekið út af dagskrá og umræðunni
frestað.
Þorleilur Jónsson: Þar sem þetta
er merkismál, þá hefir mjer dottið í hug,
hvort ekki væri rjett, að það yrði athugað i nefnd, einkum með tilliti til
þess, sem háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.) sagði
áðanj og þar sem hjer er nú til vegalaganefnd, þá mætti vísa því til hennar.
Ef háttv. fiutningsm. (S. S.) er ekki í
henni, þá getur hún bætt honum við
sig. Það er því tillaga mín, að málinu
verði vísað til vegalaganetndar, og að
hún bæti við sig tveim mönnum, ef þurfa
þykir.

Sveinn Björnsson: Þetta er án
efa mikils vert mál, og skal jeg ekki
að svo stöddu fara mikið út í ástæður
háttv. flutningsmanns fyrir tillögunni,
en að eins taka það fram, að úr því að
fram er komin tillaga um endurskoðun
á vegalögunum og breytingar á ákvæðum þeirra, um viðhald fiutningabrauta
o. s. frv., þá hefði um leið verið rjett
að athuga, hvort ekki væri ástæða til
að breyta til um vegagjörðaraðferðina,
sem hingað til hefir tíðkast, um suma
ATKVGR.:
vegina að minsta kosti. Það hefir sýnt
Till. vísað til vegalaganefndar með 11
sig, að viðhald veganna hefir orðið afar- shlj. atkv. og umræðunni frestað, en í
dýrt, þar sem fiutningamagn er nokkuð veganefnd sátu þeir
að mun. Svo dýrt, að það hefir kostJóhann Eyjólfsson,
að sama sem nýjan veg á fáum árum.
Pjetur Jónsson,
Og þetta mál, sem hefir svo mikla fjárBjarni Jónsson,
hagslega þýðingu, að ekki má dragast,
Jón Jónsson,
að það verði athugað, og jeg hygg að
Sigurður Gunnarsson.
þetta, hve þungbært viðhaldið verður,
eigi rót sína í því, hve vegirnir eru í
fyrstu — ja, illa gjörðir þykir nú líklega of mikið sagt, en ófullkomnir skulÁ 43. fundi í Nd., miðvikudaginn 26.
um við segja.
ágúst, var till. tekin til frh. einnar
Ef jeg hefði athugað þetta nógu umr. (A. 228, 332, n. 335).
gnemma, þá hefði jeg komjð fram með
Forseti tók málið út af dagskrá,

Í
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A 44. fundi í Nd., föstudaginn 27.
ágúst, var tillagan aftur tekin til frh.
einnar umr.
Framsögum. (Bjarni Jónsson):
Jeg býst við, að þessu máli verði vel
tekið og ekki þurfi að lengja umræður
um það.
Jeg skal benda á, að í nefndarálitinu
á þgskj. 335 hefir nefndin i örstuttum
dráttum sýnt fram á, hvaða leiðir væru
helst farandi um viðhald á vegum. En
hún var sammála um það, að svo mikil
breyting hefði á orðið, siðan lögin um
vegi voru gefin út, að nauðsyn bæri til
að endurskoða þau. Siðan hafa komið
þrjár athuganir til greina, er standa á
þgskj. 335 og jeg þarf ekki að fara út
i þær, því að jeg býst við, að menn hafi
lesið þær.
Annar liður tillögunnar þótti nefndinni sjálfsagt að kæmi fram, þvi að
sýslur verða að gjalda eitthvað til vegagjörða og vegaviðhalds, og þarf því að
leita þeim að tekjustofni, og þvi er vert
að athuga, hvort ekki sje hægt að koraa
þvi í betra horf. Þetta teljum við, að
stjórnin geti gjört, þar sem hún hefir
starfskröftum á að skipa, er telja má
hæfa til þessa.
Seinna bætti nefndin við þriðja atriðinu, er 1. þm. Rvk. (S. B.) hafði áhuga
á, — honum og öðrum manni til var
bætt i nefndina —, að taka til ihugunar, hvort ekki beri að athuga vegagjörðirnar í heild sinni og bera þær
saman við vegagjörðir, er nú tiðkast og
þest eru gjörðar, og athuga haldgæði
þeirra.
Mönnum er kunnugt, að flutningabrautir og vegir út um land eru oft svo
lasburða á vorin, að vagnar sökkva í á
þeim og sitja jafnvel alveg fastir. Til
viðhalds slikra vega þykir nefndinni
margur skildingurinn fara. Sýnist henni
þvi tryggara, að gjörður sje styttri veg-

kafli á ári, en betur vandað til þess,
sem gjört er, svo að þeir reynist haldbetri. Það er heldur ekki annað sjáanlegt, en farið verði að nota bifreiðar á
þessum flutningabrautum, en þær eru
þyngri í spori, svo að gjöra þarf vegina
enn traustari, ef þær fara að ryðja sjer
til rúms. En það hyg^jum við helst
verði með þvi, að fylt verði með grjóti
niður fyrir alt klakahlaup; þá myndu
vegirnir verða traustari og haldbetri.
Nefndinni þykir þetta mikið nauð8ynjamál, og leggur til að 3. liður verði
samþyktur. Stjórnin gæti látið athuga
hversu mikið þetta kostaði, borið saman dýrleika þeirra vega, sera nú eru,
og vega með þessu fyrirkomulagi, og
að þvi loknu gæti þingið fengið heildaryfirlit yfir alt þetta og þá ákvarðað,
hvað gjöra skuli.
Jeg skal ekki spá neinu um það, hvað
ofan á verður, en jeg er fyrir mitt
leyti sannfærður um, að það, sem dýrara er, borgi sig betur. Hjer er að eins
um það að ræða, að verkfræðingur
landsins gjöri mismunandi áætlanir með
tilliti bæði tii haldgæða vegarins og
dýrleika.
Jeg skal svo ekki orðlengja þetta
frekar, en bið háttv. deild að samþykkja
till. á þgskj. 228 með brtt. á þgskj. 332,
sem jeg hefi nú mælt með.
Pjetur Jónsson: Jeg hefi skrifað
undir nefndarálitið fyrirvaralaust, en er
þó ekki að öllu leyti samþykkur nefndinni, þótt jeg hafi komið mjer saman
við hana um aðalatriðin í brtt. þeim,
sem hún kemur fram með. Það, sem
jeg hefi að athuga við nefndarálitið, er
upphafið á því. Þaðerekkisvoaðskilja,að
jeg telji ákvæði vegalaganna ura viðhald vega óheppileg eða óhafandi, en
jeg var á hinn bóginn ekki fráhverfur
því, að finna mundi megá leið til hagkvæmari Bkiftingar á viðhaldskostnað-

1823

Þingsályktamr, afgreiddar til ráðherra.

1824

Vegalagaendurskoðan.

inum. Ekki það, að hreint og beint
þyrfti nýtt skipulag, heldur að laga
mætti það gamla. Aðra skoðun vil jeg
ekki láta eigna rajer.
Jeg hefði gjarna viljað tala meira um
þetta mál, en hefi haft alt of litinn tíma
til að hugsa það að nokkru ráði. Jeg
sje ekki betur en að um það muni fara
likt og svo mörg önnur, að þau verða
afgreidd í flýti, þegar haugað er inn á
þingið svo mörgu i einu, að okkur, sem
ekki erum því meiri vinnugarpar, er
ofboðið með að fást við það alt saman.
Það væri t. d. vert að athuga það, hvaða
gjaldstofn ætti að finna handa sýslufjelögunum fyrir álögurnar til vega, en
út í þá sálma sje jeg mjer ekki fært
að fara nú, því miður.
Frsm. (Bjarni Jónsson): Jeg verð
að biðja hv. þm. S.-Þ. (P. J.) velvirðingar á því, að jeg gleymdi að geta þess, að
hann hafði ekki viljað kveða svo rikt
að orði, sem gjört er í nefndarálitinu,
og hafði jeg þó ætlað mjer það, til þess
að honum yrði ekki eignað það, sem
hann átti ekki í nefndarálitinu. — En
þar sem hann talaði um að raálinu væri
flau8trað af hjer á þingi, þá er það að
visu rjett, en það er til önnur leið, til
þess að vinna vel að málunum en sú
ein, að fækka þeim, og hún er sú, að
sitja lengur yfir þeim. Tveggja mánaða
tími annað hvort ár er alls ónógurtími
til löggjafaratarfs fyrir heilt riki, eins
og allir geta sjeð, og það getur ekki
liðið á löngu þangað til þing verður
haldið á hverju ári. — Þessu vildi jeg
að eins skjóta fram nú, af þvi að það
bar á góma, þótt það komi ekki beint
þessu máli við.
- Guðmunilur Hannesson: Jeg
álit tillögur nefndarinnar til bóta og
mun hiklaust greiða þeim atkvæði mitt.
En jafnframt freistast jeg til að minn-

ast lítið eitt á eitt mál i þessu sambandi.
Allir þekkja hverau vegalögin skifta
vegum vorum í flutningabrautir, þjóðvegi, sýsluvegi o. s. frv. Þess gjörist
þörf að gjöra alla vegi vora að samhangandi og óslitinni heild yfir alt landið, koma þeim í eitthvert kerfi, enda
hefir það nú verið reynt að nokkru
leyti. En þessi skifting, í flutningabrautir, þjóðvegi o. s. frv., er á veikum gruudvelli reist. Hvað gjörð og viðhald vega munar stórum í hverjum
flokki vegurinn er talinn, en úr því
verður allajafna mesta ranglæti. Það
munar minstu, hvort þessi og þessi vegur er póstvegur eða aukapóstvegur, og
getur verið örðugt að gjöra þar upp á
milli, og verða þá oft þeir vegirnir
framarlega, sem síður skyldi.
Fyrsta
sporið til þess að laga þetta, er að fá
fasta áætlun um alt vegakerfi landsins.
En landssjóðsstyrkur til vegalagninga
ætti að miða við þjettbýli sveitanna,
annara vegar, en hins vegar við, hve
dýrt er að leggja veginn. Undanfarið
hafa rikustu og þjettbýlustu sveitirnar
fengið vegi sina gefins (flutningabrautir)
og jafnvel viðhald þeirra til skamms
tíma, en strjálbygðar, fátækar sveitir
hafa að eins fengið nokkurn styrk, eða
jafnvel orðið að leggja vegi sína styrklaust. Að sjálfsögðu er hjer farið öfugt
að, þvert á móti heilbrigðri skynsemi
og allri sanngirni.
Landssjóðsstyrkurinn ætti að vera minstur í þjettbýlustu
hjeruðunum, en vaxa eftir því, sem strjálbygðara er, eða vegagjörðin er dýrari,
ef þar er um nauðsynlegan veg að rœða,
sem tekinn er upp í áætlunina um vegakerfi landsins. Yfir óbygðir og fjallvegi ætti landssjóður að kosta bæði
lagningu vega og viðhald algjörlega,
en hvergi annarestaðar, svo langt sem
sjálft vegakerfi landsins nær.
Þetta snertir nú að vísu ekki tillögu
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nefndarinnar eða þiugsályktunartillöguna, en jeg minnist á það hjer, úr þvi
>ð það er meiningin, að stjórnin taki
málið til athugunar.
Sigurður Sigurðsson: Jeg heyrði
illa ræðu háttv. 1. þm. Húnv. (GL H.),
en það sem jeg heyrði var á litlu viti
bygt. Samkvæmt grundvelli kenningar
hans, þá á lanðssjóður helst að kosta
vegina þar, sem strjálbygðast er og
þörfin er minst á þeim, en s&t þar, sem
þjettbýlast er og mesterþörfin. Jeg vil
nú minna menn á það, að jafnvel þótt
om þjettbýlar sveitir sje að ræða, þá
er það oft tilfinnanlegt og kostnaðarsamt, að gjöra vegi um þær og halda
þeim við. Kostuaðurinn fer meðal annare mjög mikið eftir því, hversu auðvelt er að ná í ofaniburð, og ef háttv.
þm. veit það ekki, þá get jeg frætt
hann um það, að i þjettbygðum sveititni getur það oft orðið svo örðugt og
koatnaðareamt, að afla ofaníburðar í vegi,
að það nemur fullum helmingi kostnaðaríns við vegalagninguna.
Háttv. þm. gat þess, að póstvegirnir
væru ekki rjettur mælikvarði fyrir viðhaldi veganna, því að ekki væri sönnun fyrir því, að þeir væru fjölfarnari
en aðrir vegir á landinu, en það eru
þeir nú þé, yfirieitt.
Annara viðurkenni jeg það fúsiega,
að helsti lítill timi hefir verið til þess,
aðathuga máiið, siðan þaö kom frá nefndinm, svo langt sem þó er siðan þvi
fyrst var hreyft og siðan i það var skip>
uð nefnd.
Og ef verulegur áhugi
fceiði verið fyrir því, og menn viljað
cúUæglsga leggja gott til málauna, þá
hefði átt að vera nægur timi til þess.
Ep faátt get jeg tekið undir, að örðugt
miini vea að fulinægja 2. Iíö, sem sje,
að leita að tekjustofnun handa sýslufjelögunum, til þess að standast vega-

viðhaldskoBtnaðinn. Það er vandamál,
og jeg gjöri ekki ráð fyrir þvi, þótt
þingið sæti lengur yfir þvi máli, að það
myndi finna lausn á því spuramáli, svo
að dygði. Og þegar svo er ástatt, þá
er ekki um annað að gjöra, en að vísa
málinu til stjórnarinnar, í því trausti,
að hún muni með ráðunautum sínum
geti fundið heppilega leið. Jeg vona
því, að það verði smþykt, þótt það væri
hins vegar ekki nema gott og þakklætis vert, ef einhver gæti nú þegar i
stað bent á leið, sem að faaldi gæti
komið, en jeg býst ekki við því.
Guðmuudur Hannesson: Jeg
vil að eins benda á það, að engar sannanir hafa komið fram i ræðu háttv. 1.
Árn. (S. S.) um það, að jeg hafi faaft
rangt fyrir mjer áðan. Jeg hjelt þvi
fram, að landssjóður ætti að leggja tiltölulega mest til veganna þar, sem strjálbygðast væri, ef nauðsynlegt er að
leggja þar vegi. Að bændur leggi vegi
yfir óbygðir t. d. öxnadalsheiði, nær
ekki neinni átt. Slíkir vegir, sem ekkl
liggja um bygðir og tengja sveitavegi
saman, eru gjörðir vegna landsheildararfnnar, og þá á landssjóður að kosta að
öllu leyti. Alt öðru máli gegnir um
þjettbýlar sveitir. Þar vaxa jarðir I
verði við það, að vegir eru lagðir og
fjöldi manna notar þá daglega; þar geta
margar hendur unnið ljett verk, lagt
vegi sína með nokkrum styrk, en því
lengra sem vevður á milli bæjanna, og
þvi færri sem mennirnir eru, sem lagt
geta til vegarins og hafa hans not, þess
meiri styrk eiga þeir að fá, ef þeim á
að vera kleif vegargjörðin, eða þeir eiga
ekki að verða ósanngjarnlega hart úti.
Jeg tala hjer að eins ura nauðsynlega
vegi, sem teknir væru i vegakerfi landsins. Nú kostar vegagjörð og viðhald
eftir því í hvaða flokk vegurinn er; en
115
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þjóðvegurinn er oft þýðingarminni en
Býslu- eða hreppsvegurinn, sem settur er
miklu lægra. Þjóðvegurinn yíir Skagafjörð, frá Víðimýri til Miklabæjar, er þýðingarlítill í samanburði við alfaraveginn
yfir ósa Hjeraðsvatuanna. Nei, þessi
núverandi flokkur veganna, og fjárveitingar úr landssjóði, sem miðaðar eru
við hana, eru hvorki bygðar á sanngirni nje skynsemi. Framvegis ætti að
haga þessu á annan veg og fara meira
en verið hefir eftir þvi, hvað hjeraðsbúar sjálfir vilja á sig leggja, til þess
að fá vegina greiða. Hjá því ættu ekki
fjölmennustu hjeruðin að sleppa, þó sitja
verði við það, úr þvi sem komið er, að
ljúka hinum lögskipuðu fiutningabrautum.
Flest af því, sem hinn háttv. þingmaður (S. S.) sagði, var á engum rökum bygt.

skoðuð. Jeg býst nú við, að það væn
sanngjarnast, að landið sjálft tæki sem
mest að sjer viðhald allra vega, því að þótt
erfitt yrði að gjöra svo öllum líki, myndi
þó þá verða gjört sjer far um að láta
alt koma sem rjettlátlegast niður, og
hugsað um hvað best hagar í hverju ein8töku tilfelli, og þá mundu vegamálin
komast i betra horf en þau eru uú í.
Jeg veit nú ekki hvort jeg myndi
bæta mikið fyrir málinu með því, að
fara að ’halda langa ræðu, þótt jeg
gæti það. Jeg sje ekki ástæðu til að
vera að fara út i nál., en hins vegar
sje jeg mikla ástæðu til þess, að athuga
málið betur, því að um það vantar enn
miklar upplýsingar.

Eggei t Pálssoii: Jeg skal ekki
fara mörgum orðum um þessar tillögur,
enda get jeg fallist á alt, sem nefndin
Eíuar Jónsson; Jeg ætlaði ekki leggur til, að bætt verði við. En þar
að blanda mjer i þessar umræður, en sem háttv. 1. þm. Húnv. (G. H.) kom
gjöri það þó, vegna þess landshluta, sem fram með þá skoðun, að landssjóður
jeg hefi orðið svo heppinn að búa i legði sem mest fje til vegabóta þar, sem
síðan jeg fæddist. Jeg held að þetta fáment væri, en minst þar sem fjölsje hyggileg tillaga, sera hjer liggur ment væri, þá álit jeg ástæðu til að
fyrir, því að eins og nú er varið við- setja þetta vel á sig, því að þar kemhaldi veganna, þá eru flestir óánægðir ur til greina mjög sterkur og ákveðinn
með vegalögin. Væri jeg nú kaupstað- stefnumunur, sem getur náð til fleira
arbúi, myndi jeg líklega halda því fram, en þess eina atriðis, sem hjer liggur
að hjeruðin ættu að halda vegum sín- fyrir. Við vitum að landssjóður er ekki
um við; en nú er jeg svo kunnugur i sterk stofnun, og verður því að skamta
sveitunum, að jeg veit það, sem ýmsir smátt. Ef við værum fjesterkir og
háttv. þm. virðast ekki vita, og það er þyldum vel útgjöldin, þá væri ekki
það, hve mismunandi ástandið er í ýms- nema sjálfsagt, að gjöra öllum landsum hjeruðum landsins, og að þess vegna - hlutum sem jafnast undir höfði í öllum
er ekki rjettlátt, að brúka alstaðar sarna fjárútlátum landssjóðs. En getan er svo
mælikvarðann. Þau hjeruðin, sem ekki takmörkuð, að ekki verður sint nema
hafa svo sem neitt gagn af gufuskipa- þvi, sem mest kallar að, og þá er auðferðunum kring um landið, eiga svo vitað sjálfsagt, að leggja mest fje fram
ólíkt meira tilkall til vegagjörðastyrks þar, sem mest er von um að það borgi
en hin. En út í það skal jeg nú ekki sig sem fljótast, og það er vitanlega þar
fara mikið að þessu sinni, heldur halda sem fjölmennast er. Jeg held því fyrir
mjer við hitt, að vert er að fara eftir mitt leyti, að skoðun háttv. þingmanns
þessari tillögu, og fá vegalögin eudur- sje ekki rjett, og mjög svo ópraktisk.
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Þegar um t. d. vegi er að ræða, þá er
fyret og frem8t nauðsynlegt, að þeir sjeu
góðir þar, sem fjölmennið ermest. Hitt
ekiftir minna fyrir heildina, hvernig
þeir eru þar, sem færri eiga leið um,
þótt það væri auðvitað gagnlegt og gleðilegt, að þeir veru góðir þar líka. Þeir
staðirnir verða að sitja í fyrirrúmi, bæði
í þessum efnum og hverjum öðrum, þar
sem ríkust er vonin um að fyrirtækin
verði arðberandi. Það er það eina skynsamlega.

á hjá ýmsum lærðum mönnum hjer á
þingi, og sem háttv. 1. þm. Húnv. (G.
H.) er ekki heldur laus við.
ATKVGR.:
Brtt. 332,1 (við 1. lið till.) samþ. með
15. shlj. atkv.
1. liður till. svo breyttur samþ. með
16 shlj. atkv.
Brtt. 322,2 (við 2. lið till.) samþ. með
»
J6 shlj. atkv.
2. liður till. svo breyttur samþ. með
15 shlj. atkv.
Brtt. 332,2 samþ. með 15 shlj. atkv.
Tillagan svo orðuð samþ. með 15
shlj. atkv. og afgreidd til ráðherra sem
ályletun neðri deildar Alþingis.
(Sjá A. 611).

Sigurður Sigurðsson: Jeg ætla
að eins að gjöra örstutta athugasemd.
Háttv. 2. þm. Rang. (E. P.) heflr reyndar
þegar tekið fram nokkuð af því, sem
jeg þurfti að segja. Okkur kemur aem
sje saman um það, gagnstætt skoðun
háttv. 1. þm. Húnv. (G. H.), að landssjóði beri fyrst og fremst skylda til, að
styrkja vegagjörðina í þjettbýlum hjeruðum, en síður á útkjálkum landsins.
8. Strandferðir.
Háttv. 1. þm. (G. H.) tók, máli sínu
til styrkingar, til dæmis tvo vegakafla,
Á 44. fundi í Nd., föstudaginn 27.
sem sýna best og sanna hans skoðun á ágúst, var útbýtt
þessu máli, sem sje veginn yfir öxna- Tillögu til Jnngsdlyktunar um strandferðdalsheiði og veginn um Kræklingahlíð. ir. (A. 562 [Frá strandferðanefndum
Jeg er líka kunnugur þarna, og veit, að beggja deilda]).
það er óiíkt meiri nauðsyn á veginum
Á 46. fundi i Nd., mánud. 30. ágúst,
um Kræklingahlið, því að yflr öxna- var tiíl. tekin til meðferðar h v e r n i g
dalsheiði á sjer enginn verulegur þunga- ræða skuli.
flulningur stað. En um KræklingahlíðForseti stakk upp á einni umræðu,
ina liggur aðalaðdráttavegur þeirra, sem
þar búa, og annara nálægra sveita, og var það samþ. án atkvgr.
bæði Þelamerkur, öxnadals og Hörgárdals.
Þessi háttv. þm. (G. H.) fer því mjög
Á 48. fundi í Nd., miðvikudaginn 1.
villur vegar, þegar hann dæmir um
vegi, og skoðanir hans þar eru alveg sept., var till. tekin til einnar umr.
gagnstæðar heilbrigða skynserni. (Guðm. (A. 562, n. 561).
Ilannesson: Misskilningur).'Ánægja hv.
Framsm. (Sigurður Eggerz):
þingmanns með sínar eigin skoðanir
Hjer
gjörist ekki þörf á langri framgetur hfeint og beint leitt til hættulegs
sögu,
þótt hjer sje um eitt af veigasjúkdóms, sem því miður ber of mikið
Hð*
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mestu málunum að ræða, sera komið við ferðir þessar, svo komist verði hjá
hafa fyrir þingið, þvi við 3. umr. fjár- halla á þeim, eða hann verði sem minstlaganna tók jeg fram þau atriði, sem ur. Takist fjelaginu þetta, þá mun samúð sú, er það nú hefir áunnið sjer hjá
mestu skifta.
Með þingsályktunartillögunni er stjórn- þjóðinni, aukast.
Jeg vil geta þess, að Alþingi hefir
inni falið að semja við Eimskipafjelagið
á þeim grundvelli, sera tekinn er fram ekki, eins og nú standa sakir, til anní áliti strandferðanefndarinnar. Jegbýst ara að leita en Eimskipafjelagsins um
við, að hv. deild hafl kynt sjer nefnd- strandferðir. Því þótt það hefði viljað
arálitið. Úr landssjóði greiðist hvort ár- semja við Björgvinjarfjelagið, þá er ekki
ið 75 þús. til strandferðanna. En fyr- víst, að það viiji taka strandferðirnar
irkomulag þeirra er með líku móti og að sjer, og auk þess hafa ferðir þessar
gjört var ráð fyrir 1914, þannig, að gefist illa i höndum fjelagsins.
Eina leiðin er að snúa sjer til Eimferðaáætlun B. frá því ári var lögð til
skipafjelagsins,
eins og gjört hefir verið.
grundvallar, en að eins slept síðustu
ferðinni, og að öðru leyti gjörðar nokkr- Það er lika eðlilegasta leiðin, enda er
ar smábreytingar á áætluninni, sem engu það von vor allra, að fjelagið beri giftu
til að takast þessar ferðir á hendur,
skifta.
Nefndin hefir viljað halda sjer við það, bæði nú og í framtíðinni, svo að báðum,
að skipin sjeu af sömu stærð og gjörð og fjelaginu og landinu, megi verða til
gjört var ráð fyrir 1914, en vegna erfið- happa.
leika, er af stríðinu stafa, leit nefndin
Með tilvísun til þess, sem hjer hefir
svo á, að við það yrði að una, þó þau verið tekið fram og til ummæla minna
yrðu heldur lakari, en hins vegar hefir við 3. umr. um fjárl.frv., leyfi jeg mjer
nefndin óskað þess, að skipin jafngiltu að mæla með þvi, að þingsályktunartill.
að gæðum »Austra« og »Vestra«.
verði samþykt.
Að öðru leyti skal jeg taka það fram,
að ef þessar 75 þúsundir króna, er hefir
ATKVGK.:
orðið að samkomulagi milli strandferðaTillagan samþ. með 19 shlj. atkv. og
nefndarinnar og Eimskipafjelagsins, að afgreitt til Ed.
landssjóður greiði, hrökkva ekki fyrir
(A. 689).
halla þeim, sem á strandferðunum kann
að verða, þá greiðist sá halli, að svo
miklu leyti, sem hann stafar af breyttum kringumstæðum, vegna ófriðarins,
eða af aukavátryggingu, úr landssjóði.
Eftir ítarlega yfirvegun komst strandferðanefndin að þeirri niðurstöðu, að 9. Þeg-cBkylduatkvæðagrreidsla.
eðlilegt væri, að landssjóður tæki ófriðA 42. rundi í Nd., miðvikudaginn 25.
aráhættuna á herðar sjer, enda gæti hún ágúst, var útbýtt
orðið svo mikil, að Eimskipafjelaginu Tillögu til þingsMylctunar um atkvœðayrði hún um megn.
greiðslu um þegnskylduvinnu. (A. 518
Annars verður landssjóður og Eim- [Frá minni hluta þegnskyldunefndar]).
skipafjelagið að bera traust hvort til
Á 43. fundi i Nd., fimtudaginn 26.
annare. Alþingi verður að treysta þvi, ágúst, var tillagan tekin til meðferðar
að fjelagið gæti sera mestrar hagsýni hvernig ræða skuli.
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Forseti stakk upp á einni umr., og
var það samþ. án atkvgr.

Á 46. fundi i Nd., mánudaginn 30.
ágúst, var till. tekin til e i n n a r u m r.
(A. 518, n. 517 og 650).
Framsm. minni hl. (Matthías
ólafsson): Þetta mál er borið fram
af flutningsmönnum þess af einlægri
sannfæringu um, að það kæmi þessari þjóð að ómetanlegu gagni, ef þegnskylduvinna kæmist hjer á.
Það er svo margt ógjört hjer á landi,
er landssjóður hefír ekki kraft til að
láta framkvæma, en landið eða þjóðin
heflr það afl, er til þess þarf, ef viljinn
væri góður. Og því fljótara miðaði
þessari þjóð á framfarabrautinni, þvi
fyr, sem þetta kæmist í kring.
Eins og kunnugt er, var skipuð nefnd
til þess að ihuga þetta mál, en það heflr
farið með þessa nefnd eins og svo margar aðrar hjer á þingi, að hún heflr ekki
getað unnið saman, þvi að 3 af 5 mönnum f nefndinni hafa ekkert viljað skifta
sjer af roálinu. Þeir telja það ekkert
annað en fallega hugsjón, en annars
óframkvæmanlega.
Það hefir því sína sögu hver að segja.
Nefndarálit minni hlutans á þgskj.
517 hefi jeg orðað, en samnefndarmaður
minn og samherji hefír skrifað undir
nefndarálitið, og er samþykkur niðurstöðunni. Hann hefir því ekki viljað
ábyrgjast orðalagið, enda hefír háttv.
framsögumaður meiri hlutans (B. J.)
beinBt ajerstaklega að höfundi nefndarálitsins.
í nefndaráliti meiri hlutans er því
haldið fram, að með þegnskylduvinnunni væri lagður skattur á þjóðina, og
hann svo þungur, að hann vægi meira
e» allir núverandi tollar samtals.

Jeg hefi i nefndaráliti minu haldið þvi
fram, að með því að hver maður á árunum frá 17—25 ára aldurs inni 12
vikna tima, þá yrði árangurinn sá, að
það kæmi vinnubrögðunum i landinu i
miklu betra horf, og ungir menn myndu
afkasta miklu á þeim tima til þarfa
fyrir land og lýð.
í öðru lagi hefl jeg haldið þvi fram,
að sjerstaklega væri þörf á þvi, að
kenna íslendingum hlýðni. Því að það
er þjóðinni ógreiði, að skjalla hana og
segja, að hún sje hlýðin. Því vinur er
sá, er til vamms segir. Það væri gott,
ef við gætum sagt með sanni, að þjóðin væri hlýðin og stundvis, en reyndin
er ólygnust, og hún færir manni heim
sanninn um það, að oss íslendingum sje
1 fáu eins áfátt.
En í stað óhlýðninnar og hirðuleysisins, óverklægninnar og fjelagsleysisins,
mynda hlýðni og hirðusemi, verklægni
og fjelagslyndi dafna með þessari þjóð,
og verða henni holt fararnesti á þeirri
framfarabraut, er við vonum og vitum,
að hún getur átt fyrir höndum.
Þá er eitt, sem þegnskylduvinnunni
hefir verið fundið til foráttu, en það er
það, að hún sje svo áþekk herskyldunni,
er þjóðunum stafi svo mikið böl af. Það
er víst, að af hernaði leiðir mikið böl,
og hann færir mönnum bæði sorgir og
tjón. En þó viðurkenna menn, að af
herskyldunni leiði mikla menning; þetta
veiti menningarstrauraum inn i þau lönd,
þar sem herskylda er.
En við þurfum ekki að verja landið
okkar fyrir öðrum þjóðum, en við höfum að berjast við erflða náttúru og
margra alda vanrækt á þeasu landi.
Þetta má bæta, og til þess viljum við
innleiða nokkurs konar hervarnarskyldu.
Með leyfi háttv. forseta, skal jeg lesa
upp kafla úr ræðu, er Ágúst Bjarnason,
núverandi prófessor, hjelt í Kaupmanna^
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höfn, er fyrst heyrðist um þegnskylduhugmyndina. Honum fórust svo orð:
»Jeg man kvöld eitt i Zttrick, einmitt þegar fyrstu frjettirnar voru
að koma að heiman um þegnskylduvinnuna. Jeg var gestur hjá þýskum háskólakennara, er hafði orðið
að flýja föðurland sitt, af því hann
hafði orðið nokkuð djarfmæltur í
garð Þýskalandskeisara, en hefir
reynst ágætur ungmennaleiðtogi og
er nú einn af forkólfum í alþjóðahreyfing þeirri, sem er að ryðja sjer
til rúms um öll lönd og nefnist »hin
siðferðilega uppeldishreyfing*. Hann
fór að spyrja mig spjörunum úr, um
hvernig uppeldinu væri varið hjá
O8s, og hafði jeg fátt og litið af því
að segja. En jeg man, að jeg gat
um þegnskylduvinnuna og varð að
lýsa hugmyndinni ítarlega fyrir honum. Loks sagði hann: Já, er það
ekki eins og jeg hefi ávalt sagt, að
það ætli að verða markmið smáþjóðanna að kenna oss stórþjóðunum og sýna oss verðmæti þess, er
088 hefir aldrei til hugar komið.
Nú erum .vjer að baksa með þessa
hervarnarskyldu og hervæðumst
eins og vjer getum, til þess að
myrða hvorir aðra og leggja lönd. in í auðn. Og svo kemur einhver
minsta þjóðin og kennir oss hvernig vjer eigum að bæta og yrkja
upp löndin og kenna mönnum að
vinna, en jafnframt að stjórna og
hlýða, og annað það, er lærist með
hervarnarsyldunni. Er það eigi
stórmerkilegt? En jeg þagði og
skammaðist mín með sjálfum mjer,
þvi að jeg vissi, hve langt í land
hugmyndin myndi eiga hjá oss«.
Það er miklu lengri kafli um þetta,
þar sem þessi maður dáir þetta, og það
er hægt að finna fleiri dæmi. Sjálfur
þefi jeg talað við merka menn erlenda

um þetta mál, og þeir hafa talið þetta
ágætt.
Eitt það tormerki, sem talið er á þessari hugmynd, er það, að ekki fengjust
nógu góðir verkstjórar. En jeg er hissa
á þvi, að þeir menn, er miklast af þessarri þjóð, skulu halda þessu fram.
Jeg er í engum efa um það, að hjer
á landi má koma upp vel æfðum her,
ekki til baráttu og blóðsúthellinga, heldur til friðsamlegra starfa,til að græða upp
þetta vanrækta land og koma því ótalmarga í verk, sem löngu hefði átt að
vera unnið.
Þeir sein hafa trú á því, að þjóð vor
sje fyrirmyndar þjóð, ættu síst að efast
um, að vjer gætum eignast sæmilega
forgöngumenn eða verkstjóra, ef vjer
kostuðum nokkru til að afla þeim þekkingar.
Það væri greiði fyrir þessa þjóð, að
hver maður væri skyldaður til þess, að
vinna ókeypis fyrir heill og þroska
þjóðarinnar. En þó hefir meiri hlutinn
ekki viljað fara þá leið, heldur að það
væri bygt á frjálsum vilja. Þess vegna
viljum við að málinu sje skotið til þjóðarinnar, svo að liðið yrði sjálfboðalið,
eða sem næst því, að vera sjálfboðalið.
Okkur datt fyrst í hug, að þetta væri
borið undir þá menn eina, er væru á
þeim aldri, er vinnuna eiga að leysa af
hendi. En við hurfum frá því, og álitum rjettara, að bera þetta undir kosningarbæra menn, bæði vegna þess, að
margir þeirra manna, er í nánustu framtíð myndu leysa þegnskylduvinnuna af
hendi, eru nú of ungir til að skera
úr þessu, og svo af hinu, að í raun og
veru eru það kjósendur, er sjá verða af
vinnunni.
Þá er það eitt, sem háttv. meiri hl.
hefir gjört mikið úr, sem sje hve mikill skattur væri lagður á heimilin með
þessari þegnskyldukvöð. Ekki þekki
jeg dæmi til þess, jafnvel í þeim lönd-,
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um, þar sem er þriggja ára hervarnarskylda, að nokkur fjölskylda hafi farið
á höfuðið eða komist á vonarvöl vegna
þeirrar kvaðar. Og er hjer þó ólíku
saman að jafna. Vjer erum lausir við
alt það böl, sem hernaðinum fylgir. Og
þessi stutti timi, sem mönnum er ætlað
að vinna í þjónustu fósturjarðarinnar
margborgar sig fyrir þá, með því að
starfið mun gjöra þá að nýtari mönnum
en áður. En ef timinn skyldi ekki
vera nógu langur, þá er ekki annað en
lengja hann. Það geta komið þeir tímar, að ekki verður unt að fá fólk til
opinberrar vinnu hjer á landi, þótt peningar sjeu i boði, enda hefir það komið
fyrir. Hjer á landi er mikið að starfa, og
nýir atvinnuvegir að rísa upp og í
blómgun, svo að hætt er við fólksskorti.
Það eru þá ekki önnur ráð fyrir hendi
en þetta, eða þá að safna hingað útlendum tartaralýð, sem háttv. framsm.
meiri hl. (B. J.) heldur ef til vill að
reynast muni betur en ungir menn hjerlendir.
Þá sný jeg mjer að áliti háttv. meiri
hl. Maður skyldi halda, af því að þetta
skjal er nefnt álit, að þar væri einhverjar röksemdir að finna, en jeg verð
að játa ófundvísi mína i þessu efni, og
vil með leyfi hæstv. forseta lesa upp
þetta nefndarálií, með því lika, að mönnum mun ekki vera orðið það kunnugt
enn, af þvi að því var útbýtt rjett áðan. Og leyfi teg mjer að hnýta athugasemdum minum við. Þar segir þá svo:
»Vjer munum. ekki deiia um menn
við höfund þgskj. 517, hvorki um víðsýni þeirra nje aðrar eigindir.
Þótt vafalaust mætti segja söguþessa
máls betur en hann gjörir, látum vjer oss
hana litlu skifta. Þó verður að leiðrjetta þenna misskilning, aðþegnskylda
sje ný hugsjón. Hitt er á að líta, hvört
þegnskylduvinnan muni hafa þá kosti,
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er hann segir. Til gleggra yfirlits skulu
hjer talin og tínd þau atriði, sem höf.
telur þessu máli til gildis, og jafnframt
sýnt, að barnsleg oftrú villir honum
sýn og vekur honum staðlausar vonir.
1. Hlýðni og stundvísi. Væri það satt,
að Islendingar væri óhlýðnir, þá
yrði það sannarlega illur skóli, að
hrúga saman fjölda ungra manna
úr öllum stjettum og stöðum. Þeir
yrðu að vera meira en nafnið tómt,
þessir verkstjórar, ef þeir ættu áð
megna að kenna þeim hóp hlýðni
og stundvisi, enda mundi afieiðingin að öllum jafnaði verða öfug við
von höfundarins.
2. Hdttprýði og þrifnaður. Hugsum
oss, að nokkur hundruð ungir menn
og konur sjeu saman kornin til þess
að gjöra járnbraut. Þessi lýður
verður auðvitað að liggja við í tjöldum, enda var það í fyrstu talið
þegnskylduvinnunni til gildis, að
embættismanna- og bændasynir yrðu
kasaðir saman i tjöldum. Og nú
ætlar minni hlutinn að kenna þarna
háttprýði og þrifnað.
Vjer munurn eigi þrátta um þetta,
því að flestum mun ljóst, að hjer,
er nm öfugmæli að ræða. Með
þessum hætti yrði mönnum eigi
keut þetta, nema þar væri að verki
þaulmentaðir afburðamenn. Mundu
þeir menn vandfundnir, og ef þeir
fyndist, mundi mentun þeirra kosta
margfalt meira en Alþingi er vant
að láta af hendi rakna til þeirra
hluta.
3. Verklagni telur minni hlutinn erfiðast að kenna, og fer það að vonum, þvi að hún er hið eina, sem
mætti kenna að einhverju leyti.
4. Þá er sú ein von minni hlutans,
að hann geti sparað landssjóði mikð
fje með þessari þegnskylduvinnu,
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og sjeð um, að eigi þuríi að leggja gjörður með því, að segja henni ekki til
skatta á þjóðina, til þess að gjöra þess, sem henni er áttfátt i, því »vinur
hafnir, brýr, vegi og járnbrautir. er sá, er til vamms segir«. En vera
Þótt svo vel væri, að þegnskyldu- má, að það sje betur fallið til lýðfylgis,
lýður yrði notaður til þessara starfa, að skjalla fjöldann, en hitt, að segja
þá væri þó með því lagður tvö- honum beiskan sannleika. Meiri hlutinn hefir valið fyrri leiðina, en jeg ætla
faldur skattur á þjóðina:
a. Vinnumissir á heimilum og kaup- ekki að eiga samleið með honum á
missir einstaklinga. Yrði sá skatt- þeim vegi.
í álitinu er verið að dylgja um það,
ur einn miklu þyngri en allir núhve
hollur skóli það muni verða, að
verandi tollar samtals.
b. Óbeinn skattur yrði það, að við- hrúga saman miklum fjölda karla og
vaningar ætti að framkvæma kvenna i tjöldum og kenna þeim þar,
þessi verk, og eyddist þvi hálfu meðal annars, háttprýði og þrifnað.
Annaðhvort stafar þetta af venjulegri
meiri vinnukraftur en nauðsyn
fijótfærni höfundar álitsins, sem ailir
ber til.
5. Fyrirætlanir minni hlutans, að sá vita að er háttv. þm. Dal. (B. J.), eða
löstum og uppskera dygðir, eru það stafar af öðru, sem naumast er
fallegar. fín hver trúir á barna- hægt að nefna rjettu nafni, svo að þingskapinn ?
legt verði talið. Tillagan gjörir sem
Þrátt fyrir góðan vilja flutnings- sje ekki ráð fyrir, að konur sjeu teknmannanna, teljum vjer þetta mál ar til þegnskylduvinnu. fín hvað ætti að
alt svo vanhugsað og óframkvæm- vera því til fyrirstöðu, að menn, sem
andi, að vjer ráðum deildinni til lægju í tjöldum, gætu læit háttprýði
að fella tillöguna*.
og þrifnað.
í álitiuu er sagt, að verkstjórarnir
Af þessu akjali meiri hl., sem nefnist
»álit«, má nú sjá, að háttv. meiri hl. þyrftu að vera meira en nafnið tómt,
hefir ekki treyst sjer að færa nein rök ef þeir ættu að kenna þessum mikla
. gegn þegnskyldunni. »Álitið« er ekk- hóp hlýðni og stundvísi.
ert annað en fullyrðingar, fjarstæður og
Ef Islendingum er svo mjög iítið áfátt
útúrsnúningur, mestmegnis óviðkomandi i þessum efnum, þá ætti og að vera tilmálinu.
tölulega ljett, að leiðbeina þeim fáu,
Minni hlutinn hefir eigi haldið þvi sem ábótavant væri. En jeg kannast
fram, að þegnskylda væri ný hugsjón, við það, að þeir þurfa og eiga að verða
svo þar var engan misskilning að leið- mikið meira en nafnið tómt.
rjetta. Vitanlega er þessi hugsjón því
Vjer íslendingar höfum að vísu verið
nær jafngömul þjóðfjelagsskipuninni, í svo óhepnir, að hjá oss hafa menn verýmsum myndum. Hjá oss er hún þó ið skipaðir i stöður, sem aldrei hafa
tiltölulega ung.
orðið annað en nafnið tómt. En vonMeiri hlutinn vill neita því, að oss andi er, að vjer höfum af því lært, að
íslendingum sje áfátt í ýmsu þvi, er við slíkt er þjóðarböl, sem ekki má koma
minni hluta menn teljum þurfa að ráða oftar fyrir.
bót á, svo sem óstundvisi og agaleysi.
Háttv. þm. Dal. (B. J.) spyr, hvort
Um þetta er þýðingarlaust að þrefa. jeg meini þetta til sín. Jeg nefndi engÞetta er svo ijóst og á hvers manns an i þessu sambandi; þess var ekki
vitorði, og þjóðinni er enginn greiði þörf. En ef hann fann mark sitt á þvi?
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sem jeg sagði um »nafnið tómt«, þá má
hann taka það til sín min vegna.
Þá er meiri hlutinn, eða þó heldur
háttv. þingm. Dal. (B. J.) fyrir hans
hönd, að halda því fram, að vinnan
mundi verða dýrari, jafnvel þeirri vinnu,
sem kaup væri greitt fyrir, af því
óreyndir unglingar ættu að vinna hana,
sem litla eða enga æflngu hefðu.
Jeg hygg, að auðveldara sje að laga
verkshátt hjá ungum manni, sem eigi
hefir tamið sjer röng handtök, en að
venja mann af rangri aðferð, sem hann
hefði lengi tíðkað. Þannig mundi auðveldara að innræta ungum manni hollar og heilbrigðar skoðanir en að lagfæra skoðanir háttv. þingm. Dal. (B. J.).
Annara er þýðingarlaust að andmæla
þessu öfugmælaáliti háttv. meiri hluta.
Það er að eins óhönduleg tilraun, til að
leiða athygli deildarmanna frá málefninu, og sýna að eins getuleysi höfundar
til að færa rök gegn tillögu minni hl.
Út af öllu þessu veigamikla áliti sinu,
vill svo háttv. meiri hluti álykta það,
að fella beri tillöguna. En hver er þá
tillagan? Hún fer ekki fram á annað
en að spyrja þjóðina, hvort hún sje
hlynt þegnskylduvinnu eða ekki. Ef
þjóðin er hlynt þessu, þá sýnir það, að
hún er annarar skoðunar en háttv. meiri
hl. nefndarinnar, og hún vill leggja
hönd á plóginn. En ef hún vill ekki
sinna málinu, þá er það tákn þess, að
hún er ekki svo þroskuð enn, að hún
skilji þýðingu þess. En málið verður
jafnvakandi fyrir því, hvernig sem um
tillöguna fer. Það má tefja fyrir málinu, en hugsjónina megnar enginn að
drepa.

að svara ræðu hans, með þvi að lesa
upp nefndarálit meiri hl. Er það sjaldgæft, að menn ljetti þannig á ímynduðum mótstöðumönnum sinum. Má þvi
ekki minna vera, en að vjer þökkum
háttv. þingmanni fyrir það, að vera svo
vingjarnlegur að bera upp álit, semfelur i sjer fullkomna hrakning á öUu þvi,
sem hann hefir fimbulfambað um málið
bæði munnlega og skriflega. En i sambandi við álit meiri hl. skal jeg geta
þess, að meinlegar prentvillur hafa slæðst
þar inn. í 2. málsgr. stendur »týnd<
fyrir tind í »talin og tínd«. í 3. lið
»verklægni« fyrir verklagni. í 4. Uð
hefir orðið skattar fallið burt, svo að
þar á að standa: »þyngri en allir núverandi skattar og tollar samtals*.
Háttv. minni hl. er óánægður yfir þvi,
hvað nefndarálit meiri hl. er stutt.
Meiri hl. taldi sjer ekki skylt að koma
með lengri röksemdaleiðslu en svo, sem
nægði til að hrekja ástæður minni hl.,
enda er það háttv. minni hl., sem sækir
á. Jeg hygg, að álit vort sje nægilegt
til þess að sýna, að koatir þeir, sem
minni hl. telur upp, sjeu ímyndaðir eða
ekki til, og ætti það að vera nægilegt
til þess, að feila tillöguna, nema þvi að
eins að fyndust einhverir kostir, sem
háttv. minni hl. hefði gleymt, en svo
óhæverakir erum vjer ekki, að gruna
háttv. minni hl. um að hafa stungið
nokkurum kosti undir stól, enda er mjer
kunnugt um, hve djúpvitur háttv. fram.
minni hl. (M. Ó.) er, og að hann hefir
athugað málið vel og með þeim hugs*
anaþrótti, sem honum er runninn i merg
og bein og eitthvað er meira en nafnið
tómt, eins og sjá má af þessum fjórum
blaðsíðum, sem áUt hans nær yfir. Það
Framgðgtiin. meiri hl. (Bjarni má vera, að ósvífið þyki, að hrekja
Jónsson): Jeg get verið þakklátur þessa ritsmíð með svo stuttu máli, sem
háttv. framsm. (M. Ó.), með þvi að álit vort er, en þegar það nægir til að
hann heflr tekið af mjer alt ómak með sýna það, að áhugi, hlýðni, háttprýði,
Alþt. 1915. B. III.
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atorka, fjelagslyndi, þrifnaður, stundvisi
og áreiðanleiki í orðum og viðskiftum
fæst ekki með tillögum minni hl., þá
er kominn þessi bringur, sem kallaður
er circulus vitiosus og á íslensku má
nefnast hringavitleysa.
Það er ekki nýtt, að þjóta heyrist í
þeim skjá, að íslendingar sje óhlýðnari
en aðrir menn. Jeg andmæli því og
leyfi mjer að segja það ósatt, að þau
andmæli sje sögð i smjaðurs skyni; þau
eru sögð til þess, að hrinda staðlausum
álygum. Einstakir menn, sem ekki hafa
sjerstaklega fengist við uppeldi manna,
hafa engan rjett til þess, að tala svo
digurbarklega. Jeg held, að enginn hjer
hafi haft yfir svo mörgu fólki að segja,
að úr flokki geti talað um þetta, þótt
háttv. framsm. (M. Ó.), sem þó í rauninni er að eins framsm. sjálfs sín, með
því að formaður hefir ekki samþykt röksemdaleiðslu hans, leyfi sjer að koma
með staðhæfingar í þessa átt. En þótt
hann segi, að jeg sje að eins nafnið
tómt, þá hefi jeg samt fengist hóti meira
við kenslumál en hann, og það er víst,
að aðferðir eru i aðalatriðunum þær
sömu, hvað sem kent er.
Ekki tel jeg það heppilegt, til þess að
venja menn á stundvisi og háttprýði, að
reka menn i moldafvinnu eða þess háttar; miklu mundi nær, að koma mönnum fyrir á góðum heimiluni hjá góðum
húsbændum eða i skiprúm, en einmitt
Bjóménnirnir eru gott. dæmi, til þess að
hrekja þessar kenningar háttv. minni
hl. Óhlýðnin er hugarburður þeirra
manna, sem aldrei hafa þekt aga; jeg
veit ekki, hvort þeir hugsa Bjer þetta
hugtak vera einhverja skepnu með horn
og klaufir, en því er likust kenning
þeirra. Þá er það og líka ofætlun verkstjórunum að kenna öllum þessum fjölda,
og mundu þeir að eins hljóta spott og
spje nemendanna, enda hægt að koma
kenslunni betur fyrir á allan hátt annan.

Þessa ágætu afburðamenn mundi algjörlega vanta, enda líklegt, að Alþingi
mundi horfa i allan þann uppeldiskostnað, sem fæi i til þess, að kenna verkstjórunum. En þessu hefir háttv. minni
hl. ekki gjört sjer grein fyrir.
Það þarf varla að minna á það, að
þessi draumur háttv. minni hl. um háttprýði í moldarvinnu er hið mesta öfugrnæli. Hjer á við visustúfurinn:
Gott er að hafa gler i skó
þá gengið er í kletta.
Þá kem jeg loks að þeim lið, sem hv.
framsögum. (M. Ó.) sýndist sjálfum, að
hann hefði brotiö svo gjörsamlega, nefnilega, að kaupmissir og vinnumissir
mundi verða eins þungur skattur á
landsmönnum og allir aðrir til samans.
Hann, sem er svo kunnugur landsháttum,
hefir þó liklega ekki munað eftir því, að
fjöldi ungra manna er sjálfra sinna, svo
að kaupmissir þeirra allra til samans
nemur ekki lítilli upphæð. Það var
þetta, sem jeg átti við. Til þess að
hrekja þetta, sagði háttv. framsögum.
(M. Ó.), að þarna eigi ekki að að vinna
nema 4000 manns í 12 vikur, og finst
hlægilegt, að gjöra mikið úr þeim kostnaði, er það muni hafa í för með sjer.
Nú er það fyrst, að þessi tala mun vera
röng. Eftir manntali 1910, þá mundi
talan vera nær 6000. En nú skal jeg
gjöra það fyrir háttv. framsögum., að
reikna með 4000 að eins, en jeg bið
menn jafnframt að muna eftir þvi, að
jeg slæ af 2000. Nú, ef vikukaupið er
reiknað 20 kr. (sem kann ske er nú
full hátt, en jafnast upp af misskilnÍDgnum á fjöldanum), þá kosti þó þessir
4000 menn 960,000 kr. í 12 vikur. Þetfca
er þó alllagleg upphæð. En nú bætist
þar að auki við það tjón, sem hlýtst af
þvi, að taka í burtu fyrirvinnu frá fátækri móður, og það er tjón, sem ekki
verður reiknað í fljótu bragði, ef ársatvinna heimilisins fe»r í kalda kol, þvi
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fátæk ekkja á sjaldnast hægt með að
fá sjer kaupamann, í stað sonar síns, er
vinnur kauplaust fyrir heimilinu. Það
tjón, sera af þessu hlytist, myndi áreiðanlegu ekki nema minni upphæð en
nefndi jeg áðan, ef metið skyldi til peninga. Nú stendur í tillögunni, að allir
beilbrígðir karlmenn skulí taka þátt í
þessari vinnu. En því á að binda sig
við heilbrjgða karlmenn, nú er konur
hafa fengið jafnrjetti. Það væri eiginlega rjett, að koma fram með brtt. er
gengi í þá átt. Konur þurfa þó sannarlega ekki siður á því að halda, að
kunna þrifnað, dugnað og alla báttprýði,
þvi þær ala þó upp borgarana í landinu. Reiknaði maður nú jafn margt
kvenfólk skyldugt til þessarar vinnu, og
reiknaði þvi að eins hálft kaup á við
karlmenn, þá næmi þó öll upphæðin
1,400,000 kr., eða sem næst l'/a miljón
kr. á ári. Þá fyrst færi þetta nú að
draga sig saman. Auðvitað væri þetta
ekki svo hátt, nema fyrsta árið, er þessu
góðgæti væri dembt yfir landslýðinn, og
allir árgangarnir væru teknir í einu.
Seinna yrði árskostnaðurinn náttúrlega
minni, en þá mætti líka reikna með
kaupmissi og fyrirvinnutjóninu.
Nú
bætist þar við, að sá skaði, sem hlýtst
af þvi, að viðvaningar eru teknir og
settir í vinnu, sem þeir ekki kunna til,
i stað þess, að láta þá sitja kyrra að
sinni iðju. Það er líka spilling á vinnukröftunum í landinu. Þessi reikningur
er náttúrlega ekki alveg nákvæmur, en
þó mun óhætt að fullyrða, að hið árlega kauptap, sem af þessu hlytist, væru
800,000 kr., eða >/8 miljðn. ef kvenfólkið væri reiknað með, og það þegar
fyrsta náðarárið væri úti.
Háttv. framsögum. (M. Ó.).vitnaði sjer
til stuðning8 í biskup landsins, einn háskólakennara hjer heima og svo einhvern þýskan mann suður i Sviss, Jeg

sje nú satt að segja ekki, hve hagkvæmar framkvæmdir munu verða bjer
á Islandi, þótt röksemdafærsla sje sótt
suður í Zurich. Einnig er jeg ekki alveg sannfærður um, að þessi háskólakennari okkar muni nú vilja standa við
alt það, er hann heflr um þetta mál
sagt áður. Ánnars þykir mjer tillagan
of óljóst orðuð. Það er ekkert tekið
fram um það, hvernig þegnskylduvinnunni skuli hagað, nje heldur hve lengi
hún skuli standa yflr. Það mætti þeap
vegna Iáta hana ná yfir heilt ár og þá
fengi þó landssjóði einu sinni að blæða.
Jeg held þvi, að mönnum út um land
þyki þetta nokkuð óljóst, er til kosninga
kemur, og muni að eins ypta öxlum og
brosa, og ekki gjöra sjer mikið ómak
við það, að svara þessum spurningum
út i loftið. Annare er þessi þegnskylduvinna að eins laus hugmyndadraumur
einstakra manna, er halda, að þeir fái
nauðgað náttúrulögmálunum svo, að þau
verki alt öðru visi á þeim timum, er
þeir ejálfir lifa á. Jeg vona þess vegna,
að háttv. þingdeild fari ekki að taka
neinu ástfóstri við þessa vanhugsuðu
hugmyndasmið, sem eiginlega ekki er
þess verð, að nokkur maður minnist á
hana, og skal jeg í því sambandi geta
þess, að nú hefi jeg í fyrsta sinni á Alþingi talað að óþörfu.
Sveinu Björnsson: Jeg vil ekki
fara í óþarfa kappræður út af þessu
máli, sem háttv. þlngm. Bal. (B. J.) taldi
einberan hugarburð. En sje þetta mál
ekki meiri bugarburður en það, að satni
háttv. þingmaður hafi nú í fyrstasinni
talað að óþörfu á Alþingi, þá er málið
ekki lítilavert. Jeg tel þessa hugmynd
vel þess verða, að með alvöru sje BW
hana talað og hugsað, og leitað fyrir
sjer, hve mikið fylgi hún hafi i landinu.
Mjer finst aðalatriðið vera þetta, »ð
Uú*
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menn geti fengið tækifæri til þess áðan, er hann fann það út, að þegnsnemma á æfi sinni, að vinna þjóðar- skylduvinnan myndi kosta landið 1—
heildinni heill og gagn, án nokkurs end- l'/a miljón króna á ári. (Bjami Jónssurgjalds. Því það er trúa min, að það son: Jeg talaði að eins um 1. árið). Já,
myndi geta orðið mörgum til góðs, að það rann víst upp einhver glæta fyrir
vinna landi sínu i eitt skifti dálitinn háttv. þingmanni um það, að þetta væri
tíma, án þess að peningahagnaðurinn sje ekki alls kostar rjett, og þá reyndi hann
í aðra hönd. Jeg tel heldur engan vafa að klóra yfir það aftur og rjettlæta það,
á þvi, að því skipulagi mætti koma á er hann sagði, með þessu náðarári sinu.
þegnskylduvinnuna, að við Islendingar Eu jeg efast mikillega ura, að svo alfengjum dálítið af þeim aga, sern okkur varlega verði tekið á þessu í byrjun,
óneitanlega vantar. Við erum aldrei sam- að allir menn á aldrinum frá 17—25
hentir, vegna þess, að við höfum aldrei ára sjeu teknir þegar í stað fyjstaárið.
lært að hlýða vilja eins stjórnandi Það mun tæplega reynast framkvæmanlegt. Enn fremur myndi aldrei fult
manns.
Jeg gæti til fært þó nokkrar aðrar 1000 manns komast undir þessi lög á
ástæður, en finst það nægilegt, að kjós- ári. Eftir síðustu skýrslum, þá yrðu
endur fái að láta í ljós, hvort þeir geti þeir aldrei nema 700—800. Og þegar
hugsað sjer þetta fyrirkomulag. Þetta svo þar frá dragast þeir, sem ekki mættu
er lítt hugsað enn þá, en þarf að hugs- vinna sökum vanheilsu, þá hygg jeg að
ast, og það mun verða gjört, ef því er miljónin fari að rýrna ískyggilega, svo
tekið alvarlega hjer á Alþingi. Jeg skal að jafnvel 10 sinnum lægri tala væri
fúslega játa það, að jeg hefi ekki gjört sanngjarnarí. Og það er því meira en
mjer fullkomlega grein fyrir fyrirkomu- helmingur, sem sagt er þó, að margir
laginu, en hugmyndina vænti jeg að haldi sjer við, þegar um ýkjur er að
allir skilji, en hún er þessi: Er það ræða.
gott fyrir land og þjóð, að hver einstakJeg vil þess vegna vekja athygli
lingur vinni landinu einu sinni á æfinni manna á því, að háttv. þm. Dal. (B. J.)
ókeypis í stuttan tíma. Annað er frek- hefir í þessari djúpu fyrirlitningu fyrir
ar fyrirkomulagsatriði.
þessu máli, sem þó að flestra mætra
Jeg get ekki stilt mig um að minnast manna dómi er hið mesta alvörumál,
á tvö atriði. Mjer þykir fyrst og fremst komist út í meiri öfgar en nokkru sinni
leitt, að því skuli vera dróttað að mjer, áður, er hann hefir talað að óþörfu hjer
að fyrirætlun mín sje, að sá löstum og i þingdeildinni.
uppskera dygð. Þetta er nú reyndar
liklega hugsunarvilla, en annars finst
Gnðinundur Haunesson: Hv.
mjer fyrri hl. nefndarálitsins miður góð- 1. þm. Rvk. (S. B.) hefir nú þegar íræðu
gjarnlega og stillilega orðaður. (Bjami sinni tekið af mjer mesta ómakið. Báðir
Jónsson: Jeg skal skýra þetta siðar). háttv. framsögum. (M. Ó. og B. J.) hafa
Jæja, háttv. þm. Dal. (B. J.) ætlar þá reiknað skakt mannfjölda þann, er myndi
enn þá einu sinni að tala að óþörfu. ganga að þessarí vinnu. Annar reiknar
Það er nú ekki í fýrsta sinn. Mig sem sje 6000 manns, en hinn 4000. Ef
furðar enn fremur á því, að háttv. þm. nú að eins karlmenn eru taldir, þá verða
Dal. (B. J.) skuli af tómri ákefð gjöra það hjer um bil 700 manns á ári hverju,
sig sekan um svo hroðalega reiknings- eins og háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.) tók
yillu, sem háttv. þingmaður komst út í fram í ræðu sinni, sem myndu falla inp
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undir lögin. 1910 voru í þeim árgangi
684 menn. Þetta er nú ekki svo ýkjahá tala, og jafnvel þótt maður reiknaði
manninum 20 kr. í kaup á viku, sem er
þó liklega nokkuð vel i lagt, þá yrði
það þó aldrei meira en um 150,000 kr.
yfir þennan tima. Þeir, sem tækju þátt
i þessari vinnu, yrðu þvi ekki fleiri en
svo, að t. d. öll Húnavatnssýsla legði
ekki til nema tæpa 20 menn. Og vinnan, sem þeir leystu af hendi þennan
tíma, samsvaraði því, að þeir gætu steypt
3—4 ibúðarhús, ef þeir störfuðu að húsagjðrð.
Hvað sem þvi nú liður, þá skal jeg
leyfa mjer að vekja athygli á því, að
reikningar háttv. þm. Dal. (B. J.) eru
ekki rjettir, enda er þess tæplega von,
þar sem hann hefir víst gleymt þessum
frægu logaritmatöflum, er hann talar um
á hverju ári, heima hjá sjer.
Jeg get ekki gjört að því, að jeg er
að nokkru leyti hlyntur þessu máli. Það
talar til tiifinninga minna, og jeg vona,
að framkvæmdir í því geti einhvern
tíma átt sjer stað, en jeg sje, að þær eru
þó töluverðum erflðleikum bundnar.
Það er ilt t. d. að taka menn frá nauðsynlegri framleiðsluvinnu og setja þá i
aðra vinnu um svo og svo langan tíma,
sem, þótt hún má ske sje gagnleg og
nauðsynleg i sjálfri sjer, getur þó ekki
talist framleiðsluvinna.
Þó er það tjón ef til vill ekki tilfinnanlegt, því • óumflýjanlegt er að vinna
ýms verk, jafnvel að sumrinu, sem ekki
eru bein framieiðslustörf, t. d. húsagjörð.
Það er hægt að benda á það meðal annars, að eftir er að byggja upp þúsundum saman sveitabæina, og þetta verður
að vinuast að meira eða minna leyti að
sumrinu.
Jeg er sammála meiri hlutanum um
það, að verklagni er yfirleitt ekki síðri
vor á meðal, heldur en erlendis. Það er
yerið með sama-nburð við þjóðir, sem

leysa af hendi hervarnarskyldu. Af þvi
að mjer liggur mjög á hjarta hagur alþýðunnar og vinnubrögð, hefi jeg hvar
sem jeg hefi farið, veitt þessu eftirtekt,
og jeg hefi komist að þeirri niðurstöðu,
að vjer stöndum alls ekki erlendu herskylduþjóðunum að baki, hvorki i verklagni, hlýðni eða öðru, sem sifelt er
verið að tala um, að oss sje svo áfátti.
Jeg vil ekki að svo stöddu fara lengra
út i þetta mál, til að tefja ekki tima
deildarinnar. En jeg sje ekki betur en
það sje rjett, að leyfa þjóðinni að láta
i ljós álit sitt um málið. Það værí
hugsanlegt, að það endaði þannig, að
samin yrðu heimildarlög, sem leyfðu
hverri einstakri sýslu að koma á fót hjá
sjer þegnskylduvinnu, með einhverjum
stuðningi frá landssjóði. Reynslan yrði
svo að skera úr síðar, hvort tiltækilegt
væri, að koma henni á um land alt.
Framsögum. minni hlutans
(Matthías Ólafsson): Jeg verð aftur að snúa rajer að nefndarálitinu.
Háttv. þm. Dal. (B. J.) sagðist i sinu
áliti hrekja alt það, sem stæði i rainni
hluta nefndarálitinu. Jeg vil skjóta
þvi undir dóm háttv. deildarmanna,
hvort svo sje. Hann hefir engin rök
fært fyrir sinu máli, og engar sannanir
fyrir því, að minni hlutinn hafi rangt
íyrir sjer. Hann hafði stór orð um þetta
og kallaði það fjarstæðu, sem minni hl.
heldur fram, en hann hefir þó ekki
hrakið eitt einasta orð af því, sem i
minni hluta álitinu stendur. Ef um herskyldu væri að ræða, býst jeg við, að
hann myndi ekki siður kalla það fjarstæðu.
Jón Sigurðsson hjelt þvi fram, að það
væri holt fyrir unga menn, að fara utan
og inna af hendi herþjónustuskyldu, og
leit svo á, að þeir myndu að því loknu
koma heim sem betri og nýtari menn,
til að vinna fósturjörðinni gagn. (SigwrQv/r Eggerz: Það er ekki vist, aðalt
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sje gott og rjett, þótt Jón Sigurðsson bafl
haldið því fram). Hann var enginn
skýjaglópur, og hann þorði að segja
þjóðinni blátt áfram, hvað honum þótti
að og hvað hann vildi láta gjöra.
Háttv. þm. Dal. (B. J.) þóttist hafa
reynslu og þekkingu fram yfir mig, vegna
þess, að hann hefir einhverntíma verið
kennari. En það er nú svo gott að vita,
að jeg hefl líka verið kennari, og jeg
gjöri ráð fyrir, að jeg hafi staðið jafnlangt fyrir ofan mína nenjendur eins og
hann fyrir ofan sina.
Hann talaði um að íslendingar væru
hlýðnir. En jeg held, að því sje nokkuð ábóta vant, meðan það er alment, að
verkamenn gjöra gys að verkstjórunum,
og yfirleitt er virðingarleysi fyrir yfirboðurum og öllum aga á mjög háu stigi
bjá þorra nianna.
Annara er alt hans tai um þessa hluti
tómur útúrsnúningur, eins og þegar hann
sagði, að jeg vildi sá löstum, en uppskera dygðir. Ef hægt er að útrýmá
löstum, þá býst jeg við, að kostir komi
I staðinn, Jeg veit reyndar ekkj, hvernig
ástand háttv. þm. Dal. (B. J.) sjálfs er,
hvort i hann fara 7 andar í staðinn
fyrir einn, sem út er rekinn. Það er
vitaskuld, þegar maður kastar fram einhverri heimsku, þá uppsker maður stórheimsku, og að því hefir hv, þm. Dal.
(B. J.) orðið, að af því að hann hjelt
fram heimskulegum útúrsnúningum í
áliti slnu, hefir hann orðið að halda
áfram i sömu átt, af því að hann hefir
eigi skap til að kannast við, að hann
hafl haft rangt fyrir sjer, og því farið
með lokleysuvaðal um þetta mál. Það
er svo oft, þegar maður kastar fram einhverri fjarstæðu, að hún ber engan
ávöxt. Jeg vona, að það fari svo með
það, sem háttv. þm. Dal. (B. J.) hefir
sagt i þessu máli.

Jóftann Eyjólfegon: Jeg vil gjöra

örstutta grein fyrir afstöðu minni til
þessa máls, en ætla þó ekki að blanda
mjer inn í deiluna milli framsögumannanna.
Framsögura. minni hlutans (M.Ó.) byrjaði á þvi, að benda þvi að okkur, að
við hefðura fært fremur litlar ástæður
fyrir málinu i nefndaráUti okkar. Það
getur vel verið, að þetta sje rjett, enda
var engum rökum að mótmæla. Mjer
finst nefndarálit minni hlutans vera
nokkuð draumkent, og jeg verð að
segja fyrir mitt leyti, að jeg er ekki
góður að ráða drauma. Hann talaði
mikið um kosti þegnskylduvinnunnar.
Enda þótt benda megi að likindum á
einhverja kosti, sem henni fylgja, þá
hefir það til þessa alment verið talið,
að þeirri skyldu fylgdu fleiri ókostir en
kostir. Meðal annars er kostnaðurinn
svo mikiU, að mjer er óhætt að fullyrða, að enginn háttv. deildarmanna er
fær um að reikna hann út. Þessi skattur getur viða komið mjög þungt niður
á mönnum. Gæti viljað til á bæ í sveit,
að eini vinnandi maðurinn á heimilinu
yrði tekinn, og það kann ske þegar
verst gegndi, tii að inna af hendi þeasa
þegnskylduvinnu. Setjura svo, að einstæðing8ekkja sje að reyna að búa með
börnum eínum, og elsti drengurinn sje
á þegnskylduvinnualdri. Það má nærri
því geta, hvilíkt tjón það væri fyrir
ekkjuna, ef hún misti hann frá heimilisstörfunum, kann ske um hábjargræðistimann. Siík dæmi mætti sjálfsagt mörg
nefna.
Mjer heyrðist framsögum. minni hl.
(M.Ó.) segja, að þegnskylduvinnutíminn
væri ekki endilega bundinn við þrjá
mánuði. Það mætti þá alveg eins lengja
hann eins og stytta, og ef hann yrði
lengdur, þá yrði þessi skattur enn þá
tilflnnanlegri.
Háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.) sagði fátt,
sem jeg tel mig þurfa að svara, Þó
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vil jeg drepa á 1—2 atriði í rseðu hans.
Hann sagðí, að þetta mál svo mikilsvert, að það væri full ástæða til að
bera það undir þjóðina. Jeg veit nú
ekki, hvað mikið slíkt þjóðaratkvæði
væri að marka. Þótt það væri borið
undir alla menn i landinu, yngri jafnt
sem eldri, þá get jeg ekki iagt rnikið
upp úr þvi. Hann gjörði mikið úrþví,
að þegnskylduvinnan myndi glæða föðuriandsástina, af þvi að menn lærðu
að vinna fyrir landið fyrir ekki neitt. En
þá er á það að lita, hvort menn gjöra það
af fúsum vilja. Ef þeir gengju til þessarar vinnu, sem sjálfboðaliðar, þá væri
trúlegt, að það glæddi göfugar tilflnningar, en ef menn gjöra það nauðugir,
að eins af þvi, að það er lögskipað, þá
veit jeg ekki, hvað góð áhrif það hefði
á föðurlandsáetina. Þá er jeg hræddur
um, að vinnan yrði ekki til að glæða
hana.
Háttv. framsögum. minni hlutans (M.
Ó.) lagði mikla áherslu á það, að menn
lærðu mikla og góða vinnu á þessu.
Menn myndu verða látnir vinna eitthvað, setu þeir gætu ekki unnið heima
hjá sjer. Ef menn læra enga þá vinnu,
sem þeir gætu síðar haft not af heima,
þá er þessum tima illa varið; það er
þó vanaiega meiningin, þegar menn
ganga i einhverja skóla, þá sjeu þeir,
og eigi þeir, á einhvern hátt að búa sig
undir lifsstarf sitt. Ef um slikt er ekki
að taia, þá er gagnið að eins þetta, að
fá vinnu ókeypis fyrir hið opinbera.
Jeg er viss um, að það værí hollara
fyrir þjóðina, að þessi skattur yrði borgaður á einhvern annan hátt.
Einn kosturinn sagði hann að væri
sá, að menn vendust á hlýðni. Jeg legg
nú ekkí mikinn trúnað á það. Hann
sagði enn fremur, að það fylgdi herskyldunni takmarkalaus hlýðni. Það er alveg satt, en þar er líka að tefla um lif
og dauða, svo það leiðir af sjálfu sjer,

að þar verður að hlýða. Eina vinnan
hjer á landi, þar sem um lif og dauða er að
tefia, er sjómenskan. Jeg hefi róið ein2—3 vertíðir, og veit það, að þar er
mikið undir því komið, að menn hlýði
um8vifalaust, enda hefi jeg þar sjeð þá
mestu og fullkomnustu hlýðni, sem jeg
þekki, en það er afstaðan og kringumstæðurnar, sem skapa þær reglur, eins
og við hermenskuna.
Hernig sem jeg lít á þetta mál, finst
mjer hjer vera um draumóra eina að
ræða, og það drauma, sem jeg get á engan hátt ráðið.
Framsðgum. minni hl. (Bjarni
Jónsson): Það er að eins út af þessu
með reikninginn, sem jeg vildi segja
nokkur orð. Jeg gæti svarað skætingi,
en jeg ætla nú að gjöra það, sem menn
eru ekki vanir að gjöra, og játa hreinskilnislega, að jeg hefi reiknað rangt af
misskilningi. (Matthias Olafsson: Það
er alt misskilningur hjá háttv. þingm.).
Jeg er að skýra háttv. 1. þm. Húnv.
(G. H.) frá þessu, en ekki að tala við
þann ágæta. Þetta verður þó um hálf
miljón, ekki alt kaupgjald að visu, heldur ýmislegur annar kostnaður.
Eins og menn þekkja, er það aigengt
erlendis, að herskyldan eyðileggur fyrir
mönnum verslun og önnur fyrirtæki,
sem menn hafa byrjað á. Þótt háttv.
framsm. einmenniugshlutans (M. Ó.) viti
það ekki, að fjölskyldur hafa oft og
tiðum farið á vonarvöl vegna herskyldunnar, þá er það engu síður áreiðánlegt fyrir því.
Jeg skal segja háttv. 1. þm. Húnv.
(G. H.) það, að slikan reikning, sem
þenna, reikna menn ekki með logaritmareikningi, svo að það var óþarfi fyrir
hann að bianda þvi inn í ræðu siná
áðan.
Háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.) mintist á
það, að hann legði aðaláheisluna á þetta,
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að menn fengju að vinna föðurlandi óstjórninni, og báðu þeir Júppíter enn
sinu, án þess að fá nokkuð fyrir starfa á ný að senda sjer stjórnara, sem meira
kvæði að en þessum. Þá sendi Júppiter
sinn.
þeim vatns-hydru, og þá fengu þeir nóg
Ó, hve margur yrði sæll
af stjórninni, því að hydran gleypti alla
og eiska myndi landið heitt,
froskana og át þá. Þetta minnir mig aftur
mætti’ hann vera mánuð þræll
á gamalt, latn. visubrot, sem svo hljóðar:
og moka skit fyrir ekki neitt.
Optat ephippia bos
Þessa alkunnu visu hafa þeir minni
piger, gestit arare caballus.
hluta menn tekið upp í nefndarálit sitt.
Það kann vel að vera, að það sje rjett,
Sigurður Eggerz: Jeg minnist
að einhverjir geti fundið sælu í þessu.
En jeg álít hitt þó sanni nær, sem hv. þess, að einu sinni, er jeg var staddur á
þm. Mýr. (J. E.) sagði, að það er ekki fundi austan fjalls, þar sem þegnskylduþað, að vera neyddur til vinnunnar, vinnunni var hampað af nokkrum ungsem eflir föðurlandsástina, heldur hitt, um mönnum, þá bauð jeg hlutaðeigendef menn leggja eitthvað á sig fyrir ura að framkvæma þegar hugmyndina,
föðurlandið af fúsum og frjálsum vilja. með því að vinna ókeypis bæði að vegaÞað er fallegt og iofsvert, sem ung- vinnu og ýmsum öðrum framkvæmdum,
mennafjelögin hafa tekið sjer fyrir hend- er á dagskrá voru. En enginn þeirra
ur, að rækta skóg af eigin hvöt. Það, gaf sig fram i vinnuna. (Sveinn Bjömgsem maður gjörir fús og viljugur, það son: Eru Skaftfellingar svona afleitir?).
gjörir maður vei, en ef maður er skyld- Jeg sagði austan fjalls, og þar eru fleiri
aður með lögum tii að inna eitthvert en Skaftfellingar einir; þannig búa t. d.
starf af hendi, þá býð jeg ekki fje við Arnesingar i ÁrneBsýslu og Rangæþvi. Jeg skil ekki í því, að menn skuli ingar í Rangárvallasýslu, en þetta veit
vera að sækjast eftir þessu, sem með 8á vísi þingm. Reykvíkinga vitanlega
erlendum þjóðum er álitið rnalum neces- ekkert um. Þaö, sem dregur menn og
sarium. Bak við herþjónustuskylduna lokkar í þessu máli, er hugsjónin fagra,
liggur meðvitundin’ um, að þetta er und- að rækta landið og kenna mönnum að
irbúningur til að falla í valinn fyrir starfa og hlýða. En reynslan sýnir oft
föðurlandið. Töfrarnir til agans liggja og einatt, að þótt hugsjónirnar sjeu
í þessu. Annars er það stytst af að fallegar, þá hjaðna þær, er virkileikinn
segja, að ein dæmisaga getur skýrt gang kemur til greina. Það getur vel verið,
þessa máls.
að ef þessu máli, þessari hugsjón, verðEinu sinni bjuggu froskar i tjörn ur fylgt með ofurkappi með þjóðinni,
nokkurri. Þeim þótti óstjórn og aga- að hún sigri í bili, en jeg býst við því,
leysi keyra svo úr hófi í tjörninni, að er til framkvæmdanna dregur, að
þeir báðu Júppíter að senda sjer stjórn- það sjáist brátt, að sá sigur verður að
ara. Og Júppíter sendi þeim drumb i eins Pyrrhusarsigur.
tjörnina. Nú þótti froskunum vænkast
Því heflr verið hampað æði mikið í
þeirra ráð, er þeir höfðu fengið drotn- þessu máli, að á þennan hátt lærðu
ara, og settust þeir á drumbinn og undu menn aga. En til þess, að sá gæti orðið
nú vel hag sínum um hríð. En brátt árangurinn, þá þyrftu þó þeir, sem agann
rak að því, að þeir fundu til þess, að eiga að innræta, að kunna sjálfir að skipa.
þetta var fremur atkvæðalítiil stjórnari. En til þess þyrftum vjer að eignast verkVrðu þeir nú enn óánægðari út af stjóra, sem helst yrðu að ganga á fyrir-
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myndarskóla, læra sjálfir aga og læra
að kenna aftur, bæði það og annað.
En aðalatriðið í málinu er, að þessi
vinna er illa fallin til að kenna aga
með henni.
Hvað snertir hervarnarskylduna og
það, sem henni hefir verið talið til ágætis 1 þessu sambandi, þá er svo langt
frá þvi, að þjóðirnar skoði herskylduna
lán fyrir sig, þvert á móti stynja þær
undir okinu og vildu svo óendanlega
gjarna losna undan þvi. (Sveinn Bjömsgon: Það er annað 3 mánuðir eða mörg
ár). Þetta minti mig á eitt atriði, er
jeg ætlaði að koma að, en það er það,
að til þess að mönnum lærist agi, þá
þarf til þess meira en 3 mánuði, hvort
heldur sem það er i sambandi við hervarnarskyldu eða annað. Mönnum lærðist varla mikill agi á þessum 3 mánuðum. Annars er leikfimi betur löguð til
að kenna mönnum aga, heldur en þegn8kyíd.uvinnan. Þar læra menn að hlýða
skýrum og ákveðnum skipunum. Á
hana þyrftu þvi ungir menn og ungar
konur áð leggja meiri stund en átt hefir
sjer stað hingað til.
Nei, tíminn er of stuttur, til þess að
nokkuð verulegt verði lært. En þó tíminn sje stuttur, verður því ekki neitað,
að þetta yrði alldrjúgur skattur, er
legðist á þjóðina. Og það var rjett tekið fram áðan, að það kæmi mjög þungt
niður á einyrkjaheimilinu, er sonur ekkjunnar er tekinn frá forystulaulausu
heimilinu, og gamla konan, lúin og slitin verður að sjá á bak einu stoðinni
sinni, þó ekki sje nema um 12 vikna
tíma.
Menn gleyma sem sje einu, sem er
þó svo ósköp auðsætt, að þó menn vinni
ekki þegnskylduvinnu, þá er þó verið
að rækta landið. Drengur ekkjunnar
ræktar kotið þeirra, gjörir það byggilegra. Það er þvi hægt, að gjöra garðAlþt. 1915. B. III.
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inn frægan á annan hátt en með þegnskylduvinnu. Það er Ijóst, að þann
tima, sem þegnskyldumennimir eru í
sameiningu að rækta landið á ákveðnum stað, þá era ýmsir smáblettir, sem
ræktaðir hefðu verið af sömu höndum,
ef þær hefðu unnið heima hjá sjer,
óræktaðir. Með öllu er þvi óvíst, að
ræktuðu blettirnir verði í raun og veru
samanlagðir stærri, þó þegnskylduvinnan komist á.
Hugsjónin er að vísu falleg, en það er
erfiðleikum bundið að framkvæma hana,
og á því strandar. Jeg er viss um, að
það er ekki meira gagn að þessu, praktiskt sjeð, en heimspekilegu tilraununum
til að bæta vinnubrögðin i landinu. Ef
á að kenna fólki að hlýða, þá er að
leggja áherslu á leikfimi i skólunum,
en vegavinnan er ekki vel fallin til þess.
Með þessari stuttu athugasemd vildi
jeg hafa gjört grein fyrir atkvæði minu.
Jeg lit þannig á, að ekki gjörist þörf á
atkvæðagreiðslu um þetta, þvi að á þingmálafundum má ræða um málið, og
hvemig þar verður í það tekið af kjósendum er ný bending til þingsins, hvort
það eigi að ráðast i nokkrar framkvæmdir i þessu máli.
Það er sýnilegt, að áður en kemur
til sjálfra framkvæmdanna, verður að
stofna skóla, til að kenna verkstjóraefnum, og verður þá að athuga, hvort með
öllu þessu sje ekki lagður svo drjúgur
skattur á þjóðina, að hann verði henni
alltilfinnanlegur eins og stendur.
Framsm. minni hl. (Matthías
Ólafsson): Þá hafa nú flestir þeir,
er væntanlega ætla að leggjast móti
þessari tillögu, látið sitt ljós skina hjer
I deildinni, en fremur bar það ljós daufa
birtu. Að minsta kosti hafa ræður
háttv. andstæðinga litið upplýst málið.
En -þær hafa upplýst annað, sem jeg
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veit þó ekki hvort þeim herrum hefir
verið ljóst, en það er, hvernig ákveðinn
þingflokkur tekur í málefni, sem liklegt
væri til að hefja þjóðina á hærra þroskastig, og hve mikið þeir vilja á sig leggja,
til að manna þjóðina. Jeg er, fyrir
mitt leyti, ánægður með, að þjóðin fái að
sjá, hverjar mótbárur þessir garpar hafa
fært fram gegn tillögunni, og hve veigamiklar þær eru.
Jeg legg svo málið í dóm háttv. deildar og er þess fullviss, að ræður háttv.
andstæðinga muni reynast málinu bestu
meðmælin.
Þorleifur Jónsson: Jeg býst nú
að vísu við, að þessi hugmynd hafi nokkurt fylgi hjá þjóðinni sem stendur, að
minsta kosti hjá yngri kynslóðinni. Ungmennafjelögin munu víða vera fylgjandi þegnskylduhugmyndinni, og getur
það verið mjög eðlilegt. Hugmyndin er
i sjálfu sjer ekki lastandi, og kostum
þegnskyldunnar hefir i seinni tíð verið
mest á lofti haldið, en litlar athugasemdir komið fram um agnúa þá, sem
á þessu máli eru þó vitanlega.
En þrátt fyrir þetta fylgi, sem þegnskyldan hefir fengið hjá Ungmennafjelögunum, hefi jeg ekki trú á, að þetta
sje neitt sjerlega heppilegur uppeldisskóli fyrir þjóðina, því að það, sem vantar, er að hafa vel færa og mentaða
menn, til þess að geta stjórnað öllum
þessum lýð svo, að hann mannist. Af
þessari sök, að jeg hefi enga trú á, að
hægt sje, að ala upp verkstjóra á fám
árum, er jeg gjörsamlega mótfallinu
þessari hugmynd. Maður hefir einmitt
reynslu fyrir því, að þar sem margir
unglingar safnast saman, t. d. við uppskipun, í vegavinnu, eða öðru þess háttar,
þá er það síður en svo,að það sje vanalega
góður uppeldisskóli, nema þá að verkStjórinn sje yfirburðamaður. Og ætli að
eitthvað líkt geti ekki orðið með þegn-

skylduna, því mennina vantar, er kunna
að stjórna og ala lýðinn upp. Menn
gætu fremur átt á hættu, að unglingar
af góðum heimilum, vel upp aldir, spiltust hreint og beint. Því misjafn sauður yrði þar í mörgu fje, og ekki þarf
að hugsa, að þau yrðu öll til góðs, þau
áhrif, sem unglingarnir yrðu þar fyrir;
það er jeg sannfærður um, jafnvel þótt
stjórnin væri þolanleg, hvað vinnuna
sjálfa snertir.
Jeg hefi ekki trú á, að trúmenska,
háttprýði og alls konar siðsemi dafni
fretnur í hafnarvinnu og þess konar fjelagsskap, þar sem alis konar lýður safnast saman, en á heimilunum og í skólunum.
En svo eru margar fleiri hliðar á þessu
máli, 8em ekki hefir verið hreyft við.
Það er mikið prjedikað um, hvað landið
græði við þetta; það fái þarna vinnukraft
fyrir ekkert. En er það nú víst, að svo sje?
Einhver kostnaður held jeg að hljóti að
verða við þetta. Er það ekki landið,
sem á að fæða fólkið, meðan það er að
vinnunui? Jeg býst við því, að fólk,
sem vinnur i öðrum landsfjórðungum en
það á heima í, fæddi sig ekki sjálft. Nei,
landið verður að fæða fólkið. Við skulum segja, að 800 manns vinni árlega í
12 vikur. Ef fæðið er reiknað 1 kr. á
dag fyrir manninn, og minna mundi það
ekki verða, þegar landið ætti að útvega
fæðið, þá kostar fæðið einungis, fyrir
allan skarann í 12 vikui’ 67,200 krónur.
Auk þessa er það venja erlendis, að
menn, sem eru í herþjónustu, eru klæddir
að einhverju leyti. Það væri því ekki
til of mikils ætlast, þó að landið legði
þegnskvlduinönnum til hlifarföt og skófatnað, og gæti það ekki orðið minna
en 10 kr. kostnaður á mann, og er lítið
í lagt, en það mundi þó nema að minsta
kosti 8 þús. kr. Þá þyrftum við um
20 verkstjóra, því að minni hyggju er
það alveg nóg, að ætla hverjum verk-
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stjóra 40 manns til að stjórna, það er
ofætlun að heimta, að hann stjórni fleirum, enda mundi það reynast nóg fyrir
þenna eina mann, að kenna svo mörgum mönnum aga, hlýðni, verklagui,
stundvisi og allar þær dygðir, sem ætlast er til að menn læri. Dagkaup þessara verkstjóra gæti ekki verið minna
en 7 kr. á dag. Kaup þeirra yrði þá í
þessar 12 vikur 11,760 kr., en allur
kostnaðurinn samanlagður yrði alt að
90 þús. kr. En þó yrði þetta að líkindum meira, þvi að mjer skilst, að landinu sje skylt að greiða fararbeina að
heiman og heim.
Menn munu nú samt segja, að þarna
fáist mikil vinna fyrið litið endurgjald, en jeg er ekki alveg viss um það,
þegar þess pr gætt, að raikill hluti þessara manna eru unglingar, þetta 17 ára
og eldri, þá er ekki hægt að leggja á
þá eins mikla vinnu og þroskaða menn,
það væri alveg nóg, að ætla þeim 8
stunda vinnu á dag, 10 stundir væri of
mikið. Auk þess er ekki hægt að ætlast til, að óvanir menn afkasti eins mikilli vinnu, t. d. við vegagjörð, eins og
æfðir og leiknir vegagjörðannenn.
Þetta er ein hliðin á þessu máli, en
það er eins og menn bafl himininn
höndura tekið, af þvi að þetta sje alt
saman »gratis< fyrir landið.
Og svo er annað enn. Halda menn,
að þessir 800 menn gjöri ekki eitthvert
gagn, vinni ekki neitt nytsamt fyrir
þjóðina, þó að þeim sje ekki smalað
saman í vegavinnu, járnbrautarlagningu
eða hafnarvinnu? Jeg veit ekki betur
en að flestir þessir menn sjeu að vinna
heimilum sínum gagn, og vinnukrafturinn til sveita að minsta kosti er nú aðallega mest unglingar og aldrað fólk,
en þjóðfjelagið er nú samansett af mörgum smá heimilum, svo að alt ber að
sama brunni. Og menn þessir vinna
paargir ókeypis, t. d. þeir, er vinna
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fyrir örvasa foreldrum. Og jeg held,
að það geti verið mjög mikið vafamál,
hvort það er gróði fyrir þjóðfjelagið, að
að taka unglinginn frá heimilinu, sem
er kann ske eina stoð ekkjunnar, eða
fátækra og heilsulítilla foreldra, umhábjargræðistímann, og láta hann fara á
eitthvert annað Jandshorn og »púla«
þar »fyrir föðurlandið* við vegavinnu,
hafnargjörðir eða járnbrautarlagningu
eða hvað sem er. En jeg held að í
raun og veru sje það engum vafa bundið, að þetta er tap en ekki gróði, þegar
á alt er litið.
Það verður fyrst, eins og háttv. þm.
V.-Sk. (S. E.) tók fram, að undirbúa
verketjórn, og hvað ko3tar það landið?
Það er svo margt í þessu máli, er þarf
að athuga. Þetta er sjálfsagt falleg og
góð hugsjón, en samt er spursmál, hvort
ekki fellur af henni mesta göfgin, ef
fara á að lögskipa hana.
Menn leggja oft og einatt á sig í
sveitunum nokkurs konar þegnskylduvinnu, með því að hlaupa undir bagga
með þeim raönnum, sem verða fyrir
einhvprju áfelli. Ef t. d. einyrkinn
legst veikui* um bjargræðistimann og
hefir engan fyrir sig að bera, þá hlaupa
menn til og vinna hjá honum, ekki svo
og svo mikill fjöldi i einu, heldur skifta
menn því niður á sig, svo að það verði
þiggjanda að sem bestum notum.
Þetta má alveg eins kalla þegnskylduvinnu, og hún er betri heldur en hún
væri lögskipuð. Af því að jeg hefi þá
skoðun, að alls ekki sje vert að lögbjóða þegnskylduvinnu hjer fyrst um
sinn, einkum vegna þess, að jeg hefi
enga trú á, að hún verði neinn uppeldisskóli fyrir þjóðina, þá álít jeg með öllu
óþarft að bera málið undir þjóðina. Það
getur að visu verið, að hægt sje að telja
þjóðinnitrú um,að þessihugsjónsjesvö fögur, að hún megi ekki vera á móti henni. Eii
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Jeg vil nú í fám orðum athuga þessi
andmæli, mjer liggur við að segja öfugmæli, eins og einn háttv. þm. komst að
orði um kosti þá, er jeg hafði talið þegnskylduvinnunni til gildis.
Það er nú algild rökfræðisetning, að
af
þvi, að einn hlutur gje til, geti menn
Forseti tók málið út af dagskrá.
ályktað að hann geti verið, og það er
jafnvel til önnur rökfræðisetning, sem
einnig er rjett, að af þvi, að eitthvað
Á 48. fundi i iNd., miðvikudaginn 1. er ekki til, geti menn ekki ályktað að
september, var tillagan tekin til f r h. það geti ekki verið til.
En nú vill svo vel til með þetta mál,
einnar umr.
að það má heimfæra undir fyrri setnFramsögum. meiri hl. (Bjarni inguna.
Þegnskylduvinna hefir sem sje verið
Jónsson): Jeg finn ekki ástæðu til
til
i fiestum löndum um allalngan tíma.
þess að segja að svo stöddu annað en
það, að nú er enn meiri ástæða til þess Það kemur ekki málinu við, að viðast
að fella þessa tillögu en áður, og vona er hún samfara hernaði og nefndist þá
jeg, að háttv. deild gangi vel frá henni. hervarnarskylda. Það hefir oft verið
tekið fram, að á slíkri hervarnarskyldu
Framsögum. minni hl. (Matth. höfum vjer íslendingar ekki þörf. En
óiafsson): Þegar mál þetta var sið- vjer höfum þess meiri þörf til annara
ast til umræðu hjer í deildinni, munu starfa, til að bæta þetta vanrækta land,
hafa komið fram allar þær mótbárur, sem vjer búum i. Alt tal um draumsem hægt var til að tína gegn því.
óra er þvi út í loftið, ekkert annað en
Það er því vert að athuga, hverjar vandræða-tiltæki andstæðinganna, til að
þær mótbárur voru og við hve'mikil leiða athyglina frá málefninu.
rök þær hafa að styðjast. AndstæðingAð ómögulegt myndi reynast að fá
ar málsins hjeldu því fram:
nýta verkstjóra er engu miuni fjarstæða.
að málið væri draumórar, sem aldrei Hví skyldum vjer íslendingar vera það
gætu rætst,
síðri öllum öðrum þjóðum, að meðal vor
að ómögulegt myndi reynast að fá fyndust eigi efni í sæmilega verkstjóra?
nýta verkstjóra,
Nú er það alkunna, að á friðartímum
að kostnaður landssjóðs yrði afar- eru hermenn notaðir til að vinna lik
mikill,
verk og ætlast er til að þegnskyldulýðað þjóðinni væri ekki eins ábótavant ur vor vinni, og þá eru liðsforingjarnir
og haldið væri fram af flutningsmönn- sjálfsagðir verkstjórar, þótt verkfræðum,
ingar, að sjálfsögðu, leggi ráðin á. Jeg
að þetta fyrirkomulag legði afarþung- get ekki gjört svo litið úr oss íslendan skatt á þjóðina í vinnutjóni þeirra ingum, að vjer getum ekki lært það,
manna, er að þegnskyldunni ynnu,
sem annara þjóða menn geta lært.
að óvanir menn framleiddu minna
Það er fjarstæða að halda, að liðsforverk, og því yrði vinnan landssjóði jafn- ingjar annara þjóða sjeu allir afburðayel dýrari en launuð vinna.
menn. Þeir eru að sjálfsögðu eins og
mjer finst skylda þingsins að rannsaka
málið ítarlega og aðgæta allar hliðar
þess, áður farið er að setja lög um þetta,
jafnvel þótt meiri hluti þjóðarinnar fengist til að vera með því.
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fólk er flest, en hafa þá þekkingu, sem
útheiratist tii að taka liðsstjórn að sjer.
Sama mundi verða hjá oss.
Þá er sú mótbára, að kostnaður landssjóðs myndi verða mjög mikill. — Þvi
skal ekki neitað, að það myndi kosta
nokkurt fje, að fá vei lærða og nýta
verkstjóra. En ef vjer hugsum nokkru
sinni tii að vinna þau stórvirki, sem
vjer eigum óunnin, og sem vjer þurfwn að vinna i nánustu framtið, svo sem
hafnagjörðir, brýr, vegi og áveitur, þá
þurfum vjer að leggja mikið fje fram
og afla oss nýtra verkstjóra, svo að þau
verk fari ekki aflaga. — Sú mótbára
er þvi einnig fánýt, þótt hún kunni að
láta vel í eyrum alþýðu.
Þá er ágreiningurinn um, hve ábótavant oss sje i stundvísi, aga og hlýðni.
Það er á hvers manns vitorði, sem
satt vill segja, að í þessum efnum er oss
sjerlega ábótavant, og andstæðingar þessa
máls fá engan bugsandi og heilskygnan
mann tii þess að votta það, að í þeim
efnum sje alt hjer eins og á að vera. Þjóðin er sjerlega óstundvis og hikandi, og
það tjáir ekki að leyna sjálfan sig
þessu.
Svo er nú þessi mikli skattur, sem
þegnskylduvinnan á að leggja á þjóðina í vinuutjóni. Þetta lætur vel i eyrum litt hugsandi manna, en væri það
ekki vel gjört, ef unt væri að hjálpa
mönnum tíl að losa sig við það tjón,
sem þeir bíða af siæpingnum? Hvern
skatt leggur deyfð vor og óstundvisi á
088? Jeg er viss um að það má meta
hann alt eins hátt og háttv. þm. Dal.
(B. J.) mat atvinnutjónið við þegnskylduvinnuna. Og menn eyða árum saman til þess að búa sig undir lífsatöðu sína, jafnvel þótt fátækir sjeu, t.
d. búfræðingar, sem oft vinna tvö sumur tU þess, að fá sjer verklega æfingu,
og er ekki fárast um það, þótt oft sje
ekki hægt að benda á greinUegan ár-

angur af þvi, því að oft vill svo tU, að
slíkir menn lenda í alt annarri vinnu
og óskyldri. Nei, það yrði ekki tilfinnanlegt fyrir nokkurt heimili, þótt synir
þess eyddu í þessu skyni 12 vikum,
jafnvel af besta tímanum. Það væri
ekki nema einu sinni á æfi þeirra, og
þeir kæmu heim aftur færari en þeir
fóru.
Loks er sú mótbáran, að þessir ungu
og óvönu menn eigi að verða svo dýr
vinnukraftur fyrir landssjóð. Það er
einmitt best, að mennirnir sjeu ungir.
Það er hægra að kenna þeim að vinna
vel, sem ekki hafa þegar vanist áröng
handtök. Þeir taka betur tilsögn, eða
er ekki til gamalt máltæki um það, að
örðugt sje að kenna gömlum hundi að
sitja rjett?
Það er aldrei annað en fagurt að gjöra
urðina að gróðrarbletti, og það er ekki
hægt að koma þvi betur í framkvæmd
á nokkurn annan hátt en þann, að koma á
þegnskylduvinnu hjer á landi, og því
verr, því lengur sem það dregst.
Það gæti orðið til ómetanlegs gagns
fyrir alla upprennandi unga menn á landinu, ef þeir gætu átt kost á þvi, að koma
saman og kynnast. Ef þegnskylduvinna
væri komin á, þá ættu menn úr ýmsum hjeruðum kost á þessu. Þeir lærðu
að þekkja hverir aðra, lærðu að þekkja
mismunandi skoðanir á ýmsum málum,
lærðu að þekkja hugsjónir annara; í
þessu öllu saman yrði þeim mikill fengur. Þeir mundu eignast góða vini, sameiginlegar hugsjónir og sameiginlegar
vonir, og ættu miklu freinur tök á að
láta þær rætast eftír en áður. Þá yrði
þjóðlifið okkar ekki eins ömurlegt og
það er nú, og landið ekki heldur.
Jeg hefi tekið það fram, að ef timinn,
sem þegnskylduvinnan ætti að standa,
þætti ekki nógu langur, þá væri jeg
ekki á móti því, að lengja hann. Undir
öllum kringumstæðum vil jeg koma því
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eigi að klæða landið, en jeg get fullvissað háttv. þingmann um það, að þetta
er ekki aðferðin. Hjer eru menn rifnir
út úr atvinnu sinni, frá þeim verkum,
Bem þeir kunna, og settir til að vinna
þau verk, sem þeir hafa engan áhuga
á og ekkert vit á.
Hv. þm. (M. Ó.) leggur mikla áherslu
á það, að menn kynnist i þessari þegnskylduvinnu, og hve mikið gagn geti
leitt af þessum kunningskap manna á
meðal. Jeg skal ekki gjöra lítið úr
gagninu, en jeg skal benda honum á,
að menn hafa víðar tækifæri á að kynnast en í vegavinnu og því um líku. Jeg
er ekki eins viss um neitt eins og það,
að þe8si þegnskylduvinna hefir ekki
Frainsögiim. meiri hl. (Bjarni áhrif til menningar. Það er ómögulegt,
Jónsson): Jeg Bkal lofa því, að vera að láta fara fram andlega kenslu samekki langorður um þetta mál.
hliða moldarmokstri og því um líku.
Háttv. framsm. minni hlutans (M. 0.)
Þegar menn eru að bera þessa þegnsegir, að við sjeum öllum öðrum þjóð- skylduvinnu saman við herskyldu í öðrum framar að óstundvisi og skorti á um löudum, þá minnir það mig á álykthlýðni. Þe8si ósannindi er bráðnauð- un í rökfræðinni, sem kölluð er á dönsku
synlegt að leiðrjetta. Jeg hefi farið um »Positiv Slutning i anden Figur«. Það
önnur lönd, og þekki þetta áreiðanlega hefir aldrei þótt góð regla, að fara eftir
mikiu betur en háttv. þingmaður, og henni. Til þess að menn skilji, við hvað
jeg hefi ekki orðið þessa var. Og þótt jeg á, þá skal jeg setja hjer dæmi upp
þetta væri nú eins og háttv. þingmaður á þess konar ályktun. Ef sagt er t. d.
segir, þá yrði það að engu gagni, að snjórinn er hvitur — sykrið er hvítt,
lögleiða þegnskylduvinnu hjer á landi. þess vegna er snjórinn sykur, þá er það
Það yrði sannarlega illur skóli, að hrúga alveg sams konar, eins og þegar verið
saman fjölda ungra manna úr öllum er að bera saman herskyldu og þegnstjettum og stöðum, til þess að kenna skylduvinnu. Við
vopnaæfingarnar
þeim hlýðni og stundvisi. Sömuleiðis hafa menn það sífelt í huga, að það geti
vill háttv. þingmaður kenna þeim hátt- komið fyrir á hverri stundu, að þeir
prýði og þrifnað. Við skulum nú hugsa verði að fórna lífi sínu fyrir föðurlandokkur, að nokkur hundruð ungir menn ið. Ur þegnskylduvinnunni getur aldrei
og konur væru saman komin, til þess orðið annað en moldarmokstur eða eittað vinna að vegavinnu, eða einhverju hvað þess háttar. Er það ekki talsvert
þess háttar. Þessi iýður yrði auðvitað ólíkur grundvöllur?
að liggja í tjöldum. Hvað ætli yrði þá
Jeg er viss um, að það eru engar
úr háttprýðinni og þrifnaðinum. Það líkur til, að vonir háttv. þingmanns ræteru auðvitað falleg orð, þetta, sem hv. ist, um að þetta mál verði til blessunar
frarasögum. minni hlutans (M. Ó.) iætur fyrir land og lýð.
^alt af klingja hjer í deildinni, að það
Mjer hefir verið legið á hálsi fyrir
þannig fyrir, að þetta korni að sem
bestum notum. Þetta á ekki að vera
húmbug; það á að koma að gagni landi
og lýð. Það mætti heita nokkuð undarlegt, ef við lútum ekki sömu lögum i
þessu efni og allar aðrar þjóðir.
Jeg vona, að háttv. deildarmenn verði
mjer sammála um það, að rjett sje að
skjóta þessu undir atkvæði allrar þjóðarinnar. Jeg býst reyndar við því, að
þótt atkvæði yrðu greidd um málið, þá
yrðu margir menn á móti því, og gæti
jafnvel komið fyrir, að meiri hlutinn yrði
það, en eitt er víst, að þá yrði málið
rætt, og það er ekki nema holt hverju
góðu máli.
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það, að jeg hafi sagt, að minni hlutinn
ætlaði að sá löstum. Jeg get ekki gjört
annað betra en að vísa til nefndarálits
hans á þgskj. 517.
Þar segir svo:
>Hugsunarháttur allrar þjóðarinnar yrði innan fárra áratuga breyttur til hins betra. Tortrygnin, öfundin, einræningsskapurinn, fjelagslyndisleysið, áhugaleysið, óstundvísin, og með henni ýms óreiða íorðum og gjörðum, mundi væntanlega
með öllu hverfa. Agaleysið færi í
sömu gröfina, og á moldum þessara
bresta og lasta mundu vaxa áhugi,
hlýðni, háttprýði, atorka, fjelagslyndi, þrifnaður, stundvísi ogáreiðanleiki i orðum og viðskiftum<.
Er þetta nú ekki alveg sama og jeg
hefi sagt, að minni hlutinn vilji sá löstum og uppskera dygðir?
Guðmundur Hannesson: Jeg
neyðist til þess, að gjöra grein fyrir atkvæði minu i þessu máli. Jeg ætla ekki
að fara út i orðadeilur þær, sem orðnar
eru á milli meiri og minni hlutans. Jeg
verð i þessu máli nokkurn veginn mitt
á milli þeirra beggja.
Háttv. þm. V.-Sk. (S. E.) hefir lýst
því í allítarlegri og góðri ræðu, hve
erfitt og kostnaðarsamt það yrði, að sjá
fyrir nógum og góðum verkstjórum. Það
er alveg rjett hjá honum. Til þess að
þetta komi að notum, þá yrði þetta að
vera nokkurs konar skóli, og kennarar
við slíka skóla eru ekki gripnir upp úr
grjótinu.
Fyrir mjer stendur þetta mál svo, að
yrðu nú greidd atkvæði um það, þá er
jeg nærri þvi viss um, að meiri hluti
þjóðarinnar yrði á móti því. En væri
nú ekki hugsanleg önnur leið í þessu
máli ? Væri ekki hugsanlegt, að semja
heimildarlög og lofa svo sýslunum hverri
fyrir sig að gjöra ákvæði um, hvort þau

skyldu koma til framkvæmda eðaekki?
Jeg hý8t við því, að það yrði hvort sem
er haft þannig, að menn úr hverri sýslu
yrðu látnir vinna innan hennar, oftast
að þeim verkum, sem þeir þektu og
væru vanir við.
Þá hefir mjer komið til hugar, að
bygging steynsteypuhúsa væri vel fallin til þess, að vinna að i þegnskylduvinnu. Hjer bíða nú 5—6 þúsund sveitabæir, sem þarf að byggja upp scm fyrst.
Ekki væri það óliklegt, að þessu miðaði
fyrr áleiðis, ef þegnskylduvinna kæmist
á. Jeg hygg, að það væri nytsöm
fræðsla fyrir fiesta sveitamenn, að læra
að steypa góðan vegg og vel af hendi
leystan. Þeir gætu þá síðar steypt hlöður og ýms útihús sjálfir. Væri slík
vinna alstaðar á landinu, þá væri hægt
að steypa upp 140 bæi á ári. Jeg bygg,
að það væri nauðsynlegra, að kenna
mönnum að búa til vandaða steinsteypu
en margt annað, sem kent er nú á tímum. Jeg sje hins vegar, að takamætti
fieira en þetta til að kenna; get þó ekki
fallist að öllu leyti á álit minni hlutans,
en er, eins og jeg hefi þegar sagt, mitt
á milli þessafa miklu óvina. En jeg
mun greiða atkvæði með þvi, að þjóðin
fái að segja álit sitt um málið.
Sigurður Sigurðsson: Jeg skal
lofa þvi, að verða ekki langorður. Mig
langar til þess að spyrja að þvi, hvort
nokkur hafi athugað, hvað þessi atkvæðagreiðsla mundi kosta. I öðru lagi
vil jeg geta þess, að jeg tel að betur hefði
farið á þvi, að þessi atkvæðagreiðsla
hefði náð til allra manna, sem komnir
eru til vits og ára. (Sveinn Bjömsson:
Menn geta nú verið nokkuð gamlir, þó
þeir sjeu ekki komnir til vits). Jeg
skal geta þess, að þetta mál hefir verið
mikið rætt á ungmennafjelagsfundum.
Jeg hefi verið á mörgum fundum, þar
sem mál þetta hefir verið til umræðu,
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og alstaðar hafa flestir eldri mennirnir
verið á móti þvi, en yngri mennimir
því meðmæltir. Þesa vegna hefði jeg
helst kosið, að allir, sem orðnir eru 18
ára, fengju að greiða atkvæði um málið. Jeg verð að segja það, að þetta er
mjög merkilegt mál. Hitt má vel vera,
að ekki verði gott að koma því i framkvæmd, svo i lagi sje, og eitt er jeg
viss um, að þegnskylduvinna verður
aldrei framkvæmd á þann hátt, sem
háttv. 1. þm. Húnv. (G. H.) talaði um.
Það, sem unnið er að, verður að vera
eign hins opinbera, og undir yflrumsjón
stjórnarinnar, en ekki fyrir einstaka
menn. Annars skal jeg ekki fara út i
það, að ræða málið frekar en gjört hefir
verið.
Jeg tel það rjett, að reyna, hvernig
atkvæðagreiðsla fer um þetta mál. Það
er nógu fróðlegt að sjá, hvernig henni
reiðir af, og þvi mun jeg greiða atkv.
með tillögunni. En hræddur er jeg um,
að atkvæðagreiðslan muni ekki ganga
að óskum þeirra manno, sem umfram
alt vilja fá þegnskylduvinnu hjer á
landi koraið á.
ATKVGR.:
Till. 517 samþ. með 10 : 8 atkv., að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já:
nei:
Björn Hallsson,
Bened. Sveinsson,
Eggert Pálsson,
Bjarni Jónsson,
Björn Kristjánsson, Guðm. Eggerz,
Einar Arnórsson, Jóhann Eyjólfsson,
Einar Jónsson,
Jón Jónsson,
Guðm. Hannesson, Magnús Kristjánss.,
Hannes Hafstein, Sigurður Eggerz,
Hjörtur Snorrason, Þorleifur Jónsson.
Jón Magnússon,
Matthías Ólafsson,
Pjetur Jónsson,
Sig. Gunnarsson,
Sig. Sigurðsson,
Stefán Stefánsson,

já:

Sveinn Björnsson,
Þór. Benediktsson.
Einn þingm. fjarstaddur.
Tillagan afgreidd til efri deildar.
(A. 696).

10.

Reikningslaganefndartillðgnr.
Á 34. fundi í Nd., mánudaginn 16.
ágúst, var útbýtt
Tillögum út af atkugasemdum yfirskoðunarmanna landsreikninganna fyrir árin
1912 og 1913. (A. 345).
Á 36. fundi i Nd., miðvikudaginn 18.
ágúst, voru till. teknar til f y r r i u m r.
Frsrn. (Magnús Rristjánsson):
Þetta mál, fjáraukai. 1912—13 og landsreikningar sama ár, standa í svo nánu
Bambandi hvort við annað, að það, sera
sagt hefir verið um tvö seinni málin, getur að mestu leyti gilt um þetta.
Jeg gjöri ráð fyrir, að háttv. deildarmenn hafi kynt sjer þessar tillögur, sem
nefndin áJeit ekki ófyrirsynju fram
bornar.
Fyrsta tillagan er fram komin vegna
þess, að það hefir átt sjer stað undanfarið, að vaxtagreiðsla af veðlánum
landssjóða hefir dregist um skör fram.
Það er óhæfilegt ástand, þegar slikt
dregst ár frá ári, og þess vegna er þvi
beint til stjórnarinnar, að gjöra ráðstafanir til, að vextirnir verði framvegis
innheimtir á rjettum tíma.
önnur tillagan er viðvíkjandi skuld
hlutufjelagsins Iðunnar. Eins og kunnugt er, var fjárhagur eldra fjelagsins tekinn að hallast, en landssjóður
átti hjá því allstóra fjárhæð, Þess vegna
er full þörf á, að stjórnin hafi glöggar
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gætur á meöferö þessa bús, ef svo má
að orði komast, og gjöri ráðstafanir til,
að landið geti fengið sem allra mest
upp í þessa skuld, og helst skuldina
alla.
Þriðja tillagan er um það, að stjórnin
gjöri framvegis sitt ítrasta til þess, að
hindra það, að skrifstofukostnaður við
æðstu stjórn landsins fari svo rajög fram
úr áætlun, eins og verið hefir. Það er
ekki nema eðlilegt, að þessi kostnaður
fari eitthvað fram úr áætlun, því að
það er nokkuð mikið gjört að því hjer
á þinginu, að vísa málum til stjórnarinnar til undirbúnings. Þetta hefir oft
töluverðan kostnað í för með sjer. Jeg
verð að telja það rjett af þinginu, þegar það vísar málum til stjórnarinnar,
sem sjáanlega hafa aukakostnað í för
með sjer, að það jafnframt sjái fyrir
því fje, sem með kann að þurfa, svo að
fjárveitingin þurfi ekki að koma eftir á.
Það getur oft valdið ágreiningi, en ef
sjeð er fyrir hæfilegri fjárveitÍDgu fyrir
fram, þá er loku skotið fyrir það.
Fimta tillagan er komin fram út af
því, að nefndin hefir orðið vör við, og
fengið upplýsingar um það frá kunnugum mönnum, að eftirlitið með bændaskólunum er varla jafn fullkomið, eins
og það var, meðan þeir hjetu búnaðarskólar og stóðu undir eftirliti amtsráðanna. Enda er ekki við því að búast,
að stjórnarráðið geti eins vel litið eftir
þessum skólum eins og nefnd manna,
sem býr i nánd við skólana og á jafnan hægt með að kynna sjer ástand
þeirra og skólabúanna yfirleitt. En það
héfir mikla þýðingu, að þetta sje alt i
sem bestu lagi.
Þá er 6. tillagan, um að dagpeningar
starfsmanna landsins verði færðir niður
til muna. Þeim hafa undanfarið verið
greiddar 6—8 kr. á dag, þegar þeir hafa
verið á ferðalagi í landsins þarfir. Þetta
Alþt. 1915. B. III.

sýnast vera nokkuð háir dagpeningar,
þegar landið borgar annan ferðakostnað
þeirra og þeir hafa þar að auki föst og
sæmileg laun. Nefndin leggur til, að
þessir dagpeningar fari ekki fram ú'r
5 kr. framvegis.
Þá hefir nefndin fundið ástæðu til að
geta þess, að reikningar efnarannsóknarstofunnar hafa undanfaríð ekki komið fyrr en seint og síðar meir. Það
sýnist ekki vera ástæða til, að slikt
eigi sjer stað. Eðlilegast væri, að reikningurinn kæmi fram svo snemma, að
tekjurnar, ef nokkrar væru, kæmu á
þann reikning, sem þær, áð rjettu lagi,
eiga að tilheyra.
Þá kem jeg að 8. og siðustu tillögunni. Henni víkur svo við, að stjómarráðið hefir beint því til þingsins, að
því bæri að taka ákvörðun um, hvemig það ætti að haga sjer gagnvart láni,
sem á sínum tíma var lánað út á niðursuðuverksmiðjuna á ísafirði. Jeg get
nú ekki sjeð, að þetta heyri fremur
undir þingið heldur en undir stjórnarráðið. En úr því að stjórnarráðið hefir
beint þessu til þingsins, verður naumast hjá því komist, að þingið láti uppi
álit sitt um það. Sá dráttur, sem orðinn er á þessu máli, er auðvitað alveg
ótækur, en jeg býst við, að þinginu
verði ekki gefin sök á honum. Það virðist vera sjálfsagt, að þingið skori á
stjórnina að selja þessa eign, og að öðrtt
leyti rannsaka, að hve miklu leyti fyrrverandi eigandi sje fær um að greiða
það, sem þá kynni að vanta á fulla
greiðslu skuldarinnar.
Jeg sje svo ekki ástæðu til, að fjölyrða meira um þetta. Jeg hygg, að
tillögurnar sjeu allar á góðum rökum
bygðar, og nefndin væntir þess, að þær
verði teknar til greina.
Ráðherra:

Út af ræðu háttv.
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framsra. (M. K.) vildi jeg leyfa rajer að
gjöra örfáar athugasemdir.
Eftir þvi, sera mjer hefir verið skýrt
frá, munu varla vera mikil brögð að
því, að vextir af veðlánum sjeu úti
standandi. Ef það er borið saroan við
útistandaudi vexti í öðrura stofnunum,
t. d. i bönkunum, þá mun sá samanburður ekki verða landsstjórninni í óhag.
Viðvíkjandi h. f. Iðunn skal jeg geta
þess, að það hefir greitt vexti til 3. des.
1914. Það lán, sem viðlagasjóður á
þar, að upphæð' 35,000 kr., er trygt
með 1. veðrjetti í verksmiðjunni, og
verð jeg að telja það nægilega tryggingu, enda hefir nýja fjelagið tekið lánið að sjer. Það er því engin ástæða til,
að ganga að fjelaginu fyrir þessu láni,.
sem jeg hygg, eins og jeg tók frara, að
sje nægilega trygt með fasteign þeirri,
sem fjelagið á.
Viðvíkjandi þriðju tillögunni, um skrifstofufje stjórnarráðsins, skal jeg geta
þess, að tii þess kostnaðar voru i seinustu fjárlögum, 1914—1915, veittar 18000
kr., en hann varð um 20,000 kr. Það
lítur svo út, að reikningslaganefndin
hafi furðað sig á þessum kostnaðarauka.
En jeg skal leyfa mjer að benda á það,
að meðal annars hefir orðið að bæta við
einum starfsmanni á 3. skrifstofu, vegna
vörutollsins. Lika má geta þess, að kol
og annað eldsneyti hefir hækkað mjög
mikið í verði, og kemur það líka niður
á stjórnarráðinu, en þáð á nú að visu
ekki að öllu við þetta timabil. Jeg
hygg, að ef þessi hækkun er borin saman við hækkun á öðrum starfsmönnum
landsins, t. d. póst- og símamönnum, þá
mundi sá samanburður ekki verða stjórnarráðinu í óhag. Þess má enn fremur
geta, að símskeytakostnaður fer stöðugt
vaxandi. Ekki er því til að dreifa, að
starfsmenn stjórnarráðsins sjeu svo vel
launaðir, ekki þeir óæðri að minsta
kosti. Það er einungis vegna »yfir-

produktionar« á lögfræðingum, að hægt
er að fá menn til að vinna fyrir svo
lág laun. Ella mundi þess alls ekki
kostur.
Um 4. liðinn, að skora á stjórnina,
að leita jafnan aukafjárveitingar fyrir
umframgreiðslum, er það að segja, að
sú tillaga er rjettmæt, enda heíir jafnan
verið venja að gjöra það.
Um 5. liðinn er mjer ekki vel kunnugt. Jeg veit ekki, hvort ástæða er til
að skipa sjerstaka nefnd, til að hafa á
hendi eftirlit með bændaskólunum. Mjer
er ekki kunnugt uro, að forstöðumönnum skólanna hafi farið starf þeirra illa
úr hendi. Jeg veit ekki heldur, hvort
nefndin hefir athugað það, hvort það
sje samþýðanlegt lögunum um bændaskóla, að skipa slika nefnd. Jeg hefi
ekki haft tíma til að gjöra það, en það
er hægt að athuga það, áður en málið
kemur til seinni umræðu. Það mun
vera svo, samkvæmt 6. gr. laganna, að
land8stjórnin hafi á hendi yfirumsjón
með þessum skólum, en hitt skal jeg
ekki segja til fulls, hvort nefndarskoðun sje Ó8amrýmanleg lögunum. Jeg skal
athuga það nánar síðar.
Um 6. liðinn, út af dagpeningum
starfsmanna landsins, verð jeg að segja
það, að það getur aldrei munað miklu,
hvort þeir fá 5 eða 6 kr. Mjer er nær
að halda, að þeir sjeu ekki ofhaldnir
af að fá 6 kr., því þeir þurfa ár frá
ári að takast á hendur dýrar ferðir.
(Sigurður Sigurðsson: Þeir fá auk þess
annan ferðakostnað greiddan). Jeg veit
það, en við getum ekki búist við, að
starfsmenn landsins ferðist eins og ómagar eða hreppakerlingar.
í öðrum löndum fer þetta nokkuð
eftir þvi, hvernig embættismaðurinn er
settur. Það eru gjörðar hærri kröfur
til æðri embættismanna, að þeir ferðist
ríkmannlegar en aðrir lægri embættiseða sýslunarmenn. í Noregi fara þess-
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ar ferðakostnaðarupphæðir eftir sjerstökum >scala<, og virðist það ekki óeðlilegt. Menn verða að gæta þess, að
fólkið gjörir beinlínis kröfur til þess, að
starf8menn landsins ferðist nokkum
veginn ríkmannlega, og það er á nokkru
bygt. Auk þess er aðgætandi, að ávalt
verður dýrara og dýrara að ferðast á
landi hjer. Og það verða menn einnig
að taka til greina, einnig um dag- eða
fæðispeninga svo nefnda.
Viðvíkjandi 7. lið skal jeg kannast
við það, að þar er rjettmæt aðfinsla að
þvf, að reikningar efnarannsóknarstofunnar hafa ekki komið eins fljótt og
skyldi.
Um 8. lið, uiðursuðuverksmiðjuna á
Isafirði, er það að segja, að fjárnám
hefir þegar verið gjört í henni. Hvort
heppilegt sje að selja strax, læt jeg
ósagt. En jeg býst ekki við, að mikið
fáist af >debitor«, eins og sakir standa
nú. Það er annars leitt, hvernig farið
hefir verið með þetta lán, sem upphaflega var veitt samkvæmt fjárlögum 1912
og 1913. Hvort lánveitiugin hafi verið
heppileg, veit jeg ekki um, enda ber
jeg enga ábyrgð á þvi.
Sigurður Sigurðssou: Það eru
tvær smáathugasemdir út af tillögum
reikningslaganefndarinnar,sem mig langar til að gjöra. Hin fyrri er viðvíkjandi bændaskólunum og eftirlitinu með
þeim. Stjórninni hefir hingað til verið
ætlað að líta eftir þeim, og það hefir
hún gjört, eftir þvf, sem jeg veit best.
Jeg hygg, að viðvíkjandi meðferðinni á
jörðunum og húsum skólanna sje alt
gott að segja. Þessu var áður nokkuð
ábóta vant á Hólum, en nú er orðin
breyting á því. Annars mætti minna
á það, að i landsreikningunum koma
ekki fram reikniugsskil skólabúanna,
eða í hverju eftirgjaldið eftir bú og jörð

er fólgið, og við þetta mun tillagan
miðuð. Fjárlaganefndin athugaði þetta
og endurskoðendur landsreikninganna
hafa óskað eftir, að skýr skilagrein þessa
kæmi fram í landsreikningunum.
En þessu er nú svo háttað, að jörðin
og búið er leigt skólastjórum, en þeim
er aftur á móti heimilt að inna það af
hendi i jarða- og húsabótum á skólajörðinni. Þetta hafa þeir gjört, og oftast
frekar en eftirgjaldinu nam. En reikningar yfir þetta hafa ekki komið fram,
og væri æskilegt, að breyting yrði á
því eftirleiðis. Að öðru leyti er mjer
óhætt að fullyrða, að skólajarðirnar eru
vel setnar og búskapurinn i góðu lagi.
Hitt er viðvíkjandi 6. athugasemdinni,
um dagpeninga embættismanna. Niðurstaða fjárlaganefndar og reikningslaganefndar hefir orðið svipuð, að því er
þenna lið snertir. Kjárlaganefndin vildi,
að upphæðin væri hin sama fyrir alla,
en ekki þannig, að sumir fengju 8—10
kr. á dag, en aðrir ekki nema 5—6 kr.
Jeg skil það svo, að þessir dagpeningar
sjeu að eins fæðispeningar, því að auk
þeirra er mönnum greiddur allur annar
ferðakostnaður, hestleiga, borgun fyrir
fylgd o. s. frv. Mjer virðist engin ástæða
til þess, að ákveða þessa dagpeninga
hærri en reikningslaganefnd leggur til.
Það er jafnvel gífurlega hátt, þegar litið
er til þess, hvaða dagpeninga ýmsir
aðrir starfsmenn hins opinbera fá, þar
sem allur ferðakostnaðurinn á dag nemur ekki meiru en 5—6 kr. Auk þeas
er á það að líta, að þessir eftirlitsmenn
landsstjórnarinnar, sem hjer er um að
ræða, svo sem landritari, biskup oglandlæknir, eru hálaunaðir menn, og þvi stet
ástæða til, að fara hærra með dagpeninganaenreikningslaganefndin leggur til.
Framsin. (Magnús Búristjánsson): Hæstv. ráðherra hefir nú svar118*
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að ræðu minni, og er jeg að sumu leyti
ánægður með svar hans, en að sumu
leyti ekki.
Það er vel farið, að breyting er orðin
á um útistandandi vexti af veðlánum,
bvo að búast má við, að það verði í
góðu lagi framvegis. Um það hefi jeg
ekki meira að segja — tek orð hsöstv.
ráðherra trúanleg.
Sömuleiðis er ánægjulegt að heyra um
Iðunni, að hið nýja fjelag hefir tekið að
sjer skuldina til landssjóðs, svo að þar
er engin hætta á ferðum. Samt sem
áður tel jeg fullar ástæður hafa verið
fyrir hendi hjá endurskoðendum, að gjöra
athugasemdir viðvíkjandi þessu, því að
af svörum stjórnarinnar varð það ekki
sjeð, hvernig málinu var varið.
Jeg held, að hæstv. ráðherra hafi ekki
tekið eftir orðum mínum viðvíkjandi
Bkrifstofukostnaði stjórnarráðsins. Jeg
var ekki svo mjög að fárast yfir því,
hve mikill hann væri, en jeg álít það
heppilegra, að stjórnin gjörði grein fyrir
því fyrir fram, hve mikið hún þyrfti
að nota, svo að hægt væri að komast
hjá aukafjárveitingu. Jafnframt tók
jeg það fram, að rjett væri, að þingið
veitti fje í fjárlögunum, þegar það vísaði málum til stjórnarinnar, til þess að
greiða kostnaðinn, sem það hefði í för
með sjer.
Þá hefir hæstv. ráðherra látið þá skoðun í Ijós um 4. athugasemdina, að hún
væri rjettmæt, svo að jeg þarf ekki að
minnast á hana.
Um bændaskólana get jeg ekki talað
af eigin þekkingu — vantar kunnugleikann _, en í nefndinni sat maður, sem er
víst manna best kunnugur högum þeirra
og hann fullyrti, að hægt væri að hafa
nánara eftirlit með þeim en nú ætti sjer
stað. Býst jeg við, að hann hafi þar
átt við hið sama og háttv. 1. þingm.
Ám. (S. S.) var að tala um. Það vantar alla greinargjörð fyrir þvi, hvernig

jarða- og búsafgjaldið er innt af hendi,
og þótt það sje greitt með umbótum á
jörðinni, þá er það ekki rjett, að byggja
á frásögnum hlutaðeiganda einna, þótt
mjer detti ekki annað í hug en að þeir
sjeu hinir saraviskusömustu menn. Jeg
býst við, að á jörðum sjeu tvenns konar
hús, bæði í þarfir skólans og búsins.
Kostnaðinum við þau verður að halda
vel aðgreindum. Jeg held, að full ástæða
sje til þess, að athuga það nánar, hvort
farið er eftir fyrirmælum laganna um
bændaskóla, að því er þetta atriði snertir.
Jeg vil ekki deila mikið við stjórnina
um eftirlitið, en jeg býst samt við þvi,
að þótt hún eigi að hafa yfireftirlit með
skólunum, þá útiloki það ekki, að samin
sje reglugjörð fyrir þá með fyrirmælum
i svipaða átt og nefndin hefir stungið
upp á. Jeg gjöri þetta ekki að neinu
kappsmáli, því að jeg finn, að migbrestur kunnugleika.
Viðvíkjandi dagpeningum embættismanna skal jeg geta þess, að eins og
hjer stendur á, þá virðist svo, sem þeir
sjeu fulisæmdir af því fje, sem nefndin
hefir stungið upp á. Jeg verð að álíta
5 kr. á dag fulinóga fæðispeninga, þegar þess er gætt, að þeir halda óskei tum launum sínurn, og fá auk þess allan
annan ferðakostnað borgaðan. Og ef
maður vill vera smásmuglegur, þá má
gjöra ráð fyrir þvi, að matur mundi
kosta þá eitthvað heima fyrir, ef þeir
sætú heima þann tima, sem fer í ferðalagið.
Sjöundu atbugasemdina hefir hæstv.
ráðherra fallist á.
Um niðursuðuverksmiðjuna á ísafirði
skal jeg ekki orðlengja. Athugasemdin
er fram komin vegna þess, að stjórnin
hafði í svörum sínum snúið sjer til þingsins um álit þess. En jeg hygg, að það
eigi allerfitt með það, og verði að treysta
stjórninni. Jeg hefi svo ekki fleira um
að tala. Það er ekki mikið, sem milli ber.
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Það hefir sýnt sig, að flestar athugasemdirnar hafa verið rjettmætar, eftir því
sem reikningar ^lágu fyrir. Skal jeg
svo ekki lengja tímann með lengri ræðu.
Bjarni Jónsson: Jeg skal geta
þess út af 6. lið athugasemdanna, að
mjer virðist hann bygður á sannsýni og
vera i samræmi við annan sparnað
þingsins, sem menn hafa nú alt af á
vörunum. Liðurinn fer fram á það, að
færa niður óþarfan ferðakostnað hálaunuðustu embættismannanna. Mjer virðist
það óþarft að greiða þeim úr landssjóði
8 kr. á dag, til þess að kaupa sjer mat,
sem þeir þurfa ekki að borga, eða borga
að eins dreng l*krónu virði fyrir að
gæta hesta. Jeg vil ekki velta fje í
þessa menn fram yfir aðra. Og fyrst
landið hefir ekki efni á að borga nauðsynlegum starfsmönnum sínum, þá á sist
við, að vera að ryðja i hálaunaða embættismenn fæðispeningum um skör
fram. Jeg minnist þess hjer um árið,
þegar viðskiftaráðunauturinn var að
senda reikninga sína, þá var farið svo
nákvæmlega í sakirnar, að veður var
gjört út úr óþarfa kaffibollum, sem hann
hafði drukkið. Jeg tek þetta fram til
þess að gleðja þá mörgu menn hjer, sera
alt af eru að tala nm sparnað, hallalaus
fjárlög o. s. frv. Þarna hafa þeir tækifærið, þótt í litlu sje, til þess að sýna,
að það er ekki bara á vörunum, sem
þeir hafa þessa hugsun.
Þá er önnur hlið á málinu, og hún er
sú, að mjer virðist það hart, að þeir
starfsmenn landsins, sem best eru launaðir, skuli hafa svona háa fæðispeninga,
en lægra launaðir starfsmenn, svo sem
t. d. ráðunautar, hafa mikið minna. Um
leið og jeg felst á tillögu nefndarinnar
vil jeg geta þess, að jeg legg það inn
í hana, að hún eigi jafnframt við aðra
embættismenn • eða fasta starfsmenn
landsins, svo sðxn ráðunautana, Búnað-

arfjelagið er í raun og veru ekki annað
en ein af skrifstofum stjórnarráðsins, og
ráðunautur þess því embættismaður
landsins, alveg eins og t. d. hinn vinsæli grísku-dócent. Jeg vil, að háttv.
1. þm.xÁrn. (S. S.) fái hjer eftir 5 kr. á
dag i fæöispeninga, bæði vegna þess, að
jeg vii ekki gjöra upp á milli fastra
starfsmanna landsins, og lika vegna þess,
að hann er ágætis maður, t. d. hefir
hann kent vatninu í Miklavatnsmýri að
renna upp í móti. Það má líka hafa
til hliðsjónar. Jeg mun þvi greiða atkv.
með þessum lið.
8. lið raun jeg greiða atkvæði á móti.
Þingið hefir engin gögn í höndum, til
þess að geta sagt nokkuð um það mál.
Það er stjórnin, sem verður þar að gæta
hagsmuna landsins og hefir best tök á
því. Þar verður að fara eftir því, sem
landinu og hlutaðeigandi manni er haganlegast. Jeg vil því fella þénnan lið,
og vÍ8a málinu aftur til stjórnarinnar.
5. lið mun jeg greiða atkvæði með.
Jeg tei það sjálfságt, að stjórnin hafi
rikt eftirlit með skólum þeim, er þar
eru nefndir.
Að öðru leyti skal jeg ekki tala nema
um 3. athugasemdina. Þetta má nú
segja svona með hógværum orðum, ef
ekki á að liggja í því áskorun um að
takmarka vinnukraft stjórnarinnar. Jeg
vil ekbi að það sje gjört, því að það
kemur oft fyrir, einkum í stórmálum,
að stjórnin hefir ekki nægum mannafla
á að skipa hjá sjálfri sjer, og hlýtur
því að leita til sjerfræðinga, og fara þá
sum árin fram úr tilætluðum fjárveitingum. Jeg veit, að störf hennar vaxa
sífelt með allri þeirri skriffinsku, sem
nú tíðkast, og skal jeg ekki lasta það,
að sem mest og best sje skrifað, en það
er ekki rjett, að setja stjórninni mjög
þröng takmörk í þessu, hver sem hún
er. Jeg treysti þvi, að engin stjórn fari
þar úr hófi fram; það skyldi þá vera
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ef hún ætti frændliö, sem hún þyrfti að inn efast um það, að starfskraftar stjórnannast um. Jeg segi ekki að svo hafi arráðsins eru ónógir, síst of miklir. T.
verið hjer hingað til, en það getur alt d. þurfti að bæta við fullkomnum manni
Símareikningar
af hugsast. Og þótt svo væri, þá er vegna vörutollsins.
kiefja
og
rajög
mikils
starfs.
Hvernig
það mál svo vaxið, að jeg fer ekki út
i það. Það á ekki við, að þingið sje stendur annars á því, að ekki skuli hafa
að saka stjórnina um slíkt. Ef hjer er komið fram aðfinnslur við einn lið,
að eins verið að biðja stjórnina að vara sem sje alþingiskostnaðinn, því að það er
sig á öllum óþarfa, þá er jeg með þvi, þó líka liður í landsreikningnum ?
Ura búnaðarskólamálið skal jeg taka
en ef hitt er meiningin, að hanna henni
sjálfsagða starfskrafta, þá er verr farið það fram, að það er rjett hjá háttv.
en heima setið, og sjerstaklega nú, þeg- reikningslaganefnd, að það er ekkert á
ar alt er svo dýrt og öllum svo illa móti því frá sjónarmiði laga frá 10.
launað, að ástæða væri til hækkunar. nóv. 1905, þótt þessi nefnd væri sett,
Skal jeg í því sambandi nefna einn og ekkert á móti því, að málið sje atmann í stjórnarráðinu, einmitt af því, hugað rækilega.
Þvi, sem háttv. þm.*Dal. (B. J.) sagði,
að út af veru hans þar hefir orðið úlfaþytur. Landið hefir þó sannarlega ekki er jeg að mestu samþykkur. Það er
Bkaða af honum, og það væri nær að þýðingarlaust, að takmarka nokkuð
láta hann njóta dugnaðar sins við skrif- frekar fjárveitingar til etarfa í stjóruarstofustörf og ríða heldur undir stjóruina ráðinu, því að þau veröur að vinna,
að borga honum betur. Jeg á hjer við hvort sem þingið hefir ætlað til þeirra
Gísla ísleifsson.
Síðan hann kom í of lágt eða of hátt, svo aö þá liggur
stjórnarráðið hefir hver einasta stjórn ekki annað fyrir en að greiða það, sem
hælt honum fyrir frámúrskarandi dugn- fram yfir kann að vera.
að, en launin eru alt of smá. Vil jeg
Hann mintist i því sambandi á styrk
því skora á stjórnina að auka þau.
til vina og frænda, og kemur það ekki
mjer við, því að jeg hefi ekki enn þá
Ráðherra: Þótt einhver sparnað- fengið tækifæri til þess, að veita neinur kynni að verða af tillögum háttv. um neitt í stjórnarráðinu. (Bjami Jónslandsreikninganefndar, þá býst jeg við, son: Jeg nefndi ekki heldur slíkt, hvoki
að umræðurnar hjer á þingi um hann um hæstv. núverandi ráðherra, nje
myndu eta hann upp.
hæstv. fyrirrennara hans). Það mun
Mjer skildist svo á háttv. framsm. og vera óhætt, því að þótt jeg sje hjer
(M. K.) sem hann væri ekki mjög harð- ekki til þess að taka hans málstað, þá
ur út af aukafjárveitingum, og væri á veit jeg ekki til, að neitt slíkt verði
þvi, 'að ekki bæri að ætla of lágt til um hann sagt; hann veitti þarna eina
æðstu stjórnar landsins, og er jeg þar stöðu, svo jeg vissi til, og hefi jeg ekká sama máli. Það hefir sýnt sig á ert við þá veitingu að athuga.
landsreikningnum fyrir 1912-1913, að útMjer dettur eitt í hug út af bændagjöld hafa farið 10 þús. kr. fram úr áætl- skólunum, sem ef til vill þyrfti að atun. Nú er áætlunin 112 þús. á fjár- huga, og það eru dagpeningar starfshagstímabilinu, eða 56 þús. kr. á ári í manna búnaðarfjel. á ferðalögum. Jeg
frumv. stjórnarinnar, og sýnir það, að held, að reikningslaganefndin hafi ekki
hæstv. fyrv. stjórn hefir einnig verið á gjört það, en einhvers staðar hefir þó
því, að hækka þyrfti áætlunina, Eng- komið fram athugasemd um það, að
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rjett væri að fara með þá eins og póstog símamenn, og jeg er á því. Jeg
held, að háttv. nefnd hafi verið full
hörð, þegar hún skamtaði þeim þessar
5 kr. Það er hæpið, að þær dugi, ef
'menn eiga ekki að þurfa að ferðast alveg eins og hreppakerlingar. Maturinn
kostar nú 4 kr. á 1. fari á skipum, eða
4,50, og þá er ekki eftir af dagkaupinu
nema 1 kr., eða þá 50 aurar. Ef þeir
láta sjer nægja með einn aukakaffibolla,
þá játa jeg, að það hrekkur, en þá er
líka upp talið það, sem þeir mega drekka.
(Rödd: Þeir geta drukkið vatn), Já,
en þrátt fyrir það eru það óskrifuð lög,
að allir, sem sæmilegir farþegar vilja
heita, verða að gefa einhverja drykkjupeninga, hvort sem þeir drekka nokkuð
eða ekki neitt, sumir 10%, aðrir meira,
fæstir minna. Jeg vildi fyrir mitt leyti
ekki eiga að ferðast á 1. farrými fyrir
5 kr. á dag, og er jeg þó ekkert gefnari fyrir að sólunda fje en alment gjörist. Ef þetta er t. d. borið saman við
ferðalög alþingismanna og miðað við
þá daga, sem þeir eru á ferðinni, þá
held jeg að þeir verði ekki verr úti.
Einhver nefndi ráðunauta Búnaðarfjelags íslands í sambandi við þetta.
Jeg hefi auðvitað ekkert á móti þvf, að
Búnaðarfjelagið borgi þeim fæðispeninga
og ferðakostnað, en það kemur ekki
stjórninni við. Ef t. d. háttv. samþingismaður miun (S. S.) teldi sig vanhaldinn
í þeirri grein, þá ætti hann að snúa
sjer þangað, en ekki til mín.
Bjarni Jónsson: Jeg neyðist til
að gjöra örlitla athugasemd, því að þó
að landið sje nú svo illa statt, að háttv.
efri deild lýsi yfir því, að það hafi ekki
ráð á 20 þús. kr. í júlímánuði, þótt líf
lægi við, þá er jeg nú samt samdóma
hæstv. ráðherra um þetta stórmál, að
hækka þessar 5 kr. upp í 6 kr., ogjeg
myndi ekki hika við, ef brtt. kæmi í

þá átt. En þar sem hann segir, að
embættismenn, eins og ráðunautar Búnaðarfjelags íslands, sjeu ekki undir sig
gefnir, þá skil jeg það ekki. Þeir eru
þó launaðir.úr land3sjóði, og þegar þeir
þurfa að ferðast um og gefa leiðbeiningar, þá er sjálfsagt, að þeir hafi ekki
verri skildaga en aðrir starfsmenn landsin8. T. d. ef það væri nú háttv. 1. þm.
Arn. (S. S.), þá væri það nóg, að hann
er alt of lágt launaður, ekki nema 1500
kr. á ári. Jeg sný ekki aftur mcð það,
að ef landið ætlar að láta menn beitsla
vatnsföll og láta árnar renna upp á
móti, þá sjer það ekki sóma sinn, ef
það sjer ekki vel fyrir þeim.
Ráðherra: Mjer þykir háltv. þm.
Dal. (B. J.) vera undarlega fáfróður um
Búnaðarfjelag Islands,- Því eru ákveðin
54 þús. kr. í fjárlagafrumv., og það fje
er borgað til stjórnar þess, og ræður
hún alveg, hvernig hún úthlutar þvf, og
hvaða menn hún hefir í sinni þjónustu.
(Bjami Jónsson: Þetta er nýr ráðherra).
Að nokkru leyti er þetta rjett, því að
þetta er ein, tiltölulega ný grein af
framkvæmdarstjórn landsins. Annars
gleður það mig, hve umhugað háttv.
þm. (B. J.) er orðið um báttv. samþingismann minn (S. S.). Jeg hefi sjaldan sjeð hann brosa svo hýrt við honum.
»Á þeim degi urðu þeir Heródes og
Pílatus vinir«, og vildi jeg óska, að það
stæði sem lengst.
Framsm. (Magnús Kristjánsson): Hæstv. ráðherra hefir viðurkent,
að athugasemdir nefndarinnar sjeu rjettar, og eigi tillagan því að samþykkjast,
svo að við erum þá að verða sammála,
og þarf þá ekki að deila um þetta
lengur.
Hann furðaði sig á því, hæstv. ráðherra, að ekki hefðu komið fram aðfinslur við alþingiskostnaðinn, og skal
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jeg gjöra grein fyrir því, hvers vegria
það er ekki. í fyrsta lagi hefir nefndin ekki fundið til þess, að hann hafi
keyrt úr hófi, og svo álítur hún og fleiri,
að þingið starfi svo mikið, að það sje
langt frá því að vera ofborgað. Því er
að visu af sumum haldið fram, að þeir
sjeu óþarflega málugir, sumir þingmennirnir. Það er nú eins og það er virt,
og varla verður það með rökum sagt
um okkur þessa nefndarmenn, að við
aukum þingkostnaðinn fram úr hófi
fyrir mælgi sakir. En ef þeir eru einhverjir mælskugarparnir, sem má segja
um, að þeir tali bæði í tíma og ótíma,
þá þeir um það. Nefndin áleit, að það
lægi fyrir utan hennar verksvið að víta
það, og þar sem málfrelsi er í rauninni
sjálfsagt í þinginu, þá getur hún ekki
talið það eftir, þótt þeir tali að sumra
dómi nokkuð fram yfir það, sem nauðsyn krefur. Það kom því ekki til mála,
að gjöra neinar athugasemdir út af
þessu, og það vona jeg að hæstv. ráðherra viðurkenni.
Þá var samanburður á ferðakostnaði
alþingismanna og annara. Hann held
jeg að verði örðugur, þar sem aðrir hafa
engin árslaun og ekkert nema dagpeninga sína. Þá er engin furða, þóttþeir
»beri eins mikið úr býtum« í dagpeninga, eins og hæstv. ráðherra komst að
orði, eins og hinir, sem hafa föst laun,
sem nema 10—20 krónum á dag, auk
dagpeninga og ferðakostnaðar, en þingmenn hafa ekki nema 8—10 kr. á dag,
og engin föst laun. Þetta er þvíengan
veginn sambærilegt.
Út af því, sem minst var á Búnaðarfjelag og bændaskóla í þessu sambandi,
þá er jeg þar á gagnstæðri skoðun hv.
þm. Dal. (B. J.). Því verður ekki neitað, að það fjelag er sjálfstæð stofnun,
sem ekki þarf að gjöra Alþingi grein

fyrir starfsemi sinni, og búnaðarþingið
hefir á hendi ótakmörkuð umráð yfir fje
þess, án þess að það, mjer vitanlega,
þurfi neitt að leita til stjórnarráðsins í
því efni. Aftur á móti standa bændaskólarnir beinlínis undir stjórnarráðinu,
svo að hjer er óliku saman að jafna.
Ráðherra: Jeg held, að háttv. þm.
Ak. (M. K.) hafi misskilið mig. Jeg
nefndi kostnaðinn við Alþingi, og það
var ekki msiningin með þvi, að fást um
það, hvað mikið menn töluðu. Það
stendur ekki í neins manns valdi, að afstýra málœði því, sem við gengst hjer
á þinginu. En bjer er á margs konar
annan kostnað að líta, t. d. við útgáfu
Þingtíðindanna og skrifstofuna. í fyrra
var bent á það, að hann væri ofmikill,
og hefir hann nú verið minkaður með
betri ráðsmensku hæstvirtra forseta og
skrifstofustjóra.
Háttv. þm. (M. K.) má ekki skilja mig
svo, sem jeg sje að telja eftir mönnum
þingfararkaup, en hitt stend jeg við, að
þeir verða ekki verr úti en aðrir, sem
ferðakostnað hafa frá hinu opinbera.
Jeg veit ekki nema það væri heppilegra, að Búnaðarfjelag íslands stæði
undir stjórninni, að því er reikningsfærslu snertir, þótt svo sje ekki nú,
enda hafa áður heyrst raddir hjer á
þingi í þá átt.
ATKVGR.:
1. tölul. á þgskj. 345 saroþ. með 14
shlj. atkv.
2. tölul. tekinn aftur.
3. tölul. samþ. með 11 : 1 atkv.
4. tölul. samþ. með 14 shlj. atkv.
5. tölul. samþ. með 12:1 atkv.
6. tölul. samþ. með 12 : 3 atkv.
7. tölul. samþ. með 12 shlj. atkv.
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8. töluliður samþyktur með 11 shlj.
atky.
Fyrirsögnin samþ. án atkvgr.
Málinu vísað til síðari umr. með 16
shlj. atkv.

Á 38. fundi í Nd;, föstudaginn 20. ág.,
var málið tekið til s i ð a r i u m r. (A.
424, 444).
Sveinn Bjðrnsson: Jeg og háttv.
þm. S.-Þing. (P. J.) eigum saman eina
brtt. á þgskj. 444. Það er einungis lítilfjörleg' breyting, sem hún fer fram á,
nefnilega það, að hækka fæðispeninga
opinberra starfsmanna úr 5 kr. upp í 6
kr. á dag. Þessi breyting er í samræmi
við álit fjárlaganefndarinnar, en sú
nefnd hefir líka haft þetta mál til íhugunar. Við álítum, að það sje sanngjarnt,
að allir opinberir starfsmenn landsins
af líku tagi hafi sama kaup, og álítum,
að það megi ekki vera minna en 6 kr. á
dag.
Jeg skal svo ekki fjölyrða um þetta
smámál, en vona, að háttv. deild sjái
sjer fært að ganga inn á þessa tillögu
okkar.
Framsm. (Magnús Kristjánsson): Jeg hefi ekki haft tækifæri til
að bera mig saman við landsreikninganefndina um þessa brtt., enda er það
ekki von, því hún er ekki kominfram,
fyrr en nú á síðustu stundu.
Jeg fyrir mitt leyti gjöri þetta ekki
að neinu kappsmáli, en sje þó ekki, að
komið hafi fram neinar verulegar ástæður fyrir þessu. Því þótt það sje skoðun
fjárlaganefndarinnar, að hækka beri fæðispeninga starfsmanna landsins, þegar
þeir eru á ferðalagi, þá er það ekki
Alþt. 1915. B. III.

ástæða, sem að sjálfsögðu beri að taka
til greina.
ATKVGR.:
Brtt. 444 samþ. með 16 : 8 atkv. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já:
nei:
Eggert Pálsson,
Björn Hallsson,
Bjarni Jónsson,
Bened. Sveinsson,
Björn Kri8tjánsson, Guðm. Hannesson,
Einar Jónsson,
Hjörtur Snorrason,
Guðm. Eggerz,
Jón Jónsson,
Hannes Hafstein, Magnús Kristjánss.,
Jón Magnússon,
Stef. Stefánsson,
Matthias Olafsson, Þór. Benediktsson.
Pjetur Jónsson,
Sigurður Eggerz,
Sig. Gunnarsson,
Skúli Thoroddsen,
Sveinn Björnsson.
Jóhann Eyjólfsson, Sig. Sigurðsson og
Þorleifur Jónsson greiddu ekki atkv., og
töldust til meiri hl.
Einn þingm. fjarstaddur.
Tillögurnar allar samþyktar með 19
samhljóða atkvæðum og afgreiddar til
efri deildar.
(A. 463).

11. Ábyrgðarfjelðg.
Á 63. fundi í Nd., miðvikudaginn 15.
sept., var útbýtt
Tillögu til þingsályktunar um ábyrgöar*
fjelög (A. 1007).
Forseti leitaði leyfis til afbrigða frá
þingsköpunum, eftir tilmælum flutningsmanns, til þess að mega þá þegar samstundis taka till. til raeðferðar h v e r nig ræða skuli, svo og að þvi loknu
119

1891

Þingsáíyktanir, afgreiddar til ráðherra.

1892

Ábyrgðarfjelög. — Mælir og vog.

að mega þá væntanlega taka hana til
e i n n a r u m r., og galt deildin jákvæði
við hvorutveggja.

Flutnm. (Sv. Björtisson): Eins
og menn muna, var samþ. hjer í deildinni till. til þingsál. um að skora á stjórnina, að undirbúa og leggja fyrir næsta
þing frumv. til laga um stofnun innlends lífsábyrgðar- og slysaábyrgðarfjelags, og stjórninni heimilað að verja
5000 krónum til þessa. Er til efri deildar kom, var tillagan afgreidd með rökstuddri dagskrá, sem skorar á stjórnina
að rannsaka og undirbúa undir næsta
þing stofnun innlends lifs-, sjó- og slysaábyrgðarfjelags, og ætlast til, að stjórnin mætti verja nauðsynlegu fje úr landssjóði til þessa.
Þessi tillaga, sem hjer er fram komin,
fer fram á það, að Nd. taki undir með
hv. Ed. i þessu máli. Jeg vona, að allir
geti orðið mjer sammála um að samþ.
þessa tillögu.
Signrður Eggerz: Jeg mun verða
með þessari tillögu. Hún fer i alveg
sömu átt og sú rökstudda dagskrá, sem
jeg bar hjer fram í hv. deild, er brunatryggingin var hjer til umr. í fullu
sararæmi við það leyfi jeg mjer að mæla
með því, að þingsályktunartillagan verði
samþyt.
ATKVGR.:
Tillagan samþykt með 15: 1 atkv.,
og afgreidd til ráðherra, sem
dlylctun neðri deildar Alþingis.
(Sjá A. 1011).

12. Mælir og vog.
Á 59. fundi í Nd., mánudaginn.13.
sept., var útbýtt
Tittögu til þingsdlyktunar um mœli og
vog,
eins og hún var samþykt við eina
umr. í Ed. (A. 942).
Á 60. fundi í Nd., þriðjudaginn 14.
september, var till. tekin til meðferðar
hvernig ræða skuli.
Foreeti stakk upp á einni umr., og
var það samþ, án atkvgr.

Á 63. fundi í Nd., miðvikudaginn 15.
september, var tillagan tekin til e i n na r u m r.
Enginn tók tii máls.
ATKVGR.:
Till. samþykt með 22 shlj. atkv. að
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu þessir
;d;
Björn Hallsson,
Bjarni Jónsson,
Björn Kristjánsson,
Guðm. Hannesson,
Hannes Hafstein,
Jóhann Eyjólfsson,
Pjetur Jónsson,
Sigurður Eggerz,
Sig. Gunnarsson,
Sig. Sigurðsson,
Skúli Thoroddsen,
Stefán Stefánsson,
Sveinn Bjömsson,
Þorleifur Jónsson.
Þór. Benediktsson.
Enginn þingmaður sagði nei.
Eggert Pálsson, Benedikt Sveinsson,
Einar Amóreson, Einar Jónsson, Guðm.
Eggerz, Jón Jónsson og Magnús Krist-
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jánsson greiddu ekki atkvæði, og töld-

Till. afgreidd til ráðherra, sem

dtyktun Alþingis.
(Sjá A. 1012).

ust með þeim, er sögðu já.

Þrir þingmenn voru fjarstaddir.

II.
hngsályktanir um skipun nefnda.

1. Sjávarútvegsnefnd.
Á 4. fundi i Nd., mánudaginn 12. júli,
var útbýtt
TiUðgu til þingsdtyktunar um
sjdvarútvegsnefnd,ar (A. 23).

skipun

Á 5. fundi í Nd., þriðjudaginn 13.
júlí, var tillagan tekin til meðferðar
hvernig r æ ð a skuli.
Fórseti stak upp á eiuni umr., og var
það samþ. án atkvgr.

ATKVGR.:

Sjö manna nefnd samþ. með 21 shlj.
atkv.
í nefndina kosnir með hlutfallskosningu þeir
Magnús Kristjánsson,
Matthias Ólafsson,
Stefán Stefánsson,
Guðmundur Eggerz,
Skúli Thoroddsen,
Þórarinn Benediktason,
Sigurður Gunnarsson.

Á 6. fundi i Nd. miðvikudaginn 14.
júli, var till. tekin til e i n n a r u m r.

Flutninggm. (Guðm. Eggerz):
Slík nefnd sem sú, er hjer ræðir um,
var skipuð á þinginu 1913, og voru þá
allir sammála um, að sú nefndarskipun
væri sjálfsögð. Eins og raenn vita, er
sjávarútvegurinn annar aðalatvinnuvegur þessa lands, og nefndin var skipuð
i þvi skyni, að sjá málum sjómannasijettarinnar sem best borgið. Það eru
allir sammála um nauðsyn þessarar
nefndar, svo að jeg sje ekki ástæðu til
að tala sjerstaklega fyrir tiilögunni.
Hún tajar best fyrir sjer sjálf.

2. Dýrtíðarnefnd.
Á 4. fundi i Nd., mánudaginn 12. júli,
var útbýtt
Tillögu til þingsályktunar um skipun
nefndar til að ihuga og gjöra tiUögur um
dýr^.iðarrúAstafanir o. fl. (A. 26).

Á 6. fundi i Nd., miðvikudaginn 14.
júlí, var tillagan tekin til meðferðar
hvernigræðaskuli.
Foraeti stakk upp á einni umr., og
var það samþ. í einu hljóði.
119*
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Á 7. fundi í Nd., fimtudaginn 15. júlí,
var till. tekin til e i n n a r u m r.
Flutniiigsni. (Sveinn Björusson): Eins og kunnugt er, hófst heimsstyrjöldin raikla í fyrra meðan þingið
var hjer saman komið. Var það þá
þegar ljóst, að bráðnauðsynlegt var að
þingið gjörði ýmsar ráðstafanir hennar
vegna, og það var líka gjört með nokkrum lögum, og þá einkanlega með lögum frá 1. ágúst 1914. Þá var sett nefnd
til aðstoðar landsstjórninni og henni þá
um leið gefnar ýmsar heimildir, sem
þurfa þótti, þar á raeðal til þess, að verja
handbæru fje landssjóðs til vörukaupa,
til að stöðva lán úr landssjóði, banna
útflutning á vörum, ef þurfa þætti, og
eins að taka vörur eignarnámi hjá framleiðendum, eða öðrum.
Síðasta grein þessara laga var á þá
leið, að þau skyldu þegar öðlast gildi
og gilda þangað til næsta þiug kæmi
saman. Samkvæmt þessu er þá svo
komið nú, að siðan 7. þ. m. hefir
stjórnina brostið þessar heimildir, ef hún
þyrfti þeirra með. Þeirra hefir nú að
visu aldrei þurft allra, en sumra þó, og
enginn er kominn til að segja, að þeirra
geti ekki þurft. Þau voru samin, þessi
lög, í byrjun, þegar kviðinn fyrir ófriðarvoðanum hafði gripið menn, þótt
mönnum væri þá ekki full Ijóst, hvað
fram undan var. Nú hefir ófriðurinn
bráðum staðið yfir í heilt ár, og ætti þá
að vera hægra að segja um, hvað nauðsynlegast er að gjöra, til þess að fyrirbyggja yfirvofandi hættur. Það er að
VÍ8U erfitt, að segja nokkuð fyrir með
nákvæmni á þessum tímum, en jeg er
sannfærður um það, að hvað sem því
líður, þá má þingið ekki sitja auðum
höndum, horfa upp á það, að þessi lög
frá því í fyrra falli úr gildi, en bæta
engu við í þeirra stað. Jeg gjöri líka
ráð fyrir því, að það sje vilji þjóðar-

innar, að þingið taki þetta mál til meðferðar nú, og því hefi jeg koraið fram
með þessa tillögu, að' kosin verði sjerstök nefnd, til þess fyrst og fremst, að
draga úr afleiðingunum af fyrirsjáanlegri dýrtíð. Alt hækkar í verði ekki
hvað síst aðflutta varan, og áreiðanlega
hefðu afleiðingarnar orðið verri, en þær
þó hafa orðið, ef ekki hefðu verið gjörðar sumar af þessum ráðstöfunum, sem
heimilaðar voru í fyrra, og svo bráðabirgðalögin um skipun verðlagsnefndar.
Jeg gjöri nú ráð fyrir, að sú ráðstöfun
nái samþykki þingsins, og skal því ekki
tala frekar um hana.
En fyrir utan þetta, sem nú hefir verið talið, þá hefir nú og íslenska varan
hækkað mjög mikið í verði; er það að
ví8u gott fyrir framleiðendur; en við
það vaknar þó og annað alvörumál.
Verð á kjöti er nú t. d. orðið gríðarmiklu hærra en áður. Vjer vitum að
vísu ekki nákvæmlega, hvað það kann
að verða í haust, en ekki lætur fjarri
því, að það muni verða helmingi hærra
en áður var, og getur það haft alvarlegar afleiðiugar fyrir sjávarþorpin og
kaupstaðina, sem ekki framleiða kjöt,
eða þá í mjög litlum mæli.
Af slíku
getur hlotist hrein og bein neyð fyrir
þá, sem ekki eru framleiðendur sjálfir.
T. d. hlýtur það að verða mjög tilfinnanlegt fyrir Reykvíkinga. Jeg bendi á
þetta af þvi, að eitt af því, sein tilfinnanlegast er, ef ekki verður útvegað með
nálega eðlilegu verði, er einmitt kjöt, og
reyndar mætti líka nefna fisk, og það
ætti ekki að vera ókleift. Það er alkunnugt, að mikið hefir mönnum tekist
að gjöra í þá átt annars staðar, og ef
þessi nefnd yrði vel skipuð, ætti hún
að sjá þau úrræði, að jeg vænti, að það
myndi duga.
Enn fremur vildi jeg lauslega drepa
á það, hvort ekki mætti jafnframt hafa
það í huga, sem gjört hefir verið ann-
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ars staðar, en það er að leggja á svo
Á 6. fundi í Nd., miðvikudaginn 14.
kallaðan striðsskatt. Ófriðurinn hefír júlí, var tillagan tekin til meðferðar
haft þær afíeiðingar bæði hjer og ann- hvernig ræða skuii.
arastaöar, að einstakir menn, einkum
Foraeti lagði til, að ein umræða væri
sumir kaupmenn, hafa grætt miklu höfð um tillöguna, og var deildin því
meira fje, en ella mundi. Ófriðurinn samþykk.
hefir beinlinis kastað fje upp i hendur
þeirra, fyrirhafnarlaust eða fyrirhafnarlítið, og hefír þá í öðrum löndum verið
Á 7. fundi í Nd., fímtudaginn 15. júli,
lagður sjeratakur skattur á þessa menn
fremur venju. Þetta vil jeg benda var tillagan tekin til e i n n a r u m r.
væntaulegri nefnd á að taka tii athugFlutnm. (Jón Jónsson): Okkur
unar, því að vjer vitum það, að hætt
er við þvi, að erfitt verði um fjárhag- flutningsmöanum þessarar tillögu, þótti
inn þessi árin. Hætt við að ýmsar rjett, að kosin væri á þessu þingi nefnd,
tekjugreinar kunni að verða lægri en til að ihuga landbúnaðarmál, svo sem
vant er, og mætti þá ef til vill fylla siður hefír verið til, að undanförnu.
Meðal annara framfara, sem viðteldeitthvert skarðið með þessu.
Jeg skal svo ekki fara frekar út í um æskilegar, er t, d. það, að rafmagn
þetta mál að sinni. Jeg vænti þess, að yrði 'notað meira en gjört hefir verið,
því. verði vel tekið, og ef einhverjir hv. bæði til suðu og annars, og ætlura við,
þm. hefðu eitthvað sjerstakt við það að að það mundi geta haft mikla þýðingu
athuga, þá væri það heppilegt, að þeir til hagsmuna fyrir landsmenn. Það hefír
ljetu það í ljósi við nefnd þá, er vænt- verið erfítt hingað til, vegna kostnaðanlega verður kosin, eða þá við umr. arins, og hyggjum við því þörf á að
löggjafarvaldiö láti það mál til sín
hjer í deildinni.
taka.
Jeg skal ekki að þessu sinni tala
ATKVGR.:
’ ’
meira
fyrir þessari tillögu, en óska þess
Tillagan samþ. með 22 shlj. atkv.
að
eins,
að hún verði samþ.
Fimm manna nefnd samþ. og í hana
kosnir með hlutfallskosningu þeir
ATKVGR.:
Benedikt Sveinsson,
Till.
samþ. með 19 shlj. atkv., og I
Hannes HafsteÍD,
nefndina
kosnir með hlutfallskosningu
Jón Magnússon,
þeir
Þorleifur Jónsson,
Bjarni Jónsson,
Sveinn Björnsson.
Sigurður Sigurðsson,
Stefán Stefánsson,
Björn Hallsson,
Guðm. Hannesson.
Siðan fekk nefndin við sig bætt, með
samþykki deildarinnar, þeim
3. Landbúnaðarnefnd.
Hirti Snorrnsyni og
Á 5. fundi í Nd., þriðjudaginn 13. júli,
Jóhanni Eyjólfssyni.
var útbýtt
TiUögu til þinggályktunar urn gkipun landbúnaðamefndar. (A. 27),

1899

Þingsályktanir, um skipun nefnda.

1900

Þinggkapanefnd. — Strandferðanefnd.

4. Þingskapancfnd.
Á 5. fundi i Nd., þriðjudaginn 13. júlí,
var útbýtt
Tillögu til þinggdlyktunar um skipun
nefndar til að ihuga og koma fram með
tillögur um þingsköp handa Alþingi. (A.
29).
Á 6. fundi í Nd., miðvikudaginn 14.
júli, var tillagan tekin til meðferðar
hvernig ræða skuli.
Eftir tillögu foreeta var ákveðin ein
umr. um málið.

Á 7. fundi i Nd., fimtudaginn 15. júlí,
var tillagan tekin til e i n n a r u m r.

Báðherra: í stjórnarekrárfrv. þvi,
er hlaut konungsstaðfestingu 19. júni
þ. á., eru ýmsar breytingar gjörðar á
stjórnskipunarlögum vorum, sem leiða
það af sjer, að óhjákvæmilegt er, að
breyta þingsköpum Alþingis í samræmi
við það. I 8. gr. gömlu þingskapanna
er t. d. ákvæði, sem byggist á því, að
nokkurir þingmanna sjeu konungkjörnir,
og margt fleira mætti nefna. í fyrra
kora af þingmanna hendi fram frumv.
um breytingar á þingsköpunum. Það
var afgreitt frá Nd., en Ed. samþykti
rökstudda dagskrá um að skora h landsstjórnina, að undirbúa málið fyrir næsta
þing. Það hefir ékki verið gjört, enda
ekki vel hægt að gjöra það, fyrr en
vitað var, hvort stjórnarekrárfrumvarpið
fengi staðfestingu eða ekki.
Nú er staðfestingin fengin.
I gildandi þingsköpum er, sem sagt,
ýmislegt, sem óhjákvæmilegt er að
breyta, en auk þess eru í þeim ýms atriði, sem margir góðir menn fella sig
illa við. Ef þingið afgreiðir ekkinú þessar
nauðsynlegustu breytingar.sem jegnefndi
og af breytingu á stjómskipunarlögunum

leiðir, verður stjórnin nauðbeygð til, að
setja bráðabyrgðalög um þær fyrir næsta
þing, ef það á að vera hægt, að heyja
það lögum samkvæmt. Jeg hefi talið
rjett, að fara fram á, að nefnd verði
skipuð hjer í deildinni, til þess að athuga málið og koma fram með tillögur
um það.
Mjer ér kunnugt, að í ráði er, að
sams konar tillaga til þingsályktunar
verði borin fram í Ed. Jeg skal svo
ekki fara fleiri orðum um málið, en vona
að deildin taki því vel, og að nefndin
verði skipuð í samræmi við þingsályktunartill. á þgskj. 29.
ATKVGR.:
Tillagan samþ. með 21. samhlj. atkv.
og i nefndina kosnir með hlutfallskosningu þeir
Hannes Hafstein,
Einar Jónsson,
Jón Magnússon,
Guðmuudur Eggerz,
Bjarni Jónsson,
Þórarinn Benediktsson,
Guðm. Hannesson.
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Á 5. fundi i Nd., þriðjudaginn 13. júlí.
var útbýtt
TiUögu til þingsdlyktunar um skipun
nefndar, til þess að ihuga og koma fram
með tillögur um strandferðir. (A. 28).
Á 6. fundi í Nd., miðvikudaginn 14.
júlí, var tillagan tekin til meðferðar
hvernig ræða skuli.
Forseti stakk upp á einni umr., og
var það samþ. orðalaust.
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Á 7. fundi i Nd., fimtudaginn 15. júlí,
var tillagan tekin til e i n n a r u m r.

Báðherra: f fyrra snmar var tillaga eina og þessi borin fram í báðum
deildum og samþykt. Af ástæðum, sem
jeg mun bráðum greina, tel jeg heppilegt, að sams konar tillaga verði einnig
borin fram nú.
24. október 1913 voru samningar gjörðir við eimskipafjelag Björgvinjar, um
að fjelagið hjeldi uppi ferðum fráAustur- og Vestur-Noregi um Færeyjar og
umhverfis Island. Samningurinn, sem
er prentaður i Stjórnartíðindunum 1913,
B. 265, átti að gilda frá í april 1914
til í apríl 1916. Samningurinn kom til
framkvæmda i apríl 1914, eins og til
var ætlast, og er fjelagið skyldugt að
halda uppi strandferðum til í apríl að
ári, en þá er samningstiminn útrunninn. Sem þóknun fyrir strandferðirnar
og póstflutninginn fær fjelagið 30 þús.
kr. á ári.
Enn freraur var gjörður samningur
um strandferðir við stórkaupmann Thor
E. Tulinius fyrir hönd fjelags eins, sem
ekki er nafngreint i samningnum (Stjt.
1913 B. 271). Sá samningur skyldi gilda
bæði fyrir 1914 og 1915. Reyndar segir
i samningnum, að Tulinius hafi heimild
til, að segja honum upp fyrir 1. ágúst
1914, ef hann, fyrir fjelagsins hönd,
vilji ekki halda uppi ferðunum 1915.
En það hefir ekki verið gjört, og gildir
Bamningurinn þvi enn og til ársloka
næstu. Þetta fjelag fær einnig 30 þús.
kr. þóknun á ári.
Loks hefir verið ákveðið í fjárlögum
1914—1915, að EimBkipafjelagi íslands
skyldi greiða 40 þús. kr. á yfirstandandi fjárhagstimabili, ef það kæmist á
fót og tæki til starfa á árinu 1915.
Þessi skilyrði eru bæði uppfylt, og
styrkurinn þegar að nokkru leyti út-

borgaður, og verður greiddur, það sem
eftir er, á sínum tíma.
Eins og kunnugt er, heldur Sameineinaða gufuskipafjelagið danska uppi
ferðum milli Danmerkur og íslands og
kringum landið. En það er ekki styrkt
af .landsfje, heldur rikissjóði Dana.
Með lögum nr. 53, 10. nóv. 1913, var
landsstjórninni veitt heimild til að kaupa
hluti i Eimskipafjelagi íslauds fyrir alt
að 400 þús. kr., gegn þvi, að fjelagið
hjeldi uppi strandferðum umhverfis landið með tveimur eða fleiri strandferðaskipum. Ferðirnar skyldi hefja svo
fljótt, sem því yrði við komið, í siðasta
lagi 1. april 1916. Svo var til ætlast,
með öðrum orðum, að Eimskipafjelagið
tæki við strandferðunum, er samningurinn við Björgvinjarfjelagið gengi úr
gildi. En ef samningar við Eimskipafjelagið tækjust ekki, einhverra hluta
vegna, var stjórninni leyft að kaupa
eða leigja skip til strandferða og henni
heimilað . að taka lán til þess, alt að
450 þús. kr. Sú lántökuheimild var
siðar hækkuð upp i 500 þús. kr. með
lögum nr. 41, 2. nóv. 1914. Mun það
hafa verið gjört með hliðsjón af því, að
búist var við, að verðið á strandferðaskipurn yrði hærra en upphaflega var
ráðgjört, vegna ófriðarins.
Hinn 4. febr. 1914 var gjörður samningur milli landsstjórnarinnar og Eimskipafjelagsstjórnarinnar, um að landssjóður keypti hluti i Eimskipafjelaginu
fyrir 400 þús. kr. Var samningur þessi
bygður á lagaheimildinni, er jeg gat Um
áðan (1. nr. 53, 10. nóv. 1913). Af þessari upphæð voru greiddar samkvæmt
samningnum 100 þús. kr. 1. júnl 1914,
en eftirstöðvarnar skyldi greiða fyrir
1. febr. 1915. Það hefir ekki verið gjört.
Samkvæmt samningnum átti Eimskipafjelagið að halda uppi strandferðum frá 1. apríl 1916 með 2 strandferða-
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skipum eða fleirum, enda skyldi landssjóður samkvæmt samningnum 4. febr.
1914 greiða sanngjarnan styrk til þeirra
ferða. Tilætlunin var sú, eins og sjá
má af 5. gr. og 4. gr. samningsins, að 300
þús. krónurnar skyldi lagðar í hluti til
kaupa í 8trandferðaskipunum. Ef fjelagið fullnægir nú eigi skilyrðuuum um
strandferðirnar, sem ekki er útlit fyrir,
að það geti bókstaflega gjört að sinni,
sýnist landssjóður, eftir tjeðum samningi,
óbundinn um hlutakaupin. En svo er
að sjá, sem þingið i fyrra hafi ætlast
til, að samningnum við Eimskipafjelagið
yrði ekki riftað, jafnvel þótt svo færi,
að það gæti ekki int af hendi þá skyldu,
að halda uppi strandferðunum. Þetta
má sjá á skjölum frá samgöngumálanefnd þingsins í fyrra. Og í þingsál.till., sem þá var samþykt, er landsstjórninni heimilað að semja við fjelagið um strandferðir á árunum 1916 og
1917, fyrir alt að 77300 kr. hvort árið.
Nú er svo komið, vegna styrjaldarinnar miklu, að ekki er útlit fyrir, að
hægt verði að afla strandferðaskipa fyrst
um sinn. Að vísu er hægt að komast
að samningum um smíði á skipum. En
verð á efni í skip hefir hækkað svo
gifurlega síðan ófriðurinn hófst, að skip
kosta nú 70—80% meira en áður. Það
er því varla viðlit, að leggja út í kaup
á nýjum skipura að svo stöddu. Og er
þá einsýnt, að Eimskipafjelagið getur
ekki tekið að sjer strandferðirnar í apríl
næstkomandi á þann hátt, sem til var
ætlast upphaflega, að leggja til þeirra
ný skip.
Þá er spurningin sú, hvernig fara
muni um strandferðirnar.
Stórkaupmaður Thor E. Tulinius, sem
á eitt skip, »ísafold«, er verið hefir í
förum kringum strendur landsins, hefir
skrifað stjórnarráðinu og skýrt frá, að
hann vildi helst vera laus við strandferðirnar næsta ár. Er svo að skilja á

brjefi hans, sem hann þykist ekki hafa
haft hagnað af strandferðunum. Hins
vegar hefir Tulinius sent stjórnarráðinu
tilboð, sem annað hvort er komið eða
kemur bráðlega til þingsins, um að selja
landinu skipið »Isafold«. Um þetta
hefir 8tjórnarráðið hvorki sagt til nje
frá. Jeg get þó skýrt frá því, að mjer
hefir sagt maður, sem vit hefir á skipum og er vel kunnugur þessu skipi, að
ekki væri ráðlegt að ganga að þessum
kaupum.
Mjer er ekki kunnugt um, hvort
Björgvinjarfjelagið vill halda áfram
strandferðunum. Jeg hefi ekki leitað
hófanna hjá'því, aðallega fyrir það, að
í Kaupmannahöfn átti jeg tal við framkvæmdarstjóra Eimskipafjelagsins, og
hann taldi líklegt, að fjelagið gæti fengið skip á leigu með viðunandi kjörum,
og tekið að sjer strandferðirnar með
þeim leiguskipum. Hann kvað fragtskipin vera aðallega dýr, en síður þau
skip, sem bæði eru ætluð til farþegaog vöruflutnings. En þannig þurfa
strandferðaskipin að vera. Bjóst framkvæmdarstjórinn við, að geta sagt af
eða á um þetta, þegar hann væri kominn heim. Nú er hann kominn, og mun
gefa væntanlegri nefnd í máli þessu
upplýsingar í þessu efni. Bæði vegna
þessa, og eins af þvi, að þingið fór í
hönd, vildi jeg ekki að svo komnu leita
fyrir mjer hjá Björgvinjarfjelaginu, þar
sem von var um, að þess þyrfti ékki
við.
Allir hljóta að vera á eitt mál sáttir
um, að þetta mál sje mjög mikils varðandi fyrir landið, og sjálfsagt, að þingið gjöri sjer far um að íhuga það sem
best. En til þess er nefndarskipunin
sjálfsögð.
ATKVGR.:
Tillagan samþ. með 22 shlj. atkv. og
kosnir í nefndina með hlutfallskosn. þeir
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Magnús Kristjánssoo,
Eggert Pálsson,
Pjetur Jónsson,
Sigurður Eggerz,
Hjörtur Snorrason,
Jón Jónsson,
Sveinn Björasson.

6. Þegnskyldimefnd.

En hugmyndinni var tekið með kæruleysi, og sumstaðar mætti henni allmikil mótspyrna, en aðallega draphana
áhugaleysi almennings. Það er þó ekki
rjett að orði komist, að hún hafi verið
drepin. Hugmyndin dó ekki, en hún
hefir sofið. Góðar hugsjónir deyja ekki,
og er gott til þess að vita. öllum góðum hugsjónum safnast áhangendur, fyrr
eða siðar, og svo hefir farið um þessa
fögra hugsjón.
Síðari árin hafa þegnskyldumálinu
unnist fleiri og fleiri áhangendur. Mentaskólinn og, að jeg held, flest ungmennafjelög landsins, hafa tekið það á sina
stefnuskrá. Á búnaðarþinginu hefir það

Það eru nú liðin 12 ár siðan, að tillaga
i þessa átt var borin fram á Alþingi.

verið til umræðu, og fengið góðar undirtektir. Eveður nú alstaðar við annað
hljóð en fyrst, er þessu máli var hreyft.
Menn eru farnir að sjá, að hugmyndin
er bæði hyggileg og þjóðræknialeg, og
að mikið gott muni leiða af henni fyrir
landið, ef hún kemst i framkvæmd.
Það er sjerstaklega fyrir tilmæli
Mentaskólanemenda, að jeg hefi, borið
fram þessa tillögu. Mjer er það ljúft
verk, ef það gæti orðið til þess, að
mátið kæmist i framkvæmd, áður en
langt um liður. Hins vegar tel jeg ekki
heppilegt, að hrapað verði að þvi. Slikt
mál sem þetta á að vera vel undir búið
og ætti að berast undir þjóðina, áður en
til framkvæmda kærni. Jeg get ekki
sagt 8vo mörg lofsorð um mátið, sem
jeg kysi. Verði tillagan samþykt, sem
jeg vona að hún verði, vildi jeg óska,
að i nefndina veldust þeir ménh, sem
af alúð vilja vinna að þvi, að hrinda

Mjer hefir aldrei blandast hugur um,
síðan jeg fyrst heyrði þessa málsgetið,
að fegurri hugmyad hefir aldrei verið
varpað fram í þessum sal, nje Jtiri^ri
til þess að verða landi og lýð til bless-

málinu áleiðis.
Jeg akal svo ekki fara fleiri orðutn
_um mátið að þessu sinni, mjer gefst ef
til vill tækifæri til þess síðar. Jeg vil
að eins mæla hið besta með nefndar*

unar.

aetningunni.

Á 7. fundi í Nd., fimtudaginn 15. júlf,
var útbýtt

Tiliögu til þingsályktunar um skipun
nefndar til að athuga þegnskyldumátið.
(A. 40).
Á 8. fundi í Nd., föstudaginn 16. júlf,
var till. tekin til meðferðar, h v e r n i g
ræða skuli.
Forseti stakk upp á einni umr., og
var það samþ. án atkvgr.

Á 9. fundi i Nd., laugardaginn 17. júli,
var till. tekin til e i n n a r u m r.

Flutnm. (Matthias Ólafsson):

Álþt. 19JL5. B. IH.
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Foröagæslumálið.

ATKVGR.:

Tillagan samþykt með 16 samhljóða
atkv.
Kosnir í nefndina með hlutfallskosningu þeir

Bjami Jónsson,
Matthias Óiafsson,
Jóhann Eyjólfsson,
Þorleifur Jónsson,
Sveinn Björnsson.

Pingsályktanir teknar aftur.

1. Forðagæsluinálið.
Á 21. fundi i Nd., laugardaginn 31.
júli, var útbýtt
Tittögu til þingsdlyktunar um forðagœslumdlið. (A. 171). [Frá meiri hluta landbúnaðarnefndar.]).
Á 23. fundi í Nd., þriðjudaginn 3.
ágúst, var tillagan tekin til meðferðar,
h vernig ræða skuli.
Forseti stakk upp á einni umr., og
var það samþ. án atkvgr.

Það, sem skilur, er örlítið, en jeg
skal þó geta þess, að í tillögu landbúnaðarnefndar var tekið fram, að stjórnin
skyldi ekki grenslast eftir þessu, fyrr
en á næsta vorí. Má þá sjá, hversu
forðagæslulögin reynast þennan veturinn. Annað var það, að sumum í landbúnaðarnefndinni fanst sem þgskj. 108
værí stilað þannig, að það ýtti dálitið
undir þá, sem væru á móti forðagæslulögunum. Nefndin vildi að þessu leyti
vera hlutlaus.
Tillagan

Á 24. fundi í Nd., miðvikudaginn 4.
ágúst, var tillagan tekin til einnar
u m r.
Forseti tók tillöguna út af dagskrá.
Á 26. fundi i Nd., föstudaginn 26.
ágúst, var till. tekin til frh. einnar
umr.

Frsm. (Guðmundur Hannesson): Landbúnaðamefndin hefir komið sjer saman um, að taka tillögu þessa
aftur, vegna þess, að hún er að mestu
samhljóðatill.þeirri frá forðagæslunefndinni, er nú var samþykt.

tekin aftur.

2. Þorlákshafnarkaup.
Á 26. fundi í Nd., föstudaginn 6.
ágúst, var útbýtt
Tillögu til þingsdlyktunar um kaup d
Þorldkshöfn. (A. 244).
Á 29. fundi í Nd., þríðjudaginn 10.
ágúst, var tillagan tekin til meðferðar,
hvernig ræða skuli.
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Þorláksh&fnarkanp.

Foreeti stakk upp á einni umræðu,
og var þaö aamþykt án atkvgr.

Á 30. fundi i Nd., miðvikudaginn 11.
ágúst, var tillagan tekin til einnar
umr.
Foreeti tók tillöguna út af dagskrá.
Á 33. fundi i Nd., laugardaginn 14.
ágúst, var tillagan aftur tekin til e i n nar umr.
Foreeti tók till. aftur út af dagskrá.
Á 35. fundi í Nd., þriðjudaginn 17.
ágúst, var tillagan enn tekin til e i n na r
umr.

Flutnm. (Sigurður Sigurðsson):
Eins og kunnugt er, og menn sjálfsagt
muna, þá var þetta mál hjer fyrir aukaþinginu í fyrra. Háttv. þm. V.-ísf. (M.
Ó.) flutti þá frumvarp ura hafnargjörð I
Þorlákshöfn, og var þar gjört ráð fyrir
þvi, að þingið styrkti það fyrirtæki og
veitti lán til þess. Nefndin, sem kosin
var þá i málið, breytti frumvarpinu og
lagði það til, að stjórninni væri heimil•ð að kaupa þessa jörð með gögnum og
gæðum, eða taka hana eignarnámi, það
af henni, sem nauðsynlegt kynni að
þykja- ef til þess kæmi, að gjöra þar
höfn.
Við umræðurnar kom það þá glögt í
ljós, hver nauðsyn er á því, að eitthvað
verði í þeasu gjört, og þarf jeg ekki að
endurtaka það. En geta skal jeg þess,
að eftir því, sem útvegurinn þar austan
fjalls eykst, eftir þvi verður þörfín enn
meir aðkallandi á umbótum til öryggis
eða hafnargjörðar.
Lendingar eru alstaðar afleitar,
tómar hafnleysur, og Þorlákshöfn
staðurinn, sem hægt er að leita
brimi.
Þó er hún ekki algjörlega
hlit, þvi oft kemur það fyrir, að

eineini
til í
einþar

gjörir ðfæran sjó, og þá eru allar bjargir bannaðar þeim, er á sjó sækja.
Jeg vil geta þess i þessu sambandi,
að útvegurinn á þessum slóðum. pg
sjeretaklega í Þorlákshöfn, hefír. jmkist
nú upp á síðkastið. Frá þvi 1874hafa
gengið þaðan til jafnaðar frá 18 til 20
og upp í 24 skip á ári, með hjer um bíl
16 mönnum hvert.
En næsta vetur
mun vera fullráðið, að þaðan gangi 30
skip, með 15—17 manns til jafnaðar,
eða með öðrum orðum hjer um bil 500
manns alls. Þetta er stór floti og mikill
manngrúi, sem hættir þarna lifi sinu á
vetrarvertiðinni, þegar allra veðra er
von.
í næstu veiði8töð, Selvogi, hefir
undanfarið gengið einn bátur til fiskjar.
Nú er áætlað, að þrir bátar gangi þaðan, með hjer um bil fimtíu manns.
í Herdisarvik hefir enginn útvegur
verið í mörg undanfarin ár, en í vetur
er kemur eiga að ganga þaðan sex skip,
með hjer um bil hundrað manns samtals.
í veiðistöðvunum milli ölfusár og
Þjórsár hafa að undanförnu gengið margir opnir bátar til fiskjar, en nú hefir sá
útvegur breytst i mótorbátaútgjörð. Úr
þessum þremur veiðistöðvum þar, Eyrarbakka, Stokkseyri og Loftsstöðum,
ganga nú ekki nema sex eða sjö bátar,
með bjer um bil hundrað manns. En
aftur á móti hefir mótorbátum fjölgað
svo, að nú er gjört ráð fyrir, að frá
Eyrarbakka gangi sjö, frá Stokkseyri
seytján, og auk þess einn úr Selvogi.
Þetta verða þvi alls tuttugu og fimm
mótorbátar, með hjer um bil eitt hundrað
og fimtiu mönnum samtals. Það kemur
því á daginn, að úr þessum veiðistöðum milli ölfusár og Þjóreár og utan
ölfusár ganga alls 45 opin skip og 25
mótorbátar, með hjer um bil 900 mönnum samtals. Þegar á þetta er litið, og
þins vegar aðgætt hafnleysið á þessu
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svæði, þú get jeg ekki skilið, að neinum manni fái dulist, að nauðsynlegt er
að gjöra eitthvað frekara en gjört hefir
verið, til þess að tryggja líf þessara
manna, er á sjó sækja. úr þessum veiðistöðvum.
Að tilhlutun Fiskveiðafjelags íslands
og eftir óskum manna alment þar eystra,
þá hefir verið rannsakað lítillega, hvar
hentast mundi að koma upp sæmilega
góðri fiskiskipahöfn og hvað hún mundi
kosta. Jón verkfræðingur ísleifsson
hefir gjört lauslega áætlun um kostnaðinn. Jeg skal leyfa rajer að taka það
fram, að Þorlákshöfn er eini staðurínn
á þessum slóðum, þar sem mönnum
hefir komið til hugar, að hægt væri að
koma upp slíkri höfn, án þess að hún
kostaði of fjár. Jeg veit, að til tals
hefir komið að byggja höfn bæði á Eyrarbakka og Stokkseyrí, en öllum, sem
um þetta hafa hugsað og sem nokkuð
þekkja til, dylst ekki, að höfn þar, á
hvorum Btaðnum sem værí, mundi kosta
geysi mikið fje. En hins vegar býst
jeg við, að höfn i Þorlákshöfo þyrfti
ekki nauðsynlega að verða svo afardýr.
Samkvæmtbráðabirgðaáætlun Jóns verkfræðings ísleifssonar gjörír hann ráð
fyrír, að hún mundi kosta hjer um bil
670,000 kr. Hann gjörir ráð fyrir fiskiskipahöfn, og þó sjerstaklega mótorbátahöfn, er jafnframt værí hægt að nota
sem höfn fyrir trollara og enda stærri
skip, ef þau þyrftu að leita þangað
vegna óveðurs eða af öðrum ástæðum.
Jón ísleifsson hefir einnig gjört áætlun um tekjur þær og. gjöld, er höfnin
leiddi af sjer, eftir að hún væri komin
upp. Jeg skal að eins leyfa mjer að
nefna aðaltölurnar. Hann áætlar árlegar tekjur af höfninni 91,500 kr., en
gjöldin áætlar hann 50,900, eða sem
næst 51,000 kr. á hverju ári.
Til samanbuiðar við þetta skal jeg
leyfa nsger að upplýsa, að tekjur þær.

er nú fást af allri eigninni Þorlákshöfn,
nema árlega hjer um bil 6000 kr., og er
þó ef til vill ekki alt talið með. Þetta
sýnir, að jafnvel nú gefur eignin af sjer
álitlegar tekjur, og er sannarlega vert
að athuga það, þegar um kaup á jörðinni er að ræða.
Máli þesöu, um kaup á Þorlákshöfn,
var i fyrra vísað til stjórnarinnar. En
jeg hygg, án þess þó, að jeg vilji fullyrða neitt um það, að stjórnin hafi harla
litið I þessu máli gjört eða getað gjört.
Enda má vel vera, að hún hafi þóttst
hafa öðrum hnöppum að hneppa en að
sinna þessu máli. Og eftir þvi, sem jeg
veit best, þá hefir nýja stjórnin vitanlega ekki gjört mikið heldur.
Jeg tek þetta fram til þess, ef vera
mætti, að fyrrverandi ráðherra, hv. þm.
V.-Sk. (S. E.), kynni að geta gefið einhverjar upplýsingar i þessu efni. En
jeg vil lika taka það fram um leið, að
þetta má á engan hátt skoðast sera ásökun til fyrrverandi stjórnar, um að hún
hafi af deetttt ráði lagt undir höfuð sjer
að greiða fyrír málinu, eða vanrækt
skyldu sína í þessu efni.
Einstaka menn hefi jeg heyrt finna að
þvi, að tillagan á þingskj. 244 fer fram
á, að stjórnin leiti fyrir sjer um kaup
á jörðinni Þorlákshöfn, án þess að till.
minnist nokkuð á, hvert verð myndi
vera sanngjarnt að kaupa fyrir. Sumir
hafa sem sagt talið þetta galla á tillögunni. En það er um þetta atriði eins
og svo margt annað, að ýmislegt er
hægt að segja bæði með því og móti.
Ef i tillögunni hefði verið nefnt ákveðið
verð, er kaupa mætti jörðina fyrir, þá
gæti það, ef til vill, orðið þess valdandi,
að seljandi jarðarinnar hjeldi sjer fast
við það, jafnvel þó að það verð væri
hærra en honum hefði upprunalega
dottið í hug að selja jörðina fyrir. Þess
vegna* getnr það verið varasamt, að láta
nokkuð ákveðið uppi um verðið, eða
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Jivað mest mætti gefa fyrir hana. Hins
vegar ber jeg það traust til stjórnarinnar, að hún fari þann veg í þessu efni,
er telja má eðlilegastan og rjettastan í
aila staði. En jeg vil leggja áherslu á
á það, að ekki verði horft um of í verðið, þó að það kunni að þykja nokkuð
hátt, ef eignin fæst keypt á annað borð.
Jeg held sem sje, að það muni verða
erfittfyrir þing og stjórn, að gjöra það,
sem gjöra þarf, ef eignin heldur áfram
að vera í einstakra manna höndum.
Enda er ekki nema eðlilegt, að þing og
stjórn verði treg til þess að lána fje til
fyrirtækisins, meðan svo er högum háttað. Og fress vegna er það, að jeg legg
áhersiu á, að jörðin verði keypt hið
fyrsta, þvi að þau kaup munu verða
undirstaða til þess, að fieiri ráðstafanir
verði gjörðar til endurbóta á lendingu
eða hafnargjörðar i Þorlákshöfn.
En ef nú fást ekki kaup á jörðinni,
þá felur tillagán i sjer áskorun til stjómarinnar, um að leggja fyrir næsta þing
frumvarp um eignarnám á jörðinni, eða
þeiin hluta hennar, sem nauðsyniegur
sje, til þess að hægt sje að koma hafnargjörðinni í framkvæmd.
Jeg vona, að tillögu þessari verðivel
tekið. íljer getur ekki dulist, að hjer
er að ræða um afarmikið nauðsynjamál.
Hjer veltur á því — og það er ekki
neitt smáræði, — að tryggja eignir
manna, er nema að minsta kosti 250
þús. kr., og líf hjer um bil 1000 manna,
er sjó stunda nú i þessum veiðistöðum,
er jeg hefi áður nefnt. Og útvegurinn
mun áreiðanlega aukast að mun, ef þessi
hafnargjörð kemst i framkvæmd.
Jeg þarf tæpast að taka það fram,
þvi að það er alkunna, að þessar veratöðvar eru afarflskisælar, sjerstaklega
þó Þorlákshöfn. Þess skal þó hjergetið,
að á vertlðinni 1912 — en vertiðin er
vanalega 10—11 vikur — fengust 248,000 af þorski á 22 akip; 1913

fengust á 24 skip 190,000 flskar og árið
1914 á jafnmörgskip 220,600 fiskar, eða
rúmlega það. Og í marsmánuði einum
1915 fengust 171,500 fiskar á 24 skip.
Þetta sýnir, að fiskistöðin Þorlákshöfn
er að ölium jafnaði fiskisæl, enda hefir
hún frá alda öðli verið álitin besta fiskistöðin austan fjalls,
Langt er siðan fyrst var farið að hugsa
um höfn á þessum stað, enda vona jeg
nú, að senn fari að Iíða að þvi, að það
komist í framkvæmd. En fyrst af öllu
álit jeg nauðsynlegt, að landið fái eignarheimild á jörðinni, og þess vegna vona
jeg fastlega, að þessi tillaga min nái
fram að ganga. En hepnist það ekki,
að fá jörðina keypta, vona jeg, að stjórnin sjái sjer fært, að undirbúa frumvarp
um eignarnám á henni, eða því af henni,
er telja má nauðsynlegt til undirbúnings
og framkvæmda á hafnargjörð þar.
Það hefir verið minst á að skipa nefnd
i málið. Jeg sje nú satt að segja ekki,
að ástæða sje til þess að setja þessa einföldu tillögu i nefnd. En ekki skal jeg
þó vera þvi mótfallinn, ef það mætti
verða til þess, að greiða málinu veg til
góðs gengis og skjótra framkvæmda, og
myndi jeg þá helst kjósa, að málinu
yrði visað til sjávarútvegsnefndarinnar.
Þar eru að minsta kosti tveir menn, er
fjölluðu um þetta mál í fyrra. Jeg er
óhræddur að hleypa þvi til nefndarinnaT, þvi jeg þekki svo hugarfar þessara
tveggja manna, að jeg veit, að þeir eru
málinu fyigjandi eindregið, og. lífca ber
jeg fult traust tii hinna annara, er i
nefndinni sitja.
Jeg get þess vegna gjarna óskað, að
máiinu sje vísað til sjávarútvegsnefndarinnar, í fullu trausti þess, að nefndin
greiði götu þessa góða málefnis.

Sigurður Eggerz: Jeg vil að
eins gjöra örstutta athugasemd út af
þvi, er háttv. 1- þm- Ána

(S, S.) ttgði,
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að stjórnin i fyrra hefði lagst mál þetta
undir höfuð. En öll þessi langa og
skörulega flutta kjósendaræða hv. þingjnanns sýndi einmitt ljósiega, að stjórnin hafði ekki lagst þetta undir höfuð,
því að útreikningarnir, er gjörðir voru
um hafnarkostnaðinn, og sömuleiðis
teikningarnar, voru einmitt gjörðar að
undirlagi stjórnarinnar, og einmitt þess
vegna fjekk háttv. þingmaður tækifæri
til þess að halda þessa snjöllu töluhjer
i deildinni.
Jeg fjekk Jón verkfræðing ísleifsson
til þess að gjöra teikningarnar og áætlunina, og sömuleiðis átti jeg tal við
ábúanda jarðarinnar, og verslunarstjóra
einn þar eystra, sem áhuga hafði á málinu, en sem nú er að visu dáinn. Jeg
óskaði líka eftir ákveðnu tilboði um
sölu jarðarinnar, er jeg hafði þvi næst
hugsað mjer að leggja fyrir þingið. Málinu var að vísu vísað tii stjórnarinnar
á síðasta þingi, en hún hafði enga heimild tii þess að kaupa jörðina. Það eina,
sem fyrir stjórninni lá í fyrra, var að
athuga skilyrðin fyrir kaupunum og
hafnargjörðinni. Þegar jeg fór frá, var
ekkert tilboð komið. Ábúandi sagði, að
sjer væri ekki vel við að gjöra tilboð,
sem Btæði svo yflr þingtimann, vegna
þess, að hann gæti vel fengið betra tilboð frá öðrum i millitíð. En þessi jörð
verður áreiðanlega ekki ódýr, og víst
er um það, að fulla gætni þarf að viðhafa frá stjórnarinnar hendi, ef kaupin
eru gjörð, þvi hræddur er jeg um að þessi
jörð sje .farin að komast i spekúlationsáttina. Jeg kannast að vísu við, að hún
hún er verðmæt, og þvi gott að fá hana
fyrir nokkurn veginn góð kjör. (Pjetur
Jón8gon: Skapleg kjör). En sje farið
með gætni, þá má vel vera, að komast
megi að skaplegum kjörum. En þó nú
stjórnin hefði haft heimild til þess að
kaupa jörðina i fyrra, þá efast jeg mikjllega um, að hún. hefði notað sjer þá

heimild, vegna þess, að á ófriðarárum
_þarf landssjóður sem mest fje til öryggisráðstafana fyrir land og lýð. Og þó
að vel gæti verið gott að kaupa jörðina
undir vanalegum kringumstæðum, þá er
nú og var þá full ástæða til þess að fara
varlega. Jeg mun styðja þá tillögu, að
málið verði sett í nefnd, því enginn efi
er á þvi, að þetta þarf að athuga mjög
nákvæmlega. Og jeg get ekki sjeð, að
fráfarandi stjórn hafi getað gjört nokkuð annað í þessu efni en hún gjörði.
Guðmundur Hannesson: Hv.
þm. V.-Sk. (S. E.) hefir tekið fram flest
þau atriði, er jeg vildi sagt hafa. Jeg
er samþykkur þvi, að málinu verði vísað til nefndar, og þá náttúrlega til sjávarútvegsnefndarinnar. En jeg vildi fara
nokkrum orðum um þá tillögu háttv.
flutningsm. (S. S.) að festa kaup á jörðinpi. Hann færði sem ástæðu, hve
margir bátar gengju frá þessum slóðum,
og hve hættan væri mikil fyrir þá nú.
En það er auðsjeð, að bátarnir eru jafn
illa staddir eftir sem áður, þó fest sjeu
kaup á jörðinni, ef ekki verður gjörð
þar höfn jafnframt.
Háttv. flutning8in. (S. S.) fór mörgum
orðum um lendingarleysið. Kjarni málsin8 er þessi : Það stoðar ekki að festa
einungs kaupin, eins og jeg tók fram
áðan, ef hafargjörðin dregst von úr viti.
Hvað snertir upplýsingar þar að lútandi, þá eru þær fengnar betri nú en í
fyrra. Þá var gjörð áætlun um lendingabót, — garð á þurru landi að mestu
leyti, svo að jafnt þyrfti að setja upp
báta eftir sem áður. Verkfræðingurinn,
sem áætlunina gjörði, fullyrti, að ekki
væri víst, að þannig lagaður garður yrði
full tryggilegur, til þess að lendingin
yrði sæmileg. Nú liggur fyrir ábyggileg áætlun um það, hvernig úr þessu
megi bæta á viðunanlegan hátt. Með
þessu er sjeð fyrir bátahöfn, sem ef til
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vill mætti nota sem höfn fyrir millilanda- og strandferðaskip, ef á þyrfti
að halda. En þegar þetta liggur nú
ljóst fyrir, þá verður manni næst fyrir
að spyrjast fyrir um, hverjar horfur
sjeu á þvi, að höfnin verði býgð.
Kostnaðurinn er ekki veruleg mótbára i minum augum. Sjö hundruð
þúsund króna framlag til hafnargjörðar
er að visu mikill kostnaður, en ætti þó
ekki að vaxa í augum, ef ekki væri
annað til fyrirstöðu. Þingið hefir nú
nýlega gjört ráðstafanir til þess, að gjörð
verði föst áætlun um hafnir og lendingar á fiskveiðasvæðinu öllu. Er nú
ástæða til að rjúka i að byggja höfn i
Þorlákshöfn, áður en þessari rannsókn
er lokið ? Er það ætlun flutningsmanns
(S. S.), að Þorlákshöfn eigi að sitja fyrir öllum öðrum? Jeg tel það vafamál.
Þá er annað atriði. Hversu myndihöfn
þessi bera sig, ef bygð væri? Tekjur
og gjöld hafnarinnar byggjast vitanlega
á þvi, hversu mikil bátaútgjörðin er, og
hver gjöld bátarnir borga. Jeg hygg,
að fullhátt sje að áætla 500 kr. á hvern
bát fyrir hafnarafnot. Þetta er töluvert
gjald og mjer hefir skilist á sjómönnum þeim, sem jeg hefi talað við, að
svo hátt gjald mundi illa þokkað. Það
er enginn vafi á þvi, að hafnargjörðir
eru hið mesta nauðsynjamál fyrir fiskveiðar vorar. En hins vegar er það
athugandi, hvort þörfin er ekki meiri
annaretaðar, og auðvitað sjálfsagt að
láta þá staði sitja fyrir, þar sem þörfin
er brýnust. En hvar er hún brýnust?
Ekki þar, sem mannslifin eru í mestri
hættu, þó leiðinlegt sje að segja, heldur
þar, sem arðsvonin er mest. Jeg álít
ekki, að litil veiðistöð, með svo sem
10—30 bátum og lífshættulegri lendingu,
eigi að ganga fyrir öðrum, sem 200—
300 bátar myndu nota.
Jeg fyrir mitt leyti álít það varhugavert, að leggja út í svo dýra höfn.aem

Þorlákshöfn er, meðan málið er ekki
betur undirbúið. Og jeg er ekki einn
um þessa skoðun. Jeg hefi átt tal við
fjölmarga sjómenn, sem líta svo á, að
Þorlákshöfn sitji alls ekki fyrir. Nú er
það sagt, að jörðin kunni að hækka i
verði og landssjóður skaðist á biðinni.
Mjer sýnist hjer engin hætta á ferðum.
Hafnarvonin er eina verulega verðmæti
jarðarinnar, og að nokkru leyti hefir
hjer landssjóður tögl og hagldir. Ef útlendingar kaupa jörðina, þá byggja þeir
höfnina. Við það er tæpast skaði skeður. Hún verður þá eflaust til afnota
fyrir almenning, og landssjóður sleppur
við það stórfyrirtæki, og ekki flytja útlendingarnir höfnina út úr landinu. Ef
við getum brúkað útlendinga til nokkurs, þá er það til þess, að byggja fyrir
okkur slik mannvirki. Annars munu
ekki mikil likindi til þess, að útlendingar kaupi jörðina fyrst um sinn. En að
kaupa haná nú, án þess að gjöra þar
höfn, er að eins til þess, að festa fje
landssjóðs í eign, sem eflaust getur tæplega svarað vöxtum af fjenu. Og vjelbátarnir eru jafnilla settir fyrir því.
Niðuretaðan hjá mjer verður Sú, að
málið verði sett í nefnd, sem athugi
það vel. Gjöri tillögu um sjávarútvegsnefnd.

Matthías Ólaisson: Hjer hafa
orðið miklar umræður, og vildi jeg
ógjarnan lengja þær. En jeg hjó eftir
einu hjá háttv. 1. þm. Húnv. (G. H.).
Það var-um hvar byrja ætti, og mjer
skildist svo, að hann kæmist að.þeirri
niðurstöðu, að það væri þar, sem þörfin
er brýnust, sem byrja ætti. Hvort er
nú meiri eða brýnni þörf annaretaðar
en hjer, þar sem, auk fólksfjölda og
hafnleysis, eru fiskisæl mið. Jeg get
ekki betur sjeð en að útvegurinn ogútgjörðin frá Þorlákshöfn sje í hættu
stödd, ef ekki er ráðin bfráð bót á þvi,
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enda óhugsandi, að ekki verði meira
eða minna manntjón á næstu árum,
einkum þar sem útgjörðin er nú orðið
mest megnis vjelbátaútgjörð. Eins og
allir vita, er sjór mikill og illur fyrir
þessum hluta landsins, og þegar ófært
er um sundin fyrir framan Eyrarhakka,
er einnig ófært & Stokkseyri og i Þorlákshöfn; auk þess *er aðalvindstaðan
svo, að ómögulegt er að komast til
Vestmánnaeyja, og þá auðvitað vonlaust
að komast út fyrir Reykjanes. Frá mínu
sjónarmiði er þetta aðalástæðan, að draga
úr hættunni, en hún er lika mikils virði.
Nú er komin fram tillaga um, að landið
kaupi þessa jörð, og ef ekki gengur saman um kaupin, þá er hægt að taka jörðina eignarnámi. Það er raunar satt, að
verðið er hátt og kostnaðurinn við hafnargjörðina mikill eftir áætluninni, en
þetta á lika að verða góð höfn, sem
rúmar að minsta kosti 150—170 vjelabáta og auk þess 2 stór farmskip; þetta
ætti því að verðamjög viðunanleghöfn,
og jeg lit svo á, að menn ættu ekki að
horfa í að kaupa jörðina. Við höfum
að vísu ekki handbært fje, en verðum
þá að taka fje að láni, til að sjá lífi
manna borgið og auka framleiðslu landsins. Vjer getum ekki til lengdar komist hjá að hyggja hafnir á miklu fleiri
stöðum.
Ef vel semdist um kaupin, er ekki
heldur hundrað i hættunni, því að ekki
kæmi til þess, að það þyrfti að borga
.eignina út á fjárhagstimabilinu. Efekki
semdist um kaupin, er altaf hægt að
taka jörðina eignamámi. Álít því rjettast að samþykkja tiliöguna; engin
ástæða til, að setja hana i nefnd, tillagan skýrir sig sjálf, og þvi ekkert fyrir
nefnd að gjöra.

JEinar Jónsson: Jeg lít svo á, að
háttv. þingmenn eigi að trúa samvinnumönnum sínum í deildinni til að gefa

rjettar skýringar um sjerstök atriði eftir
kunnugleika, sem ætið hlýtur að vera
misjafn eftir atvikum, og jeg vona, að
þeir hafi ekki reynt mig að ósannindum,
enda veit jeg ekki til, að jeg hafi verið
álitinn maður ósannsögull í alvarlegum
málum. Jeg er nú búinn að vera sjómaður þar eystra í 15 ár, og jeg verð
að segja það, að Þorlákshöfn er neyðarhöfn Stokkseyringa og Eyrbekkinga,
einkum fyrir vjelbáta, sem nú eru óðum að ryðja sjer til rúms, en geta þó
því að eins leitað hafnar í Þorlákshöfn,
að þar komi mótorbátakví. Tillagan
ber það með sjer, að hjer sje farið fram
á mjög nauðsynlegt mál, og jeg þori að
fullyrða, þegar um kaup á jörðinni er
að ræða, að landið er rikara en áður, ef
það kaupir Þorlákshöfn, og líkindin fyrir
þvi, að höfn og bátalægi kæmist þá
fljótt i lag, miklu meiri, heldur en ef
einstakir menn eiga jörðina.
Það vill nú svo vel til, að ráðherra
er vel kunnugur á þessum slóðuro, og
hans umsögn og skýringar því í alla
staði á rökum bygðar. Mjer fyrir mitt
leyti finst mjög sanngjarnt að samþ.
tillöguna. Það sýnir og ljóslega, hve
afar nauðsynleg höfn i Þorlákshöfn er,
að það er algengt, að bátar frá Eyrarbakka, Stokkseyri og Þorlákshöfn róa
-að morgni i besta veðri en komast svo
ekki til lands vegna brims, þegar á daginn liður, á neinum öðrum stað en Þorlákshöfn.
Sanngjarn og skynsamuf maður, eins
og hv. 1. þm. Húnv. (G. H.) er, hefir enga
ástæðu til að tala um það, sem hann
er gjörókunnugur og hvorki kann eða
veit nein deili á. Hann segir það satt,
að höfnin verður dýr, en fjeð brestur
ekki, ef viljann vantar ekki til að bjarga
mörgum mannslifum og hafa annan
margfaldan arð af eigninni, væri henni
sómi sýndur — en mannslifin gilda mest;
þau verða ekki metin til peninga. Ann-
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ars kann jeg illa við, að menn ejeu að
blanda sjer í mái, sem þeir hafa engan
kunnugleika á. Jeg fyrir mitt leyti álít
langhyggilegast, að samþykkja tillöguna.
Sannsöglir menn og kunnugir eiga að
ráða. Jafnkunnugur maður og hæstv. ráðherra er full fær um að ráðstafa þessu
á sem bestan hátt. Þorlákshöfn er kapitalsjörð, og ef hv. 1. þm. Húnv. (G. H.)
hefði haft fyrir því, að setja sig inn í
málið, mundi hann lita öðruvísi á það.
(Guðmundur Hannesson: í hverju liggur þetta kapital?) Jeg veit nú ekki,
hvort jeg er við því búinn, að telja upp
alla kosti jarðarinnar nú og þegar höfn
er komin.
í 1. lagi er þar þrautaiending, bæði
fyrir Eyrarbakka og Stokkseyri, og við
það hafa margar skipshafnir bjargast
fyrr og siðar.
í 2. lagi fiskisæl veiðistöð, svo fiskisæl,
að engin verstöð sunnanlands kemst þar
til jafns.
í 3. lagi er hún mikil sauðjörð. Tún
stór og vel ræktuð, trjáreki o. fl. o. fi.
1. þm.Húnv. (G.H.) væri vel haldinn af
að búa þar, ekki síst ef höfn og bátalægi .kæmist i verk. Þvi fylgdu svo
margir kostir, sem öllum hljóta að vera
augljósir, og jeg vil ekki þreyta háttv.
þingmenn á, að koma hjer með i upptalningu.
Pjetur Jónsson: Jeg fyrir mitt
leyti verð dræmur að greiða atkvæði
með þessari þingsályktunartillögu. Áður en slegið er föstu, að ráðast i þessa
dýru hafnargjörð i Þorlákshöfn, verður
að gjöra sjer fyllilega grein fyrir, hvaða
hafnir og lendingarbætur er álíka brýn
þörf að gjöra, eða meiri, og jafnframt
hvað landið treystist tii, þegar slikt yfirlit er fengið. Jeg hygg lika, að kaup
á jörðinni verði eigi með neinum viðunandi kjörum, undir þessum kringumAlþt. 1915. B. III.

stæðum, svo mjög sem >svindlað< hefir
verð með þessa eign. Þá vil jeg og
benda á, hvað hægt er að gjöra með
álíka upphæð og þarf til þessarar fyrirhuguðu hafnar, alt að 700,000 kr. Það
er meira en öll Fóaáveitan kostar. Fyrir
sama fje er einnig hægt að beisla Markarfljót og Þverá og græða upp nýtt
land, frjósamara og arðsamara, en nokkurn annan blett :í öilu Suðurlandsundirlendinu, og mundi það framfieyta fieira
fólki en til mála gæti koraið, að yrði í
Þorlákshöfn, — framfleyta því ekki einungis eins vel, heldur miklu farsællegar fyrir menningu landsins. Jeg vil að
eins benda á þetta til samanburðar, svo
að menn stari sig ekki alt of blinda á
þetta fyrirtæki út af fyrir sig. Jeg
ber mikla virðingu fyrir sjávarútveginum, en kýs samt heldur að rækta landið
og fjölga fólkinu þar.
Sigurður Sigurðsson: Jeg þakka
háttv. þingm. V.-Sk. (S. E.) fyrir svarið.
Annars var jeg ekki neitt að ámæla
honum, þótt jeg segði, að jeg vissi ekki
til, að stjórnin hefði gjört neitt í þessu
máli. Jeg man ekki betur en að það
væri að tilhlutun Fiskifjelagsins, og eftir
ósk manna þar eystra, að Jón verkfr.
ísleifsson gjörði mælingarnar á Þorlákshöfn veturinn 1913—1914. Jeg er ekki
að skamma neinn ráðherra, hvorki þann
fyrrverandi eða núverandi, þó að jeg
segi þetta. En sannleikanum mun það
vera samkvæmast, að fyrrverandi ráðherra hafi ekki átt upptökin að því, að
byrjað var þarna á mælingum þenna
fyrrnefnda vetur.
Háttv. 1. þingm. Húnv. (G. H.) hafði
ýmislegt að athuga við þetta mál, eins og
fyrri daginn, og var það alt á sömu
bókina lært. Hann vill slá á frest öllum ráðstöfunum til hafnargjörðar i Þorlákshöfn, og telur að ýmsir aðrir staðir
121
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eigi að ganga fyrir, hvað hafnargjörðir
8nertir. Jeg hefi ekki haldið því fram,
að byrja ætti á Þorlákshöfn, á undan
öllum öðrum stöðum, þar sem nauðsynlegt er að gjöra höfn. En hinu held
jeg fram, að nauðsynlegt sje að festa
kaup á jörðinni sem fyrst. Það er og
auðsætt, að vegna þess, hvað mikill útvegur er í Þorlákshöfn og nærliggjandi
veiði8töðum, þá hlýtur að reka að því
mjög bráðlega, að byrjað verði þar á
hafnargjörð og undirbúningi til þeirra
framkvæmda.
Þá var það, að kostnaðurinn við
hafnargjörðina yrði mikill. En jeg vil
þá benda háttv. 1. þm. Húnv. (G. H.)
og háttv. þm. S.-Þing. (P. J.) á það, að
þetta er ekki gjört fyrir Arnessýslu
eina. (Pjetur Jónsson: Það hefi jeg
ekki heldur sagt). Jeg veit, að hv. þm.
S.-Þing. (P. J.) var mikiu mildari iorðum en háttv. 1. þm. Húnv. (G. H.). En
sannleikurinn er sá, að i verstöðum þeim,
sem hjer ræðir um, stunda menn sjó
úr Rangárvallasýslu, Vestur-Skaftafellssýslu, Árnessýslu, Gullbringu- og Kjósarsýslu og hjeðan úr Reykjavik. Hjer
er því um höfn að ræða, er hefði almenna þýðingu fyrir alt Suðurlandsundirlendið að minsta kosti. Auk þess
myndi fiskiskipafloti hjeðan úr Reykjavik oft nota Bjer höfnina, t. d. er ilt
væri veður, er skipin þyrftu að taka
vatn og matvæli, leggja af sjer sjúklinga o. fl.
'Tillagan ræðir ekki um það, að byrja
eigi á hafnargjörð í Þorlákshöfn á undan öðrum stöðum á landinu. Jeg er
eins og háttv. þm. S.-Þing. (P. J.) ánægður með það, að komin er fram tillaga
um rannsókn á öllum hafnarstæðum, og
að hafnargjörðum sje komið í kerfi, eins
og t. d. er um sima- og vegamál. En þó
að Þorlákshöfn verði ekki fyrsti staðurinn, þar er höfn verði gjörð, þá ætti hún

samt að vera ofarlega í tölu þeirra staða,
er slikt gæti komið til greina um.
Háttv. 1. þm. Húnv. (G. H.) sagði eitthvað á þá leið, að þegar velja ætti stað
til að gjöra höfn á, þá ætti ekki að
taka tillit til þess, hversu mörg mannslíf væru í hættu, eða hve margir stunduðu þar sjó, heldur hvar arðurinn yrði
mestur. Jeg skil það vel um lækni, að
hann sje ekki næmur fyrir því, þó að
einn maður eða jafnvel nokkrir menn
hrökkvi upp af. En þegar um höfn er
að ræða, þá verður að taka mest tillit
til þess, hversu margir stunda þar sjó,
og hversu mikil lifshætta sje því samfara fyrir þá, er það gjöra. Og það er
engum vafa bundið, að austanfjalls er
meiri hætta á því, að náeigitil lands, ef
ilt er í sjó, eu víða annarstaðar. Og
þar sem margir stunda þar sjó, verður
að lita á þetta.
Auk þessa er það ósannað mál, að
það það borgi sig verr að gjöra höfn í
Þorlákshöfn en annarstaðar. Hv. 1. þm.
Húnv. (G. H.) hefir ekki komið fram
með nein rök í því efni. Jeg hefi aldrei
lagt neina sjerstaka áherslu á það, hvar
byrjað væri, en treysti stjórninni til að
sjá um, að það verði gjört þar, sem
nauðsynin til þess er mest.
Jeg skal svo ekki þreyta hv. deild
með lengra máli; þakka hlýlegar undirtektir þeirra þingmanna, er talað hafa
með þessu máli, og reynt að greiða götu
þess. Býst jeg svo eindregið við þvi,
að háttv. deild samþykki þessa þingsályktunartillögu mina.
Báðherra: Jeg skal ekki lengja
mikið umræðurnar, þvi að tekið hefir
verið margt fram með og móti. í fyrra
var lagt hjer fyrir Nd. frumv., er fór í
líka átt og þingsályktunartillaga sú, er
hjer er um að ræða, en var visað aftur
til stjórnarinnar til undirbúnings, af því
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að málið þótti ekki þá undirbúið nægilega. Sama er að segja um tvö önnur
mál, er voru nokkuð svipuð, en verkfræðilega rannsókn á þeim vantaði, að
þá var ekkert um þau ákveðið.
Háttv. þm. V.-Sk. (S. E.) hefir skýrt
frá því, er gjört hefir veríð í þessu máli
i hans stjórnartið. En jeg skal bæta
þvi við, að fuilnaðaruppdráttur af höfninni kom ekki til stjórnarráðsins fyrr en
10. eða 11. maí í vor. Var því ekki
hægt að taka þetta mál upp ifjáríögin,
enda vafasamt, hvort það að öðru leyti
hefði veríð unt, þar sem málið var ekki
heldur undirbúið á annan hátt.
Jeg er ekki hiasa á því, þó að ekki
hafi komið fram tilboð um kaup á Þorlákshöfn frá eigendunum. Jeg hefi átt
tal við einn eigendanna, og vilja þeir
fyrst, áður en þeir hafa látið nokkuð
uppi um verð það, er jörðin kynni að
fást fyrir, að þingið gjöri tilboð i hana.
Jeg skal út frá þessu taka það frara,
að þar sem sú athugasemd hefir verið
gjörð, að óheppilegt sje, að ekki er tiltekið í tillögunni hámark verðs á jörðunni, að um það getur veríð álitamál.
Það, sem mælir með þvi, að hámark
verðs sje tilgreint, er það, að þá færi
stjórnin ekki hærra, ef samninga yrði
leitað, og að því leyti væri það varlegra fyrir þingið. En á hinn bóginn
er það óheppilegra, að ákveða nokkuð
um þetta, þvi að værí það gjört, þá
myndi seljandi halda sjer við það hámark, sem tilgreint værí, og ekki láta
jörðina fyrír minna, þar sem þá lika
stjórninni væri heimilað að semja á
þeim grundvelli. Jeg vil benda á þetta,
til þess að þessar tvær hliðar á málinu
verði athugaðar, ef það yrði sett í
nefnd.
Það, sem segja má, að stjórnin hafi
ekki gjört, er það, að hún hefir ekki
Jagt fram frumv. til laga um heimild til

eignarnáms á jörðinni, enda mætti lengi
um það deila, hvort slíkt hefði verið
tímabært eða rjett, þar sem málinu var
visað til stjórnarinnar i fyrra, en ef til
vill á mismunandi grundvelli, að þvi er
sum atríði málsins snertir.
Um nauðsyn þessa máls þarf ekki að
endurtaka það, sem sagt hefir yeríð, þvi
að engin veruleg mótmæli hafa komið
fram i umræðunum um það. Háttv. 1.
þm. Húnv. (G. H.) hefir ekki beint talað móti þvi, að nauðsyn bærí til þessa,
en hitt, sem háttv. þm. S.-Þing. (P. J.)
sagði, að ekki dygði að einblina á einn
stað, heldur þyrfti að rannsaka, hvar
bráðust þörf væri á hafnargjörðum,
það er vitanlega alveg rjett; enda hefir
nýlega verið samþykt þingsályktunartillaga hjer i deildinni um það, að stjórnin skuli láta rannsaka, hvar tiltækilegast og mest þörf sje á, að hafnir verði
gjörðar og lendingar bættar. Og þar
sem hv. 1. þm. Árn. (S. S.) hjelt því
fram, að tillaga sin bryti ekki bág við
áður nefnda tillögu, nje heldur við skoðun háttv. þm. S.-Þing. (P. J.) á því, að
fengið yrði heildaryfirlit yfir allar hafnir og lendingarstaði, þá sje jeg ekki
ástæðu til að óttast það, að höfn verði
gjörð i Þorlákshöfn á undan öðrum stöðum, er nauðsyn bæri til hafnar. Till. fer
þvi að eins fram á það, að tryggja
landinu eign á jörðinni, ásamt því sjávargagni, er hún hefir til að bera.
Nefnd sú, er í fyrra fjallaði um málið,
áleit nauðsynlegt, að tryggja landinu
eignarrjett á jörðinni, meðal annars af
því, að nefndin leit svo á, að óheppilegt væri, að lagt yrði fram fje úr landssjóði til umbóta á jörðinni, án þess að
stjórn og þing gæti haft hönd í bagga
með, hvernig með væri farið, að jörðin
kæmist ekki í hendur útlendinga og
braskara. Enda mætti, ef þarna yrði
gjörð höfn, leggja á hæfileg uppsáturBW
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gjöld, en íþyngja þó ekki um of útvegsraönnum í Þorlákshöfn.
Það mun hafa verið aðallega þetta,
er vakti fyrir nefndinni í fyrra. Og
hafi þetta verið rjett þá, fæ jeg ekki
sjeð, að nein breyting hafi á því orðið
síðan.

mæli hans sönnuðu ekki annað en það,
að hann hefði ekki nægilega opin augu
fyrir þvi, hvernig atvinnuvegum landsins er í raun og veru háttað. Mjer
skildist, að hann væri aðallega að hugsa
um, að hafnir yrðu gjörðar að eins á
fáum stöðum á landinu og þá vitanlega
þar, sem fiskisælast væri. Þetta er
Sigurður Eggerz: Það gleður mig, mjög eðlileg hugsun, ef því væri þannig
að hæstv. ráðherra hefir tekið í sama háttað hjer á landi, að sjávarútvegsstrenginn og jeg, um að stjórnin hafi stjettin og landbúnaðarstjettin væru
gjört það, er gjöra bar. Og þar sem verulega sundurgreindar. En því er
háttv. 1. þm. Arn. (S. S.) sagði, að jeg ekki þann veg farið, og það mun svo
hefði ekki látið gjöra neitt í þessu máli, verða um óákveðinn tíma, að inikill
þá vil jeg láta þess getið, að jeg greiddi hluti þjóðarinnar stundar báða þessa
Jóni verkfræðingi Isleifssyni 200 krón- atvinnuvegi nokkurn veginn jöfnum
ur fyrir teikningar og ýmsan undirbún- höndum. Væri hjer þvi að eins um
ing málsins, er sýnir þó, að jeg hefi sjerstaka sjávarútvegsstjett að ræða, þá
undirbúið málið. (Ráðherra: Jeg hefi væri nægilegt, að gjörðar yrðu sæmigreitt honum 150 krónur, er eftir stóðu). lega góðar hafnir á fáeinum stöðum á
Jeg vonast því til, að hv. 1. þm. Árn. landinu, og þeim öllum, er sjávarútveg
(S. S.) hafi ekkert að athuga við þá stunduðu, visað þangað, til þess að lifa
fjárveitingu, úr því hún lenti í þvi kjör- þar af atvinnugrein sinni.
dæmi, sem ekki þarf að spara við.
En þar sem því er nú þannig háttað,
Jeg er á sama máli og háttv. 1. þm. að viðs vegar á landinu stunda menn
Árn. (S. S.) um gildi mannslífanna, en báða þessa atvinnuvegi jöfnum höndum,
jeg vil þó vona, að þau hafi líka gildi þá verður að athuga og umbæta verí öðrum kjördæmum landsins. En mig staði víðar en á fáeinum stöðum. Það
rekur minni til þess, að hátt7. 1. þm. verður að umbæta bafnir og lcndingar
Árn. talaði ekkert í þá átt, er tillagan á sem fiestum stöðum, til þess að fiskium að brú yrði gjörð á Jökulsá á Sól- sæld hafsins í kring um strendur landsheimasandi, sem hefir þó orðið 40 mönn- ins geti sem fiestum landsbúum að notum að fjörtjóni, lá hjer fyrir á þingi, um komið, einnig þeim, sem meðfram
og greiddi meira að segja atkvæði á stunda landbúnaðinn.
móti henni. Svona mikils virði voru
Fyrir austan fjall og víðar er því
mannslífin honum þá, enda var það ut- þannig háttað, þó að landið sje þar gott,
an hans kjördæmis.
að ekki er unt að lifa eingöngu á landbúnaðinum, og allra sist eins og samEggert Pálsson: Jeg kannast við göngum er enn þá háttað. Menn reyna
það, að miklar umræður eru orðnar um því að auka tekjur sínar með því, að
þetta mál, en þó hefi jeg talið mjer hlaupa að sjó, er minst er að gjöra, og
rjett að athuga ýmislegt, er fram hefir þá vitanlega sem næst sjer. Og því
komið i umræðunum.
fremur er ástæða fyrir menn að leita
fláttv. 1. þm. Húnv. (G. H.) talaði ekki langt í burtu til fiskveiða, þar sem
mjög sljett og felt um málið, eins og beint fram undan hjeraðinu eru ágætis
hans er siður, en mjer virtist, að um- fiskimið, Því að eins og mörgum mqq
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kunnugt, er Þorlákshöfn með allra bestu
verstöðum á landinu, hvað fiskisæld
Bnertir. Fyrir því mundu menn ekki,
hvortsemnokkuð eða ekkert verður gjört,
til þess að tryggja lff þeirra manna, er
fiskveiðar stunda i Þorlákshöfn, leita
þaðan, þótt gjörðar yrðu hafnir eða
góðar lendingar annarstaðar á landinu.
Spurningin er því eingöngu þessi,
hvort þingið vill gjöra nokkuð til að
tryggja líf og eignir manna þarna eystra.
Háttv. þm. S.-Þing. (P. J.) benti á það,
að sú upphæð, er lögð myndi verða til
að koma upp höfn í Þorlákshöfn, yrði
svipuð þeirri upphæð, er ætluð er til
Flóaáveitunnar. Þetta
er að vísu
rjett. En hins vegar er að lita á það,
að ef það er einlægni þingsins, að
leggja í Flóaáveituna, þá liggur það í
augum uppi, að fólki muni fjölga á. þessu
svæði að miklura mun. En getum við
þá hugsað okkur það, að það fólk alt
geti i fraratiðinni lifað eingöngu á landbúnaði, fremur en nú? Það er og verður spurningin.
Það mætti ef til vill svara þessari
spurningu játandi, en þó með því
ákveðna skilyrði, að samgöngurnar
bötnuðu að miklum mun frá því, sem
nú er. En ef landbúnaðarafurðir hækka
ekki að miklum mun i verði, sem ekki
getur orðið, nema mcð bættum samgöngum, svo sem járnbrautarlagningu, er
sýnist nú sem stendur ekki blása sem
byrlegast fyrir, þá geng jeg út frá þvi
sem alveg gefnu, að þar sem fólki mun
áreiðanlega fjölga á áveitusvæðinu við
framkvæmd vatnsveitunnar, að þá muni
það samt sem áður ekki verða frekar
en nú megnandi þess, að lifa eingöngu
á landbúnaði, og hljóti því að leita sjer
lífsviðurværis við sjávarsiðuna, og því
hel8t i Þorlákshöfn, sem næst liggur og
reynst hefir tiltölulega fiskisæl. Þegar
því Flóaáveitan kemst í verk, verður

vafalaust reyndin þessi. En ef svo yrði,
mundi það þá reynast verra fyrir landssjóðinn, að hafa eignast Þorlákshöfn
áður? Þessa verða menn að gæta, því
að með aukinni sjósókn þaðan, vex jörðin í verði að miklum mun. Það hlýtur
öllum að skiljast. Rjettast hefði vitanlega verið að kaupa Þorlákshöfn, þegar
hún var til kaups hjer á árunum, því
að síðan hefir hún vaxið mjög í verði,
en við því verður nú ekki gjört. En
þegar eftir að Flóaáveitan hefir komist
á, mun hún hækka enn meira i verði.
Og við því ber nú að sjá, með þvi að
ná eignarrjetti á jörðinni áður.
Hjer er þvi um praktiska ráðstöfun
að ræða. En auðvitað verður að gæta
þess, að gefa ekki óviturlega hátt verð
fyrir jörðina. Enda treysti jeg þingi
og stjórn til þess, að haga sjer viturlega i þessu máli. Það er lika opinn
vegur fyrir stjórnina til að ná fyrir
landssjóðs. hönd eignarrjetti á jörðinni,
þótt eigendur vildu ekki gefa hana fala
fyrir hæfilegt verð, eins og 2. málsgrein
tillögunnar sýnir. Því að fengist jörðin
ekki með sæmilegu verði, mætti gripa
til eignarnáms í henni. En komi aftur
á móti fram sanngjarnt tilboð um kaup
á jörðinni, þarf að sjálfsögðu ekki að
gripa til þess. Þá fellur alt 1 ljúfa löð.
Jeg vil þvi biðja menn vel að athuga,
hvort ekki sje ástæða til að gefa þessa
kaupheimild, sem hjer er farið fram á.
Hitt liggur ekki fyrir, að gjöra þessi
kaup nú. Hjer er um að ræða bestu
verstöð á Suðurlandi, og eina staðinn,
sem komið geti til tals sem höfn á því
svæði. Og hvað hina fyrirhuguðu Flóaáveitu snertir, þá ætti hún ekki að
draga úr, heldur miklu fremur að stuðla
að þvi, að landið tryggi sjer eignarrjett
á þessum þýðingarmikla stað.
Forseti: Jeg hefi meðtekið skjal
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með áskorun um, að umræðum sje hætt,
og skal jeg leyfa mjer að bera það
undir háttv. deild.
ATKVGR.:
Tillaga um að fresta umr. samþykt
með 13 shlj. atkv.
Till. visað til sjávarútvegsnefndar
með 19 shl. atkv., en í þeirri nefnd
áttu sæti þeir
Magnús Krístjánsson,
Matthías Olafsson,
Guðmundur Eggerz,
Stefán Stefánsson,
Skúli Thoroddsen,
Þórarínn Benediktsson,
Sigurður Gunnarsson.

Á 49. fundi í Nd., fimtudaginn 2. sept.,
var till. enn tekin til f r h. e i n n a r
umr. (A. 244, n. 625, 704).
Afbrigði frá þingsköpum voru leyfð
um þgskj. 704, er var of seint fram
komið.
Framsögum. (Matth. Ólafsson):
Jeg hefi eiginlega engu við það að bæta,
sem stendur í nefndarálitinu. Þó verð
jeg að geta þess, að það varð lítilsháttar ágreiningur í nefndinni um það, hvort
rjett værí að tiltaka upphæðina, sem
stjórnin mætti gefa fyrir eignina. Sumir nefndarmennirnir, og þar á meðal
jeg, voru á þeirrí skoðun, að það væri
ekki rjett að gefa upp verðið. Aftur á
móti vildi háttv. þm. N.-ísf. (Sk. Th.)
halda því fram, að það sje efasamt,
hvort þingsályktunartillaga geti gefið
ráðherra leyfi til að verja fje úr landssjóði. Um það skal jeg ekki þræta, þvi
að það er algjörlega lögfræðilegt spursmál.
Nú er hjer komin brtti frá báttv, 1.

þm. S.-Múl. (Þ. B.) um það, að í stað
orðanna >neðri deild Alþingis« komi
Alþingi. Mjer sýnist þessi brtt. koraa
nokkuð seint fram. Jeg verð að lita
svo á, að það sje alveg nóg, að önnur
deildin skori á ráðherra. Jeg verð að
leggja það til, að þessi brtt. verði ekki
samþykt, því að hún getur orðið til
þess, að málið komist ekki í gegn um
þingið.
Þórarinn Bonediktsson: Eins
og menn sjá, hefi jeg skrífað undir
nefndarálitið með fyrirvara. Það hefi
jeg gjört aðallega af þeirrí ástæðu, að
mjer þótti málið ekki eins vel undirbúið eins og jeg hefði óskað. Fyrir
nefndinni lá ekkert, sem benti i þá átt,
fyrir hvað væri hægt að fá þá eign
keypta, sem hjer um að ræða. Hins
vegar býst jeg við, að það sje ekki gott
að neita þvi, að þetta sje i sjálfu sjer
nauðsynjamál, og varð það því aðsamkomulagi i nefndinni, að setja þetta
takmark á verðið, sem sett er í brtt. á
þgskj. 625. Jeg fyrir mitt leyti hefði
felt mig best við, að ekkert hefði verið
gjört i málinu á þessu þingi, annað en
það, að fela stjórninni að útvega tilboð
og gjöra annað það, sem nauðsynlegt
má telja til undirbúnings.
Jeg hefi leyft mjer að koma fram með
brtt. á þgskj. 704. Hún er við byrjun
fyrri liðs tillögunnar á þgskj. 244', og
fer fram á það, að í stað orðanna »neðrí
deild Alþingis* komi Alþingi. Jeg álít,
að það sje sjálfsagt, að þingsályktunartillaga sem þessi, sem hefir mikil útgjöld
í för með sjer, komi frá báðum deildum Alþingis. Jeg vil ekki, að sá rekapölur komist á, að fjárútgjöld sjeu
heimiluð af neðri deild einni. Jeg get
því að eins greitt þingsályktunatillögunni atkvæði, að báðar brtt. verðisamþyktar. Að öðru leyti skal jeg ekkj
fjölyrða um þetta mál.
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Benodikt Sveinsson: Það er
satt að segja furðu lítið að græða á
störfum nefndarinnar i þessu máli. Málinu var, eins og kunnugt er, vísað til
stjórnarinnar i fyrra, og eftir þvi sem
fyrverandi ráðherra segir, heflr hann
látið gjöra afarmikið í málinu, en þó
ekki orðið ágengt. Það er undarlegur
dómur á þessari jarðeign, að ekki skuli
vera hægt að fá ábyggilegt tilboð um
verð hennar.
Nefndin virðist fálmaíalgjörðriblindni,
þar sem hún ber nú fram tillögu um
að heimila stjórninni alt að 50,000 kr.
til að kaupa jörðina fyrir, því að það
er vitanlegt, að á jörðinni hvíla 80,000
kr., og hvernig getur mönnum þá dottið í hug, að hún fáist fyrir 50,000 kr.?
Það er því alveg þýðingarlaust að fela
stjórninni, að kaupa jörðina þesau verði.
Nefndinni virðist vera ókunnugt um
þetta, þótt undariegt sje, þar sem hún
mun þó eitthvað hafa kynt sjer málið,
og þetta er alls ekkert leyndarmái.
Hún getur sjálfsagt fengið yfirlýsingu
um það, hvað á jörðinni hvilir, hjá
sýslumanninum í Árnessýslu. Ef ncfndinni er ókunnugt um þetta, tel jegrjettast að málið verði nú tekið út af dagskrá, svo að hún geti undirbúið það
betur. En það er hjegómi og barnaskapur, að fela stjórninni að kaupa jörðina á 50,000 kr., þegar menn vita, að hún
fæst alls ekki keypt fyrir það verð, eða
neitt þvi likt.
Ráðherra: Eftir þeim upplýsingum, sem háttv. þm. N.-Þing. (B. S.) heflr
gefið, er það að sjálfsögðu rjettast, að
taka málið út af dagskrá. Jeg veit
auðvitað ekki, hvort þessar upplýsingar eru rjettar eða rangar, en býst þó
heldur við, að þær sjeu rjettar, úr því
að hann staðhæfir þetta svo fastlega.
Nefndin þarf þá að leita sjer upplýsinga, fyrst og fremst með því að út-

vega sjer veðbókarvottorð um,
mikið hvílir á jörðinni.

hvað

Framsðgum. (Matthías Ólalssou): Háttv. þm. N.-Þing. (B. S.) ávitar nefndina fyrir störf hennar. Honum
er þó fullkunnugt um, hvernig þingið
tók i þetta mál i fyrra; að það ákvað,
að gjöra ekki neinar frekari ráðstafanir,
fyrrenlandið væri búið að eignast jörðina. Þáverandi ráðherra lagði mikla
áherslu á að fá raálið í sinar hendur,
en eftir þvi sem hann segir sjálfur, hcfir
honum ekkert orðið ágengt. Nú vildi
nefndin enn á ný fela þetta mál núverandi ráðherra. Hún vildi ekki fastákveða neina vissa uppbæð, en ætlaði að
trúa stjórninni fyrir þvi. Sje það rjett,
sem háttv. þm. N.-Þing. (B. S.) sagði,
að jörðin væri veðsett fyrir 80,000 kr.,
þá.er ekki hægt að búast við, að hún
fáist undir því verði. En úr því að
þeasar upplýsingar eru fram komnar,
álít jeg nauðsynlegt að leilað verði frekari upplýsinga, og óska því, að málið
verði tekið út af dagskrá.
Káðherra: Maður veit ekki, hvað
samþykt kann að verða hjer i deildinni
í þessu máli, en verði heimild til stjóraarinnar samþykt til að kaupa jörðina
fyrir 50,000 kr., þá er það sama sem
að útiloka kaupin. Ef 80,000 kr. hvíla
á eigninni, finst mjer það gjörsamlega
útilokað, að hún fáist undir þvi verði.
Ef það kæmi i Ijós, að það væri ómögulegt að fá eignina keypta fyrir 50,000
kr., þá er það auðvitað hreinn og beinn
baraaskapur, að samþykkja þessa tillögu
um heimild fyrir stjórnina, til að verja
50,000 kr. til þessara kaupa.
Forseti tók málið út af dagskrá.
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Á 51. fundi i Nd., laugardaginn 4.
september, var tillagan loks tekin til
frh.einnarumr.
Frainsm. (Matthías Ólafsson):
Þegar mál þetta var síðast á dagskrá,
komu fram ýmsar upplýsingar, sem
gjörðu það að verkum, að nefndinni
fanst ekki vert, að málið yrði borið
undir atkvæði þá.
Síðan hefir nefndin gjört sjer far um,
að kyuna sjer málið betur, og hefir komist að þeirri niðurstöðu, að það sje ekki
heppilegt að fela stjórninni að kaupa
jörðina nú, þar sem hún mun ekki vera
föl fyrir þá upphæð, er þingið mundi
vilja ganga að.
Jeg átti tal við einn eigandanna í
hlutafjelaginu Þorlákshöfn í gær, og
hann sagði, að eignin mundi ekki að
svo stöddu föl fyrir minna en 110 þús.
kr. í fundarbyrjun nú barst nefndinni
brjef frá eigendunum; fylgdi þar með
ályktun, gjörð 25. febr. þ. á., þar sem
samþykt var að bjóða eignina út fyrir
120 þús. kr., og engin líkindi eru til
þess, að frá þvi verði verði hopað. Þar
sem nú nefndin gat ekki útvegað tilboð
frá eigendunum, þá vill hún þó leggja
það til, að ráðherra leiti fyrir sjer um
ákveðin tilboð. Þess vegna tekur nefndin tillöguna aftur, en leyfir sjer í hennar stað að bera fram svo hljóðandi tillögu til rökstuddrar dagskrár:
I því trausti, að rdðherra Islands
leiti sjer vitneskju um, hvort ÞorIdkshöfn fáist keypt og með hvaða
verði, áður en nœsta þing kemur
saman, tékur deildin fyrir nœsta
mdl á dagskrd.
Að ákveða verðið 50 þús. kr., eins
og er í brtt. á þgskj. 625, mundi vera
alveg þýðingarlaust, og ekki er gjörlegt
að fela landsstjórninni kaup á jörðinni
fyrir það verð, sem eigendurnir nú munu
heimta fyrir hana, eftir því sem fjár-

hagur landsins er nú. Það getur verið,
að þingið 1917 sjái fram á bjartara útlit, enda liggi fyrir ákveðin tilboð frá
eigendunum, svo það sjái sjer fært að
kaupa jörðina.
Sigurður Sigurðsson: Jeg stcnd
upp, til þess að mæla á móti hinni rökstuddu dagskrá og sömuleiðis brtt. á
þgskj. 625. Jeg gjöri að vísu ráð fyrir
því, að andmæli mín hafi lítið að þýða,
en jeg vil gjöra mitt til, og verð að
álíta bæði dagskrána og brtt. spor aftur
á bak i málinu.
Við fyrri umræðu þessa máls var
sýnt fram á það, að það hefði sína
kosti, en lika sina galla, að tiltaka nokkuð um verðið. Með þvi að tiltaka verðið, væri það vist, að eigendurnir mundu
aldrei selja eignina fyrir neðan hina tilteknu upphæð. En ef verðið væri ekki
tiltekið, mundi auðveldara en ella fyrir
landsstjórnina að semja við eigendurna.
Jeg skal ekki fara langt út i sannvirði
eignarinnar. Jeg skal að eins minna á
það, að þegar rætt var um þessa tillögu
hjer áður í sumar, þá var þess getið
samkvæmt skýrslum Jóns verkfræðings
Tsleifssonar, að eignin renti sig eins og
stæði að minsta kosti upp á 100 þús.
krónur.
Þótt stjórnin hafi ekki fengið ákveðin tilboð um verð jarðarinnar, þá undrar mig það ekki, þar sem hún aldrei
mun hafa leitað þeirra i verulegri alvöru. Það orð hefir leikið á, að jörðin
mundi ekki föl fyrir 150 þús. kr., en
nú er sagt, að hún sje boðin fyrir 120
þús. kr. Jeg get vel ímyndað mjer, eftir
þessu, að hún verði komin niður í 100
þús. kr. eða jafnvel enn lægra verð á
næsta ári eða árum. En verðið er þó
1 mínum augum ekki aðalatriðið. Aðalatriðið er, að landið festi kaup á eigninni, því það er skilyrði þess, að eitthvað verði þarna að hafst.
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Annars er tillaga okkar á þgskj. 244
svo vaxin, að það er alveg óhætt að
samþykkja hana óbreytta fyrir þá, sem
bera traust til stjórnarinnar í þessu.
máli.
Mjer þykir það skrítið, að háttv. meðflutningsmaður minn (M. 0.) skuli nú
verða til að flytja fram rökstudda dagskrá og þannig tefja málið, þar sem
hann hefir áður til þessa sýnt lofsverðan áhuga á þvi og viljað framgang
þess flestum öðrum fremur.
Framsm. (Matthías Ólafsson):
Háttv. sessunautur minn (S. S.) hefir
tekið hart á nefndinni fyrir frammistöðu
hennar, og sjerstaklega á mjer sem meðflutningsmanni að tillögunni. Jeg ætla
nú að reyna að afsaka mig.
Afstaða mín er sú, að ef nefndin fengi,
samþykta rökstudda dagskrá i málinu,
get jeg ekki sjeð, að nokkur minsti
munur sje á því og að fá samþykta
þingsályktunartillögu, því að í báðum
tilfellunum mun ekkert verða úr kaupunum, meðan svo er ástatt, sera nú. Og
ef ráðherra getur lagt fyrir næsta þing
ákveðin tiiboð, þá má landssjóður vera
ánægður með að þurfa ekki að greiða
verðið fyrr en þá, ef þingið vill þá
sinna kaupunum.
Hin rökstudda dagskrá er að engu
leyti vantraust til stjórnarinnar, að eins
það felur ’nún i sjer, að vjer viljum
ekki skipa ráðherra að kaupa eign, sem
vjer sjálfir sjáum, að er of dýr. Háttv.
1. þm. Árn. (S. S.) ætti að vera það
ijóst, að nefndin gat ekki farið öðru
vi8i að.
Jeg skil ekki, hvernig þessi háttv.
þm. (S. S.) fer að finna það út, að hin
rökstudda dagskrá og þingsályktunartiliagan sjeu ósköp fjarskyldar. í þingsályktunartillögunni er ráðherra falið að
kaupa eignina, en i dagskránni er honAlþt. 1915. B. III.

um falið að útvega þinginu upplýsingar um söluverð jarðarinnar. Jeg hefi
orð hæstv. ráðberra fyrir þvi, að honum detti ekki í hug að kaupa jörðina
fyrir það verð, sem hún nú er boðin
fyrir. Þess vegna mundi alt vera i
sama stappinu 1917, ef þessi þingsályktunartill. væri samþykt. En með dagskránni fengist það, að ráðherra mundi
semja frv. um eignarnámsheimild, og
allir vita, hver munur er á framgangi
máls, sem stjórnin leggur fyrir, eða einstakir þingmenn,
Það er því engin ástæða til þess að
álasa mjer, þótt jeg hafi sjeð, að allar
leiðir, sem jeg vildi fara, voru ófærar.
Upphaflega vildi jeg, að þingið legði
fram fje til hafnargjörðar I Þorlákshöfn,
þrátt fyrir það, þótt jörðin væri eign
einstakra manna; var það vegna sjávarútvegarins, sem mjög mundi hafa blómgast við það.
En þegar jeg sá, að það
var komið í óefni, og þýðingarlaust var
að skipa stjórninni að kaupa jörðina,
þá sá jeg ekki aðra leið en þessa rökstuddu dagskrá.
Það er ekki nema gott, að vonir hv.
1. þm. Árn. (S. S.) rætist, sem sje, að
jörðin lækki í verði. En ekki get jeg
búist við því. En þótt svo verði ekki,
getur þingið 1917 samið eignarnámsheimild á jörðinni.
Sigurður Fggerz: Það er að eins
stutt athugasemd.
Háttv. 1. þm. Árn. (S. S.) sagði, að
stjórnin hefði sýnt verulegan áhuga i
að úvega tilboð um jörðina. Jeg hefl
margreynt að fá tilboð og ekki tekist,
enda má sjá, hve örðugt það er, af þvi,
hve nefndinni nú hefir gengið illa að
fá svör frá eigendunum. En sannleikurinn er sá, að jörðin er í spekúlation,
og háttv. 1. þm. Árn. (S. S.) er óafvitandi í spekúlationinni; þess vegna er
122
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svo ilt að eiga við málið, af því, hve
margir eiga hagsmuni sína undir verðhækkun jarðarinnar og þeim spekulationum, sem lega jarðarinnar hefir vakið. Ekki svo að skilja, að hv. 1. þm.
Árn. (S. S.) sje að spekúlera fyrir eiginn reikning; til þess er hann alt of
heiðarlegur maður. En mjer finst kenna
nokkurrar óaðgætni hjá honum, er hann
vill gefa stjórninni ótakmarkað umboð
til að kaupa. Það verður að fara gætilega í að veita slik ótakmörkuð umboð,
hvaða stjórn sem á hlut að máli, og alveg eins þó jörðin lægi fyrir utan kjördæmi 8tjórnarinnar. Og leiðinlegt er,
að háttv. 1. þm. Árn. (S. S.) skuli vera
að hleypa pólitík inn í málið, með því
að gefa í skyn, að dagskráin feli í sjer
vantraust til stjórnarinnar. Jeg held,
að stjórnin muni ekki fara frá, þótt
þessi rökstudda dagskrá verði samþykt,
og þótt margar slíkar rökstuddar dagskrár verði samþyktar. Hv. samþingismaður ráðherra (S. S.) getur sofið rólega
fyrir þvi.
Sigurður Sigurðsson: Það þýðir

ekki að deila um málið. En því mótmæli jeg hiklaust og algjörlega, að jeg
sje kominn inn í þessa »spekulation«,
sem háttv. þm. V.-Sk. (S. E.) var að
tala um, og enn fremur mótmæli jeg þvi,
að jeg vilji, að jörðin sje keypt fyrir
sem hæst verð. Jeg vil þvert á móti,
að jörðin sje keypt fyrir sannvirði, og
á þeim grundvelli vil jeg gefa stjórninni umboð til kaupanna.
Háttv. þm. V.-Sk. (S. E.) virðist hafa
vantraust á öllum stjórnum, síðan hann
sat sjálfur við stýrið. Jeg fyrir mitt
leyti mundi hafa trúað hverri stjórn
sem var fyrir þessu máli, og jafnvel
honum, þótt ekki geti jeg sagt, að jeg
bæri óskorað traust til hans í öðrum
málum, meðan hann var við völd. Jeg
held, að hverri stjórn mætti treysta til
framkvæmda í þessu máli, og þá ekki
síður núveranda ráðherra en öðrum.
ATKVGR.:
Rökstudd dagskrá frá þm. V.-ísf. (M.
Ó.), sjá A. 771, samþ. með 16:4 atkv.
Till. á þgskj. 244
tékin aftur.

IV.
Þingsályktanir, falinar.

1. Stjórnarsferárstaðfesting.
Á 6. fundi i Nd., miðvikudaginn 14.
júlí, var útbýtt
Tillögu til þingsályktunar út af staðfestingu stjómarskrárinnar. (A. 35).
Á 8. fundi í Nd., föstudaginn 16. júli,

var till. tekin til meðferðar, h v e r n i g
ræða skuli.
Foreeti stakk upp á einni umr., og
var þar samþ. án atkvgr.
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Á 10. fundi í Nd., mánudaginn 19.
júlí, var till. tekin til e i n n a r u m r.
Flutnm. (Sigurður Eggerz):
Áður en jeg vík að tillögu þeirri, aem
hjer er til umræðu i háttv. deild, vildi
jeg leyfa mjer að minnast örfáum orðum á nokkra þætti úr siðustu sögu
stjórnarskrármálsins, en þetta mál og
afskifti þingsins af þvi verður sá hluti
hinnar nýju stjórnmálasögu vorrar, sem
mun vekja mesta eftirtekt, og sá er
grunur minn, að
þátturinn, sem verið er nú að vefa i dag, muni á sínum
tíma vekja meiri eftirtekt, en ýmsa
kann nú að gruna.
Á þinginu 1913 var stjórnarskrárfrv.
það samþykt, sem nú er orðið að lögum. Rikisráðsákvæðinu var slept í frv.,
en i stað þess sett ákvæði um, að konungur ákvæði, hvar málin væru borin
upp. Meiri hluti nefndarinnar í neðri
deild, sem fjallaði um málið, talar ekki
neitt um, hvar hann búist við að málin
verði borin upp, en tekur að eins fram,
að hann telji rjett, að það sje tekið
beinum orðum fram í stjórnarskrárfrv.,
að konungur ákveði uppburðinn.
Minni hlutinn í neðri deild tekur aftur á móti fram, að það sje alira hluta
sjálfsagðast, að úrskurður sá, sem konungur felli um uppburðinn, sje gjörður á
ábyrgð Islandsráðherrans.
Framsögumaður neðri deildar nefndarinnar mintist, að jeg hygg alls ekki á
þetta atriði, en framsögum. efri deildar
nefndarinnar segir, að úrskurðurinn
verði að sjálfsögðu gjörður á ábyrgðlslandsráðherrans.
Yfirleitt mun óhætt að fullyrða, að
Alþingi bjóst fastlega við þvi, að ákvæðin, sem gjörð yrðu í þessu máli, væri
eingöngu gjörð á ábyrgð íslandsráðherrans, en hins vegar munu margir hafa
þúist við þvi, að málin yrðu fyrst um

sinn borin upp í rikisráði. Hefði nú
ákvörðun um uppburðinn eingöngu verið gjörð á ábyrgð íslandsráðherrans, var
fengin ótviræð viðurkenning fyrir þvi,
að uppburðurinn væri sjermál, og að
fenginni viðurkenningu, hefði þingið
unað við, að málin væru borin upp í
rikisráðinu. Því viðurkenningin var
aðalatriðið; breytingin alt af möguleg
að henni fenginni.
Þingið 1913 vildi því engan veginn
hopa frá hinum sjálfsagða rjetti vorum,
að uppburðurinn væri sjermál, sem
breyta mætti eftir reglunum um sjermál, en vildi að eins vinna það til, til
þess að fá þessa viðurkenningu, að una
fyrst um sinn jafnvel við uppburðinn í
rikisráðinu.
En langt er frá þvi, að í þessari
ákvörðun Alþingis felist viðurkenning á
því, að uppburðurinn sje eingöngu
>formelt teoretiskt* spursmál, þvi vitanlega vakti það fyrir þinginu 1913, að á
sinum tima yrðu málin tekin út úr ríkisráði, sbr. og vilja þingsins 1911, er feldi
rikisráðsákvæðið úr stjórnarskránni, án
þess að gjöra neinar sjerstakar ákvarðanir um uppburðinn.
Næsti þáttur i málinu er ríkisráðsfundurinn 20. okt. 1913. Samkvæmt
skilmálum þeim, sem settir voru í því
rikisráði fyrir staðfestingu stjórnarskrárfrumvarpsins, þá var það að visu svo,
að úrskurðurinn um uppburðinn átti að
undirritast af íslandsráðherra einum, en
sá böggull fylgdi skammrifi, að sem
skilyrði fyrir úrskurðinum var sett það
ákvæði, að honum yrði ekki breytt,
nema önnur skipun væri gjörð af Ríkisþingi og Alþingi, og um breytingarskilyrðin var gefið út opið brjef i sama
ríkisráði. Enn átti að auglýsa þetta í
Danmörku.
Um þessar ráðstafanir í ríkisráði 20.
okt., hafa staðið harðar deilur, en sá,
183*
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sem hóf þær einna fyratur, var núverandi ráðherra. Leit hann svo á, að
samningar hefðu verið gjörðir um málið
milli foreætisráðherrans og íslandsráðherra. Eru nú öllum kunnar deilur
þessar, og er óþarfi að fara frekar inn
á þær að svo Btöddu, en eftir deilur
þessar, eða mittí þeim, kom þingið 191'4
saman, og. hefst þá 3. þátturinn í
málinu.
Þingið 1914 vildi slá 2 flugur í einu
höggi: vernda sjermálarjett vorn og
koraa stjórnarakrárfrumvarpinu fram.Til þess að vinna hvorttveggja, var
fyrirvaraleiðin farin. Mun jeg síðar
víkja nánar að fyrirvaranum, en læt
mjer hjer að eins nægja að taka fram, að
fyrirvaraþingið vildi koma málinu i
sama horf, eins og þingið 1913.
4. þátturinn í málinu er ríkisráðsfundurinn 30. nóvember 1914. Um hann
hafa staðið miklar deilur, og mun jeg
ekki fara langt inn á hann að svo
stöddu, en læt mjer að eins nægja, að
vikja að því, að jeg bar málið þannig
fram fyrir konung, að jeg lagði fram
fyrirvara Alþingis, kvaðst honum samþykkur, og óskaði með tilvísun til hans,
að stjórnarskráin yrði staðfest. Ef konungur hefði ummælalaust staðfest stjórnarakrána, og úrakurður hefði verið gefinn út um uppburðinn, þannig, að i
honum hefði staðið að eins, að málin
skyldu borin upp i ríkisráði, þá hefði
jeg tekið slíkri staðfestingu, með því að jeg
hefði litið svo á, að konungur hefði með
þögninni gengið inn á fyrirvara Alþingis.
Slík þögn hefði verið samþykki á
fyrirvaranum, sbr. og orð núverandi
ráðherra á þingi 1914:
»Samþykki konungur stjórnarskrána andmælalaust, þá verður að
líta svo á, að hann gangi að kröfum vorum og skoðun í þessu efni«.
En er konungur, i stað þess að staðfesta stjórnarakrána ummælalaust, tekur

fram dönsku skilmálana fyrir staðfestingunni, þá mælti jeg svo meðal annars:
»Um leið og jeg verð að halda
fast við þá íslensku skoðun, sem
felst í þingsályktuninni, að uppburður íslenskra sjermála fyrir konungi sje sjermál,sem ráðið sje til lykta
og breyta megi eftir þeim reglum, sem
gilda um íslensk sjermál, þá get jeg,
svo leitt sem mjer þykir það, ekki lagt
stjórnarskrána fram fyrir yðar hátign til staðfestingar, nema það
komi um leið greinilega og ljóslega
fram, að ísland haldi þessum sínum gamla rjetti«.
Með öðrurn orðum, í ríkisráði 30. nóv.
1914 legg jeg þann skilning í fyrirvarann, að samkvæmt honum sje ætlast
til, að konungur gangi inn á hann með
þögninni, eða á yfirlýstan hátt. Og
þessum skilningi er slegið föstum með
yfirlýsingu alls þingsmeirihlutans, sem
bar fyrirvarann fram.
Eftir rikisráðsfundinn 30. nóv. hefjast
allmiklar deilur um málið. Sambandsmönnum eða flokksstjórn þeirra þykir
jeg hafa gengið lengra en Alþingi ætlaðist til í málinu, og krefst þess, að
stjórnarskráin verði staðfest, að því er
mjer skilst með þeim boðum, sem mjer
voru gjörð í ríkisráði 30. nóv. 1914.
í hörðum hnapp stendur þar á móti
allur þingmeirihlutinn, stuðningsmenn
minir, og eftir þeim móttökum, sem jeg
fjekk hjer á landi, liggur mjer við að
ætla, að mikill meiri hluti þjóðar þessarar
hafi fylgt mjer að málum, en jafn víst er
hitt, að Danir voru mjer allir andstæðir.
En hvort sem jeg hefi litið rjett á
þetta eða eigi, víst er um það, að málstaður, sem hafði 24 þingmenn að baki
sjer, hafði ekki ástæðu til að örvænta,
ef fast hefði verið fylgt.
Svo reka viðburðirnir hver annan;
foringi minni hlutans er kallaður á konungsfund, 2. þm. Eyf. (H. H.), Þremenn-
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ingarnir eru kallaðir á konungsfund.
Tilboðin koma heim. Einar prófessor
Arnórsson verður ráðherra, og siðasti
atburðurinn er staðfesting stjórnarskrárinnar 19. f. m.
Jeg vil ekki að svo stöddu draga athyglina frá aðalmálinu, með þvíaðtala
um aðferðina í því, en jeg mun halda
mjer fast við kjarna málsins, og mun
jeg þá sjerstaklega víkja að staðfestingarskilyrðunum. En áður en jeg geng
frekar inn á þau, verð jeg enn frekar
að minnast á fyrirvara Alþingis.
Um hann hafa staðið harðar deilur.
Hann hefir verið talinn loðinn, tvíræður o. m. fl., en þó aðallega af þeim
mönnum, sem hafa hallast á sömu sveif
og danska valdið í þessu máli. Jeg fæ
þó ekki annað sjeð, en að kjarnaatriði
fyrirvarans sjeu ljós og ótvíræð; þessi
atriði:
>Enn fremur ályktar Alþingi að
lýsa yfir þvi, að það áskilur að
kouungsúrskurður sá, er boðaður
var i fyrrnefndu opnu brjefi, verði
skoðaður sera hver annar íslenskur úrskurður, enda geti konungur
breytt honum á ábyrgð Islandsráðherra eins, og án nokkurrar íhlutunar af hálfu dansks löggjafarvalds
eða danskra stjórnarvalda*.
Og enn heldur Alþingi þvi fast, að
uppburðurinn framvegis sem hingað til
sje sjermál.
Jeg sje ekki annað, en að orð fyrirvarans um þau atriði, sem mestu skifta
máli sjeu svo ljós, að á þeim verði ekki
vilst, og ekki gjörist þörf að leita í öðrum flokki að skýringum, svo sem í umræðum o. fl. — En þó litið sje í umræðurnar, þá sýna ummæli t. d. formanns stjórnarskrárnefndarinnar og þm.
Dal. (B. J.), að viðurkenningar er óskað, en í sumum ræðunum er ekkert að
græða á hvoruga hliðina.

En mestu skiftir i málinu, að allur
þingmeirihlutinn, eins og jeg tók fram
áðan, hefir, með því að fallast á meðferð mina á málinu í ríkisráði, einnig
fallist á þann skilning minn áfyrirvaranum, að hann krefði, að konungur með
þögninni eða á yfirlýstan hátt, gengi að
honum.
Hjá þessu komast þeir ekki, minir
trúu stuðningsmenn, hæstv. ráðherraog
hinir þrimenningarnir.
Verbum semel
emissum irrevocabile volat. Samkvæmt
þvi, sem að ofan er sagt, virðist mjer
mega ganga út frá því sem gefnu, að
alþingismeirihlutinn, sem allur á nú sæti
á þessu háa Alþingi, hafí litið svo á, að
fyrirvarinn krefðist þegjandi eða yfirlýstrar viðurkenningar konungsvaldsins.
Eftir að hafa gjört þessar fáu athugasemdir um fyrirvarann, vík jeg að því
atriðinu, sem mestu skiftir i þessu máli,
hvort hæstv. ráðherra hafi fullnægt fyrirvara Alþingis með staðfestingunni, eða
með öðrum orðum, hvort þingskilyrðið
hafi verið tekið tii greina, eða hvort því
hafi verið synjað með afskiftum konungsvaldsins af málinu.
Jeg hygg, að allir sje mjer sammáia
um, að konungur hafi ekki lagt þagnarsamþykki á skilmála Alþingis, þvisvör
konungsvaldsins eru í löngum og miklum umbúðum. Með þögninni hefir konungur ekki geugið inn á fyrirvara Alþingis. Þá er að líta á hitt, hvort konungur hafi á yfirlýstán hátt gengið að
þingviljanum. Þó vjer lesum skilmálana dag eftir dag, viku eftir viku, þá
myndum vjer ekki finna einn staf í
viðurkenningaráttina. Um þetta ættum
vjer allir að geta verið sammála. Og
jeg býst helst viö, að hæstv. ráðherra
sje mjer sammála um þetta. En ef svo
er, þá er þingskilyrðunum ekki fullnægt sbr. yfirlýsingu alls meiri hlutans
um framkomu mina í ríkisráði.
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En þá er næst að athuga, hvort fyrirvara Alþingis sje þá ekki synjað með
staðfestingarskilyrðum konungsvaldsins.
Sú synjun gæti verið tekin fram berum orðum, þannig, að konungsvaldið
segðist ekki taka fyrirvara Alþingis til
greina. Slík synjun liggur hjer ekki
fyrir. En sú synjun getur líka falist í
þvi, að það, sem sagt sje og aðhafst i
málinu af konungsvaldsins hálfu, sje í
stríði við fyrirvarann.
Jeg hefi reynt, að athuga þetta mál
með eins mikilli stiilingu og hægð, eins
og mjer er unt, og jeg fæ ekki betur
sjeð, en að öll meðferð á konungsúrskurðinum, allar umbúðirnar um hann,
sjeu aðrar en þingið ætlaðist til.
Jeg Bkal leyfa mjer að minnast fyrst
á, að forsætisráðherra Dana tekur þátt
i umræðunum um staðfestinguna með
Islandsráðherra. Um sumt eru ráðherrarnir sammála, um sumt eru þeir ósammála. Það, sem ráðherrarnir eru sammála um, er, að öll deilan um ríkisráðsspursmálið sje »formel teoretisk«
deila. Konungur tekur því næst upp, að
um þetta sje enginn ágreiningur. Mjer
er ómögulegt að skilja, að Islandaráðherrann hafi haft heimild til að segja,
að spursmálið sje eingöngu »formelt teoreti8kt«, þvi ef svo væri rjett á litið,
væri engin praktisk hlið á spursmálinu.
En nú sýnir okkar pólitíska barátta, að
á þessu máli er ein óneitanlega praktisk hlið, sú hlið, að vjer höfum skoðað
það sjálfsagt framtiðarspursmál að taka
málin út úr rikisráðinu, undan danska
kontrollinu, en með því að viðurkenna,
að spursmálið sje eingöngu »formelt teoretiskt«, þá viðurkennum vjer áfrarahaldandi rjett Dana, til að hafa kontrol
með málum vorum, því strax og málið
væri tekið undan kontrollinu, þá væri
það orðið mikið meira en »formelt teoretiskt«, þá væri það orðið mjög svo
praktiskt spursmál, þá feldi það einmitt

fyrst í sjer aðalóskir vor Islendinga, að
vera lausir við alla formlega íhlutun
frá danskri hlið. Og sannast mun nu,
að dag frá degi munum vjer una verr
og verr við þá dönsku ihlutun, nema
fullkomin bragarbót verði gjörð. Jeg er
sannfærður um, að hæstv. ráðh. hefir með
þessari »formel teoretisku* kenningu
gengið inn á meira en hann ætlaði sjer
að ganga inn á, gengið inn á hluti, sem
eru ósamrimanlegir fyrirvara Alþingis.
Og undarlega væri þá komið skapi Alþingis, ef það vildi taka undir með ráðherranum og segja: Vjer viðurkennum,
að öll ríkisráðsdeilan sje »formelt teoretiskt« spursmál. En þetta ætlast tillögumennirnir í efri deild til, að sú
háttv. deild lýsi yfir, en hæstv. ráðh.
verður að koma í veg fyrir, að þvi
verði lýst yfir. Þingið 1911 sýnir best
af öllu, að oss var fult alvörumál að
taka málin alveg út úr ríkisráðinu. Og
þó þingið 1913 færi þá millileið í málinu, að fela konungi að ráða uppburðinum, þá var með því 'meiningin, að
fá viðurkenningu konungs á þvi, að vjer
gætum sjálfir með honum ráðið uppburðinum, en á móti því, að málin væru
fyrst um sinn borin upp i rikisráði.
Með öðrum orðum, af þingsins hálfu er
það sett sem skilyrði fyrir uppburðiuum i ríkisráði, að vjer á sinum tima
gætum tekið málin undan danska kontrollinu út úr ríkísráðinu. Og því lagði
þingið svo mikla áherslu á það atriði,
að úrskurðinum mætti breyta eins og
hverjum öðrum konungsúrskurði ? Einmitt af því, að það vildi eiga á sínu
valdi, að draga málín undan danska
eftirlitinu.
En því verr, eins og jeg hefi marg
tekið fram, ráðherrarnir eru sammála
um, að 8pursmálið sjeeingöngu »formelt
teoretiskt« og konungur vor felstá þetta.
En það, sem ráðherrarnir eru ekki sammála um, hvað er þá það? Forsætis-r
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ráðherrann segir, að danska skoðunin
á þessu máli sje sú, að uppburðinum
megi ekki breyta, nema jafntrygg skipun komi í staðinn.
Með öðrum orðum, þarna leggur forsætisráðherrann aftur áherslu á það, að
eftirlitið, sem nú sje, þurfi að haldast
áfram, því sú skipun, sem nú er, er
undir eftirliti dönsku ráðherranna. Og
enn segir forsætisráðherrann, til frekari
áherslu, að eftirlitið þurfi að vera, vegna
sambandsins milli Danmerkur og íslands. Ráðherra íslands vísar aftur til
fyrirvara Alþingis og telur sig þarna
hafa mótmælt forsætisráðherranum. Við
skulum ganga inn á, að hjer sje um
mótmæli að ræða, en hvað skeður svo
á eftir? Eftir að hans hátign konungurinn hefir heyrt báða ráðherra sina tala,
tekur hann upp orð forsætisráðherrans,
þar sem hann lýsir dönsku skoðuninni,
og segir, að Alþingi megi ekki búast
við, að hann breyti uppburðinum, nema
jafntrygg skipun þeirrí núverandi sje
gjörð. Með öðrum orðum, konungur
tekur alls ekki til greina mótmæli íslandsráðherrans, en tekur þvert á móti
upp skoðun forsætisráðherrans. Allir
skilmálar konungsvaldsins eru á þá leið,
að slá því föstu, að eftirlítið á málunum sje nauðsynlegt. Einmitt á þetta eftirlit leggja Danir aðaláhersluna, og
jeg þykist viss um, að Danir mundu
ganga inn á, að málin væru tekin út úr
ríkisráðinu, ef þessu >formella kontrolli«
væri slegið föstu á einhvern hátt. Þeir
menn eru til, sem halda því fram, að
konungur segi orð sin í rikisráðinu fyrir
eigin reikning, eða með öðrum orðum,
að enginn beri ábyrgð á þeim. Ef svo
væri, þá ’gæti kritik á orðunum verið
crimen lœge majestatis, en konungurinn
er vitanlega ábyrgðarlaus, og þvi hljóta
orðin að vera töluð á ráðherra ábyrgð.
En á ábyrgð hvaða ráðherra? Væntanlega á ábyrgð íslandsráðherrans. En

ef svo væri, þá neitar konungur með
því, að taka fram dönsku skoðunina á
ábyrgð íslandsráðherra, fyrirvara Alþingis, og ef þingið lætur þar við sitja,
þá felst það á það, eða afneitar einnig
sinum fyrirvara. Aðrir hafa sagt, að
íslandsráðherrann gæti ekki tekið ábyrgð
á þeirri skoðun, sem hann í rikisráðinu
hafi rjett áður mótmælt hjá foraætisráðherranum, en þar til er því að svara,
að íslandsráðherrann, eftir að konungur
hefir heyrt þau mótmæli, án þess að
taka tillit til þeirra, undirritar, og fellur með því frá mótmælunum og beygir
sig undir konungsviljann.
En hugsum oss nú, að íslandsráðherra
beri ekki ábyrgð á öðrum orðum konungs en þeim, sem væri i samræmi við
skoðun hans — hver ber þá ábyrgð á
hinum orðunum? Auðvitað foraætisráðherrann. En ef svo er komið, að
konungur tekur ákvörðun i þessu máli
á ábyrgð íslandsráðherrans og forsætisráðherrans, þá sjest best, hvað orðið er
af sjermálarjettinum. Og segjum loks,
að alt, sem konungur segði, væri á
ábyrgð forsætisráðherrans, þá hefir íslandsráðherrann með undirritun sinni
gengið að þeim skilyrðuin, sem konungur setur á ábyrgð foraætisráðherrans,
og þá er kominn á gamli samningurinn,
sem hæstv. ráðherra ámælti Hannesi
Hafstein fyrir að hafa gjört í ríkisráði
20. okt. 1913.
Þá er eitt eftir minum skilningi mjög
athugavert í orðum konungsvaldsins, og
það er tilvisunin til fyrri rikisráða; þó
hún liti mjög sakleysislega út, þá er
jeg sannfærður um, að með henni er
verið að byggja brú milli þess, sem nú
gjörist og fyrri rikisráða, og sýnir það, hvað
konungsvaldið heldur öllu fastí þessumáli.
Því hefir verið haldið fram, að opið
brjef frá 20. okt. 1913 úr sögunni. En
hvernig þá? Annað hvort þyrfti að
upphefja það, eða þá eitthvað verður
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að vera í þessum nýju skilmálum, sem
útilokar það? En hvað er það í þeim,
sem útilokar það? Ekki neitt, sem jeg
sje. Hæstv. ráðh. kann nú að segja, að
samkvæmt fyrirvaranum hefði ekki
verið ætlast til, að afturkalla opna
brjefið; það er rjett. En ef fyrirvarinn
hefði verið tekinn til greina, þá var
opna brjefið þar með óbeinlinis afturkallað; en nú er fyrirvarinn ekki viðurkendur, og því stendur opna brjefið í
allri sinni dýrð í fullu gildi.
Hæstvirtur ráðherra er því verr og
miður lentur á sama skeri og H. H. En
það, sem hann þá skoðaði sem sker,
heitir nú höfn. — Hringferðin er fullkomnuð.
En þegar vjer nú lítum fljótlega yfir
þetta mál, það sem hefir gjörst í því, þá
verð jeg að taka fram þau atriði, sem
jeg hefi margoft tekið fram, en ekki
fyrr en nú á Alþingi.
Hverjar eru kröfur vor íslendinga i
þessu máli?
Vjer viljum ráða einir með konungi
uppburði sjermála vorra.
Um þetta deilum vjer ekki.
En um þau goðasvör, sem konungsvaldið hefir gefið oss í hvert skifti, deilum vjer.
Eftir ríkisráði 20. október 1913 taldi
H. H. sjermálarjetti vorum borgið.
Vjer Sjálfstæðismenn mótmæltum því
allir.
Eftir rikisráðsfundinn 30. nóv. töldu
sambandsmenn sjermálarjetti vorum
borgið með svörum konungsvaldsins.
Vjer mótmæltum að sjálfsögðu.
Og nú loks eftir siðasta ríkisráðsfundinn er sami ágreiningurinn um málið.
Með öðrum orðum, svör konungsvaldsins hafa jafnan orkað tvímælis. Um
þau hefir verið deilt. Og engin furða
er, þótt um þau hafi verið deilt. Svörin hafa verið og eru enn, vafin í svo
miklar umbúðir, að menn hafa flækst i

sjálfum umbúðunum. Svörin eru þannig
vaxin, fela í sjer svo margar lögfræðilegar krókaleiðir, að alls ekki má búast
við því, að menn alment geti verið vissir um, hvað felst í svörunum. Er þá
rjett, að taka á móti svörunum þannig
vöxnum, að þjóðin á erfitt með að skilja,
hverju svarað er ?
Er ekki með því verið að leggja seinasta úrskurðinn í þessu máli í hendur
sjerfræðinganna, lögfræðinganna? Og er
það holt fyrir heila þjóð, að eiga sjálfstæðið undir því, hvernig þeir einir Hta
á málið?
Er ekki sjálfsagðara að fara beinni
leiðina, biðja um hrein og ótvíræð svör?
Og er þessu máli yfirleitt svo farið, að
svörin gætu ekki verið skýr og ótvíræð?
Vi88ulega ekki. En sannleikurinu er
sá, að óskýru svörin eru neitun rjettarins, því ef viðurkenna ætti rjettinn, þá
væru engin útlát að gefa greinileg svör.
í rikisráði 30. nóv. lagði jeg málið
skýrt fram, og vildi fá skýr svör, — á
því fjell jeg sem ráðherra.
En hitt þykir mjer meira umhugsunarefni, ef skýru ótvíræðu leiðirnar hjer
í þessu landi verða skoðaðar á sama
veg og danska valdið skoðar þær.
Persónulega tek jeg mjer það ekki
nærri, — en framtíðarpólitík okkar má
ekki við þvi, að hreinni leiðirnar verði
oft snúnar úr höndum vorum.
En er nú ekki siðasta smiðshöggið
riðið á í þessu máli? Vissulega, að því
leyti til, að stjórnarskráin er staðfest.
En hins vegar hlýtur þó nú að ákveðast, eftir afstöðu þingsins til hinna nýju
staðfestingarskilmála, að hverju leyti
þeir binda iandið. Jeg vil hreinskilnislega skýra frá því, að hreinasta, öruggasta, tvímælalausasta leiðin i þessu máli
hefði verið sú, að mótmæla skilmálunum og sanna umboðsleysi ráðherrans.
En þessa leið hefl jeg ekki farið, af því
mjer var ljóst, að svo mikla karlmensku
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hefir þetta þing ekki, að til neins sje
að fara þá leið, enda liggja til þess
margar ástæður, sem jeg að svo stöddu
mun ekki minnast á.
En í stað þess hefi jeg og meðflutningsmenn minir komið með þá tillögu,
sem hjer liggur fyrir. Tillagan er öryggisráðstöfun. Hún er þannig orðuð,
að allir, af hvaða flokki sem eru, sem
vilja fara varlega í málum vorum út á
við, geta greitt atkvæði með henni.
Tillagan fer fram á það, að háttv. Nd.
lýsi landið óbundið af öðrum skilmálum
fyrir staðfestingu stjórnarskrárinnar en
þeim, er felast í fyrirvara Alþingis.
Það er allra hluta sjálfsagðast, að vjer,
sem lítum svo á, að Alþingisfyrirvaranum sje ekki fullnægt, leggjum mikið
kapp á, að tillagan sje samþykt; það er
allra hluta sjálfsagðast, að þeir, sem eru
í vafa um, hvort skilyrðunum sje fullnægt, greiði atkvæði með þessari tillögu.
En þá er loks að lita á, hvernig afstaða
þeirra manna verður til tillögunnar,
sem fullvissir eru um, að fyrirvaranum
sje fullnægt. Jeg hefi reynt að setja
mig i þerra spor, og þá sjerstaklega i
spor hæstv. ráðherra.
Einnig frá þessu sjónarraiði virðist
mjer allra hluta sjálfsagðast, að tillagan
sje samþykt, því að bæði er nú svo, að
öllum getur skjátlast í skoðunum sinum,
og svo er hitt, að það væri óneitanlega
ákjósanlegt fyrir hverja stjórn sem er,
og fyrir Alþingi alt, að þau yrðumálalokin, að engum stæði óbugur af þeim.
Svona horflr málið áreiðanlega víð,
þegar litið er á það með landsheill fyr*
ir augum; en hvernig það lítur út, eftir
flokksáhuganum, það get jeg ekki dæmt
um.
En í svona málum eiga flokkadeilurnar að víkja fyrir landsheillinni; í svona
málum ber hverjum ráðherra sjerstaklega að vera ráðherra alls landsins.
Alþt. 1915. B. III.

Enn þá á seinasta augnabliki treysti
jeg þvi, að þessi háttv. deild samþykki
þessa öryggisráðstöfun.
Sú von byggist aðallega á því, að jeg
treysti þvi, að háttv. deild, þegar í alvöruna er komið, muni sjá, að skylda
vor allra er, að láta ekki undir höfuð
leggjast, að gjöra nokkra þá röðstöfun,
sem gjöri aðstöðu vora öruggari.
í sjálfstæðismálum vorum eigum vjer
vanalega Dani á móti oss i einum
hnapp.
Ef vjer bærum giftu til að standa allir
saman um áhugamál vor gegn erlendu
valdi, þá værum vjer lengra komnir en
nú er raun orðin á.
Getur þessi tillaga ekki sameinað oss,
þessi tillaga, sem er eingöngu öryggisráðstölun, og borin fram með þeim einlæga huga, að styðja afstöðu voraút á
við ?
En hvernig sem málinu reiðir af hjer
í háttv. deild, um eitt er jeg viss, ef
þjóðin ætti að greiða atkvæði um till.
þessa, þá er enginn vafi á þvi, hvernig
atkvæðin fjellu.
Hjer stöndum vjer nú, fulltrúarnir, i
nafni þjóðarinnar. Vjer höldum nú seinasta þættinum i þessu máli i höndum
vorum.
Á þe88i þáttur að verða að sterkum
lið í sjálfstæðisbaráttu vorri, sem siðár
megi vitna til — eða á hann að vagga
OS8 inn í andvaraleysið og vefja oss
fastar og fastar inn i umbúðirhar, sem
erlent vald heflr vaflð um sjálfstæðisóskir vorar?
' Jeg treyStí því, að þegar atkvæði fallá i
þessu máli, gleymum vjer öllu öðrh en
þyi, að landið á i hlut.
Svo endurtek jeg það — þesSitíllaga
er komiú fram að eins sem öryggisráðstöfun, hefir ekkert annað mark.
Ráðherra: Jeg þarf ekki að svara
123
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löngu máli. Ræða háttv. frummælanda
(S. E.) var nokkuð á annan veg en jeg
bjóst við. Jeg átti von á stórskotahríð
frá honum, en raunin er orðin nokkuð
önnur. Endir ræðu bans virtist mjer
eiga að vera nokkurs konar öryggispípa fyrir frelsi landsins. Þetta hlýt
jeg að segja að eru vonbrigði, eftir allan þann mikla gauragang og þau miklu
ólæti, er hafin hafa verin hjer i bænum af hálfu nokkurra manna og háttv.
fram8ögum. (S. E.) hefir einna helst
staðið fyrir. Hugði jeg, að þeir herrar,
andstæðingar mínir, yrðu mjög æstir,
færu grenjandi og bitu í skjaldarendur,
eins og berserkja var siður til forna.
Ekki er þó svo að skilja, að mjer falli
það miður, að heldur er gætt hófs. En
þótt tillaga sii til þingsályktunar, er
háttv. framsm. (S. E.) kom fram með,
eigi ekki að vera neitt annað en öryggisráðstöftin, þá hygg jeg þó, að í henni
felist annað og meira. Hún gæti ekki
verið komin fram, nema flutningsmaður
áliti, að jeg hefði gjört eitthvað annað
en jeg átti eða mátti gjöra í rikisráðinu
19. júní þ. á. Og þar sem öllum er
kunnugt, að jeg á að hafa, eftir skoðun
Ingólfsmanna, viljandi eða óviljandi tefit
frelsi landains i voða, þá furðar mig
ekki, hvað tillagan er hörð. Jeg bjóst
við grenjandi hríð úr sorta þeim, er lá
i loftinu. Jeg hafði búist við vantraustsyflrlýsingu og siðan landsdómsákæru.
Vera má, að hægt sje af stað farið og
þetta sje forynja eða undanfari einhvers
meira.
Hjer í deildinni hefir háttv. framsra.
(S. E.) reynt að rökstyðja það, að í tilefni af Btjórnarskrárstaðfestingunni 19.
júni þ. á. felist ýmislegt það, er þingið
1914 hafi ekki gefið heimild til. Þetta
er skoðun flytjanda tillögunnar og hans
fylgifiska, sjerstaklega >Ingólfs«. Þeir
prjedika nú sýkut og heilagt, að rjetti
landsins sje steypt i glötun, eða að

minsta kosti sjeu þar mikil spjöll á orðin, ef þingið kæmi ekki fram með eftirvara, er afneiti þvi, er jeg hefi gjört.
Mjer hafa fallið illa þessar aðfarir þeirra,
ekki mín vegna, heldur vegna annars.
Þar sem þessir menn hafa prjedikað, að
frelsi og rjettur landsins sjeu fyrir borð
borin, þá munu bæði innlendir og útlendir óvinir landsins hagnýta sjer þessi
ummæli þingmannanna síðar meir. Og
er vjer höldum því fram, að engu hafi
verið glatað, koma þeir með ummæli
þessara manna, til sönnunar rjettleysi
landsins. Gengur þetta svo langt, að
eitt blað hjer í bænum er stórfegið og
prentar með stóru letri, ef útlendur
blaðamaður 6egir, að frelsi voru sje
glatað og vjer höfum komið illa og
ómannlega fram við landið okkar. Þeir
hrína upp af kæti yfir þessu, þessir íslensku ættjarðarvinir, er nú þykjast
einir vilja varðveita frelsi landsins. Jeg
skil ekki þessa föðurlandsást.
Síðast í dag hjelt einn aðalfrömuður
þessara manna langa ræðu, þótt hæg
væri og þingleg, um það, að rjettindum
vorum sje í voða teflt. Hann rakti sögu
málsins nokkuð.
Sem kunnugt er komst ákvæðið >i
rikieráði* inn 1903, er Alberti taldi það
'forfatningsmæssig Nödvendighed«, að
mál vor væru þar borin upp fyrir konungi. Þá reis upp fiokkur í landinu, er
taldi grundvallarlög Dana lögleidd hjer
og sjermálarjett vorn þar með eyðilagðan. Ef þetta er rjett, þá gat ekkert i
húfi verið í vor. Ýmsir eru nú á þeirri
skoðun, að sjermálarjetti vorum hafi þá
verið glatað. Og ef sú skoðun væri
rjett, hvernig ætti jeg þá að drepa líkið? Sennilega hörfa þeir nú frá þessari skoðun. Árið 1907 er málið tekið
upp, rikisráðsákvæðið felt burtu, en
málið varð þá óútrætt. Alþingi 1911
afgreiðir svo frumvarp; orðin »í ríkisráði« voru feld í burtu, án þess nokkuð
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kœmi í staðinn. Eigi svo að skilja, að
sannað væri, að tilgangur þingsins hafi
verið sá, að málin yrðu ekki borin upp
i rikisráði, heldur var það tilætlunin,
að konungur geti látið bera málin upp
fyrir sjer þar, er hann vildi. Konungur lætur þá ráðherra (Kristján Jónsson)
flytja þinginu 1912 þau skilaboð, að
hann fallist ekki á þetta, nema lög um
samband landanna verði áður sett og
samþykt. Alþingistiðindin 1912 bera
þetta með sjer. Árið 1913 er málið aftur tekið fyrir á Alþingi. Fann þá einhver upp það snjallræði, að málin skyldu
borin þar upp, sem konungur ákvæði.
Búist var þá eindregið við sjerstökum
konungsúrskurði um uppburðinnáábyrgð
ráðhena Islands. En að ætlast bafi
verið til að koma málunum út úr rikisráðinu, sjest hvergi og er hreinasti misskilningur. Kvað svo ramt að þessu,
að einn þingmaður í Nd. kallar þetta
grimuklædda rikisráðssetu. Það var hv.
2. þm. G.-K. (B. K.). Jeg tek þetta
fram af þvi, að sagt hefir verið, að jeg
hafi skýrt ranglega frá þessu á fundi. .
Og hvar stendur það skrifað, að málin
hafi að eins átt að vera borin þar upþ
til bráðabirgða ? Má líka nærri geta
um þetta, þar sem hv. 1. þm. Eyf. (H. H.)
Ijet í ljós vafa um, að konungur mundi
geta fallist á orðin >þar sem konungur
ákveður«. Svo kemur fyrirvarinn 1914,
og hann ber ótvírætt og ómótmælanlega
með sjer, að tilgangurinn væri að bera
málin upp í rikisráði. Fyrirvarinn endar á þessa leið: >Heldur Alþingi því
þess vegna fast fram, að uppburður sjermála íðlands fyrir konungi i ríkisráði
Dana* o. s. frv. Ut úr þessu er ekki
hægt að smokra sjer.
Þvi næst vjek háttv. flutnm. (S. E.)
sjer að því, er gjörðist 20. okt. 1913.
Jeg játa það, að jeg var ekki á sama
jnáfi og háttv. þáverandi ráðherra (H.

H.), enda álít jeg, að hjer sje um annað að ræða. Jeg furða mig ekki á því,
að háttv. fiutnm. (S. E.) heldur þessu
fram, en á hinu furðar mig, að háttv.
þingm. N.-ísf. (Sk.Th.) tekur í sama
strenginn. I sinu góða blaði, Þjóðviljanum 1913 (27. árg.) tbl. 56, segir hann
eftir málalyktirnar 20. okt. 1913:
Flokksstjórn sjálfstæðismanna hefir
íhugað þetta atriði nýskeð, og niðurstaðan þar orðið sú, að sjálfeagt
sje, að vjer ráðum engu síður til
nú en áður en konungssvarið barst
oss, að stjórnarskrárfrumvarpið sje
samþykt óbreytt á aukaþinginu að
sumri .... aðalatriðið, að danskir
ráðherrar blandi sjer eigi inn i málin, og yfii'lýsing Zahle’s fjekkst um
það. Hitt, þ. e. hvar málin eru
borin upp fyrir konunginum — hvort
það er gjört í rikisráðinu eða einhversstaðar annarsstaðar — skiftir
oss á hinn bóginrt alls engu, en þvi
hefir á fyrrgreindan hátt, þ. e. með
úrfellingu rikisráðsákvæðisins úr
stjskr., verið slegið föstu, sem fyrr
getur.
Því næst felst háttv.. þingm. N.-ísf.
(Sk. Th.) á orð Zahles, þar sem Zahle
segir, að uppburðurinn í rikisráði sje
til þess, »að dönskum ráðgjöfum yðar
hátignar veitist kostur á hluttöku i dómi
um, hvort í lögum eða ályktunum, sem
ráðherra íslands ber upp, felist ákvæði,
er varði sameiginleg ríkismálefni, er
að eins verði tekin ákvörðun um i sameiningu við dönsk löggjafarvöld*.
Jeg get ekki betur sjeð en háttv. þm.
(Sk. Th.) hafi gjört sig ánægðan með
orð Zales, þetta svokallaða »kontrol«. Á
þingi 1914 var svo hv. þm. N.-ísf. (Sk.Th.)
með fyrirvaranum en eftir þvi,er jeg hygg,
aðallega til þess, að ekki yrði ágreiningur í flokknum, er hann hefir álitið að
gæti spilt. Það er aðallega tvent í mála183*
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lyktunum 20. okt. 3913, er sjálfstæðismönnum fjell illa, sem sje, að breyting
áskipulaginu væri bundin við staðfestingu nýrra sambandelaga, og auglýsingin
í í)anmörku. Þeir, sem vilja lesa umræðurnar 19. júní þ. á., hljóta að sjá,
að hvorugt er lengur til fyrirstöðu.
Þá hjelt háttv. flutnm. (S. E.) því fram,
að fyrirvarinn sje óbrotinn. Getur vel
verið að svo sje fyrir hans góða höfuð,
en sumir hafa þó látið alt annað í ljós.
Háttv. þingm. N.-Þing. (B. S.) var reiður yfir því i fyrra, hversu loðinn hann
væri. Og jeg heyri, að þeir eru enn
ösammála um þetta atriði.
Takmark fyrirvarans var, að fyrirbyggja að nokkuð það yrði gjört i framkvæmdinni, er að óliði gæti komið, (sbr.
»áskilur«.Og nú heflr konungur fallist á
fyrirvarann. Og andstæðingar mínir
hafa játað, að ekki hafí þurft beinnar
viðurkenningar við, heldur óbeinnar.
Þess vegna er nóg, að ekki komi neitt
það fram bjá konungi, er brjóti í bág
við fyrirvarann. Jeg hefi ekki heldur
skilið svo framkomu háttv. fyrrv. ráð.
(S. E.) í ríkisráðinu 30 nóv. 1914 svo,
að hann hafi ætlast til, að fá beina viðurkenningu, enda nú fengin viðuikenning hans sjálfs um, að eigi hafi svo
verið.
Jeg skal nú leyfa mjer í stuttu máli
að ganga í gegn um umræðurnar í ríkisráði 19. júní þ. á. Það er þá fyrst
»Forestillingen«, sem 1. þm. G.-K. (B.
K.) sagði á þingmálafundi i Hafnarfirði,
að væri í samningsformi. (Bjöm Kristjánsson: Danir segja það sjálfir). Enginn danskur maður er til svo skyni
skroppinn. Fyrst er þar skýrtfrásamþykt stjórnarskrárinnar á Alþingi 1913
og 1914. Þá kemur fyrirvarinn í danskri
þýðingu (þeirri sömu og 30. nóv. 1914).
Síðan kemur skýrsla um það, að enginn
andblástur hafi komið fram um það, að
málin yrðu borín upp í rikisráði. Og nú

viðurkenna andstæðingar minir, að það
sje rjett. Þá er nefndur geigur sá, er
korai fram i þingsályktunartillögunni og
sagt, að hann sje sprottinn af ótta við
það, að auglýsing sú í Danmörku, sem
boðuð var um afstöðu konungs til úrskurðarins, mundi verka sjerstaklega á
ríkisTjettarlegt eðli úrskurðarins. Þessu
er ekki neitað. Svo er ein dauðasynd,
er jeg á að hafa gjört mig sekan i,
er jeg segi, að þessi geigur sje forralegs
fræðileg8 eðlis. Því verður ekki neitað,
að þessu er þannig farið, þótt andstæðingar mínir segi, að hann sje meira.
Háttv. flutnm. (S. E.) talaði um »kontrol« í þessu sambandi og einhverja
»praktiska lilið«. Þessu víkur nú svo
við, að meðan málin eru borin upp í
ríkisráðinu, veit íslandsráðherra hverjir
um þau tala og hvað þeir tala, og á
stjórnskipulegan rjett til þess, að svara
þvi. Það er rjettur hans og skylda, að
mótmæla, ef þess þarf. Ef einhver atriði koma fram í danskri löggjöf, sem
fara í bág við rjett ísJands, þá er honum rjett og skylt, að mótmæla. Og
sama rjett eiga danskir ráðherrar, ef íslensk löggjöf skyldi fara í bág við rjett
Danmerkur. Þetta er jafnræði frá lagalegu sjónarmiði og engum heilbrigðum
manni dettur í hug, að halda því fram,
þótt mótraæli hafi komið fram í ríkisráði gegn einhverju íslensku löggjafarmáli, að íslandsráðherra hafi þar með
gjört það að samraáli. Það væri viðlíka viturlegt, eins og að halda því fram,
að maður öðlaðist eignarrjett á túni annars manns, ef hann ræki á það kýrnar
sínar. Það stendur ekki í neins manns
valdi, að hamla því, að hans hátign,
konungurinn beri sig saman við hvern
þann mann, scm hann trúir, og þá er
komið »faktiskt kontrol«, svo að í framkvæmdinni verður enginn munur á
þessu, og þá er atriðið sannarlega formlegs fræðilegs eðlis, úr því að við get=
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um ekki losað um þessi mál, eins og
sambandið nú er. Hitt er annað, að
við höldum því fram, að það, hvar mál
vor -sjeu borin upp, sje sjermál vort, og
gjörum ekkert það, er geti svift okkur
þeim rjetti, sem við teljum okkur þar
eiga.
Siðan leggur íslandsráðherra það til,
að konungur staðfesti stjórnskipunarlögin með tilvitnun til þess, sem hann
sjálfur (íslandsráðherra) hefir talað. I
þessu felst þó væntanlega ekkert rjettarafsal. Þetta var nú sjálf »Forestillingen«, og á hana skrifar svo konungur
eftir venju: »lndstillingen bifaldes*. En
með því nú að Danir hafa ætíð haft
aðra skoðun á málinu en þá, er jeg
fylgdi, þá hefir nú forsætisráðherrann
talið sjer rjett og skylt að taka fram
skoðun Dana. Jeg hefi nú reyndar
heyrt það sagt, að jeg hefði þá átt að
segja honum að þegja. (Skúli Thoroddsen: Var það ekki rjett?). Jeg skal
láta »Þjóðviljann«. frá 1913 svara því.
Þar stendur svo, að atburðirnir í ríkisráði 20. okt. það ár, hafi engin áhrif á
afstöðu flokksins til málsins, og að Zahle
hafi sagt, að ekki yrði hlutast til um
málin, nema að athuga, að ekki felist i
þeim-------ete. Allir sjá að þessi hv.
þm. (Sk. Th.) hefir þá ekki talið það nema
rjett, sjálfsagt og óskaðlegt, þótt forsætisráðherrann talaði þetta. (Skúli Thoroddsen: Þetta er »probatio diabolica*!
Það er tekið fram í blaðinu, að forsætisráðherrann hefði ekki átt að blanda
sjer í sjermálin). Það er satt, að þar
stendur, að það væri »leiðara«, að því
skyldi ekki vera mótmælt, en það raskar ekki því »reella«, og þá býst jeg nú
við, að við sjeum komnir yfir þetta örðuga atriði. Enda fór jeg alveg eins að
og háttv. þingm. vildi, því að jeg taldi
það rjett, að taka til máls á eftir forsætisráðherranum og lýsa yfir þvi, að
jeg væri honum ekki samdóma um

þetta atriði, — gæti ekki fallist á skoðun
hans.

Þá loks talar hans hátign, konungurinn. Jeg hafði nú áður sýnt fram á
það, að ekki væri ágreiningur um það,
að málin yrðu borin upp i rikisráðinu,
og þau orð tekur hann upp. En svo
kemur þessi >kriminella« setning: »Eins
og jeg hefi áður sagt í rikisráði«, og
haldið er fram að eigi að taka yfir alt
það, er hann hafði þar áður sagt um
málið, fyrr og siðar. Það sjer nú hver
maður, sem les setninguna til enda, og
annars skilur mælt mál, að þetta nær
ekki nokkurri átt, því að hvorki eru
skilyrðin frá 20. okt. 1913, nje 30. nóv.
1914 tekin þar upp, og engin tilvísun er
þetta i eiginlegri merkingu, enda held
jeg að háttv. flutningsm. (S. E.) sje ekki
á því, að þetta sje svo, heldur sje hann
hins vegar hræddur við það af einhvers
konar hjartveiki, að ef til vill kunni að
mega lita svo á.
Jeg veit ekki glögt, hvort hv. flutningsm. (S. E.) meinti það, — en svo
virtist þó helst vera — að opna brjefið
frá 20. okt. 1913 væri enn í gildi. Ef
það væri rjett, þá hefði það einnig haldist í gildi, ef hann hefði tekið við staðfestingunni með þögn konungs, enda
hafa ýmsir haldið þvi fram, t. d. háttv.
2. þm. N.-Múl. (J. J.) og háttv. þm. N.Þing. (B. Sv.). En nú vill svo vel til,
að konungur hefir hjer alt önnur ummæli, en í opna brjefinu. Þar var svo
um mælt, að engin breyting gæti á uppburðinum orðið, nema staðfest væru ný
sambandslög, en hjer segir konungur
að eins, að Alþingi »megi ekki vænta
þe8s«, að því verði breytt »i sinni stjórnartíð«. Hann segir hvergi, að breyting
á konungsúrskurðinum skuli bundin við
ný sambandslög, nje að til- þess þurfi
neinn atbeina danskra stjórnarvalda, en
það vat* kjarni fyrirvarans, að honum
yrði breytt án þeirra íhlutunar. Kon-
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ungur segir ekkert, sem komið geti í nú eitt harðvitugt sjálfstæðisblað, »Isbága við það, að honum verði breytt lendingur«, sem kemur út á Akureyri.
þannig, og ef það er rjett, sem háttv. (Sigurður Eggerz: 0, það er nú ekki
flutningsmaður hjelt fram, að ekki hafi sjerlega harðvítugt). Það er fult • eins
þurft yfirlýsingu konungs berum orðum eindregið og háttv. flutningsm. (S. E.),
til þess, að fyrirvaranum væri fullnægt, en það fagnar því eindregið, að stjórnþá er þetta líka nóg. Þvi að ef ekkert arskráin hlaut staðfestingu með þeim
er sagt eða gjört, sem kemur í bága skilmáluro, sem orðið er, og telur gott,
við orð fyrirvaran8, þá er það sama að jeg skyldi bera gæfu til að fá málsem þegjandi viðurkenning á honum, og inu framgengt, svo vel sem raun
ekkert slíkt hefir verið gjört eða sagt, varð á.
er brjóti bág við fyrirvarann.
Jeg skal nú ekki segja, hvernigþjóðHáttv. flutningsm. (S. E.) endaði ræðu in kann að líta á þessa tillögu, en eftir
sina á því, að ef þjóð vor ætti nú að þeim gögnum, sem fyrir liggja, ætti
greiða atkvæði um þessa tillögu, þá ekki að vera mikil von um yfirgnæfmyndi ekki standa á >já«-unum. Jeg andi atkvæðafjölda meðal kjósenda landsveit ekki vei, á hverju hann byggir þá ins með henni. Það eru nokkrir kjósskoðun. Ekki verður það að minsta endur hjer í einu kjördæminu, sem
kosti sjeð af þeim þingmálafundum, sem hneigjast að skoðun háttv. fiutningsm.
haldnir hafa verið síðan staðfestingar- (S. E.) í þessu máli, sem hann segir að
skilmálarnir voru kunnir orðnir, að kjós- svo miklar umbúðir sjeu um, að engir
endur hafi verið óánægðir með það, sem aðrir en lögfræðingar geti ráðið við
gjört var. Að vísu var einn fundur það. Mjer virtist þó ekki betur, en báðhaldinn í Hafnarfirði, þar sem þingm. ir háttv. þm. G.-K. (B. K. og K. D.)
kjördæmisins fengu því framgengt, að treystu sjer ofurvel til að gjöra sjer
kjósendur gáfu sjálfum sjer vantrausts- grein fyrir því út i æsar, þótt ekki sjeu
yfirlýsingu, en fólu þingmönnunum að þeir lögfróðir. Annars er þetta skraf
reyna að botna í málinu. Sá fundur háttv. flutningsm. (S. E.), alt nokkuð út
mun hafa verið einna tvíbentastur. Að i hött, því að er ekki margt torskilið,
vísu var þar feld ánægjuyfirlýsing yfir sem þó er svo merkilegt, að gjöra verðgjörðum stjórnarinnar með 26 :19 atkv., ur sjer grein fyrir því og byggja á þvi?
en það segir ekkert, því að það byggist Eru ekki millirikjasamningar flestir á
á sama grundvelli oghitt, sem sje þeim, frönsku, og er t. d. ekki »Gamli sáttað kjósendur vildu ekki eiga í því, að máli* garaalt og torskilið skjal? Jeg
leggja höfuð sin í bleyti um málið, veit, að háttv. flutningsm, (S. E.) hefir
heldur fólu þingmönnunum það. Hins svo gott »höfuð«, að hann skilur þetta
vegar hefir á mörgum fleiri fundum mál erfiðislítið, ef hann vill.
verið lýst eindreginni ánægju yfir staðÞetta er ekki fiokksáhugamál, og jeg
festingunni, bæði i Borgarfjarðar- og kæri mig ekki mikið um það. Jeg býst
Árnessýslu og i Reykjavík, þar sem við, að allir háttv. þm. muni greiða um
mestur hávaðinn stendur af háttv. flutn- það atkvæði, eins og samviska þeirra
ingsmanni (S. E.). Hitt er satt, að sumir býður þeim. En hitt vil jeg segja, að
þingmálafundir voru haldnir áður en þeir sem álita, að þingviljanum sje fullskilyrðin yrðu kunn, og þeir eru mis- nægt, þeir geta ekki vel verið með tillitari. Sumir hafa talað um* það, að lögunni, því að það er hlægilegt, að
aðferðin væri óviðkunnanleg. Hjer er vera að slá varnagla, sem engin þörf er
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á. Það væri eins og ef einhver færi ekki með festu. En hitt er rjett hjá
að fara í klofhá vatnsstigvjel í brak- hæstv. ráðherra, að þá var skift um
andi þerri, til þess að vera viss um að orðalagið og sett: »Þar sem konungur
bleyta sig ekki, ef hann þyrfti að bregða ákveður*. En þetta er nú í rauninni
alveg sama. Enginn fullorðinn maður
sjer út á götuna.
Bjnrni Jónsson: Þetta mál er að skilur þessi orð öðruvísi en svo, sem
minu viti mjög Ijóst frá upphafi, einfalt nú verður sagt: *Þar sem þingbundinn
og auðskilið. Vera má, að ekki sjeu konungur íslands ákveður eftir tillögmjer allir samdóma um sögu þess, og um íslandsráðh. eins og á hansábyrgð*.
verði jeg því að víkja að henni nokkr- Með þessu er átt við, að málið sje alislenskt sjermál, enda kom þessi skilnum orðum.
Sambandsmálinu, þ. e. samningunum ingur fram á þinginu 1913 í báðum
um samband Danmerkur og íslands, deildum og var auðvitað ekki mótmælt.
Þá varð það næst til tíðinda, að 20.
lauk svo, að Danir virtu oss eigi svars
1909. Þá tók Alþingi aftur upp kröfu- okt. 1913 hafði ráðherra íslands þau
leiðina 1911, því að meiri hluti þjóðar ummæli í ríkisráðinu, að hann gekk
og þings taldi þá staðreynt, að eigi væri þar inn á alt annan skilning, þar sem
semjandi við Dani. Þingið gjörði þá samið var um málið á þann hátt, að
ýmsar breytingar á stjórnarskráuni, og það hefði eigi orðið á voru valdi, ef
þar á meðal var sú, að rikisráðsákvæð- þing og þjóð hefðu samþykt gjörðir hans
ið var tekið úr henni. Var það gjört í eftir á. Þjóðin aftók það í kosningunþeim tilgangi, að sýna og sanna, að þetta um og þingið setti það skilyrði fyrir
ákvæði væri íslenskt löggjafarmál. Gjört staðfestingu stjórnarskrárinnar, að úrtil þess, að herða á orðum háttv. 1. þm. skurður konungs i þessu máli yrði »skoðEyf. (H. H.) og fleiri manna úr hans aður sem hver annar íslenskur konungsflokki um það efni. Manna, sem höfðu úrskurður<. Það er með öðrum orðum,
jafnvel látið það um mælt, að þeir skyldu að ekki yrði dregið úr rjettum skilningi
ganga i Landvarnarflokkinn, ef það á orðum stjórnarskrárinnar. Því að
sýndi sig, að vjer fengjum ekki ráðið þingið vissi vel, hvað það hafði ætlað
þessu máli fyrir Dönum. Þetta átti að sjer: að flytja þetta ákvæði fráislensku
vera til þess að undirstrika þessi orð löggjafarvaldi yfír i hendur hins íslenska
þeirra og sanna það, sem rjett er, að úrskurðarvalds, til þess að sanna með
það vald, sem setur lög, og það eitt, þeim flutningi, að dkvœðið um það, hvar
hljóti að geta breytt þeim. Varð alt íslensk mál sjeu borin upp fyrir konungi,
þingið á einu máli uin þetta. En konung^ sje að öllu leyti á valdi vor Islendinga.
ur sagðist eigi mundu geta fallist á Þetta getur enginn vjefengt, því að það
þessa breytingu og stjórnin lagði málið var öllum vitanlegt, sem þá sátu á þingi,
eigi fyrir þingið 1912, og gekk málið bæði af flokkafunda-umræðum og öðrekki fram á þvi þingi. Næsta ár, 1913, um viðræðuin manna á milli, fyrir utvar það enn tekið upp, og enn-varætl- an umræðurnar i sjálfum þingsalnum.
un þingsins hin sama, enda hafði það Utan um þetta er ekki hægt að komast,
aldrei verið reynt til þrautar 1911, hvort og því er það ekki rjett, að fyrirvarinn
konungsvaldið myndi eigi láta undan, væri óskilmerkilegur. Hann var skýr.
Það er nú af þessu auðsætt, að hverjþví að 8tjórnin hætti við að leggja málið fram, og það kom aldrei til úrslita. um manni var það gjörsamlega óheimNú vildu menn sjá, hvort málið ynnist ilt, að ábyrgjast undirskrift konung^
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undir stjórnarskrána, nema fullnægt
væri þessu ákveðna skilyrði. Bæði er
það öllum vitað, að þingið er æðsta
vald landsins, og að enginn hefir því
vald til að breyta þeim skilyrðum, er
það setur, og eins hitt, að atkvæði þingmanna með stjórnarskránni voru bundin
þessu skilyrði. Þess vegna má enginn
breyta því, nema hann gefi þingmönnum kost á að taka aftur atkvæðin, þ. e.
nema málið sje tekið upp að nýju frá
rótum.
Mönnum er nú í minni það, sem
gjörst hefir í vetur í þessu máli, og þá
síðaBt það, er hæstv. núverandi ráðherra undirritaði með konungi staðfestingu stjórnarskrárinnar, með þeim ummælum, er höfð voru þar um á ríkisráðsfundi Dana 19. f. m. (Einar Arnórsson: Mánaðarafmæli síðan í dag).
Gott, ef hæstv. ráðherra hefir einhverjar
gleðilegar endurminningar í því sambandi, en hins vildi jeg minnast, að
menn greinir mjög á um það, hvort
skilyrði þingsins hafi verið fullnægt
með framkomu hans þar, eða eigi.
Hæstv. ráðh. og nokkrir með honum
segja svo vera, en vjer erum margir
ósammála þeim í því efni. í fyrra
sumar kom oss mjög vel ásamt um það,
sjerstaklega mjer og háttv. 2. þm. Árn.
(E. A.), hvernig staðfestingin ætti fram
áð fara, til þess að skilyrði Alþingis
yrði fullnægt, þ. e. að sannað yrði, að
vjer Islendingar hefðum málið á voru
valdi. Á þann hátt, að konungsvaldið
skíifaði orðalaust uudir, samkvæmt tillögum ráðherrans fyrir ísland, er þá
vitnaði til fyrirvarans í tillögunum og
í- sjálfum úrskurðinum, en engir aðrir
segðu neitt.
Með þessum hætti töldum við mega
fá viðurkenningu þess, að máiið væri
eingöngu á valdi íslendinga, án þess
að afturkallað væri opna brjefið, svo
sem fyrirvari háttv. 2. þm. N.-Múl. (J. J)

fór fram á. Þetta ætla jeg, að komið
hafi fram í ræðu framsm. í Nd., en það
var núverandi bæstv. ráðherra. Þetta
hlaut því að verða sú aðferð, sem ráðherrann krefðist að væri við höfð. Að
minsta kosti var sjálfsagt að vitna til
fyrirvarans í sjálfum úrskurðinum, en
allra sjálfsagðast þó fyrir núverandi
ráðherra, því að í nefndaráliti meiri
hl. i Nd. um þetta mál, þar sem hann
var skrifari og framsm., stendur þetta:
»Jafnframt telur meiri hlutinn
æskilegt til frekari tryggingar, að
i væntanlegum konungsúrskurði
verði skírskotað til þingsályktunartillögunnar á þingskjali 438, ef hún
verður samþykt*.
Þetta gat alt verið Dönum og konungi að meinalausu. Úr því að fyrirvaranum átti að fullnægja á annað borð,
var útlátalítið að láta það í ljós á skýran og ótvíræðan hátt. flitt var að eins
til þess að vekja efasemdir hjá þeim,
sem ekki eru eins trúaðir i þessu máli
og þeir þurftu að vera, til þess að vera
ánægðir með þau málalok, sem nú eru
fengin.
Það var áreiðanlega vilji þingsins, að
yfir lyki milli sin og konungsvaldsins
um þetta mál, og að danskir ráðherrar
væru vandir af þvi, að hamla konungi
íslands að stýra landinu eftir þingræðislögum rjettum. Þessum vilja þingsins
fylgdi fyrverandi hæstv. ráðherra fram
með þeirri festu, er sæmir þingræðisráðherra. Hann gjörði ekki annað en
skyldu sína, og þær þakkir, sem hann
hefir fengið fyrir það, eru ekki annars
eðlis en þær, sem hver maður fær fyrir
að gjöra skyldu sina. Og hefði enginn
íslendingur látið bilbug á sjer finna, þá
er- það min föst og óbifanleg sannfæring, að konungsvaldið hefði látið undan
þinginu og að staðfestingin hefði fengist
með þeim hætti, sem jeg og háttv. 2.
þm. Árn. (E. A.) töldum öruggari í fyrra.
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En íslands óhamingju verður alt að
vopni. Nú er ekki hægt að vita, hvort
konungsvaldið hefði látið undan eða
ekki, þvi að nú er stjórnarskráin staðfest með þeim flækjum, sem kunnar eru
orðnar og framdar voru í rikisráði Dana
19. f. m. Hjer var annari aðferð beitt
en skyldi, en við það skal jeg ekki
dvelja. Jeg vil vera manna friðsamastur, eins og minn er vandi. En það
verð jeg að segja, að umræðurnar í
rikisráðinu voru flóknar, og flóknastar
þó, cf niðurstaðan á að vera sú, sem
hæstv. ráðherra segir, að gengið hafi
verið inn á fyrirvarann. Ef hann gæti
sannað bæði mjer og Dönum, að svo
hafi verið gjört, þá tæki jeg þvi með
fögnuði. En þvi fer mjög fjarri, að
hann hafi gjört það. Ræður hans um
þetta mál hafa verið æði slitróttar, sem
ekki er að furða, þvi að þær hafa aðailega verið stílaðar til þess, að kasta
sinni hnútunni í hvem, en þá er eðlilegt að þráðurinn vilji slitna.
Ef svo ótvíræðlega hefði verið gengið
frá þessu máli, að það gæti ekki orkað
tvimælis, að fyrirvaranum væri fullnægt, þá væri það útkljáð svo, að enginn ágreiningur væri um, að það væri
oss i vil. En i stað þess munu nú einmitt risa af því hinar megnustu deilur,
ef íslendingar leggja ekki allir niður
rófumar.
Nú mun jeg telja fram nokkur af
þeim gögnum, sem Danir munu færa
fram gegn oss í þeirri deilu, hvort sem
það verður fyrir hlutlausum dómstóli,
t. d. i Haag, eða annarstaðar. En hugs*
um 088, að það verði fyrir dómstóli,
sem á að meta þeirra gögn og vor og
dæma um, hvern veg nú standi þetta
rikisráðsmál. Ef vjer hugsum oss það,
þá verður oss ljósara en ella, að vjer
þurfum að hafa einhver gögn til þess
að vinna raálið.
Alþt. 1915. B. III.

Þeir munu segja það fyrst, að öll
meðferð máisins í rikisráðinu sýni, að
konungsvaldið hafi eigi skoðað úrskurð
konungs sem hvern annan islenskan
konungsúrskurð. Og þar með sje skilyrði þingsins haft að engu.
Þeir munu halda þvi fram, að lengra
verði umræðurnar í rikisráðinu danska
19. júní 1915 alls eigi teygðar íslendingum i vil, en að málið sje í sinu
gamla, þokkalega ásigkomulagi (status
quo), og sje þvi efalaust, að rofið sje
skilyrði Alþingis, sem vildi hafa viðurkenning, þótt það heimtaði að eins þegjandi viðurkenningu.
Ef einhver vill efast um, að Danir
muni halda þvi fram, að málið sitji i
sama farinu, þá vil jeg benda þeim
hinum sömu á það, hvað blað dönsku
stjórnarinnar segir 30. júni þ. á.:
>------ En þar sem Einar Amórsson ráðherra, jafnframt þvi, sem
hann leggur þetta frumvarp fram
fyrir konung til staðfestingar, leggur einnig til, að út verði gefinn
konungsúrskurður, sem ákveður, að
íslensk lög og mikilsvarðandi stjórnaaráðstafanir framvegis sem hingað
til verði bornar upp i rikisráðinu,
og þar sem konungur lýsir yfir þvi,
að hann muni ekki á sínum stjórnarárum gjöra neina breytingu á
þessu, nema annað jafn tryggilegt
fyrirkomulag sje sett i staðinn, þá
er í raun og veru það band varðveitt, sem eftir stjórnarskipunarlögunum 1903 er hið eina, sem
knýtir Danmörk, og ísland saman
ríki8rj ettartengslum «.
Þetta gæti blaðið ekki sagt, nema þvi
að eins, að danska stjómin telji skilyrði Alþingis rofið. En úr þvi að danskt
stjórnarblað játar, áð þetta sje eina
bandið, þá ættum vjer eigi að knýta
124
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það, úr því að það er á voru valdi að
slíta það.
Það heyrir eiginlega til niðurlagi ræðu
minnar, en jeg get sagt það strax, að
þetta er ekkert band, nema þingið samþykki það með þögninni eða á annan
hátt. Ráðherrann getur ekki einn skuldbundið landið á nokkurn hátt, nema
þingið á eftir viðurkenni þá skuldbindingu. Ef þingið slær varnaglann, er
skuldbinding ráðherrans að engu hafandi, hversu ríkt sem henni er haldið
fram.
Enn munu Danir halda því fram eftir
orðum ráðherra, að vjer höfum ætið
verið þeim sammála um kjarnann i
málinu, að málin skyldi bera upp í rikísráðinu. Jeg tel þeim vorkunn að þessu
leyti, því orð ráðherra falla á þá leið
og voru svo skilin og undirstrikuð af
konungi og forsætisráðherranum. Mjög
einföld sönnun er til fyrir því, að þetta
er ekki rjett sagt. Hvað gat þá þinginu gengið til að hreyfa málinu? Enda
vita það allir, að þótt þingið vildi vinna
það til, að málið gengi fram, að láta
sjer lynda, að mál vor væru borin upp
i rikisráði um stundarsakir, þó með þvi
skilyrði, að oss væri heimilt að taka
þau þaðan, hvenær sem væri, þá var
fyrirætlunin ávalt sú, að taka málin
þaðan. Það var til þess, að ná málunum út úr ríkisráðinu, að þessu var hreyft.
Það vita allir. Og jeg efast ekki um,
að það hefði verið gjört við fyrsta tækifæri, eftir að viðurkenning var fengin
fyrir því, að vjer gætum það. Hitt, að
vjer vildum þola, að málin væru um
stundarsakir borin upp í ríkisráðinu, var
að eins til þess, að þoka málinu áleiðis.
En ef þingið staðfestir þessi ummæli
hæstv. ráðherra, þá sjái hann fyrir
vörnum í þessu atriði og hans menn.
(Rdðherra; Það’ skal gjört). Það er
hægt að tala digurbarkalega, þegar
raaður er hvorttveggja í einu, bæði

málaflutningsmaður og dómari. Þegar
maður er einungis málaflutningsraaður,
er alt verra. Það er annað að flytja
þetta mál fyrir alþjóðadómstóli hlutlausum en hjer á þinginu, þar sem
hæstv. ráðherra veit, að hann hefir
meiri hlutann með sjer. Enginn íslendingur ætti heldur nokkru sinni að fallast á, að þetta mál sje að eins formlegt
fræðiatriði eða »formelt theoretiskt«,
eins og þeir kalla það. Það er þvert á
móti það, sem á útlendu máli er kallað »vitalt«. Það er lifsspursmál fyrir
oss, að ná öllum vorum málum út úr
rikisráðinu danska, undan dönsku eftirliti.
Loks munu Danir og, er frá líður,
halda þvi. fram, að rikisráðsmálið hafi
19. júní 1915 verið útkljáð sjer í vil.
Munu þeir byggja það á ýmsu.
T. d. munu þeir Begja, að eftirlitsrjettur sinn með málum vorum hafi
verið viðurkendur í þessum umræðum.
Vil jeg geta mjer til, hvemig þeir munu
styðja það. Þeir munu segja, að ráðherrann danski hafi fyrir hönd Dana
lýst yfir þeirri kröfu þeirra, að þeir
hefðu eftirlit með íslenskum málum, og
einhvem stað, til þess að framkvæma
það eftirlit. Þótt ráðherra íslands vísaði í þingsályktunartill. í mótmælaskyni,
þá munu þeir halda því fram, að þar
sje ekki sjerstaklega að ræða um eftirlitið, heldur að eins um það, að koma
því fyrir á annan hátt en áður hafði
verið. Þeir munu segja, að þessi almennu mótraæli ráðherra íslands snerti
þvi ekki ræðu danska ráðherrans. Einnig munu Danir lýsa yfir því, að konungur hafi fallist á ræðu danska ráðherrans, eftir að hafa heyrt ræðu ráðherra íslands.
Þá er þetta »citat« konungs: »eins
og jeg hefi áður sagt í ríkisráðinu*. Það
kom inn i siðustu ferð ráðherrans, þvi
það var ekki i skjali því, er þrimenn-
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ingamir höfðu með sjer úr sinni för.
Nú munu Danir skýra þessa tilvitnun
8vo, að konungur hafi með henni viljað
hnýta þenna vilja sinn við ástæður þær,
er fram komu fyrir þeim vilja á fyrri
rikisráðsfundinum. Eða hvi var þetta
sett inn, ef það átti ekkert að þýða?
Danir geta sagt, að um eftirlitið hafi
konungur og ráðherrann danski verið
sammála, og ráðherrann íslenski ekki
mótmælt þeim, eða þótt hann hafi gjört
það, þá hafi hann tekið mótmæli sín
sin aftur, með þvi að skrifa undir þetta
þegjandi og hljóðalaust.
Þá munu Danir bera það fram, að
þessi úrskurður geti ekki talist sem
hver annar islenskur konungsúrskurður,
þar sem þau skilyrði eru sett fyrir að
breyta honura, sem danski ráðherrann
tekur fram í ræðu sinni og konungur
endurtekur orðrjett, eftir að hafa heyrt
mótmæli ráðherrans islenska. Og einnig. munu þeir segja, að ráðherra Islands
hafi fallið frá mótmælum sínum á siðasta augnabliki með undirskrift sinni,
eftir alt það, sem fram hafði farið.
Að siðustu munu Danir koma með
loforð konungs, að þessu fyrirkomulagi
skuli ekki breytt i stjórnartið hans. Og
þeir munu halda þvi fram, að þetta
loforð hafi verið gefið á ábyrgð beggja
ráðherrranna, hins islenska engu síður
eu hins danska, eftir allri meðferð málsins að dæma. Jeg sje heldur ekki, með
hverju móti hægt er að útiloka þann
skilning. En um leið og Dönum er
gefið þetta loforð, eru þeir dregnir inn
sem þriðji málsaðiii og samningur gjörður við þá, í þessu sambandi skiftir það
engu máli, hvort loforðið nær yfir lengri
eða skemri tiraa.
Þessu munu Danir halda fram, ef til
þess kæmi, að hlutlaus dómstóll ætti að
skera úr þrætumálum vorum, og þeir
tuunu halda því til streitu.

Þvi er gott til þess að vita, að enn
stendur i voru valdi að ónýta öll þessi
vopn Dana, og þótt þeir kynnu að finna
einhver fleiri, en það er með þvi, að
samþykkja þessa tillögu, sem hjer liggur fyrir. Ef ráðherrann hefir ekki umboð frá þinginu, þá hafa loforð hans
fyrir landsins hönd ekkert gildi. Þetta
umboð hefir hann ekki fengið enn þá.
Það er þetta þing, sem á að velja um
það tvent, að synja honum um það, með
þvi að samþykkja þessa tillögu, eða veita
honum það með þögninni eða á annan
hátt. Það væri ekki nema mátulegt á
Dani, að við ónýttum vopnin í höndum
þeirra, eftir þá aðferð, sem þeir bafa
haft i þessu máli. Við værum, satt að
segja, ekki gáfaðir, ef við gjörðum það
ekki.
Það hefii* komið hjer fram i ræðum
manna, að við, flutningsmenn tillögunnar, værum að ráðast á frelai landsins,
með því að gjöra rjettindi þess vafasöm, og að við hjálpuðum öfundarmönnum þess, sem siðar kynnu að vitna i
ummæli okkar hjer. En erum við ekki
að reyna að opna augu þingsins fyrir
seinasta leiknum á borðinu? Og sá leikur er viss sigurleikur. Hann nægir til
þess, að máta Dani og rjetta hlut vorn.
Við sýnum öllum þingheimi voðann, til
þess að hann sjái við honum. Við teljum það heilaga skyldu okkar. Nei, það
hvilir engin ábyrgð á okkar herðum,
eftir að við höfum gjört það, sem við
nú höfum gjört. Ábyrgðin hvílir á herðum þeirra, sem ekki vilja leika þenna
eina leik, sem ekki kostar neitt og engum er til ógagns.
Málið er gengið fram, stjómarskráin
staðfest, svo að ekki er hægt að bera
þvi við, að með þessu lendi hún i strand.
Með þessari yfirlýsingu gætum við slegið niður alla tviræðni í þessu máli, sem
gjörir málstað vor íslendinga vafasam184*
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að tillögumönnum skjátlist, enginn skaði
sje skeður við staðfestinguna 19. júli,
landsrjettindum vorum sje ekki teflt í
voða, og fyrirvara Alþingis fullnægt.
Að fara að hafa yfir aftur öll þau skýru
rök, sem fyrir þessu eru færð fyrr og nú,
álít jeg óþarft. Get að miklu leyti látSigurður Gunnarsson: Jeg er ið mjer nægja að skírskota til þeirra.
ekki fær um, nú sem stendur, að fara Jeg fæ ekki annað sjeð en konungsúrmörgum orðum um tillögu þá, sem hjer skurðurinn um uppburð málanna i rikisliggur fyrir. Enda gjörist þess naum- ráði, sje algjörlega islensk stjómarráðstöfast þörf. Jeg hefi reynt að fylgjast un, eins og Alþingi ætlaðist til, og sem
með í því, sem talað hefir verið og ritað breyta má á sama hátt og hún er til
um rikisráðsdeiluna, bæði áður en stjórn- orðin — með undirskrift íslandsráðherra
arskráin var staðfest 19. júní s. 1. og eins, ásamt konungi. Efni konungsúrsíðan. Mjer hefir ekki dulist, að rök- skurðarins er stutt og ljóst, sem sje
færsla háttv. flytjenda og fylgismanna þetta, að íslensk lög og mikilvægar
till., sem fyrir liggur, hefir stefnt öll að stjórnarráðstafanir skuli borið upp fyrir
þvi, að reyna að sanna, að hæstv. ráð- konungi í rikisráði hans framvegis, eins
herra hafi ekki gætt þess, um leið og og hingað til. Svo mörg eru þau orð
stjórnarskráin var staðfest, að fyrirvara og ekki fleiri.
Auglýsingin til Dana með undirskrift
Alþingis væri fullnægt, og að hann hafi
þar með hreint og beint stefnt lands- forsætisráðherrans danska, er fallin burtu.
rjettindum vorum í voða. Hin eina rök- En nun var aðalþrætueplið eftir ríkisrjetta niðurstaða af þessari rökfærslu ráðsfundinn 20. okt. 1913. Jeg fæ því
hefði áreiðanlega verið sú, að hv. til- ekki annað sjeð, en að tillaga háttv.
lögumenn hefðu komið hjer á þinginu fiutningsmanna sje bæði þýðingarlaus og
fram með beina vantraustsyfirlýsingu á óþörf, nema ef hún á að vera dálitil
ráðherrann, og staðið og fallið raeð títuprjónsstunga til hæstv. ráðherra, og
henni. Jeg vil segja, að frá þeirra þá jafnframt fylgismanna hans.
Þar sem því tillagan er bæði í ósamsjónarmiði hafi það verið bein skylda
þeirra. En að koma með slika tillögu, ræmi við alla aðferð og rökfærslu tilsem hjer liggur fyrir, tel*jeg þeim tæp- lögumanna, og óþörf frá minu sjónarlega samboðið, og í fullkomnu ósam- miði, þá álit jeg rjettast að vikja henni
ræmi við alla rökfærslu þeirra, bæði nú hægt og rólega á bug, og skal jeg leyfa
mjer að bera fram svohljóðandi rökstudda
og áður.
Jeg sagði áðan, að tillögumenn hefðu, dagskrá, sem jeg vænti að verði borin
að mínu áliti, rangt fyrir sjer. En setj- undir atkvæði að umræðum loknum:
Sökum þess, að neðri deild AJþingum nú samt svo, að þeir hefðu rjett
fyrir sjer; þá er mjer spurn: Á hvern
is telur staðfestingarskilmála stjómarskrárinnar 19. júni 1915 i fuUu
hátt gæti tillaga þeirra bætt úr skák?
Staðfesling stjómarskrárinnar er þegar
samrœmi við fyrirvara Alþingis 1914,
lýsir deildin ánœgju sinni yfir staðorðinn Jilutur, og það er ofseint að byrgja
festingu stjómarskrárinnar og tekur
brunninn, þegar barnið er dottið ofan í
fyrir nœsta mál á dagskrá*.
hann. En min skoðun er sú, eins og
Jeg vildi ekki draga það lengur, að
jeg hefi oftar en einu sinni tekið fram,
an. Það er til mikils að vinna, en litlu
til kostað.
Jeg læt svo útrætt um málið. Gjöri
jeg það meðfram af brjóatgæðum, svo
að raenn geti fengið hvíld eftir þessar
löngu umræður.
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koma fram með þessa tillögu, til þess
að háttv. deild gæti áttað sig á því sem
fyrat, hvort hún teldi ekki rjett, að taka
þessari þingsályktunartillögu á þenna
hátt, er jeg nú legg til.
Jón Magnússon: Aðstaða vor
Heimastjórnarmanna tii fyrirvarans hefír
frá upphafi verið öll önnur en ^jálfstæðismanna.
Þeir töldu hættu fyrir rjettindi landsins stafa af þvi, sem gjörðist á ríkisráðsfundinum 20. október 1913, og opna
brjefinu s. d. Var það aðallega ákvæðið, sem bætt var við yfírlýsingu konungs, um það, að hann mundi staðfesta
stjórnarskrárfrumvarp Alþingis 1913 á
sinum tíma, og gefa þá jafnframt út úrskurð, nafnfestan af íslandsráðberra, þar
sem eitt skifti fyrir öll yrði ákveðið, að
islensk lög og mikilsvarðandi stjórnarathafnir yrðu, hjer eftir sem hingað til,
bornar upp fyrir konungi i ríkisráði
Dana. En ákvæðið var þetta, að á þessum konungsúrekurði verði engin breyting gjörð, nema gefin verði út lög um
rikisrjettarsamband Danmerkur og Islands, samþykt bæði af Ríkisþinginu og
Alþingi, þar er ný skipan verði á gjörð,
og skyldi þetta auglýst í Danmörku með
kgl. auglýsingu, nafnfestri af forsætisráðherra Dana.
Það var bygt á því, að ákvæðið um,
að engin breyting gæti orðið á væntanlegum konungsúrskurði, nema áðurgreindum skilyrðum um sambandslög
væri fullnægt, væri tekið upp i úrskurðinn sjálfan. En er þáverandi ráðherra,
H. H., í byrjun þingsins 1914 lýsti þvi,
að þetta skilyrði ætti ekki að taka upp
i konungsúrakurðinn, hefði aldrei verið
tilætlunin, þá var sem mönnum fjelli
alluj ketill í eld, og virtist þetta mjög
draga úr ugg Sjálfstæðismanna við
málið.
Þeir hjeldu þvi samt enn fram, að

ráðstöfun sú, sera gjörð hefði verið á
rikisráðsfundinum 20. október 1913, hafi,
eftir atvikum þeim, er þar til lágu, falið
i sjer samkomulag milli fulltrúa Islands
af annari hálfu, og fulltrúa Dana af
hinni hálfu, um það, að uppburður mála
vorra i rikisráðinu skuli bundinn skilyrði, sem löggjafarþing íslands rjeði eigi
yfir, og að þar með væri stefnt í þá átt,
að uppburðurinn yrði ekki lengur sjermál vort, heldur í raun og veru sammál íslands og Danmerkur. Þetta átti
fyrirvarinn að fyrirbyggja, að áliti meiri
hlutans 1914, og taldi hann nægilegt, að
þingið í fyrirvaranum lýstiþeirriákveðnu
skoðun sinni, að ráðstöfunin, þar sem
hún hafi eigi verið gjörð með heimild í
stjórnarekrárbreytingunni sjálfri, sje eigi
bindandi fyrir ísland.
Vjer Heimastjórnarmenn litum alt öðruvísi á þetta mál. Vjer töldum enga þá
ráðstöfun gjörða á rikisráðsfundinum 20.
okt. 1913, er miðaði á nokkurn hátt að
því, að gjöra uppburð islenskra mála að
sammáli, eða leggja ákvæðið um það á
nokkurn hátt undir löggjafarvald Dana.
Os8 virtist uggurinu út af því, sem gjörðist í rikisráðinu 20. október, vera kominn af því, að menn rugluðu saman
tveim ólikum, en hliðstæðum ráðstöfunum, er þar voru gjörðar, önnur islensk
stjórnarráðstöfun, gjörð af konungi á
ábyrgð íslandsráðherra eins. Það var
ákvæði um kosningar bjer, og boðskapur til kjósenda á íslandi, um að konungur muni, um leið og hann staðfestir
stjórnarekrárbreytinguna, gefa út þann
úrakurð, samkvæmt 1. gr. hennar, með
undirekrift íslandsráðherra, að málin
skuli borin upp i ríkisráði hans. Hitt
var dönsk stjórnarathöfn, yfirlýsing konungs gagnvart Dönum, um að hann
mundi á sínum tima gefa út auglýsingu,
nafnfesta af forsætisráðherra Dana, um
það, að þessi ráðstöfun hafi verið gjörð
um uppburð íslenskra mála i rikisráði,
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og að hann muni ekki breyta henni,
nema breytt verði sambandinu milli
landanna. Þetta var ekki gjört eftir tillögum eða vilja íslandsráðherra. Þessi
danska auglýsing gat ekki breytt stjómskipulegum rjetti íslands. Vjer litum
svo á, að svo framarlega sem þaðværi
rjett, og það drögum vjer alls eigi í efa,
að uppburður mála vorra fyrir konungi
sje, eigi síður eftir stjórnarskrárbreytinguna en áður, stjórnskipulegt sjermál
vort, þá verði því eigi breytt, nema á
stjórnskipulegan hátt. Vjer minni hluta
menn á þinginu í fyrra ljetum þó tilleiðast að samþykkja fyrirvarann, meðal
annars fyrir þá sök, að sumir okkar
höfðu við þá afstaðnar kosningar lýst
því, að þeir teldu ástæðu geta verið til,
að Alþingi samþykti einhverja yfirlýsingu í þá átt, að þingið hjeldi fast við
þá skoðun sina, að uppburðurinn væri
eftir sem áður sjermál, og höfðu að
minsta kosti margir af oss þá bygt á
þvi, að skilyrði konungs um óbreytileik
yrði tekið upp í úrskurðinn. Fyrirvari
sá, er samþyktur var, var og með vilja
svo orðaður, að vjer gátum samþykt
hann, þótt vjer teldum hann í rauninni
óþarfan.
Aðalskoðanamunurinn milli meiri og
minni hlutans var þá þessi. Meiri hlutinn taldi stofnað til þess með þvi, sem
gjörðist í rikisráðinu 20. október 1913,
að gjöra uppburðinn að sammáli, og
þetta átti fyrirvarinn að fyrirbyggja.
Minni hlutinn hjelt þvi fram, að ekkert
slíkt fælist í því, sem þá gjörðist. Og
þegar konungur svo á ríkisráðsfundinum 30. nóvember f. á. lýsti því, út af
fyrirvaranum, að það, sem gjörðist á ríkisráðsfundinum 20. október 1913, megi
ekki skilja svo, að uppburður sjermála
Islands fyrir konungi í rikisráði sje með
því lagður undir löggjafarvald Dana eða
dönsk stjórnarvöld, og þegar hann jafnframt tjáði sig fúsan til að staðfesta

stjórnarakrána, þá litum vjer Heimastjórnarmenn svo á, að fyrirvara Alþingis væri fullnægt. Þótt vjer værum
ekki í neinum efa um, að uppburðurinn
hlyti að rjettu lagi að skoðast sjermál
vort, og það hafði verið viðurkent áður,
þá þótti oss það mikils vert, að konungur í ríkisráði sinu, i áheyrn allra
dönsku ráðherranna, lýsti þessu beinum
orðum, að uppburðurinn sje sjermál, og
að það sje að eins fyrirkomulagsatriði,
að málin eru borin upp i rikisráðinu.
Er fyrrverandi ráðherra (S. E.) svo
eftir þessa yfirlýsingu neitar að nafnfesta
stjórnarakrárbreytinguna með konungi,
þá litum vjer svo á, að ráðherrann hefði
brotið í bág við yfirlýstan vilja Alþingis
1914. Því var það, að eftir að kunnugt
var orðið það, er fram fór á ríkisráðsfundinum 30. nóv. f. á, var af vorri
hálfu, Heimastjórnarmanna, gefin út yfirlýsing um það, að vjer krefðumst þess,
að stjórnarakrárbreytingin yrði staðfest
fyrir næsta reglulegt Alþingi, svo að
öll sú mikla stjórnmálavinna, sem í hana
hafði verið lögð, færi ekki forgörðum
fyrir, að okkarskoðun, handvömm eina.
Vonuðumst vjer þá til, að einhver af
meiri hlutanum yrði til þess, að taka á
sig ábyrgðina á þessu nauðsynjaverki,
og að nógu margir úr þeim flokki hyrfu
að því ráði með honum. Meiri hluta
þingmennirnir litu samt i heild öðru
visi á gjörðir fáðherra vors á rikisráðsfundinum 30. nóv. f. á. Töldu hann hafa
gjört rjett. Virtist þar mestu um orka
auglýsingin, sem birta átti i Danmörku,
nafnfest af foreætisráðherranum, um að
úrskurðinum um uppburð íslenskra mála
i ríkisráðinu skuli ekki breytt, nema
annað fyrirkomulag jafntrygt yrði upp
tekið. Að auglýsingin í Danmörku um
þetta skyldi talin af svo miklu atriði,
þótti oss Heimastjóruarmönnum nokkuð
kynlegt. Þvi hafði verið lýst af vorri
hálfu yið pmræðurnar á síðasta þingi
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hvað eftir annað, að við það gætum
vjer ekki ráðið; það væri algjörlega
dönsk ráðstöfun, sem ekkert gildi gæti
fengið fyrir okkur. Og það var þá ekki
int i þá átt af Sjálfstæðismönnum, að
hún væri neitt athugaverð eða hættuleg landsrjettindunura. Þvert á móti.
Af þvi, sem jeg hefl nú rakið, hlýtur
það að vera ljóst, hver afstaða Heimastjórnarþingmanna
til
staðfestingar
stjórnar8krárinnar 19. júní þ. á. er og
verður að vera. Vjer verðum að telja
það þarft og þakklætisvert starf, er þrímenningarnir tóku sjer fyrir, þegar þeir
fóru að vinna að þvi, að fá stjórnarskrárbreytinguna staðfesta fyrir þetta
þing, og vjer töldum oss skylt, að styðja
að þvi eftir mætti. Því hljótum vjer Heimastjórnarmenn að lýsa ánægju vorri yfir
staðfestingunni, og oss er ljúft, að flytja
hæstv. ráðherra þakkir fyrir framkvæmdir hans í þessu efni.
Það er enn verið að reyna að leggja
þann skilning inn i gjörðir ráðherra á
rikisráðsfundinum, að þær stefni i þá átt,
að gjöra uppburð máia vorra í ríkisráði að samroáli, og er það nú framkoma hæstv. ráðh. á rikisráðsfundinum
19. júní, sem á að vera þannig. Jeg
fæ ekki sjeð, að þessi skilningur hafi
við neitt að styðjast. Jeg get ekki hugsað mjer, að nokkur maður með óbrjálaðri skynsemi geti í alvöru trúað þvi,
að birting forsætisráðherra í Danmörku
á umræðunum i rikisráðinu geti haft
nokkra rjettarlega þýðingu fyrir Island.
Og eftir þvi, sem á undan var farið, og
Alþingi hafði verið kunnugt alt frá 1912,
var varla að vænta, að konungur kvæði
órikar á en þetta, að Alþingi mætti
ekki búast við, að hann breytti ákvæðinu i sinni stjórnartið, nema eitthvert
jafntryggilegt fyrirkomulag væri tekið
upp. Að forsætisráðherrann kveðst ekki
hverfa frá sinni skoðun á málinu, það
getum vjer ekki hindrað. Það hefir víst

enginn búist við, að danska stjórnin
færi beint að samþykkja fyrirvarann.
Sú eina stjórnarráðstöfun islensk, sem
gjörð er á þessum rikisráðsfundi, er, að
ráðherra vor nafnfestir stjórnarskrána
með tilvísun til fyrirvarans, og jafnframt
úrskurð, sem ákveður, að íalensk mál
skuli framvegis, eins og hingað til, borin
upp í ríkisráði.
Það virðist því auðsætt, að vjer Heimastjórnarmenn hjer í deildinni munum
hallast að og satnþykkja dagskrártillögu
þá, sem hjer er fram komin og að öllu
kemur heim við vora skoðun á málinu,
enda virðist þingsályktunartillögunni
sjálfri þannig háttað, að frágangssök sje,
að samþykkja hana.
Fyrirvari síðasta þings, eða yfirlýsing,
sem var afgreiddur jafnframt þvi, sem
stjórnarskrárbreytingin var samþykt til
fuilnustu i þinginu, og áður en hún var
staðfest og væntanlegur konungsúrskurður var út gefinn, gat þó haft .
nokkra þýðingu, en jeg fæ ekki sjeð,
hvaða gagn sú yfirlýsing, sem þingsályktunartillagan fer fram á, getur unnið.
Ef nokkur skynsamleg hugsun hefir ráðið
framkomu henuar, þá hlýtur hún að
vera bygð á þeirri skoðun, að með þvi,
sem gjörðist i rikisráðinu 19. júli í sambandi við úrskurð þann, er þá var út
gefinn, sje rjettindum landsina stofnað i
hættu, uppburðurinn gjörður að sammáli. Jeg skal láta ósagt, hvort úr þvi
yrði bætt með einhliða yfirlýsingu þingsins svona eftir á, ef skoðun fiutningsmannanna væri rjett, sem jeg ætla vera
hina sömu, er Ingólfur hefir flutt nú
npp á síðkastið. Væri svo, þyrfti minsta
kosti miklu öflugri aðgjörðir af þingains
hálfu en hjer er farið fram á. Þessi
þingsályktunartili. væri allsendis ónýt.
Ef þessi skoðun er röng, sem jeg tel
efalaust, eins og jeg hefi þegar drepið á,
þá er þingsályktunartillagan ekki einungis óþörf, heldur verri en það, því
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að hún hefír i sjer fólginn efa um það, ann, og >Þremenningana« getum vjer
sem ekki á að vera neinn efí um, og nú allir faðmað að oss!<
Hitt, að honum hafi verið það ljúft
er jafnvel óhyggilegt að láta uppi nokkurn efa um. Það má ekki minna vera, að þakka, er á málsúrslitin er litið, skil
en að hver sá maður, sem telur sig fær- jeg á hinn bóginn alls eigi.
Hvað var það, sem Alþingi 1914 vildi?
ann um þingmensku, geti gjört sjer sjálfÞegar litið er á »fyrirvarann« svo
um grein fyrir, hvort rjettindum landsins hafi hjer verið stofnað í hættu eða nefnda, þá er það tvent, er þar blasir
ekki. Sjerstaklega virðist mjer gjört við manni, sem vilji Alþingis:
a. 1) að konungsúrskurðinum, erútyrði
nokkuð lítið úr þingmönnum, ef þeim
gefinn, mœtti œ breyta, ef vildi, sem
er ekki treystandi til, að segja af eða
hverjum öðrum alislenskum konungsá um það, hvort fyrirvaranum er fuliúrskurði, og
nægt eða ekki. Annaðhvort er fyrirb. að málið — þ. e. um uppburð ísl.
varanum fullnægt eða ekki. Annaðmála fyrir konunginura — væri
hvort hefir ráðherrann breytt hjer rjettiviðurkent alíslenskt sjermál að vera.
lega, eða hann hefir brotið á móti yfirÞetta er ölium ljóst, eða ætti þó að
lýstum vilja þingsins. Hafi hann brotið
á móti vilja þingsins, á þingið að lýsa minsta kosti að vera það, — ljóst, hvort
þvi einarðlega og láta hann fara úr sem á >fyrirvarann« sjáifan er litið, eða
á framkomu fyrverandi ráðherra vors
ráðherrastólnum.
Þeir, sem aftur á móti eru sömu skoð- (S. E.), eða h »yfirlýsingu 24 þingmanna«,
unar og vjer um það, að hæstv. ráðh. þar d meðal núverandi rdðherra vor (hr.
hafi breytt rjett, þeim er skylt, að lýsa E. A.) einn, — enda honum þá enn eigi
því jafneinarðlega, og mega ekki greiða ráðherra-vonimar vaknaðar.
atkvæði með slíku viðrini, sem þessi
En er þvi nú náO, er Alþingi 1914 vildi?
Ad. a. Er því þd náð, að konungsþingsályktunartillaga er, sem ekkert
gagn getur gjört, heldur þvert á móti, úrskurðurinn sje sama eblis, sem hver
að jeg ekki tali um, að það væri rangt annar ísl. konugsúrskurður?
í þessu efni nægir, að benda á:
af þeim, sem telja hæstv. ráðh. hafa
1. að konungsúrskurðurinn á vera
gjört rjett, að samþykkja yfirlýsingu,
ál-óibreytilegur
i tíð núverandi konungs
sem varla getur skilist öðru vísi en svo,
að hún hafi í sjer fólgna aðfinslu að vors.
Er svo um ísl. konungsúrskurði yfirgjörðum hans, enda svo á fiutningsmönnum að heyra, að hún sje með vilja leitt? Neil
2. Nýja konungsúrskurðinn, eða rjettþannig orðuð, til þess að veiða hikandi
ara sagt: Ríkisráðsfundargjörðirnar á
sálir.
að.birta Dönum, — með samþykkiráðSkúli Thoroddsen: Háttv. 2. þm. herra íslands.
Rvk. (J. M.) fjellu orð í þá átt, að honÞa'ó er ekki gjört nema i þvi skyni,
um væri það ljúft, að færa núverandi að í því felist þá eitthvað, sem dönsku
ráðherra vorum þakkir sínar fyrir að- þjóðina þykir þó varða nokkru, —
gjörðir hans í stjórnarskrármálinu, og gjört henni til tryggingar.
skil jeg það svo, sem hann segi þá, i
nafni >Heimastjórnar«-fiokksins: »Sundr*) Til glöggvnnar hefi jeg, við leiðrjettinga
ung Sjálfstæðisflokksins var oss öllum ræðonnar, sett: a+ö, og fleira, sem sýnir sond*
svo hjartfólgið mdlefni, að nýja ráðherr- orliðonina.
Sk. Th.
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Henni er — með Öðrum orðum lofal
/»í, að svona skuli það vera.
Það er aamið svona við hana!

lœglega, að um fullnægingu »fyrir-varans< væri eigi að ræða, þar sem dönsku
leyni-tilboðin væru annars vegar.
En er þá þetta það, sem al-títt er um
En hvað var það þá, sem hringsnúnislenska konungsúrskurði yflrleitt? Neit ingnum olli?
3. Þá er tilorðning konungsúrskurðarÞað eitt, að hann var — eini vegurínn
ins að öðru leyti, eins og háttv. þm. upp i ráBherra-sætiB.
Dal. (B. J.) benti mjög rækilega á.
Ad b. En þá kem jeg að hinu:
Foraætisráðherra Dana semur, áríkis- FJekkst það þá, sem í zfyrirvaranum* var
ráðsfundinum, við ráðherra Islands, — áskilið, að máliB væri vlBurkent íalenakt
kemur sjer saman við hann um það, hvers sjermál aB vera?
eðlis, og hvemig, nyi konungsúrskurðurÞví fer mjðg fjarri, og skal í þvl
inn skuli vera.
skyni að eins benda á þetta:
1. að forsœtisráðherra Dana blandar
Er þá svo um aðra islenska konungssjer
i málið d rikisrdðsfundinum, eins og
úrskurði? Neit
Augljjsinguna til Dana — sbr. kgl. um >sam-mál«, en eigi um al-íalenskt
auglýsinguna 20. okt. 1913 — má og sjermál, væri að ræða.
enn gefa út, hvenœr sem viUt Það er
Þetta gjörir hann, þrátt fyrir ákvæðin
ekkert, sem hindrað geti það, þ. e. þyki í 1. og 2. gr. stöðulaganna frá 2. jan.
sú árjetting þá eigi allsendis óþörf, sem 1871, þar sem Danir viðurkenna þó
•sjerstök landsrjettindi*, og >sjerstakkomið er.
En hvi vildu nú Danir fáþenna samn- leg málefni* vor, — gjörir það og, þrátt
fyrir ákvæðin í 1. gr. stjórnarskrár
ing?
Þeir vildu vera alveg viseir, um það, vorrar frá 5. jan. 1874, þar sem segir:
að sjermdl Islands yrðu œ borinuppfyr- »hefir landið löggjöf sína, og stjórn, út
ir konunginum i rOcisrdðinu áfram, sem af fyrir sig<, þ. e. i sjermálunum.
Sbr. og enn fremur: að isl. löggjafarverið hefir, vildu eiga það vist, að uppburður mála vorra fyrir konunginum arvaldið heflr sjálft sett »ríkisráðsákvæðværi skoðaður sem >sam-mál*, svo sem ið« i stjórnarskipunarlögin frá 3. okt.
1903, þ. e. slegið þvi þá og fSstu, að það,
þeir telja vera.
Þeir vildu eiga það alveg vist, nema hvar mál vor eru borin upp fyrir kon»ein8 góð trygging* kæmi í staðinn; — unginum, væri íslenskt sjermál.
2. Ríkisráðsfundargjörðirnar 19. júnt
en um það dæma þeir sjálflr!
En var ráðherra íslands þá svo grunn- 1915 sýna þá og ljóslega, að svo fjarri
hygginn, að hann sæi eigi, að um samn- fer því, að konungurinn viðurkenni, að
ing við Dani var að ræða, — einmitt málið sje sjermál, að hann tekur þvert
um alveg sams konar samning, sem á móti i strenginn með danska forsæthann sjálfur hamaðist mest á móti á isráðherranum, er heldur fram dönsku
undan kosningunum síðustu, og á auka- skoðuninni, að málið sje »sam-mál<, og
þessu samsinnir svo ráðherra íslands,
þinginu i fyrra?
þ. e. tekur á sig ábyrgðina af tjeðri
Engan veginn!
Það sýndu og fyrstu orðin hans á framkomu konungs, — fellst á, eða
flokksstjórnarfundi, er hann var nýkom- gjörir þann samning, að >sam*mál< skuli
það talið.
inn heim úr siglingunni.
3. Ráðherra íslands mótmælir þvi og
Hann viðurkeudi það þá skfrrt, og einAtt>t. 1915. B. in.
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eigi á ríkisráðsfundinum 19. júni siðastl.,
er danski forsætisráðherrann blandaði
sjer þar í málið, — viðurkennir því þar
með, að það, hvar íslensk mál eru borin upp fyrir konunginum, »viðurkennir«, að það sje málefni, sem til danska
forsætisráðherrans taki, enda þótt um
málefni ræddi, sem konungur Islands, á
ábyrgð ráðherra íslands, dtti aleinn að
útkljá.
Vita mátti og ráðherra Islands, að
eigi þurftum vjer i þessu efni — þótt
minni máttar sjeum — að lúta vilja
Dana.
Það er islenski landsdómurinn, sem bœr
er, að dœma um það, hvor skoðunin er
rjettari, — skoðun vor, eða danska skoðunin, er málið telur >sam-mál«.
En alt og sumt er, að eyfia er í lögin
— þ. e. laga-ákvæði vantar — til að
skera úr ágreiningi, er upp kynni að
koma milli íslenska og almenna löggjafarvaldsins, þ. e. til að skera úr, hvort
mál er ísl. sjermál, eða teljast ber til
»sam-málanna«, er stöðulögin frá 2. jan.
1871 eigi telja íslenska löggjafarvaldið
ná til.
Ráðherra íslands hefir þvi, — svo sem
nú hefir all-ítarlega sýnt verið — í báðum atrifiunum, sem »fyrirvarinn 19(4« vildi
fá framgengt, gengifi beint gegn »fyrirvaranum«, þ. e. hefir haft að engu ályktanir Alþingis 1914, og fyrri kenningar
sjálfs sín.
Og niðurstaðan er þá og sú, að þrátt
fyrir það, er gjörðist á ríkisráðsfundinum 19. júní 1915, þá er enn söm deilan
milli Dana, og Islendinga, sem fyrr, þ.
e.: Danir telja málið >sam-mál«, en íslendingar telja það sjermál, — viðurkennandi alls eigi ráðherra íslands hafa
haft umboð, tíl að semja svo við Dani,
sem orðið er.
*Fyrirvari* Alþingis 1914 var *fuUmáktin*,eða umboðið, sem Islendingar gáfu ráðh.
sinum, og Dönum var það kunnugt, þ. e.:

þeir voru þess vitandi, að hann gat eigi,
svo að gilt væri, farið út fyrir það, —
gat því eigi bundið Alþingi, nje Island.
En einmitt hjer í felst þá og eina
hjálpin, þó að svo fari, sem vitað er, að
verður, að Alþingi láist nú, að mótmæla, sem skylt er.
Annars hefi jeg, á öðrum stað, lýst
nokkuð aðförum núverandi ráðherra
vors í máli þessu, og þarf því eigi, að
fjölyrða hjer um það, — hefði jeg slept
þvi, að sýna honum sjálfan hann frekar í spegli, en orðið er, hefði hann eigi
eitthvað verið að ybbast við mig, í
ræðu sinni.
Jeg hefði þá slept því, að minna enn
á það, hvað peninga-ílöngunin, og metnaðargirndin, hefir leitt hann út i, og
rifja því að eins stuttlega upp þetta:
1. Fyrst, þegar á »utanstefnurnar«
var minst, þá var hann þeim algjörlega
mótfallinn, sem vjer sjálfstæðisflokksmennirnir yfirleitt.
Á hinn bóginn langaði hann þó þegar, ósköpin öll, er kunnugt var orðið,
að hann var einn þeirra, er fyrir valinu urðu.
En með þvi að oss, sem i flokksstjórninni vorum, duldist þá eigi, hvað
— og hver — valinu á mönnunum hafði
ráðið, þá var þeim bannafi, að semja,—
var eigi treyst til þess, af mjer, eða öðrum, enda þá og enn eigi gleymt orðið,
hverjir verið höfðu >uppkastsmenn«, og
>bræðing8menn«, áður.
2. Iieimkomnir, úr siglingunni, höfðu
þeir »þremenningarnir« það og fyrst á
vörunum: »Höfum engu lofað!«.
Á hinn bóginn spurðu þeir þó: >Geta
menn gengið að nokkru, sem eigi fullnægir »fyrirvaranum?«.
3. Þá er og leyndin, sem höfð var,
þ. e. ekkert mátti vitnast, um »leynitilboðin* dönsku, en makkað svo áfram,
simskeyta-leiðina, við danska valdið, á
bak við oss hina, sem í flokks-stjórninni
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voj um, þ. e. samningunum áfram haldið,
að 088 alveg óafvitandi.
En þegja áttura vjer áfram, — sifelt,
að þegja, svo að rdðherra, og fjelagar
hans, kœmu sjer þd þess betur við, að
gima menn úr Sjálfstœðisflókknum til
fylgis sjer.
Aðal-yfirsjón vor:
og alt of lengi.

Aö vjer þögðum þá

Annara get jeg eigi, i þessu sambandi,
stilt mig um, að minnast á, að jeg heyrði
núverandi ráðherra vorn segja i morgun, á lesstofu Alþingis, við annan þingmann: »Gtamanið i efri deild á morgun, — í neðri deild í dag!«, þ. e. hann
átti við, að þá yrðu umræðumar um
stjórnarakrármálið.
Jeg hefi getið þessa, þar sem það
sýnir svo glögglega: al-tilfinningarleysið,
— sýnir, að það, að gjöra það, sem
rangt er, það er — sem tiðast — að
eins gaman.
Sýnir þá og, að það er ráðherranum
það engu síður, þótt að þvi snúist, er
hverri þjóð œ d að vera dýrast, þ. e.
rjettindi sjálfs landsins.
Það er gaman, — ékkert, nema gaman, þótt dýrt spaug astti það reyndar að
verða:
1. að ganga þvert á móti vilja Alþingis,
— og eta alt ofan i sjálfan sig, að
eins í því skyni, að geta orðið ráðherra.
2. að gjöra undirboð, þegar ráðherra
íslands, sem var, hafði fylgt fram
vilja þingsins, gagvart erlenda
valdinu.
En þannig hefir þá ísland, og islenska
löggjafarvaldið, verið gjört hlœgilegt,
bæði í augum Dana sjálfra, og annara.
Og hvaða afleiðiitgar getur það haft, og
hlýtur jafnvel að hafa, i sjálfstœðismdlum
landsins, ef gjörð eru þannig undirboð ?
Það Bjá allir, hve afar-óheppilegar þær
geta orðið,

Ráðherra lætur, sem honum þyki það
kynlegt, að jeg leggi nú úherslu á þetta,
þar sem svo hafi þó eigi verið, seint á
árinu 1913, er fyrst varð hjer kunnugt
um framkomu þáverandi ráðherra (H.
Hafstein’s) i rikisráðinu.
Það er satt, að fiokksstjóm Sjálfstæðisflokksins, sem þá var, og sem jeg var
einn í, var málefni þetta þá eigi ljóst,
varð og að kveða upp úr nær þegar,
hvort hún vildi, að snúist yrði gegn
stjórnarskrárfrumvarpinu, eður þvi framfyigt.
Á hinn bóginn sannfœrðumst vjer þó
þegar, er núverandi ráðherra vor hafði,
— rjett á undan kosningunum, og eftir
fieiri mánaða algjörða þögn, af hans
hálfu, sem og annara, — bent á hættuna, þ. e. á þrengingu íslenska sjermála-svæðisins, og það var oss sjálfsagt,
þ. e. að láta þá sannfærast.
En það em snúningar, sem alt annars
eðlis eru, sem núverandi ráðherra vor
hefir leyft sjer í máiinu, eins og margsýnt hefir þegar verið.
Ráðherra vor var og t. d. Sjálfstæðisflokksmaður núna nýskeð, þ. e. sjálfan
þingsetningardaginn, en orðinn siðan
næsta daginn »heimastjórnar«-maður —
kaus þá með þeim í nefndir. En siðan var
hann i sjer-flokki orðinn, og loks sótti
hann, sem kunnugt er, um upptöku í,
eða þó kosningasamband við >Bændaflokkinn« (!).
Þá ljet ráðherra og, sem hann furðaði mjög á því, að eigi væri harðar i
sakir farið, gagnvart honum, en gjört
er, i þingsályktunartillögunni, af oss
Sjálfstæðisflokksmönnum.
En til þess er því að svara:
1° að vjer buðum ráðherra, að lýsa
yfir þvi, að i þingsályktunartillögunni
ætti ekkert vantraust til hans að felast,
heldur væri hún að eins borin fram til
öryggis, vegna rjettinda landsins.
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Svo langt vildum vjer því ganga, til
þess að fá því þó framgengt, sem oss
var — alt.

þar sem meiri hluta þingmanna er það
alt, að styggja eigi núverandi ráðherra
á nokkurn hátt.
Á hinn bóginn ber þó bæði »rökstudda dagskráin*, sem borin er fram
hjer í deildinni, sem og þingsályktunartillagan, sem borin er fram í efri deild,
það Ijóslega með sjer, að styðjendur ráðherra vilja þó eigi, að hnekt sje i nokkru
rjettindum landsins, en er það eitt alt,
að geta þó komið því svo fyrir, að þeir
hjálpi núverandi ráðherra.
Þeir láta því svo — sbr. bæði »rökstuddu dagskrána<, og þingsályktunartillöguna i efri deild —, sem »Fyrirvara* Alþingis 1914 sje fullnœgt, þ. e.
láta, sem þeir skilji ekki annað.

En ráðherra veit, hvernig hann tók
þessu, — tók því eigi ólíklega á fyrsta
kvöldfundinum, er það har á góma,
enda »heimastjórnar<-menn þá og að
mun hræddir orðnir, og vildi þá og það
happið til, að ráðherra alsnerist þá yflr
nóttina, þ. e. var orðinn allur annar
daginn eftir.
2° að vjer sjálfstæðisflokksmennirnir,
vildum þá og, ef unt væri, að hjá þvi
yrði komist, að »heimastjórnar-mennirnir« fengju þann vilja sinn, að Sjálfstæði8flokkurinn al-sundraðist, — vildum, að samkomulag næðist, og alt kæmist i samt lag, sem fyrr, ef auðið væri.
En einmitt i þessu skilningsleysi þeirra
3° að ráðherra hefir og sýnt sig mjög — eða rjettara: uppgjörðar- skilningsduglegan, að fá menn til fylgis við sig, leysi, hvað eigi fáa þeirra snertir —
— fá þá til þess, að lúta að eins hans felst þá og björgin, því að jafnskjótt er
eigin vilja, hvað sem skoðun þeirra þingið verður svo mönnum skipað — eða
sjálfra á málefninu liði.
núverandi ráðherra vor er farinn að
Það er kunnugra, en frá því þurfi eldast svo í tigninni — að hjálpin við
að segja, að sumir þingmenn hafa alls hann er eigi lengur orðin mönnum alt,
engan friB haft á sjer, — ráðherra verið þá segja menn, sem er, aB á rikisráBssí-boðandi þá á einn fundinn eftir annan. fundinum 19. júni 1915 var »Fyrirvaranum<
Menn hafa verið si-þreyttir, og átt þá ekki fullnægt, en vilja Alþingis 1914 algjörýmist, að svara að vörmu spori, ýmist lega traBkaB.
þessari, eða hinni, lögfræðislegu spurn0</ þá, þegar svo er komið, þá koma
ingunni frá ráðherra, — hvað þeir segðu og ffam mótmælin, ogþá í enn öflugri mynd,
um það, eða hvernig þeir litu á þetta, en nú var fyrirhugað, atvikanna vegna.
o. s. frv., og jankað þá ef til vill að
Sem nfj, mótmælandi, enn kjarnyrtari,
lokum, eða sagt alls ekkert, þ. e. orðið þingsályktun, koma þau þá fram, þ. e. kjósi
fegnir að kaupa á sig friðinn.
menn þá eigi, að fara þá leiðina, sem
Þetta höfum vjer Sjálfstæðisflokks- enn er þó öflugri, þ. e. láta Landsdómmennirnir alt orðið að ihuga, og þar i inn þá skera úr, hvað rjettast var.
felst þá og aðál-ástœðan til þess, að eigi
var frekar í sakir farið, en gjört var.
Guðmuudur Eggerz: ÞegarfyrirOss var það þá nóg, — og varð að varinn í stjórnarskrármálinu var samvera það nóg, gætum vjer þá fengið það þyktur í fyrra, leit jeg svo á, að til
fram, sem mestu skifti, þ. e. gætum vjer þess, að fyrirvarinQ.&æmi að tilætluðum
þá þó komið fram hóflegum mótmœlum, notum, mætti ekkert það fram koma við
öryggis landsins vegna.
staðfestingu stjórnarskrárinnar frá konEn jafnvel þetta tekst oss nú ékki, ungsvaldsins hálfu, sem benti til þess,
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að dönsk stjórnarvöld ættu að hafa afskifti af uppburði sjermála vorra fyrir
konungi.
Ef konungur vor í rikisráðinu 30.
nóv. 1914, eftir fyrstu tölu fyrv. ráðherra Sigurðar Eggerz, hefði lofað samþykkt stjórnarskrárinnar, og ekki önnur ummæli haft en þau, að íslandsráðherra legði fram úrskurð um, að öll lög
og mikilsvarðandi stjórnarráðstafanir
skyldu borin upp fyrir konungi í rikisráðinu, hefði jeg talið fyrirvaranum fullnægt, enda er mjer kunnugt um, að þáverandi ráðherra mundi hafa viljað
staðfestingu stjórnarskrárinnar á þeim
grundveiii.
Fyrirvarann gat Hans hátign konungurinn ónýtt á ýmsan hátt.
1. I fyrsta lagi með því að krefjast
þess af íslandsráðherra, að úrskurður
sá, er boðaður var í opnu brjefi 20. okt.
1913, yrði þannig að orðalagi eða efni,
að fyrirvarinn ónýttist.
2. I öðru lagi með því að krefjast
einhverrar þeirrar ráðstöfunar af danska
yfirráðherranum, sem kæmi í bága við
fyrirvarann.
3. í þriðja lagi með því að segja
eitthvað það i ríkisráðinu, undir umræðunum. um staðfestingu stjórnarskrárinnar, annaðhvort á ábyrgð íslandsráðherra
eða forsætisráðherra, sem gat spilt málstað vorum.
Þegar jeg i vetur, ásamt 23 öðrum
þingmönnum, lýsti yfir þvi, að jeg væri
sammála meðferð fyrv. ráðh. á stjórnarskrármálinu í ríkisráðinu 30. nóvbr.
1914, var það af þessum ástæðum.
Jeg taldi ekki samrýmanlegt fyrirvaranum, að yfirráðherra Dana gæfi út
auglýsingu þá, sem boðuð var i rikisráðsumræðunum 20. okt. 1913.
Jeg var enn fremur sammála fyrv.
ráðherra um það, að hann átti ekki að
viðurkenna þá skoðun konungsvaldsins,
að sambandinu milli íslands og Dan-

merkur væri þannig varið, að nauðsynlegt væri, að islensk mál væru borin
upp í rikisráðinu.
Þetta veit jeg, að hæstv. ráðherra er
mjer sammála ura, því hann heflr áður
ritað, að um engin mál landsins hafi
dönsk stjórnarvöld nokkurn lögformlegan íhlutunarrjett — að rjettum lögum.
Þá get jeg ekki heldur sjeð, að Islandsráðherra bæri að gangast undir
það, að engin breyting gæti orðið á uppburði sjermálanna, nema þvi að eins,
að lögfest yrði jafntrygg tilhögun fyrir
konungsvaldið, sem rikisráðsuppburðurinn.
Um það þarf ekki að fjölyrða, að
meiri hluti Alþingis var í vetur á einu
máli um það, að ekki mætti staðfesta
stjórnarskrána á þeim grundvelli, er oss
var boðinn i rikisráðinu 30 nóv. 1914.
En hver er þá staðfestingargrundvöllurinn 19. júní 1915, og hvernig var umræðunum í rikisráðinu varið?
Á þinginu 1914 i umræðunum um
fyrirvarann kemst hæstv. ráðherra svo
að orði um uppburð íslenskra sjermála:
»En jeg verð að halda því fram,
að dönsk stjórnarvöld hafi ekki átt
rjett á að hlutast til um þetta mál,
og að Islandsráðherra hafi ekki átt
að láta þau afskifti ómótmælt<.
Jeg tók þessi orð á þinginu í fyrra
sem ákæru til íslandsráðherra (H. H.),
fyrir það að láta mótmœlalaust forsætisráðherra Dana vaða uppi í rikisráðinu
20. október 1913, en hvað skeði i ríkisráðinu 19. júni. Það, að forsætisráðherrann heldur þar veigamikla ræðu um
staðfestingu stjórnarskrárinnar, ómótmœU
og eftir fyrirfram ákveðnu samkomulagi
við íslandsráðherra.
Yfirleitt sje jeg ekki betur en staðfestingargrundvöllurinn fyrir stjórnarskránni 19. júni 1915 sje nokkurn veginn sá sami, sem lagður var 20. oktbr.
1913,
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Það er búið með ræðum og ritum að
sýna fram á þetta. Mjer kemur því ekki
til hugar, að ganga ítarlegar inn á þetta
atriði. Orð mín mundu verða endurtekning af fyrri ræðum hjer í deildinni.
Þetta vil jeg þó taka fram:
Hvaðan kemur ráðherra heimild til
þess, að fullvissa konungsvaldið um, að
uppburðurinn sje í eðli sínu »formelteoretisk« ?
Forsætisráðherrann gleypir auðsjáanlega roeð ánægju þessa útskýringu íslandsráðherra á því atriði, er oss heflr
þött einna mest skifta máli i sjálfstæðisbaráttu vorri.
Enda eru dönsku blöðin þegar byrjuð
að brýna íslendinga á því, hve barnalegt hafl verið fyrir oss að hefja baráttu
við Danmörku um atriði, sem íslandsráðherra í ríkisráði segi, að hafi enga
raunverulega þýðingu.
En það er þó best, að forsætisráðherrann er svo sem ekki ánægður með þá
yflrlýsingu, að uppburðurinn sje formlegs eðlis, því hann bætir við, að þessu
atriði verði ekki breytt, nema ný skipun verði á gjörð, er feli í sjer líka
tryggingu sem þá, er nú er.
Mjer virðist konungurinn 19. júní 1915
standa alveg á sama grundvelli i þessu
máli, eins og 30. nóv. 1914. Mjer skilst
einnig, að Hans hátign styrki þessa
skoðun mina. Orðin »eins og jeg hefl
áður sagt i rikisráði*. Ætli það eigi
ekki við umræðurnar í heild sinni í ríkisráðunum 20. okt. og 30. nóv.?
Jeg skal ekki frekar ræða um staðfestingargrundvöllinn. En á annað atriði mætti minnast i þessu sambandi,
samúðina milli landanna íslands og
Danmerkur.
Það er víst, að hvorki með stjórnarskrárstaðfestingunni nje fánaúrskurðinum er samúðin aukin, þvert á móti.
Þessi tvö mál hafa enga friðarbrú

lagt á milli landanna. Má lika vera, að
sundurlyndið við Dani verði íslands
tryggasti rjettarvörður.
Á stjórnarskrárstaðfestinguna hafa bæði
jeg og aðrir minst; hún er þannig til
orðin, að hún er mörgum íslendingum
hrygðarefni. En svo jeg víki að fánanum, er alls engin ástæða fyrir íslensku
þjóðina að vera Dönum þakklát fyrir
hann. Vjer eigum alt annan og miklu
viðtækari fánarjett.
Orð mín mega ekki skiljast svo, að jeg
sje andvígur nýja fánanum.
Jeg vil, að hann sje notaður, og skoða
fánann skref i rjetta átt.
Úr því jeg byrjaði að tala um samkomulagið á milli Dana og Islendinga,
vil jeg geta þess, að ekki eiga Danir
eingöngu sök á þeirri úlfúðaröldu, sem
risin er gegn þeim. Skuldin er einnig
að sumu leyti íslendinga megin. Stjórnmálamenn vorir koma ekki ávalt eins
hreint fram gegn dönsku þjóðinni, sem
æskilegt væri.
Jeg tek sem lítið dæmi yfirmálning
danska flaggsins á Gullfossi í Vestmannaeyjum. Jeg býst við því, að formaður
Eimskipafjelags íslands hafí látið mála
yfir flöggin á Gullfossi, ekki til þess, að
lítilsvirða danska fánann, — jeg vil ekki
misbjóða fána nokkurrar þjóðar, — heldur fyrir þá sök, að honum hafi fundist
ótilhlýðilegt að sjá erlent flagg á islensku
skipi. Þetta átti að segja Dönum, að
við íslendingar óskum ekki að sjá Dannebrog á skipum vorum.
En hvað skeður?
Þegar Danir frjettu um yflrmálninguna og tóku að vanda að kasta hnútum að 088, þá tóku blöðin, Lögrjetta
og Isafold, að afsaka þenna sýnanlega
verknað, yfirmálninguna, og endirinn á
öllu varð sá, að yfirmálarinn varð danskur maður. Hann tók á sig ábyrgðina.
En svo jeg víki að stjórnarskránni,
þá hygg jeg, að samúðin við Dani auk?
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ist ekki, þótt meiri hlutinn hjer i háttv.
deild slái úr höndum minni hl. það
vopn, sem hann telur nauðsynlegt i
framtiðarbaráttunni við Dani. Jeg á
við þingsályktunartillöguna.
Jeg minnist þess, að framsögumaður
meiri hlutans i fyrirvaranum sagði á
þinginu í fyrra, að meiri hlutinn hefði
komið fram með tillögu til fyrirvara
fyrir þá sök, að sumir hjeldu því fram,
að opna brjefið frá 20. október 1913
hefði skaðað oss, og kynni þá til brjefsins að verða vitnað af miður vönduðum
dönskum stjórnmálamönnum.
Halda nú þessir binir sömu menn
ekki, að danskir stjórnmálamenn muni
vitna í það, ef Alþingi fellir þessa till.?
Jeg öfunda alls ekki þá háttv. þingm.,
er fella þessa tillögu. En hitt veit jeg,
að þessi dagur verður merkisdagur, hver
sem úrslitin verða, i stjórnmálabaráttu
íslands gegn Danmörku.
Jeg er þess viss, að það verður einhvern tíma talað um fulltrúana frá 1915,
eins og vjer nú, svo jeg taki dæmi,
minnumst mannanna frá 1851 og 1871.
öll þau ár, sem vjer höfum barist
gegn erlenda — danska — valdinu, hefir
það verið eitt einkennið fyrir Dani, að
þeir bafa staðið sameinaðir gegn oss.
Hins vegar hefir það verið einkennið
fyrir islensku þjóðina, að hún hefir staðið
sundruð gegn Dönum.
Þótt þannig væri ástatt 1851 og 1871,
getum við þó öruggir skirskotað til
þjóðfundarins og þingsins 1871, þegar
um sjálfstæQi vort er að ræða. En sannarlega minnumst vjer ekki þeirra íslendinga sem stjórnmálamanna, sem
árið 1851 vildu hnýta oss aftan í Eydani og Jóta. Ekki minnumst vjer
þeirra, er vildu taka því fruravarpi, er
gjörði ísland að dönsku amti.
Einn hinna konungkjörnu hjelt þvi
fram 1851, »að þingið, með því að hafna

grundvallarreglunum í stjórnarfrumvarpinu, ofurseldi sig og landið tómri óvissu*.
Ef undanhaldsmennirnir 1851 hefðu
ráðið, væru allar líkur til þess, að Danir
hefðu sett sama stimpilinn á oss og á
Vestindisku eyjarnar og Grænland. Þetta
er ekki 1. fiokks stimpill.
Þeir, sem 1851 buðu konungsvaldinu
og Dönum birginn, þeir hinir sömu vernduðu sjálfstæði islands.
Eða hvernig var það 1871?
Undanhaldsmennirnir, minni hlutinn,
sagði um meiri hlutann >að hann vildi
í stjórnfræðisefnum standa kyrr í sörau
sporum, þangað til hann gæti tekið stökk
i þau spor, sem hann ætlaði að standa
í til eilífðar*.
Undanhaldsmennirnir vildu viðurkenna lögin frá 2. jan. 1871 sem bindandi fyrir Island, og gleypa við stjórnarskrárfrumvarpi því, er lagt var fyrir
þingið.
Kvað svo ramt að, að einn þingraaður — J. Hjaltalin — mælti á þinginu:
»Hjer eru mótmæli móti lögum
konungs, og þetta kunna menn ekki
að skammast sin fyrir«.
Það var mikilhæfur maður, sem ljet
sjer þessi orð um munn fara, en til
allrar hamingju fyrir sjálfstæði þessa
lands, varð hann og hans skoðunarbræður 1851 og 1871 í minni hluta.
Jeg hefi minst á þessi tvö þing, til
þess að benda á það, að undanhaldsmennirnir hafa ekki verndað eða verið
forverðir þessa lands.
Jeg hefi minst á þessi 2 þing i þeirri
von, að þeir, sem á komandi árum eiga
sæti i þesaari háttv. deild, geti jafnörugglega skirskotað til fulltrúanna 1915,
eins og vjer nú til fulltrúanna 1851 og
1871, þegar um sjálfstæði landsins okkar er að ræða.
Vjer stöndum nú miklu betur að vigi
gegn erlenda valdinu en um 1851 ogl871.
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Fjárhagur vor er nú allur annar og
framfarir á öllum sviðum. Vjer finnum,
að aldrei þarf ísiand að biðja um danska
hjálp.
Mjer skilst svo, að ef þessi tillaga
verður feld, þegar litið er á, hvað á undan er gengið, hafi konungsvaldið borið
sigur úr býtum í stjórnarskrárbaráttu
vorri, og til þessa var þó aldrei stofnað. Og sannarlega hefir hið háa Alþingi
ekki sjerstaklega ástæðu til þess, að
beygja sig fyrir órjettmætum kröfum
danskra ráðherra, því einmitt eru það
Danir, sem sí og æ hafa verið aðalþröskuldurinn fyrir öllum framförum
hjá íslensku þjóðinni.
Allar vorar rjettarbætur höfum vjer
orðið að toga og teygja frá Dönum, og
þegar vjer loks höfum fengið þær, var
þreytan og kostnaðurinn við að ná þeim
orðinn svo mikili, að ekkert var eftir í
garð Dana, nema úlfúðin.
Bjðrn Hallsson: Jeg ætla ekki
að fara langt út i þessar deilur, lofa
fyrrv. og núverandi ráðherra að leiða
saman hesta sína, án þess að blanda
mjer í þeirra sakir. En fyrst málið er
hjer komið til umræðu, sem jeg tel verr
farið, verð jeg að skýra frá minni afstöðu.
Háttv. flutnm. (S. E.) talaði mjög
stillilega, sem rjett var. Hann beindi
orðum sinum til stuðningsmanna sinna
og deildarinnar yfirleitt. Jeg virði auðvitað mikils sannfæringu. hans, en sammála honum get jeg ekki orðið. Jeg
tel ekki rjett, eins og háttv. flutnm.
(S. E.) gjörði, að slá svo mjög á viðkvæmnis- og tilfinningastrengi okkar
þingm. Heppilegast held jeg sje, að
hver og einn athugi rólega, og án þess
að fara eftir tilfinningunum, hvað rjett
sje í þessu máli.
Jeg held líka, að enginn vilji breyta

á móti sannfæringu sinni, og þvi óþarft
að bregða mönnum um það, að þeir
svíki málstað sinn.
Fyrrverandi ráðherra skirskotaði til yfirlýsingarinnar 30.
mars 1914. Yfirlýsingin tekur það fram,
að þeir, sem hana gefa, sjeu þáverandi
ráðherra sammála um það, að það hefði
ekki verið rjett, að taka á móti staðfestingarskilyrðunum frá 20. okt. 1913.
Hins vegar get jeg hreint ekki sjeð, að
hægt sje að halda stuðningsmönnum
fvrrv. ráðherra endalaust föstum á þessari yfirlýsingu, sem gilti auðvitað kjarna
málsins, þann, að taka ekki gómlu staðfestingarskilyrðunum. En nú eru staðfestingarskilyrðin öll önnur og betri. En
i seinni tið hefir Sigurður Eggerz farið
lengra en þingið 1914 ædaðist til. Fyrirvarann skildi jeg svo, að hann ætti
að fyrirbyggja, að vjer afsöluðum okkur nokkrum rjetti og að konungsúrskurðurinn yrði skoðaður sem hver annar íslenskur konungsúrskurður, annað skildi
jeg ekki við fyrirvarann, og jeg held
síðasta þing ekki heldur. En I seinni
tíð hefir fiutningsmaður (S. E.) og hans
menn haldið þvi fram, að fyrirvarinn
ætlaðist til beinnar viðurkenningar Dana
fyrir þvi, að uppburður sjerraálanna í
rikisráði væri sjermál okkar. Þessarar beinu viðurkenningar krafðist ekki
siðasta þing og bjóst ekki við að fá.
Jeg lít því svo á, að fyrirvaranum sje
fullnægt. Engu sje afsalað og konungsúrskurðurinn sje sem hver annar íslenskur konungsúrskurður. Við þessi
málalok má þvi una, og óþarft að setja
þetta lengur á oddinn. Tillöguna, sem
fram hefir komið, skil jeg sem fritt orðaða vantraustsyfirlýsingu á ráðherra.
Hreinna hefði verið, að koma með
beina vantraustsyfirlýsingu. Jeg skil
ekki tillöguleiðina, og lit svo á, að málið sje til lykta leitt. Hafi ráðherrann
gjört rangt, þá ætti hann að fá van-
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traustsyfirlýsingu og síðan landsdóm.
Jeg álit þvi, að- það sje gagnstætt þessari tillögu, að ráðherra sitji við völd.
Siðanjeg sá staðféstingarskilyrðin, hefi
jeg ekki getað sjeð, að ráðherra hafi
brotið á móti fyrirvaranum og verðskuldi því vantraustsyfirlýsingu. Hins
vegar er jeg flutnm. (S. E.) alveg sammála um það, að aðferðin sje ekki aðalatriði. Með aðferðina er jeg ekki ánægður, enda þótt ráðherra hafi þar ýmsar
málsbætur, en jeg lit svo ó, að skilmálamir sjeu fyrir öllu. Jeg get ekki kannast við það, að einstöku þingmenn hafi
snúist i þessu máli. Þvi visa jeg frá
mjer. Skilyrðin eru nú alt öunur en
1914; mesti agnúinn, danska auglýsingin
og opna brjefið, er dottið úr sögunni.
Konungsúrskurðurinn er íslenskur. Þótt
tekið sje fram, að ekki megi vænta
breytingar í stjórnartíð þessa konungs,
þá er alls ekki sagt, að konungur breyti
honum ekki, og þvi síður, að slík breyting sje að nokkru bundin við dönsk
8tjórnarvöld.
•
Jeg hefi nú skýrt frá minni afstöðu I
málinu og tel fyrirvaranum fullnægt,
og mun jeg þvi greiða atkvæði með
þeirri rökstuddu dagskrá, er fram hefir
komið, og ekki tala aftur í málinu;
nógir munu samt verða til, að þreyta
háttv. deild.
Plutnni. (Sigurður Eggerz): Eig
inlega skyldi maður ætla, eftir þær umræður, er fram hafa farið, að flutningsmaður hefði mörgu að svara, en svo er
ekki, því að mjer virðist alt óhrakið,
er jeg hefi sagt. Hæstv. ráðherra sagðist hafa orðið fyrir vonbrigðum. Búist
við stórskotahrið, að farið yrði grenjandi
og bitið í skjaldarrendur. Jeg veitekki,
hví hann heflr haft þessar vonir. Jeg
held,- að samviskan hafi verið óróleg
síðustu nótt, og hafi þvi framleitt þessAlþt. 1915. B. HI.

ar geigvænlegu myndir i huga hans.
Hann veit, að jeg hefi ætið talað stillilega, því fyrir mjer vakir einungis, að
gjöra það, sem jeg tel rjett i málinu.
Þegar jeg tók við ráðherraembættinu,
fylgdi það með, að jeg varð að flytja
þetta mál fyrir konungi. Menn vita,
hvemig það gekk. Það var kallað
strand. En nú hefi jeg orðið aðberjast
við ýmsa menn hjer heima, ekki af persónulegum ástæðum, heldur af þvi, að
þeir hafa farið hringsnúning i þessu
máli. Ráðherra þarf ekki að ætla, að
jeg gjöri þetta af persónulegum ástæðum. Jeg öfunda hann alls ekki afráð*
herrastólnum, og aist af þeim stuðningi,
er hann nú hefir — Heimastjórnar*
stuðningnum. Þvi jeg efa ekki, að
Heimastjórnarfiokkurinn muni búa hon*
um veglega hvílu.
Jeg efast ekki um það, annað eins og
hæstv. ráðh. hefir gjört fyrir Heima*
stjórnarfiokkinn. Mjer dettur i hug út
af því maður, sem hjet Prokrustes. Hann
var ákaflega gestrisinn, svo, að hverjum
þeim, er hann sótti heim, ljet hann til
reiðu hvilu sina. Og þessu fylgdu engir
ókostir, aðrir en þeir, að kubbað var
neðan af fótum þeirra, sem voru lengri
en rúmið, en hinir teygðir, sem styttrl
voru, uns þeir voru jafnlangir þvi. Jeg
vildi að eins benda hæstv. ráðherra á
það, vegna gamals kunningsskapar, að
hann skuli vara sig á því, ef hann yrði
einhvern tíma lagður í Heimastjórnarhvíluna. Þá gæti svo farið, ef berserksgangur kærai á þá góðu menn, og ef
þeim þætti hann of frekur, að þá kubb*
uðu þeir af honum hans pólitisku fætur.
Og ef hann þætti ofstuttur, ja, þá yrði
hann teygður og teygður.
Það mun ekki eiga við, að koma með
alt of margar likingar hjer, en nú dettur mjer þó í hug önnur. Það var þegar hann Per Gynt átti kost á þvi, að
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verða tengdasonur Dofrakóngsins. Honum þótti að vísu upphefð í þessu, en
það fylgdu þvi svo margir, ansi skritnir skilmálar. Fyrst og fremst átti hann
nú að ganga með rófu, og hann hafði
reyndar ekki svo mikið á móti því, en
þegar bölvaður karlinn vildi líka fara
að stinga úr honum augun, þá þótti
Pjetri nóg komið af svo góðu. Skökku
augun fældu hann frá tengdunum. Jeg
segi nú þetta ekki af þvi, að jeg telji
Heimastjórnarflokkinn neinn tröllaflokk,
heldur er það að eins til að benda
hæstv. ráðherra á, að ýmsar skyldur
kunna að fylgja hinum virðulegu tengdum við Heima8tjórnarflokkinn.
Hæstv. ráðherra mintist á till. þá, er
fyrir liggur, og taldi hana meira en öryggisráðstöfun; taldi, eins og hv. þm.
Snæf. (S. G.), að í henni fælist títuprjónsstunga til sín (ráðh.). Þótt nú svo væri,
sem ekki er, þá ætti það að vega meira
hjá honum, sem tíl gagns og friðar
horfir fyrir landið, ef tillagan yrði samþykt, en hitt, þótt hann yrði sjálfur fyrir
einhverri lítilfjörlegri tituprjónsstungu.
En auk þess hafði jeg þegar tekið það
fram í framsögunni, að till. væri ekkert
annað en öryggisráðstöfun, og það er
undarlegt, að geta ekki skílið það, að
nokkur þingm. geti komið fram með tillögu, er eingöngu miði til tryggingar
fyrir landið. Það er eins og það væri
sá eini leiðandi kraftur í okkar pólitik,
að hefna sín á ráðherrum. Jeg játa það,
að jeg hefði talið það öruggustu leiðina,
að sanna umboðsleysi hæstv. ráðherra,
en þar sem hitt lá um leið í augum
uppi, að þingið er nú svo skipað, að
ekkert viðlit hefði verið að koma sliku
fram, þá er næstbesta leiðin valin af
praktiskum ástæðum. Og jeg er i engum vafa um það, að ef Danir halda einhverju öðru fram en vjer um staðfestingarskilmálana, þá getur þingið ætið

hnekt því, með þvi að visa til þessarar
till., verði hún samþykt.
Það kom dálitið flatt upp á mig, að
hv. 2. þm. Rvk. (J. M.) skyldi fara að
læða því fram hjer í deildinni, að þessi
tillaga væri veiðibrella; væri ætluð til
þess að veiða menn. Væntanlega hefir
átt að liggja í því, að hún væri eitthvað hættuleg, en við skulum þá athuga það, hverjum hún gæti gjört mein,
þótt hún yrði samþykt.
Það er nú óhugsandi, að nokkur maður geti orðið særður af þessari tillögu,
nema að eins einn, sem sje hæstv. ráðherra, og ætti hann þó jafnvel ekki að
verða það, þegar hann sjer, að hún er
í fullri einlægni fram komin frá nokkrum þingmönnum, sem líta svo á, að
staðfestingarskilmálarnir fullnægi eigi
fyrirvara þingsins í fyrra. Hann ætti
að hugsa málið betur, því að honum
hlýtur þó að vera það áhugamál, að
sem best sje frá þvi gengið, svo að allir
geti orðið ánægðir. Og það er alveg
voði, ef þingið fellir 'nú þessa tíllögu af
hræðslu við það, að hæstv. ráðh. kunni
að fínnast hann þar fá einhverja örlitla
títuprjónsstungu. Það get jeg fyrir mitt
leyti ekki kallað annað en samviskuleysi, því að jeg veit, að bjer eru þó
nokkrir menn í deildinni, sem ekki geta
sagt um það með vissu, hvort fyrirvaranum sje fullnægt eða ekki. Þetta er
ekki sagt til að móðga þá að neinu
leyti, en hjer er um svo flókna lögfræðilega möguleika að ræða, að það er
óhugsandi fyrir aðra en sjerfræðinga, að
ráða úr þeim til hlítar. Og þegar þeir
rífast nú jafnvel um þá innbyrðis, hvernig eiga þá hinir að vera fullvissir?
Þeirra fullvissa hlýtur að vera trú og
ekkert annað, og þegar svo er, þá er
það óverjandi, að sýna ekki þá varkárni,
að samþ. þessa tiliögu.
Um það, sem hæstv. ráðherra sagði
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um ríkisráðsákvæðið frá 1903, þarf jeg
ekki margt að tala. Ef hann vildi
byggja á þvi, þá hefðu sömu ástseðurnar gilt um það, sem gjörðist i ríkisráði
20. okt. 1913, og þá engin ástæða verið
til þess að finna að þvi. En jeg kannast yfirleitt ekki við það, fremur en
hann hefir gjört, að vjer sjeum innlimaðir með rikisráðsákvæðinu i stjórnskipunarl. 3. okt. 1903.
Hann sagði, að það stæði hvergi skrifað, að uppburður sjermálanna í rikisráði hefði eingöngu átt að vera til bráðabirgða. Að vísu er ekki hægt að sanna
þetta bókstaflega, en í þessu efni nægir
að vitna í öli gögn málsins yfirieitt, sem
sýna, hvað vakað hefir fyrir þinginu.
Jeg vil enn víkja að því, sem hæstv.
ráðh. hefir enn eigi gefið neitt fuilnægjandi svar við. Jeg endurtek það, og
legg áherslu á það, að hann hafði engan rjett til þess að segja, að það, sem
vjer höfðum á móti uppburði sjermálanna, væri að eins »formelt teoritiskt«,
svo framarlega sem það er rjett, sem
jeg hefi sagt, að það hafi vakað fyrir
þinginu, að taka málin undan dönsku
eftiriiti. Hæstv. ráðh. getur aldrei komist fram hjá þvi, að svo framarlega sem
uppburður sjermálanna í ríkisráðinu er
andstæður rjetti, sem íslendingar telja
sinn, þá er hann annað og meira en
»formelt teoretiskt spursmál*.
Mjer skildist svo á hæstv. ráðherra,
sem hann vildi gjöra lítið úr skýrleik
fyrirvarans. Jeg veit að deilt hefir verið um það, hvað i honum feliat, en það
er óþarfi, því að hann er ótviræður.
Þau orðin, sem máli skifta, eru svo ljós,
að á þeim verður ekki vilst. Það er
ómögulegt að villast á þvi, að hann
heimtar það, að breyta megi hinum
væntanlega konungsúrskurði eins og
hverjum öðrum konungsúrskurði, og að
hann i öðru lagi ætlast til, að málið

haldi áfram að vera islenskt sjermál.
Ekki er heldur hægt að villast á þvi,
hvern skilning háttv. meiri hl. þingsins,
sem á sínum tima studdi mig svo drengilega, hafi lagt í fyrirvarann. Þegar
gengið er inn á það, að framkoma mln
i rikisráðinu hafi verið rjett, þá hlýtur
það að vera viðurkent, að jeg hafi að
minsta kosti haft rjett fyrir mjer í kjamaatriðum málsins, en þau voru þessi, að
gjöra sig ekki ánægðan með minna en
þegjandi samþykki konungs, með þvi að
í því felist viðurkenning á fyrirvaranum. En þegar hann í þess stað tekur
fram dönsku skilmálana, þá varð að
krefjast þess af ráðherra, að hann ljeti
það koma skýrt fram, að það var ekki
samrímanlegt við kröfur vorar.
Það getur verið, að einhverjir iðrist
þess nú, að hafa stutt mig þá, en með
traustsyfirlýsingunni var þessu nú einu
sinni slegið föstu, og yfirlýsingin getur
skoðast sem »autentisk« skýring á fyrirvaranum.
Um eftirlitið þarf jeg ekki að segja
fleira en jeg hefi sagt. Það verður að
gjöra mun á »formellu« eftirliti, sem
vjer getum aldrei viðurkent, og »faktisku< eftirliti. Jeg veit það, að hvar
sem sjermálin yrðu borin upp fyrir konungi, þá yrði ef til vill aldrei girt fyrir það, að Danir hefðu »faktiskt< eftirlit með þeim. Við það getur enginn
ráðið, hvort hans hátign, konungurinn,
vill spyrja einhvern í hljóði, hvað honum lítist um það og það mál. En »formelt< eftirlit megum vjer ekki viðurkenna, og þess vegna hefir hæstv. ráðherra ekki leyfi til að segja, að rikisráðsspursmálið sje eingöngu »formelt
teoretiskt*.
Um opna brjefið skal jeg að eins
segja það, að hæstv. ráðh. hefir ekki
heldur getað sannfært mig í því efni.
Til þess að opna brjefið fjelli úr gildi,
126*
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þurfti það annaðhvort að vera upp
hafið beinlínis, eða þá eitthvað annað
að vera tekið fram, sem útilokaði gildi
þeae. Nú vita allir, að það hefir eigi
verið beinlínis upp hafið, og því fer svo
fjarri, að nokkuð gjörðist á ríkisráðsfundinum í vor, sem útilokaði gildi þess,
að bæði forsætisráðherra og konungur
segja, að konugsúrskurðinum verði eigi
breytt, nema önnur jafntryggileg skipun verði á gjörð, og það stendur hvergi,
hver eigi að gjöra þá skipun, ef til
kæmi; það gæti einmitt staðið í opna
brjefinu. Það kann að vera, að það
hafi ekki verið ætlun þingmeirihlutans,
að heimta opna brjefið kallað aftur, en
ef gengið var inn á fyrirvarann, þá var
það óbeinlinis afturkallað.
Um þingmálafundina, sem hæstv. ráðherra var vitna í, er það að segja, að
jeg efast um, að málstað hans sje jafnmikill stuðningur að þeim, og hann
heldur. Sannleikurinn var sá, að málið
var mjög lítið undirbúið undir þá fundi.
Við vorum t. d. á einum fundi uppi á
Akranesi, hæstv. ráðherra og jeg, og
þar fjekk hann eitthvað um 20 atkv.
sjer til stuðning8, eftir að við vorum
búnir að berjast svo, að við höfðum með
löngum ræðum ýtt burt af fundinum um
80 manns af kjósendum.
Svo var hæstv. ráðherra eitthvað að
tala um vantsstígvjel, en jeg verð að
biðja hann fyrirgefningar á því, að jeg
man ekkert i hvaða sambandi það var.
(Ráðherra: Það gjörir ekkert til).
Jeg man svo ekki fleira, sem jeg þurfi
að Bvara hæstv. ráðherra, en vil að
eins taka það fram, að mjer er það full
alvara að óska þess, að það væri hann,
sem hefði rjett fyrir sjer í þessu máli,
en jeg rangt. Það væri best fyrir landið. En því er nú verr og miður, að
það er öfugt.
Þá kem jeg að háttv. þm. Snæf. (S.
G.), sem hjer hefir borið fram rökstudda

dagskrá. Hann var hissa á þvi, að till.
frá okkur var svona væg. Jeg er sannfærður um það, að jafn sanngjarn maður, og þessi háttv. þm. er, hlýtur að
skilja það, að margir menn hljóta að
leggja aðaláhersluna á það, sem þeir
hyggja, að bjargað geti landinu, en ekki
hitt, sem hann kallar títuprjónastungur.
Hann talaði um, að þetta væri að byrgja
brunninn of seint, en jeg er hræddur
um, að hann hafi sjálfur dottið í ráðherrabrunninn. Sannleikurinn er sá, að
það er enn ekki of seint áð byrgja
brunninn. Ef svo væri, þá hefði jeg
aldrei komið fram með þessa tillögu. En
einmitt af þvi, að enn er hægt að gjöra
þessa öryggisráðstöfun, þá taldi jeg mjer
skylt að koma fram með hana.
Jeg skal játa það, að mig furðar á
þessari rökstuddu dagskrá, þvi að ef slíkt
yrði samþykt hjer, sem jeg þó vona enn
að ekki verði, þá þýddi það ekkert annað en það, að slá öllura þeim skilmálum föBtum, sem hæstv. ráðherra fjekk
stjórnarskrána staðfesta með.
Háttv. 2. þm. Rvk. (J. M.) gekk inn
á þessa gömlu deilu, sem staðið hefir
milli Heimastjórnar- og Sjálfstæðisflokksins um skilmálana, alla tið síðan jeg
kom frá Kaupmannahöfn. Jeg ætti nú
líklega að biðja hæstv. ráðh. að svara
þessu fyrir mig, því að hann barðist
svo vel á móti skoðunum andstæðinga
okkar í því máli. En af því að jeg veit
ekki, hvort sambandi hans er nú svo
varið við Heimastjórnarflokkinn, að hann
vilji gjöra það, þá býst jeg við, að jeg
verði að gjöra það, en litið þó, því að
málið hefir verið svo mikið rætt í blöðunum. Kjarna-atriðið er þetta, að ef
jeg hefði gengið að skilyrðum konungs
fyrir staðfestingunni, með því að undirskrifa stjórnarskrána þá, þá varenginn
vafi á því, að þingskilyrðin hefðu þar
með verið útilokuð. Þingið heimtaði að
konungsúrskurðinum mætti breyta á
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venjulegan hátt, en konungsskilmálam- erlenda valdinu. Eftir því þurfa þeir
ir vorú þeir, að honum yrði ekki breytt, aldrei að iðrast.
nema önnur skipun yrði gjörð á sambandinu. Það er eiginlega óþarfí að
Sveinn Björnsson: Iljer heflr
segja nokkuð meira en þetta, þvi að i verið mikið talað um umbúðir í dag, en
þessu felst alt saman. En jeg get þó jeg sje ekki, að þær hafi minkað við
ekki stilt mig um að taka það fram í umræðurnar, og hafa háttv. tillögumenn
sambandi við þetta, að jeg held, að eftir þar ekki látið á sjer standa. Allarræðþennan rikisráðsfund hafí Sambands- ur þeirra hafa verið umbúðapappir að
flokkurinn tekið aðra stefnu en æskilegt meira eða minna leyti, og sjálf er tilhefði verið. Því að þegar svo er kom- lagan ekki annað en umbúðapappir utið málum, að búið er að synja um stað- an um vantraust til hæstv. ráðherra.
festingu laga, er þingræðisráðherra hefir Jeg vildi nú reyna að taka eitthvað af
borið fram, þá virðist það eðlilegast, að þessum pappír utan af henni, og þótt
öll þjóðin komi sjer saman um það, án jeg eigi bágt með að reyna svo mikið á
flokksgreinarálits, að knýja fram stað- þolinmæði manna, að taia jafn lengi og
festinguna. Og vjer þurfum aldrei að margir aðrir, þá þykist jeg ekki geta
hugsa til þess, að fá málum vorum fram- komist bjá þvi, að lýsa skoðun minni á
gengt í Danmörku, án þess að vjer sje- málinu með nokkrum orðum.
um allir samhuga. Meðan vjer erum
Jeg ætla þá fyrst að víkja að háttv.
svo deildir, að danska valdið veit það, þm. Dal. (B. J.). Hann sagði, að þegar
að það getur snúið sjer til eins flokks orðin »í ríkisráði« voru feld burt úr
hjer til liðveislu við sig gegn öðrum, stjórnarskrárfrumvarpinu, þá hafí sá
þá er engin von á því, að vjer getum verið tilgangurinn, að gjöra það að umþað. Og jeg er nú kominn á þá skoð- boðsmáli, sem áður var löggjafarmál.
un, að vjer eigum sem minst að hætta Þetta er alveg rjett, og þá fær ráðherra
088 út í ágreiningsmál við Dani, því að þau svör 1911, að konungur geti ekki
vjer höfum, enn sem komið er, ekki nóg fallist á þetta, fyrr en nýr samningur
þol til að halda þeim fram eins og þörf sje gjörður um samband landanna.
væri á.
Þegar svo sá millivegur var reyndur,
sem
háttv. þm. N.-ísf. (Sk. Th.) var upp
Háttv. 1. þm. N.-Múl. (B. H.) mintist
á það, að jeg hefði reynt að koma of hafsmaður að, að setja þau orð, sem nú
nálægt tilfinningurn manna hjer.
En eru í stjórnarskránni í staðinn fyrir ríkjafnvel þótt jeg hefði eitthvað komið isráðsákvæðið, þá strandaði það á sama
við þær, þá álít jeg það ekki skaða, þvi skerinu. Þáverandi konungur segir við
að þær tilfinningar manna eru vanalega þáverandi ráðherra, að hann geti ekki
hreinastar, sem þeir ala i brjósti sjer falliat á þá breytingu, nema jafnframt
fyrir landi sínu og velferð þess, og því verði gefinn út úrskurður um, að málin
rjettara að taka tillit til þeirra, en til- skuli eftirleiðis vera borin upp í rikisflnninga gagnvart flokki eða ráðherra.
ráðinu, og að þeim úrskurði verði ekki
Jeg finn svo ekki ástæðu til að tala breytt, fyrr en ný gambandslög verði sammeira að svo stöddu; jeg gjöri ráð fyr- þykt, bœði af ríkispinginu og Alþingi Isir, að jeg fái oftar tækifæri til þess. lendinga. í báðum tilfellum strandaði
En jeg endurtek það, að jeg vona það málið á sama skerinu. A þessu tvennu
enn á seinustu stundu, að menn verði vildi jeg vekja athygli.
einhuga ura þessa öryggisráðstöfun gegn
Þegar á þetta er litið, hlýtur hverjum
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manni að vera ljóst, gegn hverju lyrirvarinn var stilaður. Hann var einmitt
gtilaður gegn þeim yfírlýsta vilja konungs á rikisrdðsfundinum 20. október
1913, að fyrirkomulaginu um uppburð
sjermálanna yrði ékki breytt, fyrr en
ný sambandslög yrðu sett, og samþykt
bœði af rikisþinginu og Alþingi Islendinga. Fyrirvarinn var stílaður gegn
þessu konungsorði, sem átti að birta
Dönum. Jeg held, að flestir, sem tóku
þátt í umræðunum um þetta mál, innan
sjálfstæðisflokksins, hafi vitað, að það
var þar efst á baugi, að girða fyrir, að
þessi konungsvilji yrði. Með það fyrir
augum var fyrirvarinn samþyktur, og
með það fyrir augurn fjekk bann það
orðalag, sem hann fjekk. Þessum aðdraganda má þvi ekki sleppa, þegar fyrirvarann á að skýra.
Þegar litið er á sjálft orðalag fyrirvarans, er það einkum tvent, sem er
aðalatriðið, eins og líka háttv. flutnm.
(S. E.) og háttv. þingm. Dal. (B. J.)
hafa 'tekið fram. Það er þetta tvent,
að Alþingi lýsir yflr því, að það haldi
fast við þá skoðun sína, að uppburður
sjermála vorra í ríkisráði Dana sje sjermál, og að konungsúrskurðurinn, sem
boðaður var 20. okt. 1913 verði skoðaður sem hver annar íslenskur konungsúrskurður, enda geti konungur breytt
honum á ábyrgð íslandsráðherra eins,
án nokkurrar ihlutunar af hálfu dansks
löggjafarvalds eða danskra stjórnvalda.
Ef þetta er borið saman við gjörðir rikisráðsfundarins 19. júni s. 1., verður útkoman þessi: Fyrsta atriðinu, yfirlýsingu þingsins um, að uppburður sjermálanna sje sjermál vort, heflr háttv. ráðherra komið á framfæri, með því, að
láta taka það upp í sjálfa tillöguna um að
staðfesta stjórnarskrána. Jeg held, að
ekki sje hægt, að hugsa sjer aðra heppilegri aðferð, enda hefi jeg ekki heyrt,
að nokkur hafí neitt að athuga við hana,

Þá er eftir að athuga, hvort hæstv. ráðherra hefir leyst af hendi það, sem eftir
er af því, sem Alþingi áskildi. Fyrst
áskilur þingið, að þessi margnefndi konungsúrskurður verði skoðaður sem hver
annar islenskur konungsúrskurður. Þegar litið er á konungsúrskurðinn, liggur
fyrst fyrir að rannsaka, hvernig það skjal
skjal er, stjórnarfarslega sjeð. Er þessi
úrskurður með sömu ummerkjum og
hver annar islenskur konungsúrskurðnr?
Jeg hygg, að erfitt sje að segja, að hann
sje á annan veg. Á þann hátt er hann
undirskrifaður af konungi og Islandsráðherra einum. (Sigurður Eggerz: Svo
var einnig um úrskurðinn frá 20. okt.
1913). Það hefir ekki verið upplýst,
hvorki af háttv. þm. V.-Skaft. (S. E.)
nje öðrum. Að umræðurnar, sera fóru
fram um þetta mál í ríkisráðinu voru
birtar almenningi, breytir engu hjer um,
enda hefir það verið gjört þrisvar áður
en þetta skeði, án þess, að nokkur hefði
neitt við það að athuga; þar á meðal
var það gjört með umræðurnar 30. nóv.
1914. Að öðru formi til er úrskurðurinn eins og hver annar íslenskur konungsúrskurður. Jeg sje ekki betur en
að öll ytri merki hans beri það með
sjer, að hann er ekki annað nje meira.
Og hver var svo meiningin með því, að
hann yrði skoðaður sem hver annar íslenskur konungsúrskurður, ef hún var
ekki sú, að hann væri að öllu leyti
gjörður sem hver annar íslenskur konungsúrskurður? Að þessu leyti er því
fyrirvaranum fullnægt. Þá liggur fyrir
að athuga það, hvort úrskurðinum
verður breytt, án íhlutunar dansks
löggjafarvalds, eða danskra stjórnarvalda. Um danskt löggjafarvald þarf
ekki að ræða í þessu sambandi. Það
er alveg úr sögunni. Það er hvergi skýrskotað til þess í umræðunum, sem fóru
fram í rikisráðinu 19. júní þ. á. Enda
held jeg, að enginn tali nú um það,
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(Ráðherra: Jú, þeir, sem segja, að opna Hann ætlar þá að gjöra það, þegar hann
brjefið sje enn i gildi). Sú skoðun, að er dauður) Konungurinn er eilifur, þó
opna brjefíð sje i gildi enn þá, hefír að Kristján X. deyi. (Bjami Jónsson:
farið svo hægt, að jeg hefi haldið, að Þá er líka hans tíð eilíf). Því verður
menn þyrðu ékki að halda henni fram ekki með rökum neitað, að það er ósami alvöru. (Sigurður Eggerz og Bjami ræmi inilli orða konungs og foreætisráðJónsson: Jú, jú). Hver getur vitað, herrans, og það er röng staðhæfing, að
hverju haldið er fram í alvöru og hverju konungur hafi lagt sjer orð forsætisráðekki? Jeg held, að öllum hljóti að vera herrans í munn. Jeg held þvi fram, að
ljóst, að opna brjefið getur ekki verið í ekki verði sýnt fram á það, að ráðherra
gildi. Það veit hver maður, sem kann íslands hafi i ríkisráðinu, beinlinis eða
að lesa, að orð konungs í ríkisráðinu 19. óbeinlínis, gefið nokkurt loforð um það,
júní s. 1. eru ósamrimanleg við opna að dönsk stjórnarvöld eða löggjafarvöld
hefðu ihlutunarrjett i brey tingu á konungsbrjefið.
Þá virðist að eins eitt vera eftir, sem úrskurðinum. Jegheld, að þvi verði ékki
sje það, að konungsúrekurðinum verði með rökum mótmœli, eins og mdlið stendekki breytt, nema með ihlutun danskra ur nú, að að forminu til hafi ráðherra
stjómarvalda. Þessi skoðun er bygð, að Islands, hvenœr sem hann og Alþingi óska
því er virðist, á svo litlum rökum, — er þess, fuUkomna heimild til að fara fram
svo hugmyndafleygur tilbúningur, að á, að úrskurðinum verði breytt, þótt það
mig furðar stórlega á því, að nokkur yrði að ári, og hcdda þvi til streitu.
Þessum fyrirvara var, að minu áliti,
skuli halda henni fram. En mest furðar mig á þvi, að henni skuli vera hald- samkvæmt því, hvernig hann varð til,
ið fram af alþingismönnum hjer á Al- og samkvæmt orðalagi hans, algjörlega
þingi, þar sem hver maður hefir gjörðir fullnægt á rikisráðsfundinum 19. júní
rikisráðsfundarins 19. júní s. 1. fyrir s. 1. En það lítur svo út, sem menn
framan sig. Það fer svo fjarri því, að hafi nú hugsað sjer annan fyrirvara.
konungur gjöri orð forsætisráðherrans Afstaða þeirra háttv. þingm., sem bera
að sinum orðum, og úrakurði þannig þessa tillögu fram, verður á engan hátt
dönsku skoðunina á málinu, að hann skilin á annan veg en þann, að þeir
tekur beinlinis afstöðu frá orðum hans leggi alt aðra skoðun i orð fyrirvarans
í sinni ræðu. (Einhver: Uss). Háttv. en þau gefa heimild til. Þessa skoðun
þm. V.-Sk. (S. E.) þýðir ekki að segja mina styður lika sú geisilega áherela,
uss, þó að það sje vel skiljanlegt frá sem háttv. flutnm. (S. E.) leggur á yfirhelbrigðisfræðilegu sjónarmiði, þvi að lýsingu þá, er hann fjekk frá 24 þinghann hefir nú sagt það svo oft. (Sig- mönnum, eftir að hann kom af konungsurður Eggerz: Jeg sagði ekki uss). fundi. Hann imyndar sjer auðsjáanlega,
Það er greinilegt, að forsætisráðherrann að sú yfirlýsing gefi honum heimild til,
heldur fram dönsku skoðuninni á mál- að leggja nýja og breytta skoðun í fyrinu, en konungurinn hefir ekki þá skoð- irvarann. En því fer fjarri, að það sje
un. Það er fullkomlega heimilt að skilja rjettmætt. Vegna þess, að háttv. flutnorð hans á þessa leið: Það getur ver- ingsmaður (S. E.) hefir ekki látið menn
ið, að jeg breyti þessari tilhögun með heyra orðalag yfirlýsingarinnar, svo
uppburð sjermálanna bráðlega, en jeg sem hefði mátt vænta, þá vil jeg með
læt Alþingi vita, að það má ekki búast leyfi hæstv. forseta lesa yfirlýsinguna
við þvi, meðan jeg lifi. (Bjami Jónsson: upp, eins og hún hljóðar, svo hún sjá-
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ist í Alþingistíðindunum. Hún er á þessa
leið:
»Vjer undirritaðir lýsum yfir þvi,
að vjer teljum, að framkoma ráðherra í ríkisráði 30. nóv.'síðastliðinn hafi verið í fullu samræmi við
þingviljann. Sjerstaklega skal það
tekið fram, að vjer álitum fyrirhugaða auglýsingu konungs til Dana
ósamrimanlega við fyrirvara Alþingist,
Þetta er yfirlýsingin, svo mörg eru
hennar orð. Af þessu hljóta menn að
sjá, hvað vakti fyrir mönnum, þegar
fyrirvarinn var samþyktur í fyrra.
Kaunar þarf ekki að vitna í yfirlýsinguna; það sást á öllum umræðunum,
sem á undan fyrirvara-samþyktinni
fóru, að það var auglýsingin til Dana,
sem ekki mátti ske. Þegar hæstv. fyrrv.
ráðherra (S. E.) fer með málið á ríkisráðsfundinum 30. nóv. 1914, vill konungur ekki sleppa auglýsingunni. Þá
leggur ráðherrann niður völdin. Þetta
er sú framkoma, sem hann fjekk traustsyfirlýsingu fyrir. Það vill svo til, að i
yfirlýsingunni er sjerstaklega bent til
auglýsingarinnar til Dana.
Það var
aðalatriðið. En að háttv. þm. V.-Sk.
(S. E.) megi lesa út úr yfirlýsingunni
heimild til að búa til annan fyrirvara,
það nær vitanlega ekki nokkurri átt.
Jeg staðhæfi, að orðalag hennar getur
ekki gefið slíka heimild. Jeg veit um
sjálfan mig, að jeg ætlaðist ekki til, að
mín undirskrift yrði notuð þannig. Og
hið sama munu fiestir hinna segja.
Þar sem jeg nú, samkvæmt þvi, sem
jeg hefi lýst hjer yfir, er þeirrar skoðunar, að fyrirvara Alþingis hafi verið
fullnægt á rikisráðsfundinum 19. júni s.
1., þá get jeg fyrir mitt leyti greitt atkvæði með þeirri rökstuddu dagskrá,
sem hjer liggur fyrir.
Um tillöguna sjálfa vil jeg segja, að
það var ekki ófyrirsynju, að háttv.

samþingismaður minn (J. M.) hafði það
orð um hana, sem háttv. sessunautur
minn (G. E.) hneykslaðist svo mjög á,
að kalla hana viðrini. Tillagan á, að
sögn flytjenda hennar, að girða fyrir
það, að gjörðir ríkisráðsfundarins 19.
júní s. 1. hafi í för með sjer rjettindamissi fyrir Island. Það er nú svo. Nú
er tillagan orðuð þannig, að hún er öll
bygð á fyrirvaranum frá 1914. En eins
og allir vita, hefir verið gjörð tilraun
til þess hjer í deildinni í dag, að teygja
fyrirvarann eins og hrátt skinn, og
leggja alt annan skilning i hann en
nokkrum hafði dottið í hug, þegar hann
var saminn og samþyktur. Það hefir,
með öðrum orðum, verið reynt að búa
til úr honum nýjan fyrirvara.
Og ef þessi till. verður nú samþykt,
þá vaknar sú spurning, hvaða skUningi
á fyrirvaranum sje verið að halda hjer
fram i tillögunni. Við getum verið vissir um, að þetta yrði nú nýtt deiluefni.
Auk þess er jeg þeirrar skoðunar, að
fyrirvarinn hafi í rauninni að eins verið umboðsskjal fyrir ráðherrann. Og þar
sem það umboðsskjal lá fýrir rikisráðsfundinum 19. júní siðastl. og hinum málspartinum var fullkunnugt um innihald
þess, þá væri það á engan hátt bindandi fyrir landið, þótt ráðherrann hefði
farið lengra en umboð hans náði. Þetta
vita allir, sem einhverja nasasjón hafa
af lögum. Enda man jeg ekki betur
en að háttv. þingm. N. ísf. (Sk. Th.)
tæki þetta fram. Tillagan er því tilgangslaus með öllu.
En svo er annað, sem ekki verður í
móti mælt, að tillagan felur í sjer aðdróttun til hæstv. ráðh., um að hann
hafi ekki fengið fullnægt fyrirvaranum.
Annars væri hún líka meiningarlaus
með öllu. Og hvað er vantraust á einura ráðherra, ef það er ekki það, að
gefa það i skyn, að hann hafi. svikist
undan að flytja erindi Alþingis? Þá var
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hreinlegra, að koma hreint til dyranna
með beina vantraustsyfirlýsingu. Þeir
segjast ekki hafa treyst sjer til að koma
henni fram. En þá var þetta ekki
hyggileg . aðferð, að vefja vantraustið
innan i þær umbúðir, sem svo eru illa
vafðar, að í gegnum þær skín.
Háttv. tillögumenn hafa haldið því
fram, einkum háttv. framsögum. (S. E.)
raeð ekki svo litlum tilfinningamóði, að
hjer væri að eins um öryggisráðstöfun
að ræða, sem hver maður ætti að geta
greitt atkvæði með. Jeg þykist hafa
bent á það, að á bak við liggur vantraustsyfirlýsing til hæstv. ráðh. Jeg vildi
óska, vegna framsögum. sjálfs, að hann
hefði talað af minna móði, því að hann
og fyigismenn hans áttu kost á að fá
slíka öryggi8tillögu samþykta, ef þeir
hefðu viljað brjóta odd af oflæti sinu
með því, að láta ekki þessa bersýnilegu
vantraustsyfirlýsingu fylgja með. (Bjami
Jónsson: Þetta er ósatt). Jeg hefi nóg
vitni. (Sigurður Eggerz: Hver bauð þessi
kostaboð? Skúli Thoroddsen: Og hvernig var tillagan orðuð?). Þessi tillaga
var aldrei orðuð, (hlátur), enda hefi jeg
aldrei sagt, að svo hafi verið. Háttv.
framsm. (S. E.) hlær dátt, er jeg segi,
að tillagan hafi aldrei verið orðuð. En
getur hann fullyrt, raeð höndina á brjóstinu, að slík tillaga hafi ekki komið til
orða? Jeg vildi ekki láta þetta ósagt,
því að jeg álít þetta ósæmilegan leik,
sem hjer er verið að leika.
Háttv. þm. Dal. (B. J.) hefir samið
allmikið málfærsluskjal, sem hann virðist hugsa sjer, að lagt verði fyrir friðardómstólinn í Haag. Hann ætlar að sýna
fram á það, að sá dómstóll muni komast að þeirri niðurstöðu, að Danir hafl
fengið einhvern rjett, sem þeir ekki hafi
átt áður, á rikisráðsfundinum 19. júní
síðastliðinn, og byggir það á orðum Jconungs. Jeg skal í þessu sambandi leyfa
Alþt. 1915. B. III.

mjer að lesa upp kafla úr ræðu, er
háttv. þm. Dal. (B. J.) hjelt á síðasta
þingi 1914. Honura farast svo orð:
»Ef konungur nú, þrátt fyrir mótmæli, staðfestir stjórnarskrána, þá
hefir hann þar með tekið aftur sitt
opna brjef 20. okt. 1913 og ákvæði
rikisráðsfundarins, því að þegar
Hans hátign konunginum hefir verið
skýrt frá skoðun Alþingis í þessu
máli, þá væri það að draga Islendinga á tálar, ef hann staðfesti
frumv. með öðrum skilningi en íslendingar hafa lagt í það.
En ef hann staðfestir frumv. með
öðrum skilningi en íslendingar
leggja í það, þá væri hans skilningur markleysa. Enginn lögfræðingur getur litið öðruvísi á það og
enginn dómstóll dæmt það öðruvisi*.
Svo mörg eru þessi orð. Og roá jeg
nú spyrja: Er það jeg, sem hefi skift
um skoðun í málinu, eða er það háttv.
þm. Dal. (B. J.)?
Þá fór sami háttv. þm. mörgum fögrum orðum um þá miklu ábyrgð, sem
hvíldi á þeim mönnum, er greiddu atkvæði móti tillögunni. Jeg dreg það
ekki í efa, að hver einasti þingro. hefir
gjört sjer það ljóst, hver ábyrgð hvilir
á honum i þessu efni, þegar hann á að
greiða atkvæði sitt. Og jeg efast ekki
um, að menn fari þar eftir sannfæringu
sinni einni. Jeg er þess fullviss, að
landsrjettindum vorum er ekki stefnt í
neiua hættu. Jeg get því ekki greitt
atkvæði með tillögunni. Andstæðingar
minir telja hjer mikinn voða á ferðum.
En þeir áttu kost á að því, að fá öryggistillögu sína, sem þeir kalla svo,
samþykta, ef þeir að eins vildu hafa
hana svo úr garði gjörða, að ekki fælist í henni vantraust til ráðherra. En
því vildu þeir ekki ganga að, þótt þair
vissu, að með því móti gætu þeir bjargað
127
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landsrjettindunum, er þeir töldu í hættu.
Þeir kusu heldur að hafa tillöguna eins
og hún er nú borin fram, þótt þeir
vissu það fyrir fram, að hún mundi
falla. Á hverjum hvílir nú ábyrgðin
fremur hjer ? Og jeg skal bæta þvi við,
að þessir sömu menn vildu afstýra þvi
í vor, að stjómarskráin næði fram að
ganga. Fylgir því engin ábyrgð? Þessir menn ættu að vera dálítið varfærnari i dómum sinum og hótunum. Jeg
álit þeim fullsvarað með þessum orðum:
Hví sjer þú flísina í auga bróður þíns,
en gætir ekki bjátkans í þínu eigin auga?
Þegar hjer var komið umræðunum,
tók forsetí málið út af dagskrá, og frestaði umr. til næsta fundar.

Á 11. fundi í Nd., þriðjudaginn 20.
júlí, var till. tekin til f r h. e i n n a r
u m r.

Báðherra: Mjer hefir heyrst það
á ræðum háttv. flutnm. (S. E.), að hann
búist við, að þessi þingsályktunartillaga,
sem af sumum góðum mönnum hefír
verið kölluð »viðrini*, yrði molduð hjer
i deildinni. Það var því ekki nema
eðlilegt, að hann hjeldi 2 hjartnæmar likræður, sem báðar hafa endað með
stuttri bæn.
Háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.) hefir tekið
af mjer ómakið og svarað flestu af þvi,
er svara þarf flutningsmönnunum. Jeg
get því verið stuttorðari en ella.
Jeg skal þá byrja á háttv. þm. Dal.
(B. J.). Muni jeg rjett, þá brá hann
sjer til Haag í gær — hann er vanur utanförum — til þess að tala þar máli Dana.
Þeir hafa hjer fengið öflugan málssvara,
og er ástæða til þess að óska þeim til
hamingju með hann. Annars var það
ekki 8vo óttalegt, sem þessi háttv. þm.
ætlaði að leggja Dönum i munn. Þeir

áttu að segja það eitt, að meðferð málsins sýndi það, að það af Dana hendi
hefði verið skoðað sem danskt mál. En
hvað kemur okkur það við, er Danir
segja í þessu efni. Það er ekki nema
eðlilegt, að þeir skýri málið frá sínu
sjónarmiði, eins og við frá okkar. Og
sje það rjett, sem ekki heflr verið hrakið, og verður ekki hrakið, að tilætlunin
hafi aldrei verið sú, að krefjast nú beinnar viðurkenningar þess, að uppburður
sjermálanna væri sjermál, þá varðar oss
það engu, hvað Danir segja í þessu efni,
þar sem vjer höfum engura rjetti slept.
Jeg legg ekki mikið upp úr þvi, þótt
danska blaðið »Politiken« frá 30. f. m.
haldi því fram, að »status quo< haldist
í þessu efni. I fyrsta lagi eru þetta
ekki orð Hans hátignar konungsins, og
í öðru lagi ber þess að gæta, að »Politiken< er stjórnarblað, og því eðlilegt,
að það haldi þessari skoðun fram, til
þess að gefa ekki andstæðingum stjórnarinnar höggstað á stjórninni fyrir það,
að forsætisráðherrann hefði sýnt tilslökun í málinu. Háttv. þm. Dal. (B.
J.) gaf það í skyn, að þingið 1914 hefði
ætlað að vinna mikinn sigur.
En i
hverju var sá sigur fólginn? Ekki i
því, að fá viðurkenningu Dana á þvi,
að uppburður sjermálanna væri sjermál. Ekki var beinnar viðurkenningar konungs á þessu atriði heldur krafist. Það eina, sem þingið fór fram á,
var það, að stjórnarskráin næði fram
að ganga, án þess að staðfestingin færi
í bága við fyrirvara Alþingis, án þess
að nokkrum rjettindum væri slept. Og
við háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.) höfum
sýnt fram á, að ekkert slikt skeði 19.
júní siðastliðinn. Nú langar mig til þess
að spyrja háttv. þm. Dal. (B. J.), á hvern
hátt hann og flokksbræður hans hugsuðu sjer að sigra. Jú, þeir ætluðu að
láta stjórnarskrármálið liggja i strandinu, sem það komst i 30. nóv. siðast-
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liðinn, fyrir frammistöðu háttv. flutnm.
(S. E.), og dúsa í því hreiðri. Svo var
það vist meining þeirra að gefa fyrv.
ráðherra traustsyfirlýsingu á þinginu, og
beygja sig að öðru leyti fyrir konungsvaldinu. Sigur þeirra var því í því
fóiginn, að svínbeygja sig. Siðar meir
hugðust þeir að taka málið upp að nýju
og setja þá ríkisráðsákvæðið aftur inn
stjórnarskrárfrumv. Fyrst að beygja
sig, og síðan bæta gráu. ofan á svart,
með því að láta ákvæðið standa óbreytt
i stjórnarskránni. Þetta er það, sem
þessir herrar kalla >að fá viðurkenningu Dana fyrir því, að uppburður sjermálanna sje sjermál*.
Háttv. þm. Dal. (B. J.) kom enn með
þá gömlu firru, að Alþingi hefði að eins
þolað, að málin væru borin upp í ríkisráði. Alþingi gjörði meira en að þola
það, og svo vel vill til, að jeg get sannað mitt mál með orðum manns, sem hv.
þm. Dal. (B. J.) mun virða, sem sje
sjálfs flutningsmanns (S. E.). Á þingi
1913 er einn þingmaður í Ed., Guðjón
Guðlaugsson, að skýra ákvæðið >þar
sem konungur ákveður*; hann telur, að
skýra megi það á tvo vegu, og sje
annar sá, að uppburður málanna verði
ekki í riki8ráðinu. Þessu svarar háttv.
framsögum. (S. E.) svo, að »frá rikisráðinu hopum vjer ekki*. Þetta stendur í Alþingistiðindunum 1913, 1086.
dálki. I þessum umræðum minnist þáverandi ráðherra, Hannes Hafstein, á
það, að oss sje það að mörgu leyti hentugra, að uppburður sjermála vorra fari
fram i rikisráðinu en annarstaðar. Næst
honum stendur hv. framsögum. (S. E.)
upp, og mótmælir alls ekki, nje gjörir athugasemdir við þessa kenningu þáverandi ráðherra, þrátt fyrir það, að hann
hafði rökstutt hana.
Hv. þm. Dal. (B. J.) telur oss lífsnauðsyn að ná öllum vorum málum undan

Dönum. Ef orð hans eru tekin bókstaflega, fela þau í sjer persónusamband
eða skilnað, en þau efni koma ekki
þessu máli við.
Þá læt jeg skilið við prókúratorinn
frá Haag og sný mjer að vini minum,
hv. þm. N.-ísf. (Sk. Th.). Ræða hans
var skemtileg; hann er jafnan góður
ræðumaður og gaman á hann að hlýðá.
Það er tekur til efnisins, þá heflr hv.
1. þm. Rvk. (S. B.) svarað mestu. Jeg
skal þvl að eins til árjettingar hnýta
við nokkrum athugasemdum um fáein
atriði.
Hann fann að því, að umræðumar á
rikisráðsfundinum 19. júni hefðu verið
birtar í Rikistíðindum Dana, þótt án
undirskriftar forsætisráðh. væri. Þessu
hefir hann áður haldið fram og talið
mig hafa unnið pólitískan höfuðglæp, er
jeg reis ekki upp móti birtingunni, þannig lagaðri. En eins og jeg tók fram i
gær, þá ber hv. tillögumönnum ekki vel
saman; eru þeir auðhraktir úr vígjum
sínum, og mun eins fara um þetta vigi.
Einn af málsvörum þeirra utan þings,
og vafalaust greindasti lögfræðingurinn
í þeirra flokki, hefir lýst yflr því, að birtingin væri algjörlega áhrifalaus. Enda
segir þetta sig sjálft. Hvernig getur
það haft stjórnskipulega þýðingu, þótt
birt sje fundargjörð. Annað mál væri
það, ef birtingin hefði farið fram á þann
hátt, sem birt eru stjórnskipuleg atriði.
En því fer fjarri. Birtingin fór fram i
Ríkistíðindum Dana alveg eins og i Lögbirtingablaðinu hjer, undirskriftalaus.
Hv. þm. N.-ísf. (Sk. Th.) sagði enn
fremur, að viðurkenning Dana á því,
að vjer hefðum rjett til þess að ákveða,
hvar sjermál vor væru borin upp fyrir
konungi, hefði ekki fengist, af þvi að
forsætisráðherra Dana taldi þetta atriði
sammál. Hjer til liggur það svar, að
enginn, nema ef til vill hv. þm. N.-Ísf.
127*
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(Sk. Th.), ætlaðist til þess, að Danir
viðurkendu þetta. En enginn mun halda
þvi fram, að spilt hafi verið rjetti vorum, þótt forsætisráðherra láti í 1 jós skoðun, sem mótmælt er af Islandsráðherra.
Mundi t. d. hv. þm. N.-ísf. (Sk. Th.), ef
jeg þættist eiga sneið af túninu á Bessastöðum, sem jeg auðvitað á ekki,
vilja halda því fram, að jeg ætti hana,
þrátt fyrir það, þótt eigandinn hefði
mótmælt því? Annars get jeg um þetta
atriði visað til þess, sem jeg sagði í gær,
og óþarft er að ítreka, þar sem jeg vísaði til skoðana hv. þm. N.-ísf. (Sk. Th.)
sjálfs, eins og þær komu fram í blaði
hans 1913. Hann vill nú raunar fóðra
þessi ummæli sín þá með þvi, að flokksstjórn sjálfstæðisflokksins hafl ekki haft
tima til að hugsa málið og gj 3rt ákvörðun sina í fljótræði. Flokksstjórn sjálfstæðisflokksins skipa þá þessir menn,
sem allir eiga enn sæti hjer á þingi:
hv. þm. N.-ísf. (Sk. Th.), hv. 1. þrn. G.K. (B. K.), hv. þm. N.-Þing. (B. S.) og
hv. þm. Dal. (B. J.). En ef þá heflr
hent þetta fljótræði þá, að láta sjer
glepjast sýn, hvernig getur þá nú undrað, þótt mönnum nú komi til hugar eitthvað likt og telji þá ekki hafa yfirvegað þessa tillögu sína, sem nú liggur fyrir, til hlitar? Jeg sje ekki betur en að
heimilt sje að láta sjer detta slíkt í hug
og heimilt að segja það. Flestuin mun
þykja varlega í það farandi að byggja
mikið á orðum þessara manna, eftir að
fengin er játning frá forustumanni þeirra
um það, að flokksstjórn þeirra hafl gjört
tillögur sínar um eitt allra mikilvægasta
mál landsins, sem þá var á dagskrá, algjörlega í blindni.
Hv. framsögum. (S. E.) sagði annað
veifið, að Danir hefðu enga afsökun í
þessu máli, af þvi að þeim hafi verið
fyrirvari Alþingis kunnur. Þar er ekki
mikið, sem skilur okkur. Eins og hv.
1. þm. Rvk. (S. B.) og hv. þm. Snæf.

(S. G.) hafa tekið fram, að ef jeg hefði
farið út fyrir umboð mitt, sem jeg hefl
ekki gjört, þá væri enginn skaði orðinn,
því að hinn aðilinn þekti umboðið, og
mun hv. framsögum. (S. E.) geta skilið
þetta. (Sigurður Eggerz: Hæstv. ráðh.
skilur ekki sjálfan sig, eins og jeg mun
sýna á eftir). Hv. framsögum. (S. E.)
lofar ætíð að sýna alt og sanna á eftir,
en þau loforð hans vilja reynast nokkuð afturmjó í efndunum.
Þá eru það ýms atriði í ræðu háttv.
framsögum. (S. E.) og annarra, sem jeg
verð að víkja að, þótt ekki snerti beint
þetta mál, en varðar þó aðgjörðir mínar
og annarra, sem um málið hafa fjallað.
Skal jeg halda tímaröð, eins og þeir.
Hv. þm. N.-ísf. (Sk. Th.) talaði um
utanstefningar, er hann svo nefndi, þ.
e. heimboð konungs til nokkurra manna
í vetur. Eftir því, sem mjer skildust
orð hv. þm. N.-ísf. (Sk. Th.), vildi hann
ekkf beint víta heimboð konungs, nje
það, að boðið var þegið. En það var
annað, sem honum þótti athugavert,
sem sje hverjir voru valdir. Eins og
kunnugt er, urðu fyrir þessu boði þrír
menn, 1. þm. Húnv. (G. H.), 1. þm.
Rvk. (S. B.) og jeg. Það, sem hv. þm.
þm. N.-ísf. (Sk. Th.) þótti athugavert,
var það, að vjer værum of ungir. En
þótt satt sje það um oss, að allir sjeum
vjer nýir þingmenn og tveir af oss ungir að aldri og óvanir pólitiskum stórræðum, þá getur þetta þó ekki átt við
um 1. þm. Húnv. (G. H.), sem bæði er
roskinn maður og lengi heflr verið viðriðinn stjórnmál. Hv. þm. N.-ísf. (Sk.
Th.) þótti eðlilegra, að honum og hv.
1. þm. G.-K. (B. K.) hefði verið boðið.
Þetta lái jeg honum ekki, því að þeir
eru oss óneitanlega eldri og reyndari.
Og sama er að segja um hv. þm. Dal.
(B. J.). (Bjarni Jónsson: Jeg mundi
ekki hafa þegið það). Á hv. þm. Dal.
(B. J.) sannast orð refsins, er hánn náði
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ekki til berjanna: *Þau eru súr<. Allir
þessir þrír menn hafa prýðilegan feril
að baki. Einn þeirra hefir verið 8endur i mikilavarðandi eendiför sem fulltrúi landsins, annar hefir verið viðskiftaráðunautur og sá þriðji hefir farið með
eitt hið merkasta fjármálastarf Iandsins,
bankastjórn, og sjálfsagt gjört sjer mikið far um að koma út verðbrjefum bankans og á Jíklega gott skilið fyrir, þótt
árangur hafi orðið sá, að brjef þessi hafa
eigi selst, heldur lœkkað i verði. Jeg
get því skilið orð hv. þm. N.-ísf. (Sk.
Tb.) og samsint honum í þvi, að óheppilegt hafi verið, að þeir voru ekki valdir
til farinnar.
Sami háttv. þm. (Sk. Th.) gat þess,
að vjer hefðum sagt eftir heimkomu
vora, að vjer hefðum engu loforði bundist í því, hvað vjer ætluðum að gjöra.
Og er það satt. En hins vegar varjeg
þá þegar sannfærður um það, að óverjandi væri, að taka ekki þessu tilboði,
og þegar á fyrsta eða öðrum flokksfundi,
8em haldinn var um málið, lýsti jeg yfir
því, að jeg væri ráðinn í að fylgja málinu fram, og ekki beygja mig, þótt jeg
yrði i • minni hluta. Þessu sama lýsti
jeg yfir á opinberum fundi, og þetta hefl
jeg efnt, sem betur fer. Er því alt
hreint frá minni hálfu í þessu máli. Tillögumenn geta þess vegna ekki heldur
brugðið mjer um það, að jeg hafi farið
á bak við þá. En undarlegt er það af
þeiro, að ætla mjer þann barnaskap, að
jeg fari að lcita stuðnings þeirra, sem
andstæðir voru í málinu, og fordæma
alt það, sem jeg hefi gjört og ætla að
gjöra.
Þá skal jeg víkja að leyndinni. Allir
hafa játað það, að lofað var að birta
ekki bráðabirgðatillögurnar.
Sumir
þykjast raunar hafa bundið það einhverjum skilyrðum, en það er hin mesta
fjarstæða, því að oss mundi aldrei hafa
komið til hugar að sýna tillögurnar, ef

leyndarloforð þingmanna hefði verið
nokkrum skilyrðum bundið; heldur
mundum vjer hafa leitað til annarra,
eða látið málið niður falla, en eiga það
á hættu, að birt væru orð, sem konungur kynni að segja einhverntíma í framtíðinni. En til þess kom ekki, þvi að
allir bundust þessu þagnarheiti, og það
var bókað i gjörðabók flokksstjórnarinnar. Eins og jeg hefi áður tekið fram,
lýsti jeg því yfir í upphafi skýrt og
skorinort, að jeg mundi halda málinu
fram, enda er það nú fullljóst, að jeg
hefi ekki látið heykjast í því efni. Og
til sanníndamerkis um þetta, úr því að
farið er að draga fram ýmislegt, sem
gjörst hefir á flokksfundum, skal jeg
geta þess, að einn maður úr flokksstjórninni, sem er þó tamara að læðast en
stökkva, hjelt mjög mergjaða ræðu yfir
okkur, af því að hann hafði heyrt, að
við ætluðum ekki að láta kúgast, heldur að við ætluðum fremur aðsegjastúr
flokknum. Vildi þessi háttv. herra láta
reka mig og víst háttv. 1. þm. Rvk. (S.
B.) einnig.
Þá sagði háttv. þm. N.-ísf. (Sk. Th.)
frá aðalefni þess, sem gjörst hafði á opinberum fundi hjer, en ekki fullkomlega rjett, og mun það stafa af minnisbresti.
Þegar jeg var kominn til Khafnar, fæ
jeg þá frjett þann 6. júní, að »Ingólfur«
hafi nú birt tilboðið. Ef það hefir nú
verið skoðun heitrofanna, er tillögurnar
birtu, að tilboðið hafi verið hættulegt
landinu og heill landsins hafi verið teflt
í voða, þá hefðu þeir átt að birta tillögurnar fyrr, mánuði eða svo, og væri
þá hjer um stórkostlega vanrækslu að
ræða frá þeirra hálfu. En birtingin,
fyrst þá, var alt of sein, því að hún gat
ekki afstýrt þvi, sem jeg hafði ætlað
mjer að gjöra. Og til hvers var birtingin þá? Ef þeir hefðu verið vitandi
vits, mundu þeir hafa getað hindrað
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framgang málsins á þenna eina hátt.
Og hvað var þá unnið? Jú, þá var
stjórnarskráin dauð og öll sú mikla
vinna ónýt, sem lögð heflr verið í það
mál. Já, og það var líka unnið, að fitjað var upp á nýjum gauragangi, útvegaður pólitískur matarforði handa vissum
mönnum, sem deyja mundu pólitískum
hordauða, ef ekki hjeldi áfram rifrildið.
Auðvitað gátu þeir einnig unnið það
með birtingunni, að jeg kæmi tórahentur heim, og ausið þá yfir mig stóryrðum út af því, og hugsast gat það einnig, að sitja hefði orðið við fyrstu kostina.
Yfirleitt mun þagnarrof þessara manna
hvervetna hafa mælst illa fyrir, enda
munu þeir og hafa slæma samvisku.
Það bendir á, að þeir hafi sjálfir haft
slæma samvisku fyrir gjörðir sínar, að
þeir hafa reynt og reyna enn að klóra
yfir þær. Háttv. framsögum. (S. E.) var
utanbæjar, þegar birtingin fór fram, en
hann hefir iýst yfir þvi, að hann hafi
hvorki birt nje birta látið neitt af tillögunum. Það skoða jeg svo, sem hann
vilji á engan hátt bera ábyrgð á birtingunni, og jeg býst við, að hann fari
ekki að mótmæla þessari skoðun minni
á afstöðu hans til málsins.
Það er ekki nema eðlilegt, að hann
vilji afsaka sig, því að einn af okkur
þremenningunum, háttv. 1. þm. Rvk. (S.
B.), lánaði honutn skjalið, daginn sem
við komum. Jeg veit ekki, hvorthann
hefir haft það svo lengi, að hann hafi
haft nægan tima til að afrita það, en
njjer hefir aldrei dottið í hug, að gruna
hann um brot á þagnarheiti sínu.
Svo var líka annar þingmaður, sem
jeg lánaði skjalið með sama skilorði, að
bann afritaði það ekki, nje ljeti afrita
eða birta á annan hátt. Það var háttv.
1. þm. G.-K. (B. K.). Hann hefir líka
gefið yfirlýsingu i Ingólfi, um að hann
hafi ekki lagt skjalið til, þótt það hins

vegar hafi vitaskuld verið birt með vitorði hans og samþykki. Hann finnur
þannig ástæðu til að bera þetta af sjer
líka, þótt böndin hafi að honum borist
fyrir líkur, vill ekki vera aðalmaðurinn,
og ekki meira en meðsekur. Honum
hefir gjört bæði að sárna og klæja.
Hversu mikið sómastrik, sem þessir
menn álita að birtingin hafi verið, og i
aðra röndina hjálpráð fyrir landið, reyna
þeir þó að klóra yfir það á eftir, og afsaka sig með þvi, að þeir hafi ekki lagt
til afritið af skjalinu. Það er i sjálfu
sjer ekki nema ánægjulegt, að þessir
menn kunni að blygðast sín fyrir það
atferli, sem hjer er um ræða, ogsattað
segja hefir hvergi orkað tvimælis, nema
vestur á Kvennabrekku í Dölum. Annars hafa allir lokið upp einum munni
um það, að slíkt atferli sje gjörsamlega
óforsvaranlegt. (Skúli Thoroddsen: Þetta
er ósatt, og ekki til neins að vera að
bera slikt fram). Það telja allir heiðarlegir menn, sem óhlutdrægt hugsa, óafsakanlegt, nema mennirnir sjálfir, sem
að birtingunni voru valdir, og hefi jeg
engan heyrt. mæla henni bót, nema þá.
Utanlands er það álitið beinlínishörmulegt, að það skuli geta komið fyrir, að
fulltrúar þjóðarinnar gjöri sig seka í
sliku athæfi. Það er ekki svo að skilja,
að jeg vilji gjöra þessum mönnura neitt
mein, en mjer finst það vera skylda
þingsins, að lýsa hreinni vanþóknun
sinni á þvi, að slíkir menn skuli geta
átt sæti á löggjafarþingi íslendinga, er
gjörist sekir um rof á drengskaparheiti
sinu.
Háttv. þm. N.-ísf. (Sk. Th.) vjek að
mjer ónotum fyrir það, að jeg hefi notið stuðnings Heimastjórnarmanna til að
koma fram stjómarskrármálinu. Jeg
játa, að það sje satt, og það er langt
frá þvi, að jeg fyrirverði mig fyrir það.
En jeg get vel skilið, að háttv. þingm.
N.-ísf, (Sk, Th,) öfundi mig af fylgi
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Heimastjórnarmanna, því að hann hefír neitt vantraust til stjórnarinnar í tillögáður klætt sig i biðilsbuxur, og leitað unni. Það sannar ennþá betur mitt
ásjár hjá þeim, en enga áheyrn fengið. mál, hvað mikið þeim er um að gjöra
Þannig fjekk hann hryggbrot hjá þeim að koma sjer vel við einhvern meiri
á þinginu 1911. En mismunurinn þá hluta, þrátt fyrir illvirkið, sem þeir
og nú er ekki annar en sá, að þá var segja, að jeg hafi unnið. Þeir sýnast
enginn stefnumunur innan flokksins, en vera fúsir til, að gefa mjer »absolution<
nú, þegar sá munur er á stefnum, að (Skúli Thoroddsen: Ef hæstv. ráðherra
annar parturinn hefir komið málunum vildi vera gott barn). Nei, þess krefjfram, að óvild og þrátt fyrir mótspyrnu ast þeir ekki, heldur að eins þess, að
hins hlutans, þá á þetta að vera dauða- geta verið í einhverjum meiri hluta. Þá
fór sami háttv. þingm. (Sk. Th.) mörgsynd.
Hitt, sem þingmaðurinn talaði um, að um orðum um það, að menn mundi
jeg væri genginn i mótflokkinn, er alls reka minni til þess, að hann hefði áður
ekki rjett, heldur er nokkurs konar haldið fram sjálfstæðismálum þjóðarinnsamvinnubandalag milli minna stuðn- ar. Jeg efast ekki um vilja hans, og
hefi nú nýlega sjeð þess nýjan vott, á
ingsmanna.
Hann sagði, að það væri »fiction« að þgskj. 42, hvernig hann hugsar fyrir
jeg hafi verið í Sjálfstæðisfiokknum í landinu sínu. Þar ber hann fram tilbyrjun þings, og dregur það liklega af lögu um, að skora á stjórnina að fara
þvi, þegar minni hluti flokksstjórnarinn- þess á leit við Dani, að þeir leggi okkar ætlaði að reka meiri hlutann í vet- ur til 4—5 fallbyssubáta til að verja
ur! Þessir menn hafa vítt mig fyrir landhelgina. Það er sjálfsagt miklu
minar gjörðir, og það lái jeg þeim ekki. »ökonomiskara«, að láta Ðani hafa fyrir
en hvað ná víturnar langt ? Ekki lengra þessu, heldur en að við sjeum að braska
en það, að ef jeg gengi að því, sem i því sjálfir, en óneitanlega stendur þessi
hjer er á boðstólum, að viðrinistillög- tillaga nokkuð undarlega af sjer við
unni, þá vilja þeir láta mig hlutlaus- lagafrumvarp, sem aðrir góðir sjálfstæðan. Ef jeg hefi unnið niðingsverk gagn- ismenn hafa borið fram, þar sem þeir
vart föðurlandinu, þá hefðu þeir aldrei ætlast til, að íslendingar spíli upp á
átt að láta mig hlutlausan. Ef mað- eigin spýtur i þessu efni. Það má sannur ber stóru orðin saman við tillöguna, ariega heita »gefundenes Fressen«,
þá sýnast þau ekki vera neitt alvar- að fá Dani til að gjöra þetta fyrir
lega meint hjá sumum. Það er eins og okkur!
Háttv. þingm. N.-ísf. (Sk. Th.) var
það sje aðalatriðið fyrir þessa herra, ef
þeir gætu hangið i eða utan við ein- enn að tala um, að jeg hefði látið ráðhvern meiri hluta í þinginu.
herravonir glepja mjer sýn í þessu máli.
Háttv. þingm. N.-ísf. (Sk. Th.) var að í fyrsta lagi stendur þetta nú ekki vel
barma sjer yfir því, að háttv. þingm. af sjer, því að 19. júní var jeg orðinn
N.*þing. (B. S.) hefði mist bein í þing- ráðherra, svo að vonimar gátu ekki
byrjun. Jeg get ekki sjeð, að það komi glapið mjer sýn, og mjer hefði þá verið
málinu mikið við, en háttv. þingm. N.- innan handar að veita mjer 3000 kr.
Þing. (B. S.) tekur sjálfsagt undir þenna eftirlaun eins og háttv. flutnm. (S. E.)
harmagrát með vini sínum, þegar hon- gjörði fyrir sig, ef mjer hefði ekki litum vinst tími til. Háttv. þm. N.-ísf. ist á blikuna. En svo er ekki vist, að
(Sk. Th.) sagði, að ekki ætti að felast jeg sje í þá átt veikari á svellinu, held-
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ur en háttv. þingm. (S. E.) sjálfur, því
að það heflr jafnan atvikast svo, þegar
ráðherraskifti hafa orðið hjer á þingi,
að hann heflr fengið í sig einhverja ónota
kippi og Ó8jálfráða löngun til að opinbera það alt, sem gjörst hefir á flokksfundum og bak við tjöldin. Á þinginu
1909 birti hann í blaði sínu leynilega
atkvæðagreiðslu um ráðherraval, og eitthvað svipað má víst segja um framkomu hans við ráðherraskiftin 1911, og
1914 urðu líka ráðherraskifti, en jeg veit
ekki, hvort hann heflr fengið nokkra
kippi i sig þá. Mjer þykir það ekkert
óeðlilegt, þó“að honura finnist þetta súrt
í broti. Ef jeg væri í hans sporum,
mundi jeg líta svo á, sem mjer væri
blóðugur órjettur gjör, því að hann hefir
tvo stóra kosti til að bera sem ráðherra,
í fyrsta lagi takmarkalausa fórnfýsi, eins
og sást 1911, þegar hann vildi offra sínu
góða blaði og blómlegu atvinnugreinum, og í öðru lagi stórar og göfugar
hugsjónir. Jeg lái honum því ekki, þótt
honum flnnist sjer órjettur gjör með
með því, að það hefir ekki atvikast svo,
að hann yrði ráðherra. Því að það er
áreiðanlegt, ef nokkur hlutur er til, sem
rjettlæti löugun manns til að vera ráðherra, þá eru það fagrar hugsjónir, sem
maður hefir, eða telur sig hafa vit og
vilja til að vinna fyrir.
Þá kem jeg að ræðu háttv. flutnm.
(S. E.), en sem betur fer þarf jeg lítið
að athuga hana, því að háttv. 1. þingm.
Rvk. (S. B.) er rækilega búinn að þvi.
Háttv. flutnm. (S. E.) kom með ýmsar
líkingar i byrjun ræðu sinnar, en þær
sanna varla annað en það, að hann sje
meira skáld en stjórnmálamaður. (Sigurður Eggerz: Þær voru ekki eftir mig,
heldur eftir Henrik Ibsen). Jæja, jeg
ætla ekki að halda þvi fram, að hann
sje skáld, en jeg hefði þá kann ske átt
að segja, að hann væri hneigðari fyrir
skáldskap heldur en stjórnmál. Hann

var að tala um hvílu Procrustesar
(grískudósentinn getur leiðrjett mig, ef
jeg fer ekki rjett með nafnið). Sú saga
á nú best við sjálfan hann, því að hann
heflr sjálfur altaf verið .að höggva af
kröfum sínum, gjöra þær minni og
minni, teygja sig og teygja, til þess að
komast í meiri hlutann, og hafnar svo
í þessu viðrini, sem hann kallar þingsályktunartillögu og borin er hjer fram í
deildinnni til að moldast í dag. Hann
talaði mikið um spár, og spáði ýmislegu fyrir mjer, en jeg veit ekki, hversu
spámannlega hann er vaxinn. En jafnhægt væri að spá fyrir honum. Annað eins hefir komið fyrir og það, að
þessi dýrlingsgloria, sem hann vefur sig
í, eða er að reyna að vefja sig í, gæti
farið af honum. Hann hefir nú síðan í
vor vaggað sjer í þeim draumi, að hann
sje orðinn nokkurs konar þjóðhetja, og
síst vildi jeg verða til þess, að spilla
þessum sæta draumi hans. En komið
gæti það fyrir, að hann vaknaði einn
morgun eftir að hafa dreymt, að hann
væri að faðma kóngsdótturina, eins og
herra Sólskjöld forðura, og að það væri
þá fjósstoðin, sem hann hjeldi utan um.
Hann sagði, að einn tituprjónsstingur
til ráðherra ætti ekki að standa í vegi
fyrir að verja rjett landsins. Jeg er
honum alveg sammála um það, ef um
það væri að ræða, að vernda rjett landsins, ’en óþarfa títuprjónsstingirnir, til
hvers sem þeim er beint, eiga engan
rjett á sjer, eins og t. d. viörinistillagan.
Svo var hann með þessa gömlu sögu,
um að almenningur gæti ekki áttað sig
á því, hvort fyrirvaranum væri fullnægt eða ekki með staðfestingarskilyrðunum frá 19. júní 1915. Jeg hefl áður
drepið á, að hver meðalgreindur maður
ætti að geta það, en eftir þessar umræður held jeg, að jeg verði á sama
máli og hann. Mjer finst ýmislegt, sem
hann og hans fylgismenn hafa sagt,
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benda til þess, að þeir hafl ekki fullkomlega áttað sig á þessu enn þá.
Jeg hefi nú svarað þessum þremur
vinum minum, háttv. þm. V.-Sk. (S. E.),
háttv. þm. N.-ísf. (Sk. Th.) og háttv.
þm. Dal. (B. J.). Aðrir hafa ekki talað
enn þá af þeirra flokki, og læt jeg þetta
þvi nægja, þangað til fleira hefír komið
fram.
FJutnm. (Sigurður Eggerz):
Jeg verð fyrst að leyfa mjer að vikja
nokkrum orðum að ræðu háttv. 1. þm.
Rvk. (S. B.), er hann hjelt í gær. Hann
kallaði tillöguna umbúðapappír. En
hann verður að fyrirgefa rajer, þó jeg
skilji ekki, hvað hann meinar með þvi.
En hvernig getur hann misskilið tillöguna? Hún er svo ljós, að það er ekki
unt að villast á henni. Hún lýsir landið
óbundið af öðrum skilyrðum en þeim,
sem felast í fyrirvaranum frá 1914.
Mjer er sama, þótt háttv. 2. þm. Rvk.
(J. M.) kallaði tillöguna viðrini. Það
liggur ekki annað á bak við þau orð,
en að þingmanninum er sama, hvort
landið er bqndið eða óbundið. En það
er, vægast talað, mjög óviðeigandi, að
viðhafa slík orð um tillögu, sem áskilur
landinu óskertan rjett. Og það er einmitt það og annað ekki, sem ótvírætt
er tekið fram i tillögunni.
Hæstv. ráðherra sagði í ræðu í fyrra:
»Það er nægilegt, að þingið tjái landið
óbundið af skilyrðum þeim, sem sett
eða samþykt hafa verið andstætt vilja
þingsins 1913 . . . .<
Tillagan nú felur ekki annað í sjer
en það, sem hæstv. íáðherra sagði þá.
En það litur út fyrir, að hann sje nú
búinn að gleyma þessum orðum sinum.
Háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.) sagði, að
fyrirvarinn væri teygjanlegur eins og
hrátt skinn. (Sveinn Bjömsson: Jeg
Alþt. 1915. B. III.

sagði, að háttv. flutnm. (S. E.) hefði
teygt hann eins og hrátt skinn hjer i
deildinni). Nei, »prókurators«-sálin í
háttv. þingm. (S. B.) getur aldrei þagnað. Má jeg biðja háttv. þingm. að
svara mjer upp á þessa spurningu: Hvar
er það Ó3kýra i fyrirvaranum. (Sveinn
Bjömsson: Hefi jeg orðið?). Þingmaðurinn vill ekki svara, en það er víst,
að það eru að eins mennirnir með
»prókúrators<-sálina, sem geta sjeð nokkuð loðið eða óskýrt í honum. (Sveinn
Björnsson: Var það þess vegna, sem
háttv. flutnm. (S. E.) fjekk sjer »prókúrator< i Ingólfí ?). Þingmaðurinn ætti
ekki að vera að ámæla manni, sem ekki
er viðstaddur hjer í salnum. Hann veit
það vel, að þessi maður, sem hann
mintist á, hefir altaf staðið fyrir utan
pólitiska flokka og deilur, en nú ofbauð
honum svo mjög atferli sumra stjórnmálamanna, að hann taldi skyldu sina
að láta til sin heyra. Og rök hans eru
svo sterk, að andstæðingarnir hafa ekki
getað hrundið þeim. Þeir nota þá aðferð, að kalla rökin sprengikúlur, en
sinn eiginn hávaða kalla þeir rök. Þeim
finst víöt hægast að komast sem lengst
með rakaleysinu. (Sveinn Bjömsson:
Heyr á endemi). Heyr á endemi, segir
háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.). Hann veit
þó, að jeg hefl ekki brugðið öðrum
vopnum í þessu máli en rökunum, en
aðrir hafa haldið á endemisvopnunum.
í ísafold kom sú fregn, að jeg hefði
faríð i æsingaferð kríng um landið. En
á fundunum, sem jeg hjelt, ljetu andstæðingar mínir i ljós ánægju sína yflr
þvi, hvað jeg talaði stilt og rólega um
málið.
Háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.) lagði mikla
áherslu á það, að úrskurðurínn um uppburðinn væri undirritaður af íslandsráðherra einum, en hjer í er engin breyt129
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ing frá 20. okt. 1913, því þá átti lika
að undirrita hann af ráðherra íslands
einum.
Sami háttv. þiugm. (S. B.) vill leggja
mjög litla áherslu á umræðurnar í ríkisráði 19. júni þ. á., telur þær þýðingarlitlar. En hvers vegna voru þær þá
viðhafðar? Heldur háttv. þingm., að
þær væru fyrir fram búnar til, ef þær
ættu ekki að hafa neina þýðingu? Eða
því leggja Danir svo mikla áherslu á
umræðumar? Og því krefjast þeir þess,
að eiga orð um þetta mál? Ætli þeir
Bjeu að því sjer til gamans, — að eins til
þess ? Jeg hjó eftir því hjá sama háttv.
þingmanni í ræðu hans í gær, að orð
konungs væru töluð án ráðherraábyrgðar. Jeg talaði um þetta í utanför minni
við ýmsa stjórnmálamenn, og voru allir
þeirrar skoðunar, að orð konungs í rikisráði um mál eins og þessi væru vitanlega töluð á ráðherraábyrgð, því
konungurinn er vitanlega ábyrgðarlaus.
Háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.) neitaði
þvi, að konungur hefði gjört orð forsætisráðherrans að sinum orðum. Umræðurnar 19. júni bera það skýrt með
ójer, að forsætisráðherrann segir, að
danska skoðunin sje sú, að málin verði
áð bera upp í rikisráði, þangað til önnur jafntrygg skipun verði gjörð. En
Hans hátign konungurinn segir, að Alþingi megi ekki vænta þess, að hann
breyti úrskurðinum um uppburðinn í
sinni stjórnartið, nema önnur jafntrygg
skipun verði gjörð á uppburðinum. Orð
forsætisráðherrans og konungsins um
þetta atriði eru að efninu til hin sömu.
Þetta hlýtur hv. þingmaðurinn að viðurkenna.

Hæstv. ráðherra segist hafa mótmælt
Skoðun forsætisráðherrans. Setjum svo,
að hann hafi gjört það. En þegar konungur hefir heyrt móttnælin, tekur hann
upp orð forsætisráðherrans, en ekki ráðherra íslands. En með því sýnir kon-

ungurinn, að hann felst á skoðun forsætisráðherrans, en ekki á skoðun Islandsráðherrans.
Hæstv. ráðherra og hv. 1. þm. Rvk.
(S. B.) komast aldrei hjá því, að slakað
hefir verið á klónni, með því að segja,
að spurningin um ríkisráðsákvæðið sje
formlegs fræðilegs eðlis. Þeirra stóru
orð hrekja ekki rökin. Þegar dómur
sögunnar fellur í þessu máli, þá munu
rökin standa óhögguð af glundroðanum,
sem nú er þyrlað upp i kringum þau. Andstæðingar minir hafa blöðin, peninga
og höfðingjana sín megin. Móti öllu
þessu verðum vjer að berjast.
Jeg heyrði, að það hvein eitthvað i
háttv. 1. þm. Árn. (S. S.), og mjer heyrðist á hljóðinu, að hann væri orðinn viss
um, hvar meiri hlutinn væri.
Háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.) segir, að
vjer leggjum annað í fyrirvarann en
ætlast var til. En orðið »áskilur« tekur af öll tvímæli; með fyrirvaranum
er áskilið, að konungsúrskurðinum verði
breytt sem hverjum öðrum islenskum
konungsúrskurði.
Þá leit sami háttv. þingm. (S. B.)
þannig á, að í yfirlýsingú þeirra 24
þingmanna, er mjer var gefin, felist
ekki, að þeir væru samþykkir því, er
jeg hjelt fram, að konungsvaldið yrði
annaðhvort að ganga inn á fyrirvarann
með þögninni eða á yfirlýstan hátt. En
það stendur berum orðum, að þeir sjeu
ánægðir með meðferð mína á málinu,
og framkoma min sje i fullu samræmi
við vilja þingsins 1914. En af því leiðir
aftur, að þeir hljóta að hafa fallist á
meðferð mína á því atriði, sem var
verulegasta atriðið i öllu málinu, hvort
heimta skyldi viðurkenningu, þegjandi
eða á yfirlýstan hátt, af konungsvaldinu. En auk þess er jeg svo heppinn,
að hafa enn ótvíræðari yfirlýsingu frá
háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.), er hann kom
fram með á fundi í Sjálfstæðisfjelaginu
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30. des., sbr. ísafold 104. tbl. 31. des.
1914, og með leyfl hæstv. forseta leyfl
jeg mjer að lesa hana upp.
I blaðinu segir meðal annars svo:
»Þar næst talaði Sveinn Björnsson. Lýsti hann yfir því, að ráðherra hefði komið fram i fullkomnu
samræmi
við þingmeirihlutann,
skilning hans á fyrirvara Alþingis.
Bar hann að lokum fram svo hljóðandi tillögu:
Fundurinn þakkar ráðherra framkomu hans i rikisráði 30. nóv. þ.
á., telur skoðanir þær, sem hann
hjelt fram í umræðunum um stjórnarskrármálið, vera i fullu samræmi
við vilja meiri hluta kjósenda fyrir
siðustu kosningar og álítur vel farið, að ráðherra flutti svo ljóst við
Dani skoðanir íslendinga á deilumálunum*.
Hvernig sem háttv. 1. þm. Rvk. leitast við að mótmæla þessu nú, þá er
það gagnslaust. Eina vörn hans er að
segja: Nú er skoðun min önnur. En
hvers vegna? Jú, af því, að skilmáii sá,
er af Islands hálfu var haldið fram 30.
nóv. 1914, gat ekki samrímst skilmálum þeim, er þrímenningarnir gátu fengið. Þegar þrimenningarnir komu heim
með skilmálana, hjeldu þeir því fram,
að þeir fullnægðu ekki fyrirvaranum.
Um þetta gaf ráðherra og hv. 1. þm. Rvk.
(S. B.) 088 yfírlýsingu sina munnlega.
Jeg minnist þess, að rjett á eftir átti
jeg tal við góðan heimastjórnarmann,
og sagði honurn frá þvi, að þeir segðu
sjálfir, að fyrirvaranum væri ekki fullnægt. Og varð honum þá að orði: Það
mega þeir ekki segja undir neinum
kringumstæðum, því þá er þeirra mál
óverjandi. Og seinna fór svo líka, að
þrimenningarnir komust á þá skoðun,
að fyrirvaranum væri fullnægt, og berja
þetta nú blákalt fram,

Það var eitt, sem háttv. 1. þm. Rvk.
(S. B.) hjelt fram í ræðu sinni í gær
og hæstv. ráðherra undirstrikar með
honum, og það er það, að fyrirvarinn
hafl verið umboð, og Danir hafi þekt
umboðið, og ísland sje þvi óbundið, þó
að ráðherra hafí gengið út fyrir það, af
þvi Danir hafí sjálflr þekt takmörkun
umboðsins. Eftir þessu skilst mjer, að
það hefði aldrei verið hættulegt, þó jeg
hefði gengið að skilmálunum 30. nóv.
1914, landið var þá ekki heldur bundið
af þeim, lengra en umboðið náði.
Þá krafðist háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.),
að jeg kæmi hreint og beint til dyra
með vantraustsyfirlýsingu á ráðherra.
Jeg hefl tvívegis sagt, að jeg áliti það
tryggast, og mjer sje ánægja að þvi,
hvenær sem væri. En jafnframt tók
jeg það fram, að jeg treysti ekki svo
á karlmensku þessarar deildar, að hægt
væri að koma vantrauBtsyfirlýsingu fram.
Þvi hefði jeg tekið það næstbesta, að
lýsa landið óbundið af öðrum skilyrðum en þeim, sem feldust í fyrirvaranum. Háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.) sagði
í gær, að vjer hefðum átt kost á að
koma fram með tillögu, sem hefði náð
fram að ganga. Jeg kannast ekki við
það, enda kannaðist sami háttv. þingmaður við, að tillagan hefði aldrei verið orðuð, hún hefir þá víst svifið einhvers staðar í loftinu. Háttv. 1. þm.
Rvk. sagði eitthvað í þá átt, að ef
traustsyfirlýsing hefði fylgt með, þá
gætu þeir orðið með tillögunni, en jeg
get ekki á nokkurn hátt komið fram
méð slika traustsyfirlýsingu, þvi þá
væru mótmæli tiUögunnar um leið kraftlaus, því ef þingið lýsti trausti á ráðherranum, þá væri tillagan einskis virði,
því einmitt traustsyfirlýsingin væri vottur þess, að þingið liti svo á, að ráðherrann hefði i engu brugðið frá þingvUjanum. En hver getur verið svo
128*
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blindur að trúa þvi? Annars virðast mjer
aðfinslur þær, er komið hafa fram við till.
hjer í deildinni, alleinkennilegar; stundum er ráðist á hana fyrir að hún sje
of hörð, stundum fyrir að hún sje of
lin. Stundum er svo mikið vantraust í
henni til stjórnarinnar, að ómögulegt er
þess vegna að samþykkja hana, stundum er vantraustið svo lítið í henni, að
þess vegna er ómögulegt að samþykkja
hana. (Sveinn Björnsson: Ekki fugl
nje fiskur). Hvað hræðast háttv. þingmenn ? Eru þeir hræddir við títuprjónsstingi í ráðherrann ? Eða eru þeir ekki
hræddastir við tillöguna af því, að hún
er svo sjálfsögð og óbrotin ? Dagskráin
getur ekki verið borin frara í öðrum
tilgangi en þeim, að verja ráðherrann
gegn títuprjónastungum. Þingsályktunartillagan er borin fram til varnar landinu, dagskráin er borin fram til varnar
ráðherranum. Hvað á nú að metamest?
Landið eða ráðherrann ?
Heimastjórnarflokkurinn, sem væntanlega greiðir dagskránni atkvæði, er vitanlega með því, að búa sjer sjálfum til
traustsyfirlýsingu. Dýpst, dýpst inni
vegur liklega fögðnuðurinn yfir traustsyfirlýsingunni eins mikið, eins og þráin
til að verja ráðherra gegn títuprjónsstungum. Heimastjórnarmenn láta nú
aðra framkvæma það, sem þeir- treystust ekki til að framkvæma sjálfir. Höfðingi þeirra hefir spent þrímenningana
fyrir stjórnmálavagn sinn, og hallar
sjer nú rólega aftur í vagninum og
hvislar*. hott, hott, hestarnir mínir. En
þrimenningarnir renna lafmóðir heimastjómargötuna.
Annars öfunda jeg hæstv. ráðherra
ekkert af lofi háttv. 2. þm. Rvk. (J. M.),
því ræða hans var öll þannig undirbygð,
að hún átti að sýna fram á, hversu
haldgóðar skoðanir þeirra heimastjórnarmanna hefðu verið, og gekk öll út á

það, að þeirra skoðanir hafi sigrað. Jeg
get ekki látið bjá liða, að minnast fám
orðum á ræðu háttv. 2. þm. Rvk. (J.
M.). Hann sagði, að jeg hefði brotið
þingviljann 30. nóvember 1914. En jeg
hefi margsýnt fram á, að jeg bar
þingviljann fram. Og eftir að jeg
fjekk yfirlýsingu 24 þingmanna um,
að svo hefði verið, voru öll tvímæli tekin af um þetta, og get jeg því
lýst þeBsi ummæli dauð og ómerk og
ví8að þeim heim til sín. Annars hjelt
jeg, að þessar skoðanir heimastjórnarmanna væru moldaðar, en siðan hæstv.
ráðherra vann afreksverk sitt, hefir sá
draugur verið vakinn upp, og mun hann
nú fylgja honum fyrst um sinn.
Háttv. þm. Snæf. hefir borið hjer fram
rökstudda dagskrá, er gengur út frá því,
að fyrirvaranum sje fullnægt. Jeg bjóst
við þvi, að háttv. þm. Snæf. (S. G.) færði
rök fyrir þvi, að sú skoðun hans væri
rjett, því að .sá, er tekur á sig slíka
ábyrgð, verður að sýna fram á, hvað
verið sje að gjöra. Ef það er rjett, að
fyrirvara Alþingis 1914, sje ekki fullnægt með skilmálunum 19. júni þ. á.,
þá er hjer verið að slá af kröfum Alþingis 1914, en vjer verðum að krefjast þess, að þær sjeu ekki fyrir borð
bornar. Ef því háttv. þm. Snæf. (S.
G.) telur fyrirvaranum fullnægt, verður
hann að færa rök fyrir þvi. Þrímenningarnir og ráðherra,sem einnúrþeirra
hóp, eiga hjer allir svo náinn hlut að
málinu, að eðlilegt er, að þeim sje áhugamál að halda því fram, að kröfum fyrirvarans sje fullnægt. Háttv. þingmaður Snæfellinga hefir ekki átt jafnnáinn
hlut og þeir í málinu, og þar sem hann
kemur þó fram með rökstudda dagskrá,
verður hann að hrekja þau rök, er jeg hefi
borið fram. Gjöri hann það, þá teljeg
hann hafa rjett til þess að koma fram
með dagskrána, annars ekki. En dag-
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skráin er, eins og jeg tók fram áðan, að
eins vörn um ráðherrann, en sú vörn
gæti orðið landinu dýr.
Háttv. 1. þm. N.-Múl. (B. H.) þóttist
þess fullviss, að fyrirvaranum væri fullnægt. En hann færði engin rök fyrir
þessari skoðun sinni, og þar sem hann
var einn af þeim þingmönnum, er gáfu
mjer yfirlýsingu um það, að framkoma
mín í rikisráði 30. nóv. 1914 hafi verið
samkvæm vilja Alþingis 1914, þá þykist jeg nú mega vænta þess af honum,
að hann reyni að sýna fram á, að framkoma mín sje önnur nú, því ef framkoma min er óbreytt, þá er hans breytt.
En jeg nefi margsýnt fram á það, að
jeg held því sama fram þá og nú, já,
meira að segja ákvað stefnu mina raeð
sömu orðum og þá.
Hæstv. ráðherrá hjelt langa ræðu, en
mest af þvi, sem hann sagði, kom málinu ekki við. Það er nærri sorglegt,
að í jafn alvarlegu máli skuli vera
kastað hnútum,-í stað þess að koma fram
með rök, og það úr ráðherrastólnum.
Ráðherrastóllinn ætti ekki að vera vagga
hnútukasta, en aðalverkefni hæstv. ráðherra virðist þó vera að varpa hnútum
til þingmannanna. Þetta verð jeg að
átelja, og jeg er viss þess, að fleiri taka
undir með mjer.
Hæstv. ráðherra komst inn á fáein
einstök atriði; þar á meðal mintist hann
á þingið 1913. Jeg sagði, að það hefði
vakað fyrir þinginu 1913, að fá viðurkent, að uppburður sjermála vorra væri
sjermál. Fyrir þessu get jeg fært rök,
því þingið 1913 bjóst fastlega við því.
Áreiðanlega datt engum annað í hug,
en að úrskurðurinn um uppburðinn yrði
eingöngu gjörður á ábyrgð Islandsráðherrans eins, án nokkurra umbúða. En
ef svo heföi verið frá málinu gengið,
þá var fengin viðurkenning fyrir því, að
uppburðurinn væri sjermál, sem breyta
pætti eftir reglunum um sjermál.

Hæstv. ráðherra var óheppinn, þegar
hann fór að vísa í ræðu eftir mig og
ætlaði að sanna það gagnstæða. Hann
hafði bara gleymt einu litlu »ekki«,
sem alveg umhverfði meiningunni; hafði
slept þvi úr sambandinu. Jeg skal, með
leyfi hæstv. forseta, lesa þessa klauau.
Hún er svona:
»Jeg get heldur ekki tekið undir
ummæli háttv. þm. Strand. (G. Gr.)
um rikisráðsákvæðið. Það er ekki
i frumv/ að neinu leyti hopað frá
þvi, að það eigi ekki að bera málin þar upp. 11. gr. frumv. segir,
að lög og mikilvægar stjórnarráðstafanir skuli bornar þar upp, er
konungur ákveður. Við vitum ekki
hvar konungur ákveður, að það
verði. Jeg sje því ekki neinn hag
I þessu«.
Jeg vona nú, að hæstv. ráðherra biðji
mig fyrirgefningar á þvi, að vísa svona.
skakt til orða minna, og hún er honum
fyrir fram veitt.
í sambandi við þetta vildi jeg enn
minnast á eitt atriði, sem mikið hefir
verið deilt um. Jeg held fast við það,
að þingið hafi ætlast til þess, að konungsvaldið viðurkendi gildi fyrirvarans,
annaðhvort þegjandi eða á yfirlýstan
hátt, og þannig bar jeg málið fram.
24 þingmenn meiri hlutans voru mjer
sammála um þetta atriði, sbr. yfirlýsinguna, og háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.)
hefir sjerstaklega lýst yfir þessu, sbr.
áður tilgreinda tilvitnun i ísafold, og
nú vil jeg, til enn frekari stuðnings, leyfa
mjer að lesa ummæli hæstv. ráðherra,
er standa um þetta atriði i 104. tbl.
ísafoldar 31. desbr. 1914. Þar segir þáverandi prófessor, núverandi ráðherra,
meðal annars, í grein undir hans
nafni:
»Það, sem vjer vildum fá skýrt
fram, var það, hvort konungur skoðaði málið sjermál eða eigi. En þá
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yflrlýsingu höfum vjer alls ekki
fengið«.
Það, sem vjer sjálfstæðismenn vildum fá skýrt fram, er prófessor Einar
Arnórsson ritaði þessa grein, það viljum
vjer enn fá skýrt fram. Hæstv. ráðherra heldur nú þveröfugu fram við
það, sem prófessorinn staðhæfði á sínum tíma. En allir rjettsýnir menn hljóta
nú að sjá, hvort það er ráðherra eða
jeg, sem hefir breytt um stefnu i þessu
máli.
Hvaða meining hefði verið í allri
okkar ríkisráðsbaráttu, ef hún hefði ekki
verið sú, að fá það viðurkent, að uppburðurinn væri sjermál. Engin þjóð
hefði lagt út i margra ára baráttu með
því marki, að lenda i hringdansi þrímenninganna.
Undir greininni, sem jeg nefndi, stendur nafn hæstv. ráðherra, og jeg hlakka
til að heyra, hvaða smugu hann ætlar
nú að flnna, til að smjúga i gegnum
þetta.
Hæstv. ráðherra vjek að því í siðustu
ræðu sinni, hvað meiri hlutinn hefði
ætlað að gjöra, ef hann hefði ekki tekið
málið i sinar hendur. Hann sagði, að
það hefði víst verið ætlunin, að gefa
mjer traustsyfirlýsingu, og samþykkja
svo stjórnarskrána að nýju og setja þá
ríkisráðsákvæðið inn aftur. Það getur
verið, að hæstv. ráðherra hafi ætlað
sjer að »treysta« mjer, en jeg hefi þá
að minsta kosti ekki heyrt það, fyrr en
nú. Hæstv. ráðherra veit það, að engin ákvörðun var um það tekin, og jeg
fyrir mitt leyti áleit, að þegar svo verulegur ágreiningur var kominn upp milli
konungsvaldsins og vor, þá væri rjettast að gæta allrar varúðar, biða þingsins og taka þar sínar ákvarðanir og
leysa það svo upp. En svo gat það
lika unnist, að konungsvaldið hefði ef
til vill beygt sig. Það vissi, að líkur
voru til þess, að sambúðin yrði ails ekki

viðunanleg framvegis, ef stórmál vor,
sem borin voru fram með fullri sanngirni, hefðu ekki náð að ganga fram.
Það er ómögulegt að segja, nema konungsvaldið hefði látið undan, ef vjer
hefðum sýnt meiri festu. En ef menn
eru svo staðlausir, að þeir þolí ekki við
í 2—3 mánuði, þá er ekki von að þeir
komi sínu fram.
Það, sem hæstv. ráðherra sagði í þessu
sambandi um það, að við hefðum ætlað
að »svinbeygja« okkur, — ja, það er nú
bara eitt af þessum »málblómstrum«,
sem við heyrum nú úr ráðherrastóli.
(Rdðherra: Það er ágæt islenska). En
við höfum aldrei heyrt slikt þaðan fyrr.
En annars hygg jeg, að hæstv. ráðherra
ætti sem minst að tala um þetta orð.
Hann gaf líka í skyn, að mjer hefði
verið það mikið áhugamál, að sitja á
þessum stóli áfram, en það er langt frá
þvi, að svo sje, hvort sem hann trúir
mjer eða ekki. (Rdðherra: Jeg nefndi
það aldrei). Annars er það furðulegt,
þegar hæstv. ráðherra er að tala um
það, að við sjálfstæðismenn viljum klina
okkur utan i hann. Það eru einhver
djörfustu orð, sem jeg hefi heyrt. Það
hefði verið eitt af því óþægilegasta, sem
fyrir okkur gat komið, að þurfa að
fylgja slíkum manni. Og enn merkilegra er þetta, þegar litið er til þess,
að hann hefir einmitt verið að leita sjer
að samastað sjálfur hjer á þingi, og ekki
fundið. Fyrat gjörir hann kosningabandalag við Heima8tjórnarflokkinn, og veit
jeg ekki, hvort hann hefir verið rekinn
þaðan eða ekki. Svo hefir hann verið
sjer í flokki með nokkra menn — auk
þess, sem hann var nú áður að semja
við okkur — og loks hefir hann leitað
inngöngu i Bændaflokkinn, en ekki
fengið, eins og háttv. þm. N.-ísf. (Sk.
Th.) hefir áður tekið fram. Hann virðist þvi nú i rauninni vera vegalaus.
Maðurinn hefir með öðrum orðum
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stutta pólitiaka fætur, að hann getur
ekki hreyft sig, ef Heimastjórnarflokkurínn segir, að hann megi það ekki, og
ekki einu sinni staðið á sínum eigin
fótum. Hann verður því að tala gætilega við þá, sem þola hann, annars
getur hann búist við þvi, að verða rekinn strax í stað.
Jón Jónsson: Jeg verð að segja
nokkur orð, til að gjöra grein fyrir minni
skoðun um rikisráðsdeiluna, sera þegar
er orðin nokkuð löng, og varla mun þó
verða á enda kljáð fyrat um sinn.
Fyret þegar stjórnarakrá vorri var
breytt 1903, var ríkisráðsákvæðið tekið
upp i hana, þegar vjer fengum sjerstakan ráðherra, búsettan hjer á íslandi. Þá
hófust þegar deilur um málið. Landvarnarmenn hjeldu þvi fram, að með
þessu væri játað gildi grundvallarlaganna dönsku hjer á landi, og vjer þar
með innlimaðir í danska ríkið. Þessi
stefna hafði nú ekki fylgi á þingi, þar
fylgdi henni ekki nema einn maður, og
jeg man, að ísafold kallaði bana þá
>sjerkreddu«, og þjóðræðismenn, sem nú
kalla sig sjálfstæðismenn, fjellust ekki á
hana. — Jeg tel það nú að visu rjett,
að með þessu hafi ekki verið játað gildi
grundvallarlaganna, en hins vegar hefði
það verið æskilegt, að þetta ákvæði hefði
aldrei verið tekið upp í stjórnarakrána,
svo illan dilk sem það hefir dregið á
eftir sjer. Þá þyrftum við ekki að vera
að rífast um það núna.
1911 var aftur samþykt stjórnarakrárbreyting, þar sem þetta ákvæði var felt
burt. Þá virtust allir vera orðnir einhuga um að breyta þessu, sem þingið
1903 hafði talið gott og gilt, en þá kom
ekki til mála að stjórnarakrárfrv. fengist staðfest, ef svo væri að farið. Og
hvernig fór nú svo? Málið lá í salti,
þangað til á þingi 1913, þá kom miðlunin. Við vorum orðnir svo vánir því,

að gjöra uppköst að samkomulagssamningum við Dani, og þetta var nú eina
leiðin, sem mönnum hugkvæmdist þá.
Jeg verð nú að kalla það axarakaft, að
við fórum að reyna nokkurn milliveg,
enda sjáum við nú afleiðingarnar. Við
höfum siðan átt i miklum deilum út af
málinu og haft tvisvar ráðherraskifti, og
höfum ekkert upp úr öllu saman. Auðvitað áttum við annaðhvort ekkert að
gjöra, eða þá að halda málinu til streitu
þing eftir þing. Það hefði getað- rekið
að skilnaði á þann hátt, en það virðast
menn ekki hafa tekið með í reikninginn alment, eða búið sig undir það. En
það hefðum við einmitt endilega þurft
að gjöra okkur ljóst.
Jeg lit nú svo á, að það hafi ekki
veríð ætlun þingsins 1913, að heimta, að
Danir viðurkendu það, að uppburðurínn
væri sjermál, heldur hafi þetta verið
gjört í þeirri veru, að þægilegra yröi að
fá breytingu á eftir. Ráðherra segði
einhvern tíma við konung, að nú neituðum við að láta bera málin lengur upp
i ríkisráðinu. En hjer ber alt að sama
brunni. Eonungur gat alveg eins neitað þá, og svo orðið þref, þangað til annarhvor ljeti undan. Jeg get ekki sjeð,
hvaða munur er á þvi, þótt þetta sje
lagt á vald konungs. Það er ekki rjett
hjá hv. flutningsm. (S. E.), að það hafi
vakað fyrír þinginu i fyrra, að fá þetta
' viðurkentsem sjermál, heldur verður að
lita á það, að við höfðum heykst 1911,
og þess vegna var farið að reyna þessa
miðlun.
Þá er að lita á umræðurnar í rikisráðinu eftir þingið 1913. Þær hafa
valdið miklum deilum, og jeg er einn
af þeim, sem álíta þær varhugaverðar.
Hv. 2. þm. Rvk. (J. M.) sagði í gær, að
hann og Heimastjórnarfiokkurinn áliti,
að slíkt væru firrur, og að við blönduðum þar saman tveim stjórnarráðstöfunum, islenskri og danskri, opna brjefinu
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til 'okkar og auglýsingunni til Dana.
Þetta álít jeg ekki rjett. Hann segir, að
auglýsingin sje þýðingarlaus fyrir okkur, en það er hún ekki, því að þótt
hún sje önnur ráðstöfun, þá er hún þó
bygð á þeirri íslensku, og þá hjeldum
við því fram, að þarna væri að myndast samningsgrundvöllur. Og allir muna,
hvernig ákvæði þess væntanlega samnings voru; að þar var ákveðið, að uppburðarstaðnum mætti ekki breyta, nema
samþykt verði ný sambandslög af beggja
hálfu. Þarna var komið ákveðið skilyrði, sem ætlast var til, að íslensk stjórnarvöld segðu að skyldi gilda. Það er
nú athugavert, að við höfum engan, til
að tala máli okkar í rikisráðinu, nema
ráðherra einn, og urðum því að hlíta
þvi, sem þessi umboðsmaður gjörði þar
fyrir okkar hönd. Jeg vil benda á það,
að Danir hafa fyrri lagt áherslu á það,
að við stæðum við orð okkar, eða rjettara sagt hans. Það var þegar Hannes
Hafstein ráðherra hafði gefið þeim vilyrði um að vekja máls á þvi við þingið, að þeir skyldu fá hluta af botnvörpusektunum, en þingið svo vildi ekki
heyra það. Þá risu þeir upp öndverðir
og töldu þetta samningsrof. Þeir höfðu
að vísu ekki rjett til þess, en þeir kölluðu svo samt, og ef þeir gjörðu það,
þá höfðu þeir að minsta kosti miklu
meiri ástæðu til að gjöra það um hitt,
sem jeg nefndi áðan.
Þá sagði hv. 2. þm. Rvk. (J. M.) að
það væri ekki víst, að ráðherrar þyrftu
ætíð að bera ábyrgð á orðum konungs,
og það er rjett, ef ekki er framkvæmd
nein stjórnskipuleg athöfn. Þess þurfti
t. d. ekki í ríkisráðinu 30. nóv. 1914,
þvi að þá strandaði málið. En ef mál
er afgreitt, þá verður einhver ráðherra
að bera ábyrgð á því.
Svo vil jeg minnast á fyrirvarann.
Jeg hefi aldrei skoðað hann annað en
mótmælaskjal. Jeg verð að álíta, að

þingið í fyrra hafi ekki fremur en þingið 1913 litið svo á, að viðurkenningar
væri beinlinis að vænta frá Dönum,
heldur að eins viljað halda fast við það,
að við álitura málið sjermál.
Þetta
kemur fram í mínum fyrirvara, ogfyrir
mjer vakti ekki annað en það, að breytingar á uppburði sjermálanna yrðu engu
skilyrði bundnar.
Svo kemur nú ríkisráðsfundurinn 30.
nóv. 1914. Þá flutti Sigurður Eggerz
ráðherra málið, og fórst það skörulega;
um það vorum við allir sammála, flokksmenn hans, eins og sjálfsagt var. Þegar konungur og Danir vildu ekki í
neinu víkja frá fyrri skoðunum, þá
hlaut ráðherra að neita að bera upp
stjórnarskrána til staðfestingar.
Þá er að lita á ríkisráðsfundinn 19.
júní í ár. Þar hefir nú ýmislegt gjörst
öðruví8i en áður, og um það erum við
nú að rífast. Það litur út fyrir, að sumir menn sjeu ekki enn ánægðir með það,
hvernig málið gekk þar fram, og hefi
jeg nú reynt að hugsa um það dálitið.
Jeg lit nú að vieu svo á, að nú sje ekki
að óttast dönsku auglýsinguna framar,
og skilyrðunum því breytt að því leyti.
En hins vegar dylst mjer það sarat ekki,
að hjer eru enn sem fyrr skilyrði sett
fyrir breytingunum á uppburðarstaðnum, en stefna þingsins frá 1913 og 1914
var sú, að þar fyrir yrðu engin skilyrði
sett. Og ekkert annað er komið í staðinn, engin viðurkenning, og sje jeg því
ekki annað, en að jafn langt sje til
breytinga sem áður. Jeg hefi reynt að
lita á mál þetta hlutdrægnislaust, og
hefi fylgt þvi með áhuga, og jeg get
ekki sjeð, að það sje samkværat vilja
þingsins, að konungur ákveði, að þessu
verði ekki breytt í sinni stjórnartið.
Þetta er óaðgengilegt; þá getum við
ekki hreyft okkur alla þá stund, sem
konungur vill ekki leyfa það.
Hvað hinu líður, hvert gildi orð for-
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sætisráðherrans og umræðurnar i rikis- mál. Að eins skal jeg geta þess, að jeg
ráðinu yfirleitt hafa, er álitamál. Jeg tel það ekki skifta miklu máli, þó að
fyrir mitt leyti tel það mjög vafasamt, meiri hlutinn hafl klofnað um málið.
að sú skoðun á málinu, er þar kom Það út af fyrir sig er ekki stórmál i
fram, sje bindandi fyrir oss Islendinga. raun og veru. Hitt skiftir meiru, hver
Annars er það merkilegt, hvað Danir stefna þjóðarinnar er í stórpólitikinni.
líta einkennilega á þetta mál. Jeg fæ Á vilja þjóðarinnar byggist skipun þingsekki sjeð annað en að það hefði verið ins í framtiðinni. Og jeg lít svo á, að
útlátalaust, að staðfesta stjórnarskrána nú sje þjóðin meir og meir að falla frá
þegjandi og hljóðalaust. Hverju hefðu sambandsstefnunni, en hallast aftur á
Danir slept? Ekki neinu. Málið hefði móti að skilnaði. Og jeg bygg, að þess
þá fengið hvíld um sinn. En ef við verði ekki langt að biða, að sú stefna
hefðum svo farið að fitja upp á því, að fái byr undir báða vængi. En það tel
fá málin út úr rikisráðinu, þá fyrst hefði jeg vel farið. Finst mjer ekki vonlaust
verið korninn tími til þess fyrir Dani, um, að jafnvel heimastjórnarmenn snúað taka það til athugunar og gjöra sin- ist einnig smátt og smátt á þá sveif.
ar athugasemdir. En hjer var alls ekki Ef skynsamlega og ofstækislaust er að
um það að ræða, að taka málin út úr farið, er engin fjarstæða að hugsa sjer,
ríkisráðinu. Danir hafa sýnt hjer, eins að allir íiokkar geti tekið höndumsamog svo oft áður í ýmsum öðrum málum, an i þessu efni. Þó að Heimastjórnaróþarfa stífni og vakið óþarfa þjark um menn brosi nú, þá get jeghugsað mjer,
málið. Og þeir munu sanna, að þeir að bros þeirra breytist í alvöru, þegar
vinna ekki hug okkar og hjörtu með sambandsstefnan hefir ekki lengur neinn
þannig lagaðri framkomu gagnvart Is- byr meðal þjóðarinnar. Jeg fullyrði, að
lendingum.
sambandsstefnan er alt af að tapafylgi
Jeg sagði, að það gæti verið vafa í landinu, og þess vegna vil jeg gefa
undir orpið, hvernig litið yrði á rikis- heimastjórnarmönnum það heilræði, að
ráðsumræðurnar, og hver skoðun yrði í byggja ekki um of á svo völtum grundþær lögð. Danir vilja vitanlega láta velli, sem hún er.
lita svo út, sem víð höfum slakað til,
Jeg þykist vita, að Danir þykist hafa
og gengið inn á þá skoðun, að þeir ættu komið ár sinni vel fyrir borð í þessu
að eiga hlutdeild i þvi, hvar mál vor máli. En það er meira táp i þjóðinni
væru borin upp fyrir konungi. Ef Dan- en þeir hafa nokkra hugmynd um. Það
ir breiða þessa skoðun út um heiminn, er jafnvel meira táp í henni en menn
þá finst mjer ekki mega minna vera, en halda hjer á þinginu.
að vjersláum varnaglann, og lýsum yfir
Það er oft sagt hjer, að þjóðin hafl
þvi, að þetta hafi ekki verið meiningin. ekki vit á þessu og hinu. Það er vitOg það er einmitt tillagan, sem hjer anlega oft satt, — því er miður. En
liggur fyrir, sem á að fyrirbyggja það, áhugi manna getur breytst og breytist,
að Danir breiði út þessa skoðun. Jeg og undir eins og áhuginn vex, þá mun
er ekki að segja, að þeir gjöri það, en sannast, að fjöldi manna hefir jafngott
það er hugsanlegt, og allur er varinn vit á velferðarmálum þjóðarinnar og
bestur.
við, sem hjer sitjum.
Samkvæmt því, sem jeg hefi áður
Jeg ætla ekki að tala mikið um skipun þingsins núna, í sambandi við þetta sagt, get jeg ekki annað en greitt atAlþt. 1915. B. III.
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kvæði með till., sem fyrir liggur. Hún
á að girða fyrir þá kenningu Dana, að
uppburður sjermála vorra fyrirkonungi
sje sameiginlegt mál. Tillagan, eins og
hún er orðuð, getur að minsta kosti
ekki sakað. Mig furðar satt að segja á
því, að hæstvirtur ráðherra skuli risa
öndverður gegn till., svo meinlaus sem
hún er, einkum þar sem við höfum áður
sagt við hann í einlægni, að við mundum á engan hátt vinna á móti honum,
ef hann gengi að henni.
Aftur á móti get jeg ekki felt mig
við þá rökstaddu dagskrá, sem fram
hefir komið, aðaliega fyrir það, að hún
telur fyrirvaranum vera fullnægt. Jeg
hefl heldur alls enga löngun til að lýsa
fögnuði minum yfir málalokunum, þar
sem jeg tel, að hæstv. ráðherra hafi alls
ekki gjört það, sem við ætluðum honum
að gjöra. Enn fremur man jeg ekki
betur en að það stæði i blaði hans, ísafold, að hann ætlaði sjer ekki að binda
enda á þetta mál, fyrr en því hefði
verið skotið undir álit þings eða þjóðar.
Á því urðu engar efndir, sem kunnugt
er. Og brigðmælgi vil jeg ekki vegsama, hvort sem hún kemur fram hjá
ráðh. eða öðrum. Jeg og ýmsir fleiri
bjuggumst við, að kallaður yrði saman
aukafundur fyrir þing, og þetta mál rætt
þar. Það hefði hvorki þurft að kosta
mikinn tima nje mikla fyrirhöfn.
En hvað sem þessu líður, get jeglátið hæstv. ráðherra vita, að jeg ætla
mjer ekki að snúast i móti honum, ef
hann vinnur ekki á móti þeirri stefnu,
sem jeg víl að verði framtíðarstefna í
þessu landi. Jeg vil láta þetta sífelda
þjark um smámuni falla úr sögunni.
Það voru smámunir, þetta, sem nú hefir
mest verið deilt um undanfarið. Það
hefir ekki verið farið fram á neitt, sem
nokkur slægur hefir verið í. Jeg vil,
að við förum nú að snúa okkur að einhverju verulegu, að einhverju því, sem

getur gjört okkur að meiri mönnum og
eflt sjálfstæði landsins svo, að það geti
því nafni kallast.
Ef einhver ráðherra tekur þá stefnu,
mun jeg styðja hann, hver sem hann
er.
Benedikt Sveínsson: Af því að
jeg hefi nokkuð sjerstaka afstöðu til
þessa máls, þykir mjer hlýða, að gjöra
nokkura grein fyrir atkvæði mínu.
Þó að jeg sje, að ýmsu leyti, samþykkur fiokksmönnum mínum, sem talað
hafa í þessu máli, þá leit jeg, eins og
kunnugt er, öðrum augum á þingsályktunartill. eða fyrirvarann svo nefnda á
Alþingi i fyrra en flestir eða allir hv.
deildarmenD.
Mjer fanst fyrirvarinn óhæfur af tveimur höfuðástæðum.
önnur var sú, að hann var óskýr að
framsetningu, hin, að jeg óttaðist, að
hann mundi ékki ná tilgangi sínum, því
að annaðhvort rauudi konungur virða
hann vettugi og staðfesta stjórnarskrána, eða, ef hann tæki hann til greina,
þá mundi standa á staðfestingunni. Þetta
hvorttveggja held jeg að hafi gengið
eftir.
Fyrra atriðið, að fyrirvarinn sje ilia
saminn og óskilmerkilegur, sem er alls
ótilhlýðilegt um svo mikilvægt skjal,
hygg jeg, að orki ekki tvímælis, þó að
smiðir hans vildu ekki kannast við það
í fyrra. Það sýnir og staðfestir alt, sem
fram hefir komið í málinu siðan, að
fyrirvarinn er ekki svo glögglega orðaður, sem skyldi. Strax á rikisráðsfundinum 30. nóv. í fyrra, er hæstv.
fyrv. ráðherra (S. E.) lagði fyrirvarann
fyrir konung, og skýrði frá tilgangiAlþingis með honum, gjörðust þau firn, að
konungur vjefengdi, að ráðherrann legði
rjettan skilning í fyrirvarann, eða skýrði
sjer rjett frá tilætlan þingsins með honum. Jeg er ekki að segja, að þau orð
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konungs hafi verið á rökum bygð, en
jeg- bendi á þetta til þeas að sýna, hversu
fljótt það varð áþreifanlegt, að veila
var í formi fyrirvarans.
Allir vita, hvað á hefir gengið síðan
út af þvi, hvernig ætti að skilja fyrirvarann, og hvað i honum væri fólgið.
Deilan um það hefir ekki einungis verið
milli heimastjórnarmanna og sjálfstæðismanna, heldur einnig meðal sjálfstæðismanna sjálfra. Utanstefnur hafa dunið
á hvað eftir annað, stjórnarskifti, blaðaskammir með afbrigðum, og þrætur á
þingraálafundum — alt út af því, hvað
»fólgist« hafi í fyrirvaranum. Og nú í
gær og í dag eru sömu mennirnir að
þrætast um fyrirvarann hjer í þingdeildinni, sem í fyrra töldu alt gott og blessað, skýrt og skorinort i þessum fyrirvara sínum. Alt þetta sýnir svo gjörla,
sem verða má, hvernig þessum mönnum hefir tekist handbragðið í fyrra
sumar.
Það er síður en svo, að mjer sje það
gleðiefni, að það hefir á sannast, að jeg
hafði rjett fyrir mjer í þessu efni í fyrra.
Það er ekkert gleðiefni, að þinginu
skyldi verða svo sorglega mislagðar
höndur í jafnábyrgðarmiklu máli og þessi
tillaga var. Höfundar fyrirvarans skeltu
skolleyrunum við því, sem honum var
rökvislega til foráttu fundið í fyrra, en
nú er svo komið, að frumsmiður hans
og aðalhöfundur stendur fremstur i flokki
að vjefengja þann skilning, sera hann
sjálfur lagði í hann í vetur.
Þrátt fyrir gallana á orðalagi og framsetningu frumvarpsins, sem komið hefir
mörgu og miklu illu af stað, en engu
góðu, þá verður því þó ekki neitað, að
í honum fólst sjerstök og ákveðin merking, ef nokkurt vit átti yfir höfuð að
vera í honum. Það viðurkendi jeg einnig í fyrra, »eiff œrlegt orð* eða setning
væri þó í honum, þar sem það er ber-

um orðum tekið fram, að Alþingi
»ásJcilur, að konungsúrskurður sá, sem
boðaður var í fyrrnefndu opnu brjefi,
verði skoðaður sem hver annar íslenskur konungsúrskurður, enda geti konungur breytt honum á ábyrgð íslandsráðherra eins, án noJcJcurrar Mutunar dansJca
löggjafarvalds eða dansJcra stjómarvalda*.
Þetta er tvimælalaus setning, að minsta
kosti er hún var skýrð af háttv. höf.
og samþykkjendum fyrirvarans.
Jeg er í engum vafa um það, að fyrrverandi ráðherra (S. E.) hjelt rjettilega
fram kjarna fyrirvarans í rikisráði 30.
nóv. 1914. Fyrir þessu er nú og fengin
full vissa, þar sem allir þeir þingmenn,
sem greiddu fyrirvaranum atkvæði og
sjálfir hafa þá hlotið að gjöra sjer grein
fyrir þvi, hvað í honum fælist, gáfu
fyrrv. ráðherra (S. E.) yfirlýsing um,
að þeir sjeu að öllu samþykkir flutningi
hans á vilja þingsins í þessu efni fyrir
konungi. Þar með höfðu margnefnd orð
og skýringar ráðherrans um þetta í
ríkisráði fengið skýlausa viðurkenningu
þingmeirihlutans. Eftir þá yfirlýsingu
sá jeg ekki ástæðu til að vjefengja, að
siíka merkingu hefðu fylgismenn fyrirvarans lagt i hann frá upphafi, enda
máttu þeir gjörst vita um vilja sinn og
tilætlan. Þegar svo var komið, gat jeg
því einnig lýst yfir hinu sama um skýringar ráðherra fyrir konungi, enda ritaði jeg ekki undir yfirlýsinguna, fyrr en
viðurkennig allra fylgismanna fyrirvarans var fengin.
Það var að eins eitt atriði í málsgrein þeirri, sem jeg las áðan, er orkað
gat tvimælis. Þetta, að þingið áskilur,
að fyrirvarinn tverði sJcoðaður* o. s.
frv. Á þetta benti jeg einnig í fyrra
og spurði þá, Jiver það vœri, sem þingið
áskildi, að skoðaði fyrirvarann svo sem
þar var greint, þingið sjálft eða konungurinn. Þessu svaraði framsögumað129*
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ur þá, núverandi ráðherra, að um það
þyrfti ekki í grafgötur að fara; þarna
væri auðvitað átt við konungsvaldið.
Þann skilning hafði hann þá, og hann
var einn þeirra trúu og hollu stuðningsmanna fyrrverandi ráðherra, sem skrifuðu undir, að Jiann hefði flutt málið alveg rjett og i samræmi við þingviljann
fyrir konungi 30. nóv. f. á.
Nú er annað orðið uppi á teningnum.
Ymsir af fylgismönnum fyrirvarans hafa
hreint og beint haft endaskifti á fyrri
yfirlýsingum sinum. Nú hefir bæstv.
ráðherra borið málið upp eins og staðið
hefði i fyrirvaranum:
»Þingið áskilur, að væntanlegur
konungsúrskurður verði ekki skoðaður sem íslenskur konungsúrskurður«.
öll framkoma bæstv. ráðherra, síðan
hann fór utan í fyrra skiftið, væri í
samræmi við slíkan fyrirvara. Eða hvar
er viðurkenning konungs fyrir þvi, að
hann skoði úrskurðinn sem hvern annan islenskan konungsúrskurð, eins og
Alþingi áskildi?
Því hefir verið haldið fram, að konungur hafi samþykt þá skoðun með
þögninni. En það er ekki einu sinni
svo, að hann gjöri það. Og þó að það
hefði ef til vill mátt nægja, að konungur hefði þagað, þá hefði hitt verið fullkomnara, að hann hefði beinlínis lýst
yfir þeirri skoðun sinni á málinu, sem
þingið áskildi. Sú var og tilætlun flutningsmanna fyrirvarans í fyrra, því að í
nefndaráliti meiri hl. í stjórnarskrármálinu, en þar var hæstv. núverandi
ráðherra skrifari og framsögum., standa
þessi orð:
»Jafnframt telur meiri hl. æskilegt, til frekari tryggingar, að í
væntanlegum konungsúrskurði verði
skírskotað til þingsályktunartill. á
þgskj. 438 (þ. e. fyrirvarinn), ef
þún verður samþykt*.

Svona rík áhersla er þá lögð á það,
að fyrirvarinn verði viðurkendur, að
æskilegt er talið, að skírskotað verði til
hans í konungsúrskurðinum. Jeg þarf
ekki að taka það fram, að það hefir
ekki verið gjört. Konungur hefir ekki
heldur viðurkent fyrirvarann beinlínis
á annan hátt. Og hann hefir ekki
heldur gjört það óbeinlínis með þögninni.
Alt, sem fram hefir komið, bendir til
þess, að konungsúrskurðurinn er ekki
skoðaður eins og aðrir islenskir konungsúrskurðir. Til þess að koma honum fram þarf Islandsráðherra að semja
og makka um undirbúning hans við
forsætisráðherra Dana og dönsku stjórnina. Og það er ekki þar með nóg,
heldur ber forsætisráðherrann skilmálana undir formenn allra stjórnmdlaflokka
Rikisþingsins og fær samþykki þeirra —
sem allir voru hæstánægðir — áður en
málið náði fram að ganga i ríkisráði.
Þegar þangað kemur, tekur forsætisráðherra til máls og hlutdeilir tnálið eins
og hvert annað danskt mál og setur
ýrai8leg skilyrði, eins og hann • hafi
heimild til þess, jafnvel þótt hann hafi
lýst yfir því 20. okt. 1913, að hann
mundi á engan hátt skifta sjer af íslenskum sjermálum. Að vísu vitnar
hæ8tv. ráðherra þá í fyrirvarann og
kveðst halda fram skoðunum hans, og
gat nú ekki minna verið. Það var tæplega hægt að búast við þvi, að hann
færi að lýsa þvi berum orðum yfir, að
hann fjelli frá fyrirvaranum. En það
sjest hvergi, að hann gjöri það að skilyrði fyrir staðfestingu stjórnarskrárinnar, að fyrirvaranum verði fullnægt.
Konungur tekur síðan til máls, og
það er svo langt frá því, að hann fallist á fyrirvarann, að hann tekur einmitt
upp höfuðskilyrði forsætisráðherrans
sem skilyrði fyrir staðfesting sinni; segir og, að full vissa sje fengin fyrir þvi,
að menn sjeu sammála um það, að mál-
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in skuli borin upp í ríkisráðinu. Hann
skirskotar jafnframt til þess, er hann
hafi áður sagt í rikisráðinu um vilja
sinn, viðvíkjandi uppburði málanna, og
með þeim orðum skirskotar hann jafnframt til röksemda sinna um eftirlitið,
eins og þeir háttv. flutnm. (S. E.) og
háttv. þm. Dal. (B. J.) hafa tekið fram,
þar sem konungur tekur upp orð fórsætisráðherrans, og í sambandi við fyrri
uroræður hans i málinu, þá verður það
auðsjeð, að hann veitir engum ádrátt
um, að nokkur breyting verði gjörð á
þessari skipan, fyrr en annað jafntrygt
fyrirkomulag komi ístaðinn. Þettaskilyrði, sem konungur setur þarna, er jafnvel verra en skilyrðið, sem sett var 20.
okt. 1913. í því var ekkert ákvæði
þess efnis, að jafnfryyf skipulag yröi á
gjört og nú er, heldur var breyting
ríkisráðsákvæöisins bundin því einu
skilyrði, að Alþingi og Ríkisþing samþyktu sambandslög, er einhverja breytingu gjörðu á fyrirkomulaginu.
Það má segja margt fleira um þetta
efni, en það virðist ástæðulaust að vera
að taka það upp aftur, sem háttv. þm.
V.-Sk. (S. E.) heflr þegar tekið það fram.
En alt virðist benda í þá átt, að áskilnaði þingsins um það, að hinn væntanlegi konuugsúrskurður verði skoðaður
sem hver annar íslenskur konungsúrskurður, heflr ekki verið fullnægt.
Hæstv. ráðherra var fremstur í flokki
þeirra raanna, er átöldu Hannes Hafstein
fyrir það, að hafa ekki andmælt orðum
forsætisráðherrans á ríkisráðsfundinum
1913, en nú á hann engu síður áraæli
skilið sjálfur, þar sem hann hefir ekki
andmælt orðum konungs 19. júní síðastl.,
er fara í sömu átt og orð forsætisráðherrans. Það var skylda hans að fá
framgengt þingviljanum og aftra þvi,
að konungsvaldið setti einhver þau skilyrði, er færu í bág við hann. En hæstv.
ráðherra gengur orðalaust að skilyrði

konungs. Það er ekki því að fagna,
að Tconungur gangi þegjandi að islensku
skilyrðunum, heldur er það íslandsráðherra, sem geldur dönsku skilyrðunum
þegjandi samþykki. Það er því engin
furða þótt Danir sjeu nú hróðugir út
af úrslitunum, og blöð þeirra, svo sem
stjórnarblaðið Politiken, fagni þvi, að
ríkisráðsfundurinn 19. júní hafi orðið
Dönum hinn æskilegasti.
Hæstv. ráðherra sagði í ræðu sinni í
gær, að vjer, sem hefðum skýrt ummælin í rikisráðinu og haldið fram öðrum 8kilningi á þeim en hann, værum
að berjast fyrir rjetti Dana. Slík orð
hafa áður heyrst, en þau verða ekki
rjettari fyrir því. Þau eru ekki annað
en máttlaust hálmstrá, sem vondur
málstaður er að reyna að halda sjer
dauðahaldi i, en kemur að engu gagni.
Jeg hygg, að það mundi reynast veill
rjettargrundvöllur, að taka svo hverri
yfirsjón stjórnar eða þings, sem alt væri
gott og blessað og enginn skaði hefði
skeð. Jeg lít svo á, að það sje miklu
affarasælla að þora að horfast í augu
við sannleikann, en að láta blindast
svo, að menn segi, að alt sje með feldu,
þótt aflagafari,— tilþessað hafa einhvern
ímyndaðan rjettargrundvöll. Það er alveg hið sama og strúturinn gjörir, þegar hann er staddur í lífsháska, stingur
höfðinu niður í sandinn í þeirri trú, að
enginn sjái hann þá. En hann er engu
öruggari fyrir því, þótt hann haldi það
sjálfur í svip.
Hæstv. ráðb. sagði, að vjer fögnuðum yfir slikum fregnum, er útlend blöð
teldu Dani hafa leikið á Íslendínga í
þessu máli. Það er síður en svo. Þótt
jeg sje nú andstæðingur hæstv. ráðh., þá
hefði jeg miklu fremur kosið, að hann
hefði gjört það, sem rjett var, og jeg
hefði frjett, að hann hefði unnið sjer og
þjóð sinni sæmd, en ekki ósæmd. Hins
vegar get jeg skilið það, að honum muni
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leiðast, að blöðin skuli prenta útlendar
frjettir af þvi, hvernig hann hefir i pottinn búið. En meðan prentfrelsi er viðurkent hjer á landi, þá getur hann ekki
krafist þess, að blöðin birti ekki frjettir
frá útlöndum, jafnvel þótt honum kæmi
það betur sjálfum, að þjóðin fengi ekki
að vita, hvað gjörst hefir, eða hvemig
aðrar þjóðir líta á framkomu hans síðastliðna mánuði. Hann sagði, að illviljaðir útlendingar í vorn garð mundu síðar meir byggja á þeim skoðunum, er vjer
andstæðingar hans höfum haldið fram.
En hæstv. ráðh. verður að gæta þess,
að málið er ekki enn J>á á enda fcljáð.
Tilætlun vor er einmitt sú, að setja
undir lekann og fyrirbyggja J>að, að hægt
verði að halda því fram, að látið hefði
verið af skilyrðum Alþingis. Þess vegna
hefir verið borin fram þingsályktunartillaga sú, er nú er til umræðu, ogþingið
getur enn J>á bjargað málinu, ef það
skortir ekki dugnað og einurð.
Hæstv. ráðh. hjelt því fram, að vjer
hefðum staðhæft það hjer á árunum, að
landsrjettindin hefði verið steindrepin
árið 1903. Það er að vísu rjett, að vjer
landvarnarmenn töldum upptöku ríkisráðsákvæðisins skerðing landsrjettinda,
og vöruðum við því í tíma, og hæstv.
ráðh. fylti þá þennan flokk og skrifaði
blaðagrein í þá átt. Síðar meir fann
hann þá smugu, að þingið hefði ekki
haft heimild til þess, er það gjörði 1903,
og væri það því ógilt, að þvi leyti, er
til rjettarafsals kæmi. Jeg hefi reynt,
að klóra i bakkann með honum siðan,
og jeg býst meira að segja við þvi,
þrátt fyrir öll þau rjettarspjöll, sem
gjörð eru, að frelsisþrá þjóðarinnar verði
ekki kæfð svo, að þjóðin reyni ekki
framvegis að klóra í bakkann og ná
aftur rjetti sínum. En það verður auðvitað því torveldara, sem fleiri steinar
eru lagðir í götuna.
Hæstv, ráðh. sagði í ræðu sinni í gær,

að enginn ágreiningur hefði verið um
það, að málin skyldu borin upp i ríkisráði. Hið sama sagði hann á ríkisráðsfundinum 19. júní siðastl. Það er að
vísu rjett, að á síðasta Alþingi var eigi
>vakinn andblástur< gegn þvi, að inálin
yrðu borin upp í ríkisráðinu að sinni,
en það er síður en svo, að sú þögn i
það sinn hefði átt að gefa hæstv. ráðherra ástæðu til þess, að vera að leggja
sjerstaka áherslu á það, og taka það
sjerstaklega fram á ríkisráðsfundinum.
Auðvitað væri öll deilan um ríkisráðsákvæðið hjegóminn einber, ef tilætlunin
með henni hefði ekki verið sú ein, að
ná málunum út úr ríkisráðinu. Það væri
meiri fáfræðín í stjórnmálasögu síðari
ára, að halda öðru fram. Það hefir
einmitt um langan aldur verið talið eitt
af aðalatriðunum í stjórnmáladeilu vorri,
að fá sjermál vor út úr ríkisráði Dana.
íslendingar hafa ekki viljað viðurkenna,
að Danir hefðu nokkurn rjett til afskifta
eða eftirlits með sjermálum vorum.
Enda kæmi það, eins og háttv. þingm.
N.-ísf. (Sk. Th.) hefir tekið fram, í bág
við viðurkenningu Dana sjálfra i stöðulögunum og stjórnarskránni, er segir,
að í öllum þeim málum, er samkvæmt
stöðulögunum sjeu sjermál Islands, hafi
landið löggjöf sína og stjóm út af fyrir
sig. Þetta er svo bert, að það'gegnir
furðu, að heyra menn halda öðru eins
fram og því, að tilætlunin hafi efcki verið
að losa sjermál vor úr ríkisráði Dana,
jafnvel þótt það hafi ekki endilega átt
að gjöra á næstu árum. En til hvers
viljum vjer einir hafa vald á þessu máli
með konungi, ef vjer ætlum aldrei að
neyta þess valds? Þá væri alt vort
strit um þetta mál ekkert annað en fálm
út í loftið, vjer værum þá að leika oss
að málinu eins og barnaglingri. Allir
stjórnmálamenn hafa litið á þessa kröfu
til skamms tíma sem aðalkröfuna i sjálfstæðismálinu. Fyrir því eru til ótal
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órækar sannanir, og þarf þar engra vitna
við. Og það þarf ekki annað en líta í
eriend timarit, til þess að sjá, að svo
hafa útlendingar líka litið á. Þeir hafa
skoðað þrætu vora við Dani síðustu
árin svo, að hún færi einmitt í þá átt,
að ná málunum út úr ríkisráði. Jeg hefi
t. d. nýfengið eitt eintak af timariti þvi,
er Islandsfreunde gefa út, og hefi það
nú hjer við höndina, þar sem svona er
litið á málið. Útlendingar geta ekki
gjört sjer í hugarlund, að þetta sje ekki
annað en leikur út í loftið, sem ekkert
liggi á bak við. En þegar litið er á
þenna grundvöll, þá verður það enn fráleitara, hvernig hæstv. ráðherra hefir
farið að. Það verður því að álítast afaróheppileg framkoma af hæstv. ráðherra,
að gefa forsætisráðherra Dana tækifæri
til þess, að taka upp þau orð, að þetta
sje *formel teoretiskur* steingjörfingur,
sem aldrei eigi að lifga við. Og hæstv.
ráðherra fellst á, að þessi ummæli sjeu
rjett. Hann virðist nú vera farinn að
beita sjer fyrir ýmsar gamlar, alþektar
skoðanir málsvara Dana, t. d. að oss
sje það betra, að sjermál vor sjeu borin
upp í rikisráðinu. T. d. hjelt dr. Valtýr Guðmundsson o. fl. því fram, meðan
barist var fyrir »Valtýskunni<, að það
væri Í8lendingum betra, að mál vor
væru borin upp í rikisráðinu, því að þá
gætum vjer haft eftirlit með því, að
Danir gengju ekki á sjermálasvæði vort
í löggjöf sinni! Jeg hjelt, satt að segja,
að hæstv. ráðherra væri ofvel að sjer
til þess, að taka upp slikar rökvillur.
Jeg held, að tryggingin yrði fremur lítiJ,
þótt ráðherra íslands sæti tvisvar á ári
á ríkisráðsfundi. Danir mundu jafnvel
hafa vit á því, að nota einhvern annan
tíma en þann, er ráðherra vor væri í
Höfn, til þéss að koma fram slikum málum, ef þeir óttuðust, að viðurvist ráðherra Islands yrði þeim Þrándur í Götu.
Þetta er þvi fiemur bágborin röksemd.

Til þess, að ríkisráðsseta islensks ráðherra ætti að geta komið að nokkru
haldi í þessu efni, þá yrði ráðherrann
að sitja á hverjum ríkisráðsfundi og vera
búsettur í Danmörku, en jeg veit ekki,
hvort menn eru svo áfjáðir orðnir í að
taka upp aftur »Hafnarstjórnarstefnuna<.
Hæstv. ráðherra sagði að vjer gætum »ekki losnað við, að Danir hafi aðra
skoðun á einhverju atriði en vjer<. Satt
er það, en þetta kemur ekkert því við,
sem hjer er um að ræða. Þingið áskildi,
að konungsvaldið legði sama skilning i
ákveðið atriði, sem þingið hefði sjálft
lagt, og átti heimtingu á, að því skilyrði væri fullnægt, eða þá að málið
strandaði að öðrum kosti.
Háttv. 2. þm. Rvk. (J. M.) fór mörgum orðum um þetta mál frá sinu sjónarmiði, og leit hann, sem við mátti búast, nokkuð öðruvísi á það en háttv.
þm. V.-Sk. (S. E.). Hann fór mörgum
lofsyrðum um framkomu hæstv. ráðherra í þessu máli. Mjer duttu í hug
orðin: »Sæt ertu tunga< o. s. frv., að
svo mnni hæstv. ráðherra hafa þótt
þessi orð hins gamla andstæðings síns
2. þm. Rvk. (J. M.). Annars skal jeg
ekki lá háttv. 2. þm. Rvk. (J. M.), þótt
hann fari nú lofsyrðum um hæstv. ráðherra. Að vísu var hann um tima
einna beiskastur i garð Hannesar Hafsteins fyrir það, hve hrapallega hann
hefði farið að 20. okt. 1913, og gjörði
mestar atlögur að honum fyrir seinustu
kosningar, en þvi meiri hlýtur gleðin
að hafa verið i þeim herbúðum yfir því,
að fá hæstv. ráðherra aftur í hópinn.
Og jeg get ekki annað en játað það, að
það er von, að háttv. 1. þm. Eyf. (H.
H.) sje ánægður yfir því, hve giftusamlega honum hefir nú tekist að koma
sinum málum fram. Hann hafði tapað
við kosningamar 1914, fyrir framkomu
sina í ríkisráði 20. okt. 1913, mikið fyrir afskifti núverandi ráðherra af málun-
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um. En síðan hefir hann komið ár
sinni svo vel fyrir borð, að hann hefir
fengið máli sínu framgengt á samahátt
og hann vildi. 1913. Æfintýri gjörast
raörg hjá þjóð vorri. Nú hefir líka
gjörst það æfintýri, að fyrv. ráðherra
Hannes Hafstein hefir kosið einmitt
þann mann úr liði voru, er best hafði
gengið fram í því að steypa honum af
stóli, og látið hann undirskrifa stjórnarskrána á sama grundvelli og tilætlunin
var 1913. Það er því síður en svo, að
þakkir háttv. 2. þm. Rvk. (J. M.) væru
nokkuð óeðlilegar.
Hv. 2. þm. Rvk. (J. M.) tók vægt á fieiru
en hæstvirtum ráðherra. Mjer virtist
hann óþarflega mjúkur í garð konungsvaldsins. Hann sagði, að »ekki hefði
með nokkurri sanngirni verið hægt að
vænta minni mótspyrnu af hálfu konungs en að hann breytti ekki úrskurðinnm um sína stjórnartíð«. En hverjar
eru þessar tilslakanir ? Lögbirtingablaðið sýnir, hve aðdáanlegar þær eru.
Þær munu þá, eftir skilningi háttv. 2.
þm. Rvk. (J. M.), vera fólgnar í “þvi, að
konungur ákveður ekki berum orðum
vilja sinn um, hvort breytt verði úrskurðinum, nema um það skeið, sem
hans lífdagar endast. En satt að segja,
virðist þetta nokkurn veginn leiða af
sjálfu sjer. Sanni nær virðist að kveða
svo að orði, að háttv. þingmanni þótti
tillaga sú, er hjer liggur fyrir nokkuð
lingjörð, og gat þess til, að hún mundi
svo úr garði gjörð, til þess að »veiða«
menn. Jeg lái honum ekki, þótt honum finnist tillagan nokkuð væg, því að
jeg er sammála honum í þvi, en hitt er
allmerkilegt tímanna tákn, að Alþingi
skuli vera svo skipað, þegar um það
er að ræða, að varðveita rjettindi iandsins, að þá þurfi að setja upp »veiðibrellur«,til þéss að fá menn tilaðgæta
landsrjettindanna. (Sigurður Sigurðsson:

Og stoppar ekki til). Nei, þeir eru orðnir svo eldstyggir og og varir um sig!
Háttv. 1. þm. N.-Múl. (B. H.) drap á
það, að hv. fyrverandi ráðherra (S. E.)
hefði gengið lengra í kröfum sínum en
þingið ætlaðist til. Þessi háttv. þm. (B.
H.) hefir sjálfur vottað hv. þáverandi
ráðherra (S. E.) traust sitt og þakklæti
fyrir aðgjörðir hans í ríkisráðinu, og
kemur því undarlega við að heyra slík
orð úr þeirri átt. Það væri gaman að
heyra skýringar hans á því, að hverju
leyti fyrrverandi ráðherra hafi gengið
lengra en til var ætlast. Mjer vitanlega hefir hann verið samur sem áður
og ekki gengið lengra í vor en áður.
Mjer skilst þetta að eins vera undanfærsla hins háttv. þm. N.-Múl. (B. H.),
til þess að geta snúist frá fylgi við
fyrrverandi ráðherra, sem hann hafði
fylgt svo dyggilega áður.
Hæstv. ráðherra ljet sem sig furðaði
á þvi, að tillagan væri ekki harðari.
Ekki þarf hann að láta svo af því, að
hann hafi ekki þekt tillöguna, því að
hún var honum kunn fyrir þing. En
ekki mundi hafa staðið á mjer að greiða
atkvæði með beinni vantraustsyfirlýsingu á hann.
Háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.) sagði, að
ef tillagan væri ætluð til þess, að halda
uppi rjettindum landsins, þá hefði átt
að skjóta á leynifundi, til þess að ræða
hana með hæstv. ráðherra. En, eins og
tekið hefir verið fram, er tillagan ekki
vantraust á ráðherra, heldur að eins
öryggisráðstöfun og þvi einatt jafn aðgengileg og sjálfsögð. Háttv. 1. þm.
Rvk. (S. B.) vildi á flokksfundi, að
hnýtt væri aftan við tillöguna traustsyfirlýsingu til hæstv. ráðherra, eu á það
fjellust menn ekki, sem ekki var von,
og sannarlega nógu langt gengið til samkomulags, að láta það liggja á milli á
hluta, hvernig ráðherrann hafði hagað
sjer í málinu.
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Þegar háttv. 1. þm. fivk. (S. B.) tók
að mæla bót þeim atgjörðum hæstv. ráðherra, er lutu að staðfestingu stjórnarskrárinnar, fór honum likt og hæstv.
ráðherra sjálfum, að hann gekk götu
þeirra manna, sem honum höfðu áður
verið andvigir í málinu, (þ. e. Heimastjórnarmanna), og sama hefði þá mátt
teljast til gildis kostum þeim, sem H.
Hafetein voru boðnir 1913. Þá var því
haldið fram, eins og nú, að umræðurnar í ríkisráðinu sönnuðu ekkert, og að
ekkert væri athugavert við. birtinguna
til Dana. Jeg sje þvi ekki, að aðstaða
þessara herra sje að nokkru leyti frábrugðin aðstöðu Hannesar Hafeteins
áður.
Háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.) lagði helst
áhersluna á það, að auglýsingin til Dana
væri fallin burtu, og að hún væri þungamiðjan. En eins og háttv. 2. þm. fivk.
(J. M.) hefir tekið fram, getur auglýsingin til Dana, út af fyrir sig, ekki
svift íslendinga nokkrum rjetti; hjer er
ekki komið undir því hvemig birt er,
heldur árod birt er, það er að segja, um
hvað orðið hefir samkomulag i rikisráðinu milli ráðherra íslands og hinna aðiljanna. Hvort sem það er birt eða
auglýst eftir á, á einn eða annan hátt,
skiftir minstu máli. En þessu hafa
margir ruglað öllu saman og reynt að
láta svo, sem stórmikill rjettarrnunur
væri á því, hvort athafnir rikisráðs væri
auglýstar með konungsbrjefi eða »opinberri birting«. En þetta er að sjálfAögðu óverulegt aukaatriði. Hitt eitt
skiftir máli hvað legið hefir til grundvallar, hvað aðiljar hafa orðið ásáttir
um á fundinum.
Hæstv. ráðherra gjörði gys að háttv.
þm. Dal. (B. J.) fyrir það, að hann
mintist á dómstólinn i Haag, og nefndi
hann procurator Dana. Slik aðkösteru
tæplega sæmandi ráðherra, þótt menn
Álþt. 1915. B. III.

taki nú að venjast ýmsu miður fögni
orðavali úr ráðherrastól. Það samir illa
að gjöra gys að þeim mönnum, sem
gjöra vilja veg þjóðarinnar sem mestan,
svo að ágreiningsatriði hennar við Dani nái
að jafnast fyrir opinberum alþjóðadómi.
Þeir medn ættu heldur lof skilið en hróp
og háðsyrði. En slikir hnýflar einkenna
hæstv. ráðherra, og er slíkt allóhöfðing1
legt. Honum er titt að senda slik spörð
frá sjer, sem þó detta niður á miðri
leið.
Þá hjelt hæstv. ráðherra harða refeiræðu út af leynitilboðinu. Jeg ætla
ekki að fara langt út i það hjegómamál. En það verð jeg að segja, að mjer
þykja koma úr hörðustu átt aðdróttanir
um uppljóstur samninga, er sá maður
fyllist nú svo af vandlætingu, sem svo
mikinn hlut átti að þvi, að ljósta upp
»bræðingsskilmálunum« 1912. En ánnars er það sannast að segja, að þótt
ísafold og einstakir menn fjargviðrist
út af birtingu tilboðsins, þá er það mest
út í loftið og til þess að þyrla ryki í
augu manna, svo að þeir athugi ekki
málið sjálft og hiua herfilegu frammistöðu þrimenninganna. Það gat ekki
verið tilgangur þessara manna, þrímenninganna, að ferðaskýrslu þeirra yrði
lengi haldið leyndri, enda sögðu þeir
sjálfir, að ékkert yrði gjört í mdlinu fyrr
en skilmálarnir væri birtir. Ekki stóð
heldur á loforðum i ísafold um, að bráðlega yrði skýrslan birt, »innan fárra
daga<, »í næstu viku« o. s. frv. Það
gat engum dottið í hug, að sá væri tilgangurinn, að binda hendur manna
þangað til eftir dúk og disk. Vjer samþyktum, að málið skyldi liggja í þagnargildi »að svo stöddu«, eins og bæði
»ísafold< og 1. þm. Hunv. (G. H.) hafa
orðið að kannast við, en það var komið
í alt aðrar skorður; surnir þrímenninganna höföu sýní tilboðið hinum og þess130
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um og >agiteruðu< fyrir því leynt og
ljóst, gjörðu bandalag við andstæðingana
og stofnuðu til stjórnarskifta með þeirra
tilstyrk, þá þótti oss lítil skylda liggja
á O8S að halda því leyndu, — hitt miklu
rikari skylda, að láta þjóðina vita, hvað
verið væri að brugga henni.
Hæstv. ráðherra sagði, að birting tilboðsins hefði mælst illa fyrir. Jeg veit
ekki, hvort hæstv. ráðherra, ef öðru
vísi hefði staðið á, mundi hafa gjört
svo mikið úr því, þótt einir þrír þingmálafundir hefðu verið teygðir til að
finna að »birtingunni<. Jeg held ekki,
að svo mikið sje leggjandi upp úr því,
að 17 menn af 40 á Svignaskarði og
20 af 100 á Akranesi fengjust til að
vita birtinguna. Þetta örlitla minnihlutabrot fjekst þó að eins með þeim hætti,
að saman lögðu Heimastjórnarmenn og
tilboðsmenn eða ísafoldarliðar, og hygg
jeg ekki hæstv. ráðherra munu verða
langlífan af þeim liðstyrk.
Jeg ætla óþarfa að rekja gerr meðferð
málsins; hún er þjóðkunn orðin. Jeg
ímynda mjer, að afieiðingarnar verði
ríkar, og munu þær nægilega minna á
atburðina i framtíðinni.
Jeg fyrir mitt leyti tel tillöguna, eins
og hún liggur fyrir, alt of lina í hlutfalli við þann tilverknað, sem hjer er
um að ræða, og hefði jeg ekki talið
nægilega langt farið fyrr en svo var
komið, að ráðherra hefði verið lýstur í
vantraust, honum stefnt fyrir landsdóm
og þar sakfeldur. En tillagan er stýluð
eftir hugarfari þingmanna; kjarkinn
mundi fiesta þorrið hafa til meiri stórræða. Sannast hjer hið fornkveðna:
Litilla sanda,
lítilla sæva,
lítil eru geð guma.
En þótt tillagan sje lin, mun jeg greiða
henni atkvæði mitt, því að betra er að
veifa röngu trje en öngu. Þar á móti
verð jeg að teija hina svo kölluðu »rök-

studdu< dagskrá til hneykslis þinginu,
en verðugs sóma þeim, sem flytja hana
og ljá henni stuðning.
Ráðherra: Jeg heyrði ekki fyrra
hluta ræðu háttv. flutningsm. (S. E.),
því miður, en sagt er mjer, að hann
hafi verið næsta ákafur og reiðúr. Jeg get
fyrirgefið honum reiði hans og vanstillingu. Veit, að hann getur eigi að sjer
gjört i þá átt. En það er gamalt mái,
að ekki sje að marka reiðs manns mál.
Því mun jeg ekki svara þeim orðum
hans, er hann mælti i reiði.
Þegar jeg kom inn, sagði háttv. flutningsm. (S. E.), að jeg hefði kastað hnútum til sín; þvert á móti. Jeg hefi lítið
annað gjört en að lofa hann, en ekki
get jeg að því gjört, þótt hann skilji
ekki mælt mál, og kalli það hnútur,
sem er lof.
Háttv. flutningsm. (S. E.) játar það,
að flokkur sá, er þá var með honum,
hafi enga ákvörðun tekið í vetur um
það, hvað taka skyldi til bragðs, ef
stjórnarskráin yrði ekki staðfest. Ýmsir
samfiokksmenn hans intu þó eftir því,
en fengu þau svör, að best væri að láta
þingið ráða því Rökrjettast svar hefði
það verið, að láta til skarar skriða,
neita um löglega stjórn. En það þorðu
þeir ekki, enda varð tæplega talið
heillavænlegt, eins og á stóð.
Háttv. fiutningsm. ljetst hafa vonað
það, að konungsvaldið mundi beygja
sig, ef nógu fast væri haldið hóp. Jeg
er sannfærður um það og veit það, að
það, sem nú hefir fengist, er meira en
margir sjálfstæðismenn bjuggust við i
fyrra.
Háttv. flutnm. skildi svo orð min, sera
jeg hefði sagt, að hann hefði langað til
að sitja lengur við vöidin; þetta hefi
jeg aldrei sagt, en vera má, að hjer
upp á megi heimfæra franska málsháttinn: Sá, sem afsakar sig, ásakar sig.
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Háttv. flutnm. (S. E.) mótmælti, að
hann og fjelagar hans hafí viljað hafa
mök við mig eftir staðfesting stjórnarakrárinnar. Þetta kemur illa heim við
vitnisburði tveggja háttv. þingmanna,
þm. N.-Þing. (B. S.) og 2. þm. N.-Múl.
(J. J.), sem játað hafa það satt vera,
að flokksbræður háttv. flutnm. (S. E.)
hafl viljað fá mig til þess að ganga að
þessari till. í því skyni, að þeir Ijetu mig
svo hlutlausan. Og er þetta alveg rjett.
Háttv. flutningsm. skrafaði þvi næst
langt mál um það, að jeg væri allur á
bandi Heimastjórnarmanna og gæti ekki
hréyft mig án þeirra vilja. Mjer þykir
vorkunn, þótt háttv. flutningsm. komi
þetta í hug, því að þótt liann ætti
að nafni til nrarga stuðningsmenn í
fyrra, kom hann samt engu máli fram.
Ekki harðist hann fyrir stjórnarskrármálinu; það hvildi á öðrum; og eigi
rjeö Tiann um, hvernig þvi var til lykta
ráðið. Eitt var þó áhugamál hans, en
það var gjörð fánans; en svo fór þar
um, sem allir þekkja, að ekki kom hann
því máli fram. Fjekk engu umráðið
fánagjörðartillögu þingsins 1914. Og
ekki virtist hann i haust eiga mikið
undir sjálfum sjer, er hann leitaði ráða
hjá öðrum, hvað gjöra skyldi. Sýnir
þetta, að hann taldi sig ekki tryggan,
er hann þurfti að leita ráða og jafnvel
fyrirmæla hjá öðrum. (Sigurður Eggers:
Þetta eru heimastjórnarargument). Jafn
rjett geta þau verið, þótt þaðan sjeu
komin.
Þá fór háttv. flutnm. (S. E.) mörgum
orðum um yflrlýsing 24-mannanna. En
eins og margoft hefir verið tekið fram
táknaði sú yfírlýsing ekkert annað en
það, að þessir menn vildu ekki þiggja
staðfesting stjórnarskrárinnar með þeim
skilmálum, sem þá voru í boði. Þá er
það hlægilegt, að birta kröfu, eins og
háttv, flutnm. (S. E.) gjörði í Ingólfi 19.

júni, um það, að engi mætti gjörast svo
djarfur, að taka við staðfestingu stjómarskrárinnar. En svo óheppilega vildi
til, að jeg gat ekki tekið þessa kröfu til
greina, með þvi að hún kom ekki út
fyrr en sama dag sem stjórnarskráin
var staðfest.
Mjer er sagt, að háttv. flutnm. (S. E.)
hafl ekki viljað taka afstöðu til birtingar tilboðsins í Ingólfl. Þetta skil jeg
svo, sem hann vilji ekki lofa það verk.
En jeg veit, að hann er þó svo mikill
drengskaparmaður, að hann mun lýsa
yfir því, hvort hánn sje því atferli samþykkur, eða víta það ella; því að ekki
er nema tvent til.
Háttv. 2. þm. N.-Núl. (J. J.) og N.Þing. (B. S.) röktu málið af nýju, og
kom fátt fram, það er eigi hafði heyret
hjá háttv. flutnm. (S. E.) eða öðrum.
Þó minnir mig, að háttv. 2. þingm. N.Múl. (J. J.) játaði það, að fyrirvarinn
hafl ekki verið ætlaður til þess, að fá
beina viðurkenning fyrir skilningi vorum á ríkisráðsákvæðinu, heldur hafi
hann verið að eins mótmælaskjal. Og
verð jeg að fallast á þetta með honum.
En hann áleit sjerstaklega, að eitt atriði í umræðunum í ríkisráðinu 19. júní
væri ekki fyrirvaranura samrýmanlegt;
það er það, sem konungur sagði, að úrskurðinum yrði ekki breytt i sinni stjórnartíð. Heldur hann þá, að það gjörði
nókkum mun, þó að þessi þingsályktunartillaga yrði samþykt. Jeg get fullvissað hann um, að það gjörði úrskurðinn hvorki breytanlegri nje óbreytanlegri. Orð konungs koma ekki i bág
við fyrirvarann. Hann segir hvergi,
beint eða óbeint, að það þurfí atbeina
danskra stjórnarvalda, til að breyta úrúrekurðinum. Konungurinn hefir absolut veto og getur boðað breytinguna fyrirfram, eða sagt fyrirfram, að hann vilji
eigi breyta, Það er ekkert brot á »kon130*
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8titutionellum« reglum eða.venjum. Konungurinn gefur það í skyn, að Alþingi
megi ekki vænta þess, að úrskurðinum
verði breytt, en ef Alþingi skyldi einhvern tíma krefjast þess, að roálin yrðu
tekin út úr rikisráðinu, þá er ekki hægt
að segja, hvað þáverandi konungur
mundi gjöra.
Mig furðar á einu atriði í ræðu háttv.
2. þingm. N.-Múl. (J. J.). Eins og hann
mun sjálfsagt kannast við, fekk hann
að sjá bráðabirgðaskilyrðin, því að við
höfðura leyfl til, að láta þingmenn kynna
sjer þau og gjörðum það. (Bjöm Krigtjánsson: Surna). Háttv. 1. þingm. G.K. (B. K.) þarf síst að kvarta. (Jón
Jónsson: Jeg fjekk þau ekki). Víst
fjekk þingmaðurinn að sjá þau, og hann
símaði mjer þær breytingar, sem haun
vildi, að á yrðu gjörðar. Jeg segi þetta
ekki honum til ámælis, þvi brtt. hans
voru að öllu verulegu teknar til greina
og uppfyltar, og þar að auki aðrar
breytingar gjörðar, sem enginn heflr
dirfst að neita, að hafi verið til bóta.
Annars virtist mjer á orðum háttv. 2.
þm. N.-Múl. (J. J.) sem hann áliti, að
hjer væri engin hætta skeð, enda er
það svo um suma andstæðingana, að
þeir álíta enga hætta á ferðuro. Þeirra
besti maður, háttv. 2. þingm. G.-K.
(K. D.), hefir opinberlega játað það á
þingmálafundi, að engu væri glatað af
rjettindunum. Ef það er rjett, þá er
sist ástæða til, að vera að gjöra mjög
mikinn úlfaþyt út af því, sem fram er
komið.
Þá kem jeg að ræðu háttv. þingm.
N.-Þing. '(B. S.). Hann var að reyna
að klóra i bakkann og hamra það fram,
að við það, sem skeði í rikisráðinu 19.
júní hefðum við mist rjettindi, nema tillagan verði samþykt. Mjer dettur ekki
í hug, að efast um, að það sje samfæring hans, að hjer sje einhver skaði skeður. En hinu vík jeg ekki frá, að að-

ferð hans og þeirra fjelaga er mjög
óheppileg. Þeir gátu ekki vitað það
fyrir fram, að tillagan yrði samþykt,
og fyrst þeir gátu ekki vitað það, áttu
þeir ekki að taka munninn svo fullan
opinberlega, því að útlendir og innlendir
óvinir geta vitnað til umræðanna í blöðunum. Aðferðin, sem þeir hefðu átt að
beita, er sú, að bera málið upp áflokksfundum og ræða það þar. Það hafa
þeir að visu gjört, að einhverju leyti, en
svo áttu þeir að leita fyrir sjer, hvort
tiilagan mundi ná fram að ganga í þinginu, fá saman fund i sameinuðu þingi
fyrir lokuðum dyrum, svo að ekki kæmi
fram í Þingtiðindunum röksemdir fyrir
þá, sem seinna kynnu að vilja halda
fram, að rjettindi landsins væru rýrð
með gjörðum minnm. En nú, eftir að
þessar umræður hafa farið fram, standa
Þingtiðindin full af staðhæfíngum, eða.
svokölluðum >röksemdum« um svo og
svo rnikil rjettindi, sem landið hafí glatað. Jeg segi þetta ekki mín vegna,
þvi að þótt Alþingi hefði samþykt á
lokuðum fundi eitthvað líkt þvi, sem
flutningsmenn fara frara á í tillögunni,
þá þurfti ekkert að berast út af umræðunum, og þeir hefðu þá alveg eins
vel á eftir getað steypt mjer af stóli,
þvi að margt má finna sjer til, til þess
að koma einum ráðherra frá völdum.
Sami háttv. þingm. (B. S.) hneykslaðist
á þvi, að háttv. 2. þingm. Rvk. (J. M.)
sagði, að tillagan væri orðuð svo vægt
til að veiða menn. Þetta þótti honum illmæli i garð- deildarinnar. Svo
sagði hann sjálfur á eftir i lok ræðu
sinnar, að tillagan væri svona orðuð af
því að
>lítilla sanda
litilla sæva
litil eru geð guma<
Mjer virðist það nú vera nokkuð svipað þvi, sem sagt hefði verið, að hún
yæri orðuð til áð veiða veikftr sálir.
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Háttv. þm. N.-Isf. (Sk. Tb.) fór um
það mörgum orðum i gær af mikilli
mælsku, að jeg og aðrir hefðu *agiterað«, og af því, að menn hefðu verið
orðnir þreyttir, þá hefðu þeir dregist
með. Jeg sje ekki betur en að orð
þessara tveggja þingmanna bendi til
þess, að tillagan hafi einmitt verið orðuð til að veiða. Hitt skal jeg ekki
segja neitt um, hvereu vel veiðin tekst.
Jeg skii það vel, að háttv. þingm. N.Þing. (B. S.) þyki tillagan of veik. Það
hefði óneitanlega verið eitthvað meiri
mannsbragur á henni, ef hún hefði verið
eins og hann sagði, að hún hefði efíir
sinni skoðun átt að vera, fyrat vantraustsyfirýsing til stjórnarinnar og siftan landskæra. Aftur segja aðrir, að ekki felist
neitt vantraust i tilögunni. Gn það er
ekki samkvæmt foraendunum, þvi að
hún á þó að byggjast á því, að jeg hafi
gjört annað og verra en jeg mátti gjöra.
Hitt er rjett, sem háttv. 2. þingm. Rvk.
(J. M.) tók fram, að það er kynlegt, að
þessir háttv. herrar, sem álíta rjettindum landsins stefnt i glötun, skuli ekki
vilja teygja sig lengra, til að bjarga landinu en raun er á orðin. Því að þótt
það sje mikilsvert frá þeirra sjónarmiði,
að steypa stjórninni, þá ætti þeim að
þykja mikiu raeira um vert, að vernda
rjettindi landsins. (Sigurður Eggerz:
Hæstv. ráðherra mundi þá fallast á tillöguna, ef hún lýsti jafnframt trausti á
stjórninni). Nei, þetta er ekki rjett hjá
háttv. flutnm. (S. G.). Gf eitthvað það
er i gjörðum ráðherra, sem hv. flutnm.
(S. G.) hefir ekki getað felt sig við, þá
gat hann komið með þessa tillögu og
jafnframt lýst yfir því, að hann vildi
þó ekki stjórnarskifti að svo stöddu.
Tii sanninda vii jeg benda á, að tii eru
þeir menn hjer í þinginu, sem líta svo
á, að það sje ekki aliskostar gott, sem
jeg hefi gjört, en álita þó ekki rjett, að
þafa stjórnarskifti á þessu þingi,

Þá vjek hv. þm. N.-þing. (B. S.) að
birtingu hans og þeirra fjelaga i tilboðunum. Jeg get ekki sjeð annað en að
það, sem hann sagði i þessu efni, sje
mjög hágborið, því að ef einhverju hefði
þurft að bjarga frá voða, þá kom birtingin of seint tii að geta orðið að gagni.
Svo fór hann að hnifla mig og sagði, að
það sæti sist á mjer, að vera að vita
birtinguna, þvi að jeg hefði gengið best
fram i að birta leynimakk brasðingsmanna 1912. Þetta snertir mig ekki,
því að jeg var aldrei trúnaðarmaður
ur þeirra, en hitt er alkunna, að hann
sat á fundum með þessum mönnum, og
þeir vissu lengi vel ekki betur en að
hann væri þeim sammála. Jeg vil ekki
þar með segja, að hann hafi birt neitt i
það skifti, enda hefir hann liklega ekki
verið bundinn trúnaði; én þótt jeg hefði
birt fundarályktanir þessara manna, þá
hefði jeg þar með ekki rofið neitt þagnarheit, því að mjer var aldrei trúað fyrir neinu. Gn þetta nýja birtingarmál
er í rauninni miklu alvarlegra en þeir
herrar, sem að því standa, gjöra sjer
i hugarlund, þvi að ef samskonar kæmi
fyrir framvegis, myndi afleiðingin verða
bú, að íslendingum yrði hvorki trúað til
orðs nje eiðs. Jeg tala ekki um það,
þótt ..það kæmi fyrir að einhver óþektur maður lofaði að haida einhverju i
þagnargildi og birti það siðan, en þegar merkir menn og málsraetandi þingmenn verða til þess, þá horfir málið
öðru vi8i við. Hv. 2. þm. N.-Múl. (J.
J.) sagði, að þingið væri spegill þjóðarinnar, og er það dálagleg mynd af þjóðinni, sem sá spegill sýnir, þegar jafnvel
drengskaparheit manna, sem hátt eru
settir hjá þjóðinni, eru að engu höfð.
Gf slíkt kæmi fyrir aftur, er ósköp hætt
við, að það álit kæmist á, að íslendingum væri i engu treystandi, og skal jeg
ekki reyna að lýsa þvi, hvílík álitsspjöll
það yrðu fyrir landið, Jeg sný ekki
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aftur með það, að birtingin heflr hvarvetna mælst illa fyrir, og jeg hefi engan heyrt mæla henni bót. Það gleður
mig að heyra, að hv. flutningsm. (S. E.)
hefir ekki einu sinni treyst sjer til að
mæla henni bót. (Sigurður Eggerz: Jeg
hefí ekki úttalað mig um það). (Bjami
Jónston: Jeg hefi með höndum fundarbók sjálfstæðisfiokksins og get eýnt hvað
i henni stendur). Það skiftir minstu,
hvað í þeirri fundarbók stendur, en hitt
er rjett, sem jeg sagði, að þeir heitrofarnir lofuðu, að birta eigi trúnaðarmálin
og að það hefir enginn orðið til að mæla
birtingunni bót, nema þeir sem að henni
stóðu.
Þá mintist hv. þm. N.-Þing. (B. S.) á,
að dönsk blöð hefðu hlakkað yfir úrsliium þeim, sem orðin eru. Jeg get
ekki synjað fyrir það, því að danskar
blaðagreiuar um það efni hefi jeg ekki
sjeð, eff jeg get vel trúað þvi, að dönsk
blöð fari ekki að geta neina játningu
um það, að þeir hafi Blakað til eða
breytt hafi verið til hins verra, Dönum
i óhag.
Háttv. þm. N.-Þing. (B. S.) sagði, að
það væri ekki svo að skilja sem hann
fagnaði yfir fregninni, sem hann tók
upp í blað sitt úr *Gula Tidend«. Jeg
get ekki skilið fregnina, eins og hún
stendur í blaði þingm., Ingólfi, öðruvísi
en sem fögnuð. Sje ekki svo, þá er
það til að veiða fólk, svo að það haldi,
að hann fari með rjett mál, þvi að það
er eins og hann hyllist til að láta sem
mest á fregninni bera, þar sem hann
setur feitar og stórar fyrirsagnir fyrir
lítið mál. Hann játaði það rjett vera,
sem stendur i >Forestillingunni< með
stjórnarskránni, að það myndi ekki verða
ágreiningur um það á Alþingi, að málin yrðu framvegis borin upp í rikisráðinu. En svo vítir hann mig fyrir það,
þótt hann kannist við, að jeg hafi skýrt
rjett frá i umræðunum. Hjer finst mjer

það eiga vel við sem hann talaði um,
að horfast í augu við sannleikann. Hitt
var meiningin einu sinni, að koma málunum út úr ríkisráðinu. Það var á þeim
árum, er Benedikt heitinn Sveinsson
sýslumaður fjekst við þingmál. En svo
bregður svo undarlega við á þingunum
1902 og 1903, að t. d. hv. þm. N.-ísf.
(Sk. Th.) og hv. 1. þm. G.-K. (B. K.),
sem þá sátu á þingi, skrifa undir nefndarálit og ganga inn á, að það sje hagfelt fyrirkomulag, að málin sje borin
upp í rikisráðinu. Úr þvi að talað er
um að horfast í augu við sannleikann,
þá. er rjett að horfast í augu við þennan sannleika lika.
Mig mfenir að sarni hv. þm. (B. S.) hafi
átalið það, að jeg hafi sagt, að spursmálið
væri formfræðilegs efnis. Jeg læt mjer
nægja að vísa til þess, sem jeg hefi áður sagt um það. Svo er nú gamla
sagan um það, að jeg hefði átt að mótmæla því, að forsætisráðherrann lýsti
skoðun sinni frá dönsku sjónarmiði eða
blandaði henni i málið. Því kom þetta
ekki strax fram eftir 30. nóv. 1914?
Hæstv. fiutningsm. (S. E.) raótmælti því
aldrei 1914, að forsætisráðherrann lýsti
skoðun sinni eða blandaði sjer i umræðurnar. Hinu mótmælti hann, að forsætisráðherra tæki að sjer ábyrgð íslensks sjermáls. En þau mótmæli voru
auðvitað bygð á skilningsskorti hjá hv.
fiutningsm. (S. E.), því að forsætisráðh.
hefir auðvitað aldrei komið til hugar að
taka á sig ábyrgð i þessu máli.
Svo talaði sami hv. þm. (B. S.) um
svokallað »kontrol«. Það er vitanlega
rjett, að Islandsráðherrann er ekki æfinlega i Kaupmannahöfn og getur því ekki
alt af sótt rikisráðsfundi. En hann hefir
lagalega möguleika til að sitja í rikisráðinu, og það hefir áður komið til mála,
að ráðherrar yrðu tveir, og hefði annar
þeirra þá búsetu i Kaupmannahöfn. Þá
gæti hann setið fundi i rikisráðinu og
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tekið þátt i umræðunum um okkar m&lefni. En annars get jeg ekki sjeð, að
þetta hefði neina praktista þýðingu, því
að það er auðvitað ómögulegt fyrir okkur að meina konunginum að tala við
hvern sem hann vill. Mjer skildist á
háttv. flutningsm. (S. E.) í gær, að hann
áliti þetta lika hollara. Það getur verið
álitamál, og eins og margsinnis hefir
verið tekið fram, er það álit margra
mikilsmetinna manna, að hitt sje hollara. Jeg skal ekkert um það fullyrða.
Hv. þm. N.-Þing. (B. S.) lagði ekki mikið upp úr því, er konungur sagði, að
Alþingi mætti ekki vænta þess, að úrskurðinum yrði breytt i sinni stjórnartið. Hann sagði, að það væri sjáifsagður hlutur, en gætti þess ekki, að
konungur getur bundið, út fyrir sina
stjórnartið. Ef konungurinn hefði að
eins sagt, að úrskurðinum yrði ekki
breytt, þá leiddi af því, að hann hefði
gilt einnig fyrir framtiðina. En með
þessu er ekkert um breytileik eða
óbreytileik úrskurðarins sagt eftir stjórnartíð núverandi konungs. Þá er þessi
ákvörðun að engu orðin.
Þá sagði sami háttv. þingmaður, að
konungur skírskotaði til ummæla sinna
áður. Það er villandi að orða þetta
svona. Konungur segir að eins:
•Eins og jeg hefl áður sagt í rikisráði, er það konunglegur vilji
minn, að islensk lög og mikilvægar
stjórnarráðstafanir verði framvegis,
sem hingað til, bornar upp fyrir
mjer í rikisráði mínu«.
Konungur tekur að eins upp, að þetta
sje vilji sinn, en um hitt hvorttveggja,
auglýsinguna til Dana og að breytingin
sje bundin við staðfestingu nýrra sambandslaga, drepur hann ekki á, og útilokar siðan hvorttveggja með orðum
sinum.
Sami háttv. þingra. (B. S.) ásakar mig
fyrir, að jeg hafl faliið frá fyrirvaran-

um, með þvi að mótmæla ekki konungi.
Til þess var engin ástæða, því í ummælum konungs felst ekkert það, er sje
ósamrímanlegt skoðun íslendinga, eins
og jeg hefi margoft tekið fram.
Þá mintist háttv. þm. N.-Þing. (B. S.)
á makk, er jeg hefði átt við forsætisráðherrann og aðra danska stjórnmálamenn, og vitti það mjog. Samtal við
ötjórn Dana tel jeg enga dauðasynd.
Stendur og svo á, að forsætisráðherrann
átti hlut að málum bæði 30. okt. 1913
og 30. nóv. 1914. Og kunnugt er mjer
um það, að Sigurður Eggerz átti í ráðherratið sinni tal við danska stjórnmálamenn um þetta mál. Við það hefi jeg
ekkert að athuga, tel það alveg rjett.
Miklu fremur áliti jeg það skyldu mina,
að eiga tal við slíka stjórnmálamenn
um málin, ef auðveldara væri þá að
koraa málunum fram, heldur en áður
var. Getur verið, að þm. N.-Þ. (B. S.)
ámæli mjer fyrir þetta. En slíkar umræður hafa að sjálfsögðu enga stjórnskipulega þýðingu. Annars hefir háttv.
þm. N.-Þing. (B. S.) sjerstöðu i þessu
máli, og er afstaða hans til málsins i
fuilu samrærai við skoðun hans á Alþingi 1914. Hann taldi þá fyrirvarann
ónógan og þvi rangt að staðfesta stjórnarskrána á grundvelli hans. Þessa afstöðu hans skil jeg vel.
Háttv. þingm. N.-Þing. (B. S.) blandar saman beinni og óbeinni viðurkenningu af hálfu konungsvaldsins. Jeg hefi
margtekið fram, að af Alþingi 1914 hafi
ekki veríð gjörð sú krafa, að konungur
gæfi beina yfirlýsingu; nóg að konungsvaldið segði ekki og gjörði ekki neitt,
er bryti í bág við fyrirvarann. Þetta
hafa og andstæðingar raínir hreinskilnislega játað. Og eftir skoðun sumra
gjörði ekkert til fyrir rjettindi vor, þótt
farið værí skemra en i fyrirvaranum
feldist. Þannig fórust háttv. þm. Dal.
(B. J.) orð 1914, og er ef til vill rjett.
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(Bjami Jónsson: í öðru sambandi). Nei,
einmitt í þessu sambandi, í sambandi
við stjórnarskrána. En nú hefi jeg sagt,
og held því algjörlega fram, að konungsvaldið hafi fallist á það, er fyrirvarinn
fer fram á. Það hefir aldrei verið neitt
tekið fram um það, að þessi viðurkenning mætti vera gefin með beinni yfirlýsingu, en þögn væri líka nóg. Enda
virðist fiutningsmanni (S. E.) nú, að
þögnin sje góð og gild, og fellur þá
líka alt í ljúfa löð. Það verður því
ekki hægt að króa mig á þessum grundvelli.
Jeg hefi nú tekið fram það helsta, er
svara þurfti í ræðum þeirra, er andmælt hafa, enda eru umræður nú orðnar langar.
Björn Kristjánsson: Jeg hafði
ekki hugsað mjer, að tala í þessu máli.
Min venja er sú, að tala ekki, er jeg
veit færari krafta í fiokknum til að
halda uppi svörum, og hefi þvi aldrei
talað í stjórnarskrármálinu, hvorki fyrr
nje siðar. En hæstv. ráðherra hefir neytt
mig til að standa upp. Enda þótt jeg
hafi fylgt sjálfstæðisstefnunni og jafnvel
fylgt þeim, sem lengst hafa gengið í
því, að fá rjett vorn viðurkendan, þá
hefir mjer verið það ljóst, að þroski
þjóðarinnar og þingsins er ekki orðinn
nægur til þess, að geta tekið upp nægilega staðfasta og aflmikla baráttu fyrir
frelsi þjóðarinnar. Því veldur bæði fátækt og þolleysi fjöldans og >matrialismi< (efnishyggja) hins sterkara. Efnishyggjan hefir nú náð föstum tökum á
Evrópu og kveikt þar hið geysilega
ófriðarbál, og því miður hefir efnishyggjan einnig komið hingað til lands og
jafnvel hjer inn í þingið og tekið sjer
þar bólfestu. Þegar þannig er komið,
er ekki til neins fyrir þjóðina að hefjast handa til sjálfstæðis fyrr en sú alda
er yfiretaðin. >Materialisminn< kemur

að baki þeirra, er það reyna, og einhverja hjálp vilja veita, og bregður
þeim hælkrók. Vjer vitum líka, hvernig gengið hefir nú. Þeir menn surair,
sem hæst hrópuðu 1903 og 1911 um,
að ná sjermálum vorum út úr ríkisráðinu, eru nú beint snúnir við og vilja
nú umfram alt, að þau sjeu borin þar
upp og að þau sjeu háð eftirliti og mati
dönsku ráðherranna um aldur og æfi.
Það er vitanlegt, að nú ætluðum vjer
að sigra þær skotgrafir, er vjer höfðum
mist 1903, eða að minsta kosti eitthvað
af þeim, en það varð nú eitthvað annað. Það fór svo, að vjer duttum i hrúgu
í áhlaupinu, og því falli veldur efnishyggjan ein. Á því er enginn vafi.
Jeg verð að segja það, því nóg er af
yfirdrepsskapnum, þó einhverjir segi
hlutina eins og þeir eru. Það er værugirni vor og eigingirni, sem veldur þvi,
að vjer erum ekki menn til þess, að
berjast fyrir sjálfstæði landsins. Vjer
böfum ekki næga sjálfsafneitun til þess.
En sjdlfsafneitun útheimtist til þess, að
geta barist fyrir sjálfstæði landsins.
Jeg sagði, að jeg hefði orðið að standa
upp vegna orða, sem hæstv. ráðherra
hafði i garð kjósenda minna i Hafnarfirði. Hann sagði svo, þegar hann var
að lýsa þvi, hverjar undirtektir >stórpólitikin< hefði fengið á þingmálafundinum þar, að Hafnfirðingar einir
hefðu orðið til þess, að lýsa >vantrausti
á sjálfum sjer«. Þetta eru ógeðfeld ummæli úr ráðherrastóli, því i ókunnugra
augum gæti litið svo út, sem Hafnfirðingar hefðu komið þarna fram sem rolúr. En ef athugaður er allur aðdragandi að þvi, sem þarna gjörðist, þá
verður þetta alt saman einkar eðlilegt.
Orsökin er sem sje sú, að á fundinum
höfðum við, báðir þingmenn kjördæmisins, haldið klukkutima ræður, til þess
að skýra okkar afstöðu til staðfestingaskilmála stjórnarskrárinnar, og auk
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þess hafði hæstv. ráðherra talað þar
oftar en einu sinni. Og að þvi loknu
varð niðurstaðan Sú, að kjósendur fjellust á skoðun þingmannanna, og annað
felst ekki i yfirlýsingu fundarins. Þetta
neyddist jeg til að taka fram, með þvi
að hjer komu fram ávítur gagnvart
fjarstöddum mönnum, sem ekki geta
borið hönd fyrir höfuð sjer.
En svo að jeg viki nú að málinu,
sem fyrir liggur, þá álit jeg það nauðsynlegt, að það verði upplýst hjer sem
mest, alveg út í æsar, þvi að nú hefir
þjóðin verið tekin alveg eins og átti að
táka hana 1908, komið að henni óviðbúinni. Og nú hefir það tekist, því að
nú var umhugsunartimi hennar nógu
stuttur til þess, að hún fjekk ekki tækifæri til þess að átta sig. Ef hann hefði
verið nógur, þá er jeg ekki í neinum
vafa um það, að flestallir hefðu fallist
á skoðun okkar sjálfstæðismanna. En
þegar blöðin, aðalblöðin, hafa komið
sjer saman um það, að draga fjöður yfir
það sanna i þessu máli, þá erum við
neyddir til þess, að segja meiningu okkar hjer, í þeirri von, að sannleikurinn
nái þó þannig á endanum að komast út
til þjóðarinnar. Jeg ætla því að leyfa
mjer að fara stuttlega yfir tildrög þessa
máls frá 1913.
Eins og menn muna, samþykti Alþingi þá, að sjermálin skyldu veraborin upp fyrir konungi, þar sem konungur ákvæði, eftir að konungsvaldið 1912
hafði þverneitað þvi, að taka sjermálin
út úr ríkisráðinu, samkvæmt tillögum
Alþingis 1911. Auðvitað vildi þingið þá
ekki, og sá sjer ekki beldur fært, að
girða fyrir það, að sjermálin yrðu borin
upp í ríkisráðinu fyrst um sinn, þvi að
það var ekkert aðalatríði í bili. En
hitt var aðalatriðið fyrir þinginu, að
Bjermálin yrðu borin þar upp d ábyrgð
Albt 1915. B. III.

fslandsráðherra eins, án ihlutunar dansks
löggjafarvalds eða danskra stjómarvalda,
og að konungur með íslandsráðherra
einum, gæti síðar ákveðið, ef þeim kæmí
saman um, að sjermálin yrðu borín upp
annarstaðar. Þessu til sönnúnar má
benda á svar hæstv. ráðh. 31. des. 1914
í Isafold. Þar stendur svo, þar sém
veríð er að tala um konungsúrskurðinn:
»Með öðrum orðum, þingið vill
algjörlega útiloka það, að aðrir en
konungur og íslensk stjórnarvöM
eða íslenskt löggjafarvald hafi nokkurn ihlutunarrjett um það málefni,
eða að nokkurt skilyrði sje sett, ér
eigi sje isleuskum stjórnarvölduín
eða íslensku löggjafarvaldi háð<.
Og enn fremur má sjá af sömu gréin,
að núverandi ráðherra áleit ekki, að
fyrivarinn kæmi að haldi, nema að konungsvaldið beint viðurkendi fyrirvaranú.
Orð hans um þetta efni hljóða svo:
»Það, sem við vildum fá skýrt
fram, var það, hvort konungur
skoðaði málið sjermál eða eigi. En
þá yfirlý8ingu höfum vjer alls éigi
fengið<.
Þetta er nú sæmileg skýring á þvi,
hvað sjálfstæðismenn, vildu og hvað þeir
vildu ekki, og á þessum grundvelli áttf
ráðherra að bera málið fram, en frá
honum var vikið i tikisráði 20. okt. 1913,
fyrir mótstöðu konungsvaldsins.
Svo gefur konungur út opna brjefið,
sem dagsett er sama dag, og svo er
kunnugt, að jeg þarf ekki að lesa það
hjer. En það er auðsætt á orðum þess,
að það ríður í beran bág við vilja þingsins. Þetta opna brjef er svo birt almenningi á íslandi i Lögbirtingablaðinu og Stjórnartíðindunum, sem sárfáir
menn lesa. Og af því að blöðin, sém
ráða mestu um stefnuna í stórmálunum,
131
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lögðust það undir höfuð, að skýra efni eins og það hafði áður verið, þá var
opna brjefsins 20. okt. 1913, og hvað í eins og endurnýjuð væri samþykt á þvi,
því falst, rjeðu þau til, á síðustu stundu, að alt skyldi vera á sama grundvelli
að samþykkja stjórnarskrána óbreytta og áður var. En þriðja leiðin, fyrirá næsta þingi (1914), með einhverjum varaleiðin, var stórhættuleg, því að
fyrirvara, sem enginn J>á hafði gjört sjer hvort hún gat komið að haldi, fór aigrein fyrir, hvernig ætti að vera, nje veg eftir því, hvaða maður hjelt á fyrheldur hvort hann kæmi að haldi til irvaranum.
Meiri hluti Sjálfstæðisflokksins ákvað
þess, sem honum var ætlað að gjöra, en
það var að hnekkja opna brjefinu frá nú samt sem áður að fara fyrirvarleið20. okt. 1913. Svona var tvískinnung- iua. Treysti því, að Sigurður Eggerz
urinn mikill, og svo mátti kalla, að ráðh. myndi fara samviskusamlega með
fyrirvarann, eins og hann líka gjörði,
enginn væri alis kostar ódeigur.
En þrátt fyrir skýringarleysi blað- að ailra fiokksmanna dómi. Þeir hafa
anna, sýndi þó stór meiri hluti þjóðar- allir lýet yfir þvi, og utanstefndu flokksinnar það með kosningunum 1914, að mennirnir með, að framkoma hans í ríkhún var á móti efni opna brjefsins, og isráðinu hafi verið í fullu samræmi við
fjelst víða á fyrirvaraleiðina, sem hald- það, sem í fyrirvaranum falst, og engin
ið hafði verið að henni. Alþingi kom af þeim yfirlýsingúm var neinum skilsvo saman með 23 þjóðkj. þingm. meiri yrðum bundin, þótt nú sje ef til vill
hluta, auk eins konungkj. þingm., sem verið að reyna að teygja þær og finna
hjeldu hóp og tóku að sjer málið og á þeim smugur til að læðast í gegnum.
ábyrgðina á því.
Stjórnarskráin var svo samþykt á þingi
Opna brjefið, sem birt var hjer og í í fullu trausti þess, að fyrirvarinn yrði
Danmörku, má nú skoða sem vixil, er saraþyktur af konungsvaldinu með þögn
konungsvaldið gaf út á Alþingi, þess eða samþykki, og að stjórnarskráin yrOi
efnis, að Alþingi samþykki að konung- ekki borin fram aö öOrum kosti. Reyndar
ur ákveði með úrskurði í eitt skifti fyr- gjörðu nú ekki allir fulltrúar sjervonir
ir öll, að sjermál vor verði borin upp í um, að málið gengi fram á þennahátt,
rikisráðinu á sama grundvelli og áður, því að ýmsir hjeldu, að staðfesting fengog að á þeim grundvelli verði engin ist ekki, ef fyrirvaranum væri haldið
breyting gjörð, nema með samþykki Rík- fast fram. En sjálfstæðismenn litu svo
isþingsins og Alþingis. Þenna vixil ætl- á, að það hefði þó þýðingu, að senda
uðust Danir til að Alþingi samþykti, en ráðherrann þessa »forsendingu«, sem
það vildi hið nýkosna Alþingi ekki gjöra; sumir kölluðu, því að ef fyrirvarinn
leiðirnar voru þrjár, sem það gat farið, væri rækilega fram borinn, og það yrði
til þess að ónýta verkanir opna brjef3- stjórnarskránni að falli, svo að ráðherra
ins:
yrði að leggja niður embætti sitt, þá
1. að fella stjórnarskrána,
væri þar með fengin full sönnun fyrir
2. að breyta henni, og
því, að konungsvaldið bæri oss ofurliði
3. fyrirvaraleiðin.
i þessu máli. Þá væri engin hætta að
Fyrsta leiðin var alveg örugg, og sú una við garnla fyrirkomulagið enn um
eina, sem var áreiðanlega fær. önnur sinn, úr því sem komið væri, breyta
leiðin var varasöm, því að ef breytt var svo stjórnarskránni samkvæmt þvi á
til, og t. d. ríkisráðsákvæðið látið standa þessu þingi, sem samþykkja hefði svo
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mátt til fullnustu á næsta ári, og una
svo rólegir við málalokin, með því að
þau væru þá eigi okkur að kenna, heldur hefðum vjer orðið að þola um sinn
ofurefli konungsvaldsins. Með þessu
móti var engum rjetti spilt, þó vjer
hefðum orðið að láta rikisráðsákvæðið
gamla standa i stjórnarekránni. Svona
hlaut hver hreinskilinn sjálfstæðismaður
að álykta.
Á fyrirvaranum einum og þessum
skilyrðum bygðust atkvæði meiri hlutans með stjórnarskránni, á síðasta þingi,
og á þvi bygðist samþykt hennar.
Nú er að gjöra sjer grein fyrir þvi,
hvað fyrirvarinn var, og hefi jeg að
nokkru leyti gjört það þegar, og hvernig hægt var að beita honum. Pyrirvarann má skoða sem umboð frá Alþingi,
sem ráðherra á að fylgja, er hann ber
fram stjórnarskrána. Af því að fyrirvarinn er ekki lög, eða t. d. inni í sjálfri
8tjórnarekránni, þá verður hann alveg
fyðingarlaus bókstafur, nema konungs
valdið beint viðurkenni gildi hans með
þðgn að minsta kosti, og helst með samþykki, alveg eins og hæstv. ráðherra
hafði sjálfur haldið fram í ísafold. Og
fyrrverandi ráðherra (S. E.) skildi það
líka 8vo, að hann gæti ekki borið stjórnarskrána fram, ef þvi var mótmælt, sem
í fyrirvaranum falst. Að taka við staðfestingu stjórnarskrárinnar á þeim grundvelli, var sama sem að falla frá fyrirvaranum, fara út fyrir umboðið. Þetta
er lika ’i samræmi við skoðanir fleiri
helstu lögmanna. Það er sýnt og sannað, að hæstv. núverandi ráðh. var þá
á þeirri skoðun, að beint þyrfti að vera
lýst yfir þvi, aö fyrirvarinn væri viðurkendur. Þetta verða menn að festa
sjer vel í minni, hvað þá var sagt.
Þingið velur ákveðinn ráðherra, sem
það treystir, til þess að fara með umþoðið, Og hann má ekki bera stjórnar-

skrána fram til staðfestingar — ekki afhenda Dönum samþyktan víxilinn, nema
þeir samþykki skilmálana, sem Alþingi
setti fyrir því, að stjórnarekráin mætti
verða að lögum, skilmálana i umboðinu.
Umboðið mótmælir opna brjefinu frá 20.
okt. 1913, eða því, að uppburður sjermála Islands skuli verða lagður undir
valdsvið dansks löggjafarvalds eða
danskra stjórnarvalda, uaeð þvi, að Alþingi áskilur að konungsúrekurður sá,
sem boðaður var í opna brjefinu, verði
skoðaður sem hver annar islenskur konungsúrekurður, enda geti konungur
breytt honum á ábyrgð íslendsráðherra
eins, og án nokkurrar ihlutunar af hálfu
dansks löggjafarvalds eða danskra stjórnarvalda o. s. frv.
Nú ber hinn þingvaldi ráðherra, Sig.
Eggerz, stjórnarskrána fram 30. nóv.
1914, og eru þá þegar hafin mótmæli
gegn fyrirvaranum, þótt ekki væru þau
nærri eins ákveðin og þá er hæstv. núv.
ráðherra átti i samningunum i vetur.
Þá hættir hann við að bera stjórnarskrána fram og segir af sjer embætti.
Hann skilur nákværalega rjett umboð
sitt og fylgir því með óvenjulega mikilli dygð og ráðvendni. Hann velur þá
einu leið, sem fœr var, ef fyrirvarinn dtti
að ná nokkru gildi. Þetta vona jeg að
allir flokksmenn átti sig á, því að það
hefir verið viðurkent af öllum, alt fram
til þeirrar stundar, er þrímenningarnir
fóru á konungsfund. Um það hefir oft
verið talað, og enginn sá þá aðra leið,
þegar það var athugað, hve sviðið var
þröngt, sem hægt var að nota fyrirvarann á. Þá skildu með öðrum orðum
allir umboð þingsins, eins og jeg skil
það nú.
En svo tekur nýr ráðherra við embætti. Jeg sleppi alveg að lýsa’öllum
aðdraganda að því máli. Það mágjöra
á öðrum stað og tima. Hann tekur ekki
132*
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við sem venjulegur »Forretnings«-ráð- Berlin hefir líklega haldið, að þær væru
herra. Nei, hann tekur að sjer umboðs- sterkari, en þær ætla nú að reynast.
laust af íslendinga hálfu að afgreiða
Eitt af því fyrsta, sem jeg rak mig á,
stjórnarskrána á alt öðrum grundvelli þegar jeg las umræðurnar á rikisráðsen þessum, sem þingið ætlaðist til, sem fundinum, var það, að farið er með
pje á danska grundvellinum. öðruvísi stjórnarskrármálið eins og það væri
gat það sem sje ekki orðið. Hæstv. ráð- sameiginlegt mál, en það gjörir ráðherrherra gat sagt sjer það sjálfur, að kon- ann ekki samkvæmt umboði Alþingis.
ungsvaldið ætlaði ekki að veita stað- Það er einnig mjög sjaldgæft, að hafðar
festinguna upp á aðra skilmála en þá, sjeu langar umræður um málin á ríkissem í boði voru 1913, og þess vegna ráðsfundum, tilbúnar fyrir fram, og sem
var engin von um staðfestingu á öðrum svo eiga að birtast. (Ráðherra: Það
grundvelli en þeim danska.
er ekki sjaldgæft, því að það eru umÁður en jeg minnist á, hvað fram fór ræður á hverjum einasta rikisráðsfundi).
í síðara skiftið í rikisráðinu, vil jeg taka Það er sjaldgæft, að umræðurnar sjeu
það fram, að þœr rœður, sem þar eru svo langar og fyrir fram skrifaðar;
fluttar, eru samdar fyrirfram, og skrif- menn grípa ef til vill fram í um einlegar og saraþyktar af viðkomandi ráð- stöku mál, en hitt er áreiðanlega sjaldberrum, áður en á ríkisráðsfund er kom- gæft, að málin sjeu rædd svo ítarlega,
ið, og þannig hefir þá það, sera þar fór sem þetta mál var rætt. En til þess
fram i þetta sinn,verið undirbúiðísamráði liggja sjerstakar ástæður. Hjer þurfti
við íslandsráðherra og með samþykki að semja og birta Dönum þann sainnhans. Þetta má og ráða af því, sem ing, sem gjörður yrði, svo að þeir vissu
Knud Berlin skrifar i blaðið »Köben- hvað verið væri að gjöra.
havn«, daginn áður en rikisráðsfundurJeg skal — til þess að lengja
inn var. Hann lætur þar vel yfir því, ekki umræðurnar úr hófi — hlaupa yfir
sem þar muni gjörast, en segir um leið mest af þvi, sem gjörðist á ríkisráðslöndum sinum, að þeir skuli ekki vera fundinum. Þó get jeg ekki stilt mig
alt of glaðir, því að enn eigi íslands- um að minnast á það, sem forsætisráðráðherra eftir að komast yfir margar herrannsegir. Fyrst er hann látinn segja:
•gaddaviregirðingar* heima á íslandi,
»Eftir ummælum þeim, sem ráðog enn muni vera þar sjálfstæðismenn
herra íslands hefir haft, er enginn
i skotgröfunum. Hvað á hann við með
ágreiningur um það, að islensk lög
þessu? Hann veit, að hæstv. ráðherra
og mikilvægar stjórnarathafnir verði
var búinn að gefa eftir, og að Danir áttu
áfram eins og hingað til bornar
að fá öllu framgengt, sem þeir vildu i
upp fyrir Yðar hátign i rikisráðinu*.
rikisráðinu i Kaupmannahöfn. En hann
En einmitt hefir vilji Alþingis verið
veit lika, að með þessu hafði hann far- það, að fá málin út úr rikisráðinu, þó
ið út fyrir umboð, er hann hafði frá ráðherra haldi þvi gagnstæða fram. Þá
Alþingi, og að gjömingar hans voru segist hann geta fallist á þá skoðun,
ekki gildir, nema honum gæti tekist að »að spurningin um breytingu á rikisráðsfá Alþingi til að fallast á þá, endaþótt ákvæðinu sje form-fræðilegs eðlis«, hafí
þeir -væru ekki samkvæmir umboðinu. þannig enga praktiska hlið, en þvi fer
Þetta voru gaddavirsgirðingarnar, sem fjarri, að svo sje. Þá tekur hann það
hann átti eftir að komast yfir, ogKnud
og fram, að danska skoðunin á þessu
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formfræðilega atriði fari í þá átt, >ad
J>vi verði eigi breytt, nema ný skipun
verði á gjörð, er féli i sjer lika tryggingu,
sem þá, er nti er«. Og hver á svo að
ákveða þessa tryggingu? Enginn getur
ákveðið hana nema Danir sjálfir. Og
Jiggur þá ekki næst að halda, að tryggingin eigi að vera fólgin i því, sem
ákveðið er i opna brjefinu 20. okt. 1913,
eða með öðrum orðum í nýjum sambandssamningi ? Svo talar forsætisráðherrann um eftirlitsstaðinn með islenskum Bjermálum, og um birtingu þess,
sem gjörist í rikisráðinu i þessu máli.
í öllu þessu felast ótviræð mótmæli gegn
fyrirvara Alþingis, og þessi mótmæli
eru 8vo staðfest af konungi. Ráðherra
íslands svarar að visu forsætisráðherranum og mótmælir hans skoðun á málinu, en þau mótmæli eru alveg þýðingarlaus, þegar hann mótmælir ekki einnig
þvi, sem konungur hafði sagt, því að
ummæli konungs sýna, að hann litur
á málið sömu augum og forsætisráðherrann, cn afneitar skoðun íslandsráðherra. Konungur tekur það fram, að
það sje staðfest frá öllum hliðum, að
samkomulag sje um það, að sjermálin
verði borin upp fyrir sjer í rikisráði,
og hann skipar fyrir, að svo sje gjört
framvegis, sem hingað til. Hann visar
til fyrri urnmæla sinna i rikisráði um
þetta mál (einnig ummælanna 20. okt.
1913) þessu til styrkingar. Þau eru
grundvöUurinn, sem staðfestingin byggist d.
Konungurinn staðfestir orð forsætisráðherrans, »að engin breyting verði á
þeasu gjörð, nema önnur skipun jafntrygg þeirri, sem nú er, verði gjörð«..
Þar með mótmœlir hann orðum Islandsrdðherra og fyrirvara Alþingis.
Þrátt fyrir alt þetta ber ráðherrann
stjórnarekrána fram til staðfestingar, og
fellur þar með frá fyrirvaranum, því að
hann tékur að sjer dbyrgðina á orðum
konunysins og samþylckir þau.

Eins og hjer er nú frá skýrt, getur
engum blandast hugur um, að stjórnarskráin er staðfest upp á efni opna brjefsins 20. okt. 1913. Því að hverákveður,
hver þessi önnur skipun sje, sem á
verði að gjöra til þess að breyting geti
orðið á rikisráðsákvæðinu? Danir! Þeir
hafa það alveg í hendi sinni að ákveða
það samkvaemt opna brjefinu 1913, ef
þeir vilja.
Mótmæli ráðherrans við ræðu forsætisráðherrans hafa enga þýðingu, úr því
að hann leggur stjórnarskrána fram undir
staðfestingu og undirskrifar hana með
konungi, því að þá tekur hann að sjer
ábyrgð á ummælum konungs, sem eru
alveg sams konar og þau ummæli, sem
hann mótmælti hjá forsætisráðherranum. Dæmið er glögt; hvernig sem það
er flækt og vafið, þá verður útkoman
sú sama og 1913, og ekki verður nú
annað sjeð en að hæstv. ráðherra hafi
nú fallið frá öllu, sem hann hafði áður
sagt um þetta raál.
Mótmælatilraun hæstv. ráðherra er að
minu áliti alveg sama eðlis eins og ef
einhver krefði annan um skuld, og færi
fram á, að skuldarinn samþykti víxil
fyrir henni, en skuldarinn mótmælti
skuldinni, kæmi með bakreikninga o. s.
frv. Hvað mundu nú slik mótmæli
þýða, ef skuldarinn samt sem áður undirskrifaði og samþykti vixilinn ? Nákvæmlega eins er hjer að farið.
En eru nú nokkur ráð til þess að afneita þessum staðfestingarskilmálum,
sem gjörðir eru þvert ofan i fyrirvara
Áljnngis?
Já, þau liggja i augum uppi.
Við höfum fengið stjórnarskrána, og
hún verður ekki aftur tekin, en staðfestingarskilmálunum getum við mótmælt. ,Og við getum gjört meira, án
þess að snerta eitt hár á höfði ráðherrans. Þetta hefir honum verið boðið, en
þann getur ekki gengið að þvi. Panir
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hafa sennilega verið svo forsjálir, að
stemma þann ós; þeir vilja auðvitað
fá sinn hluta óskertan.
Að við getum mótmælt staðfestingarskilyrðunum, liggur mjög í augum uppi,
ef gætt er að því, að þessi hæstv. ráðherra, sem nú situr að völdum og undirskrifaði stjórnarskrána með konungi,
er ekki valinn af þinginu. Alþingi getur því ekki borið neina ábyrgð á staðfestingarskilmálunum, alt til þessarar
stundar. En nú er stundin Jcomin, er
skera á úr, hvort menn meta meira,
landsrjettindi íslands, eða einskis verða
velþóknun eins ráðherra. Það er eðlilegt, að hæstv. ráðherra, sem sýnilega
hefir gengið út fyrir umboð sitt, vilji
fá samþykki þingsins eftir á fyrir þvi,
sem hann hefir gjört, en hann getur
ekki búist við því af okkur, að við
stöndum aðgjörðalausir og horfum á
leikinn, úr því að við erum á öðru máli
en hann. Við hvorki getum nje viljum
loka augunum fyrir þvi, að verið er
hjer að sauma að rjettindum landsins.
Tillagan, sem borin er fram, er svo
vægt orðuð, sem frekast var unt. Hún
var orðuð þannig, til þess að gjöra það,
sem mögulegt var, til að reyna að halda
Sjálfstæðisflokknum saman utan um rjettindi Islands, og mig furðar á þvi, að
sumir þingmenn skuli hafa orðið til að
gjöra gys að því, sem einungis er gjört
í þvi skyni, að samkomulag fáist milli
hinna svokölluðu sjálfstæðismanna, um
að vernda rjettindi og sjálfstæði landsins.
Jeg er viss um það, að þjóðin sjer
það á sinum tima, þótt hún ef til vill
sjái það ekki nú, að hjer er um þýðingarmikið atriði að tefla.
Þótt þessi tillaga yrði samþykt, þá
gæti það ekki haft neina praktiska þýðingu fyrir hæstv. ráðherra. En sigur
stefnunnar er undir því kominn, hvort
hæstv. ráðherra vill styðja að því með
fylgismöunum sinum, að samþykkja

hana. {Rdðherra: Er bankastjórinn
einn af þeim). Nei. Jeg er ekki einn
af þeim, en einhverja hefir hann með
sjer, og vilji hann ráða þeim til að
samþykkja tillöguna, þá er sjálfstæðismáli voru borgið. Sjálfur þarf hann
ekki einu sinnu að greiða henni atkvæði.
Menn hafa nú sjeð, að enn er hægt að
bjarga málinu, þó full björgun sje ekki
fengin, nema með falli ráðherrans á
þessu máli. En til þess þurfum við að
lyfta huganum hátt eitt augnablik.
Hœrra en við erum vanir að gjöra.
Ekki til þess að ná í völd og fje, því
að það kemur af sjálfu sjer, ef hugurinn stefnir nógu hátt í umhyggjuseminni fyrir öðru — fyrir föðurlandinu.
Hugsunin verður að stefna svo hátt, að
smámunirnir verði að reyk. Við megum jafnvel ekki horfa í það, þótt vinaböndin bresti í bili; þau eru hvort sem
er ekki alt af sem traustust hjer á landi;
þau eru venjulegast hnýtt einhverjum
hagsmunahnútum, því miður.
Berum nú saman umhyggju okkar
fyrir föðurlandinu og frelsi þess, og umhyggjusemi annara þjóða fyrir föðurlandi þeirra. Dæmin höfum við fyrir
okkur, og þau alveg ný. Alþingi íslendinga er í vandræðum út af því, að
samþykkja tillögu til þess, að reyna að
tryggja landinu sjálfstæði sitt í sjermálum þess, og hefir opinn leik á borði til
þess. Þessi vandræði stafa af þvf, að
sumir þingmenn halda, að einum ráðherra geðjist ekki að þvi, að tillagan
sje samþykt. En aðrar þjóðir sendá á
sama tima miljónir manna, sinna bestu
sona, út á vigvöllinn, þar sem þeim er
slátrað á kvalafullan hátt. Þær fórna
miljónum af mannslífum og efnum sinum til þess, að vernda sjálfstæði þjóðar sinnar. Jeg spyr: Er íslendingum
að fara aftur andlega og siðmennilega ?
Líti menn til tima Jóns Sigurðssonar.
Menn hafa gott af því nú á timum, að
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líta við og við aftur til hans, og þess
tíma, þegar hann starfaði. A timum
Jóns Sigurðssonar hnöppuðust bændur
og prestar landsins saman um sjálfstæði landsins undir forustu hans, en
embættismannastjettin i Reykjavík með
þeim konungkjörnu stóð þá hinum megin
móti sjálfstæði landsins. Hvað margir
bændur og prestar fylgdu þá embættismannastjettinni í Reykjavík? Auðvitað stendur nokkuð öðru visi á nú, heldur en þá. Þá var efnishyggjan (*Materialisminn<) ekki búinn að hertaka Alþingi. (Ráðiherra: Hvað meinar þingmaðurinn með »Materialisma<?) Hæstvirtur ráðherra skilur vel, við hvað jeg
á. (Ráðherra: Það þurfa fleiri að skilja
það). Það skilja það vist allir, sem vilja
skilja það, og þarf því engrar skýringar við.
Gr það af ótta, að menn halda nú
ekki sjálfstæðismálunum fram eins og
áður?
Jeg var fyrir nokkru síðan staddur á
fundi, og hitti þar gamlan kunningja
minn. Hann skaut þvi fram, að það
gæti verið hættulegt fyrir okkur, að
vera með svona tillögu, eins og þá, er
nú á að koma undir atkvæði, og sagði,
að sumir mundu iðrast þess síðar. Jeg
tók það svo, að einhver ætlaði að hefnast á mjer eða öðrum í hópnum fyrir
það. Og hægast var að hefnast á mjer
i þeim hóp, eiris og á stóð. Af þessu
getur skapast ótti hjá mörgum manni,
þvi að menn vita, að andi mannsins er
ekki enn orðinn svo göfugur, að hann
geti metið rjettilega skoðanamun, þótt
bygður sje á sannfæringu. En jeg
hygg, að óttinn sje í raun og veru ekkert annað en ambátt siðleysis- efnishyggju og yfir höfuð andlegrar lítilmensku. Og jeg hygg enn fremur, að
sá, sem gengur að þingstarfínu, sem á
að vera heilagt, með hreinum hug og
hjarta og með það eitt fyrir augum, að

nota Tcrafta sína eingöngu til hagsmuna
fyrir þjóðfjelagið, hann þurfi ekkert að
óttast. Enginn mannlegur kraftur megnar að vinna slikum manni mein. Þess
vegna skulum vjer ódeigir hafna dagskránni, sem fram hefir verið borin, en
samþykkja tillöguna. Og þó að einhverjir, ef til vill, verði látnir gjalda
þess efnalega, þá getur þó enginn skaðað andann.
Jeg skal svo ekki ræða lengur um
þetta mál; jeg þurfti að segja meira, en
sleppi þvi, til þess að lengja ekki umræðurnar langt úr hófi.
Bjarni Jónsson: Síðan jeg fiutti
fyrri ræðu mina hefir margt hrúgast
saman, sem full þörf væri að svara,
en jeg mun þó sneiða hjá því, sem mest
má verða. Flutnm. (S. E.) hefir og svarað
mörgu, svo að eigi þarf þar um að bæta,
en þó verð jeg að inna til um nokkur
atriði. Það er þá fyrst, að mig furðaði
á orðum hæstv. ráðherra, er hann ságði,
að sjer væri það vonbrigði, hversu mjúklega þessi tillaga er orðuð, og þóttist
hafa búist við, að >meira óveður mundi
koma úr sorta þeim, sem legið hefir á
fjöllunum i sumar*, að mjer skildist.
Jeg hjelt nú, að hann mundi verða því
feginn, hversu vel rættist úr, en hann
er auðsjáanlega ofurhugi og óskar þess,
að hann fái nú »ærlegt regn og íslenskan storm á Kaldadal*. Jeg mun engu
spá um það, hvort hvast muni á honum, eða hvort hann geti nú haldið próf
á karlmensku sinni, en það er vist, að
þeBSi tillaga verður því eigi til fyrirstöðu.
Þá heyrði jeg hæstv. ráðherra tala
um margdrepin landsrjettindi, og mundi
jeg þá eftir, að jeg hafði lesið um það
kýmnigrein í Lögrjettu fyrir einu eða
tveim árum, og nýlega sá jeg sömu
greinina i einu norðanblaðinu, og nú
heyri jeg þetta í þriðja sinn af munni,
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hæstv. ráðh. Það verður því naumast
sagt, að hann sje mjög frumlegur i
þetta 8inn.
Má vera, að hann hafl
eigi stefnt þessu til mín, en blöðin ætluðu mjer það. Jeg nota því tækifærið,
til þess að geta um það, að jeg hjelt
því aldrei fram, að vjer hefðum leitt
dönsku gröndvallarlögin í lög hjer á
landi með rikisráðsákvæðinu 1903. Jeg
hafði að þvi leyti eins konar sjerstöðu
meðal landvarnarmanna. Og þó að þessu
sje haldið fram i því blaði, sem jeg
stýrði þá, er það eigi af mínum toga
spunnið, og verða menn þar að gæta
þess, að annar maður var stjórnmálaritstjóri.
Þá sný jeg mjer að hv. 1. þm. Rvk.
(S. B.). Skrafi hans um umbúðapappír
inn hefir þegar verið svarað, og get jeg
því leitt það hjá mjer. En þar sem
hann hjelt því fram, að orðalag stjórnarskrárinnar, »þar sem konungur ákveður< væri eftir tillögu háttv. þingm. N.ísf. (Sk. Th.), þá er það ekki rjett. Hans
tillaga í Þjóðviljanum var bú, að svo
skyldi orða: »i ríkisráði eða annarsstaðar*. Á þinginu 1913 var jeg í stjórnarskrárnefndinni af hendi Bjálfstæðismanna. En er nefndarmenn hreyfðu
tillögu þeirri úr Þjóðviljanum, þá sagði
jeg, að jeg mundi kljúfa nefndina, ef
»rikisráðið« væri nefnt í stjómarskrártillögum nefndarinnar. Þá stakk einhver
upp á þvi, að haft væri það orðalag,
sem nú er, og kvaðst jeg mundu láta
mjer lynda það. Því að mjer var það
þegar Ijóst, að með þvi var sannað, að
málið væri eingöngu íslenskt mál. Hv.
2. þingm. Rvk. (J. M.) getur borið mjer
vitni, um að jeg segi hjer rjett frá.
Ræðumaður sagði, að þingið hefði beygt
af eða látið undan með þessu orðalagi, en
það er ekki rjett. í þessum orðum liggur það, að málin áttu ekki að vera
borin upp í rikisráðinu. Því að úr því
það er gjört islenskt úrskurðarmál, lagt

undir íslenskt úrskurðarvald (þ. e. konung og ráðherra Islands), þá er þar með
útilokað, að úrskurðurinn geti hljóðað
upp á ríkisráð Dana, því að íslenskt úrskurðarvald nær eigi til þeirrar stofnunar. En er konungur hafði sagt, að
hann vildi hafa málin borin upp í rikisráðinu, þá varð að koma þar i móti
yfirlýsing Alþingis um, að það leyfði
það eigi, nema með því skilyrði, að sá
úrskurður yrði skoðaður sem hver annar íslenskur konungsúrskurður. Þetta
var ein ástæðan til fyrirvarans.
Þar sem háttv. þm. (S. B.) hjelt þvi
fram, að orðalag fyrirvarans væri óljóst,
þá er það ástæðulaust. Hann er svo
skýrt orðaður, sem þörf er á, og getur
enginn komist í kringum hann. í fyrra
var og engin deila um, hvernig ætti að
skilja hann, og í yfirlýsingu 24 þingra.
i vetur var ljóslega sagt, hver sá skilningur væri. Áskilið var, að úrskurður
þessi væri »skoðaður, sem hver annar
islenskur konungsúrskurður«, það er,
yrði til á sama hátt og yrði breytt á
sama hátt.
En verður honum nú breytt án tilhlutunar Dana? Ræðumaður sagði, að
honum mætti breyta, hve nær sera væri.
En það var leitt, að honum skyldi þá
gleymast að svara því, sem jeg spurði
i fyrri ræðu minni. Hvernig ætla'þeir,
þrimenningarnir, að hrekja það, ef Danir segja, að sjer hafi verið gefið loforð
um, að þessu verði eigi breytt i stjórnartíð þessa konungs? Þeir segja, ráðherra og hans menn, að slikt loforð hafl
konungur og ráðherra ekki gefið, þvi að
konungur mundi geta breytt, ef hann
vildi. Þetta sýnir, að þeir hafa eigi
viljað gefa loforðið, en þeir ætttí
þá og að geta sannað, að Danir hefðu
eigi gilda ástæðu til þess að herma upp
á þá loforðið. Því að ef þeir gjöra það,
þá mundi svo fara, að þá er konungur
vildi breyta úrskurðinum, mundi for-
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sætisráðherra Dana rísa móti því ogsegja:
>Þessu megið þjer eigi breyta, herra,
því að 19.. júni 1915 lofuðuð þjer oss
Dönum þvf, að breyta eigi til, meðan
þjer rjeðum ríkjum*. Þetta ættu þeir
þvf, ráðherra og hans menn, að útiloka,
og illa tókst sú fyndni, að fara að kalla
mig talsmann Dana, þótt jeg gjörði þeim
upp orðin. Þeim mátti þykja vænt um,
að jeg kom fram með þessa spurningu,
svo að þeir fengi ástæðu til að hrekja
hana. En hvi gjöra þeir það ekki?
Þá sagði háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.),
að tillagan væri að eins umbúðir utan
um vantraust á ráðherra. Þettaernæsta
undarlegt. Þeir, sem bera tillöguna fram,
segja, að hún sje einungis öryggistillaga,
sem orðalag hennar sýnir. En ráðherra
og vildarvinir hans, vilja endilega gjöra
úr henni vantrauststiilögu, þótt enginn
hafi mælt fyrir henni á þá leið.
Osjálfrátt flýgur mjer gamalt máltæki
í hug, að >illur á sjer ills von«, og búast þrímenningarnir við, að alt verði
sjer að áfellisdómi, jafnvel þótt tekið
sje fram, að það eigi ekki að vera það.
Jeg sje enga ástæðu til, að ráðherra
greiði ekki atkvæði með þessari tillögu,
úr því flutningsmenn segja hana öryggistillögu og annað eigi.
Umræðurnar um tillögu þessa hafa
verið allsnarpar og skömmóttar með
köflum, og heflr enginn gengið frekar
fram í því en ráðherra, og hefir hann
verið ósár á að láta það fljúga, sem
honum hefir dottið i hug, þótt það væru
árásir á menn, en þeir hafa þá svarað
honum á sama hátt. En jeg hafði hugsað mjer, að umræðurnar um þessa till.
yrðu hógværar og röksamlegar, því að
tillagan var borin fram i því skyni, að
hjer kæmi skýrt fram í deildinni, hvort
þingmenn vildu víkja frá fyrirvara
þingsins 1914, eða þeir vildu sanna, að
þetta mál sje alt á valdi vor Islendinga.
Alþt. 1915. B. III.

Hitt annað, sem menn þykjast þurfa að
segja, kerskni, hnýfilyrði og ávitur, ætti
helst ekki að koma hjer fram. Til
þess er nógur tími á eldhúsdaginn. Hefðu
menn hagað umræðum svo, þá hefði
betur náðst tilgangur tillögunnar, sá tilgangur, að fá glögg skil á vilja þingdeildarinnar. Jeg gjörði mjer far um
það i fyrri ræðu minni, að hnýfla engan,
svo eigi ber jeg ábyrgð á flækjum þeim,
sem fram hafa komið, og það er fastur
ásetningur minn, að fara eins að nú, og
reyna að tína saman úr umræðunum
það, sem sagt hefir verið um málefnið,
um vilja þingsins. Málið var upp tekið
til þess, að fá að vita hann.
Jeg mun þvi lítt svara aðkasti að
sjálfum mjer, en verð þó að minnast á
tvent í ræðu háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.)
af þvi kyni. Hann og ráðherra hafa
báðir vitnað til orða minna i fyrra á
þinginu. En þau eiga hjer eigi við, þvi
þar sagði jeg, að það væri markleysa,
ef konungur segði eitthvað án ábyrgðar. Hjer er ekki þvi að heilsa; ráðherra Islands ber ábyrgð á orðum konungs. Þettu eru því rökvillur hjá þeim.
Eitt var það í ræðu þessa þingmanns
(S. B.), sem jeg lýsi ósatt og getsakir.
Þar á jeg við brigsl hans um, að við
hefðum viljað tefja fyrir stjórnarskrármálinu. (Sveinn Bjömsson: Það sagði
jeg ekki). Það hefi jeg þó skrifað mjer
til minnis. En hafi þingmaðurinn ekki
sagt það, þá þarf eigi að mótmæla þvi.
(Sveinn Björnsson: Jeg sagði, að þeir
hefðu œtlað sjer að gjöra það). Nú,
enginn ætlar sjer að gjöra hlut, nema
hann vilji hann, og skal því yflrlýsing
min standa, að það sje ósatt mál, sem
þingmaðurinn fer með. Svara jeg þvi
eigi frekar.
Þá kem jeg að siðustu ræðu ráðherra.
Jeg hafði nú búist við, að hann mundi
leiða menn i allan sannleika og sýna,
132
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hvernig vjer mættura ónýta þessi rök
fyrir Dönura, sem jeg benti á í fyrri
ræðu minni, að þeir mundu flytjafram.
En þessu var ekki að heilsa. Hann
gjörði deildinni þann greiða, að fræða
hana um, að Haag væri á Hollandi, og
er það þakkarverð viðleitni á, að fræða
menn um torvelda hluti, en það kemur
ekki mikið þessu máli við. Þó reyndi
hann að svara einu atriði í minni ræðu.
Jeg hafði gjört Dönum þau orð upp, að
meðferð málsins í Ríkisráðinu sýndi, að
það væri eigi eingöngu islenskt mál, en
svar ráðherra varþetta: »Okkur varðar ekkert um, hvað Danir segja«. Okkur hlýtur þó að varða um, hvað þeir
geta sagt með rjettu um vor mál. En
hjer var einmitt spurt um, hvort Dönum væri heimilaður ihlutunarrjettur með
staðfestingarskilmálunum um það, hvort
og hve nær megi breyta þessum íslenska
konungsúrskurði, hvort þeir mundu þá
eigi segja: »Þessum úrskurði verður
eigi breytt, nema með sömu aðferð, sem
hann var gjörður, þ. e. í samvinnu við
yfirráðherra Dana«. Við því vildi jeg
fá svar, en það fór heldur en ekki út i
hött hjá ráðherra.
Þá sagði ráðherra, að viðurkenning
Dana hefði eigi verið heimtuð, og mun
það rjett vera. En heimtað var, að
öll meðferð konungsvaldsins á málinu
bæri með sjer, að það viðurkendi, að
hjer væri íslenskur konungsúrskurður,
sem hver annar. Til þess nú að konungur gæti sýnt það í verkinu, þá varð
hann að sjá um, að ráðherra Dana sletti
sjer eigi fram í þetta mál. Þetta gat
konungur auðvitað, þar sem hann er
forseti rikisráðsins og átti auðvitað að
hafa aðstoð íslandsráðherra til þess. Að
minsta kosti þess íslandsráðherra, sem
nú er, því hann heflr ritað mikla bók
um rjettarstöðu íslands, og niðurlag og
niðurstaða þeirrar bókar hljóðar svo:

»í nokkrum málum landsins er
konungur einvaldur, en í öðrum
málum ræður hann ásamt Alþingi,
og um engin mál lahdsins hafa
dönsk stjórnarvöld nokkurn lögformlegan ihlutanarrjett«.
Ráðherra hafði rjett eftir mjer, að
þingið hefði ætlað sjer að sigra i þessu
máli. Það var staðráðið i að sigra, og
til þess var málið upp tekið, svo sem
alkunnugt er.
Jeg get vel skilið, að ráðherra og
hans menn haldi því fram, að tillagan
sje óþörf af þvi, að vjer höfum sigrað,
telji oss hafa sannað og fengið viðurkenningu konungsvaldsins fyrir því, að
málið sje og verði á voru valdi. Þessa
yfirlýsingu vildi jeg heyra af munni
hæstv. ráðherra, en hitt veit jeg eigi,
hvers vegna hann fer að spyrja ura,
hvernig vjer höfum ætlað að sigra í
vetur, því það kemur þessum umræðum ekki við. En þó þótti mjer kasta
tólfunum, er hann sagði, að íslendingar
hefðu svínbeygt sig, ef konungur hefði
neitað um staðfestingu á stjórnarskránni.
Jeg mótmæli því, að það sje að svínbeygja sig, eða yfir höfuð að hopa frá
kröfum sinum eða rjetti, þótt konungsvaldið bryti á oss almennar þingræðisreglur fyrir óheimil afskifti annars ríkis. Það er og eigi annað en spádómur,
að svo hefði farið. Ef fiokkur sá, sem
rjeð málinu í fyrra, hefði haldið sjer
fast við gjörðir fyrrv. ráðherra, og ef
engir hefðu látið bilbug á sjer finna, þá
er jeg sannfærður um, að konungur
hefði gjört að vilja þingsins. En hefði
þó svo óliklega farið, að hann hefði
ekki gjört það, þá hefði sjest, hvort
þingmenn voru varbúnir við að láta
skriða til skarar. Er ekki víst, að sú
hefði orðið raunin á, sem ráðherra gjörði
ráð fyrir í sinni ræðu, að þá hefði brostið áræði. Ef ráðherra hefði gengist
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fyrir þvi, í staðinn fyrir þetta staðfestingargutl sitt, þá get jeg fullvissað hann
um, að jeg hefði eigi orðið lakari sporgöngumaður þar en hann forgöngumaður.
Ráðherra gat þess til, að skilningur
vor sjálfstæðismanna, væri bygður á fljótfærni. En gæti hann vel að sjálfum
sjer og sinni æfisögu, hvort eigi mundi
meiri ástæða til að óttast fljótfærni hjá
honum i þessu staðfestingarmáli.
Einn hlutur er sá í þessum umræðum, sem jeg get eigi skilið, hvernig
kominn er inn í þær. Það eru ummæli
hæstv. ráðherra og háttv. 1. þm. Rvk.
(S. B.) um birtinguna á hinum illræmdu
leyniboðum, sem þeir fluttu til landsins.
Af henni getur þó rjettindum þessa
lands engin hætta stafað, og hvers vegna
vilja þeir þá blanda henni inn í deiluna um þessa tillögu? Jeg ætla mjer
ekki að svara því máli hjer sem mætti,
en verð þó að geta þess, að illmæli
þeiira um »drengskaparheitrof« er gripið úr lausu lofti. Vjer höfum ekkert
loforð gefið, hvað þá drengskaparloforð.
í fundarbók flokksstjórnar stendur að
eins þetta:
>Sveinn Björnsson gat þess í upphafl, að tillögur þær, sem þeir fjelagar hefðu meðferðis, mætti eigi
sýna öðrum en þingmönnum og
flokksstjórnarmönnum, og gjörði þá
kröfu til fundarmanna, að þeim
væri haldið leyndum. Var það
samþykt«.
Meira stendur ekki i fundarbókinni,
en skrafað var utan um það, áður en
atkvæði voru greidd. Háttv. þingm.
N.-ísf. (Sk. Th.) sagði, að ekkert væri á
móti að leyna því að svo stöddu, og
við hinir sögðum, að engin þörf væri á
að birta það, ef enginn hjeldi því fram.
Þetta var því aldrei neitt loforð, hvað
þá drengskaparloforð, heldur einungis

fundarsamþykt, og hún bundin ákveðnu
sTcilyrði, að tilboðinu yrði eigi haldið
fram. Hverjum dettur í hug, að vjer
höfum heitið að geyma stjórnmálalaunungar mótstöðumanna, sem vjer töldum
varhugaverðar og hættulegar landi og
lýð? Um ajálfan mig er það að segja,
að þessi fundarsamþykt var engin kvöð
á mjer, því hæstv. ráðherra sýndi mjer
þetta skjal, áður en hún var gjörð og
gaf mjer nægan tima til þess að kynna
mjer það, og setti mjer engin skilyrði.
Hitt kann rjett að vera hjá hæstv. ráðherra, að vjer hefðurn átt að birta þau
fyrr. En vjer biðum, af því vjer vildum lofa ráðherra að gjöra það sjálfum,
enda sögðust þeir, að minsta kosti háttv.
1. þm. Rvk. (S. B.), vera að reyna að
fá leyfi til þess. (Sveinn Bjömsson:
Rjett). Vjer fórum eftir því og vildum ekki taka frá honum tækifærið.
Jeg hefi þá sýnt fram á það, að heitrofabrigslin eru í lausu lofti. Jeg býst
við, að jeg fái síðar tækifæri til þess,
að svara þessum áburði þeirra, sem
vert er, en læt mjer nú nægja þetta,
til þess að eigi standi í þingtíðindunum
mótmælalaus fáryrði þeirra um mig og
fjelaga mína.
Þá kem jeg að ræðu háttv. 2. þm.
Rvk. (J. M.). Hann lýsti yflr því, fyrir
hönd heima8tjórnarmanna, að þeir hefðu
litið alt öðrum augum á fyrirvarann en
vjer sjálfstæðismenn. Eftir orðum hans
að dæma, eru heimastjórnarmenn ekki
bærir að dæma um það, hvort fullnægt
sje þeim fyrirvara, sem vjer orðuðum
og samþyktum. Býst jeg því við, að
þeir greiði ekki atkvæði um þessa till.,
sem nú er verið að ræða. Hann sagði,
að hjer væri engu stefnt í voða, og
bygði þar á tvennu, að konungur hefði
talað hjer fyrir eigin reikning, og væri
því orð hans ekki skuldbindandi, og að
ekkert væri hættulegt, nema vjer gjörðJ38*

2103

Þingsályktanir fallnar.

2104

Stjórnarskrirstaðfeating.

um það á stjórnskipulegan hátt. En bygt á þvi, að Island og Danmörk eru
þessar varnir hans eru ónýtar, því að tvö fullvalda konungsriki, sem hafa ekkíyrra atriðið stríðir beinlínis á móti ert sameiginlegt, nema konunginn. Þess
hugmyndum manna um þingbundna vegna vil jeg ekkert samþykkja og engkonungsstjórn, en hið siðara verður að ar viðurkenningar gefa, beinar eða
engu, af því að alt, sem Alþingi gjörir, óbeinar, sem gjöri samband þessara
er gjört á stjórnskipulegan hátt, þögnin, tveggja konungsrikja þrengra. Jeg þarf
eigi að sanna það, að sambandinu sje
hvað þá annað.
Enn sagði hann, að sig furðaði á til- svo háttað, sem jeg sagði, því að vjer
lögunni, þvi að annaðhvort hefði ráðh. vitum það allir, íslendingar, og vil jeg
gjört rjett eða rangt. Það er að visu sjá þann mann, sem þorir að neita því.
satt, að ráðh. hefir annaðhvort gjört En benda skal jeg á góðar heímildir
rjett eða rangt, en það kemur ekki þessu eigi að síður: Ríkisrjettindi Islands,
máli við. Þingmaðurinn átti að hugsa skjöl og skrif eftir Jón Þorkelsson og
sjer, að annaðhvort er rjett að sam- Einar Arnórsson, Rvík 1908; Die norþykkja till., eða það er rangt, og þá wegisch-schweedi8che Union und ihr
mundi hann skjótt hafa sjeð, að öllum Bestehen und ihre Lösung af Dr. Anaber að samþykkja öryggistill., sem gjörir thon Aal og Dr. Nikolaus Gjelsvik,
engum mein eða skapraun, en getur Breslau 1912, bls. 21 neðanmáls; Rjettbjargað dýrmætum málstað þjóðarinnar. arstaða íslands eftir Einar Arnórsson,
Þá kem jeg nú að aðalefni þessarar Reykjavík 1913 og kver eftir sjálfan
ræðu minnar, að draga saman þræðina mig, Aldahvörf, brot úr sögu íslands
i umræðum þessum, sem hafa farið um 1814—1914, Reykjavik 1914, þar sem
of á víð og dreif. Er þá fyrst að líta á jeg hefi tínt samán nokkur skjöl viðtilll., hverja þýðingu hún hefir. öllum víkjandi Kílarfriðnum fyrir 100 árum,
er nú vitanlegt, að menn greinir á um um hinn mikla þjóðstuld, sem þar var
það, hvort fyrirvara þingsins 1914 hafi framinn. Þar hefi jeg fært fullar sönnverið fullnægt með staðfestingarskilmál- ur á það, að sambandið geti eigi verið
unum 19. júní, og jeg er einn þeirra þrengra en jeg nefndi.
manna, sem telja skjal það, er ráðherra
Tillaganernú fram komin, til þess að
kom með um staðfestinguna, ófullnægj- gjöra þennan málstað vorn vafalausan,
andi. Hefði nú þessi tillaga eigi komið til þess að staðfestingarummælin um
fram, þá hefði orðið að líta svo á, að stjórnarskrána í rikisráði Dana geti eigi
Alþingi hefði með þögninni samþykt veikt hann nje gjört hann vafasaman.
ummælin á rikisráðsfundinum 19. júní, Til þess nú að sýna, hversu heimskuhvað sem í þeim fælist. Þess vegna var legt er að kalla þetta viðrinistillögu,
alveg óhjákvæmilegt að bera fram till., eins og sumir háttv, þm. hafa leyft sjer,
til þess að sjeð yrði, hvort eigi væri skal jeg benda á, hvern veg fræðimenn
óbreyttur vilji þingsins frá fyrra ári, að líta á viljayfirlýsing þinga.
krefjast viðurkenningar konungsvaldsins
í Rjettarstöðu íslands, bls. 374, segir
fyrir þvi, að ákvæðið um það, hvar ís- höf.: >Svo mikið er óhætt að segja, að
lensk mál sjeu borin upp fyrir konungi, þingið mótmælti því glögt og greinilega,
sje eingöngu íslenskt mál og engum háð, að það vildi lögleiða grundvallarlögín«,
nema Islendingum og konungi þeirra. — og leggur með rjettu áherslu á viljann.
Nú bið jeg menn að muna það, að alt, Nú vil jeg benda mönnum á Das Völeem jeg gjöri og segi í þessu máli er kerrecht, eftir Franz von Liszt, Berlip
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1911, § 20, II, þar sera hann talar um
viljayfirlýsingar. Þar segir á bls. 158:
»Viljayfirlý8ingar frá einstökuin ríkisborgurum, jafnvel þótt þeir sjeu í embætti, þurfa staðfestingar rikisvaldsins
eftir á, ef þær eiga að skuldbinda rikið,
eða veita því rjettindi*. Felist nú í ríkisráðsumræðunum loforð frá íslands hálfu
eða skuldbindingar, þá bindur það oss
eigi, þótt ráðherra hafi samþykt, neraa
þvi að eins, að viðurkenning þingsins
komi á eftir. En alþjóðarjetturinn segir
(sbr. Liszt § 20, II. 3. bls. 159) að
þögnin geti og verið viðurkenning:
>Þögn þjóðar er þvi að eins sama sem
bein viðurkenning á rjettarbreytingu, að
þegjandi rikið hafi fengið lögformlega
tilkynningu um breytinguna, og þar með
tækifæri, til að hefja mótraæli gegn
henni<. Nú hefir oss verið birt á löglegan hátt, hvað fram fór, þegar stjórnarskráin var staðfest. Og þótt eigi sje
þar talað um rjettarbreytingu þá verðum vjer að athuga, hvort hún er þar
eigi. Og eftir ölluni atvikum var því
glæfralegt að þegja við.
Jeg hefi þá gjört mönnum ljóst, hvernig bestu fræðimenn í þessum greinum
líta á viljayfirlýsingar þinga, og ættu
menn að láta sjer segjast, þar sem jeg
hefi eigi leitt þá í það öngþveiti, að þurfa
að trúa mjer, heldur viðurkendum vísindamönnum og viðurkendum alþjóðalögum. Er mjer nú torskilið, að menn
gjöri sig svo djarfa, að kalla tillöguna
viðrini hjer eftir. Og þess vænti jeg,
að hver maður sjái, að rjett er, jafnvel
þeim mönnum, að samþykkja hana, sem
telja hana óþarfa, þvi engum getur hún
gjört neinn skaða. En þótt þeir þykist
vitrir menn, þá vita þeir sig þó naumast óskeikula, og þá er varlegra fyrir
þá að eiga eigi á hættu, að samviskan
nagi þá síðan fyrir þjóðglötunarverk.
En ef meira má litið vit, og dagskrájn verður samþykt, þá yerð jeg þó, máls-

ins vegna, að bjarga svo, sem best verður, og neyða háttv. mótstöðumenn mina
til þess, að láta vilja sinn skýrlega í
ljós. Vjer fylgismenn tillögunnar látum með henni og atkvæðum vorum í
ljós, að óbreyttur sje vilji vor frá því
í fyrra, sá, að lcrefjast viðurkenningar
Tconungsvaldsing á þvi, að Islendingar
eigi einir að ráða þvi með Tconungi sinum, hvar mál þeirra sje upp borin fyrir
Tconungi. Mjer skildist á ræðu háttv. 2.
þm. Rvk. (J. M.), sem talaði fyrir hönd
heimastjórnarmanna, að óbreyttur væri
vilji þess flokks, sem i fyrra, að mál
þetta vœri eingöngu íslenslct mál, og að
enginn skyldi eiga þar atkvœði um, nema
Islendingar og Tconungur þeirra. Nú spyr
jeg, hvort þetta sje eigi rjettur skilningur (samþylcTci frá heimastjómarmönnum). Það gleður mig, að jeg hefi skilið
þetta rjett. Jeg hugsa mjer nú og, að
mótstaða ráðherra og hans manna gegn
tillögunni sje á því bygð, að þeir telji
fyrirvara Alþingis 1914 fullnœgt og að
Jconungsvaldið, sem þeJcti vel skilyrði
þingsins, hafi, með staðfestingu stjómarskrárinnar fullnœgt því sTcilyrði, og þar
með sje fengin viðurkenning þess, að
málið sje alt á voru valdi og konungs
vors (Sveinn Bjömsson: Alveg rjett) og
að nú sje þá fengin sú sönnun, sem
þingið vildi ná, með því að flytja málið
frá löggjafarvaldi íslands og leggja það
undir úrskurðarvald Islands. Mjer þykir vænt um, að jeg hefi skilið þá rjett.
Því að nú hefi jeg sýnt fram á og fengið viðurkent, að vilji þingmanna er
óbreyttur, og að þess vegna eru fram
komin skýr mótmæli gegn því í staðfestingarumræðunum, sem er ekki samkvæmt fyrirvara Alþingis 1914, með
þeim skilningi, sem jeg hefi lýst oftar
en einu sinni í þessari ræðu minni. —
Þessi viljayfirlýsing hefir fullan kraft
að alþjóðalögum, þótt formið sje eigi
öðruvísi en þetta. Því að slík viljayfir-
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lýsing er eigi bundin við neitt ákveðið
form, þótt venjan sje, að hún sje skrifleg (sbr. Liszt, Das Völkerrecht, § 20,
II. 4, bls. 159).
Jeg hefi nú gjört það, sem gjört verður, til þess að snúa úr höndum dönsku
ráðherranna þann sigur, sem þeir þóttust hafa unnið, mala fide þó. Þykist
jeg vita, að menn kunni mjer þakkir
fyrir og hafi nú ljósari hugmynd um
það en áður, að tillagan hlaut að koma
fram, og að umræður þessar hafa einmitt orðið til þess, að svo greinileg
viljayfirlýsing er fram komin.
Ráöherra: Jeg vildi nú gjarna
eigi lengja mjög umræður úr þessu. Síðustu atriðin i ræðu háttv. þm. Dal. (B.
J.) glöddu mig mikillega, þar sem hann
ályktaði, að hvorttveggja væri gott,
hvort sem menn greiddu atkvæði með
tillögunni eða dagskránni. (BjamiJónsson: Ekki rjett farið með). Hvorttveggja
væri bygt á því, að vilja Alþingis yrði
eða hefði átt að fullnægja, og ef sú forsenda brysti, þá væri enginn skaði
skeður, þótt dagskráin yrði samþykt.
Háttv. þm. Dal. (B. J.) greiðir þá væntanlega atkvæði með dagskránni, úr þvi
að hann lítur svona á málið. Athugasemdir háttv. þingmanns um þjóðarrjettinn voru og rjettar í öllum aðalatriðum, en tillagan vor samt óþörf, vegna
þess, að þingið var ekki bundið við
gjörðir mínar, ef jeg heföi farið út fyrir umboð mitt.
Háttv. 1. þm. G.-K. (B. K.), hjelt áðan langa og háfieyga tölu, um efnishyggju þá, er geisaði i landinu, sannan
hreinleik hjartans og annað fleira, sem
ekki kom tillögunni við. Enda mun
og nokkuð á sama standa í þeasu sambandi um, hvað það er, sem veldur
ástandinu, hvort það er materialismus
eða annað. Jeg varð nú samt hálfhissa
á þessari ræðu. Hefi jeg aldrei heyrt

sams konar ræðu hjer á þessum stað.
Hun svo um fleiri, þvi að jeg sá, að
sumir brostu, en aðrir hristu höfuðið.
Þetta má þó ekki skilja svo, sem jeg
sje að lasta ræðuna. Hún var efalaust
góð í sinni röð, en átti að eius ekki
heima hjer. Þeir háttv. 1. þm. G.-K.
(B. K.) og háttv. þm. Dal. (B. J.) hafa
með ræðum sínum ósannað orð háttv.
flutningsm. (S. E.), um það, að ekki sje
á allra meðfæri að kynna sjer þjóðarrjett. Þeir hyggja, að allir treysti sjer
til þess, að gjöra grein fyrir því málefni, þó að jeg raunar sje á annari
skoðun, að minsta kosti um háttv. 1. þm.
G.-K. (B. K.).
Jeg man ekki svo glögt mál hv. 1.
þm. G.-K. (B. K.) um andann og holdið, en víst er um það, að jeg ætla mjer
ekki að verða til þess, að krossfesta
hans hold, eða deyða hans anda. Hitt
er annað mál, hvort hann sjálfur hygst
að krossfesta holdið, og skal jeg láta
það afskiftalaust. Honum veitti víst
ekki af því sjálfum. Hafa það og margir góðir gjört á undan honum, einmitt
til þess, að bæta anda sinn.
Fundurinn í Hafnarfirði fól þm. málið, þar eð kjósendur vildu ekki taka afstöðu til þess. Á þetta má líta frá
tveimur hliðum. Kjósendur voru sýnilega ekki saunfærðir um, að skoðanir
þingmanna sinna væru rjettar, en eru
á hinn bóginn tryggir og vinfastir, og
vildu því eigi yfirgefa þingmenn sína
að svo stöddu. Háttv. 1. þm. þeirra
hjelt þar langa tölu, og mun bún hafa
átt að forða kjósendum frá öllum misskilningi á málinu. Jeg tel vist, að
tala sú hin mikla verði látin á þrykk
út ganga. En jeg efast stórlega um, að
kjósendur megi verða rniklu vitrari þar
af, því að ekki skildi jeg mikið þar af,
þó að jeg hlýddi á. Víxildæmi háttv.
þingmanns var ekki rjett; hann kann
sýnilega eigi mun á víxiláskrift og til-
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boði, og er það hart, að bankastjórí
þjóðbanka landsins skuli ruglast á slíku.
Háttv. 1. þm. G.-K. (B. K.) taldi fyrirvaraleiðina, þá, er farin var 1914, hina
verstu. (Bjöm Kristjánsson: Vitanlega).
En hann hefir þá öðlast æðri og betri
þekkingu siðan að hann greiddi henni
atkvæði. (Björn Kristjánsson: Beygði
mig undir flokkinn). Já, þá hefir ráðlag háttv. þingmanns í það skifti verið
algjörlega ófyrirgefanlegt, því að það er
siðferðislega rangt, að fylgja flokknum
þvert ofan í sannfæringu sína. í»að er
stjórnarskrárbrot, og því lagalega rangt,
því að hver þingmaður er samkvæmt
stjórnarskránni skyldur til að fylgja
sannfæringu sinni og engu öðru. Loks
er það pólitiskt rangt, því að slíkt ráðlag i stórmáli er siðspillandi og mundi
gagnsýkja alla pólitik landsmanna. Og
hver veit, nema það hefði haft einhvern
árangur, hefði háttv. þingmaður þá beitt
Bjer fyrir því, að önnur leið yrði farin.
En við roargir þeim megin álitum fyrirvaraleiðina fullkomlega trygga, og hv.
þm. reyndi alls ekki til þess, að sannfæra mig um, að svo væri ekki. Jeg
er ekki óvanur því nú orðið að heyra
ýmsar fáranlegar kenningar um þetta
mál, sbr. blaðið »Ingólf«, 12. og 19.
júli nú í sumar. Háttv. 1. þm. G.-K.
(B. K.) skrífar þar mergjaðar greinar,
með ýmsum nýstárlegum kenningum;
meðal annars stendur þar að þrímenningarnir sjeu að breyta stjórnarskránni.
(Bjöm Kristjánsson: Þetta er rangfærsla;
það þarf að lesa þetta, án þess að slita
það út úr sambandi). Þetta er alveg
rjett hjá mjer, en skoðun eða staðhæf*
ing þm. er vitanlega mesta fjarstæðan,
sem fram heflr komið i þessu máli. Þýðingu ákvæðisins er ekki breytt, eða
heldur háttv. þingmaður, að það sje
breyting á ákvæði stjórnarskrárinnar,
þvi, að konungur ákveði um uppburð

málanna, þó að konungur svo ákveði,
að þau skuli borin upp í rikisráði.
Rangt var farið með það af háttv. 1.
þm. G.-K. (B. K.), að Sigurður Eggerz
hafi mótmælt þvi, að forsætisráðherra
blandaði sjer í málið 30. nóv. 1914, þvi
að fyrrverandi ráðherra Sigurður Eggerz hefir aldrei mótmælt þvi, að forsætisráðherrann danski blandaði sjer i
málið, heldur að eins þvi, að hann á
nokkurn hátt taki að sjer ábyrgð á islenskum málum, en það datt forsætisráðherra auðvitað ekki í hug að gjöra.
Háttv. þingmaður segir, að þetta Bje
kenning Albertis, sem nú sje verið að
samþykkja á þingi, en jeg man nú ekki
betur, en að háttv. þm. greiddi þeirri
kenningu atkvæði á þinginu 1903. Hv.
þingmaður heldur, að konungsúrskurðurinn um uppburð sjermálanna sje undirskrifaður af forsætisráðherra Dana.
Þætti mjer gaman að fá frekari skýringu á því. Hygg jeg, að forsætisráðherra myndi ekki vilja bera ábyrgð á
þeim úrskurði. Það er mjer með öUu
óskiljanlegt, hvernig háttv. þingmaður
kemst að þeirri niðurstöðu, að nú eigum við engin sjermál eftir, og megum
ekki gjöra ályktun um þau, nema að
fá til þess sjerstakt leyfi hjá Dönum.
Er þetta svo meinleg fjarstæða, að jeg
minnist ekki i fljótu bragði, að hafa
heyrt eins frámunalega fráleita staðhæfingu.
Þær skýringar háttv. þm. á málinu
að öðru leyti, er hann taldi gullvægar,
skal jeg ekki minnast frekar á. Hefir
þeim öllum verið svarað, og er því einungis öþörf tímatöf, að fara að eltast
nokkuð frekar við þær.
En jeg vil að eins, áður en jeg lýk
raáli mínu, minnast á það atriðí i ræðu
háttv. þingmanns, er hann talar um, að
Knud Berlin hafi skrífað i dagblaðið
»Köbenhavn«, 18. júní þ. á., og látið vel
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af samningunum. Ræður háttv. þingmaður þar af, að Berlin hafi hlotið að
þekkja nákvæmlega til málsins. Sje
svo, sem jeg að vísu tel næsta ólíklegt,
þá hlýtur sú þekking hans að hafa stafað frá sím8keyti frá »Ingólfi«, eða aðstandendum þess blaðs. Því fór nú
reyndar svo fjarri, að Berlin hefði
nokkra hugmynd um stjórnarskrána, að
hann hafði enga hugmynd um, hvort
fáninn fengist, þegar hann skrifaði þessa
grein sína í »Köbenhavn«. Og það má
háttv. þingmaður vita, að þeir Danir,
sem um málið vissu, hafa ekki ljóstað
upp neinu um það, hvorki við Berlín
nje nokkra aðra óviðkomandi menn,
enda hygg jeg þeim alt annan veg farið
en þeim mönnum, er birta ljetu hinar
fyrirhuguðu umræður í rikisráðinu, í
Ingólfi hjer í vor.
Þá sagði og háttv. þingm. (B. K.), að
engar umræður væru á rikisráðsfundum.
Hvað er þá gjört þar. (Bjöm Kristjánsson: Venjulega ekkert). Einmitt
það. Jeg gjöri háttv. þingm. að vita
það, hann hefir líklega komið þar. Annars fer því svo fjarri, að ekkert sje talað á ríkisráðsfundum, að það kemur
aldrei fyrir, að ekki sje eitthvað talað
þar, meira eða minna. Enda hygg jeg,
að háttv. þingmaður muni leiðast um
það í allan sannleika, ef það ætti einhvern tíma fyrir honum að liggja, að
komast í rikisráðið. Það verður væntanlega, og getur hann þá sannfært sig
um þetta.
Enn fremur hjeit háttv. 1. þm. G.-K.
(B. K.) þeirri ríkisrjettarkenningu fram,
að hvert einasta orð konungs þyrfti að
vera talað á ábyrgð einhvers. Þessi
regla er of almenn, eins og háttv 1. þm.
GL-K. (B. K.) setur hana fram.
Jeg skal taka til dæmis rikisráðsfundinn 13. júní 1914. Þá var það, að forsætisráðherrann lagði það til, að umboðið yrði tekið af hinum 12 konungkjörnu

landsþingsmönnum. Konungur var þar
á annari skoðun, og vildi ekki samþykkja
uppástungu ráðherra. Heldur nú háttv.
þingm. (B. K.), að ráðherra hafi borið
ábyrgð á þeim orðum konungs? (Bjöm
Kristjánsson: I þessu máli ber hann
ábyrgð á þeim). Jeg vár að sýna fram
á það alment, að kenning háttv. þingm.
(B. K.) væri röng, svo að hann gætti
þess betur, að vera ekki að fara út á
þessa hálu braut rikisrjettarkenninganna,
sem hann á jafnerfitt með að fóta sig
á. Honum væri gefandi það heilræði,
að fást eigi við mál, sem ekki eru hans
meðfæri, eins og þetta mál alt er.
Annars voru röksemdir háttv. þm. (B.
K.) þess eðlis, að ekki er ástæða til þess
að vera að rekja þær allar.
Þá kom háttv. þingm. með víxildæmi
sitt, og var það rjett, það sem það náði.
Það er auðvitað, að maður játar skuld,
ef hann skrifar upp á víxil, jafnvel þó
að hann hafi einhvern tíma áður neitað
að samþykkja hann. En dæmið á ekki
við hjer, því að jeg hefi ekki skrifað
undir það, sem þingið 1914 hafði mótmælt, því að vilja Alþingis 1914 er fullnægt með því, sem gjörðist í rikisráði
19. júní síðastl.
Þá var háttv. þingmaður svo djarfur,
að hann sló fram ýmsum staðhæfingum,
sem hann gat engar sönnur vitað á, og
ómögulegt er jafnvel, að hann hafi trúað sjálfur, að væru rjettar. Hann fullyrðir það, að jeg vilji ekki samþykkja
tillögu þá, er hjer liggur fyrir, vegna
þess, að jeg hafi skuldbundið mig til
þess gagnvart Dönum, að gjöra það eigi.
Jeg vil skora á hann, að sanna þessa
fullyrðingu sína, og segja heimildir sínar að henni. Takist honum það ekki,
þá stendur hann sem opinber ósannindamaður hjer á Alþingi íslendinga frammi
fyrir öllum þingheimi.
Sami háttv. þingm. (B. K.) sagði, að
hægt væri að bjarga landinu, ef jeg
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leyfði fylgismönbum mínurn' að greiða
atkvæði með tillögunni. Jég get í þessu
efni hvorki leyft nje bannað. Jeg veit,
að háttv. þingmenn greiða ekki öðruvísi atkvæði en eftir sannfæringu sinni,
hvað sem jeg segi. Og það er ósæmileg aðdróttun til dagskrármanna, að þeir
fari eftir öðru en sannfæringu sinni.
Jeg vil ekki fara út í neina spádóma
um það, hvernig þessari þingsályktunartíllögu reiði af hjer eða utan þings. Gn
jeg gæti trúað þvi, að áður en lyki, þá
opnuðust augu manna fyrir því, að þetta
tafl, sera háttv. 1. þm. G.-K. (B. K.) og
tíllögumenn hafa verið að leika nú i tvo
daga, er allóþarft. Menn segja ef til
vill, að það sje að nokkru leyti mjer
að kenna, hve umræður eru orðnar
langar. En jeg vona, að enginn lái
mjer, þótt jeg reyni að bera hönd fyrir
höfuð mjer, þegar að mjer er beinst, og
ráðist á mig, og jeg jafnvel sakaður um
föðurlandssvik. Það eru tillögumenn,
sem þjarkinu hafa valdið.
Háttv. þingmaður (B. K.) var að tala
um embættismannafylgið, sem alt væri
min megin. Mjer koma þessi orð allkynlega fyrir, þar sem mótstöðumenn
mínir sumir eru einmitt embættismenn,
og þeir ekki lágt launaðir, eins og t. d.
háttv. 1. þingm. G.-K. (B. K.). Þvi að
auðvitað er hann embættismaður, þótt
hann sje skipaður af ráðherra, en ekki
af konungi. Fleiri dæmi má nefna,
Háttv. fiutningsm. (S. E.) er embættismaður á 3000 kr. eftirlaunum. Hjer er
griskudócentínn og hv. 2. þm. S.-Múl.
(G. E.). Hv. þm. N.-ísf. (Sk. Th.) er og
embættísmaður á háum eftirlaunum.
Embættisraannafylgið er eigi síður þeirra
megin.
Háttv. þingm. Dal. (B. J.) vjek þeirri
fyrirspurn að mjer, hvernig jeg ætlaði
að útiloka það, að Danir segðu, að við
hefðum lofað þeim, að konungsúrskurðAlþt. 1915. B. III.

inum um uppburð sjermálanna yrði
ekki breytt, án þeirra samþykkis.
Hvorki jeg nje háttv. þm. Dal. (B. J.)
nje aðrir, geta bannað Dönum að segja
eitt eða annað. Annað mál er það, að
þeir geta ekki haldið því fram með
rjettu, því að slíkt loforð hefir aldrei
verið gefið.
Eitt af því marga, sem háttv. 1. þm.
G.-K. (B. K.) sagði, var, að Danir hefðu
valið mig fyrir ráðherra. Hvemig ætlar háttv. þingm. að standa við það?
Þetta er ein af þessum dæmalausu fjarstæðum, sem háttv. þingm. hættir svo
við að koma fram með, og hann getur
engin rök fært að. Jeg skora á hann
að sanna þessi orð sín. (Skúli Thoroddsen: Dönsku ráðherrarnir hafa gjört
þaö). Ef ráðherraútnefningin væri dönsk
stjórnarráð8töfun, þá gæti það færst tíl
sanns vegar, en jeg veit, að hv. þingm.
dettur ekki i hug, að svo sje. Þó að
jeg sje ekki valinn á Alþingi, þá get
jeg frætt háttv. þingmenn um það, að
meiri hluti Alþingismanna var þvi samþykkur, að jeg tæki við embætti.
Háttv. þm. Dal. (B. J.) sagði ýms orð,
sem ekki var vel fallið, að heyrðust hjer
i þingsalnum. Hann sagði meðal annars, að konungur heiði-beitt valdi sínu
ólöglega. Slík ummæli álít jeg skylt að
átelja.
Sami háttv. þingm. gekk út frá því,
að hjer væri um tvö fullvalda ríki að
ræða. Ef svo væri, þá býst jeg við, að
þessi margumrædda birting trúnaðarmálanna, er hv. þm. Dal. (B. J.) gjörðist sekur eða meösekur um, kæmi nokkuð nálægt 81. gr. almennra hegningarlaga.
Háttv. 1. þm. G.-K. (B. K.) var að
»citera« einhverja grein eftir mig í Isafold. Jeg man ekki, hver orð hann hafði
eftir mjer — jeg hefi skrifað svo margt
um þetta mál — en hafi jeg sagt eitt133
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hvað, sem lengra hefir farið en fyrirvarinn, þá gat sú skoðun engin áhrif haft
á framkomu mina í rikisráði, vegna þess,
að mjer var, sem ráðherra, skylt að
fara að vilja þingsins 1914. Ummæli,
hvort sem eru min eða annara, utan
þings gátu engu breytt, og máttu engu
breyta í því efni.
Jeg hefi svo ekki fleira að svara að
sinni, og vænti þess — timans vegna
— að jeg þurfi ekki að taka oftar til
máls en orðið er.
Sveinn Bjðrnsson: Jeg sje mig
knúðan til þess að taka aftur til máls,
vegna þess, að ræða min í gær hefir
gefið nokkrum háttv. þm. tilefni til athugasemda. Mörgum athugasemdum
hefir þegar verið svarað, og skal jeg
reyna að sneiða hjá þeim.
í gær reyndi jeg að athuga deiluefnin í þessu máli, þau orð fyrirvarans,
er mönnum kemur saman um að skoða
sem kjarnaatriði fyrirvarans; hvers vegna
jeg áliti honum fullnægt og hvers vegna
afstaða mín til málsins væri sú,sem hún er.
Því verður ekki mótmælt með rökum,
að skoðun Alþingis 1914 hefir verið
borin fram á rjettan hátt, eins og tilætlunin var. Konungsúrskurður sá, er
út hefir verið gefinn um uppburð málanna fyrir konungi, er til orðinn eins
og hver annar konungsúrskurður, með
undirskrift Islandsráðherra eins og án
nokkurrar íhlutunar dansks löggjafarvalds. Þetta má telja viðurkent af öllum. Hið eina, sem ekki er bókstaflega
viðurkent, er það, hvort nefndum konungsúrskurði verði breytt án íhlutunar
danskra stjómarvalda. Þegar jeg í ræðu
minni í gær athugaði fyrirvara AJþingis,
þá gat jeg þess, að tilætlunin hefði verið
sú, að væntanl. konungsúrskurður yrði
skoðaður sem hver annar isl. konungsúrekurður, nafnfestur af ísl.ráðh. einum.
Það er misskilningur, að jeg hafi nokk-

urn tíma haldið þvi fram, að konungsúrskurður sá, er getur í opnu brjefi 20.
október 1913, hafi átt að vera undirskrifaður af öðrum en Islandsráðherra.
Það datt mjer aldrei í hug. En samt
sem áður hefði orðið talsverður munur
á þeim úrskurði og úrskurðinum, sem
nú hefir verið gefinn út. I fyrsta lagi
hafði þvi aldrei verið slegið ótvírætt
föstu, að skilyrðið um breytanleik úrskurðarins yrði ekki tekið upp í úrskurðinn.ogí öðru lagi lá fyrirbein yfirlýsing konungs um það, að engin breyting
yrði gjörð á úrskurðinum, fyrr en staðfest yrðu sambandslög, sem Alþingi og
Rflásþing hefðu samþykt. Hefði Alþingi
og ráðherra íslands gengið að þessu
þegjandi, þá hefði legið fyrir loforð til
Rikisþingsins um það, að breyting gæti
ekki á orðið, nema með samþykki þess.
Þetta var hið stóra millibil, og vegna
þessa var jeg með því, að samþykkja
fyrirvarann á síðasta þingi. Af þessu
er það jafnframt ljóst, að jeg get ekki
fallist á ástæður háttv. 2. þm. Rvik. (J.
M.) fyrir afstöðu beimastjórnarmanna i
þessu máli, eins og sumir háttv. þingm.
hafa gefið í skyn að jeg gjörði.
Jeg lit svo á, að hið eina, sem menn
halda að geti gjört það að verkum, að
úrskurðinura verði ekki breytt án íhlutunar danskra stjórnarvalda, sjeu þessi
orð konungs, sem háttv. þm. segja, að
hann hafi tekið upp eftir forsætisráðherranum. Það er nú eina haldakkerið.
Eins og jeg hefi þegar sýnt fram á, þá
er ekki hægt að lita svo á, að orð konungs komi fram i þvi formi, að Dönum
sje lofað, að engin breyting verði gjörð
á úrskurðinum án ihlutunar þeirra. Það
þarf ekki annað en lesa upp orðin sjálf,
til þess að sjá, að það er ósamræmi
milli orða forsætisráðherrans og konungs. Og það, að konungur raeð orðunum »jafntrygg skipun< geti ekki átt
við annað en það, sera liggur í opna
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brjeflnu 20. okt. 1913, eins og haldið
hefir verið fram, er bersýnilega rangt.
Það gjörði ráð fyrir rjetti danska RikisJnngsins til ihlutunar; en í þessum tilgreindu orðum konungs liggur ekkert
slíkt og engin átylla fyrir íhlutunarrjetti
danskra stjórnarvalda. Ef Alþingi vildi
nú koma á »jafntryggu skipulagi*, og
gjörði það einmitt með þvi, að koma á
skipulaginu sem var, þ. e. breyta stjórnarskránni og setja ríkisráðsákvæðið inn
i hana aftur, þá mun enginn háttv. þm.
vera i vafa um, að það sje hægt, án
íhlutunar danskra stjórnarvalda. En
með þess konar ákvæði yrði konungaúrskurðinum frá 19. siðastl. breytt —
og áu ihlutunar Dana.
Háttv. flutningsm. (S. E.) spurði mig
í ræðu sinni í gær, hvort jeg áliti fyrirvara Alþingia 1914 skýran. Jeg vildi
ekki svara honum i miðri ræðu hans,
því að jeg hafði ekki orðið. Nú skal
jeg Bvara honum þvi, að jeg álit persónulega, að fyrírvarinn sje skýr, en
háttv. flokksbræður hans sumir hafa
verið á annari skoðun, og það þegar frá
byrjun, eins og t. d. háttv. þm. N.-Þing.
(B. S.). Hann kvað það eina af aðalástæðunum til þess, að hann vildi ekki
greiða fyrirvaranum atkvæði, að hann
teldi hann ekki nógu skýran, og það
hefir komið fram í ræðum fleiri háttv.
skoðanabræðra flutningsm. (S. E.), að
hægt sje að leggja ýmsan skilning í
fyrirvarann. Háttv. þn\ N.-Þing. (B. S.)
sagði um háttv. flutningsm. (S. E.), að
hann hefði ekki breytt skoðun sinni
aiðan i vetur, en gaf i skyn, að hann
hefði breytt henni 30. nóv. siðastliðinn.
(Benedikt Sveinsson: Rangfærsla). Jeg
taldi rjett, að leggja þennan skilning i
orð háttv. þm. (B. S.), þar sem jeg hefi
áður heyrt hann viðhaia lík orð.
Jeg skal ekki dvelja raikið við annað
i ræðu háttv, flutningsm, (S. E.) en það,

sem hann var að tala um yfirlýsingu
hinna 23 þingmanna i vetur. Eins og
jeg tók fram í gær, hefir mjer virst
háttv. flutningsm. (S. E.) leggja aðaláhersluna á þessa yfirlýsingu, og mjer
hefir fundist hann leggja talsvert meira
upp úr henni en orð hennar sjálfrar
gefa tilefni til. Þess vegna las jeg yfirlýsinguna upp og sýndi fram á, að hann
hefði ekki haft heimild til þess, að skýra
hana á þenna hátt, er hann gjörði.
Til þess að hrekja þessi ummæli min,
hefir háttv. flutningsm. (S. E.) nú lesið
orð, sem eftir mjer eru höfð i ísafold i
vetur, og tillögu, sem jeg kom fram
með á fundi hjer i bæ, skömmu eftir að
hann kom úr utanför sinni. Blaðið getur þess, að jeg hafi »lýst yfir því, að
ráðherra hefði komið fram 1 fuilu samræmi við þingmeiríhlutann og skilning
á fyrirvara Alþingisc. Og I tillögunni
stendur, »að skoðanir ráðherra hafi verið
i samræmi við vilja meiri hluta kjósenda fyrír siðustu kosningar<. Eins og
frásögnin ber með sjer, þá er hjer sagt
i 4 linum frá kortjersræðu, og þvi harla
ónákvæmlega frá skýrt. En ræðuna
ber að skoða i sambandi við ræðu hæstv.
ráðherra, sem þá var, flutningsmanns
nú, er hann hafði haidið áður á fundinum. Þar sjer maður, hvað hann telur
aðalatríðið. Með leyfi hæstv. forseta
skal jsg leyfa mjer að lesa það upp:
»Ef jeg hefði tekið á móti staðfestingu stjórnarskrárfrumvarpsins,
sem var þeim skilyrðum bundið frá
hendi konungs, að samtimis væri
gefin út tilkynning til dönsku þjóðarínnar, undirrituð af forsætisráðherranum, um, að d úrskurðinum
um málaframburðinn gœti engin
breyting nrðið, fyrr en rjettarsambandinu mitti Danmerkur og íslands
vœri breytt með lögum, samþyktum
af Alþingi og Rikisdegi — var þá
133*
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hægt að breyta úrskurðinum eins
og hverjum Öðrum íslenakum konungsúrskurði ? Því fer mjög fjarri;
því konungur var þá á mjög ótvíræðan hátt búinn að binda vilja
sinn víð skilyrðí, sem ísienskt löggjafarvald og islensk stjórnarvöld
rjeðu ekki yfir. Með öðrum orðum,
uppburður málanna var þá orðinn
fastur og óhreyfanlegur í ríkisráðinu, þangað til Ríkisþinginu þóknaðist að fallast á lög um sambandið. ÞesBu verður erfitt að neita.
Eða þvi halda menn nú, að auglysingunni til dönsku þjóðarinnar sje
haldið svo fast fram frá danskri
hlið, ef hún þar væri skoðuð þýðingarlaus«.
Þetta var aðalatriðið, og það var vegna
þessa,að honum var neitað um staðfesting
stjórnarskrárinnar. Og þessi orð þáverandi ráðherra eru í fullu samræmi við
það, sem sagt hafði verið ura málið á
flokksfundum og viðar, þegar verið var
að semja fyrirvarann.
Það var einhver, sem sagði i þessu
aambandi, að auglýsingin út af fyrir sig
væri þýðingarlaust atriði; það, sem þýðingu hefði, væri það, hvað í auglýsingunni stæði. Þetta er alveg rjett, og
það var einmitt vegna þess, sem í auglýsingunni átti að standa, sem sje, að
úrskurðinum yrði ekki breytt, nema ný
sambandslög yrðu sett, að vjer vildum
ekki hafa auglýsinguna. Og þvi var
það, að þegar háttv. fiutningsm. (S. E.)
var i Kaupmannahöfn i haust og bar
málið undir flokksbræður sína símleiðis,
þá var það að eins eitt atriði, sem hann
spurði um, sem sje auglýsingin.
Nei, jeg held því fram, að jeg sje
alveg á sömu skoðun í þessu máli,
sem á síðasta þingi. Ef nokkur hefir
breytt skoðun, þá eru það háttv. flutningsm. (S. E.) og fylgismenn hans allir,
nema háttv. þm. N.-Þing. (B. S.), sem

hafði sjerstöðu í málinu í fyrra, og nú
er í fullu samræmi við þá skoðun. En
hann hefir nú fengið nokkura fleiri
menn til fylgis við sig en hann hafði þá„
og það eru þeir, sem skift hafa um skoðun. Og jeg man svo langt, að þá, á
síðasta þingi, voru ekki eins ljúfar
kveðjur milíi háttv, þm. Da). (B. J.) og
háttv. þm. N.-Þíng. (B. S.) eins og nú.
Það hefir verið mmst á eitt atriði í
sambandi við þetta málr sem að vísu?
snertir það, en kemur þó ekki fyrirliggjandi tillögu við. Jeg ætla mjer
ekki að gjöra það að umræðuefni, en<
get þó ekki látið vera að drepa á það
stuttlega. Jeg á hjer við það, sem kaliað hefir verið rof á þagnarheiti. Háttv_
þm. Dal. (B. J.) og þeir, sem honom
fylgja, hafa reynt að gjöra sem minst:
úr þvi. Háttv. þm. Dal. (B. J.) sagði,,
að loforð hefði verið gefið að vísu, en
það hafi ekki verið drengskaparloforð.
Jeg sje, að háttv. þingmaður er ekki
viðstaddur, en jeg býst þá við, að einhver úr hans flokki svari, þegar jeg
spyr: Ilver er munurinn á loforði góðs
drengs og drengskaparloforði?
Háttv. þm. Dal. (B. J.) las upp, sjer
og sinura damhei jum til afbötunar, flokksstjórnargjörð af fundi, þegar tilboðið*
var birt þingmönnunum. Áður en vjer
ljetum flokksmenn vora heyra skjalið,
ljetura vjer þá vita, hverju vjer hefðum lofað um leynd þessa, og sögðumst
ekki geta gefið þeim vitneskju um það,»
nema þeir lofuðu því sama, sem vjer,
og því lofuðu þeir hver um sig. Jeg
krafðist þess þá, að loforðið væri bókað. En er gjörðabók var lesin upp, þá
hafði það ekki verið bókað, en þá var
því aukið við; loforðið var gefið alveg
skilyrðislaust.
Háttv. þm. N.-Þing. (B. S.) vildi kalla
þetta hjegómamál, en jeg tel það hið
mesta alvörumdl. Jeg tel það svo mikið
glvörumál, að jegjget ekki unnið i ná-
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inni 8amvinnu við þá stjói’nmálamenn,
sem ekki virða meir orð og eiða en
reynst hefir í þessu tilfelli. Skal jeg
svo ekki fara frekar út í það.
Um sjálfa tillöguna og orð mín, sem
fjellu í sambandi við hana í gær, er það'
að segja, að það er nú upplýst, að rjett;
var það, sem jeg sagði þá, að tillögumönnunum var boðið fylgi með tíllögunni, ef henni væri breytt svo, að fullljóst yrði, að í henni fælist ekki vantraust til núverandi ráðherra. Jeg gjörði
þessa lauslegu uppástungu á flokksfundi;
var hún síðan rædd og úrslitum frestað,
til þess að hæstv. ráðherra og háttv.
flutnm. (S. E.) gætu borið sig saman um
breytinguna. Síðan var aftur haldinn
fundur um málið; þá lýsti háttv. flutnm.
(S. E.) því yfir fyrir sína hörid og flokksmanna sinna, að þeir gætu ekki gengið
að neinum breytingum á tillögunni, af
hvaða ástæðu sem það heflr verið, og
skal jeg ekki um það segja.
Þessu má ekki gleyma í sambandi við
orð háttv. tillögumanna, er þeir segjast
ált vilja til vinna að bjarga málinu.
Þetta vildu þeir ekki til vinna.
Að öðru leyti er það alveg rjett hjá
háttv. þm. Dal. (B. J.), að ástæða min
fyrir því, að telja tillöguna óþarfa, er
sú, að jeg tel fyrirvaranum fullnægt og
því auðvitað með öllu óheimil sú skoðun, ef fram kemur, að ísland sje bundiö öðrum skilyrðum en þeim, sem felast í fyrirvaranum, og mun sú vera
skoðun flestra, sem styðja hina rökstuddu
dagskrá. Og þess vegna mun jeg greiða
dagskránni atkvæði. Jeg get ekki fengið raig til að iýsa vantrausti á manni
fyrir það, sem jeg tel hann hafa rjett
gjört. Hjer eru engin landsrjettindi í
voða, síður en svo, enda mun það skoðun sumra tillögumanna, og hefi jeg heyrt
að minsta kosti einn þingmann úr þeira
flokki lýsa yfír þeirri skoðun á fundi.
Háttv. flutnm. (S. E.) var mjög hróð-

ugur yfir þvi, að sjer hefði dottið gott
í hug, með því að segja, að vjer, þrímenningarnir svo kallaðir, værum þrir
eykir, sem heimastjórnarmenn hefðu
■beitt fyrir vagninn sinn. En þótt háttv.
flutnm. (S. E.) segi, að heimastjórnarroenn hafl beitt mjer fyrir vagn, stungið mjer i vasann, eða hver Önnur orð,
sem hann notar, þá geta þau orð hans
ekki bitið á mig, með þvi að jeg hefi
gjört alt, sem jeg hefi gjört, af bestu
sannfæringu, enda veit jeg ekki, hvort
hann ætlast til, að þessi orð hans verði
skoðuð sem röksemd. En hitt er satt,
að til eru þeir menn, sem missa sjónar
á málefninu af hræðslu við, að einhver
nefni þá flokksnafni pólitiskra andstæðinga sinna, hvort sem gjört er með
rjettu eða röngu, og kæra sig kollótta
um annað, að eins ef þeim verður ekki
brugðið um slíkt.
Háttv. 2. þm. N.-Múl. (J. J.) get jeg
verið sammála að öllu leyti, nema þvi,
að hann telur eitthvað það liggja í orðum konungs, sem ekki fullnægi fyrirvaranum. Hann talaði með þeirri rósemi og sanngirni, sem sæmileg er
hverjum þingmanni. Jeg get verið honum samdóma um það, að heppilegast
sje, að þjóðin yflrgefi sambandsþræturnar, enda munu nú æ fleiri og fleiri snúast á þá skoðun, bæði meðal sjálfstæðismanna og heimastjórnarmanna, enda
er 088 þess full þörf. Og jeg eje ekki
betur en að þeim 2—3 þús. kr., sem
varið hefir verið í þær óþöifu þrætur,
sem staðið hafa um þessa tillögu, hefði
verið betur varið til einhvers annare.
Ef sú stefna væri tekin upp, gætu allir
flokkar í bróðerni unnið að fullu sjálfstæði þessa lands.
Jeg skal að eins geta þess, að jeg
var á þeirri skoðun, að rjett væri að
heyja aukaþing, og óskaði þess, og tel
illa farið, að ráðherra sá sjer það ekki
fært.
En við nánari íhugun virðast
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mjer ástæður hæstv. ráðherra fyrir því,
að halda því eigi til streitu, svo gildar,
að jeg hjelt þeirri skoðun ekki til streitu.
Þótt ýmislegt kunni að vera enn, sem
svara þyrfti, og jeg sje nú að deyja og
geti ekki borið hönd fyrir höfuð mjer
oftar i þessu máli, þá læt jeg mig ná
samt hjer með í andlátið.
Flutningsm. (Siguvöur Eggerz):
Tempora mutantur nosque mutamur in
illis, segir i latínsku kvæði, þ. e. timarnir breytast og mennirnir með. Mjer
varð á að detta þetta spakmæli i hug,
þegar jeg heyrði hæstv. ráðherra skora
á oss sjálfstæðismenn, að lýsa yflr þvi,
hvað vjer hugsuðum okkur að gjöra i
sjálfstæðismálum vorum. Þetta er alveg
sama spurningin, sem heimastjórnarmenn hafa stöðugt verið að stagast á.
Sama spurningin kom fram á fundi, þar
sem bæði jeg og hæstv. ráðherra vorum staddir. Þá svöruðum við báðir
á sömu lund. Hæstv. ráðherra svaraði
á þá leið, að sjer dytti ekki i hug að
svara, nema i samráði við flokksmenn
sína. Þá vorum við sammála, hæstv.
ráðherra og jeg. Okkur þótti báðum
hyggilegast, að farið væri varlega í
jafnmiklu ágreiningsmáli, og ekki látið
til skarar skriða, nema öruggur þingmeirihluti væri að baki.
Hæstv. ráðherra var með einhverjar
smáhnippingar til min í einni ræðu, sem
hann hjelt. Hann sagði, að jeg hefði
ekki komið nokkuru máli fram. Þessu
mótmæli jeg. Aðalmál mitt var stjórnarskrármálið; þvi kom jeg fram á þinginu og fylgdi því á þeim grundvelli, sem
jeg taldi rjettan.
Hæstv. ráðherra vildi gjöra sjer mat
úr því sama, sem andstæðingar minir
hafa láð mjer, sem sje að jeg hafi sent
símskeyti til miðstjórnar sjálfstæðisflokksins og óskað að heyra undirtektir
þennar. Jeg sje nú ekki betur en að

það væri sjálfsagt i jafnmikilvægu máli,
og i öllum þingræðislöndum munu ráðherrar bera sig saman við flokk sinn,
þótt um ómerkari mál sje að ræða.
Jeg skýrði frá því í simskeytinu, hvaða
lausn jeg gæti ímyndað mjer að fá
mætti, en tók fram, að jeg hefði ekki
boðið hana og hún ekki verið boðin
mjer. Og jafnframt tók jeg fram i símskeytinu, að jeg væri hættur ölium
samningum. Er jeg svo fjekk skeyti
frá flokksbræðrum minum um, að þeir
fjellust ekki á þessa lausn, þá sendi jeg
þeim simskeyti um hæl og þakkaði þeim
fyrir, að þeir væru í samræmi við mig.
Hjer var þvi að eins af minni hálfu að
ræða um varúð gegn flokki minura, og
það, sem nú er að ske, sýnir, hvort
ekki hefir verið þörf á varúðinni.
Hæstv. ráðherra átaldi mig fyrir grein
i Ingólfi, þar sem jeg mótmælti því, að
frumvarpið væri staðfest á öðrum grundvelli en Alþingis, með tilvisun til yflrlýsingar þingmeirihlutans.
Jeg hefði litið svo á, sem jeg hefði
brugðist trausti þings og þjóðar, hefði
jeg farið að stýra undan og stíga i aðra átt
en jeg gjörði 30. nóv. í rikisráðinu. Hv.
1. þm. Rvik. (S. B.) sagði, að jeg hefði
seinni partinn í vetur og í vor haldið öðru
fram en jeg gjörði í rikisráðinu; þetta
eru rakalaus ósannindi; jeg hefí ékki á
nokkurn hátt haldið öðru fram siðan
en jeg gjörði þá, og jeg hefí meira að
segja ætið valið sömu orðin i umræðum
mínum um stjórnarskrármálið, eins og
jeg notaði i rikisráðinu 30. nóv. Jeg
skil þvi ekki, að háttv. þm. (S. B.) geti
haldið þessu fram í alvöru og vona, haus
vegna, að hann gjöri það ekki.
Það hneykslaði hæstv. ráðherra mikið, að greinin, sem jeg skrifaði i Ingólf, þar sem jeg krafðist þess, að stjórnarskráin yrði ekki staðfest, nema fyrirvara Alþingis væri fullnægt, kom ekki
út, fyrr en daginn eftir að staðfeatóngin
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hafði farið fram. Það er auðvelt að sýna
hæstv. ráðherra íram á, að til þess liggja
auðskildar ástæður. Þegar jeg ritaði
greinina, hafði jeg fyrir mjer ótviræð
loforð, aem þeir hæstv. ráðherra og hv.
1. þm. Rvk. (S. B.) höfðu geflð um það,
að ekkert skyldi verða gjört í málinu
fyrr en fulltrúar þjóðarinnar hefðu átt
kost á að kynna sjer það. Auk þessa
hafði stjórnarblaðið »ísafold« hvað eftir
ánnað lýst yfir hinu sama. Jeg gat þvi
ekki búist við þvi, að neitt yrði gjört,
fyrr en þing kæmi saman. Jeg lít nefnilega evo á, að þau loforð, sem gefin eru
þjóðinni sjeu ekki óhelgari en önnur
loforð. Jeg heyri, að hæstv. ráðherra
hlær; en jeg verð að segja, að það
undrar mig stórlega, að hann skuli nú
hlægja að því, að loforð sjeu rofin, jafn
hátt eins og hann hefir talað undanfarið um loforðasvik i sambandi við birtingu leyniskjalanna.
Hæstv. ráðherra hefir í ræðum sinum
lagt rika áherslu á að fá að vita með
vissu, hver afstaða min nafi verið til
birtingarinnar á skjölunum. Og það eru
fleiri en hann, sem virðast vera forvitnir um það mál. Þó finst mjer afstaða
stjórnarblaðsins »ísafoldar« einna einkennilegust. Fyrst er því lýst yfir með
miklum fjálgleik og, að því er virðist,
hreinni gleði, að jeg sje algjörlega laus
við þessa birtingu, og að mjer sje ekki
að neinu leyti ura hana. að kenna.
Skömmu siðar er það svo tekið fram i
blaðinu, að jeg sje einn af eiðrofunum.
Þá keraur í næsta blaði smágrein, sem
ber þetta til baka, en litlu siðar er
Sigurður Eggerz enn á ný talinn meðal
þeirra, sem »ísafold« kallar drengskaparheitrofa! Jeg tel það alveg víst, að
ef háttv. deildarmenn gætu gægst inn-í
huga hæstv.ráðh. og háttv. 1. þm. Rvk.,
þá myndu þeir ekki geta stilt sig um
að brosa, er þeir heyra alvöruþungann,
sem þeir tala um birtingu leyniskjal-

anna með. (Sveinn Bjömggon: A.t hverju
myndu menn þá brosa?). Af þvi að
þeim myndi ekki finnast ytri sakleysissvipur þessara sálhreinu manna svara
til ástandsins inni fyrir í sálinni.
Jeg get ósköp vel sagt frá, hvernig á
þvi stendur, að jeg hefi ekki kveðið upp
með það, hvort jeg fjellist á birtinguna
eða eigi. Ástæðan til þess var sú, að
jeg vissi, að svo framarlega, sem það
tækist, að blanda mjer inn i málið, þá
yrði alt gjört, sem hægt væri, til þess
að draga athyglina frá sjálfum málstaðnum og að birtingunni, sem alt af hlaut
að verða aukaatriði. Þetta vildi jeg
reyna að forðast, og því hefi jeg ekki
sjeð, og sje ekki enn, ástæðu til að gefa
aðra yfirlýsingu um þetta mál en jeg
hefi getið, nefnilega þá, að jeg hefi
hvorki birt og ekki heldur látið birta
leyniskjölin. Fyrir mjer var sjálfur
málstaðurinn, islenski málstaðurinn, alt.
Og það gefur að skilja, að enginn á i
öðru eins striði, eins og jeg hefi nú átt,
að gamni sinu. Mjer hefir jafnan verið
kærast að lifa i friði við alla menn, en
sú ábyrgð, sem jeg fann hvila á mjer
við að flytja mál íslendinga við konung, gjörði það að verkum, að
jeg fann, að nú yrði jeg að gjöra það,
sem jeg gæti, og vegna þessa hefi jeg
þolað mótmælalaust allan þann saur,
sem á mig hefir verið kastað i þessu
siðasta pólitiska illviðrahreti. Sjálfur
hefi jeg reynt að láta rökin tala, en
brátt mun það sýna sig, hvort það nægir i landi voru. En þeir, sem mest hafa
hlaðið fúkyrðum að- mjer nú, eru einmitt þeir menn, sem luku mestum lofsyrðum á frarakomu mína i rikisráðinu
30. nóv. siðastl. Árásirnar byrjuðu undir eins og þeÍT voru komnir heim, þrímenningarnir, Bem boðaðir voru á konungsfund. (Sveinn Bjömggon: Er þessum ofsóknarummælum beint til mín?).
Þeim er meðal annars beint til blað-
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anna — blaða núverandi stjórnar, þeirra,
sem áður töldu sig meðal sjálfstæðisblaðanna. Jeg hefi aftur á móti enga
ástæðu til að víta framkomu heimastjórnarblaðsins »Lögrjettu«, því hún
heíir aldrei ráðist á mig persónulega
nje mina »administration«; pólitískar
skoðanir minar og þess blaðs hafa auðvitað verið þverólíkar í sjálfstæðismálinu.
Hæstv. ráðherra sagði í ræðu sinni,
að hann teldi það óheppilegt, að við,
sem erum andstæðir honum í þessu máli,
hefðum ritað og rætt opinberlega um
málið, þvi að síðar myndi verða vísað
í þær umræður vorar. Jeg get ekki
með besta vilja sjeð, á hvern hátt okkur hefði verið mögulegt að sannfæra
menn um að okkar málstaður væri rjettur, ef við máttum ekki rita um hann
og ræða málið opinberlega, og frá sjónarmiði okkar, sem álitum staðfestingarskilyrðin óholl fyrir landið, get jeg ekki
sjeð, að launungin bæti neitt. (Ráðherra:
Það var hægt að ræða málið á þinginu).
Það höfum við líka gjört. Við höfum
átt fundi um málið með þeim 24 þingmönnum, sem töldust til þingmeirihlutans í fyrra og höfum gjört alt, sem við
gátum, til þess að reyna að stilla til
friðar i þessu máli.
Háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.) sagði, að í
boði hefði verið tillaga, sem hefði átt
að geta sameinað alla. Sú tillaga var
þannig vaxin, að í henni falst traustsyflrlýsing til ráðherrans. Jeg álit, að hún
hafi ekki verið einhlit til að bjarga málinu.
Jeg heyri að háttv. 1. þm.-Árn. (S. S.)
hlær; honura flnst hann vist öruggur nú
í skjóli ráðherrans og þingmeirihlutans.
Það hefir verið tekið fram af þeim, hv.
ráðherra og háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.),
að óviðkunnanlegt væri, að vera að eyða
fje landsins i þessar umræður hjer á
þinginu. Mig furðar það stórlega að
heyra slík orð af þeirra munni nú, en i

fyrra þegar mestur hluti þingsins fór
til að ræða um fyrirvarann og stjórnarskrármálið, þá heyrðist ekki eitt einasta
orð frá þeim í líka átt.
Annað, sem jeg furða mig á, af þvi,
sem komið hefir fram við þessar umr.,
er »kritikin« á tillögunni, sem við berum fram. Stundum er það talinn galli
á henni, að hún sje of meinlaus, og
stundum er henni fundið það til foráttu,
að í henni felist vantraust til ráðherrans. Mjer finst það vera aðalatriðið, að
hún komi að gagni, verði hún samþykt,
og það er jeg sannfærður um að hún
gjörir.
Það er eitt, sem græðst hefir á þessum umræðum. Jeg skildi svo ummæli
hæstv. ráðherra, sem hann teldi það
nauðsynlegt skilyrði þess, að fyrirvaranum væri fullnægt, að konungur
tæki hann til greina og viðurkendi
hann með þögninni. Svo langt er þá
hæstv. ráðherra kominn nú, að hann
játar, að þagnarviðurkenning konungsins á fyrirvararanum hafi verið nauðsynleg. En hvar er sú þagnarviðurkenning? Hana vantar, eins og jeg hefi
rækilega bent á áður. Annars þykir
mjer rjett að minna aftur á ummæli
ráðherra í ísafold 31. des. 1914. Þau
voru þannig:
*En það, sem vjer vildum fá skýrt
fram, var það, hvort konungur hefði
skoðað málið sjermál eða eigi. En
þá yfirlýsingu höfum vjer enn eigi
fengið«.
Sú yfirlýsing er ekki fram komin; það
sjá allir, og þegjandi samþykki er svo
langt frá að sje til staðar, sbr. allar
umræðumar 19. júní síðastl.
Jeg skal taka það fram, áður en jeg
8$t8tniður, að jeg hefi ekki fengið svör
hjá hæstv. ráðherra, nema víð örfáum
af þeim athugasemdum, sem jeg kom
með í fyrstu ræðu minni. Jeg hlýt að
virða þetta svo, að háttv. andmælendur
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minir treystist ekki til, að hrekja það,
sem jeg hefi sagt, og jeg slæ því föstu,
að hæstv. ráðherra hafi ekki haft neina
heimild til að lýsa því yfir í ríkisráðinu,
að spurningin um rikisráðssetuna væri
»af formel theoretisk Art<. Það er og
verður >praktiskt< spursmál.
Háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.) (Sveinn
Bjömsson: »Ðe mortuis nil nisi bene<!).
Jeg skal ekki fara neitt illa með hann,
af því hann er dauður. Hann sagði, að
það væri ekki rjett hjá mjer, að Hans
hátign konungurinn fjellist á orð forsætisráðherrans. Jeg skal benda hv. þm.
(S. B.) á það, að þótt Hans hátign konurinn viðhati ekki alveg sömu orðin,
sem forsæti8ráðherrann, þá er efnismunuririn enginn á því, sem þeirsegja.
Forsætisráðherrann talar og heldur fram
dönsku skoðuninni, síðan talar Islandsráðherrann og mótmælir forsætisráðherranum. Þá stendur konungur upp og
felst á orð forsœtisráðherrans og siðan er
stjómarskráin undirskrifuð og staðfest.
Það hefir ekkert komið fram, hvorki
við umræðurnar i rikisráðinu, nje heldur við umræðurnar hjer í þingsalnum,
sem sýni það, að >opna brjefið« sje ekki
enn i gildi. Háttv. andmælendur mínir
halda þvi fram, að svo sje ekki, en þeir
eiga eftir að sanna mál sitt í því efni,
og jeg er hræddur um að þeim veitist
það allerfitt.
Jeg sje ekki ástæðu til að fjölyrða
frekar um þetta mál. Jeg ætlaeinungis, af því að hæstv. ráðherra virtist
halda, að jeg teldi mig þjóðarhetju, vegna
framkomu minnar i þessu máli, og að
hann taldi mikil likindi til að jeg endaði á fjósbásnum, — þá ætla jeg einu sinni
enn að lýsa yfir því, að jeg tel mig
ekki hafa unnið neitt þrekvirki; jeg
hefi ekki gjört neitt annað en haldið
fram málum íslands eftir því, sem jeg
Alþt. 1915. B. III.

áleit sannast og rjettast, og það er ekki
neitt þrekvirki, þótt jeg segði konungi
vilja Alþingis í þessu máli. Um hitt
atriðið, hvort örlagaþræðir mínir muni
liggja, vil jeg ekki deila við hæstv. ráðherra.
Sigurður Gunnarsson: Jegstend
upp eingöngu af persónulegum ástæðum. I umræðunum í gær og í dag hafa
nokkrir háttv. þingmenn beint orðum
sinum að mjer, á þann hátt, að þeir hafa
ráðist á heiðarleik minn. Þeir hafa vænt
mig þess, að jeg fylgi þes3U máli, eins
og jeg gjöri, af því, að jeg hafi verið
gintur, en ekki af því, að það sje sannfæring min, eða jeg telji minn málstað
rjettan. Jeg kalla það hart, að bera
slikt nokkrum þingmanni á brýn.
Sá, sem fyrstur reið á vaðið með þetta,
var háttv. þm. N.-ísf. (Sk. Th.). Honum hefir ef til vill, fundist tíminn nú
hentugur, til þess að ráðast á mig með
slíkar getsakir, en það verð jeg að segja,
að mjer fanst, að ummæli hans kæmu
úr allra hörðustu átt. Við erumgamlir
vinir, og höfum nú setið saman á 10
þingum, og jeg er hissa á því, ef hann
hyggur það í alvöru, að jeg fylgi nokkru
máli án þess, að jeg gjöri það af sannfæringu. (Skúli Thoroddsen: Jeg hefi
ekki talað eitt orð til þingmannsins).
Hann hjelt því greinilega fram, óbeint,
ef ekki beint, að jeg hefði verið gintur
til fylgis við ráðherra’; jeg skil hálfkveðna vísu enn þá.
Sá, sem næstur kom með getsakir í
minn garð, var háttv. þm. V.-Sk. (S. E.).
Jeg hafði komið í ræðu minni með gamla
málsháttinn, að seint væri að byrgja
brunninn, þegar barnið væri dottið í
hann. Þá þurfti háttv. þingmaður ekki
meira. Þá vaknaði hin einkennilega
skáldgáfa í djúpi sálar hans, og fjekk
134
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það út, að jeg væri sjálfur dottinn í
brunninn — ráðherrabrunninn. Góð
röksemd það.
Jeg hafði sagt, að tillaga háttv. þm.
V.-Sk. (S. E.) mundi aðallega ætluð til
þe88, að vera títuprjónsstingur í garð
ráðherra, heldur en ekki neitt, úr því
hann heiktist á vantraustsyflrlýsingunni.
Nú finst háttv. þingmanni það rangt af
mjer, að vera að sjá eftir þessum títuprjónssting, eða vorkenna ráðherra hann.
Þar til svara jeg þvi, að ef jeg hefði
talið ráðherra flytja illa mál vort fyrir
konungi, mundi jeg ekki hafa mælt
hann undan neinu sliku og þó harðara
hefði verið.
Enn fremur segir sami háttv. þingmaður við mig með miklum myndugleika, að jeg hafí ekki haft leyfí til að
koma fram með dagskrána, nema jeg
sanni honum, að fyrirvara Alþingis sje
fullnægt. Jeg hefi auðvitað ekki spurt
hann leyfís til að koma fram með þessa
rökstuddu dagskrá, og ætla ekki að
gjöra það. En þegar hann krefst þess
af mjer, að jeg sanni, að fyrirvara Alþingis sje fullnægt, þá mæltist hann til
of mikils, því að jeg þekki ekki svo
rökfíman mann nje skýran, hjer í deildinni, að jeg treysti honum til að koma
háttv. þm. V.-Sk. (S. E.) eða þeim, sem
honum fylgja, í skilning um,að hjersje
ekki hætta á ferðum. Jeg get með
sama rjetti heimtað af honum, að hann
sannfærí mig um, að rökstudda dagskráin sje ekki á rökum bygð. En jeg er
viss um, að i þessu efni sannfærum við
hvorugur annan, og þó við eyddum til
þess mörgum klukkustundum, mundi
verða unnið fyrir gíg.
Svo ætla jeg að eins að minnast litið
eitt á vagnhestana. Mjer skildist sem
hann meinti ekki einungis þrimenningana, heldur og mig og þá aðra, sem
þeim fylgja. Var það ekki meiningin?
(Sigurður Eggerz: Jeg nefndi að eins

þrímenningana). Jæja, jeg hefi þáekki
átt æruna. En það er ekki til neins
fyrir hann að reyna að hræða mig með
fíokksnöfnum. Jeg álít það ekkert
óhapp, þó einhverntíma beii svo að, að
heimastjóruarmenn og aðrir flokk'ar
verði sammála um eitthvert mikilsvert
málefni og rjettmætt.
Þá vil jeg minnast ógn lítið á háttv.
þm. N.-Þing. (B. S.). Hann hefir aldrei
lagt til min áður, en í lok ræðu sinnar
sagði hann, að dagskráin myndi aldrei
verða mjer nje meðflytjendum mínum
til sóma. Vera má að svo fari. En jeg
vil að eins taka það fram, að jeg ætla
ekki að biðja hann að gæta sóma míns.
Ef jeg gæti hans ekki sjálfur, er haun
liklega ekki mikils virði.
Þá kem jeg að fjórða manninum, hv.
1. þm. G.-K. (B. K.). Hann ljet ekki
sitt eftir liggja að ráðast á mig persónulega og þá, er fylgja dagskránni,
og gjörði það í rauninni greinilegast
allra. Hann sagði, að alt væri undir
því komið, hvort ráðhera vildi leyfa
fylgismönnum sínum að greiða atkvæði
með þingsályktunartillögunni og mintist
í því sambandi á hagsmunasambönd.
Jeg þori að segja háttv. 1. þm. G.-K.
(B. K.) það, að orð mín á þingi hafa
hvorki fyrr nje síðar verið stiluð af
hagsmunasamböndum. Enn fremur sagði
hann, að þeir, sem fylgja ráðherra í
þessu máli, hefðu það fremur fyrir augum, hvað ráðherra geðjaðist, heldur en
heill föðurlandsins. Jeg tel harla ósýnt,
að háttv. þingmaður hafi meiri föðurlandsást til brunns að bera heldur en
við, sem honum erum andstæðir i
þessu máli, og vísa jeg þessari aðdróttun hans, sem jeg alls ekki hafði búist
við af honum, heim í föðurgarð aftur.
Að lokum skal jeg taka það fram, að
jeg mun standa fast við dagskrána, og
jeg tek á mig ábyrgðina af þvi. Það
mun sýna sig síðar, þegar málið verður
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yfirvegað rólega, að allar hinar löngu
ræður þingmanns V.-Sk. (S. E.) og fylgismanna hans hafa ekkert sannað af þvi,
er þær áttu að sanna. Engum landsrjettindum er glatað fyrir aðgjörðir ráðherra. Alt mas um það er vindur. Læt
jeg sve úttalað um þetta mál frá minni
hálfu.
Guðniundur Hannesson: Jeg
bjóst ekki við þvf, að taka þátt í þessari orðasennu, en það, sem kom rajer
til að taka til máls, voru nokkur orð í
ræðu háttv. 1. þm. G.-K. (B. K.). Hann
gaf það i skyn, að þeir, sem mótfallnir
væru tillögu þeirri, sem nú hefir verið
rædd, gjörðu það af hagsmunavon, af
»materialisme«, að hugur þeirra stefndi
ekki nógu hátt og eigi hugsað um föðurlandið, sem skyldi. Einhver ótti væri
orsökin til þess, að menn yæru tillögunni mótfallnir.
Jeg get ekki rannsakað »hjörtu og
nýru« annara, en hvað mig sjálfan
snertir, vil jeg mótmæla slikum staðlausum og ósæmilegum aðdróttunum.
Jeg óttast engan og ekkert i þessu raáli,
— vinn ekkert í þvi fyrir eigin hagsmuni.
Tel mjer að eins skylt, að gjöra það,
sem jeg veit rjettast. Hvers vegna get
jeg þá ekki greitt tillögunni atkvæði?
Blátt áfram af því, að jeg tel ekkert
rjettarlega athugavert við staðfestingu
stjórnarskrárinnar, hvort sem litið er til
fyrirvarans eða rjettinda landsins. En
mjer gengur og annað til. Jeg lít svo
á, að eigi að eins felist í henni óverðskuldað- vantraust til ráðherra, heldur
einnig til sjálfrar deildarinnar. Það er
eins og hún hafi ekki treyst sjer til að
dæma um, hvort fyrirvaranum væri fullnægt eða ekki.
Jeg get að lokum ekki stilt mig um
að lýsa undrun minni og óánægju yfir
þessum löngu, gagnslausu og dýru um-

ræðum um þetta mál, sem naumlega
breyta skoðun nokkurs þingmanns, sem
á þær hefir hlýtt.
Bjarni Jónsson: Mjer hefir verið
sagt, mjer til mikillar undrunar, að
hæstv. ráðherra hafi fundið ástæðu til
að ávíta mig fyrir að tala óaæmilega i
garð konungs. Það skal þar i móti
koma frá minni hálfu, að annaðhvort
hefir hann ekki heyrt rjett, hvað jeg
sagði, eða hann hefir misskilið orð min,
því að jeg hefi ekki talað neitt það, sem
ósæmilegt væri eða vítavert. Jeg kann
ekki við, að hann eða aðrir leyfi sjer
að standa hjer upp og vita orð mín, þvi
að jeg hefi hvorki nú nje endranær gefið ástæðu til þess. Gæti þeir sinnar
tungu, en ekki minnar.
Jón Magnússon: Jeg hafði ekki
hugsað mjer að tala i þessu máli, nema
einu sinni,* en út af orðum, sem hafa
fallið frá ýmsum hliðum, þykist jeg
skilja, að-mönnum hafi ekki verið fullkomlega ljóst það, sem jeg tók fram í
ræðu minni.
Aðalinntak ræðu minnar var ekki
annað en það, að skýra frá, hvað komið hefði fram frá því fyrsta af hálfu
heimastjórnarmanna i þessu máli. Jeg
skýrði lika frá því, hvaða skoðun hefði
komið fram hjá sjálfstæðismönnum á
síðasta þingi, og það hefir enginn sagt,
að jeg hafi skýrt rangt frá þvi, svo að
jeg sje ekki ástæðu til, að fara nánara
út i það atriði. Jeg sýndi það lika með
skýrum rökum, hvers vegna við heimastjórnarmenn hljótum að greiða atkvæði
með dagskránni og á móti tillögunni,
aamkvæmt sögu málsins. Þetta sagði
jeg fyrir hönd þess flokks, sem jeg fylgi,
og átti ekki von á því, að nokkur hefði
út á það að setja. Það mætti náttúrlega taka upp aftur deiluna frá siðasta
J34*
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þingi, en það skilst mjer myndi verða
þýðingarlaust.
En það var annað en þetta, sem aðallega kom mjer til að standa upp nú.
Mjer heíir verið sagt, að háttv. flutnm.
(S. E.) hafi talað i þá átt til vor heimastjórnarmanna hjer á þingi, að það væri
þægilegt fyrir Dani, að hafa flokk á
þinginu, sem alt af væri fús til að reka
þeirra erindi. (Sigurður Eggerz: Jeg
man ekki til, að jeg hafi sagt það). Sje
þetta ekki rjett hermt, þá getur mínu
máli verið lokið að þessu leyti. (Matthias Olafsson: Hann sagði það.) (Sigurður Eggerz: Það er sagt hjer, að jeg
hafi sagt þetta, og mun jeg þá skýra
frá, 1 hvaða sambandi jeg sagði það).
Hafi það ekki verið meining háttvirts
flutningsm. (S. E.) að segja þetta, þá
skal vera úttalað um það frá minni hlið,
enda þætti mjer það sæta furðu, ef slík
orð kæmu fram hjá manni, sein alt af
er að hæla sjálfum sjer fyrir hæverska
framkoma í þessu máli og stillilegt tal.
Það var tekið óstint upp fyrir mjer, að
jeg hefði ekki farið nógu virðulegum
orðum um tillöguna, en jeg get ekki
horfið frá því, að mjer þykir hún vera
næsta vesalleg. Og þegar tillit er tekið
til þess, að nú er verið að hrópa: »Varið ykkur, því að fósturjörðin er í voða«,
og auk þess hefir það komið fram í einu
blaði, að ef annars væri mögulegt að
bæta úr því, sem gjörðist í ríkisráðinu
19. júní, þá væri eina ráðið að mótmæla
og gefa ráðherranum vantraustsyfirlýsingu. Þegar tekið er tillit til þessa, er
ekki hægt að segja annað en að slík
þingsályktunartillaga, sem sú, er hjer er
fram komin, sje viðrini. Með henni er
ekki annað sagt en að þingið standi við
samþykt sína frá 1914, en það virðist
vera nokkuð tilgangslítið, þegar mönnum getur ekki komið saman um, hvað
í þessum fyrirvara felst.
Jeg sný ekki aftur með það, að ef

nokkur hætta hefði verið hjer á ferðum,
þá var sjálfsagt að mótmæla, og annað
gat þá ekki gagnað. Þess vegna furðar
mig á því, að tillöguraennirnir skuli
segja, að þeir hafi komið fram með þessa
vægu tillögu til að bjarga landinu, og
það því fremur, þar sem þeir vissu fyrir
fram, að hún myndi falla. Hvers vegna
komu þeir ekki með tillöguna í þeirri
mynd, sem þeir álitu rjettasta?
Jeg skal annars láta þess getið, að
þegar háttv. flutningsm. (S. E.) talar um
danska og íslenska skoðun á þessu máli,
og segir, að við föllumst á dönsku skoðunina, þá er það alveg rangt. Vjer
teljum uppburð sjermálanna alíslenskt
mál, eins eftir stjórnarskrárbreytinguna
eins og áður.
Ráðherra: Jeg hafði ekki ætlað
mjer að taka aftur til máls, en það voru
nokkur atriði í ræðu báttv. flutningsm.
(S. E.), sem knýja mig til að taka til
máls aftur.
Jeg skal strax taka það fram, út af
þvi, sem háttv. þm. Dai. (B. J.) sagði,
að jeg hafði ekki eftir honum nein
ákveðin orð, heldur sagði jeg, að mjer
hefði heyret hann viðhafa orð í garð
Hans hátignar konungsins, sem betur
hefðu verið ótöluð. Jeg skal gjarna trúa
því, að mjer hafi misheyrst, og læt svo
úttalað um það mál.
Háttv. flutning8m. (S. E.) fór að vanda
mörgum orðum um sjálfan sig og sína
miklu verðleika, og mun jeg ekki gjöra
mjer mikið far um að svara þvi. Hann
gat þess, að á fundi, sem við hefðum
báðir verið á, hefði komið fram fyrirspurn um, hvað við ættum að gjöra.
Hann skýrði rjett frá þessu, en sú skýrsla
á ekki við málið, eins og það lá fyrir
frá minni hendi, og verið er að ræða
um í dag. Það er engin ósamræmi í
því, þótt við, sem báðir vorum í flokksstjórninni, hefðura komið okkur saman
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um að þegja, þangað til einhver niðurstaða væri fengin. En sú niðurstaða
var ekki fengin, þegar minni hlutinn
ætlaði að reka mig og meiri hlutann úr
flokk8stjorninni.
Talað var um aukaþing. Jeg hefl
aldrei lofað að kveðja saman aukaþing,
heldur að eins sagt, að jeg hefði vilja
til að gjöra það, ef jeg sæi mjer fært,
og þörf yrði á. Fyrirvaranum er fullnægt, og aukaþing því óþarft. Auk
þess mundi hafa reynst erfitt að kveðja
aukaþing saman, meðal annars vegna
birtingar þeirra heitrofanna. Það er því
ekki um neinar vanefndir að ræða frá
minni hendi i þessu efni. Gn jeg ætla
ekki að skýra nánara frá þessu, því að
til þess þyrfti jeg að ganga inn á *intimt< samtal, sem jeg hefl ekki leyfí til
að skýra frá. Menn raega gjarna brosa
að þessu, jeg mun ekki taka mjer það
svo nærri.
Háttv. flutningsm. (S. E.) hefir aldrei
skýrt frá afstöðu sinni til birtingarinnar.
Þrátt fyrir áskoranir í þá átt, hefir hann
alt af forðast að lýsa yfir því, hvort
hann lofaði hana eða lastaði. Hannum
það.
Getsakir háttv. flutnm. (S. E.) og hv.
1. þm. G.-K. (B. K.) í garð háttv. þm.
Snæf. (S. G.) og annarra, hafa verið
reknar til baka, og þeim svarað á viðeigandi hátt, svo að jeg þarf ekki að
eyða orðum að þeim.
En það var annað atriði í ræðu hv.
flutningsm. (S. E.), sem ekki myndi hafa
verið kallað »fair«, ef einhver annar
hefði sagt það. Hann sagði, að við hefðum talað á móti betri vitund. Það er
ekki rjett nje viðeigandi af svo virðulegum manni og merkilegum, sem hann
þykist vera, og naumast samrýmlegt því,
sem hann kallar rök í þessu máli. Út
af því, sem hann talaði um rjett sinn
til að koma frara með þessa tillögu, skal

jeg geta þess, að hann sagði við mig
fullum fetum, að þetta væri það lengsta
sem hann gæti teygt sig, og það skil
jeg vel. Hann sagðist ekki vita, hvort
tillagan gæti orðið að gagni eða ekki,
en eftir afstöðu minni, kvaðst jeg telja
tillöguna óþarfa, því að hjer væri enginn brunnur, sera þyrfti að byrgja.
Háttv. flutningsm. (S. E.) kvartar yfir
því i ræðu sinni, að sambúðin milli
hans og Isafoldar hafi verið erfið í seinni
tíð. Jeg læt mig það engu skifta, hvernig sambúð þeirra hefir verið. En jeg
tel það óviðeigandi, að blanda þriðja
manninum hjer í málin, þar sem hann
getur ekki haldið uppi svörum fyrir
sína hönd. öðru máli að gegna, þótt
þingmenn ýmsir skjótist á skeytum, því
að þeir hafa allir sömu aðstöðu. Hitt,
sem flutningsm. (S. E.) segir, um staðfestingarskilmálana, er misskilningur.
Þar sem Zahle segir, að engin breyting
verði á gjörð, þá er það að eins danska
skoðunin, sem hann heldur fram. Og
jeg er búinn að sýna fram á, að orð
•konungs eru önnur en forsætisráðherrans. Þeir, sem athuga vel orð konungs,
hljóta að sjá, að sitt hvað er sagt í
þeim og opna brjefinu. Og þar sem nú
orð konungs eru síðar töluð, býst jeg
við, að mjer veitist ijett að sannfæra
háttv. flutningsm. (S. E.) um það, að
það eru þau sem gilda. Nýrri ummæli
eða ákvarðanir frá sama valdi upphefja
eldri ummæli þess valds.
Skúli Thoroddsen: Jeg ætlaði alls
ekki að leggja annað til málanna en
jeg þegar hefi gjört, en háttv. þm. Snæf.
(S. G.) hefir þó knúB mig til þess.
Hann byrjaði ræðu sina af miklum
móði, og taldi mig hafa ráðið á sig. —
En jeg mótmæli þvi, og get jeg í því
skyni vitnað til þingskrifaranna. Háttv.
þingm. Snæf. (S. G.) hefir því hlotið að
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dreyma mjög illa, þar sem jeg nefndi
hann alls ekki á nafn nje beindi einu
orði til hans, eða kom hann til hugar.
Hann sagði, að sjer þætti það hart,
að ráðist væri á heiðarleík sinn í þingsætinu.
Hann vill þá og slá þvi föstu, að þingmönnum gangi aldrei annað en gott til
allra sinna orða og gjörða hjer á þinginu, og að ljótt sje því, að ætla nokkrum þeirra nokkuru sinni nokkuð ilt. En
það er hart, að heyra mann, á sjötugsaldri, tala af jafn lítilli þekkingu á hinu
illa i liíinu.
Daglega líflð má — því miður —
segja, að all-oftast sje eigi nema blekking, þar sem fjöldi manna beitir einatt
óeinlægninni, undirferlinu og jafnvel lyginni,
jöfnum höndum við sannleikann, — alt
eftir þvi, hvað við þykir eiga í það eða
það skiftið, svo að giska verður þá og á
það i hvert skiftið, hvort það, sem sá eða
sá segir, sje einlœgni, sannleikur, eða —
hið gagnstœða.
Mjer hefir þvi og oft dottið það í hug,
hjer í þingsalnum, að engu væri líkara.
en að jeg væri staddur á >ónefndum
atað«. Svo oft hefi jeg rekið mig hjer
á blekkingarnar, óeinlægnina, lygina, sem og
undirferliB, og svo oft hefi jeg vitað hina
eða þessa þingmennina greiða atkvæði,
án þess að hafa aflað sjer þeirrar þékkingar á málunum, sem ein er skilyrði
þess, að itrekuð yfirvegun málsatriðanna
geti þá og leitt til rökstuddrar skoBunar
á málunum.
Vöntun sjálfstœðis, einurðar,semogþors,
leiðir og eigi sjaldan til þess, að greidd
eru hjer atkvæði af jábróBurhætti, enda
alls eigi dæma-fátt, að setið sje yfir
mönnum enda heila og hálfa daga, til
þess að fá þá til þess, að greiða atkvæði svo eða svo, eða lúta vilja einhvers, sem mikið á undir sjer.
Sjálfstœði annara í orðum, og gjörðum, sem öllum er þó æ akylt að þrá, eigin

sjálfstæði engu síður, sjáum vjer þvi nær
daglega misboðið, og þá eigi siður hitt,
að reynt er, að nota sjer hefniiöngun,
eígingirni eða metnaðargirnd o. fi., sem
ilt, eða lágt, er, hjá öðrum, og eigi svo
útrýmt, eða tamið orðið, sem æ skyldi.
Og þegar vjer nú rekum oss æ öðru
hvoru á annað eins i lífinu, og vitum,
að menn eru á jörðu vorri á mjög mismunandi siðferðilegu þroskastigi, þá megum vjer ekki vera þau börn, að ætla,
að allir breyti einatt eins og þeir ættu
að gjöra; — megurn það ekki, öryggis
vors vegna, en verðum æ að haga oss,
sem forsjálir og hyggnir menn.
Vel get jeg skilið það, er háttv. þm.
Snæf. (S. G.) telur ástæður sínar nú —
dótturmissirinn — vera þess eðlis, að
fremur hefði þó þeirra vegna átt að
hlífa honum við persónulegum árásum.
En það nær ekki til mín, þar sem jeg
hefi engum slíkum árásum beint til
hans, nje heldur heyrt aðra gjöra það.
En einnig, er um sorgina, og hluttékninguna i raunum annara rœðir, þá er
daglega lífið oss þar og oft eigi síður
blekkjandi, en ella, — vaninn, að látast
æ finna ríkt til með öðrum, og segja,
sem aðrir, að sorglegt sje, er einhver
missir sina, eða slys, eða óhöpp, bera
að höndum, þótt alt annaö búi þá ef til
vill í hjartanu.
En svo að jeg sleppi nú þessum útúrdúr,« skal jeg geta þess, að jeg efa það
ekki, að háttv. þm. Snæf. (S. G.) hafi
afiað sjer þekkingar á málinu, en þá
væri líka fróðlegt að heyra þau rök,
er hann hefir bygt skoðun sina á.
Hæstv. ráðherra beindi, að mjer skildist, persónulegum árásum í minn garð,
eða var með einhverjar glósur til mín
i þá átt, að mig muni oft hafa langað
í ráðherraembættið.
Jeg veit ekki, hvort hann byggir þetta
á þvi, að svo hefir reynst háttað um hann
sjálfan, en þar sem hann vitnaði í það,
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að blað mitt hefði tiðum haft eitthvað
að segja við slík tækifæri, þá sannar
það eJeki eitt, eða neitt, annað, en fað,
gem þœr gremar bera með gjer, afi jeg
hefi þá eigi viljaO láta ómótmælt blekking
um, efia lygum, gem beitt Jiefir þá verið,
því að það, að jeg hefl þá verið svo
Jteppinn, eða óJieppinn, að fá atkvæði,
eða verið talinn liklegur til starfans,
hefir þá og leitt til þess, að hinir, og þessir, er koma vildu að sjálfum sjer, eða
öðrum, hafa þá enda alls einskis gvifigt,.
tU að bola mjer frá, — beitt mig þá æ
hverju heiftartakinu á heiftartak ofan, og
almenning f>d og blékkingum, eða lygum,
svo að siður sæist þá sannleikurinn.
Annare býst jeg við, að jeg þekki
nokkuð, bæði kogtina, og ókogtina, sem
ráðherrastöðunni fylgja, og hefði jeg {
Jiana Jeomigt, eða þd gótt að mun eftir
þvi — sem jeg býst við, að hæstv. núverandi ráðherra geti lítið um borið —
þd Jiefði það þd verið af þvi, afi jeg heffii
þá viijafi, afi eitthvafi gott leiddi af þvi,
þjóðinni til Jianda, enda skiftir það eigi
litlu, að í ráðherra-sessinn komist eigi
einatt þeir einir, sem al-huggjónálaugir
eru, ef eigi og al-tilfinningarlaugir gteinar,
sem sama er um öll bágindi annara, ef
sjálfum líður þeim vel.
Þá gjörðu andstæðingarnir og mikið
hark úr þvi, að vjer hefðum roflð drengskaparheit, er birt voru dönsku leynitilboðin, og jafnvel 1. þm. Rvk. (S. B.)
tók svo djúpt i árinni, að hann sagðist
ekki geta starfað lengur með þeim
mönnum, er slíka óhæfu hefðu framið.
En ferst nú þessum mönnum, að tala
mikið um drengskapinn ? Eða hvernig
var drengskapnum háttað, þegar »þrimenningarnir< komu heim úr siglingunni, og málað hafði verið yfir dönsku
flöggin á »Gullfossi« ?
Þar var alt þorifi, — allur drengskaptirinn, þess eðlis, að þegar Danir frjettu
um tiltækið, þá þorðu -þeir ekki að

gangast við því, hvér þeirra, sem þar
var nú aðal-maðurinn, og því varð
Niélgen, framkvæmdarstjóri »Eimskipafjelags íslands«, og undirmaður 1. þm.
Rvk. (hr. S. B.), að taka á sig ábyrgðina.
Að því er birtingu »dönsku leynitilboðanna* snertir, nægir annars, að
geta þess, að eifli var i fyrgtu gjört ráð
fyrir þagnargkyldu, nje undir Jiana gengigt, nema 3—4 daga, eða þá þar um.
Hitt, að ráðherra og fjelagar hans,
reyndu æ, að knýja oss til þess, að
þegja þó œ lengur og lengur, svo að þeir
gætu þá því betur komið sjer við með
»agitationirnar«, átti eigi afi þelast þeún,
og var — því miður — Idtið Juddagt
uppi atí of lengi.
Yfir því, sem af mjer, og öðrum, var
talið þjóðinni skafiiegt, dtti og eigi, nje
mdtti þegja, nema rjett i gvip.
Allir vita, að margur getur gd prakkarinn verið, er abra viU fá til að þegja,
yfir hinu eða þessu, svo að hann geti
þá þvi betur komið sjer við, með praJcJearaékapinn, óhœfuna eða óknyttina. En
hver segir, að slikt eigi þá einatt eftir
honum að láta?
Frekara finn jeg svo enga ástæðu til
að segja, en slæ þvi afi lokum ffistu, að
jeg hafi i fyrri rœðu minni gjjnt fram á
það, að fyrirvaranum var ekki fullnægt
i rikigráðinu 19. júni giðagtl. Þetta hefir
ekki verið hrakið, en gripið í þess stað
til persónulegra árása, sem einatt sýnir
mjög veikan málstað.
Flutnm. (Sigurður Eggerz):
Það er að eins örstutt athugasemd við
ræðu háttv. 2. þm. Rvk. (J. M.). Hann
stóð upp með miklum móði, af því að
jeg hefði sagt, að Danir ættu flokk á
þinginu. Jeg viðhafði ekki þau orð,
en hitt sagði jeg, að meðan flokkur væri
i landinu, sem væri sammála Dönum,
er ágreiningsmál kæmu upp, þá væri
ekki hægt að koma neinu fram. Enn
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fremur taldi jeg og tel illa farið, að
sambandsmenn hölluðust á sömu sveif
og konungsvaldið, eftir staðfestingarsynjunina 30. nóv. 1914, því um það
ættum vjer allir að vera sammála, að
staðfestingarsynjanir á lögum í þingræðislandi eru mjög óheppilegar. Þó
þeir væru mjer ekki að öllu leyti sammála, þá var samt eðlilegast og rjettast, að allir hefðu staðið saman. Því
ef allir hefðu lagst á eitt og ekki gefið
eftir, þá hefðum vjer hrundið málunum
áleiðis, en meðan sundrungin rikir, þá
er ekki neinna framkvæmda að vænta.
Við slíku er ekki að búast, fyrr en þjóðin skilur, að vjer verðum að standa allir
eins sameinaðir og Danir, er um okkar
málstað er að ræða. Ogæfan er, að vjer
skiljum ekki þessa sjálfsögðu reglu. En
flokkspóiitíkin er svo rík, að hún er
orðin landsheillinni hálfgjörður ofjarl.
Jeg skildi háttv. 2. þm. Rvk. (J. M.)
svo, að hann furðaði sig á því, að ekki
hefði komið fram vantraustsyfirlýsing
til ráðherra, en jeg hefi margtekið fram,
að jeg teldi öruggustu leiðina í þessu
máli, að samþykkja slíka vantraustsyfirlýsingu, en það er vitanlegt, að ekki
er hægt að koma henni fram, og því
var sú leiðin farin, að bera þessa öryggistillögu fram.
Jeg endurtek það, að jeg vonast fyllilega til þess, að háttv. deild samþykki
þeBsa tillögu, og sjerstaklega ætti háttv.
2. þm. Rvk. (J. M.) að telja sjer skylt,
að greiða henni atkvæði, þar sem hann
rökstyður fyrirvarann 1914 þannig, að
hann sje nauðsynle’gur, til þess að óvandaðir menn gætu ekki vitnað í umræður
þær, er þá hefðu farið fram um málið,
Dönum í vil. Því þá ekki frá hans
sjónarmiði að samþykkja þessa tillögu
af sömu ástæðu nú ? En því meiri er
ástæðan til að samþykkja tillöguna, þar
sem það ætti nú að vera orðið .ljóst af
umræðunum hjer í háttv. deild, að stað-

festingarskilmálar þeir, sem settir eru
af konungsvaldinu 19. júní, eru aðrir
en skilmálar þeir, sem Alþingi 1914
setti fyrir staðfestingunni.
Um gömlu deiluna á milli heimastjórnarmanna og sjálfstæðismanna um
rikisráðsfundinn 30. nóv., sje jeg ekki
ástæðu til, að fara að tala hjer, en því
verð jeg þó að halda mjög fast fram,
að það er rangt hjá háttv. 2. þm. Rvk.
(J. M.), að jeg hafi brotið vilja þingsins 1914. Það sýndi sig, að jeg var i
fullu samræmi við skilning þingsins,
þar sem jeg fjekk yfirlýsingu 24 þingmanna um það. Mjer virðist því harla
djarft, eftir að sú yfirlýsing liggur fyrir,
að bregða mjer um, að jeg hafi ekki
verið í 8amræmi við þingviljann, og
verð jeg að mótmæla þeirri staðhæfingu
kröftuglega.
Hæstv. ráðherra er ekki miklu að
svara. En í grein í Isafold raeð hans
nafni undir, stendur skýlaust, að béinnar viðurkenningar konungs þurfi á fyrirvaranum. (Ráðherra: Hefi skrifað það í
flaustri). Hæstv. ráðherra segir, að hann
hafi skrifað það i flaustri. Ja, jeg á
erfitt með að sjá af blaðagrein, hvað er
sagt i flau8tri eða ekki. En jeg verð
að líta svo á, að þau orð hafi ekki verið í flaustri skrifuð, þar sem þau eru í
samræmi við yfirlýsingu þá, er hann,
einn af 24, gaf mjer í vetur. Hæstv.
ráðherra varð viðkvæmur og talaði um,
að það væri undarlegt að minnast á
blað, þar sem ritstjórinn væri ekki við.
En jeg tel ekkert eðlilegra en drepið
sje á, hvað stjórnarblaðið segir, þar sem
slik blöð eru vanalega innblásin af
8tjórninni sjálfri, og hún er við. Auk
þess er jeg reiðubúinn að endurtaka
þessi orð, hve nær setn óskað er, utan
þinghelginnar, i votta viðurvist.
Mjer skildist hæstv. ráðherra halda
því fram, að opna brjefið væri að sjálfsögðu upp Jiafið, þar sem i hinum nýju
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skilmálum væri ekki minst á, hverjir
gjörðu hina þar um ræddu, jafntryggu
skipun, en i opna brjefinu var það skýrt
tekið fram. En mjer virðist einmitt
ástæða til að ætla, að þetta sje ekki
tekið fram í hinum nýju skilmálum, af
því mælisnúran fyrir því, hvernig breyta
skuli, sje í opna brjefinu, sem í gildi er.
Ef staðfeBtingarskilmálarnir hefðu verið
svo, að þeir í sjálfu sjer útilokuðu opna
brjefið, þá væri það annað mál; þá væri
það dautt, en nú er ekkert í þeim, sem
útiloki það.
Jeg sje svo ekki fleira i umræðunura,
sem jeg þurfi að svara frá minni hlið,
og jeg endurtek það, að jeg treysti því
enn á siðasta augnabliki, að háttv. deild
samþykki þessa tillögu, sem eingöngu
miðar til þess, að tryggja rjettiudi
landsins.
Ráðherra: Jeg vildi að eins gjöra
örstutta athugasemd út af orðum háttv.
þm. N.-ísf. (Sk. Th.). Hann syndgaði
á því sama, sem háttv. flutnm. (S. E.).
Hann vjek að þriðja manni, sem ekki
er hjer staddur.
Hann sagði, að málað hefði verið yfir
fiöggin á »Gullfossi< að tilhlutun okkar
þrímenninganna, en við svo látið framkvæmdarstjóra Eimskipafjelags Islands,
herra E. Nielsen, bera skellinn. Það
er nú alkunnugt, þótt þessi háttv. þm.
(Sk. Th.) viti það ef til vill ekki, að
þetta eru ósannindi. Jeg, og við allir
þrir, áttum engan hlut að því, að málað var yfir flöggin, og jeg hefi ekki
heldur fengið herra Nielsen til þess, að
taka á sig ábyrgðina fyrir það. Jeg
vissi ekkert um, að hann hefði gjört
það, fyrr en hann hafði ritað grein sína
í »Nationaltidende<. Og maður, sem
talar af jafnmikilli andagift um sannsögli og gott framferði, eins og háttv.
þm. N.-ísf. (Sk. Th.), ætti ekki að bera
Alþt. lí>15. B. III.

annað eins og þetta á borð fyrir háttv.
deild.
Þetta vængjaða orð hans um »prakkarann< ætla jeg ekki að fara að eltast
við, en það, ásamt fleiru i ræðu hans,
sýnir fullvel menningarstig hans. Hann
ber það af sjer, að sig hefði langað i
ráðherradóm, og skal jeg ekki heldur
þrátta um það við hann. Um það má
hann best vita sjálfur.
Út af því, sem hann talaði um stjórnarfrumvörpin, skal jeg fyrst og fremst
svara því, að hvorki jeg nje háttv.
fyrrv. ráðherra hafði góðan tima til
undirbúnings þeirra. En hins vegar
kemur mjer það nokkuð kynlega fyrir
sjónir, að þessi háttv. þm. (Sk. Tb.)
skuli hafa mikið á móti þvi af stjómarfrumvörpunum, sem fer fram á fjölgun ráðherra, þvi að hann hefir áður
barist fyrir því í sínu góða blaði, að
ráðherrar skuli eigi vera færri en þrir,
og ritað vel um það, svo sem hans var
von og vísa. Loks hefir hann samþykt
það í stjórnarskrárfiumvarpi þingsins
1911, að fleiri skyldu vera ráðherrar en
einn, og svo látið kjósa sig 1911 upp á
að samþykkja það aftur.
Jeg sje ekki ástæðu til þess, að fara
mikið út i það, sem háttv. flutnm. (S.
E.) sagði síðast. Hann getur ekki vitað
um það, hvaða greinar eru innblásnar
af stjórninni, jafnvel þótt í stjórnarblaði
sje, en hitt veit hann, að stjórnin ber
ekki ábyrgð á því, sem þar stendur. í
því tilfelli, er hjer um ræðir, gat jeg
eigi hafa innblásið neitt blað á Islandi,
því jeg var sjálfur utanlands þá, og hjer
átti maður í hlut, sem ekki gat borið
hönd fyrir höfuð sjer. (Sigurður Eggerz: Hann getur skammað mig fyrir
þetta í ísafold og gjörir það vonandi
strax á morgun). Það er alveg sama.
Háttv. flutning8m. (S. E.) veit, að orðin,
sem reyndar voru hlægileg, voru töluð
13ó
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hjer í þinghelginni. (Bjarni Jónsson:
Ætlar nú ráðherra að fara að verða
heilagur aftur?). (Sigurður Eggerz: Jeg
skal tala orðin á morgun utan þings,
ef hann vill). Já, því getur háttv. þingmaður lofað, en illa þekki jeg hann, ef
hann hefir þá kjark i sjer tii þess. Jeg
segi ekki, að orðin hafi verið þannig,
að þau hefðu bakað honum lagalega
ábyrgð, en lítt voru þau þó sæmandi,
og það er nú einu sinni talið rjett
princip hjer á þingi, að halda óviðkomandi mönnum (þriðja manni) fyrir utan
umræðurnar.
Pjetur Jónsson: Jeg hafði ekki
ætlað mjer að blanda mjer í þessar umræður, en jeg verð að gjöra dálitla athugasemd út af því, að jeg hafði flutt
nokkur orð háttv. flutnm. (S. E.) til
háttv. 2. þm. Rvk. (J. M.).
Svo stóð á þessu, að í sambandi við
nokkur af þeim háfleygu orðum, sem
háttv. flutnm. (S. E.) hafði um heill
þjóðarinnar og danska og íslenska málstaðinn o. s. frv., þá heyrðist mjer ekki
betur en að hann þar á eftir segði á
þá leið, að þar sem Danir ættu sjer
alt af visan flokk hjer á landi, sem
kæmi skoðunum þeirra á framfæri, þá
væri ekki von á góðu. Svona kom
þetta nú að minsta kosti í mín eyru, en
hins vegar þykir mjer vænt um það,
ef orðin hafa ekki fallið svo, eða ekki
verið meint svo, og þá var líka rjett,
að hann leiðrjetti þau svo, sem hann
gjörði. En jeg tók þetta til Heimastjórnarflokksins, af þvi að það hefír
veríð siður manna úr Sjálfstæðisflokknum, að kasta öðru eins og þessu fram
um oss heimastjómarmenn.
Áður en til atkv. væri gengið, óskuðu
þessir þingmenn nafnakalls um till. á
þgskj. 35:
Skúli Thoroddsen,

Guðm. Eggerz,
Bjarni Jónsson,
Sigurður Eggerz,
Benedikt Sveinsson,
Jón Jónsson.
ATKVGR.:
Rökstudda dagskráin frá þm. Snæf. (S.
G.) [sjá hjer að framan, sbr. A. 67]
8amþ. með 14: 10 atkv. að viðhöfðu
nafnakalli, og sögðu
nei:
Björn Hallsson,
Bened. Sveinsson,
Bjarni Jónsson,
Eggert Pál8son,
Björn Kri8tján8son,
Einar Jónsson,
Guðm. Hannesson, Guðm. Eggerz,
Hannes Hafstein, Hjörtur Snorrason,
Jóhann Eyjólfsson, Jón Jónsson,
Jón Magnússon,
Sigurður Eggerz,
Magnús Kristjánss., Skúli Thoroddsen,
Matthías Olafsson, Þorleifur Jónsson.
Pjetur Jón8son,
Þór. Benediktsson.
Sig. Gunnarsson,
Sig. Sigurðsson,
Stefán Stefánsson
Sveinn Björnsson.
Einar Arnórsson greiddi eigi atkv.,
með þvi að hann taldi málið sjer of
skylt, og tók forseti það til greina.
Tillagan á þgskj. 35 kom þvi eigi
undir atkvæði, og taldi forseti hana
fállna.

2. Landhelgisvarnirnar.
Á 9. fundi í Nd., laugardaginn 17.
júli, var útbýtt
Tillögu til þingsályktunar um landhelgisvamimar (A. 42).
Á 10. fundi í Nd., mánudaginn, 19.
júlí, var tillagan tekin til meðferðar
hvernig ræða skuli.
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Eftir tillögu foreeta var samþykt ein
umræða um tillöguna.

Á 11. fundi í Nd., þriðjudaginn 20.
júh', var tillagan tekin til e i n n a r
u m r.
Forseti tók málið út af dagskrá.
Á 12. fundi í Nd., miðvikudaginn 21.
júli, var tillagan tekin aftur til e i n n a r u m r.
Flutnm. (Skúli Thoroddsen):
Jeg ætla ekki að ræða langt mál um
þessa tillögu, enda mælir hún með sjer
sjálf.
Eins og kunnugt er, hafa viða kornið
fram umkvartanir yfir þvi, að strandgæsluskipið gæti ekki komist yfir að
annast landhelgisvörnina svo rækilega,
sem þörf er á, eins og vel er skiljanlegt, er á viðáttu landhelgissvæðisins er
litið, og þar sem fjöldi erlendra fiskiskipa dvelur hjer við land.
Að mínu áliti, og margra annara,
væri það þvi miklu heppilegra, að strandvamimar vœru fáldar fdeinum bdtum, d
stœrð við botnv&rpungana sjálfa, er ekki
þyrftu að kosta meira, en 150—200 þús.
kr., hver þeirra, eða þá þar um.
Jeg skil og ekki, að það ætti að gjöra
Dönum mikið til, þó að þeir höguðu
því þannig, að láta >íslands Falk< ganga
inn i flotann, en ljetu i hans stað smiða
nokkra fallbyssuháta, til að sjá um
strandvarnirnar.
Eins og kunnugt er, heldur Danastjórn því fram, að Danir eigi að sjá
um landhelgisvamimar hjer við land. En
fengjust þeir til að samþ., að vjer íslendingar tœkjum að oss strandvarnirnar, þá
væri það vitanl. ákjósanlegast, og ætti oss
þá síst að verða skotaskuld úr þvi, að

geta leyst þær engu verr af hendi, en
Danir gjöra.
Vjer eigum visi til landhelgissjóðs,
sem vjer getum látið táka lán, til þess
að smiða t. d. 1—2 fallbyssubáta, til
byrjunar. Sjóðnum mundi ekki vera
það ofvaxið, að borga rentur og afborgun af því láni, ekki síst ef frv. þeirra
háttv. 2. þm. N.-Múl. (J. J.) og háttv.
þm. A.-Sk. (Þ. J.), um aukið landssjóðstillag til sjóðsins næði fram að ganga,
og þó allra helst, ef það væri þá haft
nokkuð hœrra, en þeir hafa farið fram á*
Nú hafði jeg og hugsað sem svo, að
ef þingið samþykti þessa till., og ef Danir vildu ekki verða við þeim tilmœlum,
að haga landhelgisvöminni, eins og hún
fer fram á, þá gæti Danastjórn þvi sífiur
haft á móti þvi, að vjer tækjum sjálfir afi
oss 8trandgæ8luna.

Sýnist mönnum á hinn bóginn rjettara, að vjer íslendingar tökum þegar
að oss strandgæsluna, þá álit jeg og
rjett, afi bifia ekki, en samþykkja þegar
á þessu þingi lög, sem heimila landhelgissjóðnum Idntöku, til þesss að láta smiða
falTbyssubát til þessa starfa.
Hitt hlyti á hinn bóginn að taka eigi
all-fá ár — þrátt fyrir það, þótt frv.,
sem jeg gat um áðan, nái fram að ganga
— að sjóðurinn verði þess megnugur að
kosta strandvarnirnar, án lántöku.
En hjer veltur mikið á þvi, hvort
hæstv. ráðherra telur þetta hyggilegt.
Álítur hann, ef vjer samþykkjum slík
lög, er nú gat jeg um, að Danastjóm
sættí sig við það, og rísi ekki upp á
móti þvi? Ef hæstv. ráðherra litursvo
á, sem frá Dönum sje ekki von neinnar
mótepyrnu, þá er sjálfsagt, að hika ekki
við að fara þessa leið.
Mörgum hefir oft fundist, að íslendingum væri ekki fær vegur til fullkomins sjálfstæðis, vegna þess, að þeir gætu
ekki varið strendur landsins; en jeg hefi
135*
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sóknarrjetti háttv. þm. Dal. (B. J.). Ef
háttv. þm. Dai. (B. J.) vill endilega fá
fram mitt álit, er fyrirspurn, þingsköpum samkvæmt, vegur til þess.
Um sjálfa tillöguna þarf ekki mörg
orð. Hún 'er auðvitað sprottin af góðum vilja háttv. þm. N.-ísf. (Sk. Th.), til
þess að strandgætslan verði sem best af
hendi leyst. Jeg er ekki jafn viss um
það, að till. sje heppileg, sjerstaklega þar
sem komið er fram lagafrv. skylt þessari
till., um að auka landhelgissjóðinn með
ákveðinni árlegri upphæð. Það frv. fer
í alt aðra átt en till. háttv. þm. N.-ísf.
(Sk. Th.), og samþykt hennar gæti
trauðla komist í samræmi við framgang
þess frv. Vitanlega er hægt að hugsa
sjer, að það sje tilgangur ‘ háttv. þm.
N.-ísf. (Sk. Th.) að auka strandgætsluna
á þennan hátt, þangað til landhelgissjóður væri orðinn svo stór, að bann
gæti annast útgjöldin til strandgætslunnRáðherra: Háttv. fiutningsm. till. ar, en jeg er hræddur um, að það kynni
á þgskj. 42 (Sk. Th.) beindi, að því er að verða lagt Nd. til ámælis, hún sökmjer virtist, fyrirspurn til mín. Jeg uð um ósamkvæmni við sjálfa sig, ef
heyrði því miður ekki alla ræðu hans, þessi tillaga yrði samþykt, jafnframt
vegna þess, að jeg var inni í Ed. En landhelgissjóðsfrv. Enn freinur er það
mjer skildist fyrirspurnin vera á þá nokkuð óviðfeldið, að vera alt af að tala
leið, hvort jeg teldi að Danastjórn mundi um sjálfstæði annáð veifið og að við
rísa upp á móti því, ef við samþyktum sjeum sjálfir færir um að annast landlög, sem heimiluðu landhelgissjóðnum helgisvarnirnar, en vera svo hitt veifið
lántöku til þess, að hann gæti látið að fara fram á aukinn stuðning til
smiða strandvarnarskip. (Skúli Thor- strandvarnauna frá Dönum.
oddsen: Já, fyrirspurnin var á þá leið).
Jeg segi þetta ekki vegna þess, að
Jeg get ekki svarað spurningunni, svo mjer megi ekki á samastanda, þótt till.
feginn sem jeg vildi, hefi ekki hugmynd verði samþykt; hún fer ekki fram á
um, hverju Danir myndu svara, enda neitt, sem jeg get ekki vel reynt að
ekki haft tilefni til þess að grenslast gjöra.
eftir þvi. En fari þingið þess á leit við
mig, þá færi jeg það auðvitað í tal.
Bjarni Jónsson: Jeg skal ekki
(Bjami Jónsson: Hvað álítur ráðherra vera myrkur í máli, en lýsa því þegar
sjálfur?). Jeg er að svara fyrirspurn yfir, að jeg er ósamþykkur till. þeirri,
háttv. þm. N.-ísf. (Sk. Th.). Hvað jeg er hjer liggur fyrir. Jeg vil ekki skora
álít persónulega, getur engar upplýsing- á Dani, að auka skipastól sinn hjer við
ar gefið um það, sem að er spurt — og land. Jeg vildi miklu fremur skora á
jeg er ekki hjerna fyrir neinum rann- þá, að taka heirn til sín þenna dall,

nú sýnt fram á, að ekki þarf það að
vera oss steinn í götu.
Ef hæ«tv. ráðherra heldur á hinn bóginn, að Danir vilji hafa strandvarnirnar
sjálfir á hendi, þá er sjálfsagt, að ýta
svo við þeim, að þeir framkvæmi þær
þá þannig, að þær verði oss að verulegu gagni.
Því er og ekki svo varið, að Danir
hafi strandgæsluna á hendi fyrir oss íslendinga eina, heldur hafa þeir hana og
á hendi fyrir sjálfa sig og Færeyinga,
alla þá tið, sem vjer leyfum, að þeir
njóti jafnrjettis við oss á landhelgissvæðinu, að því er til fiskveiðanna hjer við
land kemur.
Jeg skal svo ekki fjölyrða frekar um
málið að sinni. Jeg vil að eins stinga
upp á, að því verði vísað til nefndarinnar sem skipuð var í frv. um landhelgissjóðinn.
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sem hefir verið að skrölta hjer undanfarin ár, okkur til lítillar þurftar. Hann
hefir alt af verið talinn eftir af Dana
hálfu; þeir hafa kallað það hjálp til Islendinga, að hann hefir skrölt hjer á
milli hafna, Eeykjavíkur og Hafnarfjarðar, og Danir hafa jafnvel sagt, að
þeir væru að framkvæma einhvem
imyndaðan herradóm hjer á sjónum með
honum. Hefir það komið fram hjá sumum stjórnmálamönnum þarlendum, eins
og t. d. fytrverandi forsætisráðherra
Neergaard í ræðu, sem hann hjelt einu
sinni út af ákæru, sem kom fram á íslenska viðskiftaráðunautinn. Það væri
æskilegt, að þessi eini vottur þessa
herradóms hyrfi hjeðan sem fyrst.
Ef
háttv. flutnm. (Sk. Th.) þykir það betra,
þá 8kal jeg ekkert hafa á móti þvi, að
málið fari i nefnd, en mjer þykir óliklegt, að 8ú nefnd geti gengið að því.
Jeg sje, að hæstv. ráðherra er horfinn
— jeg þurfti að spyrja hann að dálitlu.
Jeg gegndi fram i ræðu hans áöan, ekki
af því, að jeg ætlaði að halda yfir honum neinn rannsóknarrjett, heldur til
þess, að komast hjá því að halda ræðu.
Jeg víldi vita það, hvort hæstv. ráðh.
telur, að það gæti komið til mála, að
Danir færu að skifta sjer af þvi, þótt
íslendingar gjörðu út skip til strandgætslu á eigin kostnað. Slík afskiftasemi ætti engan rjett á sjer og væri hin
stakasta óhæverska, ef danskir valdhafar
reyndu að koma í veg fyrir þetta eða
láta það lita svo út, sem þeir hefðu
nokkurn rjett eða vald til slíkra afskifta. Jeg vildi heyra, hvort hæstv.
ráðherra væri ekki á sama máli og jeg
um þetta.
Jeg vil enda ræðu mína á því, að
mjer fjell vel í geð hin óprentaða uppástunga háttv. þm. N.-ísf. (Sk. Th.) um
að auka þennan sjóð, til þess að hægt
væri að koma því i framkvæmd, að við
tækjum að okkur varnirnar. Þá væri

það bara timaspursmál, að taka lán upp
á hinn vaxandi sjóð. Því ætti að flýta
sem meat, og hygg jeg, að þess yrði þá
ekki langt að bíða, að við fengjum jafngóðar varnir og við höfum nú, þar sem
ekki er nema eitt skip, og það hefir
jafnvel fyrirskipun um, að eyða ekki
nema ákveðnu tonnatali af kolum á
skrölti sinu milli hafna.
Guðmundur Hanuesson: Jeg
býst við, að háttv. þm. telji það auðveldara, að vjer tökum að oss strandvarnirnar sjálfir en það í raun og veru
er. Jeg hefi leitað mjer upplýsinga um
kostnaðinn við úthald eins gætslubáts á
stærð við vænan botnvörpung, eg komist að raun um, að hann er því nær
helmingi meiri en jeg gjörði ráð fyrir
1906, og gjört er ráð fyrir í tillögu
þessari; í stað 50 þús. kr. á ári verði
ekki komist af með minni upphæð en
90 þús. kr. Kolin ein mundu t. d.
kosta ca. 50 þús. kr. á ári. Fyrir þessu
hefi jeg orð manns, sem vel er kunnugur botnvörpuútgjörð. Jafnvel þótt
hægt væri að nota skipið jafnframt sem
æfingaskip fyrir sjómannaskólanemendur, sem þó mundu verða talsverðir
erfiðleikar á, þá verður samt ekki hjá
því komist, að borga mörgum föstum
mönnum kaup, og þetta eykur kostnaðinn að muo. Ef árleg útgjöld verða
90,000 kr. við eitt strandvarnarskip, þá
er það auðsætt, að strandgætslusjóðurinn
muni ekki vaxa hratt, eftir að vjer
tækjum að gæta landhelginnar, þó honum væru lagðar 30,000 kr. á ári. Þessi
upphæð segði lítið til útgjörðar á einu
gætsluskipi.
Að sumu leyti getum við verið Dönum þakklátir fyrir strandvarnirnar. Þær
hafa gjört talsvert gagn, eins og sjest
af sektum þeim, sem árlega greiðast
landssjóði fyrir landhelgisbrot.
Vjer verðum að gjöra oss það ljóst,
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þegar vjer erura að tala urn að taka að
oss strandvarnir, þá tjáir ekki að
byggja á öðru en áreiðanlegum tölum.
Jeg hygg, að fjárhagur vor sje svo
þröngur, því miður, að oss veitist þetta
fullerfltt enn sem komið er, þó ókleift
sje það engan veginn. En það gleddi
mig, ef við gætum framkvæmt þessa
hugmynd, og hefðum sjálfir bolmagn til
þess að halda uppi vörnunum.
Tillaga sú, er hjer liggur fyrir, er að
mínu áliti óheppileg; Danir mundu taka
henni illa, og hún er í ósamræmi við
það, að vjer stefnum að þvi, að taka
að oss strandferðirnar sjálflr.
Ráðherra: Mjer virtist það á hv.
flutningsm. (Sk. Th.), að hann hefði
fengið það svar, sem hann hafði óskað,
við fyrirspurn sinni. En nú hefir hv.
þm. Dal. (B. J.) risið upp og auðsjáanlega ætlað að >klerama« mig. Hann
spyr mig um það, hvort jeg telji, að
það geti komið til mála, að dönsk
stjórnarvöld færu að skifta sjer af því,
að við Islendingar gjörðum sjálflr út
skip til strandvarna. Jeg var búinn að
Begja það áður, að jeg vissi ekkert um,
hvað Danir mundu gjöra; jeg hefði ekki
leitað hófanna um það. Hvaða skoðun
jeg hefi persónulega, er fræðilegt atriði,
sem ekki kemur þessu máli við, og
mjer kemur ekki til hugar, að vera að
lengja umræðurnar með að tala um.
Vilji háttv. þm. Dai. (B. J.) vita hana,
þá getur hann borið fram fyrirspurn
þar að lútandi á þingskapalegan, rjettan
hátt. En jeg get trúað þvi, að Danir
telji sjer málið ekki óviðkomandi. Þeir
hafa svo margar aðrar skoðanir á sambandi landanna en við.
Benedikt Sveinsson: Jeg get
ekki fylgt þessari tillögu, jafnvel þótt
jeg skilji vel tilgang flutningsmanns með
henni, að það sje ekki nema rjettlátt,

að láta Dani finna, hvað þessi yflrráð
kosta, sem þeir eru alt af að tala um.
Þeir vilja halda dauðahaldi í þenna
rjett, sem þeir þykjast hafa yfir landinu, en tíma samt engu til að kosta.
Jeg hefi þess vegna alt af verið mótfallinn þvi, að Islendingar borguðu Dönum með sektafje landssjóðs tillag til
strandgætslunnar, meðan það fengist ekki
viðurkent, að vjer værum einráðir um
landhelgisvarnirnar. Jeg hefi ekki talið
rjett, að ísland ljetti undir með Dönum,
til þess að beita valdi og ofríki.
Fyrirspurn háttv. þm. Dal. (B. J.) til
hæstv. ráðherra um það, hvernig hann
liti á rjett Dana í þessu máli, var alveg
óþörf, vegna þess, að skoðanir hans
sjást skýrar í ritum hans, t. d. Rjettarstöðu Islands. (Ráðherra: Þar með er
ekki sagt, að Danir sjeu á sömu skoðun). Vjer vitum um skoðun Dana, en
jeg vænti þess, að hæstv. ráðherra haldi
sínum fyrri skoðunum og sæki þetta
mál, 8em alíslenskt löggjafarmál.
Fyrst þessi tillaga er fram komin, þá
tel jeg rjett, að hún sje athuguð í nefnd,
og þar sem þegar hefir verið kosin
nefnd í landhelgissjóðsfrumv., þá tel jeg
einlægast, að vísa þessu máli til þeirrar nefndar.
Það þýðir ekki að fara hjer mikið út
í kostnaðinn; það atriði getur ekki orðið
rannsakað við þessa umræðu. Dálítið
mun það samt hafa verið athugað, og
get jeg um það efni skirskotað til smágreinar, sem birtist í Andvara fyrir svo
sem þrem árum.
Jeg tel það ekki brýna nauðsyn, að
taka við strandvörnunum í ár eða að
ári, vegna þess, að ágangur botnvörpunga verður miklu minni fyrst um sinn,
vegua ófriðarins. Það er nú búið að
sökkva fjöldanum öllum af botnvörpuskipum, og þó að ófriðurinn taki bráðum enda, sem óvist er um, þá tekur
það talsverðan tíma að smlða ný skip,
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Þessu máli bráðliggur því ekki á, enda
er timinn nú óheppilegur að kaupa
strandvarnaskip, þar sem skipasmíð er
bæði erfið og dýr.
Eins mætti i þessu sambandi drepa á
það, hvort ekki væri heppilegt, að landið eignaðist kafbát til strandvarna. Jeg
veit ekki, hvað hann mundi kosta; hann
þyrfti ekki að vera stór eða eins vel
úr garði gjörður og kafbátar ófriðarþjóðanna, en gæti kotnið að góðu haldi
og komið lögbrjótum að óvörum. Einn
bátur slikur væri meira virði en margir
ofansjávarbátar. Þetta er engin tillaga,
en að eins bending, sem varpað er fram
til athugunar. Það eru ekki mörg ár
siðan slik hugmynd mundi talin mesta
heimska, — »islenskur« og »kafbátur«
mundi til skamms tima hafa verið talin
ósamrýmanleg hugtök —, en nú er okkur þó vaxinn svo fiskur um hrygg, að
enginn mun telja slíkt fjarstæðu.
Jeg skal svo ekki orðlengja rnálið
frekara, en vænti þess, að tillögunni
verði visað til landhelgissjóðsnefndarinnar.
Bjarni' Jónsson: Jeg er svo óheppinn, þegar jeg yrði á hæstv. ráðherra,
að hann heldur alt af, að það sje einhver hrekkur — jeg sje að setja hann
í >klemmu«. Jeg hjelt satt að segja, að
við hæstv. ráðherra værum svo sammála í þessu máli, að hann hefði getað
látið sjer nægja að svara fyrirspurn
minni játandi. Enda þótt jeg þekki
skoðanir Einars Arnórssonar i þessu máli
af skrifum hans, þá þótti rajer gott að
heyra, að hann væri sama sinnis, er hann
sæti i þessum sessi, og vænti því, að
hann svaraði spurningu minni með einu
»jái«.
Það er svo, að ekki virðist mega
brjóta upp á nýjum lögum, því að allir
þykjast þurfa að flýta sjer heim til sín
af þinginu. Þess vegna er ástæða til

að leita fyrirspurna hjá hæstv. ráðherra,
til þess að gjöra þeim ekki gramt í geði,
sem vilja halda heim. En jeg skil ekki,
að hæstv. ráðherra vilji það heldur, að
jeg komi fram með fyrirspurnina á þann
hátt, sem fara má samkvæmt þingsköpum.
Sveinn Björnsson: Jeg get sagt
eins og háttv. þm. Dal. (B. J.), að mjer
þykir till. benda í öfuga átt við það,
sem jeg hjelt, að íslendingar væru nú
að hugsa um. Sjálf stofnun Landhelgissjóðsins bendir á það, að vjer ætlum
oss að taka að oss strandvarnirnar sjálfir, og nú liggur hjer fyrir þinginu annað frumv., sem bendir í sömu átt, og
heldur vill hraða oss á þessari leið en
gefast upp við hana, enda álít jeg að
hún sje gagnlegri og hagfeldari en þótt
vjer fengjum 1 eða 2 báta, slíka sem
hjer er stungið upp á í þessari till.
Vegna þessa, og með þvi líka, að
ástæða er til að hraða því, að vjer tökum að 088 strandvarnirnar, vegna þess,
að okkur vantar einnig bæði skólaskip
fyrir skipstjóraefni og spítalaskip, — en
hugmyndin er, að sameina megi þetta
þrent —- þá hygg jeg, að þessi tillaga
myndi heldur verða til þess, að draga
áhugann frá hinu, og þannig fresta framgangi málsins. Það kemur og fram, að
menn vilja helst snúa sjer að frumv.,
en ekki taka i streng með tillögunni,
enda verður málið miklu hreinna, ef
það er gjört.
Flntnm. (Skúli Thoroddsen):
Jeg hefi ekki ástæðu til að tala mikið
út af umræðum þeim, sem orðið hafa
um þessa þingsályktunartillögu. Jeg
þóttist benda rækilega á það í fyrri
ræðu minni, að tilgangurinn, með tillögu
þessari, vœri, meðal annars, sd, aO knýja
fram svar frá Dönum um þaS, hvort vjer
fengjum ekki aö taka sjálfir afi oss strand-
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varmrnar, án mótspyrnu af hálfu Dana.
Því að vilji þeir ekki til þeirra leggja
það, sem vjer getum sýnt og sannað, að
með þarf, þá verfium vjer auövitað sjálfir
afi heimta, afi vjer fáum afi hafa þær á
hendi, sem vjer best getum.
Till. er því í samræmi við þarfir, og
óskir þjóðarinnar, og auðvitað höldum
vjer áfram, að efla Landhelgissjóðinn,
eftir sem áður. En jeg hygg, að margir landsmanna muni verða orðnir ærið
óþolinmóðir, ef þeir ættu að bíða þangað
til hann væri orðinn nógu öflugur til
þess, að geta, án lántöku, látið smíða
báta þá, sem vjer þurfum, og kostað útgjörð þeirra.
Jeg skal játa, að mjer er það ekki
vel ljóst, hvað útgjörðin myndi kosta,
eða hvort það er t. d. nokkuð nærri
lagi, sem háttv. 1. þm. Húnv. (G. H.)
gat upp á. En vjer gætum vel byrjað,
þótt vjer hefðum jafnvel ekki nema 1
—2 báta, og sist ætti oss að vera það
um megn, að styðja Landhelgissjóðinn
svo, að hann gæti þó innan skamms
staðið straum af þeim. Sektir, sem og
fje fyrir upptækan afla, og veiðarfæri,
ætti að verða nóg til þess, að kosta útgjörð annars þeirra, að minsta kosti.
Jeg skal svo ekki fjölyrða frekar um
þetta, en að eins halda því fram, að tillögu þessari verði vísað til Landhelgissjóðsnefndar, og jafnframt, að íhuguð
verði tillagan um lántöku, og loks, að
að nefndin íhugi það sem rækilegast,
hvort ekki sje brýn nauösyn á
því, að lengrasje gengið í fram
lðgum úr landssjóði til landhelgissjóðsins en farið er fram
á í fruinvarpinu, svo að landhelgisvarnirnar verði sem fyrst svo úr garði
gjörðar, sem nauðsyn krefur.
ATKVGR.:
Málinu vísað til Landhelgissjóðsnefnd-

ar með 12 : 8 atkv., en þá nefnd skipuðu þeir
Magnús Knstjánsson,
Matthías Olafsson,
Benedikt Sveinsson,
Jón Jónsson,
Sigurður Gunnarsson.
Umræðum frestað.
Á 16. fundi í Nd., mánudaginn 26.
júlí, var till. tekin til frh. einnar
u m r. (A. 42, n. 86).
Framsögum. (Matth. Ólafsson):
Þegar hafa orðið nokkrar umræður um
þetta mál.
Fyrir nefndinni vakti það, að láta þá
skoðun koma fram, að vjer leitum ekki
frekar á náðir Dana en vjer þurfum.
Nefndin lítur svo á, að hjer sje um mál
að ræða, er oss beri sjálfum að takast
á hendur. En að fara fram á þetta við
Dani nú, biðja um mörg skip til strandvarna, þegar alt er í ófriði, er alveg
gagnslaust. Jeg skil það ekki, að þeir
menn, sem halda því fram, að stöðulögin gildi hjer ekki, fari í alvöru að gjöra
kröfur samkvæmt stöðulögunum.
Skúli Thoroddsen: Jeg hefði —
málefnisins vegna — getað búist við
þeirri kurteisi af háttv. nefnd, að hún
hefði látið málið óútrætt, látið það sofna,
i stað þess, að taka svo í strenginn, sem
hún gjörir.
En nú heflr nefndin kosið, að ráða
háttv. deild til þess, að fella till. mina,
um landhelgisvarnirnar, og get jeg þá
— eftir atvikum — einnig felt mig
mjög vel við þau afdrifín, — vel unt
henni þess heiðursins, er af því hlýtst.
Háttv. þm. V.-ísf. (M. Ó.) sagði, að
vjer »leituðum á náðir Dana«, ef vjer
samþyktum tillögu þessa, og svo smáa
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vill hann sist, að vjer, stórmennin(!)
gjörum oss.
En til þessa er því að svara, að því
fer þó mjög fjarri, að vjer snúum oss
til Dana, sem krjúpandi beiningamenn,
þar sem vjer höfum r jett til þess, að
krefjast þess, að þeir inni vel af höndum verk, sem þeir eru skyldir til að
sinna, — skyldir, að leysa vel af hendi,
í endurgjaldsskyni fyrir það, er vjer látum þá njóta jafnrjettis við osa, að þvi
er notkun landhelginnar hjer við land
snertir.
En fyrst nefndin vill fella tillöguna,
þá er nú alt á hennar ábyrgð, hvernig
sem um strandvamirnar fer. Jeg hefí
bent á þann veginn, er eigi verður
neitað, að að gagni gat komið, og fæ
eigi meira að gjört.
Sami háttv. þingm. (M. Ó.) sagði enn
fremur, að nefndin vildi, að vjer tækjum sjálfír strandvarnirnar i vorar eigin
hendur. En á hvem hátt? Það sýna
best umræðuraar um Landhelgissjóðinn,
sem jeg get þvi látið mjer nægja, að
skirskota til. Þær sýna það, að nefndin vill láta alt dankast, sem verið hefír,
og timir jafnvél eigi, að leggja svo fram
fje, til efiingar Landhélgiggjóðnum, gem
nauðgynin þó lerefur, eigi timinn, sem
liður, uns hann er nokkurs verulegs
megnugur, ekki að verða alt of langur.
En nefndin um það. Jeg þvæ þá
mínar hendur.

þeim, er feli I sjer viðurkenningu vora
á slikum rjetti. Og þvi er jeg ósamþykkur þessari tillögu. Jeg vil einskis
jafnrjettis unna þeim, vil heldur, að
landið sje varnarlaust, enda er það
svo, þótt þeir hafi hjer þessa skel sína,
sem liggur allajafna inni á höfnum og
gjörir ekkert. Jeg vil ekki, að Danir
gjöri nokkurn hlut fyrir okkur, nema
vjer greiðum þeim peninga fyrir, og
gætum vjer þá alveg eins gjört samninga við aðrar þjóðir, t. d. Norðmenn,
um strandvarnir hjer. Það væri rjettast að bjóða þær út, svo að vjer fengjum sem best kjör. En það, sem mjer
gjörir, að jeg vil sist leita til Dana um
þetta mál, er það, að Danir lita á þetta
öðrum augum, skoða land vort sem
skattland sitt, er þeim sje skylt að verja.
Þess vegna eigum vjer ekki að semja
við þá um þetta, að þeir hafa aðra
skoðun og vjer myndum ekki komast
að svikalausum samningum.
Með þessum formála greiði jeg atkvæði gegn tillögunni og öllu því, sem
fer i sömu átt.
Skúli Thoroddsen: Háttv. þm.
Dal. (B. J.) gleymir þvi, að Danir hafa
þenna rjett fyrir sig og Færeyinga,
eftir núgildandi islenskri löggjöf, og
meðan lögunum er ekki breytt, og rjetturinn tekinn af þeim, þá eru þeir ekki
of góðir til þess að borga fyrir hann,
þ. e. leysa landhelgisvarnimar hjer við
land viðunandi af hendi.

Bjarni Jónsson: Jeg er sömu
skoðunar sem háttv. þm. N.-ísf. (Sk. Th.),
að þótt Danir legðu þetta fram ogjafnATKVGR.:
Þingsályktunartill.
A. 42 feld með
vel meira, þá væri það ekki of mikið
fyrir þann veiðirjett, sem þeir hafa haft 15: 2 atkv.
hjer, þótt aldrei höfum vjer veitt þeim'
hann. Hvorki Danir nje nokkur önnur
erlend þjóð hafa nokkurn rjett til veiði
hjer í landhelgi. Og þess vegna vil jeg
ekki, að vjer fáum nokkum hlut frá
Alþt. 1915. B. HI.
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3. Slysfaramal.
A 27. fundi í Nd., laugardaginn 7.
ágúst, var útbýtt
Tillögu til fnngsdlyktunar urn miUiþinganefnd i slysfaramálum. (A. 254. [Frá
sjávarútvegsnefnd]).
Á 28. fundi í Nd., mánudaginn 9.
ágúat, var tillagan tekin til meðferðar,
hvernig ræða skuli.
Forseti stakk uppá einni umr., og var
það samþykt án atkvgr.

Á 30. fundi í Nd., miðvikudaginn 11.
ágúst, var tillagan tekin til e i n n a r
umr. (A. 254, 293).
Framsm. (Matthías Ólafsson):
Svo sem hv. deild mun vera kunnugt,
hefir nú legið fyrir þrem þingum, frv.
um líftryggingu sjómanna. Það hefir
ekki fundið náð fyrir augum þingsins,
og málið er óútkljáð enn. Um alt land
hafa heyrst raddir í þá átt, að málið
þyrfti að framkvæma sern fyrst. Fiskifjelag íslands tók málið fyrir á fiskiþinginu i sumar, og skoraði á þingið
að taka málið fyrir, og fá skipaða rnilliþinganefnd, til þess að semja lagafrumv.,
sem lagt yrði fyrir næsta Alþingi. Menn
bjuggust við þvi, að á þann hátt mundi
málinu betur borgið, bæði að því leyti,
að [milliþinganefnd myndi ganga betur
frá því, heldur en þótt einstakir menn
færu að semja frumv., jafnvel þótt
kunnugir væru, og eins myndi frumv.
ef til vill verða fleirum að geði, ef það
væri þannig til komið. Sjávarútvegsnefndin hjer á þinginu gat ekki annað
en fallist á, að þetta væri nauðsynjamál, sem ekki mætti lengur slá áfrest.
Hún komst að þeirri niðurstöðu, að ekki
myndi þurfa fleiri en 3 menn í nefndina, bæði myndi það mun ódýrara en
5 manna nefnd, og gæti jafnframt gjört
sama gagn.

Tillagan, sem við berum fram, er i
tveim liðum, 1. á nefndin að koma fram
með ráðstafanir, til þess að afstýra slysförum og 2. að semja frumv. til laga
um slysatryggingar, einkum slysatrygging sjómanna.
I slysatryggingarfrumv. ætti að vera
ákveðið, hvað borga skyldi, ef maður
slasast eða ofkælist á sjó, svo og ef hann
deyr. Með öðrum orðum, lögin eiga að
ná yfir alt, sem komið getur fyrir manninn á sjónum, svo sem heilsubrest, slys
eða dauða.
Nú er komin hjer fram breyttill. frá
tveimur háttv. þingmönnum. Þar er
farið fram á, að engin milliþinganefnd
verði sett til að rannsaka þetta mál,
heldur verði það falið landsstjórninni.
Frá hverjum er svo þessi brtt. komin?
Hún er komin frá tveimur bændum, sem
sæti eiga hjer á þingi. Frá mönnum,
sem vitanlega geta ekki haft neitt vit
á slíku máli sem þessu. Frá mönnum,
sem líklega hafa aldrei á sjó komið.
Auðvitað varðar ekki miklu, hvaðan
málin koma, en viðkunnanlegra fyndist
mjer, að mál eins og þetta komi frá
þeim, sem vita hvar skórinn kreppir,
en ekki frá landbændum. Ætli landbændur að halda áfram, að vega i þenna
sama knjerunn, þá finsí mjer skörin
vera farin að færast um of upp í bekkinn.
Jeg ætla ekki lengur að tala fyrir
tómum bekkjum, en það væri æskilegt,
að hæstv. forseti ljeti kalla menn inn,
áður en atkvæði verða greidd um þetta
mál, svo að hægt verði að sjá, hverjir
eru með og hverjir á móti sjómannastjettinni. Jeg skal svo ekki bæta við
öðru en þvi, að jeg óska eftir, að nafnakall verði haft um brtt. á þingskjali
293.
Gaðmundur Hannesson: Jeg
vona, að háttv. framsögum. (M. Ó.) taki
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það ekki illa upp fyrir mjer, þótt jeg
geti ekki orðið honum samraála um
þetta mál. En jeg hygg, að þessi milliþinganefnd, sem hann vill láta skipa,
gjöri ekki sjerlega mikið gagn, þótthún
komist á.
Það er sjáanlegt hverjum manni, að
ekki minka slysin, þótt milliþinganefnd
sje skipuð. Orsakir slysfaranna þekkjast allvel, og til þess að finna þær, þarf
tæpast að skipa nefnd. Ekki heldur
nægir lagasmið ein, til þess að draga
úr hættunni, sem yfír sjómönnunum
vofír.
Nefndin gæti bent á, að slysfarir væru
oft að kenna ofdirfsku og óaðgætni, en
getur hún þá bætt úr þessu?
Jeg vil benda háttv. framsögum. (M.
Ó.) á, að mikil líkindi eru til, að slysfarirnar minki með bættum útvegi, t.
d. munu slysin ekki vera nærri þvi eins
tið á botnvörpungunum og stærri mótorbátum, eins og á minni og lakari bátum og seglskútum, sem við höfum siglt
á hingað til. En útvegurinn breytist
smátt og smátt, og milliþinganefnd gæti
ekki haft nein áhrif á það, hvort það
verður langt eða skamt þangað til, að
allur fiskiútvegur verður rekinn á vönduðum og hæfílega stórum skipum.
Jeg vona, að með tímanum komi hjer
við land upp góðar bafnir, og þá er
ekki vafasamt, að slysin fara fækkandi.
Mjer er ekki skiljanlegt, að milliþinganefnd geti gjört neitt verulegt,
sem gæti orðið þessu máli tii góðs, og
því vil jeg fremur visa málinu til stjómarinnar, en helst að háttv. framsögum.
(M. Ó.) tæki till. aftur.
Bjðrn Hallsson: Jeg og háttv.
samþingismaður minn (J. J.) höfum leyft
okkur að koma fram með brtt. við þessa
tillögu. Hún er á þgskj. 293. Að við
höfum kQmið fram með hana, er eftki

sprottið af óvild til þessa máls, eins og
mjervirtist háttv. framsögum. (M. Ó.)
gefa í skyn. Heldur er það sprottið af
'þeirri ástæðu, að við töldum þetta fjársparnað, þar eð stjórnin rnyhdi geta gjört
sama gagn í þeasu máli, sem milliþinganefnd. í það minsta væri ráð að reyna
þá leið fyrst, og skipa þá á næsta þingi
slíka nefnd, ef stjórnin hefði ekki getað
unnið að undirbúningi og rannsókn málsins.
Það hefir verið svo með þær milliþinganefndir, sem skipaðar hafa verið,
síðan við fengum löggjafarvaldið i vorar hendur, að þær hafa gefíst misjafnlega, en hins vegar kostað raikið fje,
3—10 þús. kr. hver. Við hefðum þó
ekki horft í kostnaðinn, hvað þessa nefnd
snertir, ef við hefðum verið sannfærðir.
um gagnið af nefndarskipuninni, en það
erum við alls ekki. Við viljum reyna
að vísa málinu til stjórnarinnar og vita,
hvort hún getur ekki búið það undir. Ef
það reynist henni ekki fært, þá er að fara
aðra leið siðar.
Jeg heyrði háttv. framsögum. (M. Ó.)
segja, að landbændur hefðu ekkert vit á,
hvað það væri, sem krepti að sjómönnunum. Jeg játa það, að jeg er ekki
sjómaður, en mjer fínst jeg þó samt sem
íður geta gjört mjer grein fyrir þvi,
hvort nefnd geti unnið til þarfa í þessu
máli eða ekki. Sje ekki, að það þurfi
neinn sjómann til þess. Hins vegar er
það ekkert leikspil að skipa hverja milliþinganefndina eftir aðra. í fyrra var
skipuð nefnd i launamálin, og verður
hún vafalaust dýr, hver sem árangurinn
verður. Svo mikið er víst, að þingið
verður að gæta hófs i þessu efni, vegna
fjárhags landssjóðs.
Háttv. frarasögum. (M. Ó.) ætlaðist
vist til, að það væri hefnd á okkur, að
haft yrði nafnakall um tillöguna. Jeg
get frætt banu á þvi, að mjer er ekk136*
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ert illa við, að baft sje nafnakall. Jeg
mun að sjálfsögðu greiða atkvæði með
breytingatillögunni, og falli hún, mun
jeg greiða atkvæði móti aðaltillögunni
og ekki roðna mikið.
Ffamsm. (Matthías Ólafsson):
Mjer skildist á háttv. 1. þm. Húnv. (G.
H.), að hann vissi talsvert um orsakir
til slysanna. Það má vel vera, að hann
viti eitthvað um það, en jeg verð að
benda honum á, að það er ekki nóg, að
hann viti einn um slíkt. Stjórnin veit
ekkert um orsakirnar og hefir engin
tök á að rannsaka slikt, og þvi er ekkert vit i að visa þessu máli til hennar.
Eða hvernig er hægt að búast við því,
að stjórnin geti rannsakað, t. d. hve
mikla >barlest< þurfi að hafa i skipi, til
þess að óhætt sje að sigla þvi um höfin.
Stjórnin getur vitanlega ekki haft slik
mál, sem þetta til meðferðar, þvi að til
þess að slik rannsókn komi að notum,
þarf hún að vera framkvæmd af sjerfróðum mönnum.
Háttv. 1. þm. N.-Múl. (B. H.) hafði
það á móti nefndarskipuninni, að milliþinganefndir væru alt af dýrar, kostuðu
alt að 10 kr. Mig minnir, að háttv. 1.
þm. Húnv. (G. H.) reikni mannslífið
hærra en 10 þús. kr. Svo að ef nefndin með tillögum sinum bjargaði þótt ekki
væri nema einum einasta manni, þá
væri þó samt beinn hagur að nefndinni.
Háttv. 1. þm. N.-Múl. (B. H.) sagði
einnig, að hann vildi fyrst leita fyrir
sjer með að vísa málinu til stjómarinnar, og yrði ekkert gagn að því, þá vildi
hann reyna að finna einhver önnur ráð.
Já, jeg hefi heyrt þetta áður. Það er
gamla islenska ráðið, að draga alt á
langinn. Háttv. þm. lætur sem sjer
sje ant um málið, en vill þó ekki fylgja
þeim, sem árum saman hafa kynt sjer
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málið. Hann vill fara krókaleiðir, til
þess að drepa það.
Ef að háttv. þm. (B. H.) kæmi fram
með tillögu um að skipa milliþinganefnd
i landbúnaðarmálum, þá dytti mjer ekki
í hug að vera á móti honum í því. Jeg
mundi skoða það sem svo, að hann hefði
betra vit en jeg á þörfinni. Slíks hins
sama ætlast jeg til af honuin í sjávarútvegsmálum, að hann þá fylgi þeim,
sem honum eru vitrari í þeim efnum.
Háttv. sessunautar mínir rjettu mjer
hjer þingtiðindin 1913. Þá kom fram
hjer i deildinni sams konar tillaga þeirri,
sem hjer liggur fyrir. Þá vissi jeg ekki
hvað fólst í slysatryggingu, og þvi var
jeg á móti máligu, og færði fram sömu
ástæður og háttv. andmælendur mínir
núverandi. Jeg kannast fúslega við, að
mjer skjátlaðist þá, og jeg get bætt því
við, að mjer þykir engin minkun í að
kannast við það. Jeg get þvi fengið
háttv. sessunaut minum (1. þm. Arn.)
þingtíðindin aftur.
Mjer þykir leitt að hæstv. ráðherra
skuli ekki vera viðstadddur, því jeg býst
við, að hann hefði sagt eitthvað um
þetta mál.
Jeg get bætt því við, áður en jeg setst
niður, að verði brtt. á þgskj. 293 samþ.
þá tel jeg aðaltillöguna vera orðna
gagnslausa, og jeg býst þá við, að jeg
taki hana aftur.
Jón Jónsson: Það er ekki rjett
hjá háttv. framsögum. (M. Ó.), að till.
á þgskj. 254 sje gagnslaus, ef tillagan á
þgskj. 293 verður samþykt. Þótt stjórnin sjálf geti ef til vill ekki undirbúið
málið, þá getur hún samt sem áður
fengið aðstoð annara til þess. T. d. getur hún fengið upplýsingar hjá ráðunaut
Fiskifjelagsins, sem jeg veit að er mjög
fróður um alt, sem lýtur að sjávarútveginum, og myndi efiaust ekki telja
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eftir sjer að láta allar upplýsingar, sem
hann gæti, í tje. Eins mundi stjórn
Fiskifjelagsins fús til að gefa stjórninni
upplýsingar og flskifjelög út um land.
Jeg mótmæli þeirri aðdróttun háttv.
framsögumanns (M. 0.), að við þm. N,Múl. höfum komið fram með þessabrtt.
til að bekkjast til við sjávarútveginn.
Tillagan er fram komin af sparnaðarástæðu. Og jeg vil henda háttv. framsögurn. (M. O.) á, að einmitt tveir landhændur hafa flutt mikilsvert frumv., er
lýtur að sjávarútvegi, frumv. um breytingu á landhelgissjóðslögum. Það er
sleggjudómur að segja, að landbændur
hafi ekki vit á málum, er lúta að sjávarútvegi. Þeir eru skyldir til að kynna
sjer þau og gjöra það líka eftir föngum.
Jeg játa það, að það væri æskilegast
fyrir stjórnina, að skipuð yrði milliþinganefnd. En geti stjórnin, með aðstoð góðra
manna undirbúið málið nægilega, þá
væri öllu borgið og tilgangi háttv. sjávarútvegsnefndar náð. En landinu væru
sparaðar margar þúsundir króna.
Jeg get því ekki skilið, að sjávarútvegsnefndin vilji taka tillöguna aftur,
þótt brtt. yrði samþykt.
Guðniundur Eggerz: Mig langar til að segja nokkur orð um þetta
mál, áður en það verður afgreitt.
Hjer er ekki um neitt smámál' að
ræða. Það er að ræða um það, hvað
við getum gjört, til þess að afstýra því,
að fleiri farist nú hjer við land heldur
en í nokkru öðru landi í veröldinni, að
tiltölu við fólksfjölda. Það er enginn
leikur fyrir sjómennina okkar, að verða
að fara út i nærri hvaða veður sem er,
til þess að afla sjer matar, og það er
ekki nema sanngjamt, að Alþingi reyni
eftir mætti að vernda líf slikra manna.
Hjer er komin fram brtt. við tillöguna á þgskj. 254. Jeg býst við, að hún
sje fram komin mest af vanþekkingu

fiutningsmanna hennar á málinu. Þeir
eru, eins og kunnugt er, báðir bændur
uppi í sveit, og vita því manna síst, hvers
með þarf, i máli, eins og þessu, en það
er svo sem ekki ný bóla, að landbændur
sjeu steinar i götu fyrir sjávarútvegsmálum hjer á þingi. Jeg skil það vel, að þeir,
sem ekki kunna áralagið, hafi lítt vit á
máli, eins og þesSu, en jeg skil það
ekki, að þeir skuli ekki finna það sjálfír.
Það er ákveðið í tillögunni, að milliþinganefndin skuli undirbúa frumv. um
slysatryggingu sjómanna. Það hefir verið
svo á síðuBtu þingum, að ekki hefir
verið hægt að koma fram frumv. um
þetta efni, af því að þingin hafa ekki
álitið það nægilega undirbúið. Eina
ráðið, til þess að fá málið nógu vel
undirbúið, er að skipuð verði milliþinganefnd í því skyni. Það er ekki til neins
að visa málinu til stjórnarinnar. Hún
hefir nóg að gjöra og auk þess engin
skilyrði til að geta undirbúið slikt mál
af eigin ramleik. Það hefir verið bent
á, að hún gæti fengið aðstoð annara í
því efni. Það er rjett. En til þess
vantar hana fje. Og yrði henni heimilað fje í þeim tilgangi, þá er ekki
lengur til sú ástæða, sem hv. flutningsmenn breytingartillögunnar hafa borið
fram, að kostnaðurinn yrði minni. Eða
halda þeir, að stjórnin geti fengið menn
til þess að vinna fyrir ekki neitt.
Jeg skal svo láta útrætt um þetta
mál, en bæta þvi við, að jeg vona, að
tillagan á þgskj. 254 verði samþ. óbreytt.
Stcfán Stefánsson: Því miður
gat jeg ekki verið viðstaddur, þegar
tillaga þessi kom fram og var rædd i
sjávarútvegsnefndinni, sökum þess, að
jeg hafði löngu áður boðað til nefndarfundar í landbúnaðamefndinni, og var
því þar við bundinn á sama tima. En
hvað tillöguna snertir, þá er jeg því
mótfallinn, að milliþinganefnd sje sett
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í þetta mál, eins og jeg hefí stundum
áður verið á móti milliþinganefndum,
þegar jeg hefí ekki getað sjeð, að beina
nauðsyn bæri til, og álitið stjórnina ekki
síður geta gefið þinginu upplýsingar og
bendingar um þau mál, er einstökum
þingmönnum hefir þá verið falið, með
sjerstakri nefndarsetningu. Og í þessu
tilfelli er jeg enn þá ekki sannfærður
um, að milliþinganefnd muni geta gjört
meira gagn en stjórnin, fái hún aðstoð
kunnugra manna, sem hún auðvitað alt
af getur ieitað til. En þessi tilhögun
álit jeg að verði að mun kostnaðarminni
fyrir landssjóð, heldur en að hafa hjer
fasta menn mánuðum saman, má ske
suma miður vel starfinu vaxna. Það er
þvi einungis af þessari ástæðu, að jeg
er milliþinganefnd mótfallinn, en alls
ekki af þvi, að jeg vilji ekki, að málið
upplýsist sem best, og ráðstafanir verði
gjörðar til þess, að draga úr hættunni,
ef það sýndist mögulegt. En þó menn
viti, af hverju slysin hljótast, þá er jeg
þó mjög hræddur um, að mönnum muni
veita erfitt að fyrirbyggja þau. (Guðmundur Hannesson: Alveg rjett).
Háttv. 2. þm. S.-Múl. (G. E.) talaði
mikið um, hve ilt og sorglegt væri, að
sjá sjómenn leggja út að vetrarlagi og
berjast við vond veður, án þess að geta
hjálpað þeim eða verndað líf þeirra. Þetta
er að visu alveg rjett, en geti ekki
þessir menn, sem best þekkja sjóinn,
og hver fyrirhyggja er nauðsynleg fyrir
sjómanninn og þann atvinnuveg, sem
hann stundar, hjálpað sjer, þegar í vandann er komið, hvað myndu þeir þá
geta, sem i landi sitja? Við vitum lika,
að tii eru ýms bjáiparmeðul, til þess að
vama slysum, en mjög fá þeirra eru
notuð. T. d. bárufleygurinn, sem er
svo handhægur og talinn nauðsynlegt
öryggisáhald, mun þó vera notaður af
sárafáum, að þvi er jeg best þekki til.
En þegar jafnauðveld og handhæg tæki

eru sáralitið notuð, þá má ætla, að
fyrirskipanir um önnur torveldaii og
dýrari öryggisráð verði forsómuð. En
sje hægt að hjálpa þessu við, þá er
síður en svo, að jeg vilji leggja nokkurn stein I götuna fyrir það. Það, sem
mjer finst, að maður ætti að gjöra i
þessu máli, er að fela stjórninni það til
undirbúnings fyrir næsta þing; þvi sje
milliþinganefnd ekki bráðnauösynleg,
þá vil jeg ekki, að kastað sje út fje til
slikra starfa að óþörfu. Sjái landsstjórnin bins vegar, er hún hefir leitað álits
fróðra manna um þessa hluti, að tiltök
sjeu að ráða þó nokkra bót á þessari yfirvofandi hættu, þá mundi jeg
alls ekki hafa á móti því, þótt þóknun
yrði greidd til þess manns eða þeirra
manna, er stjórnin kveddi sjer til aðatoðar.
Jeg mun þvi fylgja brtt. á þgskj. 293,
og fái hún samþykki deildarinnar, þá
aðaltillögunni á þgskj. 254, en falli
brtt., þá sje jeg ekki, að jeg géti fylgt
tillögunni á þgskj. 254. Jeg vildi geta
þessa af þvi, að tillágan er komin frá
sjávarútvegsnefndinni, án þess, að á
henni sjáist annað en að nefndin liafi
verið einhuga um hana.
Ráöherra: Jeg hefi reyndar ekki
hlýtt á umræðurnar, en háttv. þingm.
V.-ísf. (M. 0.) mun hafa beint til mín
einhverri fyrirspurn, viðvikjandi þvi,
hvernig stjórnin liti á þetta mál. Jeg
er því miður ekki neinn sjerfræðingur
i þessu efni, og get því ekki talað um
það af miklum kunnugleika. Ef brtt.
á þgskj. 293 verður samþykt, þýðir það
sama sem að fela Btjórninni aðgjörðir i
þessu raáli. Þess er nú fyrst að geta,
að stjómarráðið heflr ekki í sinni þjónustu neinn þann mann, er hafi sjerþekkingu i þessu efni. Það, sem stjórnin mundi þá gjöra, yrði að leita til annara manpa, og þá helst til stjórnar
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Fiskifjelagsins, því á öðrum mönnura á
stjómin ekki völ, eða hefir að minsta
kosti ekki rjett til að snúa sjer til annara, i þvi skyni að njóta aðatoðar þeirra.
En það má segja, að hún hafi rjett til
að snúa sjer til Fiskifjelagsins, því það
nýtur styrks af almannafje. Jeg get
ekki sagt neitt um það, hve góðum
kröftum Fiskifjelagið hefir á að skipa,
nje að hve miklu leyti stjóm þess getur unnið að þessu máli. En jeg býst
við, að það hafi háttv. þm. V.-ísf. (M.
O.) í sinni þjónustu, og ef til vill einhverja menn aðra, sem færir ajeu um
að vinna þetta verk. Jeg veit ekki
heldur, hversu mikið verk þetta er, en
sje verkið mikið, þá er það nokkuð há
krafa, sem kom fram hjá háttv. 2. þm.
N.-Múl. (J. J.), að menn ynnu það fyrir
ekki neitt. Menn eru ekki vanir þvi
nú á tímum, að vinna ókeypis; menn
gjöra það ekki fyrir einstaka menn og
ekki heldur fyrir landið.
Jeg get ekki gjört mjer miklar vonir
um, að stjórnin ein geti átt mikið við
þetta mál, þegar af þeirri ástæðu, að
til þess brestur hana sjerþekkingu. Hvort
eða að hve miklu leyti Fiskifjelagið er
fært um að sinna þvi, get jeg ekki sagt
neitt ’ um, eins og jeg tók fram áðan,
en það er einsætt, að tryggingin fyrir
því, að verkið verði vel unnið, er miklu
meiri, ef ákveðnir menn verða skipaðir
til að vinna það. Ef stjórnin fær heimild til þess, verða hæfir menn væntanlega fáanlegir. Það er rjett, sem háttv.
2. þm. S.-Múl. (G. E.) tók fram, að það
dugar ekki að skora á stjórnina að
gjöra hitt og þetta, sjerstaklega þegar
um alveg sjerfræðileg mál er að ræða.
Stjóroarráðið hefir nóg að gjöra, og
jafnvel meira en það getur komist yfir.
Það dugar ekki að vera að samþykkja
eina þingsályktunartillöguna eftir aðra,
og sumar um mikilsverð málefni, og

halda, að stjórnin geti afkastað öllu
saman milii þinga.
Háttv. 2. þm. Eyf. (St. St.) tók það
frain, að hann vildi heimila stjórninni
að verja einhverju fje til þessa máls,
eða rjettara sagt, að hann vildi veita
stjórninni uppgjöf saka eftir á, þótt hún
verði einhverju fje til þesa, án þess að
tiliagan um milliþinganefnd yrði samþykt. Mjer virðist það þá koma nokkuð i sama stað niður, hvort milliþinganefnd er skipuð eða ekki, ef stjórnin
má hvort sem er verja fje til þessara
rannsókna. En það mætti reyndar alt
af segja eftir á, að það hafi verið ódugnaður af stjóminni, að fá aðra menn til
að vinna starfið. Jeg endurtek það að
lokum, að ef þingið vill fá tryggingu fyrir
því, að verkið verði vel af hendi leyst,
þá er skynsamlegast að samþykkja tillöguna á þgskj. 254 eins og hún liggur
fyrir.
Bjðrn Hallsson: Jeg vil ekki
lengja umræðurnar mikið, en fyrst hv.
2. þm. S.-Múl. (G. E.) ljet svo litið, að
víkja nokkrum vinsamlegum orðum
að háttv. samþingismanni minum og
mjer i ræðu sinni, þá verð jeg að svara
honum með örstuttri athugasemd. Hann
brá okkur um vanþekkingu i þessu raáli.
Það er nú ekki neitt nýtt, að heyra
slíkt frá þeim háttv. þingmanni, enda
þótt ræðurnar, sem frá honum koma,
sjeu að jafnaði þær grunnskreiðustu og
leiðinlegustu, sem fiuttar eru í þessari
deild. Eigi að síður hljóma þessi vanþekkingarbrigsl oft frá honum, en maður verður að virða honum það til vorkunnar, þótt hann hafi svo mikið traust
á sjer, að hann áliti, að hann geti kent
öðrum. Ep gallinn er, að kennarahæfileikana vantar með öllu, og þekkinguna
líklega einnig. Hann sagði, að við vissum tæplega, hvað bátur væri og mynd-
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um ekki einu sinni kunna áralagið, en
jeg get fullvissað hann um það, að við
þorum að mæta honum í róðri hve nær
sem þingmanninum svo sýnist. Gn þetta
er nú aukaatriði, og skal jeg ekki dvelja
við það lengur.
Jeg hefl ekki getað sjeð það á ræðum
manna, að þeir hafi á rökum bygt mótmæli sín gegn brtt. þeirri, sem við höfum flutt hjer, og get jeg fyllilega tekið
undir það með háttv. samþingsm. mínum (J. J.), að það er ekki af háttv.
flutningsmönnum, að taka tillöguna aftur, þótt brtt. verði samþykt, og því síður, að við flytjum hana til þess að drepa
málið, eins og framsm. komst að orði.
Stjórnin getur talsvert gjört í þessu
máli. Hæstv. ráðherra benti á, að
stjórnarráðið hefði mjög mikið að gjöra,
svo að vafasamt væri, hvort það gæti
bætt þessu við sig, en hann benti lika
á það, að stjórnarráðið gæti snúið sjer
til manna, sem hefðu vit á málinu, þar
á meðal til stjórnar Fiskifjelagsins. Það
er einmitt það, sem jeg hafði búistvið,
að stjórnin mundi gjöra. Jeg leit svo
á, að henni mundi vera innan handar,
að útvega sjer slíkt ráðuneyti, og jeg
get ekki ímyndað mjer annað en að
stjórn Fiskifjelagsins yrði fús til að láta
í tje allar nauðsynlegar upplýsingar, og
einnig mundi stjórnin mega vænta stuðnings frá háttv. framsögumanni i þessu
efni. Enda þótt hæstv. ráðherra þyrfti
að verja einhverju fje til að afla slikra
upplýsinga, mundi það verða langtum
minna heldur en milliþinganefnd kostaði.
Jeg vil ekki kannast við það, sem
háttv. 2. þm. S.-Múl. (G. E.) sagði, að
það væri orðin regla hjer á þinginu, að
bændur væru ætíð á móti öllu þvi, er
kæmi frá sjávarsíðunni. Það er sleggjudómur, eins og von var á úr þeim stað,
sem ekki hefir við nein rök að styðjast.
Við erum fullkomlega samþykkir því,
sem kemur frá sjávarsíðunni, ef við álit-

um það nauðsynlegt, og engu siður heldur en þvi, sem kemur frá landsveitunum. Einungis viljum við fara þá leiðina, að vísa þessu til stjórnarinnar,
vegna þess, að við teljum það fjársparnað, en sama tilgangi náð með þvi.
Jeg held það sje svo ekki fleira, sem
jeg þarf að svara, enda vil jeg ekki
lengja umræðurnar meira.
Framsöguni. (Matthías Ólafsson): Jeg skal vera stuttorður, en mig
langar þó til að svara háttv. 2. þm.
N.-Múl. (J. J.) nokkrum orðum. Sjerstaklega vil jeg athuga þann hugsanagang, sem kom fram hjá honum, þegar
hann talaði um, hvert stjórnin ætti að
fara til að leita sjer ráðuneytis. Fyrst
áleit hann, að stjóruin ætti ekki að fara
neitt, heldur ráða sjálf fram úr þessum
málum, en svo hallaðist hann að þeirri
skoðun, að hún ætti helst að snúa sjer
til Fiskifjelagsins. Til er stór nefnd,
sem heitir Alþingi. Myndi nú ekki
samkvæmt þessu vera rjett, að visa öllum þeirn málum, sem það hefír til meðferðar, beint til aðgjörða stjórnarinnar,
láta hana taka við allri málasúpunni.
Hún gæti svo fengið háttv. 2. þm. N.Múl. (J. J.) til að skeggræða við sig;
hann myndi sjálfsagt verða fáanlegur
til að leggja ráðin á fyrir lítið. Svona
kenningu vil jeg ekki heyra. Ef leita
þarf ráðuneytis manna, þá er sjálfsagt
að borga þeim, og það gæti farið svo,
ef stjórnin þyrfti að leita ráðuneytis
manna hingað og þangað, að það yrði
dýrara en nefnd, en á hinn bóginn er
enginn efi á því, að gagnið yrði langt
um meira, ef nefnd yrði skipuð. Stjórnin hefír sjálf sagt það. En það má
segja, að þá sje ullar leitað i geitarhúsi,
ef farið er til Fiskifjelagsins til að fá
það til að semja lög um slysatryggingu.
Það er ekki þess »fag<, og jeg veit
ekki til að það hafi neinum sjerfræðingi
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á að skipa i þvi efni. Til þess þyrfti
að fá menn, sem hefðu lagt sig beint
eftir þessu máli i lengri tíma, og slikum mönnum væri sjálfsagt að borga
vel.
Háttv. 2. þm. S.-Múl. (G. E.) mintist
nokkuð á, hvernig oft og tiðum væri
ástatt fyrir sjómönnunum, og tók háttv.
2. þm. Eyf. (St. St.) það illa upp fyrir
honum, og sagði, að menn á landi gætu
ekki gjört að þvi. Hann talaði um, að
setja löggjöf, sem ekki einungis beitti
sektum, heldur gjörði það óhugsandi, að
skip yrðu borguð, ef það sannaðist, að
þau hefðu ekki haft lýsi.
Það þarf
að vera strangt alt, sem til öryggis
á að vera. f Noregi er mönnum bannað blátt áfram, að fara á sjóinn, ef eitthvað vantar, sem ákveðið er, að til öryggis skuli hafa. Svo lengi sem við
gjörum það ekki hjer, hefir ekki verið
gjört alt, sem hægt er að gjöra, til þess
að koma í veg fyrir slys. Meðnefndarmenn minir eru allir á sama máli og
jeg um það, að rjett sje að taka tillöguna aftur, ef hrtt verður samþykt.
Að lokum vil jeg þakka háttv. 2. þm.
Eyf. (St. St.) fyrir framkomu hans í
þessu máli. í nefndinni sagði hann ekki
eitt >kvæk< á móti milliþinganefnd, og
það gengur næst þvi að vera ekki »fair<,
þegar hann kemur svo fram hjer i deildinni á eftir og leggur eindregið á móti
nefndarakipun.
Bjarni Jónsson: Jeg skal játa
það, að mjer finst þessi þingsályktunartillaga verða þýðingarlaus og út i loftið,
ef nú á að fara að visa þessu máli til
aðgjörða. stjórnarinnar. Jeg segi þetta
ekki af þvi, að svo stendur á, að jeg
er ekki stuðningsmaður núverandi stjórnar. Þvert á móti trúi jeg henni eins
vel eins og hverjum öðrum til að leysa
þetta starf af hendi. En jeg veit ekki
Alþt. 1915. B. III.

til, að nokkur sá maður sje í stjórnarráðinu, sem beri skynbragð á þetta fram
yfir aðra menn. Þar sem hjer er um
almenn slysfaramál að ræða, er þörf á
mönnum, sem kunnugir eru slikum málum i öðrum löndum og kunna að reikna
út alla máttuleika. Það verður að byrja
á þvi að rannsaka, hvað mikið kemur
fyrir af slysum, og reikca siðan út
hættuna hjer í hlutfalli við áhættuna í
öðrum löndum. Þá fyrst er grundvöllur fenginn til að byggja á. En svo er
að fá mennina til að reikna þetta út,
og teldi jeg sjálfsagt, að í slika nefnd
yrði skipaður maður eins og dr. ólafur
Danielsson, sem er gagnkunnugur og
þaulvanur öllum slikum reikningi. Enn
fremur yrði að skipa einhvern þann
mann i nefndina, sem hefði sjerstaklega vit á því, hvað í einstöku tilfelli
væri slysinu að kenna. Það er sjálfsagt, að setja sjerstaka nefnd í þetta
mál, ef nokkuð á að sinna þvi á annað
borð. Jeg skil ekki, hvers vegna menn
heldur kjósa það form, að fela stjórninni eftir eigin geðþótta, hverjar leiðir
hún fer til að afla sjer upplýsinga um
þessi efni.
Guðraundur Hannesson: Þvi
miður hafa umræðurnar ekki sannfært
mig um nauðayn milliþinganefndar. Jeg
vil. spyrja háttv. nefndarmenn, hvort
þeir geti virkilega búist við, að nefnd
manna geti afstýrt slysum hjer á landi.
Mjer mun verða svarað, að þeir geti
sett reglur til að fara eftir, og lagt
refsingu við, ef þeim yrði ekki hlýtt.
En bátar manna geta bilað jafnt fyrir
því, og illa trúi jeg þvi, þótt eitthvað
vantaði i svip af þvi, sem fyrirskipað
yrði til öryggis, en fiskur væri nógur,
að menn færu ekki á sjó, jafnt eftir
sem áður. Auðvitað er það eigi aðsíður alt annað en lofsvert, að fara á sjó,
137
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nema alt sje í góðu lagi. En það er
ekki til neins að setja strangar reglur
um slíkt, nema því að eins, að hægt
sje að hafa ríkt eftirlit. Það getur verið að Norðmenn geti það, en við getum
það áreiðanlega ekki. Þó eftirlitsmaður væri látinn fara um landið, þá myndu
erfiðleikarnir verða honum um megn
og hann fá, annaðhvort engu eða mjög
litlu til vegar komið. En það er annað, sem má gjöra. Það er auðvitað ekki
stórt, en gæti þó komið að góðu haldi
með timanum, og til þess þarf enga
milliþinganefnd.
Fiskifjelagið heldur
úti blaði, sem Ægir heitir. Mjer sýnist það vinnandi vegur, að fá hæfa
menn til að skrifa í það blað um orsakir slysa og leggja á ráð um, hvernig
slysum mætti afstýra. Enn fremur hefir Fiskifjelagið í þjónustu sinni ráðunaut, sem sjerstaklega á að kenna
mönnum meðferð og hirðingu mótorbáta, og hygg jeg, að leiðbeiningar þess
manns, myndu geta komið að miklu liði.
Hins vegar hygg jeg, að árangurinn af
nefndarstarfi hljóti að vera mjög tvísýnn.
Um siðari hluta tillögunnar, slysatrygginguna, er það að segja, að á því
máli hafa þingmenn ekki fremur vit
heldur en stjórnarráðið. Vátryggingamál eru alveg sjerstök fræðigrein og það
er algjörlega rjett, sem hv. þm. Dal. (B.
J.) benti á, að sjálfsagt væri, að dr.
Olafur Danielsson ætti sæti i þeirri
nefnd, sem fjallaði um undirbúning
þessa máls. Jeg býst við, að ef ætti
að semja hjer slík lög, sem í Noregi
gilda um þetta efni, þá þýrftum vjer
að leita upplýsinga í Noregi, og myndi
það greiðari vegur en nefndarskipun.
Jeg vil engan veginn gjöra litið úr
þekkingu sjávarútvegsnefndarinnar í
þessu máli, en jeg get ekki greitt atkvæði með því, sem mjer er ekki skilj-

anlegt, og nauðsyn nefndarskipunarinnar er mjer ekki skiljanleg.
Stetán Stefánsson: Jeg vil ekki
fara að yrðast við háttv. þm. V.-ísf. (M.
0.) út af þessu máli, en jeg get þó ekki
leitt hjá mjer að taka það fram, að það
er ekki rjett, þegar hann segir, að jeg
hafi ekki minst á það í nefndinni, að
jeg væri mótfallinn milliþinganefnd.
Um það get jeg vitnað til formanns
nefndarinnar. En það vil jeg ekkert
fullyrða um, hvort hann hafi heyrt það,
eða veitt því eftirtekt.
Annars er það dálítið undarlegt, hvað
hann leggur nú ínikið kapp á þetta
mál, þegar þess er gætt, að á þinginu
1913 var hann fremur mótfallinn milliþinganefnd í slysfaramálum.
Framsni. (Matthías Ólafsson):
Sök bítur sekan. Það sannast á háttv.
2. þm. Eyf. (St. St.). En jeg tel mig
hafa rjett til að heimta það, þótt
hann haldi ekki langar ræður, að hann
þó skýri svo greinilega frá áliti sínu,
að bann komi ekki á eftir í bakseglin.
Þó að jeg leggi kapp á þetta mál —
það getur verið, að það sje minn galli,
að jeg leggi kapp á þau mál, sem jeg
flyt — þá virðist mjer ekki ástæða til
að beita því sem vopni gegn málinu.
Hvað það snertir, að jeg hafi haft aðra
skoðun á þessu 1913, þá hefi jeg gjört
grein fyrir því áður, af hvaða ástæðum
það er.
Bjarni Jónsson: Jeg vildi gjarna
gjöra örstutta athugasemd. Menn hafa
sagt mjer, þó ekki hafi það verið í ræðu,
að jeg hafi farið með rangt mál, þar
sem jeg saði, að hægt væri að fá æfðan reikningsmann i >tarif«-reikningi.
En síðan jeg talaði þessi orð hefi jeg
fengið áreiðanlegar upplýsingar um
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þetta, og það sem mig minti, reynst
rjett að vera. Dr. Olafur Danielsson
hefir unnið að »tarif«-reikniugi hjá besta
reikningsmanni Dana i þeirri grein, og
ætlaði dr. Ólafur jafnvel að gjöra þetta
að lifsstarfi sinu. Hann væri þvi sliku
starfi fyllilega vaxinn. En það er rjett,
og verður varla móti mælt, að til þess
að hafa þess konar reikningsstarf á hendi
þarf sjerstaka kunnáttu. Það er því
ekki að ústæðulausu, að jeg nefndi þetta,
og það munu menn skilja. En gjöri
þeir það ekki, þá vildi jeg þó láta þessa
getið, til þess að það sæist þó siðar, að
einn þingmanna hefði þó að minsta
kosti vitað þetta.
ATKVGR.:
Brtt. 293 samþ. með 13 : 9 atkv.
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
nei:
já:
Bjarni
Jónsson,
Bjöm HaUsson,
Einar Arnórsson,
Eggert Pálsson,
Bened. Sveinsson, Guðm. Eggerz,
Björn Kristjánss., Hannes Hafstein,
Jón Magnússon,
Einar Jónsson,
Guðm. Hannesson, Magnús Kristjánss.,
Hjörtur Snorrason, Matthias Ólafsson,
Jóhann Eyjólfsson, Skúli Thoroddsen,
Þór. Benediktsson.
Jón Jónsson,
Sigurður Eggerz,
Sig. Sigurðsson,
Stefán Stefánsson,
Þorleifur Jónsson.

já:
Bjöm Hallsson,
Eggert Pálsson,
Einar Jónason,
Jón Jónsson,
Stef. Stefánsson,
Þorleifur Jónsson,
Þór. Benediktsson.

net.*
Bened. Sveinsson,
Bjarai Jónsson,
Björn Kristjánss.,
Einar Arnórsson,
Guðm. Eggerz,
Guðm. Hannesson,
Hannes Hafstein,
Hjörtur Snorrason,
Jóhann Eyjólfsson,
Jón Magnússon,
Magnús Kristjánss.,
Matthias Ólafsson,
Sig. Eggerz,
Skúli Thoroddsen.
Sigurður Sigurðsson greiddi ekki atkvæði, og taldist til meiri hlutans.
Þrír þingraenn fjarstaddir.

4. Kornvöruforði.
Á 28. fundi i Nd., mánudaginn 9. ág.,
var útbýtt
Tillögu til þingsályktunar um kaup á
komvöruforða til tryggingar landinu (A.
258).
Á 29. fundi i Nd., þriðjudaginn 10.
ágúst, var tillagan tekin til meðferðar
hvernig ræða skuli.
Forseti stakk upp á einni umr., og
var það saraþ. án atkvgr.

Matthías ólafsson: Jeg tekþingsályktunartillöguna aftur.
Stefán Stefánsson: Þá tek jeg
hana upp.
ATKVGR.:
Tillagari sjálf með áorðnum breytingum feld með 15 : 7 atkv. að viðhöfðu
pafnakalli, og sögðu

Á 30. fundi í Nd., miðvikudaginn 11.
ágúst, var tillagan tekin til einnar
u m r.
Forseti tók till. út af dagskrá.
Á 33. fundi í Nd., laugardaginn 14.
ágúst, var till. aftur tekin tU einnar
umr,
137*

2183

Þingsályktanir fallnar.

2184

Kornvörnforði.

Flutnm. (Siguiður Eggerz):
Norðurálfuófriðurinn geisar alstaðar í
kringum oss. Eftirlitið með kaupsiglingum til vor verður harðara dag frá
degi. Nú heyri jeg sagt, að skipum sje
boðið að koma við í einhverri höfn á
Englandi, og ef út af sje brugðið, megi
búast við kolaútflutningsbanni. Enginn
veit enn, hvernig stríðið getur snúist, og
enginn veit enn, hvaða skelfingar eiga
eftir að dynja yfir þjóðirnar. Vjer höfum enn sem komið er átt því láni að
fagna, að ófriðaröldurnar hafa nálega
ekki snert oss. Að vísu hafa vörur
stigið mikið í verði, og kjör þeirra
manna, sem af handafla lifa, hafa því
verið allörðug, en hins vegar hafa afurðir vorar til lands og sjávar verið í
geypiháu verði. Tilhneiging er því vitanlega rík í þá átt, að selja sem mest
af þessum afurðum, og þessi háttvirta
deild hefir ekki sjeð fært að gjöra þær
ráðstafanir, sem dragi úr þessum eðlilega
gróða, með því að veita greiðan aðgang
að þvi, að hefta útflutning þeirra.
Jeg held, að þessi stefna sje rjett, en
hún er vitanlega því að eins rjett, að
jafnframt sjeu gjörðar tryggar ráðstafanir til þess, að sjá fyrir þvi, að nægar
kornvörur flytjist til landsins. Og það
hlýtur þvi að vera alvarlegt ihugunarefni fyrir þingið, hvort nokkur hætta
sje á því, að flutningar geti tepBt.
Er nokkur slík hætta á ferðum?
Mjer heflr nú skilist, að svo margar
þjóðir geti flækst inn í ófriðinn og hann
geti orðið rekinn með svo miklum fjandakrafti, að hin breiðu sund, sem til íslands liggja, verði ótrygg yfirferðar.
Og jafnvel nú, er ekki með öllu vist,
að kornvörufarmar frá Ameriku kæmust hingað óteptir, nema sjerstakrar
verndar væri leitað. En hver veit líka
nema Amerika komist inn i ófriðinn, og
hver veit, hvaða áhrif það befir á aðflutninga hingað?

Leiðirnar til Danmerkur geta vitanlega lokast á hverri stundu. Og ef allar leiðimar lokast, þá vita allir, að
stórhætta er á ferðum. Ilættan kemur
ef til vill aldrei, og það væri best, en
hún getur lika komið i opna skjöldu, ef
alt verður látið reka á reiðanum.
Bóndinn, sem setur fje sitt ekki á heyforða sinn, heldur á þá trú, að forsjónin gefi honum góðan vetur, hann þykir
maður óvitur, og þingið er alt af við og
við, að reyna að setja lagaskorður við
slíkum ásetningi. Jeg skal nú að vísu
játa, að jeg hefí ekki mikla trú á slikri
lagasetningu, en sist ætti það þing að
skifta sjer af þeim sökum, sem væri
svo óhyggið, að skjóta jafnmiklu velferðarmáli eins og því, hvort matvæli
verða næg i landinu á komandi vetri,
— skjóta því frá sjer í þeirri von, að
stjórnin og forsjónin sjái landinu einhvern farborða. Því að það má öllum
vera ljóst, að engin vissa er á, að samvinna verði milli forejónarinnar ogstjóraarinnar um það mál.
Stríðið kemur ekki til vor í annari
mynd en þessari. Og það er skylda
vor að sporna við þvi, að slíkt geti orðið. Vjer megum ekki leggja oss og þjóð
vora i arma óvissunnar, láta reka á
reiðanum, og treysta því, að alt fari vel.
Vjer megum ekki friða samviskuna með
heimild þeirri, sem vjer gáfum stjórninni í dýrtíðarfrumvarpi þvf, sem samþykt var hjer, og nú er komið til háttv.
efri deildar. Ef vjer gjörum ekkifrekara, þá megum vjer ekki heldur ámæla
stjórninni, þótt hún dragi allar ráðstafanir þangað til sundin eru lokuð, því að
hún hefir vitanlega ekki minni tilhneigingu til að reiða sig á teningskastið en
þingið, enda eðlilegra, að hún sje ragari til stórræðanna en það.
Annare, satt að segja, þótt mjer virðist ekkert sjálfsagðara en að gjöra nú
þegar alvarlegar ráðatafanir i dýrtiðar-
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málinu, þá ber jeg kvíðboga fyrir því,
að slikar ráðstafanir dagi uppi i þeirri
hálfvelgju, sem stundum rekur höfuðið
upp á þe88u háa Alþingi og ruglar hreinura linum i stjórnmálum vorum.
Eu hvað sem nú þessu liður, vjer,
sem flytjum þessa tillögu, viljum ekki
taka á oss ábyrgðina af drætti i þessu
máli; hina -ábyrgðina, sem af þvíkynni
að leiða, að verðfall yrði á vörunni,
eftir að landssjóður befði keypt hana,
viljum vjer heldur taka á herðar vorar.
En satt að segja gjöri jeg ekki ráð
fyrir, að kvíðboga þurfi að bera fyrir
slikri verðlækkun, enda verður ekki
fyrir alt synt.
Fyreta spurningin, sem vaknar, er tillaga þessi er borin fram, er sú: Hvar
er fjeð? Og þessari spurningu hreyfði
hæstv. ráðherra í umræðunum um dýrtiðarmálið.
En fjeð er til. Samkvæmt ráðstöfun
Velferðarnefndar og fyrri stjórnar, eru
nú geymdar, að jeg hygg, um 600 þús.
króna i banka í Ameriku. Hálf miljón
af þessu fje var tekin i íslandsbanka að
láni samkvæmt heimild i fyrri dýrtíðarlögum, einmitt í því skyni, að fjeðgæti
verið til í Ameríku, þegar í harðbakkana slægi.
Fje þetta stendur með mjög lágum
vöxtum, c. 2%, en í augnablikinu er
hins vegar dollarinn svo dýr, að á því
græðist að mun, að fjeð var komið til
Ameriku á undan aðalverðhækkun dollaranna.
Fjármótbáran er þvi fallin, og auk
þess má geta þess, að þó þessu fje verði
varið tíl matarkaupa, þá er þó til gullforði i landinu, sem nokkru nemur. En
til þess að gullforðinn geti komið að
liði í þessu efni, þá verður gullforðinn
að vera í landinu, enda óverjandi að
leyfa að gullforðinn sje geymdur annarBtaðar.
Þá hefir sú mótbára heyrst gegn ráð-

stöfun þessari, að landið munaði svo
litlu, þótt matvara væri keypt fyrir
hálfa miljón króna. En þetta er ekki
rjett álitið. Vitaskuld er ekki, eins og
sakir standa, hægt að segja með neinni
vissu, hvemig verð er á matvöru nú;
en þótt ekki fengjust nema rúmar 2000
smálestir af matvöru, þá er það þó c.
*/e hluti af öllu, sem innflutt var til
landsins 1913, en þá voru innfiuttar 13
þúsund smálestir, og er það æðimikill
styrkur að grípa til, ef í vandræði rekur, þvi að fyrir oss flutningsmönnum
vakir, að matvöruforði sá, sem landið
kaupir, verði geymdur til tryggingar, og
ekki á honum tekið, fyrr en birgðir
kaupmannanna fara að þrjóta, að þvi
undanskildu, að fátækum mönnum verði,
þegar harðnar að, gjörður kostur á að
kaupa matvöru með innkaupsverði, eins
og farið var með kolasöluna siðasta ár.
Ein aðalmótbáran hefir enn heyrst
gegn tillögu þessari, sú, að þessi kaup
mundu draga úr viðleitni kaupmanna
til að birgja landið og að með þessu
væri gengið á hag verslunaratjettarinnar. En að þvi er hag verelunarstjettarinnar snertir, þá sýnist mjer ekki þurfa
að bera svo mjög kvíðboga fyrir henni,
því veralunaratjettin mun enn sem komið er yfirleitt hafa grætt á ófriðnum, en
þar sem matvöruforðinn á að geymast,
þá ætti það ekki svo mjög að draga úr
viðleitni kaupmannanna. Enda valt á
svona timum að reiða sig eingöngu á
verslunarstjettina, sem ef til vill hefir
ekki nóg bein i hendi.
Þá hefir sú mótbára komið fram, að
geymslustað vantaði fyrir kornforðann.
En þessi mótbára er þannig vaxin — svo
vandræðaleg i eðli sínu —, að hún ætti
tæplega að heyrast, því úrræðaleysið i
þessu landi væri þá búið að ná hámarki
sínu, ef engin tök væru á þvi, að geyma
vöruforða fyrir landið á ófriðarári; þá
mætti þó alt af búa til yöruakýli, og
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yfirleitt ef húsleysið væri hjer Þrándur
í Götu, þá væri þar með búið að kveða
niður allar ráðstafanir, sem gengi i þá
átt, að útvega landinu forða til lengri
tíma.
Og vil jeg hjer enn minna á það, sem
jeg tók fram i umræðunum í dýrtiðarmálinu. Ef vissa væri fyrir þvi, að
samgöngurnar hættu 30. nóv. i haust
og vöruforði væri boðinn 20. nóv. —
ef stjórnin svo neitaði vegna húsleysis,
að taka á móti kornforðanum, þá myndi
hún jafnvel fá bágt hjá þeim, sem vernda
hana með sjálfstæði sínu gegn títuprjónastungum.
Þá hafa enn heyrst mótbárur um það,
að tillaga þessi komi of snemma fram,
að hún hefði átt að bíða eftir heimildarlögunum, sem hjer eru á ferðini. Því
hefir verið haldið fram, að stjórnin geti
ekki keypt vörur samkvæmt þessari
ályktun einni. Ef stjórnin treystir sjer
ekki tii að fara eftir tillögunni einni,
þá bíður hún eftir heimildarlögunum, og
þeim má hraða. Jeg sje því ekki,
að þessi mótbára sje annað en ný tilhneiging til að finna ástæðu til að draga
alt á langinn og gjöra ekki neitt.
Þó ekki sje minst á kolakaup hjer í
tillögunni, þá er það síst af því, að vjer
teljum ekki brýna nauðsyn á, að hugsað
sje fyrir því, að sem mest sje flutt inn
kolum, því illa færi, ef siglingar teptust
til og frá landinu, vegna kolaleysis, og
reynslan frá fyrra ári sýnir ljóslega,
hve mikið gagn varð að kolakaupum
stjórnar og Velferðarnefndarinnar, því
fyrir þau kaup björguðust meðal annars
margir skipsfarmar á markaðinn. Og sú
reynsla verður væntanlega nægileg bending fyrir stjórnina til að ýta á kolamálið.
Það má vera, að ýmsum öðrum mótbárum en þeim, sem jeg hefi talið, verði
veifað gegn þingsályktunartillögu þessarri. En vitanlegt er það, að vjer, sem

minni hlutann skipura á þessu þingi,
getum ekki annað en komið með þær
tillögur, sem vjer teljum landi og lýð
hollar, en meiri hlutinn hefir vitanlega
líf þeirra í hendi sjer. En tillögur þær,
sem hjer eru á ferðinni, eiga, samkvæmt
eðli sinu, að standa fyrir utan pólitiska
vígvöllinn, enda vona jeg, að svo verði
litið á af fiestum, og treysti -jeg því, að
þessi tillaga eins og önnur tillaga, sem
borin var fram hjen í þessarri hv. deild,
verði ekki fórnað á þeim pólitíska offurstalla. Allar þjóðir svo að segja reyna
áð sameina sig um ófriðarráðstafanir, er
þær gjöra. Að dæmi þeirra eigum vjer
einnig að fara í þessu máli. Ekki veit
jeg, betur en bæði Danir og Norðmenn
leggi aðaláhersluna á að korntryggja
landið, og það man jeg, að þegar jeg
var í Kaupmannahöfn síðastliðinn vetur,
þá voru engin mál ofar á dagskrá en
slík kornvörutrygging fyrir landið. Vjer
erum skyldir að gæta allrar varúðar í
þessu máli, og stjórnin verður að
heyra ákveðinn vilja þingsins um það,
að velferð landsins sje ekki lögð undir
teningskast atvikanna.
Vjer viljum
tryggja landið svo með matvöi uforða,
að vjer getum horft ókviðnir í augu
vetrarins. — Jeg er sannfærður um, að
þetta er fastur og eindreginn vilji þjóðarinnar.
Pjetur Jónsson: Jeg bjóstvið, að
einhverjir fleiri mundu taka til máls út
af þessarri tillögu en hv. flutnm. hennar
(S.E.). Því miður er jeg ekki við því búinn að ræða mikið um þetta dýrtíðarmál, þar sem jeg hefi verið nokkuð mikið
önnum kafinn af öðru nú að undanfömu.
Jeg verð að játa, að dýrtíðarmálið sje
eitt af allra stærstu málunum, sem þetta
þing hefir til meðferðar, og jeg álít, að
það hafi komið í ljós við umræðurnar
hjer í Nd. um dýrtíðarfrv., að menn
hafi ekki lagt sig eins fram i þessu
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máli og átt hefði að vera. Jeg gjöri
ráð fyrir, að þessi þingsályktunartill.
sje fram komin fyrir það, að flutnm.
hennar (S. E.) hafí sýnst, að málinu hafi
ekki verið sint með eins miklum krafti
og hraða og þurft hefði. Jafnvel þótt
jeg sje að nokkru leyti sammála honum
i þessu, get jeg ekki fallist á tillöguna
eins og hún liggur fyrir.
Jeg er ekki viss um, að það sje alls
kostar rjett að skora á stjórnina að
kaupa þegar í stað korn, til þess að birgja
landið, án alls undirbúnings. Eins og
kunnugt er, er frumv. á leiðinni í gegn
um þingið, þar sem stjórninni er heimiluð lántaka, til þess að birgja landið
með nauðsynjavöru, bæði kórni, kolum,
salti o. s. frv. Jeg verð að taka þessa
till. svo, að með henni sje verið að
herða rneira á stjórninni en þetta frv.
gjörir, þegar það er orðið að lögum,
sem væntanlega verður innan skams.
Að öðru leyti er tillagan ekki um annað
en það, sem frumv. segir fyrir um.
Það, sem aðallega gjörir það að verkum, að jeg get ekki fallist á tillöguna,
er það, að jeg tel varhugavert, að stjórnin hrapi svo að kornkaupunum, að
nauðsynlegur undirbúningur farist fyrir.
Jeg álit, að hún þurfí áður að kynna
sjer, hvaða útvegi kaupmenn og kaupfjelög úti um landið hafi, til þess að afla
sjer vörubirgða fyrir veturinn. Jeg er
hræddur um, ef landsstjórnin gjörir nú
þegar, án alls undirbúnings, ráðstafanir
til forðakaupa, að það geti orðið til þess,
að þeir kippi að sjer hendinni, sem
annare mundu birgja landið upp á.
venjulegan hátt. Gæti þá farið svo, að
árangurinn yrði annar en til er stofnað,
og að komforðinn yrði, með þessu móti,
minni i landinu, í stað þess að vera
meiri.
Það er vitaskuld, að svo getur farið,
ef aðflutningar til landsins teppast alt í
einu, að ráðstafanir þær, sem kaupmenn

og kaupfjelög kunna að hafa gjört,
komi að engu haldi. En þetta sama
getur lika orðið, áður en ráðstafanir
landsstjórnarinnar komist i framkvæmd.
Jeg er alls ekki á móti skoðun hv.
flutningsm. tillögunnar (S. E.), að rjett
sje að hafa vakandi auga á þvi, að
ekki dragist úr hömlu að birgja Iandið
með nauðsynjavöru. En jeg vil ekki
heldur, að hjer sje rasað fyi ir ráð fram.
Jeg hygg, að engin ástæða sje til, að
vantreysta stjóminni í þessu efni, sjerstaklega þar sem innan skamms verður
kosin Velferðarnefnd henni til aðstoðar.
Jeg gjöri ráð fyrir, að undir eins og
nefndin er kosin, þá fari hún að leita
sjer upplýsinga um vöruforða í landinu
og þær ráðstafanir, sem kaupmenn og
kaupfjelög hafa gjört, til þess að útvega
vörur.
Þar sem jeg, eins og jeg þegar hefl
tekið fram, er að vissu leyti samþykkur efni tillögunnar, þá kann jeg ekki
við að greiða beinlinis atkvæði á móti
henni. Jeg vildi heldur víkja henni
hjá, á annan hátt. Mjer hefir þvi dottið í hug að bera fram rökstudda dagskrá, sem hljóðar á þessa leið:
1 þvi trausti, að landsttjómin, i
samrdði við vœntanlega Velferðarnefnd, annist i tima nauðsynlegar
og lögmoéttar róðstafanir gegn bjargarskorti, tékur deildin fyrir nœsta
mdl d dagskrd.
Ráðherra: Jeg skal reyna að vera
rajög stuttorður, enda ætti það að vera
hægt, því að ræða háttv. flutnm. (S. E.)
gaf ekki tilefni til svars í mörgum atriðum. Margt af þvi, sem hann sagði,
var alveg rjett, t. d. það, að mál eins
og þetta ættu að standa utan og ofan
við alla pólitiska flokka, i hvaða landi
sem væri. Um þetta er jeg honum alveg fyllilega samdóma, og vildi jeg
óska, að svo yrði hjer.
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Það var satt, sem háttv. flutningsm.
(S. E.) sagði, að í fyrra var sú alda
uppi, bæði í Noregi, Svíþjóð og Danmörku og sjálfsagt víðar, að birgja löndin upp með matvöru á rikiskostnað.
Hins vegar er mjer ekki kunnugt um,
hvort menn hafa nú fundið ástæðu til
að gjöra sams konar ráðstafanir. Nú
horflr þetta öðruvísi við en þá. Þegar
við sátum hjer á þinginu í fyrra, var
ófriðurinn að byrja. Þá var, eins og
líka eðlilegt var, óróinn og hræðslan
mest. Nú hefir færst miklu meiri ró
yfir ófriðinn og hræðslan mikið minkað. Þar með er ekki sagt, að rjett sje
og sjálfsagt að taka. öllu með svo miKilli ró, að ekkert verði gjört. Það dettur engum heilvita manni I hug. Hjer
er um það að ræða, hvaða afstöðu
þingið eigi að taka til þessa máls. Hv.
flutnm. (S. E.) sagði, að stjórnin þyrfti
að heyra vilja þingsins. Ef dýrtíðarfrumv., sem samþykt heflr verið hjer í
Nd. og afgreitt var frá Ed. í gær, verður að lögum, þá lít jeg svo á, aðstjórnin hafi fengið nægilega að heyra vilja
þingsins. Samkvæmt þessum lögum á
að kjósa 5 manna nefnd, á sama hátt
og í fyrra, stjórninni til aðsloðar og
ráðuneytis um allar framkvæmdir og
ráðstafanir, sem ófriðurinn gjörir nauðsynlegar. I fyrra, þegar hræðslan var
mest, voru gefin út sams konar lög, og
stjórninni og nefndinni í sameiningu
falið að gjöra þær ráðstafanir, sem í
þessu efni væru nauðsynlegar.
Þá sáu menn ekki ástæðu til að bera
fram sams konar tillögu og þessa, hvað
þá að samþykkja hana. Hvað er það
nú, sem gjörir það nauðsynlegt, að reka
meira á eftir stjórninni i þessu efni en
þá? Velferðarnefndin, sem væntanlega
verður kosin í sameinuðu þingi, verður
að sjálfsögðu skipuð trúnaðarmönnum
þingsins. Jeg býst ekki við, að þingið
hafi ástæðu til að vantreysta nefndinni,

fremur nú en í fyrra. Jeg býst við, að
I hana veljist jafngóðir menn og í tyrra
og með jafngóðum vilja á að gjöra skyldu
sina. Það má vitanlega segja, að nefndin verði skipuð skeikulum mönnum, eins
og. við erum allir. En nefndin í fyrra
var líka skipuð skeikulum mönnurn, og
þingið er sjálft líka skeikult, og jafnvel
háttv. flutnm. (S. E.). Ef þingið getur
ekki nokkurn veginn treyst þeim mönnum, sem það velur í Velferðarnefndina,
þá er það ekki ómaksins vert, að skipa
þá nefnd.
Tillagan er orðuð sera áskorun til
stjómarinnar. Má segja, að með því
að samþykkja hana sje ekki svo litlum
vanda Ijett af stjórninni i þessu efni.
Jeg vil þó benda á, að þó að tiilagan
nái samþykki hjer i Nd., þá er ekki
þar með sagt, að meiri hluti þingsins
standi á bak við hana. Tii þess að
samþykkja tillöguna hjer þarf ekki
nema 13 atkv. Ekkert er ura það víst,
hvernig Ed. litur á þetta mál. Eins
vist, að meiri hlutinn þar liti likum
augum á það og háttv. þm. S.-Þing. (P.
J.). Gæti því orðið hæpið fyrir- stjómina að fara eftir tillögunni, þó að hún
fiyti að eins i gegn um þessa deild.
Jeg skil vel, að háttv. fiutnm. (S. E.)
treysti ekki stjórninni eins vel til að
ráða fram úr þessu vandamáli og bann
treysti þeirri stjórn, þeirn manni, er að
völdum sat hjer á landi í fyrra. En
jeg vil benda honum á það, að engin
ástæða er til að væna væntanlega Velferðamefnd þvi, að hún gjöri ekki skyldu
sína. Og jeg get sagt það fyrir mig, að
ef jeg sit áfram í því sæti, sem jeg sit
nú i, þá mun jeg fara að ráðurn meiri
hluta Velferðamefndarinnar i flestum tilfellum, eins og háttv. flutnm. (S. E.)
gjörði i fyrra, þegar hann var ráðherra.
Tel jeg, að hann hafi farið þar rjett að.
Háttv. þm. S.-Þing. (P. J.) hefir tekið
skýrt fram þau varhugaverðu atriði, sem
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snerta kaupsýsluhlið þessa raála. Við
það hefi jeg engu að bæta. Út af því,
sem hann sagði, að stjórnin þyrfti að
kynna sjer, hve raikill vöruforði væri í
landinu og hvaða ráðstafanir kaupmenn
og kaupfjelög hefðu gjört, til þess að
útvega vörur, þá skal jeg taka það
fram, að stjórnin hefir þegar gjört gangskör að því, að afla sjer upplýsinga um
þetta. Sýslumönnum hefir verið simað,
eins og í fyrra, og þeir beðnir að senda
stjórninni skýrslur um þessi efni. Málið
horfir likt við mjer og háttv. þm. S.Þing. (P. J.), að varhugavert sje, að ráðast i forðakaupin, fyrr en þessar upplýsingar eru fengnar. Enda verður gengið eftir þvi, að þær komi sem fyrst.
Að öðru leyti sje jeg ekki ástæðu til,
að fara frekar út í málið að svo komnu.

un háttv. þm. S.-Þing. (P. J.) er fólginn
í þvi, að hann litur svo á, að ekki sje
nauðsynlegt að gjöra nú þegar ráðstafanir til þess, að tryggja landið með
kornforða. Hann lítur svo á, að óhætt
sje að biða. Ræða hans verður ekki
skilin öðruvisi en á þessa leið.
Eftir að stjórnin hefir heyrt slík orð
frá framsögumanni dagskrárinnar (P. J.),
og ef dagskrá sú, sem þessi háttv. þm.
(P. J.) bar fram, nær samþykki deildarinnar, þá má stjórninni vera vel um
vært, þó að hún hraði ekki mikið þessu
máli. Því hvað er þetta annað en bending til stjórnarinnar um, að óhætt sje
að fara að öllu með mestu hægð? Með
öðrum orðum, jeg get ekki betur sjeð
en að dagskráin gangi í þá átt, að óhætt
sje að láta reka á reiðanum og setja
alt á guð og gaddinn.
Flutnm. (Sigurður Eggerz):
Eins og jeg tók fram, þegar dýrtíðarJeg sje ekki ástæðu til að halda langa frumv. var til umræðu hjer í deildinni,
ræðu. I ræðu minni áðan mintist jeg á þá getum við ekki búist við því, að fá
flest þau mótmæli, sem nú hafa komið það tilkynt með fyrirvara, hve nær aðfiutningar teppast til landsins. Sist með
fram.
Háttv. þm. S.-Þing. (P. J.) talaði um, svo miklum fyrirvara, að þá sje nægur
að hann gæti ekki fallist á, að skora á timi til að birgja landið með matvælstjórnina, að kaupa kornforða handa um. Samgöngubannið kemur alt i einu,
landinu, án nokkurs undirbúnings. Mig ef það kemur, og að öllum likindum alfurðar á þessum ummælum háttv. þm. veg fyrirvaralaust. Eins og jeg hefi
(P. J.). í tillögunni stendur skýrum sýnt fram á, er það fyllilega á valdi
orðum, að skorað sje á landsstjórnina, þingsins að gjöra ráðstafanir til þess,
að gjöra ráðstafanir til að birgja landið að landið saki ekki, þó að samgönguupp með korni. Vitanlega hefir okkur bann detti yfir, og þess vegna alveg
flutningsmönnum tillögunnar ekki dottið óverjandi varúðarleysi, ef það lætur
i hug, að stjórnin ryki til að kaupa þær ráðstafanir farast fyrir.
kornið, alveg fyrirhyggjulaust og undirHáttv. þm. S.-Þing. (P. J.) mintist á,
búningslaust. Nei, við ætluðumst til, að áður en stjórnin rjeðst i þessi kornað hún ljeti framkvæma allar þær rann- kaup, þyrfti hún að afla sjer upplýsinga
sóknir, sem nauðsynlegar mætti telja, um þær vörubirgðir, sem til væru i
áður en hún færi að semja um kaupin. landinu, og þær ráðstafanir, sem kaupÞað var alls ekki meiningin, að hún menn og kaupfjelög hefðu gjört tilþess,
færi strax að sima eftir korninu, eftir að útvega vörur til vetrarins. Þetta
væri vitanlega gott og blessað. En jeg
fundinn i dag.
Aðalmunurinn á skoðun minni og skoð- býst þó við, að stjórninni takist aldrei
Alþt. 1915. B. III.

138

£195

Þingsályktanir fallnar.

£196

Kornvöruforði.

að fá ákveönar upplýsingar um þetta. legir á þetta og sagt, að ástandið væri
Það getur á ýmsan hátt farið i handa- ekki eins ískyggilegt og í fyrra. Enn
skolum. Og þó að háttv. þm. S.-Þing. fremur ber þess að gæta, að í fyrra
(P. J.) haldi það ekki, þá geng jeg út vorum við svo ókunnugir því, hverjfrá því sem gefnu, að kaupmenn og ar leiðir væri heppilegast að fara,
kaupfjelög landsins gjöri alt, sem í þeirra til þess að afia okkur matvöru, en siðan
valdi stendur, til að útvega landinu höfum við fengið reynslu í þessu efni,
forða, þó að stjórnin gjöri þær ráðstaf- og nú liggur ekki annað fyrir en að
ákveða, hvort við eigum að kaupa matanir, sem tillagan fer fram á.
Enda þótt stjórnin geti gjört þessar vöruna nú eða ekki.
ráðstafanir samkvæmt heimildarlögum,
Hæstv. ráðherra sagði, að nú yrði
þá þarf hún ekki að nota heimildina, bráðlega kosin velferðarnefnd, og þess
fremur en heuni sjálfri sýnist. Og það vegna værí ekki ástæða til þess, að
er ekki nema eðlilegt, að verði stjórnin þingið færi að gjöra slíkar ályktanir.
vör við, að Alþingi álíti ekki þörf á Jeg er alls ekki að vantreysta væntanráðstöfununum nú þegar, þá taki hún legri velferðarnefnd, en sjálfs er höndþá ákvörðun að bíða. Svo kemur vet- in hollust, og gjöri þingið sjálft ekkert,
urinn og kann ske sigiingabann, og þá sem dugir, þá eru ekki líkindi til þess,
eru það dagskrárflytjendur, sem bera að 5 manna nefnd, kosin af því, gjöri
ábyrgð á því gagnvart landsmönnum, það fremur.
að ekkert hefir verið gjört. Jeg vil
Enn fremur sagði hæstv. ráðherra,
ekki bera þá ábyrgð. Hæstv. ráðherra að æskilegt væri, að sams konar tillaga
sagði, að nú værí alt miklu rólegra en yrði borin fram í háttv. Ed., og það þvi
áður, og getur það verið rjett að sumu fremur, sem ætlast væri til þess, að varleyti. En ekki má samt gjöra of mikið ið yrði Va miljóu kr. til þessara kaupa.
úr þvi. Hafi verið hætta á ferðum í En jeg fæ ekki skilið það, ef þessi deild
fyrra, þá er hún engu síður fyrir hendi samþykti till., og ef það, sem hún fer
nú, nema fremur sje. Yfir stríðinu er fram á, er jafnframt leyft með heimengin ró; það harðnar stöðugt, og öll ildarlögum, að nokkur stjórn geti verið
þau úrræði, sem þjóðirnar beita, eru svo hrædd við að gjöra ráðstöfuninameð þetta^
hörð, að engum mun hafa dottið þau á bak við sig, heimildarlög, samþykt af
i hug í byrjun ófríðarins. Við höfðum öllu þinginu og áskorun frá þeirri deild,
ekki á seinasta þingi hugmynd um alla er mestu á að ráða um fjármál landsþá farartálma, sem yrðu á leið kaup- ins. Það er óverjandi skeytingarleysi
fara okkar. Okkur dreymdi ekki um af háttv. þm., að gjöra ekkert annað
tundurdufl á alþjóðasiglingaleiðum, og en halda langar ræður og segja svo við
að saklausum skipum yrði sökt af ófríð- stjórnina: »Gjörðu það, sem þjer sýnistc.
arþjóðunum. En reynslan hefir sýnt
Mjer skildist það á hæstv. ráðherra,
okkur þettta alt. Skilyrðin eru alt af að hann liti svo á, að jeg bæri fram
að harðna; nú seinast er komin fyrir- þessa tillögu vegna þess, að jeg hefði
skipun um það, að skip okkar verði að sjerstaka tilhneigingu til þess að sýna
koma við í einhverri enskri höfn, ef honum vantraust. Jeg tók það fram i
þau vilja ekki eiga það á hættu, að fyrri ræðu minni, að jeg liti svo á, að
verða skotin niður. Ef þingið væri ekki þessu máli væri svo varið, að það ætti
svona gagntekið og svæft af þessari að vera fyrir utan vígvöll stjórnmálmiklu ró, þá gætu menn ekki litið ró- anna. Mjer hefir ekkert vantraust dott-
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ið i hug með ílutningi tillögunnar, enda
Jeg verð að halda þvi fram, að nægifærði jeg ljós rök fyrir því, hversu legt sje af þingsins hálfu það, sem heimnauðsynlegt það væri, að útvega land- ildarlagafrumv. fer fram á. 2. gr. þess
inu nógar vörur. Mig furðar satt að gjörir ráð fyrir þvi, að stjórnin kaupi
segja á þvi, að stjórnin skuli ekki vera matvörubirgðir handa landinu, ef þörf
þakklát fyrir það að fá slika áskorun gjöríst, og heimilar henni að taka alt
frá þinginu. Hún heflr nóga ábyrgð að 1 milj. kr. lán í þeim tilgangi. Jeg
samt. Jeg segi fyrir mig, að jeg mundi álit það í aila staði rjett og sjálfsagt,
i sporum hæstv. ráðherra vera mjög að stjórnin farí nú þegar að grenslast
glaður yfir þvi, að hafa ákveðinn þing- eftir þvi, hvort hún geti fengið lánið,
viljann að baki mjer. Og það má hv. sem þarf, auk peninganna i Ameríku,
deild vita, að samþykki hún ekki till., og eins hvort hún megi vera án þeirra
þá getur hún ekki kastað steini á stjórn- peninga frá öðrum útgjöldum. Jeg hefl
ina, þótt hún vanræki eitthvað i þessu þá von, að þessi
noilj- kr. i Ameriku
sje handbær til kaupanna.
efni.
Jeg mintist á háttv. Ed. áðan. Jeg
Háttv. flutningsm. (S. E.) lagði þá
skal bæta þvi víð, að svo framarlega andstæðu þýðingu i dagskrána, sem
sem þessi tillaga verður samþykt bjer liggur hjer fyrir, að hún leyfði stjórni deildinni, þá verður sams konar til- inni að biða með þessar ráðstafanir von
laga borin frara í háttv. Ed.
úr viti. Það væri allóheppilegt, ef
Jeg skal svo ekki fara fleiri orðum samþykt dagskrárinnar yrði til þess, að
um þetta mái. Það verða mjer mikil lagður 'yrði þveröfugur skilningur í
vonbrigði, ef háttv. deild samþykkir hana. En jeg veit, að svo verður ekki.
ekki jafn sjálfsagða tillögu og þá, er Það var alls ekki meining min, að
hjer liggur fyrir. En fari svo, þá er biða ætti með það, að vinna að málinu,
ekki nema eðlilegt, að menn hæðist að fremur en það hefir verið meining hv.
fuglafríðunarlögunum, og telji þau sem flutningsm. (S. E.), að rjúka tilþess, að
tákn um alvöru þingsins i stærstu vel- kaupa birgðirnar undirbúningslaust. En
ef hætt er við, að lagður verði andstæðferðarmálum þjóðarínnar.
ur skilningur, bæði í þingsál.till. og dagPjetur Jónsson: Jeg skil illa skrána, þá teldi jeg það rjettast, að hv.
þenna ákafa háttv. flutningsmanns (S. flutningsm. tillögunnar tæki hana aftur,
E.), þvi að jeg fæ ekki sjeð, að okkur og væri jeg þá fús á að taka dagskrána
beri í raun og veru nokkuð i milli, að aftur, enda fjelli hún af sjálfu sjer. Þá
þvi er efni málains sneitir, nefnilega stæði frumv. eitt eftir, og yrði að lögþað, að stjórnin gjöri þær öryggisráð- um. Jeg hefl þá hugsað mjer ganginn
stafanir i þessu máli, sem nauðsynlegar i málinu eitthvað á þessa leið: Ráðsjeu. Háttv. flutningsm. (S. E.) aagði, herra hefir lýst yfir því, að þegar sje
að sá skilningur, sem mjer virtist rjett faríð að undirbúa málið af stjórnarinnað ieggja i tillöguna, að stjórnin ætti ar hálfu. Það er auðvitað ágætt. Svo
án undirbúnings að ráðast i þessi mat- verður bráðlega Velferðarnefnd kosin,
vörukaup, kæmi ekki til nokkurra mála. og kemur þá auðvitað fleira til athugEn sje svo, þá er ekkert, sem milli ber, unar. Jeg býst við, að háttv. flutnm.
annað en það, að jeg tel þá tillöguna (S. E.) verði i þeirri nefnd, og er þá
hægurínn hjá, að herða á stjórninni, ef
óþarfa,
13$*
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hún hraðar sjer ekki svo sem þörf er á. þó ís sje ekki til að dreifa, getur orðið
Þingið situr fram í september, svo að örðugt og óvíst, að ná vörunum frá
jeg fæ ekki annað sjeð en að það geti Reykjavík á sumar hafnir.
hert á stjórninni, hve nær sem því sýnMálið tekið út af dagskrá, eftir ósk
ist, ef þörf gjörist fyrir þinglok.
Háttv. flutningsm. (S. E.) sagði, að ráðherra og fleiri.
það væri á valdi þingsins, að taka ráð
i tíma. En hvaða ráð eru þetta, sem
þingið á að taka? Jeg hefi bent á það
Á 34. fundi í Nd., mánudaginn 16.
áður, að sú marg um talaða ráðstöfun
gæti orðið til þess, að kaupmenn keyptu ág., var till enn tekin til f r h. e i n nmikið minna korn, og svo gæti farið, að ar umr.
það, sem drægist frá af kornpöntunum,
Sveinn Björnsson: Jeg verð að
gæti numið meira en því, sem landið
útvegaði. Og þá væri illa farið.
segja, að mig furðaði, er jeg sá þingsJeg kann illa við það, að fá brýnslur ályktunartillögu þá, sera hjer liggur
hjá háttv. flutnm. (S. E.) um öryggis- fyrir til umræðu. Mig furðaði á, að
ráðstafanir. Jeg er eldri maður en hann, hún skyldi koma fram nú, þegar meira
og hefi nú í 30 ár aðallega fengist við en mánuður er liðinn af þingtimanum.
það, að hugsa um öryggisráðstafanir Það er eins og háttv. aðalflutningsmaðundir veturinn, raunar ekki fyrir alt ur hennar (S. E.) hafi fundið það nokklandið, en dálítinn part af landinu, stóra uð seint, að ástæða væri til að tryggja
sýslu. Og jeg er búinn að fá reynslu landið á þann hátt, sem tillagan fer
fyrir þvi, hvað þessar ráðstafanir kosta, fram á. Mig furðaði á því, að hún
og hvers virði þær eru.
skyldi koma jfam á þeim tíma, sem öllJeg hefi svo ekki miklu við að bæta. um er vitanlegt, að á ferðinni eru lög,
Jeg vil ekki fortaka það, að rjett gæti sem heimila slíka ráðstöfun. Og mig
verið, að draga kaupin ekki lengi, sjer- furðaði því meir, þar sem jeg vissi, að
staklega ef þau yrðu gjörð i samráði sama hv. þm. (S. E.) var kunnugt um, að
við kaupmenn og kaupfjelög út um land, lögin frá í fyrra, sem heimiluðu slíkar
svo að ekkert yrði dregið úr þeirra ráðstafanir, gengu úr gildi 7. júlí. Honvöruútvegunum. Við því vil jeg vara um er persónulega kunnugt um, að
menn.
hvorki þurfti að hvetja stjórnina nje
I þessu sambandi vil jeg nota tæki- Velferðarnefndina til þess, aðgjöraþað,
færið, til að minna á það, ef til útveg- sem lögin frá í fyrra heimiluðu. Stjómana á vöruforða kemur, af stjórnarinn- in og Velferðarnefndin ljetu sjer ant um
ar hálfu, að það er ekki heppilegt, að að gjöra allar þær ráðstafanir, sem
sá forði sje allur settur á land hjer í nauðsynlegar þóttu. Þess vegna er engReykjavík. Það gjörir vöruna dýrari, að in ástæða til að væna núverandi stjórn
þurfa að borga uppskipun og útskipun og væntanlega Velferðarnefnd þess, að
og fragt m. m. umfram fult verð hjer í þær sitji auðum höndum og gjöri ekki
Reykjavík. Það getur auðvitað verið, neitt.
að kalla megi alt landið trygt, ef vörMjer hefði fundist eðlilegt, að tillagan
urnar eru lagðar upp í Reykjavík, en kæmi fram, ef svo hefði verið, að heimsú trygging er ekki næg, ef t. d. Is ildarlög hefðu verið samþykt, og svo
kemur og hindrar samgöngurnar. Og hefði liðið langur timi, án þess að nokkr-
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ar ráðstafanir hefðu verið gjörðar. Þá
hefði tillagan átt fullan rjett á sjer.
Mig furðaði enn fremur á einu. Af
tillögunni sjálfrí verður ekki sjeð, hver
tilgangurínn er. Jeg get hugsað mjer
tvenns konar tilgang. Annar er sá, að
landssjórnin ætti að birgja landið upp
með korni, til þess að tryggja mönnum
nægan forða, ef í nauðir ræki, og hinn
er sá, aö gjöra nú þegar eða sem allra
fyrst ráðstafanir til að útvega kornið
með svo góðum kjörum, að hægt yrði
að selja landsmönnum það með viðunanlegu verði. Því það er hugsanlegt,
að kornverð yrði svo hátt, að almenningi yrði um megn að kaupa korn. Þetta
er ástæða, sem talandi væri um. En
slikt kemur ekki fram í tillögunni, og
jeg hefi ekki heyrt flutningsmann hennar geta um þennan tilgang. Það, sem
mjer hefir helst skilist á honum, er það,
að meiningin sje sú, að kaupa slatta af
korni, ekki til þess að selja landsmönnum það við ódýru verði, heldur til þess
að geyma það. Hægt er hugsa sjer, að
matvælaskortur yrði á miðjum vetri.
Á þá að selja mönnum kornið, og hvernig á að selja það ? Það er alt óákveðið
í tillögunni, og þegar af þeirri ástæðu
er erfitt að greiða atkvæði um hana.
Það er tæplega nægilegt, þótt háttv.
flutningsm. (S. E.) skýri þetta hjer við
umræðurnar. Tíllögunni þarf að breyta,
til þess að hægt sje að átta sig á, hver
meiningin er með henni. (Sigurður
Eggerz: Jeg tók það fram í framsögunni). Háttv. flutningsm. upplýsir þetta
þá aftur, ef það hefir skotist fram hjá
mjer.
Jeg vil beina þeirri spurningu til
hans: Er tilgangurinn sá, að birgja
landið upp með korni, til þess að landsmenn geti fengið það keypt við hæfilegu verði ? Eða er tilgangurínn að eins
sá, að kaupa birgðir og geyma þær, til

þess að hafa eitthvað að grípa til, ef
i nauðir rekur?
Annars vildi jeg stinga því að háttv.
fiutningsm. (S. E.), hvort hann sjái sjer
ekki fært að geyma tillöguna, þangað
til ástæða er til að koma fram með
hana. Það eru nú ekki margir dagar
þangað til Velferðarnefndin verður kosin. Þá tekur hún öll þessi máltllihugunar og gjörir þær margvislegu rannsóknir, sem hjer þarf að gjöra, áðuren
hægt er að taka tillöguna til greina, t.
d., hvort korn sje fáanlegt, hvar.það sje
fáanlegt og hvort skip sje fáanlegt til að
fiytja það. Það er bágt, að greiða atkvæði
um tillöguna, eins óljós og hún nú er.
Jeg vil bæta því við, út af ræðu hv.
flutningsm. (S. E.), að jeg álít það rangt,
ef ekki með öllu ósæmilegt, að draga
þetta mál inn í pólitíkina. Það voru
ögrunarorð, sem hann sagði, að þar
sem hann væri í minni hluta hjer á
þinginu, þá myndi meiri hlutinn að líkindum nota tækifærið, til þcss aðslátra
tillögunni. Þctta er tilraun tilaðdraga
málið inn í flokk.ipólitíkina, og það vil
jeg átelja.
Flutningsm. (Sigurður Eggerz):
Háttv. flutningsm. rökstuddu dagskrárinnar, þm. S.-Þing. (P. J.) sagði, að athuga þyrfti, hvort hægt væri að fá
peninga til þessara matvörukaupa, er
hjer væri um að ræða, og hvort landið
mætti þá vera án þeirra, ef þeir væru
fyrir hendi. Jeg skýrði frá því íframsöguræðu minni, að peningar væru
geymdir í Ameriku, er grípa mætti til,
og það svo miklir, að þótt */, miljón
króna væri varið til matvörukaupa, yrðu
samt afgangs um 100,000 krónur. Auk
þess má, ef í nauðirnar rekur, grípa tíl
gullforða íslandsbanka í þessu skyni,
samkvæmt tilætlun þingsins i fyrra, þar
sem seðlar tslandsbanka voru þá gjörð-
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ir óinnleysanlegir. Og þar sem mikið
af seðlum er nú i umferð, mun gullforðinn
meiri. En ef stjórnin hefirgefið íslandsbanka heimild til að geyma gullforða
sinn i Eaupmannahöfn, eins og heyrst
hefir, þá er það óforsvaranlegt og gagnstætt tilætlun þingsins 1914. Þvi að
fyrir því vakti, að auðið væri að gripa
til gullforðans, ef í harðbakkann slægi.
Jeg beini þessu að þinginu til þess, að
það gæti þess framvegis, að gullforðinn
sje geymdur hjer. Nú á tímum hafa
þjóðirnar vakandi auga með þvi, að
auka og tryggja sem best gullforða
sinn.
Háttv. þm. S.-Þing. (P. J.) talaði um
það atriði, hvort landið mætti vera án
peninga þeirra, er til þessara fyrirhuguðu matvörukaupa færi.
Ef landið má verja fje sínu til nokkurs, þá ætti það fyrst og fremst að
mega verja því til að tryggja það, að
landsfólkið liði ekki af matvælaskorti.
Þetta finst mjer deginum Ijósara.
Að því er snertir tilmæli hv. þm. (P.J.)
um það, að jeg taki aftur tillöguna og
vjer flutning8m., þá er svo langt frá
að jeg sjái ástæðu til þess, heldur finst
mjer enn meiri ástæða nú til þess, að
tillagan verði samþykt, svo að eytt
verði deyfð þeirri, er hvílir yflr dagskránni.
Að öðru leyti sje jeg ekki ástæðu til
að svara háttv. þm. (P. J.) öðru eða
meira, en læt mjer nægja að visa til
fyrri ræðu minnar.
Háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.) vítti það,
að tillagan skyldi ekki koma fyrr fram
en nú. Mjer var að visu kunnugt, að
skipuð var dýrtíðarnefnd hjer í þinginu,
en fyrst hún befir ekki látið ljós sitt
skína meir en raun varð á, þá fanst
timi kominn til að kvarta, og minna
hana á skyldu sina. (Sveinn Bjömsson:
Það hefði hv. flutningm. átt að gjöra,
áður en nefndin var skipuð). Þó það

hefði ef til vill verið rjettast, að koma
með tillöguna í byrjun þingsins, þá er
þó betra seint en aldrei.
Háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.) spurði,
hve nær ætti að fara að nota þessar
vörur. Jeg tók það skýrt og eindregið
fram í framsöguræðu minni, að gripa
ætti til þeirra, er i nauðirnar ræki, og
enn fremur, að fátækum mönnum yrði
gefinn kostur á að kaupa vörur með
innkaupsverði, alveg eins og átti sjer
stað með landssjóðskolin i fyrra og þá
þótti gefast mæta vel. Annars get jeg
vísað háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.)tilfyrri
ræðu minnar, alveg eins og háttv. þm,
S.-Þing. En vill þingið gjöra nokkuð
i þessu efni, eða ætlar það að láta alt
reka á reiðanum ? Vill það reiða sig á
stjórn og Velferöarnefnd, og jafnvel
gefa bendingu um að biða og draga alt
á langinn, eins og rökstudda dagskráin,
er hjer hefir komið fram, virðist
benda á?
Jeg beini þessum spurningum til hv.
deildar, af því að ekki virðist ástæða
til að geyma ráðstafanir til matvörukaupa, þar til Velferðarnefnd kynni að
verða sett á laggirnar; enda sje jeg
ekki ástæðu til, að þingið trúi betur
væntanlegri Velferðarnefnd en sjálfu
sjer.
Eins og jeg hefi tekið fram, þykir
mjer leitt að þurfa að endurtaka fyrri
ræðu mína, en jeg get þó ekki látið hjá
líða að minnast örfáum orðum á ummæli háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.), þar
sem hann talaði um það, að það væri
mjög illa farið, að blanda þessu máli
inn í pólitisku flokkaúlfúðina i þinginu.
En jeg verð að segja það, að þessi ummæli komu mjög fiatt upp á mig, því
að í framsöguræðu minni tók jeg það
mjög skýrt fram, að þetta mál yrði að
vera utan við hinn pólitiska vígvöll.
En jeg heyrði hæstv. ráðherra tala.
um, að það væri verið að gjöra þetta
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mál að flokksmáli, blanda því inn i póliSkúli Thoroddsen: Síðan Norðurtísku deilumálin. Mjer kemur þetta álfu-ófriðurinn mikli hófst i fyrra sumundarlega fyrir. En fylgifiskar stjórn- ar, siðustu dagana í júlí, höfum vjerísarinnar sjá alstaðar títuprjóna, er stinga lendingar verið svo afar-hepnir, að simaeigi i stjórnina, og alstaðar reyna þeir samband við önnur lönd hefir einatt haldað vernda stjórnina á móti þessum póli- ist.
Matvöru- og nauðsynjavöru-aðflutningtisku tituprjónastingjum. Jeg og hinir
fiutningsmenn tillögunnar hugsuðum, að arnir hafa og eigi verið teptir, — hvorki
við værum ekki að gjöra stjórninni af Bretum nje Þjóðverjum.
óþægt verk með þessu. Það hlýtur að
En þessi yflr-hepni vor til þessa, á þó
vera ákaflega »hysteriskt< stjórnarfólk, hvorki, nje má, gjöra oss um of andsem sjer tituprjóna á lofti, þótt verið varalausa.
sje að vernda landið með hyggilegum
Vjer megum þvert á móti alls ekki
ráðstöfunum. En stjórnin ætti að þakka gleyma því, þar sem heims-ófriðurinn
þinginu, ef það vill gefa henni leiðbein- mikli stendur enn yfir, að enn geturþað J>6
ingar, og þing, sem i miðjum þessum 'að borið d hverri stundu, afi síma-samalheim8-ófriði skýtur öllu, í vandræðum bandifi vifi önnur lönd bili, efia afi afiflutnsinum, til stjórnarinnar, en gjörir ekkert ingarnir teppist, og hvar stöndum vjerþd,
sjálft, í það er ekki mikið spunnið. Það ef svo fceri?
Hverjar eru birgðirnar, af komvöru,
er sorglegt, að þetta skuli eiga sjer stað,
og það er sorglegt, að þeir, sem standa og annarri nauðsynjavöru, hjer á landi,
stjórninni næst, skuli setja sig með oddi sem stendur?
Mjer er ókunnugt um, hvort stjórnin
og eggju á móti þvi, ef einhverjir þingmenn reyna að ráða bót á yfirvofandi hefir þegar aflað skýrslna, að þvi er það
snertir, en hitt veit jeg vel, að bæði
hættu.
Af ræðum þeirra háttv. 1. þm. Kvk. hagur kaupmanna vorra, og eins hitt,
(S. B.) og hæstv. ráðherra að dæma, og hve tíðar ferðirnar til annarra landa
eftir að jeg hefi heyrt, að málið sje gjört eru orðnar, veldur því, að fjöldi þeirra
að flokksmáli af heimastjórnarmönnum birgir sig eigi, nema smám saman.
A hinn bóginn vitum vjer þó, að enn
— jeg hefi, sera sje, fulla ástæðu til að
ætla, að þetta mál hafi verið gjört að hefir flotum Þjóðverja, og mótstöðumanna
flokksmáli, enda hugsa jeg að atkvæða- þeirra, eigi lent saman, — vitum þvi, að
greiðslan um rökstuddu dagskrána muni hsttan fer si-vaxandi, þar sem að þvi
leiða það i ljós — þá þykist jeg sjá verður þó því fyrr að knma, sem lengur
fyrir forlög tillögunnar. En þó að hún Hður, að sd heljar-leikurinn verði þó hdðverði drepin, þá hygg jeg þó, að hún ur, og þá að likindum i Norður-sjónum,
muni hafa haft einhverja þýðingu, þvi þ. e. á því svæði, sem verslunarskip
skeð getur, að hún verði samt sem áð- vor verða að eiga leið um, eins og
ur til þess að ýta við hinum sofandi verslan vorri enn er háttað.
Vjer vitum þá og, að fari svo, að
sálum meiri hlutans.
Jeg treysti þvi, að tillagan sje svo Bretar, til þess að komast inn i Eystravaxin, að jeg þurfi ekki að bera neinn saltið og sækja Þjóðverja þar heim,
kinnroða fyrir hana, og i þvi fulla heimti, að Danir taki upp tundurskeyttrausti læt jeg háttv. deild skera úr um in (eða hvað kallað er), sem þeir hafa
lagt í Beltin — ef eigi og Eyrarsund —,
hana.
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til varnar því, að herskip fari þar um,
þá er eigi að vita, hvað verður, þ. e.
Danir geta þd, ef til vill — nauðugir,
viljugir — verið orðnir viðriðnir ófriðinn, er minst varir.
Gætu stygt Þjóðverja, ef þeir leyfðu
herskipum Breta (og bandamanna þeirra)
leið inn í Eystrasaltið, og lent þá í
ófriðnum, en Bretar og neytt þá, ef þeir
synjuðu.
En færi nú svo — sem vjer allir
viljum þó vona, að eigi verði —, að
Danir yrðu viðriðnir ófriðinn, eða BÍmasambandið hætti, hvað þá, ef siglingarnar um Norðursjóinn, ef og eigi til
Bretlands, al-teptust, hvaða tök höfunt
vjer þd á þvi, að ná í svip fljótt nauðsynjurn vorum frá Ameríku?
Ekki er gott að vita, hvar skip >Eimskipafjelags íslands* væru þá stödd —
ef til vill erlendis, og því oss að atts
engurn notum, þótt kost ættum vjer þeirra
ella, og hvaða skip höfura vjer þá?
Og þótt vjer gætum fengið skip í
Ameríku, náum vjer þá símasambandi
þangað ?
Sem stendur er og engin svo nefnd
»Velferðarnefnd« til, og vjer vitum jafnvel eigi á þessarri stundu, hvort lögin,
sem í smíðum hafa verið, um ýmsar
ráðstafanir, út af Norðurálfu-ófriðnum,
ná kgl. staðfestingu, — viturn eigi, hvort
sima-sambandið við útlönd helst svo lengi,
eður eigi.
Vjer vonum, að svo verði, en vitum
þó eigi, hvað að höndum getur borið.
En eins og jeg drap á, rjett áðan, munu
kaupmennirnir yflrleitt allflestir, enn,
sem komið er, að eins hafa birgt sig
svo, að þeir gætu sjeð þörfum viðskiftamanna sinna borgið yfír sumarið, og
fram á haustið, — hafa ætlað sjer, að
birgja sig svo síðar yfir veturinn.
Á hinn bóginn er oss ísleningum það
afar-brýn nauðsyn, aB sjeB sje sve fyrir,
aB til verBi í landinu nægilegur kornvöru-

forBi, hveraig sem alt skipast, eBa á
hverju sem þá veltur.
Og þó að svo færi, að aldrei þyrfti,
að grípa til kornvöruforðans til manneldis, gæti það þó komið sjer vel, að
geta þá, ef á þyrfti að halda, gripið til
hans, til skepnufóðurs.
Vjer vitum, að vegna hafíssins heflr
veðráttan verið köld, og grassprettan
því víða lítil, og þó að telja megi víst,
að landbúnaðarafurðirnar verði að vísu
í gifurlegu verði á komanda hausti, þá
er þó eigi víst, að svo miklu verði lógað, sem þyrfti, þegar á heyin er litið,
og þá eigi siður á hitt, að margir mistu
að mun af sauðpeningi sínum árið, sem
leið, vegna vorkuldanna, sem þá voru.
Tækist svo illa til, að siglingar til útlanda teptust, er að því kemur, að flytja
ætti landbúnaðarafurðirnar á markaðinn á komanda hausti, og á öndverðum
næsta vetri, gæti það og leitt til þess,
að margir settu þá of djarft á.
Jeg hygg því, að happasælast, og bless
unarrikast, yrði, ef þingið gjörði nú rdðstöfun til þess, að tryggja landinunœgan
komvöruforða i tíma.
011 neyB á og einatt að fyrírbyggjast,
sem unt er, eins og alt annað, sem ilt er,
eða hættulegt, og reynist þingið nú óforsjált, gæti svo farið, að margan hlyti
sáran að iðra þess siðar.
En sje >rökstudda dagskráin* samþykt, óttast jeg, að það geti þá orðið
til þess, að draga um of úr áhuga, og
framkvæmdum landsstjórnarinnar, í stað
þess, að þingsályktunartillögunni er þó
einmitt ætlað að ýta að mun undir
hana.
Og það, að dregið sje úr áhuga stjómarinnar, — að andvaraleysið sje örvað,
ætti þó sist af öllu að verða.
Aðal-atriðið, aB vera þá æ sem best
vakandi, er neyBin getur aB dyrum bariB
ella.
Jeg var í gær að blaða í danska blað-
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inu »Politiken«, og sá þar þá, meðal þau gætu lagt vöruna upp hjer og hvar,
annars, getið um kornvörubirgðirnar, þ. e. á höfnunum umhverfis landið.
sem Norðmenn þá höfðu. — Þær voru
Hitt, að leggja hana t. d. alla á land
mjög miklar, og engu síður höfðu hjer í Reykjavík, hefði eigi að eins
þeir þá þó þegar — í öndverðum júní óþarfan aukakostnað í för með sjer
(ef eigi seint í maí) þ. á. — trygt sjer (uppskipun hjer — útskipun aftur —
það, að geta i haust fengið að mun af skipaleigur hjeðan o. fl. o. fl.), en gœti
korni i Ameriku.
og leitt til vandrœða, er veturinn er d
En telji Norðmenn — slik siglinga- dottinn, — skip, til að flytja hana hjeðþjóð, sem þeir eru þó — sjer það nauð- an, á ýmsar hafnir, reynst þá al-ófáansyn, að tryggja sjer kornbirgðirnar æ leg, vandkvæði á orðið um sjóábyrgðina
meiri, og meiri, og að fresta því eigi, o. fl. o. fi. —
hversu miklu fremur er oss íslendingHv. 1. þm. Rvk. (S. B.) taldi mál þetta
um, sem að öllu erum þeim þó svo gjört að pólitísku deilu- eða ágreiningsmargfaldlega verr settir, þá eigi þörf máli hjer í þinginu.
þess?
En hverir gjöra? Eru það þá ekki
Háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.) fann það einmitt þeir — hann, og fjelagar hans
að tillögunni, að hún væri of ódkveðin, —, sem þingsályktunartillöguna s hafa
— gætti þess eigi, hve nær selja ætti þegar ásett sjer að fella?
Eða dylst það nokkrum, jafn sjálfsögð,
vöruna, og taldi yfirleitt alt það, er bjer
sem þingsályktunartillagan, sem hjer
að lyti, vera um of órannsakað.
En sje svo, þá er og því fremur brýn um ræðir, er, að til vœri frdleitt sá þingþörf þess, að stjórnin dragi þá eigi leng- maður, er eigi greiddi henni atkvœði sitt
ur en orðið er, að ihuga málið, og byrja hiklaust, ef eigi vœri pólitiski flokkarigurinn þess þá valdandi, að það md ékki þolá framkvæmdunum.
Annars fæ jeg ekki sjeð, að bjer sje ast, að sá, eða sd, flokkurinn hafl komið
þvi, eða þvi, fram, eða honum sje þakk*
þörf rannsókna, er talið verði.
Alt og sumt er: Á þingifi, og stjórnin,
að það?
•Rökstudda dagskráin«, sem fram er
þrátt fyrir hættuna, setn yfir vofir, og á
getur dottið á hverri stundinni, aO vera komin, sýnir það því ofur vel, hve
hlœgilega næmir flokkarnir, og flokks*
svo óförsjált, aO láta enn alt reka á reiOmennirnir, eru, hverir um sig, að því
anum, hver veit, hve lengi?
Auðvitað gjörist þess ails engin þörf, er það snertir, að láta ekki mótflokk*
þótt varan sje útveguð, að selja hana, inn geta hælt sjer af því, eða því, —
meðan verslanirnar eru vel birgar. — láta ekki svo sýnast, sem honum sje
En hún á að vera til taks, og verður það, eða það, að þakka.
Annars skiftir það — að því er mjer
Se að vera til taks, ef neyðin ber að
virðist — alls engu, úr því, sem komið
dyrum.
Hitt er og sjdlfsagt, sem þm. S.-Þing. er, hvort þingsályktunartillagan, eða
(P. J.) benti á, að kornvöruforðinn á »rökstudda dagskráin«, verður þá samekki, nje má leggjast á land eingöngu þykt, láti stjórnin eigi af »dagskránni«
freistast til þess, að draga þá málið ella
hjer í Reykjavík.
■ Skipið, eða skipin, er vöruna sæktu á langinn.
En hefði >rökstudda dagskráin«, þ. e.
til útlanda, ættu að vera leigð svo, að
Albt. 1915. B. III.
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teppu væri að tala, því að alt af yrði
opin leið til Þrándheims og liklega alla
leið til Björgvinjar. Hve stórfeldar sjóorustur sem ættu sjer stað, þá gætu þær
aldrei heft umferð milli Islands og Noregs, enda hefði slikt enga hernaðarlega
þýðingu. Og svo væri þá auk þess
eftir leiðin til Ameríku.
En nú er að lita á hitt, — og það
gjöri jeg ráð fyrir að vaki aðallega fyrir þeim, sem farbannið óttast, — að
Norðurlönd lendi i ófriðnum, og þá
sennilega fyrst og fremst Danmörk, sem
kynni að lenda í ófriðnum, ef herfloti
brytist gegn um sundin. Þetta ætti þá
að valda flutningateppu frá Danmörku.
Þó svo færi, er eigi aö siður engin
hætta á ferðum. Ætli það yrði þá ekki
fyrsta verk Breta, að senda þennan
Guðmundur Hannesson: Jeg »Digby«, sem hjer hefir verið að flækjþyrði að vera með þessari tillögu, hvað ast, eða annað slikt skip hingað og láta
sem stjórninni og fiokkunum liði, ef ekki setja fána sinn til bráðabirgða upp á
væri annað til fyrirstöðu. En jeg get aðra hvora stöngina hjá stjórnarráðinu ?
það ekki, vegna þess, að hjer þykir Jeg tel litinn vafa á því. Og dettur þá
tvísýnt, að nokkur nauðsyn sje á því, nokkrum heilvita manni í hug, að Engað stjórnin fari að brjótast í þessu, ein- lendingar láti oss svelta, ef þeir taka
mitt nú þegar. Jeg hefi áður fært ástæð- yfirráðin yfir landinu til bráðabirgða,
ur fyrir þessari skoðun, og ekki heyrt þjóð, sem þykist vernda smáþjóðir og
sjer jafnvel öllum herföngum fyrir öllþeim hnekt enn þá.
Hvað á að vinna með þessum mat- um nauðsynjum ? Nei, þeir gætu aldrei
vörukaupum? Jú, það á að tryggja látið það við gangast, að þjóð skorti
það, að matur sje til i landinu, sökum mat, sem þeir hefðu sjálfir útilokað frá
þess, að skipagöngur geti tepst. Það er venjulegum samgöngum. Og að þeir
sjálfsagt gott eitt, sem vakir fyrir til- ættu i ófriði við Danmörku, án þess að
lögumönnum, en hingað til hefir enginn skifta sjer neitt af íslandi, það er ótrúbent á nein likindi til þess, að aðflutn- legt, þar sem þeir sendu hingað skip
ingar að landinu teppist. Eitt af tvennu og mann til að lita hjer eftir öllu þeghlýtur að verða, að Norðurlönd sleppi ar í byrjun stríðsins.
Af þessu og mörgu fleira kemur mjer
við ófriðinn eða sleppi ekki. Ef þau
nú Bleppa við hann, þá er nálega óhugs- fátt meir á óvart en það, ef skipagöngandi, að skipagöngur hingað heftist. Áð ur hjer tii lands skyldu teppast. I raun
visu gætu samgöngurnar stöðvast að og veru er að eins ástæða til þess, að
nokkru leyti við Danmörku um styttri sjá Norðurlandi, sem ísinn getur lokað,
tíma, t. d. ef sjóorustur geisuðu í Norð- fyrir nægilegri matvöru, ef skýrslur
ursjónum; en þó að slíkt bæri við, þá þaðan sýna, að verslanir hefðu lítinn
fer því fjarri, að um nokkra siglinga- forða, en þessi nauðsyn er ekki ný og
það, að hún yröi samþykt, þau áhrif,
að stjórnin yrði þá kærulausari, eða aðgjörðarlausari en ella, og tel jeg það
afar-illa farið.
Það er stök Óforsjálni, ef ékkert er
þegar gjört, til að birgja nú landið með
komvörum.
Menn mega ekki láta hepnina svæfa
sig.
En þá er æ við andvaraleysinu langhœttast, er vel gengur, og ekkert hefir
að mun lengi á bjátað.
Engin veit þó — eins og ástatt er nú
í heiminum, — hve nœr hið mótdrœga
kann á að detta.
Það getur orðið fyrr en varir, og þá
alt um seinan, sje eigi hafist handa nú
þegar. —
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keinur í raun og veru ekkert ófriðnum við.
Þó landið þyrfti að kaupa matvöru,
þá er óvist hvort það þyrfti að sækja
hana fyrir sinn reikning til útlanda.
Næst lægi að leita fyrir sjer hjá islensku
umboðssölunum og sjá hver boð þeir
gætu boðið. Þó flutningar teptust ekki,
þá kynni vörukaup að vera rjettmæt i
þvi skyni að lækka verð á vörum, sem
kynnu að vera óhæfílega dýrar hjá
kaupmönnum. Þetta er i minum augum helsta ástæðan til matvörukaupa,
þvi aðflutningsteppan er grýla ein. Aftur er nokkru öðru máli að gegna með
kol og steinoliu, jafnvel salt. Það gæti
vel komið fyrir, að Bretar bönnuðu allan útflutning á kolum, en oss er lifsnauðsyn, að útvegsmenn vorir lendi ekki
i vandræðum með þessar vörutegundir.
Að kaupa nú matvöru i stórum stýl,
er að mínu áliti mjög athugavert, meðal
annars vegna þess, að vörur eru nú
mjög dýrar, en geta fallið til mikilla muna
i verði, og yrði þá stór skaði á versluninni fyrir landssjóð. Víst er um það,
að allir segja, að þær hljóti að falla að
miklum mun, ef Dardanellasundið opnast. Og einmitt nú telja erlendu blöðin
að líkur sjeu töluverðar fyrir þvi, að
bvo fari áður langt um liður.
Jeg held sem sagt, að þessi tillaga
sje ráð í góðri meiningu gefið, en ekki
allskostar viturlegt og sprottið af ástæðulausri hræðslu.
Flntningsm. (8ig. Eggei z): Jeg
vil að eins segja það, að ef háttv. l.þm.
Húnv. (G. H.) hefði talað af hálfu stjórnarflokksins, sem hann mjer vitanlega
stendur næst, þá færi jeg að skilja það,
hvers vegna háttv. stjórn er mótfallin
tillögu minni. Því að ef það er skoðunin, að hjer sje ekkert að óttast, þá
pr auðvitað afleiðingin sú, að ekkert

þarf að gjöra. Ef þetta væri skoðun
fleiri háttv. andstæðinga minna i þessu
máli, þá væri gott að það kæmi beint
fram. En mjer hafði nú reyndar heyrst
á háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.), að hann
áliti hættuna töluverða, og þegar dýrtiðarmálið var hjer á ferðinni, þá sagði
hann, að það gleddi sig, að jeg teldi
ástæðu til að vera vel vakandi.
En hvað sem er nú um þetta, þá er
jeg ekki sammála háttv. 1. þm. Húnv.
(G. H.) um þetta mál. Jeg vildi óska,
að ekkert væri að óttast, en mjer sýnist, eins og jeg sagði i gær, reynslan
vera búin að benda á það, að margt
verður það í þessu striði, sera kemur
öllum öldungis óvænt. Og áu þess að
jeg ætli að fara að ræða það, hvemig
striðið kunni að snúast og hver kjör
þessu landi muni verða búin í hverju
tilfelli, þá sýnist mjer ýmislegt það
koma fyrir nú á dögum, að fátt sje
ugglaust. Skip okkar geta orðið skotin
i kaf, eins og skip annara þjóða, og
eins og ófriðarþjóðirnar eyða nú raiklu
af Raupförum með sinum ógnarlegu
morðtólum, og munu sjálfsagt eyða framvegis, þá er ekki annað sýnna en að
skortur kunni að verða á þeim til nauðsynlegra samgangna. Einnig getur það
vel komið fyrir, að síminn okkar bilaði
eða honum yrði lokað, og ef svona færi,
þá get jeg ekki betur sjeð, en að við.
gætum staðið uppi alt í einu bæði símalausir og skipalausir, og það gæti orðið
erfítt, ef það bærí nú að höndum um
miðjan vetur t. d.
Þegar jeg hugsa út í þetta, þá verð
jeg að telja það með öllu óverjandi, að
við reynum ekki að tryggja okkur gegn
slíku, og mjer er hrein ráðgáta, hvernig
á sliku getur staðið. Danir og aðrar
hlutlausar þjóðir hafa nú afarmikinn
áhuga á því, að útvega sjer korn. Jeg
hefl talað við einn mann úr þeirra
139*
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»Velferðarnefnd«, eða matarnefnd mundi
vera rjettast að kalla hana, og sagði
hann, að það væri sitt stærsta áhugamál, að útvegað væri nóg af kornvörubirgðum. Þetta er áreiðanlega skoðað
aðalatriðið hjá hlutlausu þjóðunum. Þetta
ætti einnig að vera aðalatriðið hjá oss.
En þegar þessu sjálfsagða máli er hreyft
hjer, þá þarf að rannsaka alt í milli
himins og jarðar, og svo lendir ef til
vill við það, að alt af er verið að rannsaka, en ekkert annað gjört. En þetta
er stundum venjan, þegar menn vilja
skjóta sjer undan einhverjum framkvæmdum, að láta þær kafna í málamyndarannsókn.
Jeg á ákaflega erfltt með að skilja
þann geig, sem virðist vera í háttv.
deild við framkvæmdir í þessu máli.
Margir eru þó sammála um það, að
hjer geti verið hætta á ferð, ef ekkert
er að gjört. En hver er nú hættan,
þótt vjer keyptum oss kornvöru fyrir
*/2 miljón kr. ? Er það fjárhagsleg
áhætta? Það þarf mjög Bnögga breytingu til þess, að vöruverð falli svo, að
til þess geti komið til nokkurra muna.
Jeg gæti jafnvel ímyndað mjer, að matvara stigi enn um sinn, svo að það
yrði beinlínis hagur. Nei, það er engin ástæða til að óttast það, að vjer biðum tjón af því fjárhagslega, og reynslan er sú frá þvi, er í fyrra var keypt
frá Ameriku, að landsmönnum líkaði
það ákaflega vel. Þeir töldu það happaráð, sem þá var tekið, og alla'r likur
eru til, að eins færi nú. Að vísu hafa
heyrst raddir um það utan þings, sem
ekki hafa við neitt að styðjast, að
stjórnin hafi átt að ganga á kaupmenn
með þeirri ráðstöfun. Jeg vil ekki amast við kaupmannastjett landsins, en
hins vegar verð jeg að játa það, að jeg
vil láta velferð landsins sitja í fyrirrúmi fyrir þvi, að þeir fái að græða
pokkur % af þessari vöru. Auk þess

er á það að lita, að sú stjett heflr yfir
leitt stórgrætt á ófriðinum, hjer eins og
annarstaðar. Innlenda varan hefir stigið
svo i verði, að kaupmenn hljóta nú að
fá skuldir sínar borgaðar betur en nokkurn tíma áður.
Jeg vil árjetta það enn og aftur, að
hættan er alt af til, sú, að siglingar
teppist, eða verði svo erfiðar og alt svo
dýrt, að fullkomin vandræði hljótist af,
en hinum megin er engin hætta til við
vörukaupin. Þetta er því ekki nema
sjálfsögð varúð, og mig furðar á að
heyra raddir á móti því, svona rjett
undir veturinn.
Guðmundur Hanucsson: Háttv.
flutningsm. (S. E.) kom með þau rök
fyrir sínu máli, að við gætum alt í einu
staðið uppi símalausir og skipalausir
um hávetur. Simalausir getum við nú
orðið, þótt enginn ófriður sje, en það
tekur þó aldrei nema svo sem 4 daga
fyrir einhvern botnvörpunginn okkar
að skreppa til Noregs, ef á liggur. Skipalausir verðum við aldrei. Það er engin
ástæða til að óttast, að bæði milliferðaskipin okkar farist, þó alt af megi segja,
að ekkert sje ómögulegt, og þó svo
ólíklega færi, þá eigum við fjölda skipa,
auk þeirra, sem grípa mætti til, þar á
meðal eitthvað 15 botnvörpunga.
Hann virtist meta það heldur lítils,
að matvörur gáetu lækkað I verði erlendis. Þær gætu lika hækkað. Satt
er það, að þær geta hækkað, og þá
væri það ekki nema forsjálni, að vera
búnir að kaupa þær nú, en ef þær hins
vegar lækka til muna, þá er það þó
verslunartap fyrir landssjóð, sem jeg
get ekki gjört svo lítið úr, og auk þess
viðbúið tap af að liggja lengi með miklar birgðir óseldar. Jeg yeit ekki betur en að það sje talið efalaust, að kornvöruverð myndi lækka stórum, ef það
tækiat að opna Dardanellasundið. Að
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minsta kosti olli það uppþoti i Ameríku,
þegar það var talið liklegt, að þetta
tækist. . Þetta er að eins dæmi til að
sýna það, að verðið geti lika lækkað.
Það er ekki nema eðlilegt, að Danir
leggi mikið kapp á það, að safna að
sjer matarbirgðum. Þeir eru á hættulegum bletti, og það er meiri hætta á þvi,
að aðflutningar teppist þangað en hingað.
Okkur geta aðflutningar orðið erfiðir
og dýrir, en að þeir virkilega teppist,
kemur ekki til nokkurra mála. Mjer
flnst, að Velferðarnefnd og stjórn muni
og, af tvennu illu, vera betur settar eri
háttvirtar þingdeildir — að undanteknum nokkrum mönnum, sem verslunarfróðir eru — til þess að dæma um
hvort hyggilegt Bje að kaupa vörubirgðir
eða ekki.

þessi till. hans ætti að vera til þéss, áS
vekja samvisku hins sofatidi irieití Mí
Þetta er blátt áfrara óavífni. Og éfckí
veit jeg til þess, að hönn haíf unnið
svo öðrum fremur að dýrtíðarlöggjögörrf
hjer, að honum korni þaðáh 'hökkur
rjettur til þess, að væhá aðriá teérití
sliku. Það er ætíð óvdðéSgáriÆV
staklega þegar alls ckkert er -tif að
byggja á.
? ■■
Háttv. þingm. N.-ísf. (Sk; líi.), heto
annars var stiltari og þinglegri, sefti
vænta mátti, í ræðu srnni, koth þ£
með eitt atriði, sem mjer þóttí kynlégt?
sem sje það, að dagskráin, setn hjer
borin fram af háttv. þmi S.-Þirig. (P; Jv)
miðaði til þcss, að draga úr áhúga stjórnarinnar, með tilliti til þess, að sjá láhds
inu fyrir nægum forða. Mjér skilsthún
vera svo orðuð, að langt sje frá því,að
Ráðherra: Jeg ætlaði ekki að tala hún gefl stjórninni nokkra minstuáfylla
nema einu sinni, en það voru nokkur til þess.að vanrækja nokkrár frarnkvæmd-’
orð i ræðu háttv. flutningsm. (S. E.) ir, sem æskilegar kynriUí áð verá'i* þá
sem jeg kunni mjög illa við að heyra átt, eða nauðsynlegar.1 J-'hénrimfetáf
úr hans munni, og því stóð jeg upp ekkert annað en það, sém þírigið i fyrrá
aftur.
lagði i hendur stjórfiar og VplférðarHann var að tala um óþarfa rann- nefndar. En i þingsál.till. 'háttvrþíiíí
sóknir, og var helst svo að skilja, sem V.-Sk. (S. E.) felst þessí viðbótýað þéééía
hann vildi engar rannsóknir hafa á því, ráðstöfun skuli gjöia þegarí stað,hvern-i
hverjar birgðir til væru í landinu og ig sem. ástand og horfur eru nú, og í
hve miklar, og hafði þar um háðuleg þvi getur ekki annað legrð';en" þkð,-að
orð. Jeg vil nú benda á það, að í fyrra, hann er hræddur um að etjórn -og Velþegar hann hjelt á stjórnartaumunum, ferðarnefnd muni ekkí gjörá’það;'kéri#
þá voru þó slíkar rannsóknir gjörðar, hann kallar skyldu þeirra. Annars ftefðí
eftir því sem kostur var á. Nú eru hann ekki getað komið fram -méð'^þiðtfaú
Hann talaði mikið unr þáð); aðþetta
gjörðar sams konar ráðstafanir oghann
ljet gjöra þá með ráði Velferðarnefnd- muni verða gjört að ’flökksmáli. 3eg
ar, eins og rjett var, og þó gjörist hann skal nú ekkert um þáð-ségja, *éh*"rifckf
svo djarfur að segja, að það sje gjört kæmi mjer það ókunuuglega fyrir, þótt
til þess, að skjóta sjer undan því, að það sýndi sig við atkvæðágréiðsluna^aó
gjöra skyldu sina. Þetta er harður það væri flokksmál hjá honum oghans
áburður, sem jeg hafði ekki búist við mönnum. Jeg sagði það siðast, aðjeg
úr þeirri átt, og jeg veit ekki hvaða teldi tillöguna ekki nægilega, efhún
ástæðu hann hefir til að láta sjer slikt væri ekki einnig samþykt í háttv.- Edí
(Sigurður Eggerz: Jeg hefl: lýst þvi, að
um munn fara.
Hann talaði líka um það áður, að lika eigi að flytja hana þar.) Jeg ski|
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þá svo, að ef bún fæst samþykt hjer,
þá sje það tilætlunin, að bera upp samhljóða tillögu þar, og get þá að þvi
leyti gengið inn á, að þetta sje þinglegt.
Jeg fæ ekki skiiið, að það sje holt, að
þingið ajálft skipi fyrir um hverjar ráðstafanir skuli gjörðar í þessu efni. Jeg
er ekki viss um, að háttv. þingdeild
hafi fengið það yfirlit yfir málið, sem
nauðsynlegt er, til þess að samþykkja
þessa tillögu; því menn verða vel að
athuga það, að þetta er framkvæmdarstarf, eða aigjörlega >administrativt<,
sera stjórnin í samráði við Velferðarnefnd, hlýtur að eiga miklu hægra með
að rannsaka og ráða fram úr en háttv.
þingdeild, enda ber og stjórninni, en
ekki þinginu, að fara með slik störf.
Jeg endurtek það, að jeg skil ekki hver
nauðsyn hefir borið til þess, frekar nú
en í fyrra, að koma með þessa þingsályktunartiliögu, nema ef vera skyldi
sú, að nú situr önnur stjórn við stýrið.
Að hve miklu leyti þessi ástæða á við
rök að styðjast, ber mjer ekki að leggja
neinn dóm á hjer; það er háttv. þingdeiid, sem úrskurðarvaldið á að hafa í
þvi máli.
Einar Jónsson: Jeg á sannastað
segja ilt með að skilja í þeirri mótspyrnu, sem þessi þingsályktunartiliaga
hefir mætt hjer i deildinni hjá ýmsura
þingmönnum. Jeg fæ ekki annað sjeð
en að tillagan sje nauðsynleg og rjettmæt í alla staði, og það gæti ekki á
nokkurn hátt orðið að tjóni, þó að skorað væri á stjórnina að kaupa kornvöruforða til tryggingar þvi, að matvöruskortur verði eigi i landinu, þó að flutningar teptust síðar. Það má auðvitað
vel vera, að svo fari, að menn sjái eftir
á, að þessa hefði ekki þurft. En þar
Pöm að hæstv. ráðherra sagði áðan, að

hann fengi ekki skiiið, að þessi þingsályktunartillaga hefði meiri rjett á sjer
nú en í fyrra, þá finst mjer þar til að
svara, að þó að eitthvað hafi verið vanrækt í fyrra, þá er enginn ástæða til
þess, að vanrækja það í ár, enda hættan á viðskiftateppu við önnur lönd því
meiri, sem striðið stendur lengur. Og
þar sem hæstv. ráðherra gefur i skyn,
að þessi þingsályktunartillaga muni aðallega sprottin af pólitiskum illvilja i
garð núverandi stjórnar, þá skil jeg
ekki hvers vegna hann heldur þessu
fram, þar sem heimild sú, sem þingið
veitir stjórninni til ráðstafana og framkvæmda, vegna stríðsins, verður með
þessu að eins rýmri en elia, og getur
því fremur álitist traust, en illvilji í
garð stjórnarinnar.
Jeg er algjörlega samþykkur háttv.
flutning8m. (S. E.), að það getur aidrei
skaðað, að gjöra þessar ráðstafanir. Það
má vera, eins og jeg sagði áðan, að það
komi á daginn, að þessa hefði ekki
þurft með, og jeg vildi óska þess, en
hver er sá af okkur, sem er fær um
fyrir fram að benda á þá einu rjettu leið,
til þess að stilla og koma i veg fyrir
allskonar vandræði, sem af styrjöldinni
kann að stafa, áður lýkur. Jeg treysti
mjer að minsta kosti ekki til þess, og
svo mun fara um flesta. í svona tilfellum verða menn því að eins að gjöra
það, sem þeir sjá hyggilegast í svipinn.
Meira er ekki hægt að gjöra.
Það, sem mjer þykir helst að tiilögunni, er það, að mjer þykir fjárupphæðin, sem farið er fram á að veita til
þessarar tryggingar, oflítil. Jeg hefði
ekki verið því mótfaiiinn, að hún væri
hærri. Því að ef athugað er, hve mikið
fæst fyrir þessa upphæð, þá mundiiáta
nærri, að það myndi nægja, til þess að
birgja Reykjavikeina með að eins örfáar
kornvörutegundir, og meira ekki. Jeg
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álít þvi, að upphæðin samsvari tæpast
þörflnni, sem á daga gæti drifið, en álit
það samt betra en ekki neitt.
Jeg ,álít tillöguna skynsamlega, eins
og jeg áður hefi tekið fram. Því þótt
jeg vantreysti ekki stjórninni til hins
besta i þessu efni, þá álít jeg þó, að
þingið gjöri ætið rjettast í því, hve góð
sem stjórnin og meðráðamenn hennar
kynnu að vera, að setja ekki alt sitt
traust til hennar i lausu lofti.
Flutningsm. (Sígarður Eggerz):
Jeg hafði ekki búist við þvi, að þurfa
að tala meira i þessu máli.
Hæstv. ráðherra virtist vera mjög
særður af ummælum mínum, og taka
þau nærri sjer, því auðheyrt var, að
ræða hans kom frá instu hjartarótum,
svo viðkvæm var hún í hans eigin garð.
En jeg á — jeg verð að halda því fast
fram — erfitt með að sjá, að ítarlegar,
margvislegar rannsóknir þurfi að gjöra,
áður en tillaga þessi er samþykt. Jeg
sje ekki, að hjer þurfi að gjöra neinar
rannsóknir, aðrar en þær, að sjálfsagt
er, að stjórnin leiti fyrir sjer um það,
hvar heppilegast sje fyrir hana að festa
kaup á vörunni. Og þótt gott sje að
grensiast um í hverjum hrepp og kauptúni á landinu, hve mikið þurfi þar af
korni, þá þarf ekki að gjöra það á undan þessum kornkaupum, þvi við vitum
allir hjer i háttv. deild, að sá kornforði,
sem nú er til i landinu, er alt of lítill,
til þess að nægilcgur sje, og markaður
þess vegna nógur alstaðar á landinu.
Þeir, sem veifa þessari rannsóknarkreddu,
eru því ekki aðrir en þeir, sem vilja
sneygja sjer undan, að gjöra nokkuð
verulegt i málinu.
Jeg get ekki sjeð annað en að dagskrá sú, er háttv. þm. S.-Þing. (P. J.)
kom fram með, beri vott um væran og
góðan svefn hjá meiri hlutanum, sje
hún borin fram i hans nafni, og er vist

spurs mál, hvort hann fer ekki að hrjóta
bráðlega.
•
Hæstv. ráðherra sagði, að yið, sem
fylgdum þessari þingsályktunartillögu,
hefðum ekkert gjört tii þess, að flýta
fyrir þessu máli. En jeg hygg. þó, að
þessi tillaga min hafi orðið til þess, að
háttv. Ed. hraðaði málinu sem mest, og
afgreiddi það svo fljótt, sem hún gjörði,
og sömuleiðis hygg jeg, að þakka megi
tillögu minni það, að svo virðist, sem
háttv. Nd. ætii að hraða málinu sem
mest, og vinda bráðan bug að því, að
kjósa velferðarnefnd. Jeg hefi þess
vegna fulla ástæðu til þess, að vera
ánægður með það, að tiilagan skuli hafa
orðið til þess, að koma þessu til leiðar.
Hæstv. ráðherra var að vola yfir einhverjum tituprjónastingjum til síu, eins
og reyndar svo oft áður. Þetta er algjörður misskilningur hjá hæstv. ráðh.
(lidðherra: Jeg mintist aldrei á títuprjónastingi). Það eina, sem vakti fyrir
okkur, var það, að við álitum það skyldu
okkar, að akiljast ekki svo við þetta
mál, að ekkert væri gjört, og alt væri
látið reka á reiðanum. Enda væri leitt
fyrir þingmenn, er kjósendur þeirra
spyrja þá um, hvað gjört hafi verið 1
þessu máli, að þurfa að svara á þá leið,
að þingið hafi ekkert gjört, en þeir ali
þá von í brjósti, að stjórnin ef til vill
mætti gjöra eitthvað. Slikt væri ófyrirgefanlegur aumingjaháttur, að skilja svo
við málið.
Jeg skal og lýsa yfir þvi, út af þvi,
er hæstv. ráðherra sagði um það efni,
að þetta myndi flokksmál hjá mjer, að
jeg bar tiliöguna fram, án þess að flokkurinn vissi nokkuð um það. En annað
mál er það, að jeg hygg flokkinn svo
skipaðann, að hann muni sýna sjálfstæði Bitt í þessu máli, sem öðrum, ög
greiða tillögunni atkvæði sitL Og þá
vona jeg, að bændaflokkurinn finni sig
ekki síður knúðan til þess, að greiða at-
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kvæðimeð tillögunni, enda sýna það og
þau nöfn, er stauda undir henni, því
einn af flutningsmönnunum er einn af
aðalmönnum bændaflokksins.
flæstv. ráðherra kvað þetta mál vera
eingöngu adminiatrativt, en jeg verð að
áiíta,: að ’ákvörðunin um að kaupa vörnrnaav sje mákér snerti löggjöfina, eftir
eðli sínui. Annað mál, þótt fela verði
stjóminni ákvarðanir um slík mál, er
ekki. aæst til : þingsins. Það eru innkaupinsjálf,s'em eru eingöngu admini8trativt etarf, enda viljum við fela það
etjórninni, eins og tillagan ber með ejer,
avo það er sist ástæða til þessaðsegja,
að tillagan feli í sjer nokkurt vantraust
til stjórnarinnar. Jeg get ekki verið
samþykkur hæstv. ráðherra í því, að
ekki sje meiriþörf á að gjöra innkaupih nú en i fyrra. Fyrst og fremst bar
óftiðinn í fyrrá svo seint að, að langt
var liðið, á þingtímann, og því erfitt
tilnmsvifa fyrir þingið, og málið nýtt,
og: svo er það fullkomlega rjett, sem
háttv. 1. þm. Raug. (E. P.) tók fram í
ræðu sinni, að þótt menn hafi ef til vill
verið óvarkárir í fyrra, þá sje það engin ástæðatilþess, að vera óvarkáriár,
helöur fremur hið gagnstæða.
Mjer dettur i hug maður, sem átti
stóran barnahóp. Hann hafði i 10 ár
látið brtinn stánda opinn í landareign
sinni. Nágranni hans kom að máli við
hann eiít sinnr og kvað þetta óvarlegt,
vegna barnanna. Maðurinn avaraði, að
alt hefði nú fyrið vel í 10 ár, og hann
sæi því, engacástæðu til að leggja i
þenna koatiíað. En hvað skeður? Jú,
á 11. ðáríoih dettur eitt’ barnið ofan í
brunninn; og druknað þar. Hefði nú
bóndiamJfáriðgað ráðúm nágranna sins,
og byrgt. fcruiaiiiii), þá hefði þetta slys
aldrei koinið fyrir. Þess vegna finst
mjer sú áatæðá hæstv. ráðh. heldur veigalítii.aðrjettsjeað >sluxa« í ár, fyrst »sluxað* var i fyrra. (Rdðherra: Jeg talaði al-

drei um, að »sluxað« hefði verið í fyrra).
Jeg er þakklátur háttv. 1. þm. Rang.
(E. J.), fyrir hans hlýju orð í garð till.
Það er alveg rjett hjá honum, að ’/a
miljón er ekki mikil upphæð, og síst
skyldi jeg verða til þess, að draga úr
því, að meira fje yrði veitt til þessarar
ráðstöfunar, ef hið háa Alþingi sæi sjer
það fært, en jeg vil þó benda hv. deild
á, að fyrir þessa fjárhæð er þó hægt að
kaupa
af allri þeirri kornvöru, er
fluttist til landsins árið 1913. Og það
er áreiðanlegt, að þegar þetta bætist
við þann forða, sem kaupmenn hafa nú
þegar, og sera þeim ef til vill kann að
takast að útvega framvegis, þá er þetta
þó svo góð trygging, að jeg álít, að
landinu ætti að vera borgið ef ekkert
sjerstaklega ófyrirsjáanlegt kemur fyrir.
Sveinn Björnsson: Jeg hefi aldrei verið þess letjandi, að ráðstafanir
yrðu gjörðar til þess, að afstýra þeim
voða er leitt gæti af Norðurálfuófriðnum, og þess vegna vil jeg ekki taká á
móti þeirri ásökun þegjandi, að jeg
»fljóti sofandi að feigðarósi*, eins og
meiningin var hjá háttv. flutnm. (S. E.).
Háttv. flutnm. (S. E.) má vita það, ef
hann á annað borð hefir verið sjer þess
fyllilega meðvitandi, hvað hann sagði í
þessari tölu, er hann flutti nú siðast af
þe8sum mikla móði, að þessi ásökun er
algjörlega ástæðulaus, eins og líka er
algjörlega ástæðulaust, að bera þeim
mönnum hjer i háttv. deild, sem ekki
greiða þingsályktunartillögunni atkvæði,
það á brýn, að það sje sökum þess að
þeir vilji ekki gjöra, eða láta gjöra,
neinar fulltryggilegar ráðstáfanir. Það
má lofa svo einn að lasta ekki annan,
og þegar háttv. flutnm. (S. E.) tildrar sjálfum sjer upp sem landsbjörg og
landsins höfuðstoð og styttu, þá veöri
það lafhægt fyrir hann, án þess að laöta
aðra, sem ekki eru á sömu skoðun um
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eittbvert atriði sem hann. Og þegar
hann reynir að skifta mönnum i tvent,
öðrum sem alt vilja gjöra, en hinum, sem
ekkert vilji gjöra, þá liggur ekkert það
fyrir í umræðum þeim, er fram hafa
farið um þetta efni hjer i sumar, er gefi
tilefni til slíkra aðdróttana.
Það er ekki af því, að jeg áiíti ekki
brýna nauðsyn, að hafa sem best vakandi
auga á öllu nú, að jeg er ekki fylgjandi
þessari tillögu. Það er af þvf, að jeg
álit, að hún sje óskýr, óljós, vanhugsuð
og yfir höfuð eitthvað það í kring um
hana, sem jeg álít rjettast að kalla
>humbug<. Það er »humbug< að vaða
fram í jötunmóði með þessa tillögu, einmitt þegar verið er að gefa stjórninni
heimild til þess, að kaupa allskonar
nauðsynjavörur, korn, kol, steinolíu o.
m. fi. Það ríður t. d. ekki siður á, að
landið sje vel birgt af kolum og ýrasum
fleiri nauðsynjavörum en korni. Og ef
hugur fylgdi svo máli, sem hv. fiutnm.
(S. G.) lætur, þá hefði hann með þessari tillögu sinni átt að skora á stjórnina, að birgja landið að fleira en kornvöru. (Sigurður Eggerz: Það hefi jeg
og gjört). Jú, en fyrst eftir að háttv.
I. þm. Húnv. (G. H.) var búinn að benta
á, að það væri nauðsynlegt. (Sigurður
Eggerz: Nei, jeg gjörði það strax i
framsöguræðunni). Jafnskjótt sem dýrtiðarlögin verða samþykt, þá verður
koBÍn Velferðarnefnd, sem í samráði við
stjórnina á að gjöra áætlun um, hvað
eigi að kaupa af vörum, hvar eigi að
úthluta þeim og hvar sje nauðsynlegt
að liggja með birgðir. Þetta alt er nauðsynlegt að athuga, en það verðuraldrei
hægt með einni þingsályktunartillögu,
að ákveða hve mikið þurfi af kolum,
hve mrkið af steinolíu o. s. frv. í hverjum stað. Mergur málsins er, að vakandi auga þarf að hafa á þvi, að tryggja
landið sem best að öllu leyti. Gn að
Alþt. 1916. B. III.

bera fram af slikum móði og háttv.
flutnra. (S. G.) hefir gjört áskorun þessa
efnis, er að eins snertir eitt einstakt atriði, er humbug, og það þvi meira, sem
umr. lengjast um þetta. Háttv. flutnm.
(S. G.) kvað sig og tillögu sina hafa
gjört það að verkum, að flýtt hefir verið
fyrir dýrtíðarinálinu. Sjálfsánægjan var
bersýnileg, og ekki vil jeg verða til þess,
að svifta hann henni. Gn jeg vii að
eins leyfa mjer að benda á, að dýrtiðarnefndin lagði áherslu &, að þessu yrði
flýtt sem mest gegnum þingið. Vilji hv.
flutnm. (S. G.) vjefengja þetta, þá getur
hann fiett upp i þingskjölunum, það
stendur þar með ljósu letri. Sama hafði
nefnd sú, er sett var í málið i Gd., ákveðið, og það áður en hún sá þessa merkilegu tillögu háttv. flutnm. (S. G.).
Og ástæðan til alls þessa er sú, að
hann vill geta sagt við kjósendur: Það
var jeg, sem sá um, að þessar ráðstafanir væru gjörðar, svo að landinu væri
engin hætta búin. (Sigurður Eggerz:
Þetta er ósatt). Jeg skrifaði upp hjá
mjer ummæli háttv. flutnm. (S. G.), svo
að jeg veit að þetta er rjett.
Jeg get endurtekið það, er jeg sagði
í fyrri ræðu minni, að hyggilegra hefði
verið að kjósa þessa nefnd, þegar lögin
voru samþykt, og láta hana annast um
öll kaup. Gf menn hefðu svo orðið
óánægðir með ráðstafanir hennar, þá var
alt af nægur timi til þess, að koma með
slika þingsályktunartillögu, svo að háttv.
flutnm. (S. G.) þyrfti ekki að standa
orðalaus fyrir kjósendum sinum, þegar
þar að kemur. Nei, rjetta leiðin var að
samþykkja þessa heimild til stjórnarinnar og veita til þess ca. 1 miljón króna.
í þvi fólust öll þau ákvæði, er nauðsynleg voru. Hitt, hve marga sekki eða
tunnur skuli kaupa af hverri tegund
fyrir sig, er áreiðanlega betur komið i
höndum stjórnarinnar og Velferðarnefnd140
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arinnar en að flækjast fyrir þinginu
marga daga í röð. Og þegar svo langt
er komið, að háttv. flutnm. (S. E.) leyfir
sjer að láta sjer þau orð um munn fara,
að þeir sjeu unnandi sjálfstæði landsins,
er sjeu fylgjandi þingsályktunartillögu
hans, en við hinir ekki, þá er skörin
farin að færast svo upp í bekkinn, að
segja má um þá: »Fyrirgef þeim, því
þeir vita ekki hvað þeir gjöra«. Jeg
fullyrði að minsta kosti fyrir sjálfan
mig, að jeg er fullkomlega eins unnandi sjálfstæði þessa lands, og háttv.
flutnm. (S. E.) og hans fylgiflskar. Aðrir svara fyrir sig. Jeg heimta, að vera
laus við slíkar aðdróttanir, sem háttv.
flutnm. (S. E.) hefir komið hjer fram
með, algjörlega að ástæðulausu.
Hið eina rjetta er það, að gjöra ráðstafanir til þess, að keypt verði, ekki
að eins korn, heldur einnig kol, olía,
salt og aðrar nauðsynjar, sem þarf til
þess, að tryggja landið gegn þeirri hættu,
sem af ófriðnum kann að leiða. Og
þegar dýrtíðarfrumv. hefir verið afgreitt,
heflr þingið gjört sitt til að koma þessu
í framkvæmd.
Hitt getur vel verið, að einhverjum
þeirra manna, sem ekki vildu tryggja
landið gegn voða, með því að heimila
landsstjórninni, að leggja útflutningsbann
á islenskar afurðir, finnist þessi tillaga
einhverskonar plástur á samviskur sínar. Um það skal jeg ekki ræða. —
Háttv. þm. N.-Íbí. (Sk. Th.) sagði, að ef
till. yrði ekki samþykt, en korn samt sem
áður keypt, þá væri það fyrir áhrif þessarar tillögu. Jeg ann háttv. þm. N.-ísf.
(Sk. Tb.) og háttv. flutningsm. (S. E.)
þess fullkomlega, að bera þá bugmynd
í brjósti, að þeir hafi gjörst bjargvættir
landsins, með þvi að bera þessa tillögu
fram. En það hygg jeg, að geti orðið
álitamái, hvort sú hugmynd hafl við rök
að styðjast. í þessu máli er það ekki
höfuðatriðið, með hve miklum móðifaí-

að er, eða hve miklir leikarataktar eru
viðhafðir hjer í deildinni, heldur það
hvað gjört er.

Flutnm. (Sigurður Eggerz):
Háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.) hefir nú
haldið langa ræðu í þessu máli, og jeg
býst við, að öllum, sem á þá ræðu hafa
hlýtt, hafi skilist, að aðalefnið var það,
að þingm. (S. B.) var að verja sinar
særðu tilfinningar. (Sveinn Björnsson:
Jeg er dauður). Það er nú gott og blessað að vísa til þess. En til er sú kenning, að þeir sem hafa lifað illa, verði
að líða fyrir það, þegar þeir eru dauðir.
Hvort hún hefir við rök að styðjast, læt
jeg ósagt. En hvað sem þvi liður skal
jeg lofa því, að fara svo vægilega með
háttv. þm. (S. B.) sem jeg get. Honum
er óhætt að vera inni þéss vegna.
Háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.) sagði, að
þessi tillaga væri óskýr. Hvar er óskýrleikinn, má jeg spyrja ? Það er skorað
á landsstjórnina að kaupa korn fyrir 7a
milj. kr. Það er ákveðin upphæð, og
það er ákveðið, hvað kaupa skal. Hvað
á þetta að vera skýrara? Nei, þessi
mótbára er hjegóminn einn. Á þeim
grundvelli verður ekki ráðist á tillöguna. — Háttv. þm. (S. B.) sagði að till.
væri »humbug«. Hvað er »humbug< í
tillögunni? Ef hún er »humbug«, þá er
það *humbug« að kaupa korn fyrir
landið. Því að hún er ekki um annað.
En ef það er heppilegt að kaupa kornforða handa landinu, eins og nú stendur á, þá er tillagan líka heppileg.
(Sveinn Bjömsson: Jeg sagði, að. það væri
»humbug« í kringum till.). Það kann
að vera, að nú sje »humbug« í kríng
um flutnm. hennar, (Sveinn Bjömsson:
Eða það.), en það er alls ekki í kringum tillöguna sjálfa.
Háttv. þingmaður (S. B.) sagði, að
það væri svo ákaflega margt, sem þyrfti
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að kaupa, til þesa að tryggja landið,
ekki að eins korn, heldur lika kol, oliu,
salt o. s. frv. Og því þótti honum einkennilegt, að í tillögunni er að eins
nefnt korn. Þetta þarf honum ekki að
þykja undarlegt, því ef það er margt,
sem þarf að kaupa, þá er það ekki
verra að byrja einhverstaðar. Og ekki
sfcilst mjer það vera fjarstæða, að byrja
einmitt á þeirri vörunni, sem nauðsynlegust er, til þess að koma í veg fyrir
hungursneyð í landinu. Ef það er »humbug« að firra landsfólkið hungri, þá má
flest nefnast því nafni, og þá er jeg
hræddur um, að háttv. 1. þm. Rvk. (S.
B.) sje sjálfur nálægt því að vera »humbug«.
Háttv. þm. (S. B.) sagði, að mjer hefði
ekki dottið i hug að minnast á kol og
olíu i þessu sambandi. En í framsöguræðu minni lagði jeg einmitt áherslu á
kolaspursmálið. Jeg sagði, meðal annars, að reynsla siðasta árs hefði sýnt
það, hversu mikla þýðingu það hefði
haft, bæði fyrir togaraútgjörðina og
siglingar til landains, að kolin væru
keypt á landssjóðs kostnað. Og jeg
bætti því við, að þar sem stjórnin hefði
fyrir sjer þessa reynslu frá fyrra ári,
þá mundi hún telja sjer skylt að ýta á
kolamálið. I rauninni hefði mátt búast
við því, að stjórnin hefði þegar gjört
einhverjar ráðstafanir i þá átt. Sömuleíðis mintist jeg á steinolíuna. Þessi
ummæli háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.) geta
þvi ekki verið sprottin af öðru en því,
að hann hefir ekki gefið' sjer tima til að
hlusta á framsöguræðu mína.
Háttv. þm. (S. B.) talaði um — eins
og þegar önnur þingsályktunartill. var
hjer til meðferðar í deildinni — að þessi
tillaga væri rædd hjer dag eftir dag og
með því sóað stórfje og eytt dýrmætum
tíma. Hann hefir þá gleymt ástæðun-

um til þess, að tillagan var ekki útrædd
um daginn. Hann hefir gleymt þvi, að
það var fyrir þá sök, að hann sjálfur
og hæstv. ráðherra þurftu að bregða sjer
í skemtiferð austur í sveitir. Vegna
þess tók hæstv. forseti málið út af dagskrá, þó að fiutningsmaður hennar mótmælti þvi. Jeg hefi svo sem ekkert við
það að athuga, að jafnmiklir menn ljetti
fcjer dálítið upp. En hitt væri gott, að
þeir tækju ekki þann tima til þess, að
störf þingsins þyrftu ekki að truflast
við það.
_Þar sem háttv. þingm. (S. B.) talaði
um Sjálfstæðismenn í þessu sambandi,
og þóttist hafa ástæðu til þess út af
ummælum mínum, þá skal jeg minna
hann á, hvernig orð mín fjellu. Það
kemur leiðinlega oft fyrir, að þessi
háttv. þingra. (S. B.) tekur skakt eftir.
Honum heyrist stundum alt annað en
það, sem sagt er, og svo gjörir hann
stóra árás á misheyrnina. Það, sem jeg
sagði, var það, að jeg hefði alls ekki
borið þetta mál undir Sjálfstæðisflokkinn, með því jeg hefði álitið, að honum
kæmi það ekkert við sem flokki. Þetta
mál ætti að standa langt utan og ofan
við alla flokkapólitík. En svo sagði
jeg um leið, að jeg gengi út frá því
sem sjálfsögðu, að menn Sjálfstæðisfiokksins mundu greiða tillögunni atkvæði, þvi það mundu allir gjöra, sem
væru unnandi sjálfstæði landsins. Og
við þetta stend jeg. (Sveinn Bjömsson:
Ekki er lítið »humbugið«). Háttv. 1.
þm Rvk. (S. B.) getur aldrei sannfært
deildina nje þjóðina ura það, að það sje
»humbug« að kaupa korn handa landinu, eins og nú stendur á. (Sveinn
Bjömsson: Það hefi jeg aldrei sagt).
Ef hann getur ekki sýnt fram á það,
þá getur hann ekki heldur sýnt frara
á, að tillagan sje »humbug«. (Bei)edikt
140*
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Sveinsson: Bændunum finst það ekki).
Nei, það veif jeg. Þá væri líka íslenskum bændum illa i ætt skotið.
Jeg vona, að tillagan fái góðan byr
hjer i háttv. deild, og að hún strandi
ekki á óeðlilegum skerjum.
ATKVGR.:
Rökstudda dagskráin frá þm. S.-Þing.
(P. J.), sjá A. 363, samþykt með 15 : 8
atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
net:
já:
Bened. Sveinsson,
Björn Hallsson,
Bjarni Jónsson,
Eggert Pál8son,
Guðm. Hannesson, Björn Kristjánsson,
Hanncs Hafstein, Guðm. Eggerz,
Jóhann Eyjólfsson, Hjörtur Snorrason,
Jón Jónsson,
Sigurður Eggerz,
Jón Magnússon,
Skúli Thoroddsen,
Magnús Kristjánss., Þór. Benediktsson.
Matthias Olafsson,
Pjetur Jónsson,
Sig. Gunnarsson,
Sig. Sigurðsson,
Stefán Stefánsson
Sveinn Björnsson.
Einn þingmaður fjarstaddur.
Einar Arnórsson greiddi ekki atkv.,
með þeirri greinargjörð, að sjer væri
málið of skylt. Var það tekið til greina.
Einar Jónsson greiddi ekki atkvæði,
og taldist með meiri hlutanum.
Forseti taldi tillöguna á þgskj. 258
þar með
fallna.

5. Lífsábyrgðarfjelag.
Á. 38. fundi i Nd., föstudaginn 20.
ágúst, var útbýtt

Tillögu til þingsdlyktunar urn innlent lifsábyrgðarfjelag, (A. 458. [Frá meiri hl.
brunabótanefndar]).
Á 40. fundi i Nd., mánudaginn 23.
ágÚ8t, var tillagan tekin til meðferðar
hvernigræðaskuli.
Eftir tillögu forseta var samþykt ein
umræða um tillöguna.

Á 41. fundi í Nd., þriðjudaginn 24.
ágúst, var tillagan tekin til e i n n a r
u m r.
Forseti tók málið út af dagskrá eftir
ósk fiutningsmanna.
Á 42. fundi í Nd., miðvikudaginn 25.
ágúst, var tillagan aftur tekin til e i n n a r u m r.
Frsm. (Sveinn Hjörnsson): Mjer
skildistaf umr.hjá hverjum einasta manni,
er talaði bjer i dag um innl. brunabótafjelag, að hjer væri um merkilegt mál að
ræða, og það væri lífsnauðsyn, að koma
slikum stofnunum, sem ábyrgðarfjelögum, á innlendar hendur. Það hljóti að
hafa stórvægilega fjárhagsþýðingu fyrir
þetta land.
Næði þessi stefna fram að ganga,
skapaði það kaupendur að innlendum
verðbrjefum, sem við nú getum ekki
selt. í öðrum löndum eru sams konar
fjelög bestu kaupendur verðbrjefa, og
er þess vegna meiri ástæða fyrir okkur
að hrynda þessu máli sem fyrst áleiðis,
þar sem af þvi stafar aukin peningavelta og aukin menning. Þvi nú eru
menn alment farnir að sjá það, hversu
mikil nauðsyn er á þvi og hvilik siðferðisskylda það er fyrir menn, að
tryggja líf sitt, til þess að þeir geti
sjálfir sjeð sjer farborða, er árin færast
yfir þá, svo að þeir sjeu ekki öðrum til
byrði.

2233

Þingsályktanir fallnar.

2234

Lifsábyrgðarfjelag. — Kolaninrarannsóknir.

Jeg hefði helst kosið, að þetta þing
stigi það niikla skref, að fela stjórninni
þetta mál til að undirbúa það fyrír næsta
þing og leggja þá fram frv. til laga, er
miðaði að því, að gjöra innlendar. sem
flestar tegundir ábyrgðarstarfsemi.
Þegar þetta var rætt í nefnd þeirri,
sem tillagan er komin frá, þá var mönnum það ljóst, að brýn nauðsyn væri á
því, að koma brunabótatryggingum í
annað horf, koma þeim á innlendar
hendur. En hins vegar - óaði sumum
nefndarmönnum við því, að stíga undir
eins svo stórt skref, að taka fyrir hvers
konar ábyrgðarfjelög. Þess vegna er
hjer ekki annað tekið fyrir en lífsábyrgðarfjelög og slysaábyrgðarfjelög, ef
fært þykir. Fer því tillagan fram á,
að sljórnin undirbúi og leggi fyrir næsta
þing lög um stofnun landslifsábyrgðarfjelags.
Það er alkunnugt, að við lifsábyrgð
eru einna einfaldastir útreikningar allra
ábyrgðarfjelaga. Það er hægt að reikna
það út i hverju landi, hvernig haga þarf
iðgjöldunum, svo nákvæmlega, að áhættan verði eugin til þess að gjöra. En
til þess að gjöra úr garði slika útrcikninga hjer og tillögur, þá álítur nefndin
að þurfi talsvert ítarlegar rannsóknir á
dánarprósentu manna á öllum aldri og
heilbrígðisástandi þjóðarinnar öllu o. fi.,
o. fl. Þess vegna þýðir ekki að óska
þesaa, nema þá sje jafnframt heimilað
stjórninni fje i þessu skyni. Þess vegna
leggur nefndin það til, að stjórninni
skuli vera heimilt, að verja til þessa alt
að 5 þús. kr., til rannsókna og undirbúnings, og ef þingið felst á þetta, þá
gjörir hún ráð fyrir að fjeð verði veitt
í fjárlögunum. Það er eina rjetta leiðin,
sem fara á, þegar gjört er ráð fyrir að
stjórnin þurfi að nota fje út af þingsályktunartilJ., enda hefir hún verið tekin upp hjer i háttv. deild, út af einni

þingsályktunartill., sera hjer var samþykt fyrir nokkru um Fióaáveftuna. :
Jeg vona nú, að háttv. þingdeild ajái
hvílíkt nauðsynjamál þetta er og, veití
þvi greiöan.gang gegnum þingið. Nefndr
in hefir, eins og jeg tók fram áöan; ekki
viljað fara lengra en þetta, enejáJ(ur
segi jeg það fyrir mig, að þótt meiftt
fje ætti að verja til þessa, þá hefði jeg
ekki á móti því.
.• : •..••i
ATKVGR.:
r
Tillagan samþ. með 17 : 2 atkv. ; og
afgreidd til Ed.
(A. 555). •

6. Kolanámurannsóknir.
Á 55. fundi i Nd., fimtudaginn d. septi,
var útbýtt
! 1
TMögu til Jnngxdlyktunar umundirbún>ing rannsókna d kolanámttm dlslandi.
([Frá fjárlaganefndþ A. 852).
Á 56. fundi i Nd., föstudagins 10.
septbr., var till. tekin til meðferðar
hvernig ræða skuli.
; . !
Forseti stakk upp á einni umr.,og
var það samþ. án atkvgr.

Á 57. fundi í Nd., laugardaginn ll.
septbr., var tillagan tekin til ei n naf
umr.
Forseti tók till. út af dagskrá.
<
Á 59. fundi i Nd., mánudaginalS.
septbr., var till. tekin til f rh. einaar
u m r.
k
Framsðgum. (Pjetur Jónsson):
Sú grein er gjörð fyrir þessari tillögud
nefndaráliti fjárlaganefndarinnar, að jeg
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get látið rojer nægja, að skírekota til
þess. Tillagan felur í sjer að eins
áskorun til stjórnarinnar um að gjöra
þær ráðstafanir, sem þurfa til undirbúnings undir kolanámuvinslu. Fjárlaganefndin vildi ekki mæla með fjárveitingu til rannsóknanua, út í bláinn. Það
lá engin áætlun fyrir um það, hvað
slík rækileg rannsókn mundi kosta, en
nefndin telur hins vegar nauðsynlegt, að
málið sje rannsakað, og vill því fela
stjórninni eftirgrenslan á þvi, hvað
rækileg námurannsókn kosti.
Bjarni Jónsson: Jeg stend að
eins upp til þess, að geta þess, að kolarannsóknir eru með öllu óþarfar hjer á
landi. Menn vita það til fullnustu, að
hjer á landi eru engin kol til, nema
surtarbrandskol, og má vel vera, að vel
borgi sig að vinna þau, en til þess hefir: nú verið veitt lánsheimild, sem jeg
tel alveg rjett. En rannsókn á kolum
er aisendis óþörf, eins og öllum jarðfræðingum ber saman um. En ef menn
trúa því ekki, getur þingið látið dr.
Helga Pjeturss ferðast um landið og
genda þinginu skýrslu. En jeg tel ekki
þinginu samboðið, að samþykkja þessa
tillögu.
Ráðberra: Eins og kunuugt er,
var hjer í deildinni á dögunum lagt til
að veita tilteknum manni 12 þús. króna
lán úr viðlagasjóði, til að vinna kol.
Nú liggur hjer fyrir tillaga um að rannsaka kolanámur. Mjer þykir þetta horfa
skringilega við. Jeg vil nú spyrja:
Ætlar þingið að láta rannsaka þær
námur, sem ætlast er til, að veitt verði
lán til að vinna? Ef svo er, þáerhjer
að ræða um contra dictio. í öðrulagi:
Hver getur verið tilgangur deildarinnar,
er hún fyret neitar um fje til námurannsókna, en skömmu siðar ber fram
þingsályktunartillögu um námu rann-

sóknir? Ætlast þingið til þess, að stjórnin gjöri þessa rannsókn með tvær hendur tómar? Það raá geta þvi nærri, að
námufræðingur fæst ekki fyrir ekki
neitt. Þetta er einhver sá skritnasti
krabbagangur, sem jeg veit dæmi til, að
þingið hafl tekið. Jeg tel, að miklu
skynsamlegra hefði verið, að samþykkja
fjárveitingu í fjárlögunum til kolarannsókna.
Annars er orðið svo mikið af þingsályktunartillögum og rökstuddum dagskrám, að það væri að bera i bakkafullan lækinn, að bæta nú enn við, og
tæplega hægt að búast við því, að stjórnin, þótt öll væri af vilja gjörð, geti
sinnt þeim öllum á að eins tveggja ára
tíma.
í fróðleiks skyni skal jeg telja upp
þær rökstuddar dagskrár, sem samþyktar hafa verið nú á þinginu og skora
á stjórnina:
1. Að endurbæta peningamál landsins,
sjerstaklega Landsbankans.
2. Leita álits sóknarnefnda um legkaup.
3. Afla söluboðs á Þorlákshöfn.
4. Að athuga stimpilgjald.
5. Hvorki meira nje minna en gjöra
tillögur um öll skatta- og tollamál
landsins.
Af þing8ályktunartillögum frá þessu
þingi morar. Þessar hafa verið samþyktar, og ætlast heflr verið til að stjórnin ynni ákveðin verk:
1. Um verkmannamálið.
2. Um hþsmannamálið.
3. Um eignarrjett útlendinga á fasteignum.
4. Um rannsókn hafnarstaða á landinu.
5. Um Flóaáveituna.
6. — endurekoðun vegalaganna.
7. — þegnskylduviununa.
8. — Sauðárkrókshöfn.
9. — strandferðir,
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10. Um mæli og vog, er líklegt að verði
samþykt i háttv. Ed„ þar sem hún
er á döfinni.
11. Um forðagætslu, að leita álits sýslunefnda og hreppsnefnda þar um, og
væntanlega að semja ný lög um
þau efni.
Ýrnislegt er og eftir af dagskrám og
þirgsályktunartillögum frá þinginu 1914,
sem ekki hefir enn verið sint, svo sem
1. Um bjargráðasjóðinn.
2. Ura fækkun sýslumannsembætta,
sem þó að nokkru mun heyra undir launanefndina.
3. Um að sernja lög úm hlutafjelög,
og að endurskoða einn örðugasta
kaflann í hegningarlögunum, um
fjársvik.
4. Um grasbýli.
5. Um opinber reikningsskil og gjaldheimtu, sem nú er að nokkru leyti
fullnægt, þótt enn sje það erfiðasta
eftir, þ. e. tolleftirlitið.
Hjer á ofan bætist nú enn þessi tillaga. Þingið ætlast víst til þess, að
stjórnin geti gjört alt þetta, ella mundi
það tæplega hafa samþykt tillögurnar.
Jeg skal taka það fram, að jeg hefi ekki
neitt sjerstakt á móti þessari þingsáltill.,
en jeg tel ósanngjarnt, áð fella niður
fjárveitingu um rannsóknirnar, en koma
siðan með þingsályktunartillögu um þær.
Jeg skal og geta þess, að útlit er til
þess, að fjelag, sem nýstofnað er, taki
að sjer þetta hlutverk, rannsóknirnar.
Það mun vera rjett hjá háttv. þingm.
Dal. (B. J.), að allir jarðfræðingar eru
sammála um það, að hjer finnist ekki
kol, önnur en surtarbrandskol. Og þegar svo er, þá er óþarft að veita fje til
rannsókna, heldur ætti þá að veita fje
til að vinna námurnar, en það getur
ekki verið verk stjórnarinnar.
Sveinn Björnsson:

Háttv. þm.

Dal. (B. J.) gat þess, að jarðfræðingaf
væru sammála um, að hjer fyndust ekki
steinkol. Þetta mun vera rjett hjá hv.
þingmanni, að visindamenn hafalátið
uppi þetta álit sitt, og bygt það aðallega á kenningum sínum um r aldur
landsins, sem þá greinir þó á um suma.
En hvað sem því liður, þáer öllum það
vitanlegt, að hjer eru til brúnkol eða
surtarbrandskol, og nýlega hafa verið
sýnd hjer sjerstaklega góð sjnishorli,
sem reynst hafa vel til eldsneytis, þótt
ekki væru steinkol. Þess vegna væri
gott að rannsaka, hvort hjer er umheila
námu að ræða, þvi að ef svo væri, þá
væri mikið unnið, þótt að eins nægði
til eldsneytis á’ heimilum.
Enn fremur má benda á það, að léirblandinn surtarbrandur hefir fundist
viðar í heiminum, t. d. i Sviþjóð, og
var þar fyrst reynt að vinna hann til
eldsneytis, en ekki gafst það vel. Aftur
á móti koinust menn upp áaðferð til
þess að brenna úr leirinn með sjálfum
kolunum, sem í eru, og hafa með því
náð að framleiða afar ódýran tígulstein.
Þetta er mál, sem út af fyrir. sig er.
mjög merkilegt, eins og ef steinkol fyndust. Jeg skal engan dóm leggja á það,
hvort steinkol geta fundist hjer á landi,
en þau kol, sem þegar hafa fundist,
eru góð brúnkol, og sömu kol ogfundist hafa í Sviþjóð. Jeg tel þettamál
svo mikilsvert, að jeg vil látá landið
rannsaka það, hvernig hægt sje að notfæra sjer þau. Eu sjálfsagt er að halda
málinu vakandi.
Háttv. neðri deild vildi ekkí fallast á!
till. mina i málinu, en efri deild samþykti hana. Jeg játa það fúslegay
að mikið er búið að hlaða á stjóríúna af
rökstuddum dagskrám, en þingið hefir
litinn undirbúningstíma og veitist örðugt að koma öllum áhugamálum sinum
í framkvæmd. Það neyðist því til að
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beina sunium þeirra til stjórnarinnar í
þvi trausti, að hún gjöri sitt besta til
að greiða götu þeirra.
Uin þetta mál er það að segja, að
ekki er ætlast til að stjórnin gjöri mikið í þvi. Ekki er um annað að ræða
en að stjómin leiti sjer upplýsinga um,
hve mikið mundi kosta, að hafa námuvérkfræðing litinn tíma, og hversu mikið mundu kosta þau verkfæri, er þarf
til námugraftar. Þó ekki sje tillagan
stór, þá miðar hún þó i rjetta átt.

kostar ekki því meira, og eftir þvi á
stjómin að komast. Skil jeg ekki í öðru
en að námufjelagið muni bjálpa stjóminni til að koma þessari eftirgrenslan í
verk.

Benedikt Sveiusson:
Hæstv.
ráðherra fanst mikið ósamræmi í þvi, að
veita fyrst fje til námugraftar, svo að
fella tillöguna um námurannsókn, og
heimta svo af sjer, að sjá um að rannsaka hversu mikið kunni að vera af
kolum í jörðu hjer á landi. Þess ber
Framsni. (Pjettir Jónsson): Hv. að gæta, að visindalega* rannsóknin
1. þm. Rvk. (S. B.) hefir tekið af mjer var ekki miðuð við þá kolanámu, sem
ómakið <•að mestu i þessari umræðu. fje var lánað til að reka, heldur átti að
Það er ekki svo undarlegt, þó að hæstv. rannsaka aðrar kolanámur fyrir þá penráðherra sje orðinn óþolinmóður yfir öll- inga, og eru þessi tvö atriði því óskyld.
öm þessum áskorunum á stjórnina, en Það, sem olli þvi, að tillagan var feld,
hart er það, að það skyldi einmitt lenda var það, hve fjárhæðin var mikil, 25000
krónur, án þess menn þó vissu hve
á þessari tiilögu, að þolinmæðin brast.
Ástæður fjárlaganefndarinnar til þess, mikið slík rannsókn myndi kosta.
Þar sem fjárlaganefnd beinir þessu
að bera fram þessa tillögu, er í stuttu
máii þessi, eins og áður hefir raunar máli nú til stjórnarinnar, án fjárveitverið tekið fiam, að fjárlaganefndin gat ingar, þá er hjer auðvitað höfð í huga
ekki fallist á, að veita fje til rækilegrar alt önnur rannsókn heldur en fyrst var
námurannsóknar á meðan. engin vitn- í ráði. Það er einungis ætlast til, að
eekja var um það, hvað fullkomin rann- stjórnin kynni sjer, hvað kosta mundi
sókn kostaði.
En hún var málinu að fá erlendan námufræðiug, t. d. eitt
hlynnt, og þess vegna vill hún fela sumar, og hve raikil og dýr áhöld hann
stjórninni, að útvega þessa vitneskju.
mundi þurfa til rannsóknarinnar. Þetta
• flæ8tv. ráðherra hefir ekki gætt þess, ætti að vera hægt að gjöra með litlum
þegar hann talaði, að þessi tilíaga er tilkostnaði. Eins og hæstv. ráðherra
framlögð af fjárlaganefndinni áður 3. benti á, er nú einnig stofnað fjelag, sem
umr.fjárl. i þessari deild fór fram, og ætlar að rannsaka námur hjer á landi,
i engu óeamræmi við tillögu nefndar- og gæti það ef til vill tekið ómakið af
innar. Hún var á móti því, að veita stjórninni og landssjóði.
Guðm. 'E. Guðtnundssyni lán til kolaEn með því að hæstv. ráðherra virðgraftar,og er það enn. En þótt nú ist standa ógn nokkur af tillögunni, þá
þingið veiti lansheimildina til Guðm. ætla jeg nú að gjöra honum greiða og
E. GuðmundBsonar, þarf það ekki að leyfi mjer þvi að bera fram svofelda
teijast í ósamræmi við þessa tillögu i rökstudda dagskrá:
í trausti þess, að stjómin leiti
rauninni. Þótt krukkað verði i eitt fjall,
veitir vist ekki af því, að itarleg rannupplýsinga um það, ef unt er, hvað
kosta muni íiarleg rannsókn d surtarsókn komist á yfir höfuð fyrir því, ef hún
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brandsndmum hjer d landi, og leggi
þœr fyrir nœsta reglulegt Alþingi,
tékur deildin fyrir nœsta mdl á dagskrá.
(Sigurður Sigurðsson: Dagskráin talar
um surtarbrand en ekki kol). Jeg get
ekki verið að breyta nafninu, og sje
^nga ástæðu til að kalla surtarbrandinn
>brúnkol< eða öðrum þýskum eða erlendum nöfnum. Þessi kolategund heitir
surtarbrandur á vora tungu. Það er
gamalt og gott íslenskt orð frá heiðni,
og vafalaust til orðið af þvf, að mönnum hefir þótt kynlegt, að finna þessa
svörtu eldibranda niðri í jörðinni og
ætlað, að þeir væri leifar eftir Surtarloga.

saka það. Jeg held, að það sje alveg
nóg, að hann er sjálfur fullur áhuga á
þvi.
(Sveinn Björnsson: Mig vantar
aura). Ojæja, það er ekki svo dýrt að
láta Asgeir Torfason rannsaka einn fjórðung af grjóti. Það getur hver maður
kostað. Eu að láta stjórnina fara að
rannsaka, svona út í bláinn, jafn smávægilegt sem það, hvað námutæki kosta,
finst mjer mesta fjarstæða.
Það var ekki annað sem jeg vildi
segja.

Bjarui Jónsson: Jeg vildí að eins
segja örfá orð, ef ljettasóttin kynni að
batna háttv. 1. Rvk. (S. B.). Hann reyndi
að vjefengja þá skoðun, sem jeg ljet í
Ijós viðvikjandi kolunum, en það er nú
ekki annað en málaflutningsbragur.
Jarðfræðingum kemur raunar ekki saman um aldur landsins og Helgi Pjeturss
hefír sýnt fram á, að það væri gamlar
ishrannir, sem aðrir kalla eldfjallaösku,
en hann segir alveg það sama um kolin
sem hinir. Það heflr aldrei verið talað
um annað en surtarbrand i þessu landi.
Og þó að þm. (S.B.) tali um einhvern leirkendan surtabrand, þá finst mjer það of
litilfjörlegt, til að setja jafn stórt bákn
á stað og landsstjórnin er, til að rann-

já:
nei:
Guðm. Hannesson,
Björn Hallsson,
Bened. Sveinsson, Hannes Hafstein,
Einar Jónsson,
Hjörtur Snorrason,
Jón Jónsson,
Jón Magnússon,
Pjetur Jónsson,
Þór. Benediktsson.
Sig. Gunnarsson,
Sig. Sigurðsson,
Skúli Thoroddsen,
Stef. Stefánsson.
Eggert Pálsson, Bjarni Jónsson, Einar
Arnórsson, Jóhann Eyjólfsson og Sveinn
Björnsson greiddu eigi atkvæði, og töld*
ust til meiri hlutans, nema Einar Arnórsson; forseti tók ástæður hans gildar.
Tillagan þar með
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ATKVGR.:
Rökstudda dagskráin frá þm. N.-Þing.
(B. S.), sjá A. 1004, samþ. með 13 :5
atkv. að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
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F.
Fyrirspurnir.

1. Loftskeytastöð i Beykjavík.
Á 9. fundi í Nd., laugardaginn 17.
júlí, var útbýtt
Fyrirspum til rdðherra um loftskeytastöð
í Reykjavík. (A. 43).
Á 13. fundi i Nd., fimtudaginn 22. júli,
var fyrirspurnin tekin til 'meðferðar,
hvort leyfð skuli.
Fyrirspurnin leyð með 13 samhljóða
atkv.

Á 27. fundi í Nd., laugardaginn 7.
ágúst, var fyrirspurnin tekin á dagskrá,
með þvi að ráðherra hafði þá tjáð sig
við því búinn að svara henni.
Fyrifspyrjadði (Sveinn Björnsson): í 6. gr. laga frá 22. okt. 1912
um ritsima- og talsíma, er heimild handa
landsstjórninni tll að reisa loftskeytastöð i Reykjavík, er hafí nægilegan
kraft til sambanda við útlönd, eftir nánari ákvörðun landsstjórnarinnar, og í
samræmi við gildandi samninga. Þegar
þingið samþykti þessi lög, þá var það
ætlun þess, að tekið yrði '/s milj. kr.
lán, bæði til simalagninga og svo til
þessarar loftskeytastöðvar. Eftir því,
sem mjer er best kunnugt, var svo þetta
lán tekið árið 1913, og hafa siðan fyrir
það verið lagðir ýmsir nýir simar, en

við loftskeytastöðva-málinu hefir ekki
verið hreyft.
Á þinginu í fyrra var kosin nefnd
hjer í Nd. i símamálin, og spurðist hún
fyrir hjá stjórninni um það, hvað stöðinni liði. Þessu svaraði stjórnin með
brjefí, dags. 24. júlí 1914, er prentað
var svo sem fylgiskjal með nefndaráliti simanefndarínnar á þgskj. 396. Þar
eru greindar ýmsar ástæður til þess, að
málið hafí dregist. Reynt bafði veríð
að fá dönBku stjórnina til þess, að láta
gjöra fyrirhugaða loftskeytastöð í Færeyjum svo kraftgóða, að hún gæti haft
samband við þessa stöð, en úr þvi hefði
svo ekkert orðið. Enn fremur stóð þar
svo, ef jeg mætti lesa með leyfí hæstv.
forseta:
»Landssimastjóminni er það Ijöst,
að nú er kominn timi til að setja
uppþráðlausa stöð til viðskifta viðskip
á sjó, og mun hún hið fyrsta stinga
upp d þvi við landsstjómina, að
hvort sem Fœreyjastöðin verður bygð
um leið eða efcki, þá verði á árinu
1915 sett upp þrdðlaus stöð ndlœgt
Reykjavik«.
Eftir að þetta brjef kom til nefndarinnar, varð það að ráði hjá meiri hl.
hennar, að skora á stjórnina, að láta
reisa hjer sera fyrst Marconi-skeytastöð,
sem dragi að minsta kosti 1400 kilóm.
Þrátt fyrir þessa beinu áskorun erekki
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farið til þess enn þá, og jeg veit ekki
til þess, að neinar ráðstafanir sjeu enn
gjörðar til þess, að fá það gjört á þessu
ári. Þetta er því undarlegra, sem þetta
mál er miklu meira vert en flest annað, setn þetta lánsfje hefir verið látið
ganga til, því að samband hjeðan við
skip umhverfis landið heflr jafnvel nú
þegar um mörg ár verið nauðsynlegt,
og þörfin fyrir það eykst ár frá ári,
eftir því sem flotinn okkar vex, ogþað
ætti að geta orðið að ómetanlegu gagni.
I því augnabliki, sem loftskeytastöð
væri komin upp hjer í Reykjavik, þá
myndu allir islensku togararnir þegar fá sjer loftskeytatæki. Kostnaðurinn er ekki svo mikill við þetta heldur, ekki nema 6 þús. mörk, eða 10 þús.
frankar, eftir upplýsingum landsíma8tjóra. Fyrir utan þetta er og á það
að lita, að nú er það viðast hvar um
hinn mentaða heim orðin tiska, að bæði
vöruflutningaskip og þó einknm farþegaskip bafi þessi tæki, og t. d. hafa bæði
akipin, sem Eimskipafjelag íslands þegar iheflr látið smiða, verið búin út með
iþeim, og heflr sú ráðstöfun hvarvetna
þótt góð og heppileg, þótt hún hafí haft
töluverðan kostnað i för með sjer. Enn
fremur hefir Sameinaða gufuskipafjelagið danska nýtt skip á prjónunum, sem
bráðutu fer að sigla hingað, og lika heflr
loftskeytatæki, og bæði það fjelag og
önnur, sem hingað sigla, myndu þegar
leggja ölium skipum sinum þau til, um
leiö og loftskeytastöð yrði reist hjer.
Jeg akal ekki fara út i það, að lýaa þvi,
hve þýðingarmikið þetta væri, ekki einungis þegar hætta væri á ferðum, heldur og þar fyrir utan, auk þægindanna.
Jeg álit nú þetta mjög miður farið,
að þessi dráttur hefír orðið á framkvæmd
málsins, því að það hefði mátt gjöra ráð
fyrir þvi, að þegar bœði lágu fyrir sfcýfaus orð landsímastjórnarinnar um það.

að stöðina ætti að reisa, og eins áskorun
siipanefndar til stjórnarinnar um að
gjöra það, að þá hefði það verið gjört
svo timanlega á árinu, að stöðin hefði
verið komin i starfrækslu, þegar skip
Eimskipafjelags íslanda tóku að sigla
hingað.
Jeg skal að eins drepa á það, að fyrir
utan gagnið, sem hefðist af sambandinu
við skipin, þá getur þráðlaust skeytasamband komið til vara i stað símasambándsins, ef það bilar. Ef dýrleiki eða
annað hindrar það, að reisa nú þegar
svo stóra stöð, sem ráð hefir verið gjört
fyrir, þá má það þó með engu móti
dragast, að reisa þessa sjálfsögðu atöð
til gagns hjer við landið, og mætti þá
stækka hana siðar, eftir því sem landssimastjóri heflr upplýst.
Af þessum ástæðum hefi jeg leyft mjer,
að gjöra þessa fyrirspurn, og væntinú,
að háttv. deild fái frá hæstv. ráðherra
upplýsingar um það, i fyrsta lagi, hvers
vegna þessu máli hefir verið frestað svo,
þrátt fyrir tvimælalaus loforð landssimastjórnar og úskorun símanefndar i fyrra,
og í öðru lagi um það, hverjar ráðstafanir hæstv. stjórn hefír nú gjört, til þess
að flýta fyrir málinu.
Ráöherra: Jeg býst ekki við, að
segja hjer margt um þetta mál, sem
háttv. deild sje ekki fullkunnugt þegar
áður.
Fyrirapurninni á þgskj. 43 má skifta
i þrent. í fyrsta lagi er þar spurt, hvers
vegna sje enn ekki reist loftskeytastöð
sú í Reykjavik, sem gjört er ráð fyrir í
lögunum frá 1912, og aftur í nýrrj lögum nr. 35 frá 20. okt. 1913. í öðru lagi
er þar spurt, hvort ekki hafi verið tekið
lán í þessu skyni árið 1913, og I þriðja
lagi, hvaða ráðstafanir atjórnin hafl gjört
í þessu efni.
Jeg held, að jeg verði að svara fyrstu
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epurningunni síðast, þvi að svörin við
annari og þriðju spurningunni verða
væntanlega svör við henni jafnframt.
En áður en jeg fer að svara þessum
einstöku spurningum, vil jeg leyfa mjer
að fara nokkrum orðum um undanfara
málsins, og er þá fyrst að athuga leyfisskrá þá frá 28. júli 1906, er þá var
gefin út til handa Stóra Norræna ritsímafjelaginu. Háttv. fyrirspyrjandi talaði ekki um þetta sjerstaklega, en það
er nauðsynlegt til skýringar málinu.
Samkvæmt 6, gr. í þessari skrá, hafa
ekki aðrir en þetta fjelag leyfi til símalagningar, eða »annara til almenningsnota ætlaðra rafmagnssambanda< milli
íslands og annara hluta Norðurálfu,
með þeirri undantekningu þó, að ef ísland vill, þá er þvi heimilt að setja á
stofn þráðlaust hraðskeytasamband milli
Færeyja og einhvers staðar í nánd við
Reykjavík, ef fjelagið fær sömu borgun
fyrir símskeyti send með loftskeytatækjunum, eins og fyrir sæsímaskeyti til og
frá eða gegn um Island. Enn fremur
er það tekið fram, að ef slikt samband
kemst á, og verður reglulega notað, þá
færist á meðan tillag landssjóðs til fjel.,
sem nefnt er í 2. gr. skrárinnar, niður
um 13 þús. kr. á ári.
Það er þá eftir þessu heimilt að reisa
þessa stöð, sem hjer er um að ræða,
með því skilyrði, að landið fái ekki aðra
borgun fyrir hraðskeytin en þessa niðurfærslu á borguninni til fjelagsins eftir
2. gr., sem þá yrði ekki nema 22 þús.
kr. á ári. Sömuleiðis er það heimilt
eftir þessari sömu 6. gr., að reisa hjer
stöð til sambands við skip á sjó úti, og
til þess að reisa slika stöð, þarf enga
samninga við Stóra Norræna. En þá
kemur nú spurningin um það, hvort
reisa megi stöð, til þess að senda þráðlaus hraðskeyti, er nái lengra en kringum ísland og til Færeyja. Ef koma
^etti á hraðskeytasambandi milli íslands

og einhvers annars lands, utan Norðurálfu, þá skal fjelagið eiga kost á að ath'uga það mál, samkv. 7. gr. leyfisskrárinnar, og að öllu jöfnu hafa forgangsrjett, til þess að taka að sjer fyrirtækið,
ef það vill. í þessu samhandi ætti helst
að geta komið til mála hraðskeytasamband við Ameríku. Nú er þá eftir að
athuga það, hvort vjer gætum komist i
loftskeytasaraband við eitthvert annað
land í Norðurálfu, auk Færeyja. Það
ætti nú líklega helst að geta verið Noregur, og þá sennilega við Bergen, eða
Skotland.
Eftir leyfisskránni tel jeg oss ekki
heimilt, að stofna slikt samband, nema
þá með sarakomulagi við Stóra Norræna. En geta skal jeg þess, í sambandi við þetta, að þegar ritsímalánið
var tekið 1913, þá slakaði fjelagið nokkuð til á rjetti sinum, sem það hafði
samkv. leyfisskránni. Svo stendur sem
sje skrifað í skuldabrjefinu — og það
má skoða sem samning um þetta efni
— að þegar liðin eru þau tuttugu ár,
sem til eru tekin í skránni, þá megi
falla burtu þær takmarkanir og skuldbindingar, sem um þetta eru í 6. gr., ef
lánið er að fullu greitt, þó aldrei fyrr
en leyfistíminn er út runninn. Er þá
bvo að sjá, sem 6. gr. gæti orðið úr gildi
numin að þessu leyti, þá er svo væri
komið.
Eins og jeg þegar hefi drepið á, er
hjer þá um fjóra möguleika að ræða:
1. Minsta stöðin, sem að eins stæði
í sambandi við skip kringum landið.
2. Stöð, sem að eins næði sambandi
við Færeyjar.
3. Stöð, sem næði til Noregs eða
Skotlands, og
4. Stöð, sem drægi alla leið til Ameriku.
Svo að maður taki nú 3. möguleikann fyrst, þá ætti sú stöð að hafa afl
til skeytasendinga á hjer um bil 1400
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kilómetra færi. Landssímastjóri heflr
gjört áætlun um, að slík stöð myndi
kosta um 150 þós. kr. Jeg átti nú í
ferð minni til Kaupmannahafuar tal við
umboðsmann Marconifjelagsins þar um
þetta, og gjörði hann ráð fyrir, að hún
yrði nokkru ódýrari, eða um 130 þús.
kr. Þetta sagði haun að ætti að vera
10 >kílóvatta« stöð, en jeg er nú ekki
svo vel að mjer, að jeg geti skýrt það
öllu nánar. Aftur á móti ætti 1% »kilóvatt« að vera nægilegt fyrir stöð, sem
eingöngu hefði saraband við skip umhverfls landið, og taldi hann, að hún
myndi kosta 28—30 þús. kr., en jeg sje,
að landssimastjóri hefír áætlað hana á
40 þús. kr. Þá er nú eftir stöðin, sem
ætti að ná til Ameríku, og er sagt, að
það þurfi að vera 150 »kilóvatta« stöð,
og muni kosta eitthvað % — 1 miljón
króna, svo að það virðist útilokað, sennilega um langan tíma, að það borgi sig
að reisa hana.
Jeg hefi þá talað um þessar fjórar
mismunandi stöðvar, sern til greina gætu
komið, og nefnt hvað heyret hefir, að
hver þeirra um sig myndi kosta, og
eins og áður er sagt, þá eru áætlanir
landsimastjóra alt af nokkru hærri; það
munar þetta einum til tveim tugum þúsunda. Jeg skal geta þess, að þessi umboðsmaður Marconifjelagsins, sem jeg
gat um áðan, hefir átt 1 brjefaskiftum,
út af byggingu stöðva, fyrir Marconifjelagið í Lundúnum, og sagði fjelagið,
að efni til þeirra væri nú 10% dýrara
en í meðalári, vegna striðsins, en hins
vegar fengist víst hæglega leyfi til útflutnings á öllu sliku til íslands, ef á
þyrfti að halda. Og jeg skal enn fremur geta þess, að þær áætlanir þessa
manns, sem jeg gat- um áðan, voru
bygðar á þessari 10 % verðhækkun.
Jeg skal þá vikja að þvi, að svara
2. spurningunni um þaí, hvort ekki
hefði verið tekið lán til loftskeytastöðv-

ar árið 1913. Samkvæmt hcimild þeirri
í lögunum, er háttv. 1. þm. Rvk. (S.
B.) mintist á, var heimilað nægilega stór
lántaka, til þess að leggja síma og kaupa
talsimakerfi o. fl., er 5. og 6. gr. símalaganna greinir. Og þar á meðal loftskeýtastöðin, er getur um í 6. gr. símalaganna. Mátti nota þetta lán til þess,
að láta reisa loftskeytastöð iReykjavik,
í samræmi við gildandi samninga. Eða
með öðrum orðum: Það er heirailað að
reisa loftskeytastöðina fyrir einhvern
hluta þessa láns, dn þess, að segja megi
að lánið ætti sjerstáklega að taka til
þess, að reisa hana. Þessi lánsheimild
var notuð 1913. Lánið var tekið i
lok nóvembermánaðar og innborgað 1.
desember sama ár í reikning landssjóðs
við Privatbankann, að því er jeg ætla.
Lánsupphæðin var 500,000 kr., og var
ekki sjerstaklega ætluð til þess, aðreisa
loftskeytastöð fyrir, eins og jeg áður
hefi tekið fram. Spurningin á þgskj.
43, er því ekki allskostar rjelt orðuð;
það er að eins heimild til þess að verja
af láninu til þess fyi irtækis. Þessu láni
• hefir verið varið eftir fyrirmælum simalaganna, smátt og smátt notað til þess,
að leggja síma fyrir, og reisa stöðvar.
Siðast, er jeg fjekk reikning yfir lánið,
voru eftirstöðvar af þessu láni 112,085
kr. En síðan hafa verið veittar 15,000
kr. til síma frá Djúpavogi til Hornafjarðar og enn fremur samþykt að veita
24,500 kr. til aukalínu frá Reykjavík
og að Kalastaðakoti. Enn þá er þá
ónotað af láninu 72,585 kr., auk vaxta,
sem bætst hafa við. Jeg hefi þá svarað 2. spurningunni og sný mjer að
hinni 3., um það, hverjar ráðstafanir
stjórnin hafi gjört, til þess að reisa loftskeytastöðina. Mjer virðist sem byrjað
hafi verið á ráðstöfunum þar að lút,andi árið 1913, þegar leitað var hófanna við dönsku stjórnina, og simastjóri
hjer stóð í brjefaskiftum við dönsk
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»autoritet«, viðvíkjandi þvi, hvort Danir hefðu ekki i huga, að reisa loftskeytastöð í Færeyjum. Úr því hefir ekkert
orðið, og Danir virðast hættir að hugsa
um það, þó að landsímastjórinn gjöri
sjer vonir ura að svo muni verða (sbr.
Alþt. 1914 A. bls. 600). Að öðru leyti
hefir ekki verið gjört neitt að ráði, annað en að seint á áriuu 1913 komu fram
tvö tilboð um loftskeytastöð, annað frá
fjelagi, er »Telefunken« heitir, hitt frá
frá frönsku fjelagi »La societé fran^aise
Radioelectrique*. Bæði tilboðin voru
einungis um sainband við skip. Þau
munu hafa þótt óaðgengileg, því að
hvorugu var tekið. T. d. átti stöð sú,
er franska fjelagið hugsaði sjer að reisa,
að eins að vera til bráðabirgða. Skylda
átti að vera, að kaupa hana eftir 30 ár
en halda henni við þann tima.
Jeg skal þó geta þess, að i júnímánuði i fyrra, hafði stjómin málið i huga.
Vilhjálmi Finsen ritstjóra var veittur
örlítill styrkur, 300 kr., til þess að fara
utan og kynna sjer fyrirkomulag loftskeytastöðva. En hann er hinn eini
sjerfræðingur hjer á landi í þeirri grein.
Hann fór og utan, en bæði var nú
þá, að striðið var byrja, og svo hitt,að
fararstyrkurinn var mjög af skornum
skamti, svo að jeg veit ekki hvort för
hans hefir orðið að tilætluðum notum.
Jeg hygg nú að jeg hafi svarað 2. og
3. spurningu háttv. 1. þm. Rvk. (S. B.),
um lántökuna og ráðstafanir um að
koma upp stöð. Sýnist mjer þá ekki
þurfa að fara frekar út í 1. spurninguna, vegna þess, að svarið við henni er
innifalið í þvi, er jeg hefi nú sagt, og
má draga út úr því hversvegna stöðin
hefir ekki verið reist. Vel má lika
vera, að fyrirrennarar mínir hafi gjört
fleira en rajer er kunnugt um, í þessu
efni, því að jeg hefi ekki annað fyrir
mjer haft en þau skjöl, er fyrirliggjandi
§ru i stjórnarráðinu og að þeasu lúta.

Fyrirspyr jandi (Sveinn Björnsson): Jeg er þakklátur hæstv. ráðherra fyrir þær skýringar, sem hann
hefir gefið hjer á ýmsu þvi, er áður
stóð óljóst fyrir mönnum í þessu loftskeytamáli. Jeg var samt ekki alls
kostar ánægður með svar hans. Jeg fæ
það út úr því, að þrátt fyrir skýlausa
yfirlýsingu landsímastjórnarinnar, að stöð
skyldi reist 1915, þá get jeg ekki sjeð,
að neitt hafi verið gjört í því efni, og
það þess heldur, sem þingið skoraði á
stjórnina að herða á þessu máli. Jeg
veit, að samkvæmt þingsköpum er ekki
hægt að koma fram með yfirlýsingu i
beinu sambandi við þetta, en mjerfinst
þó rjett, að þingið láti til sín heyra um
það, að þetta sje ekki dregið á langinn
að ástæðulausu, og mun seinna koma
fram með tillögu í þá átt, ef mjer þykir ástæða til.
Sigurður Eggorz: Jeg vildi að
eins leyfa mjer að gjöra örstutta athugasemd. Þegar jeg var í Höfn, átti jeg
tal við samgöngumálaráðherrann danska
um þráðlausa stöð á Færeyjum. Hafði
komið til tals milli fyrirrennara míns
og danskra stjórnarvalda, að íslendingar reistu stöð á Færeyjum i sambandi
við Dani, en þeir þurfa þar þráðlauaar
stöðvar vegna smásambands niillí tveggja
eyja, þar sem *kabel« verður illa komið við, vegna straums. Ráðherrann tjáöi
mjer, að rekstur stóru stöðvarinnar yrði
of dýr, vegna hins stutta sambands
innan Færeyja. Jeg tók fram, að jeg,
eftir atvikum, gjörði enga kröfu til samvinnu um stöð á Færeyjum, enda hygg
jeg að sú skoðun sje hjer ráðandi, að
lltið sje varið í þráðlaust samband við
Færeyjar.
Að þvi er snertir byggingu stöðvar
hjer, sem næði til útlanda, þá átti jeg
tal við fróða menn um það atriði, er
jeg var i Kaupmannahöfn, og var litið
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svo á, að öll vandkvæði væru á því,
að reisa þá stöð að minsta kosti þá,
enda var stríðið þá í byrjun. Bæði var
álitið að kostnaðaraukinn við stöðina,
vegna striðsins, yrði afarmikill og fleiri
ástæður komu til greina. Jeg gat því
að svo stöddu máli ekki gjört frekara i
málinu, en hefði jeg verið áfram, mundi
jeg hafa tekið máiið til yfirvegunar af
nýju, undir breyttum kríngumstæðum.
Fyrírspyrjandi (Sveinn Bjðrnsson): Jeg skal leyfa mjer að benda
á, að þó að ýmsar þær ástæður lægju
fyrir í desember, að vegna ófríðaríns
værí ókleift, að eiga við þetta, sakir
dýrleika, þá liggja þær alls ekki fyrir
nú (sbr. það, sem hæstv. ráðherra sagði),
Það er vitaskuld, að verðið á efninu
hefir hækkað um 10%, en það eru þó
ekki nema 3000 kr., sem það munar.
Og hæstv. ráðherra kvað heldur ekkert
til fyrirstöðu, að koma loftskeytatækjum
frá Bretlandi og hingað til íslands, svo
að þegar öllu er á botninn hvolft, þá
virðast örðugleikarnir ekki vera svo
raiklir nú.
Báðherra: Jeg skal leyfa mjer að
taka fram út af siðustu ræðu háttv. 1.
þro. Rvk. (S. B.), að orð mín mátti ekki
skilja svo, sem full viasa væri fengin
fyrir þvi, að útflutningur tækjanna
mvndi leyfður frá Bretandi, heldur að
hlutaðeigandi fjelag hjeldi, að það gæti
fengið útflutningsleyfl. Jeg veit það
lika, að 10% verðhækkun er engin frágangssök. En jeg veit ekki hvort jeg
á að skilja orð háttv. þm. svo, að hann
álíti að jeg hafl vanrækt að gjöra skyldu
mina- i þessu efni. (Steinn Björnggon:
Nei, nei, alls efcki). En mjer vaT ekki
hægt, sökum annríkis, að gjöra meira.
T. d. befði jeg þurft að bera mig saman
við landssímaetjórann, og hafa hann við
hðndina.

Út af nefndarálitinu á þingskjali
396 á Alþingi 1914, þá held jeg, að það
sje kann ske bygt á missfcilningi þeirra,
er undir það hafa rítað; þeir skora á
stjórnina, að láta reisa loftskeytastðð,
8em dragi til Björgvinjar, éða 1400
stikuþúsundir. Það hefði veríð mjög
æskilegt, að bent hefði veríð þar á einhverjar leiðir, til þess að komast að
samningi við Stóra Norræna, án mikilla örðugleika. Þeir hafa sjálfsagt haft
í huga ákvæðið í rítsímai. 6. gr., en
leiðina benti enginn þeirra á. Þrír af
þessum mönnura skrifuðu undir álitið
fyrirvaralaust, hinir roeð fyrirvara, og
einn þeirra, háttv. þm. S.-Þing. (P. J.),
tók fram, að hann vildi láta stjórnina
ura það, hvað hún gjörði i málinu.
Taldi það heppilegra en að þingið færi
þá að skifta sjer af því.
Út af því, að háttv. þm. V.-Sk. (S. E.)
mintist á, að óhentugur timi hefði veríð,
til þess að sinna þessu í fyrra, þá er
það eflaust alveg rjett. En vera má,
að þó að svo hafi verið þá, þá sje nú
kann ske hentugt að gjöra það, vegna
þess, að nú eru hugir manna farnir að
sefast og verða rólegri, þar sem í fyrra
rikti eðlileg og almenn hræðsla, vegna
striðsins.
Pjetar Jónsson: Jeg stend upp
vegna þess, að jeg vildi geta glöggvað
mig sem best á upplýsingum þeim, er
hæstv. ráðherra heflr gefið i þessu máli.
Mjer skilst, sem telja megi víst, að loftskeytastöð, sem dragi til Ameríku, myndi
kosta hátt upp i miijón kréna, eða þvi
sem næst. Hún myndi því verða ofckur ofvaxin, og miklu steerri en hugsað
var, og getur þvi ekki komið til greina.
Enn freraur skildist mjer, að örðugleikar
myndu veru á þvi, að fá stöð, sem dragi
til Bjðrgvinjar, þar sem tíl þess þyrfti
sjerstaka samninga við Stóra Norræna.
Eins skildist mjer lika, að tilboðin sem
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til mála hefðu komið um slíka samninga, hefðu ekki þótt aðgengileg. Sje
þetta ekki rjett skilið hjá mjer, þá vildi
jeg mælast til þess, að jeg yrði leiðrjettur, því að þetta mál er of mikils
vert, til þess að þar megi komast að
nokkur misskilningur. (Ráðherra: Þetta
er rjett skilið). Mjer virðist þá samkvæmt þessu ekki vera annað eftir en
að sætta sig við, að koma upp stöð, sem
hafi einungis samband við nálæg skip,
(Ráðherra: 250 km. stöð), en þá er
spurningin, hvort Alþingi hefir nokkurn
tíma viljað sætta sig við stöð, er ekki
dragi lengra. Jeg felst á það með fyrirspyrjanda (S. B.), að þörf sje á slikri
stöð, og jeg mun því vera fylgjandi því,
að henni verði komið upp, þó að jeg á
þingi 1912 áliti heppilegra, að komið
yrði upp stöð, sem næði til Björgvinjar
eða til Noregs.
Bjarni Jónsson: Jeg get ekki almennilega tekið þátt í þessum umræðum, vegna þess, að jeg hefi ekki fylgst
með þeim frá upphafi. En jeg kom þó
nógu snemma, til þess að heyra, að
hæstv. ráðherra drap á nefndarálit símanefndarinnar í fyrra. Okkur, sem undir
þetta skrifuðum, var fullkomin alvara
með að við vildum heldur enga stöð
en stöð, er skemra dragi en til Skotlands og Noregs. Okkur þótti sero stöð
á Færeyjum væri einskis virði, og vildum ekki leyfa, að gjörðar yrðu ráðstafanir, er að því lytu.
Hvað snertir samning þann, sem gjöra
þyrfti við Stóra Norræna, þá hafði
nefndin ekki tima til þess, að athuga
það spursmál til fullnustu, en ætlaði
stjórninni að sjá fyrir þvi, ef samnings
þyrfti með. Skoðun nefndarinnar var
sú, að betri væri engin stöð en stöð,
er dragi ekki 1400 stikuþúsundir, og
áætlað var vist, að kosta myndi 150,000
fcrónur. .

Ráðherra: Háttv. þm. Dal. (B. J?
má vera kunnugt um það, hvað ritsímanefndin hefir meint með þessari áskorun sinni í fyrra. En þar sem nefndin,
meiri eða nokkur hluti hennar, skoraði
skilyrðislaust & stjórnina, að láta reisa
slíka stöð, þá skyldi maður ætla, að tilgangurinn hefði verið sá, að stjórnin
kæmi þessu i framkvæmd, gjörsamlega
án tillits til þess, á hverjum kostnaði
landið myndi eiga von. Sennilega hefir
þó nefndin reyndar hugsað sjer, að
stjórnin ljeti gjöra þetta, án þess að
stöðin yrði alt of tilfinnanlega þungur
ómagi, en þá verð jeg líka að segja, að
nefndin hefir farið nokkuð Ijett yfir
spurninguna. Það er alt af hægurinn
hjá, að skora í sífellu á stjórnina, að
framkvæma hitt og þetta, án þess að
hafa athugað, hvort það muni vera framkvæmanlegt, eins og mjer virðist ritsímalaganefndin hafi leitt bjá sjer að
athuga í fyrra.
Bjarni Jónsson: Mjer liggur það
í Ijettu rúmi, hvert álit stjórnin hefir á
störfum nefndarinnar í fyrra, en jeg vil
að eins leggja áherslu á þá skoðun
hennar, er jeg tók fram í ræðu minni
áðan, að við vildum að stöðin yrði reist,
án þess að jeg befði þá hugmynd um
hvort hæstv. núverandi ráðherra myndi
gjöra verkið, eða vilja gjöra það. Jeg
álit sannarlega ekki til mikils mælst,
þó að 8tjórnin spyrðist fyrir um samninga við Stóra Norræna, sem jeg tel
víst, að fá mætti, þvi að svo mikils góðs
hefir það fjelag notið í viðskiftum við
oss íslendinga, að illa sæti á þvi, að
vera oss mjög þungt í skauti. En það
er rjett hjá hæstv. ráðherra, að jeg vil
ekki, að við þurfum að sæta neinum
afarkostum í samningum við Dani eða
Stóra Norræna. Jeg hefi ekki næg
skjöl við höndina, til þess að tala um
þetta svo itarlega, sem æskilegt væri,
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en jeg býst við að tala um þetta við
bæstv. ráðherra undir fjögur augu og
sannfæra hann um skoðanir minar.
Fyrirspyrjandi (Sveinn Björnsson): Jeg vildi einungis geta þess, að
jeg gjöri ráð fyrir því, að stjórnin haldi
þessu máli vakandi sem best, og stöðinni verði komið á svo fljótt, sem unt
er. Jeg vildi og gjöra þá fyrirspurn til
hæstv. ráðh., ef hann vildi svara henni,
hvort þingið gæti nokkuð það gjört í
þessu efni, að hann fyrir það treysti sjer
freraur til framkvæmda með það, að láta
byggja nú bráðlega loftskeytastöð, sem
síðan mætti auka og stækka eftir þörfum og ástæðum.
Káðherra: Jeg skal að eins gjöra
þá stuttu athugasemd, að ef reisa 'ætti
slíka stöð — sem ekki heflr orðið úr enn,
þó að stjórnin hefði heimild til þess, —
og áætlunin breyttist þá eitthvað eða
efnið hækkaði í verði, þá kann ske
rynni á menn tvær grímur, hvort hana
bæri að reisa nú þegar, eða að fresta
þvi til hagstæðari tírna.

2. Landsbankaútibú eystra.
Á 52. fundi I Nd., mánudaginn 6? sept.,
var útbýtt
Fyrirspum til rdðherra um stofnun útibús frá Landsbankanum d Austurlandi.
(A. 767).
Á 53. fundi í Nd., þriðjudaginn 7.
sept., var fyrirspumin tekin til meðferðar, hvort leyfð skuli.
Fyrirspurnin leyfð með 16 samhljóða
atkvæðum.
Alþt. 1915, B. 1H.

Á 56. fundi í Nd., föstudaginn 10.
sept., var fyrirspurnin tekin á dagskrá,
með þvi að ráðherra hafði þá tjáð sig
við þvi búinn að svara benni.
Fyrirspyrjandi (Jón Jónsson):
Eins og kunnugt er, var á síðasta þingi
samþykt þinnsályktunartillaga, þar sem
skorað er á landsstjórnina, að láta ekki
lengur dragast.að stofna útibú frá Landsbandsbankanum á Austurlandi. Þessi
tillaga var ekki fram flutt að áatæðulausu, því að Austurland hefir nú beðið
eftir þessari stofnun í 30 ár, eða frá þvi
að Landsbankinn var stofnaður 1885.
í lögum ura stofnun Landsbankans 1885
stendur sem sje: »Bankinn skal, með
samþykki landshöfðingja, svo fljótt sem
auðið er, setja á stofn aukabanka eða
framkvæmdarstofur fyrir utan Reykjavík, einkum á Akureyri, ísafirði og
Seyð8firði«. Nú heflr Landsbankinn fyrir alilöngu stofnað útibú á Akureyri og
Í8afirði, en bið hefir orðið á stofnun
þess á Austurlandi. Þessu una menn
ekki þar eystra, sem eðlilegt er, og
skírskota til lagaákvæðisins, sem fyrirskipar stofnun útibúsins. Svörin hafa
verið þau venjulega, þegar á þetta heflr
verið minst við bankastjórnina, að ekki
væri nægilegt fje fyrir hendi. Það kann
að vera, að nokkuð hafi verið til i þessu,
en þó er jeg hræddur um, að bankastjórnin hafi frá öndverðu ekki treyst
sjer til að setja upp þetta útibú, af
hvaða ástæðum, veit jeg ekki, en líklega mun það hafa stafað af þeim misskilningi, að hún þyrði ekki að leggja
fje i hendur manna eystra, en þó veit
jeg það ekki greinilega.
Nú til þess að vekja athygli manna
manna á þvi, að það er alls ekki rjett,
að Landsbankinn geti ekki reist útibú
á Austurlandi, þá hefi jeg farið i gegnum efnahagsreikning bankans, og safn142
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að þaðan skýrslum til sönnunar fyrir
því, að það eru flrrur hjá bankaatjórninni, að telja ókleift að setja upp nefnt
útibú. Það er alls ekki svo, að vjer
Ausfirðingar heimtum neitt stórfje; aðalatriðið er það, að eitthvert fje verði lagt
til útbúsins, sem svo má auka, ef þörf
1908

1909

1910

1911

1912

1913

eða ástæður mæla með; auk þess mundi
og skjótt safnast sparisjóðsfje og rnundi
það auka veltufjeð.
Skýrsla sú, sem jeg hefi saraandregið,
nær frá 1908 fram á þenna dag, og er á
þessa leið:

Innlög í sparisjóð
Innlög gegn viðtökuskírteini
Útborgað sparisjóðsfje
Útb. innlög gegn viðtökuskírteini
í sparisjóði 31. desbr.
gegn viðtökuskírteini

1.659.902.39
373.200.39
1.608.247.14
131.021.91
2.207.718.61
537.051.33

Innlög í sparisjóð
Innlög gegn viðtökuskírteinum
Útborgað sparisjóðsfje
Útborgað af fje með innlánskjörum
í sparisjóði 31. desbr.
gegn viðtökuskírteinum

1.696.713.19
388.435.41
1.853.216.21
81.051.05
2.051.215.59
582.427.99

Innlög í sparisjóð
Innlög gegn viðtökuskírteinum
Útborgað sparisjóðsfje
Útborgað fje með innlánskjörum
í sparisjóði 31. desbr.
gegn viðtökuskírteinum

1.656,651.82
88.284.62
1.464.951.13
266.187.44
2.242.916.28
405.081.87

Innlög i sparisjóð
Innlög gegn viðtökuskírreinum
Útborgað sparisjóðsfje
Útborgað fje með innlánskjörum
í sparisjóðí 31. desbr.
gegn viðtökuskírteinum

1.793.718.19
46.846.26
1.503.177.32
199.557.06
2.533.457.15
252.371.07

Innlög í sparisjóð
Innlög gegn viðtökuskírteinum
Útborgað sparisjóðsfje
Útborgað fje með innlánskjörum
í sparisjóði 31. desbr.
gegn viðtökuskirteinum

2.013.390.99
56.263.69
1.981.493.52
42.972.85
2.565.354.62
265.661.91

Innlög í sparisjóð
Innlög gegn viðtökuskírteinum
Útborgað sparisjóðsfje
Útborgað fje með innlánskjörum

2.502.407.23
157.171.53
2.041.248.22
83.744.24

2.033.102.78
1.739.269.05
2.744.769.94
2.085.148.60
1.934.267.26
2.633.643.58
1.744.935.44
1.731.138.57
2.647.998.15
1.840.564.45
1.702.734.38
2.785.828.22
2.069.654.68
2.024.466.37
2.831.016.53
2.659.678.76
2.124.992.46
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1914
1915

í sparisjóði 31. desbr.
gegn viðtöku8kírteinum
í sparisjóði 31. desbr.
Innstæða gegn viðtökuskirteinum

31. mars:
í sparisjóði og gegn viðtökuskirteinum
30. júní:
I sparisjóði og gegn viðtökuskirteinum

Nú vil jeg líta á það, hversu mikið
veltufje sparisjóðsins með innlögum gegn
viðtökuSkírteinum heðr aukist nú síðustu árin.
Árið

3.026.513.63
350.728.69
3.213.801.71
568.634.59

kr.

1908 var veltufjeð 31. des. 2,774,769.94
1909 —
—
—
111þús. lægra
1910 —
—
—
14 — hærra
1911 —
—
138 — —
1912 —
—
46 - —
1913 —
—
—
546 — —
1914 —
— 405 — —
1915 —
— 31. mars 300 — —
— —
— 30. júni 203 — —
Mjer hefir heyrst á Landsbankastjóranum, að innlögin hefðu hækkað mjög
mikið nú siðustu mánuðina, svo að jeg
hugsa, að þau hafi nú hækkað frá síðustu áramótum kringum 800 þúsund.
Bankastjórinn hefir látið þess getið, að
aldrei hafi verið eins mikið fje í vörslum bankans og á þessu ári. Hann lítur
svo á, sem ástæður bankans sjeu svo
góðar nú, að hann gæti hlaupið undir
bagga með íslandsbanka, ef honum lægi
á. Ef þess vegna nægilegt veltufje er
fyrir hendi, þá er sjálfsagt, að fylgja
lögunum og stofna útibú á Austurlandi.
Jeg vil geta þess, að reynslan sýnir, að
meira fje er lagt inn heldur en tekið er
út. Þess vegna er engin hætta að stofna
útibú, þótt með tómu sparisjóðsfje sje.
Árið 1913 var samþykt, að landssjóður legði bankanum til 100 þús. kr. á
ári i 20 ár, eða alls 2 miljónir króna,

3.377.242.32
3.782.436.30
4.082.941.38
4.285.750.76

og nú hefir þegar verið borgað inn í
bankann 200 þús. kr., 100 þús. kr. á
ári. Þetta fje ætti nú að greiða fyrir
viðskiftunum. Mjer hefir ekki verið
kunnugt um, að neitt hafi verið gjört i
þessu máli, og er því þessi fyrirspum
eðlileg afieiðing af þingsályktunartillögunni.
Ráðherra: Jeg býst ekki við, að
eyða löngum tíma til að svara fyrirspurn háttv. 2. þm. N.-Múl. (J. J.). Hann
flutti í fyrra þingsályktunartillögu um
það, að stofnað yrði útibú frá Landsbankanum á Austfjörðum. Var stjórninni heimilað 1912, að setja útibú þetta
hvar sem væi i á Austfjörðum, en samkvæmt bankalögunum 18. sept. 1885,
átti það að vera á Seyðisfirði. í tilefni
af þessari þingsályktunartillögu skrifaði
svo landsstjórnin stjórn Landsbankans,
til að leita álits hennar, áður enfrekar
yrði gjört í málinu. Þetta er það, sem
iandsstjörnin hefir gjört i þessu máli, og
hún gat ekkert annað gjört.
Með leyfi hæstv. forseta ætla jeg að
lesa upp svar bankastjórnarinnar við
þess brjefi stjórnarráðsins.
Landsbanki íslands.
Reykjavik,
20. febr. 1915.
Vjer höfum meðtekið bjef hins
háa stjórnarráðs, dags. 26. jan. þ.
á., svo og þingsályktanir beggja
þingdeilda, þar sem skorað er á
J42*
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Iands8tjórnina, að hlutast til um,að
stofnsett verði útibú frá Landsbankanum á Austurlandi, og æskir hið
háa 8tjórnarráð umsagnar vorrar og
tillagna um málið.
Vjer leyfum oss því að láta það
álit vort í ljós, að vjer teljum það
hið mesta óráð, að Landsbankinn
stofni fyrst um sinn fleiri útibú en
þau tvö, er hann hefir, þar sem
hann hefir svo nauðalitið veltufjármagn.
Eins og kunnugt er, er veltufje
bankans nú:
1. Landssjóðsseðlarnir kr. 750,000
2. Framlag landssjóðs — 100,000
Samtals kr. 650,000
Auk þess hefir hann lánsfje kr.
1,900,000.00, sem hann að vísu á
ekki sjálfur að endurgreiða, en hann
verður þó að svara V/a0/,, vöxtum
af -láninu, meðan það stendur eða
nokkur hluti þess. Alt annað
veltufje er lánsfje, er taka má fyrirvaralítið eða fyrirvaralaust. Á
hinn bóginn hefir hann orðið að
leggja útibúunum til hið allra nauðsynlegasta veltufje, og nam það
hinn 31. des. árin 1910—19.13, sem
hjer segir:
Á Akureyri
Á Í8afirði
1910:
550,625.00
587,801.00
1911:
402,604.00
611,125.00
1912:
427,959.00
439,491.00
1913:
371,275.00
452,151.00
Þegar það er athugað, að útibúin
hafa jafnan minst fje með höndum
um nýár, en talsvert meira á öðrum árstimum, þrátt fyrir það, að
bankinn heldur í við þau, svo sem
framast þykir gjörlegt, sjest, að þau
komast ekki af með minna en fulla
*/a miljón hvert. Upphæðin, er
bæði útibúin þurfa á að halda, til
að fullnægja viðskiftaþörfinni, fer

því langt fram úr hinu eiginlega
veltafje bankans.
Auk þessa eru aðrar kvaðir á
bankanum, sem lama starfsþrek
hans, svo sem það, að hann verður
að láta standa stórtje í verðbrjefum, sem sett eru að veði fyrir veðdeildinni. Sú upphæð nemur nú
750,000 kr., eða sem svarar nálega
öllum varasjóðinum. Enn fremur er
bankanum lögð á herðar sú kvöð,
sem virðist fremur ástæðulitil, að
hafa 2O°/o af sparisjóðsinnstæðunni
liggjandi í verðbrjefum, og nemur
þetta nú um 660,000 kr. Vjer vonum því, að háttvirt stjórnarráð, er
það athugar hag bankans, sjái, að
eigi sjeu tiltök, að láta bann setja
þriðja útibúið á stofn, neroa bankanum bætist viðbótarveltufje til þess,
er ekki mætti vera endurkræft.
Fylgiskjölin endursendast hjer
með.
Virðingarfylst
Landsbanki íslands.
Björn Sigurðsson.
Björn Kristjánsson.
Til
Stjórnarráðs íslands.
Eins og jeg sagði áðan, þá hefir lands8tjórmn ekki gjört annað í málinu, og
hún gat ekki heldur vel gjört neitt annað. Bankastjórnin telur það hið mesta
óráð, að stofna útibúið, meðan bankinn
hefir ekki meira óafturkræft veltufje.
Bankinn hefir, eins og tekið er fratn í
brjefi hans, 750,000 kr. i seðlum, og auk
þess það fje, sem landsstjórnin tók að
láni handa honum, og skoðast má sem
rekstursfje, úr þvi að landssjóður leggur
honum til 100,000 kr. á ári í 20 ár,
samkværat löguin nr. 50 1913, nema
hvað bankinn greiðir vextina. Bankinn
hefir því 23/4 miljón króna sem veltufje. En nú lítur bankastjórnin svo á,
að það sje ofiitið, til þess að hægt sje
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að setja þriðja útibúið á stofn. Áður
en það sje frainkvæmanlegt, þurfi að
auka veltufje bankane. Háttv. 1. þm.
G.-K. (B. K.) mun gefa nánari upplýsingar, ef þörf krefur.
Jeg býst ekki við, að háttv. 2. þm.
N.-Múl. (J. J.) muni þykja mitt svar
uppörfandi, e:i jeg hefi ekki meira um
þetta mál að segja.
Fyrii spyrjandi (Jón Jónsson):
Jeg þakka hæstv. ráðherra fyrir hans
greiðu svör og útskýringar. Mjer kom
þetta svar bankastjórnarinnar ekki á
óvart, þvi að það hefir löngum verið
viðkvæðið hjá henni, að slík stofnun
væri ekki framkvæmanleg, og gjöri jeg
helst ráð fyrir sama svarinu til eilifðar.
Mjer finst, að sparisjóðsfje sje einnig
veltufje, og það er stórfje, komið á fimtu
miljón króna, og hefir farið stórstígandi
siðastliðin ár. Jeg hugsa, aðnúsjeeinmitt tækifæri til þess, að stofna útibúið,
og þótt það yrði ekki stórt í byrjun, þá
yrði það þó spor í framfaraáttina og
gagn fyrir alla Austfirði. Það eru margs
konar innlegg, sem koma í bankann,
svo hann fær veltufje.
Annars held jeg, að það ráði nokkru,
hve smáum augum bankastjóruin lítur
á Austfirði. Það er vitaskuld dálítill
kostnaður, að koma upp útibúi, en jeg
trúi því ekki, að bankastjórinn horfi í
þann kostnað. Þvi þó að það kostaði
töluvert í bráðina, mundi það raargborgar sig síðarmeir.
Jeg vil leyfa mjer að geta þess, að
jeg hefi hjer litils háttar saraanburðarsýnishorn á búpeningi landsins frá árinu 1912.
Búfjenaður 1912:
Nautgr. Hross.
Suðurland:
10,794
17,433
Vesturland:
5,772
9,366

Sauðfje.
182,911
122,849

Norðurland:
Austurland:

6,613
3,106

14,773
4,265

165,857
128,584

A hvem framteljanda:
Nautgr. Hross. Sauðfje.
Suðurlancl:
3,33
5,33
56,00
Vesturland:
2,00
3,30
43,22
Norðurland: 2,00
4,50
50,46
Austurland:
1,61
2,22
47,00
Á þessu sjest, að nautgripir og hross
eru tiltölulega fæst á Austurlandi. Á
Vesturlandi koma 43 kindur á hvern
framteljanda, en 47 á Austurlandi.
Sauðfjeð er því langflest á Austurlandi
að tiltölu, en jeg gjöri samt ráð fyrir,
að á8tandið sje líkt á öllu landinu yfirleitt. Vitanlega er mestur arður af
sauðfjenu, en naut sjerstaklega gefa þó
einnig mikinn arð af sjer, og auðvitað
standa stórgripir alt af í sínu verði.
Vildi að eins geta þessa, til að drepa á
það, að það er ekki rjett, að berja því
við, að Austfirðingum sje ekki trúandi
fyrir fje. Þó að eitt kaupfjelag hafi
farið um koll, þá sannar það, út af fyrir sig, ekkert um ástæður manna yfirleitt þar eystra. Annars vildi jeg mælast til þess, að háttv. 1. þm. G.-K. (B.
K.) ljeti í ljós sina skoðun á málinu.
Jeg býst við að bankastjórnin sjái einhvern veg nú. Jeg vil geta þess, að
mjer finst landsstjórnin hafa gjört minna
en skyldi. Hún átti að ýta undir bankastjórnina, en það hefir hún alls ekki
gjört, að eins beiðst umsagnar hennar,
og svo málið þar með úr sögunni.
Bjðrn Kristjánsson: Jeg ætla að
tala nokkur orð, af- því að fyrirspyrj.
(J. J.) mæltist til þess, enda þótt að jeg
hafi litlu að bæta við það, sem þegar
er fram komið í málinu. Bankastjómin hefir skýrt landsstjórninni frá hag
bankans, og jafnframt tekið það fram,

2267

Fyrirspurnir.

2268

Laod8banka&tibú eystra.

að liún teldi það óráð fyrir bankann, að
stofnað yrði útibú að svo komnu máli,
nema veltufje bankans yrði aukið;
því þegar stofna á banka, verður að
vera eitthvað annað fyrir hendi en tómt
lánsfje, sem taka má út hve nær sem
eigandi vill.
Eins og brjef Landsbankans til landsstjórnarinnar sýnir, er veltufje bankans
nú 750 þúsundir i seðlum og auk þess
2 miljónir í lánsfje, sem bankinn verður þó að greiða 4%% vexti af. En
nú standa 1 miljón krónur fastar hjá
útibúunum og 750 þúsundir í verðbrjefum og 20 % af sparisjóðsinnlögum verður að standa í verðbjefum. Alt hið
sama veltufjeð er þá hjá útibúunum, og
það sjer hver maður, að lítil meining
er í þvi, að skilja aðalbankann eftir
veltufjárlausan. Bankinn getur þess
vegna ekki lagt þriðja útibúinu til veltufje, nema því að eins, að hann fái viðbótarrekstursfje, sem þá væri óafturkræft. Ef að t. d. landssjóður legði
fram 300 þúsund krónur, mundi bankipn geta lagt til það, sem á vantaði. En
að kippa burtu fje hjeðan, í eins mikla
viðskiftaþörf og er á Akureyri og ísafirði, þá er bankinn ekki megnugur þess.
Annars hefir bankinn ekki nema hlaupandi fje, sem kemur annan daginn og
fer hinn.
Því fer fjarri, að jeg óttist að Austfirðingar reynist verri viðskiftamenn en
aðrir landsmenn. En þess ber að gæta,
að til þess stofna útibú þarf alt að ’/a milj.
kr. Þau borga sig ekki, nema þau hafi
í minsta lagi % milj. króna veltufje.
Svar okkar er skrifað í febrúarmánuði og miðað við ástandið eins og það
var þá. Það er yfirleitt ilt og erfitt að
stofna útibú meðan styrjöldin stendur
yfir, og veitir ekki af að fara sem varlegast að öllu. Utibúin borga sig ekki,
þó að þau virðist bera sig á pappírnum, en það er af þvi, að bankinn reikn-

ar þeim ekki fulla rentu fyrir veltufjeð.
Og bankinn má ekki verða fyrir miklum halla, ef hann á að njóta trausts i
útlöndum, og ef lánstraust bankans
minkar, þá er það þjóðartap.
Jeg held fast við það, sem stendur í
brjefi bankastjórnarinnar til stjórnarráðsins, að bankastjórnina vantar ekki
viljann, beldar fje.
Ráðherra: Jeg vildi gjöra stutta
athugasemd út af einu atriði í ræðu hv.
fyrirepyrj. (J.J.). Hann sagði, að stjórnin
hefðí gjört minna í þessu máli en hennar var skylda. Jeg veit ekki, hvað
hann hefir ætlast til, að stjórnin gjörði
í þessu máli. En áður en því erslegið
föstu, að stjórnin hafi gjört minna en
henni bar að gjöra, held jeg að það sje
rjett að athuga, hvað hún gat gjört,
lögum samkvæmt.
9. grein laga 18. sept. 1885, um stofnun Landsbanka, hljóðar svo:
>Bankinu skal, með samþykki
landshöfðingja, svo fljótt sem auðið
er, setja á stofn aukabanka eða
framkvæmdaretofur
fyrir
utan
Reykjavík, einkum á Akureyri, Isafirði og SeyðisfirðÞ.
En í lögum nr. 28, 22. okt. 1912, er
í staðinn fyrir orðið »Seyðisfirði« sett:
á Austfjörðum.
Eftir lögunum er það bankastjórnin,
sem hlýtur að taka ákvörðun um það,
hvort útibú skuli sett á stofn, en sú
ákvörðun /getur ekki gilt, neraa með
samþykki stjórnarinnar. Stjórnin ein
getur ekki tekið ákvörðun um það.
Hjer þarf atbeina tveggja aðilja. Landsstjórnin getur ekki sett á stofn útibú,
nema bankastjórnin telji fært, að gjöra
það. Annað mál er það, að ef bankastjórnin telur fært, að gjöra það, þá getur það verið skylda — ráðsmenskuskylda
— stjórnarinnar, að hjálpa bankanum til
að setja á stofn útibú.
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Um afskifti mín af þessu máli er
það skemst að segja, að jeg hefi engan
tíma haft til þess, að snúast í því. Jeg
fór utan skömu eftir að jeg tók við ráðherraembættinu, og þegar jeg kom heim
var komið fram að þingi, og eins og
allir vita kallar svo margt að um þingtimann, að enginn timi hefir verið til
að koma slikum ráðstöfunum sem þessum í framkvæmd.
Jeg verð því að telja, að stjórnin hafi
gjört alt, sem henni bar í þessu máli.
Jeg veit ekki hvaða skoðun fyrirrennari minn hefir í þessu máli, eða hvort
hann hefir verið samdóma bankastjórninni. Hafi hann verið henni samdóma,
þá er auðskilið, að hann hefir ekkert
frekara gjört í þessu máli. En hafi
hann ekki verið henni samdóma, þá gat
hann reynt að telja um fyrir henni og
og standa i brjefaskiftum við hana.
En hvað hann hefir gjört veit jeg ekki.
Signrðnr Eggerz: Jeg skal leyfa
rojer að taka það fram, að jeg tel óskir
Austfirðinga um útibá þar mjög eðlilegar og mjer virðist rjett, að taka þær
til greina eins fljótt og auðið er. En
hitt þótti mjer eðlilegt, að í byrjun
striðsins færi Landsbankinn hægt í þetta
mál, þar sem óvissan var þá svo mikil
um hvaða áhrif striðið mundi hafa á öll
viðskifti vor, enda munum vjer allir
sammála um, að ýmsar ráðstafanir, sem
sjálfsagðar má telja á friðartímum, verða
að tefjast, þegar óvissan, sem Btríðið
skapar, stendur nálega í hverju horni.
Jeg er algjörlega sammála hæstv.
ráðherra um það, að hæpið sje, að stjórnin geti skipað Landsbankanum, að stofna
útibú, en þegar sú er orðin niðurstaðan, þá er það sýnilegt, að stjórnin gat
ekki gjört annað en það, sem hún gjörði,
að rita bankanum um málið samkvæmt
þingsályktunartillögunni.
Jeg læt þesð getið, að sams konar

beiðni kom frá mönnum austanfjalls, um
að stofna útibú á Eyrarbakka eða Stokkseyri. Jeg bar það mál undir bankastjórnina, en hún vildi ekki heldur verða
við þeirri beiðni.
Jeg er þakklátur hæstv. ráðh. fyrir
það svar, sem hann hefir gefið, og jeg
get ekki kannast við, að jeg hafi vanrækt neitt í þessu máli, og vona að háttvirt deild verði mjer sammála um það,
og háttv. fyrirspyrjandi (J. J.) hlýtur
að verða mjer sammála um þetta, er
hann hugsar málið í næði.
Fyrirspyrjandi (Jón Jóusson):
Þau orð mín, að stjórnin hefði eigi gjört
þær ráðstafanir, sem henni bar, áttu
ekki við núverandi ráðherra. Það var
ekki við því að búast, að hann hefði
gjört neitt, nýkominn til valda, auk þess
sem hann hefir haft í mörgu öðru að
snúast. Jeg beindi orðum mínum aðallega til fyrrv. ráðherra (S. E.), sem var
við völd, þegar þingsályktunartillagan
var samþykt. Hún hljóðaði svo:
Neðri deild Alþingis ályktar, að
skora á landsstjórnina, að hlutast
til um, að samkvæmt fyrirmælum
laga um stofnun Landsbanka 18.
1885 og laga um breyting á nefndum lögum nr. 28, 22. okt. 1912,
verði ekki lengur dregið að koma
á fót útibúi frá Landsbankanum á
Austurlandi.
Hjer er skorað á stjórnina, að hlutast
tii um það, að stofnað verði útibú á
Austurlandi, og má skoða þessa áskorun þannig, að þingið hafi ætlast til, að
stjórnin sýndi rögg af sjer og hvetti
bankastjórnina til að koma þvi á laggirnar.
Jeg get ekki skrifað undir það með
háttv. 1, þm. G.-K. (B. K.), að bankinn
geti ekki sett útibúið á stofn. Það er
rangt hjá honum, að spaiisjóðsfje sje
ekki veltufje. Jeg er hjer ekki að tala
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um það fje, sem stendur á hlaupareikningi í bankanum. Það er valt að treysta á
það. Það getur verið tekið út hve nær sem
er. En reynsla er fengin fyrir þvi, að
sparisjóðsfie er ekki tekið út svo, að
það minki og aukist á vixl, heldur vex
það alt af og er nú svo mikið, að jeg
get ekki skilið, að bankinn hefði ekki
getað stofnað útibúið. Sparisíóðsfje hefir
vaxið um ’/a miljón á 6 mánuðum, síðan um nýár, og það fje nægir fyllilega,
að skoðun bankastjórnarinnar, til að
stofna útibú. Jeg hygg, að útibúið gæti
orðið að gagni þótt veltufje þess væri
ekki nema 300 þús. krónur. Ef hagur
bankans batnaði síðar, er alt af hægt að
bæta við, ef þörfin krefur.
Mjer virðist mótstaða bankastjórnarinnar gegn þvi, að stofna útibúið, vera
nokkuð út í hött. Það er hægt að sýna
með tölum, að bankinn hefir hundruð
þúsunda, sem hann gæti notað til stofnunar útibúsins. Auk seðlanna, lánsfjárins, innskotsfjár landssjóðs, sparisjóðsinnlaga og innlaga gegn viðtökuskírteinum eru og ávaxtaðir ýmsir sjóðir í
bankanum, svo að fje hrúgast nú að
honum ár frá ári.
Jeg get vel skilið, að það sje þægilegra, að hafa alt fjeð hjer, en bankastjórnin verður að sýna öðrum landshlutum sæmiiega sanngirni og greiða
fyrir verslun þeirra og viðskiftum.
Ut af þessu máli ætla jeg að bera
fram svolátandi rökstudda dagskrá:
Með skirskotun til ályktunar Al~
þingis 1914, um stofnun útibús d
Austurlandi, tékur deíldin fyrir
nœsta mdl á dagskrd,
og æski þess, að deildin samþykki hana.
Hún er alveg í samræmi við þingsályktunartillöguna í fyrra, en engin
ástæða til að ætla, að menn hafi skift
um skoðun síðan.
Sigurður Eggerz: Jeg ætla ekki

að lengja umræðurnar eða endurtaka
það, sem sagt hefir verið. En um dagskrána er það að segja, að hún fer fram
á hið sama og stendur í lögunum, að
útibúið skuli stofnað svo fljótt, sem auðið er. Jeg sje þvi ekki hvað háttv. 2.
þm. N.-Múl. (J. J.) meinar með henni.
Hún er, að jeg hygg, þýðingarlaus, en
vitanlega í alla staði meinlaus, og því
í raun og veru skaðlaust að samþykkja
hana.
Bjarni Jónsson: Jeg vil að eins
benda á, að það er ekki þýðingarlaust, að
samþykkja dagskrá, þótt í henni felist
ekki annað en það, sem i lögunnm
stendur. Því oftar sem Alþingi árjettar
vilja sinn við stjórnina, því meiri von
er um, að honum verði framgengt.
Fyrirspyrjandi (Jón Jónsson):
Jeg get ekki fallist á, að dagskráin sje
ástæðulaus. Hún er brýning til stjórnarinnar um það, að gjöra eitthvað í
málinu. Reynslan hefir orðið sú, að
hvorug stjórnin hefir gjört neitt i þvi,
annað en það, að fá skriflegt svar frá
bankastjórninni. (Rdðherra: Jeg hefi
ekkert gjört). Dagskráin sýnir eiginlega ekkert annað en það, að deildin
sje sama sinnis og í fyrra, og hún gæti
orðið til þess, að stjórnin beitti sjer við
bankann, ljeti t. d. rannsaka hag hans
og komast að raun um, hvort ástæður
bankastjórnarinnar eru á rökum bygðar.
Ráðherra: Mig skiftir þessi dagskrá
ekki miklu máli, en jeg sje ekki betur
en að samkvæmt 31. grein þingskapanna geti hún ekki komið til atkvæða
svona löguð. Þegar fyrirspurn til ráðherra er rædd, má eigi gjöra neina
ályktun. Jeg veit að þetta hefir verið
gjört, t. d. 1913, en jeg tel það ekki
vera samkvæmt þingsköpunum, og vil
þá benda háttv. forseta á það.
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ATKVGR.:
Rökstuddadagskráin fráfyrirspyrjanda
(J. J.), sjá A. 928, samþ. með 13 shlj.
atkv.

þeir gjört það í ýmiskonar tilgangi.
Þeir geta bæði notað þá til ýmiskonar
stói'virkja og ýmislegra verklegra framkvæmda; líka gætu þeir notað þá til
að fyrirbyggja, að þeir verði notaðir í
samkepni. við aðra fossa i heiminum,
sem þeir eru að notfæra sjer á einhvern
annan hátt. Þannig mun því vera farið
með Goðafoss. Hann á fjelag í Noregi
3 Fossar.
og Englandi, sem hefir keypt hann til
Á 56. fundi i Nd., föstudagiun 10. þess, að ekki væri hægt að nota hann
til samkepni við fossa í Noregi. Að
september, var útbýtt
Fyrirgpurn til ráðherra um fossa (A. 913). minsta kosti er það vist, að þótt útlendÁ 59. fundi i Nd., mánudaginn 13. ingar hafi náð tökum á foasum hjer á
sept., var fyrirspurnin tekin til með- landi, þá er enn ekki farið að gjöra
neitt með neinum þeirra.
ferðar, hvort leyfð skuli.
Nú tel jeg það óheppilegt, ef útlendFyrirspurnin var leyfð í einu hlj.
ingar ná tökum á öllum fossum hjer á
landi, 8em einhvers virði eru, áður en
við röknum við, hvort þess verður nú
Á 63. fundi i Nd., miðvikudaginn 15. langt eða skamt að bíða, ekki síst ef
septbr., var fyrirspurnin tekin á dag- þeir eru látnir ónotaðir. Jeg tel það
skrá, með þvi að ráðherra hafði þá tjáð illa farið, er við siðar sæjum, að við
þyrftum að nota einn eða fieiri fossa,
sig við því búinn að svara henni.
nota þá scm aflstöð til einhverra
Fyrirspyrjandi(Svcinn Björns- mikilla framfara og 'gagns, að við þá
son): Jeg hlýt að biðja afsökunar á yrðum að kaupa þessa eign okkar aftur
því, hversu seint þessi fyrirspurn kem- háu verði af útlendingum, svo háu verði,
ur fram, og get þvi þakkað hæstv. ráð- að ekki borgaði sig að nota þá.
Það var mikið talað ura þetta mál
herra, að hann hefir samt sjeð sjer fært
1907, og þá voru fossalögin samin, tíl
að svara henni.
Það er nú svo, eins og kunnugt er, þess að takmarka eignarrjett útlendinga
að við eigum mikla fjársjóðu i landinu, hjer á fossum. En það er um þessi lög
þar sem fossarnir eru. En þeir hafa eins og bvo mörg önnur, að þau hafa
verið óhreyfðir hingað til, enda er það verið miklu fremur á pappirnum.
Síðan hefir ekki um þetta mál verið
fyrst nú, að menn yfirleitt eru farnir
rætt
opinberlega, og á meðan hefir það
að nota þetta afi, þessi >hvitu kol«, svo
að ráði sje. Þetta hefir orðið til þess, skeð, sem skeð hefir, að mikill hluti
að útlendingar tóku að festa augu á fossa okkar Islendinga hefir komist á
fossunum okkar, og mjer hefir borist til útlendar hendur.
Annars eru þessi fossamál þannig vaxeyrna, að þeir hafi nú þegar náð tökin,
að þau þurfi mikinn timá til íhugum á bestu og stærstu fossunum i Þingeyjarsýslu, og það sama er mjer sagt unar. Þær þjóðir, er eiga fosaa, t. d.
Norðmenn, hafa látið sjer ant um að
um fossa á Suðurlandi.
Ef útlendingar ná bjer í fossa, geta tryggja sjer eign á fossunum. Þeim þyk>.
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ir of seint að gjöra það, er til þeirra
nauðsynlegu framkvæmda kemur, er
fossana má nota til.
Árið 1907 kom til mála að selja Gullfoss í Hvítá í Árnessýslu í erlendar
hendur. En þá var þó landinu boðið
að fá fos8inn á leigu fyrir 300 kr. á
ári. Um þetta munu hafa verið gjörðir
samningar.
Um daginn rak jeg mig á það i landsreikningunum, undir *óvissar tekjur*
fyrir 1912, að þar stóð >endurgreidd
leiga fyrir Gullfosst, að upphæð 1500
kr. Jeg hefi síðan frjett, að landsstjórnin hafl afsalað sjer rjettinum á fossinum og þetta hafl verið endurgreiðsla á
leigunni, 300 kr. á ári i 5 ár.
Jeg veit ekki um sönnur á þessu, en
út af þessu vildi jeg þó spyrja hæstv.
ráðherra, hvort rjettinum hafl verið afsalað. Ef svo er, hefir þá landsstjórnin jafnframt áskilið landssjóði endurkaupsrjett á þessum rjettindum, eða á
annan hátt trygt landinu umráð yfir
fossinum?
Þetta var viðvikjandi Gullfossi.
Hitt var viðvíkjandi svokölluðum
Sogsfossum.
Mjer er kunnugt um það, að landssjóður á hlutdeild i 3 fossum i Soginu,
sem er á milli Þingvallavatnsins og
Hvítár, ekki langt frá þvi, er Sogið rennur i ána. Þessir fossar eru að sögn
sjerstaklega vel fallnir til að verða aflstöð,
bæði af því, að fyrir aftan þá er allmikið stöðuvatn, er getur »regulerað«,
og auk þess eru þarna 3 fossar, er hægt
væri að sameina og leiða þá i eitt fall.
Ef menn færu einhverntíma að nota
fossa hjer á landi, og jeg hefi þá trú,
að þess verði ekki lengi að biða, þá
liggur þarna aflstöð, sem hlýtur að geta
haft óraetanlega mikla þýðingu fyrir alt
Suðurlandsundirlendið. Jeg vil benda á
það, ef að járnbraut yrði lögð um þenna
hluta landsins og lestin yrði knúð með

rafmagni, þá væri þarna sjálfsögð aflstöð í því skyni. Einnig mætti nota
þá sem aflstöð til ýmislegra verklegra
framkvæmda bæði í Rangárvalla- og
Árnessýslu og sömuleiðis í Reykjuvík.
Það mætti einnig orða það, að nota þá
til að ná áburði úr loftinu, sem víða er
farið að tíðkast, og væri þetta mjög
hentugur staður í því skyni. Það væri
ekki eins dæmi þó að landssjóður tæki
fossana að sjer og seldu síðan rafmagnið. Það hafa Sviar gjört með *Trollhátten« og selja rafmagn, sem unnið er
úr honum, jafnvel Öðrum þjóðum, t. d.
til Kaupmannahafnar, og það reynst
með arðvænlegri fyrirtækjum, er landið
heflr tekið í sínar hendur.
Jeg skal ekki fjölyrða þetta meira.
En mig langar til að vita hversu mikið
landssjóður á í þessum Sogsfossum og
hvort afhent hafa verið rjettindi landssjóðs til fossanna. Það er sökum þess,
að jeg geng þess ekki duldur, að ef vjer
Islendingar viljum hrynda einhverjum
verklegum framkvæmdum, sem um munar, áleiðis, og nota til þess rafmagn, eru
þessir fossar lang best fallnir sem aflstöð í því skyni.
Ráðherra: Jeg held, að jeg þurfi
ekki að þreyta háttv. deild rneð löngu
máli. Jeg hefí ekki haft mikinn tima
til að rannsaka þetta mál og býst því
við, að svarið verði stutt. En hversu
laggott það verður, veit jeg ekki.
Fyrsta spurningin i þessari fyrirspurn
er um það, hve mikið landssjóður eigi
í svonefndum Sogsfossum í Árnessýslu.
Þar til er því að svara, að kirkjujörðinni Syðri-Brú í Grímsnesi tilheyrir */«
Kistufoss og ’/j írufoss.
önnur spurningin er um það, hvort
landsstjórnin hafi leigt, selt, eða á annan hátt afbeut öðrum rjettindi yfir hlutdeild landssjóðs yfir fossum þessum, og
6kal því svarað neitandi. Að vísu hefir
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verið farið fram á slikt af útlendingum.
Var það erindi Cooper og Mendel, dagsett í mars 1913, en því er neitað með
brjefl 19. april 1913, og hefírsiðan ekki
verið gjört neitt í því máli.
Þriðja spumingin er, hvort landssjóður hafí afsalað sjer rjettindum þeim, er
hann átti yfír Gullfossi i Árnessýslu.
Það mun vera satt, er hv. fyrirspyrjandi (S. B.) sagði, að landsstjórnin hafði
leigurjett til Gullfoss 1 5 ár, sem sje frá
1. sept. 1907 til 1. sept. 1912 og hafði
þá forrjett til leigu á fossinum, með
sömu kjörum og aðrir, er rjett hafa til
notkunar fossa, sbr. lög nr. 55, 22. nóv.
1907, kynnu að bjóða. En löngu áður
en leig’itíminn var úttrunninn, gjörðu
eigendur leigusamning við aðra og haföi
stjórnarráðið að vísu rjett til að ganga
inn í þann samning, en vegna þess, að
þá var eigi unt að sjá, að nein alvara
væri hjá þeim mönnum, sem helst vildu
fá Gullfo8s, eða þeir hefðu fje til að
byrja á neinu fyrirtæki, og vegna þess
að leigan var stígandi upp í 1000 kr.
árlega, þá lýsti stjórnarráðið þvi yfir
með brjefi dags. 4. okt. 1912 til Sara.
Johnson og Sturlu Jónssonar: »at det
betragtede ethvert som helst Kontraktsforhold fra Landskassens Side, angaaende Leje af Gullfoss, til hvilken som
helst, bortfaldet*.
Samkvæmt þessu
hefír þá landssjóður afsalað sjer öllum
rjettindum yfir Gullfossi, þeim er það
hafði eða kynni að hafa haft.
Fjórða spurningin er um það, hvort
landsstjórnin hafí þá (þ. e. ef undanfarandi spurningu er svarað játandi)
jafnframt áskilið landssjóði endurkaupsrjett á þessum rjettindum, eða á annan
hátt trygt landinu umráð yfír fossunum.
Þessu verður og að svara neitandi. Það
hefír ekki verið gjört.
Þá hefí jeg svarað öllum fjórum liðUm fyrirspurnarinnar og fínn svo okki

ástæðu til að taka meira fram af minni
hálfu.
Fyrirspyrjandi (Sveinn Björnsson): Jeg þakka hæstv. ráðherra fyrir svarið og get látið 1 ljósi ánægju
mina yfir þvi, að landssjóður á enn
óskerta hlutdeild þá, er hann átti i
Sogsfossunum; vænti jeg, að svo verði
einnig framvegis. Hitt verð jeg auðvitað að telja illa farið, að landið skuli
hafa afsalað sjer rjettindunum til Gullfoss, en hjeðan af býst jeg ekki við, að
neitt sje unt við það að gjöra, því að
um það alt hafa víst verið gjörðir fullgildir samningar, þótt viðkunnanlegra
hefði það vissulega verið, að Alþiugi
hefði verið spurt að áður en svo mikilvægum rjettindum var fargað.

4. Bjögrvinjarskip.
Á 57. fundi í Nd., laugardaginn 11.
september, var útbýtt
Fyrirgpum til rdðherra um samninga
við Bjðrgvinjargufuskipafjelagið (A. 923).
Á 60. fundi í Nd., þriðjudaginn 14.
september, var fyrirspurnin tekin til
meðferðar, hvort leyft skuli.
Fyrirspurnin var leyfð með þorra atkvæða.

Á 63. fundi i Nd., miðvikudaginn 15.
septemher, var fyrirspurnin tekin á dagskrá, raeð því að ráðherra hafði þá tjáð
sig við því búinn, að svara henni.
Fyrirspy. jandi (Matthías Ólafsson): Jeg er þakklátur hæstv. ráðherra fyrir það, að hann hefír tekið
M3*
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þessa íyrirepuin til greina, þótt tíminn
væri svo stuttur, sem hann var, fyrir
hann til að svara henni. Bendir það á
góðan vilja hans, og eins hitt, að hann
telur málið þess vert, að um það sje
rætt.

Eins og kunnugt er gjörði fyrrverandi ráðherra H. Hafstein samning við
Björgvinjargufuskipafjelagið, dags. 24.
okt 1913. Vil jeg nú, með leyfi hæstv.
forseta, lesa upp meginatriði samnings
þessa, og eru þau á þessa leið:
l.gr. Gufuskipafjelag Björgvinjar
skuldbindur sig með samningi þessum til að halda uppi gufuskipaferðum frá Austur- og Vestur-Noregi
um Færeyjar og umhverfis Island.
Ferðir árlega skulu vera 19, með
14 daga millibili, mánuðina april
til október, að báðum meðtöldum,
og mánaðarlega frá byrjun- nóvember til maraloka, samkvæmt hjálagðri áætlun, undirritaðri fyrir
hönd gufuskipafjelags Björgvinjar
af Kr. Lehmkuhi, dags. 2. ágúst
1913, með þessum breytingum:
A þriðju og fjórðu vetrarferð (í
janúar- og fehrúarmánuðum) verður sú breyting, að skipin, eftirviðkomu sina á Isafirði, balda áfram
norður og austur um landiö, með
viðkomum í janúarmánuði á Steingri msfirði, A kurey ri, Húsa ví k, Vopnafirði og Eskifirði.
í 8umarferðunum, B. 4, B. 6, B.
8 og B. 10, frá Reykjavík til Noregs, skulu viðkomur vera áSeyðisfirði í stað Fáskrúðsfjarðar.
í öllum sumarferðunum norður
um land skal Hólmavik i Steingrímsfirði vera viðkomustaður, þó
með því skilyrði, að vitalýsing sje
nægileg.
I vetrarferðunum frá Noregi til
íslands skal koma við á Seyðisfirði
á undan Eskifirði,

í sumai ferðunum B. 6 og A. 9,
skal Djúpivogur verða viðkomustaður í staðinn fyrir Fáskrúðsfjörð.
í sumarferðunum A. 3, B. 8 og
A. 9 skal viðkomustaður vera Reyðar' fjörður fyrir Eskifjörð.
í sumarferðunum B. 6 og A. 9,
skal koma við í Þórshöfn 1 stað
Vopnafjarðar.
I sumarferðunum A. 5 og A. 9,
frá Noregi til Islands, skal Seyðisfirði bætt við á áætlun acm viðkomustað.
2. gr. Skipin skulu fylgja áætlun, eftir því sem þeim er frekast
unt. Stærð þeirra og ferðhraði,
skal vera ámóca eins og »Flóru*.
3. gr. Skipin skulu hafa nægilegt farmrúm,og á 1. farrými hæfilega mörg herbergi fyrir farþega,
og að auki haganlegt 3. farrými.
Þau skulu ávalt vera í gildu standi,
með næga og góða skipshöfn. Allar
skemdir á skipunum, skal þegar í
stað lagfæra. Far- og farmgjöld
skulu vera þau sömu, sem nú eru.
Ef breyta þarf einstöku gjöldum,
áskilur fjelagið sjer að mega gjöra
það, og enn fremur áskilur það
6jer hætilega aukaborgun fyrir vörur og farþega til og frá norskum
viðkomustöðum, fyrir norðan Björgvin og sunnan Stavanger.
4. gr. Ef farartálmi verður af
sjótjóni eða á annan hátt, skulu
jafngóð skip, svo fljótt sem unt er,
taka upp ferðirnar. Ef nothæf skip
fást eigi, og ferð fellur niður, ber
að draga frá þóknuninni það, sero
henni svarar.
Þó skal enginn frádráttur fyrir
byrjaða ferð.
Hjer sleppi jeg úr nokkrum greinum,
sem snerta póstflutninginn, en svo
kemur:
8, gr. Fjelagið skal bera skaða
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þann og útgjöld (t. a. ra. ef aukaferðir þart að gjöra raeð póstflutning), sem hið opinbera verður fyrir
vegna atvika, sem stjórn fjelagsins,
skipstjórar, skipverjar eða aðrir í
fjelagsins þjónustu, hafa orðið valdandi, annað hvort af ásettu ráði eða
varúðarleysi, sem þeim verður gefin sök á, þó ekki fram yfir það,
sem skipsverð eða farmgjöld hrökkva
til.
9. gr. Fyrir ferðir þcssar skal
fjelagið, sem þóknun fyrir póstflutninginn, fá greiddar árlega úr
landssjóði 30,000 kr., er útborgist
mánaðarlega.
10. gr. Sje samningur þessi rofinn af fjelagsins hálfu, hefir stjórnarráðið rjett til að slíta honum þegar í stað. Sje að eins um lítilvæg
brot að ræða, getur stjórnarráðið
ákveðið að fjelagið skuli greiða
hæfilegar bætur.
11. gr. Fjelagið ber ekki ábyrgð,
samkvæmt samningi þessum, þó að
ferðir stöð vist cða þeira seinki, vegna
þcss, að skipshöfnin eða fólk það,
sein annast fermingu eða afferraingu, gjörir alnient verkfall.
Fjclagið skal ekki heldur svara
fyrir stöðvun eða scinkun skipa,
sem stafa af kolaverkfalli eða útflutningsbanni i Englandi, nema fjelagið hafi sýnt vanrækslu í þvi,
að útbúa sig með venjulegar birgðir.
Þóknun fyrir ferðir þær, sem
burt falla af þessum ástæðum, greiðist þó eigi, hvernig sem ástæðunum að öðru leyti hefir verið
varið.
Ef ágreiningur verður um samning þenna, svo og um það hvort
Btjórnarráð íslands hafi heimild til
að rjúfa hann af ástæðum þeim,
sem tilteknar eru í þessari grein,
ekal Bkera úr samkvæmt þeim gjörð-

arákvæðum, sem tekin eru fram
i samningi fjelagsins við atvinnuráðuneytið norska um sömu skipaferðir, þó að sjálfsögðu þannig, að
samningsaðiljar hjer verða stjórn?
arráð Islands og fjelagið.
12. gr. Samningur þessi gildir
í 2 ár, frá 1. apríl 1914 að telja.
Það skal tekið frara, að enda þótt
fjelagið hafi ekki sjeð sjer fært, að
taka fyllilega til greina óskir stjómarráðs íslands, um að koraið verði
við á Borðeyri, Blönduósi eða Skagaströnd, í stað Hólmavíkur, í nokkrum ferðum, hefir það samt lofað,
að láta skipstjóra sina rannsaka,
hvort breyting þessi sje framkvæmanleg. Ef fjelagið að því búnu álítur óhætt að skifta þannig til, verður það gjört, og skal athugasemd
um þetta sctt í ferðaáætlun skipanna.
Fjelagið geymir sjer rjett til að
sleppa viðkomum í F;cieyjum að
raeira eða rainna leyti.
Samningur þessi gcngur í gildi þegar sams konar samningur milli fjelagsins og hinnar norsku stjórnar
hefir hlotið samþykki Stórþingsins.
Þetta er þá samningur sá, sera nú er
í gildi milli stjórnarinnar og þessa fjeiags, og það er nú á bvers manns vitorði, að í ágúst í fyrra hækkaði fjelagið
farmgjöld um 25% alt i einu, og það án
þess, að ráðfæra sig nokkuð um það við
landsstjórnina, eða tjá nokkrar ástæður
fyrir þvf. Jeg veit nú ekki um það,
hvort nokkrir af þeim einstaklingum,
sem fyrir þessum búsifjum hafa orðið,
hafa kært yfir þeim til stjórnarinnar,
en væntanlega mun hæstv. ráðh. gefa
osa upplýsingar um það. Jeg veit, að
menn hafa orðið að borga þetta hækkaða gjald af því, að þeir hafa verið
neyddir til þess, en þeir hefðu átt að bera
sig upp við stjómina samt sem áður,
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Það ajá nú allir á samningnum, að i
honum stendur hvergi, að fjelagið megi
gjöra annað eins og þetta. Að visu stendur í 3. gr., að það megi breyta »einstöku gjöldum* og heimta aukaþóknun
fyrir vöru- og farþegaílutning til og frá
nörskum höfnum fyrir norðan Björgvin
og sunnan Stavanger, en því fer svo
fjarri, að fjelagið hafi látið sjer nægja
með þetta, að það hefír hækkað öll
gjöld, og það jafnvel stórum á milli
hafna hjer við land.
Auk þess eru skip fjelagsins oft hörmulega langt á eftir áætlun, og það ekki
af völdum náttúrunnar, heldur fjelagsins sjálfs. Enginn fæst um það, þótt
skipum seinki, þegar ís hindrar þau, en
þegar það stafar af tómu kæruleysi, þá
má það ekki vera óátalið. Það er hart,
þegar gjörðir eru formlegir samningar,
að þeirra skuli þá ekki gæta, fremur
en þeir væri ekki til. Að jeg nú ekki
tali um meðferðina á farþegum á þessum skipum. Jeg skal rjett til dæmis
geta þess, að jeg var á ferð með einu
þeirra i vor, þar sem var slíkt háfermi
af timbri úti fyrir salshurðinni, að ekki
varð komistút, nema með þvi, að smeygja
sjer á rönd með mestu gætn>. Ef menn
hugsa sjer nú, að svona skip lendi i ís
og ótti gripi farþegana, þá sjá menn
best hver óhæfa það er, að ekki komist út nema einn i einu öðru megin af
farrýminu, ekki síst þegar þess er nú
gætt um leið, að þau hafa að jafnaði
fiutt 2/s fieiri farþega en þau höfðu leyfi
til. Það er þeim nú reyndar nokkur
vorkun, þvi að fólkið treðst á skipin,
en fyrir þvi er ekki hægt að verja aðbúnaðinn.
Jeg ætla mjer nú ekki að halda langa
tölu. Tilgangur minn með fyrirspurninni er sá, að jeg vil vita hvort þeir,
sem fyrir þessum ójöfnuði hafa orðið,
hafa kært yfir honum, og þá hvort stjórnarráðið hefir af þeim ástæðum dregið af
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styrknum til fjelagsins, eða krafist af
því skaðabóta samkvæmt samningnum.
Yfirleitt hver gangskör hafi verið gjörð
að því, að koraa því til leiðar, að samningurinn verði betur haldinn af hálfu
fjelagsins en hingað til hefir raun á
orðið.
Eitt er það, að fjelagið lofar i 12. gr.,
að láta rannsaka, hvort ekki sje fært,
að hafa viðkomustaði á Borðeyri, Blönduósi eða Skagaströnd, og haga sjer þar
eftir, ef svo reynist. Jeg veit ekki
hvort nokkuð hefir verið gjört í þessu,
en helst hygg jeg, að skip fjelagsins
komi aldrei á þessar hafnir.
Þá er enn sagt^ að fjelagið hafi sýnt
staka ógætni í því, að senda hingað
sprengiefni, dynamit, með farþegaskipum. Það er auðvitað alveg óleyfilegt,
og mundi hvergi þolað annarsstaðar;
en það er altalað, að mikið af þessu
hættulega efni hafi komið hingað til
Reykjavíkur með Björgvinjarskipi, sem
flutti farþega.
Ráðherra: Því er eins varið, með
þessa fyrirspurn og hina, sem næst var
á undan á dagskránni, að það hefir verið
dregið lengi að koma fram raeð hana,
og verður þvi svarið ef til vill eigi svo
fullkomið sem ella hefði getað orðið.
Háttv. fyrirspyrjandi (M. Ó.) spyr
fyrst að þvi, hvort nokkuð hafi verið
gjört til þess að gæta rjettar landsmanna,
út af því, er Björgvinjargufuskipafjelagið hækkaði farmgjöldin ura 25 % i
ágúst í fyrra sumar. Það er nú víst
rjett, að þetta tiltæki fjelagsins er ekki
samkvæmt 3. gr. samningsins frá 24.
okt. 1913, og má því að því leyti teljast rof á þeim samningi. Og þegar
stjórnarráðið varð þess vísara, bæði af
eigin reynslu og umkvörtan annara, að
fjelagið hafði hækkað farmgjöldin svo,
skrifaði það fjelaginu brjef um þetta,
27, febr, þ, á, Mótmælti þessu eindreg-
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ið, og áskildi sjer og öllum, sem sendu
með skipum þess, óskertan rjett, með
því að þessi hækkun væri þvert ofan i
3. gr. samningsins. Þá hækkun, sem
fjelagið krafðist fyrir vöruflutning í
þágu hins opinbera, var neitað að greiða,
og við það hefir staðið, þótt hins vegar
einstakir menn inuni hafa neyðst til að
sætta sig við hækkunina, eins og háttv.
fyrirepyrjandi (M. 0.) tók fram. Þéssu
brjefi hefi fjelagið ekki enn svarað einu
orði, en jeg býst við, að það verði álitið
nægileg »reservation«, þannig, að menn
eigi, sarakvæmt þvi, nógan rjett til að
gjöra gildandi samningsrof af hálfu fjelagsins, og má þá af hálfu landsstjámarinnar væntanlega beita 10. gr. samningsins, þar sem sagt er, að stjórnarráðið geti ákveðið bætur fyrir minni háttar
brot. En auðvitað gæti þetta lika orðið
dómstólamál.
Þá er í öðru lagi spurt, hvort fjelaginu hafi verið greitt gjald það úr landssjóði, sem samningurinn gjörir ráð fyrir, þrátt fyrir þetta.
Já, fjelagið hefir fengið fulla borgun
hingað til, samkv. 9. gr. samningsins,
þ. e. 2500 kr. á mánuði til ágústmánaðloka, og stafar það eingöngu af því, að
8tjórnin hefir ekki sjeð sjer fært, að slita
samningum samkv. 10. gr. hans, þvíað
hún hefir álitið, að almenningi mundi
vera það mjög óþægilegt, þótt ferðirnar
hafi verið óreglulegar og farmgjöldin
hærri en vera átti. Það er sem sje
kunnugt, að fjelagið er ekkert ginkept
fyrir þessum ferðum nú, þar sem farmgjöld hafa svo mjög hækkað hvarvetna
síðan samningurinn var gjörður, og
myndi það því óefað nota tækifærið, ef
styrknum væri haldið eftir, til þess að
leggja niður ferðirnar. Ef þingið vildi
að svo færi, þá myndi það þegar fást,
því að jeg hygg, að fjelagið kæri sig
ekki um aðrar ferðir hjeðan af en til

þess, að sækja sildina til Akureyrar og
Siglufjarðar í haust, en það er vafasamt,
hvort landsmönnum yrði ekki bakaður
meiri skaði með þessu.
Jeg býst við því, að þetta sje töluvert viðkvæmt mál. Það er að visu gott,
að eiga rjettinn á pappirnum, en það
vill þó oft verða örðugt að fá honum
fullnægt. Fjelagið hefir enga tryggingu
sett fyrir þvi, að það haldi samninginn,
og ef þessu yrði hreyft, þá yrði það
væntanlega dómstólamál, milli fjelagsins annars vegar og stjórnarinnar og
einstakra manna hins vegar.
Hefi jeg þá svarað báðum atriðum
fyrirspurnarinnar, og læt bjer við staðar numið.
Guðmundtir Hannesson: Háttv.
fyrirspyrjandi (M. 0.) benti á eitt atriði,
i 12. gr. samningsins, sem hjer er um
að ræða, þar sem fjelagið lofar því, að
láta skipstjóra sina rannsaka, hvort ekki
megi skifta um viðkomustaði við Húnaflóa, og þá þannig, að Blönduós komi i
stað Hólmavíkur. Nú er Hólmavik sáralitill veralunarataður i samanburði við
Blönduós, og einkanlega er það nauðsynlegt fyrir Húnavatnssýslu, að skip
komi við á Blönduósi í vetrarferðunum,
ef unt er. Það sýnist því ekki nema
rjett, að krefjast þess, að fjelagið gjörði
einhverjar efndir á þessu, og vil jeg
því spyrja, hvere vegna ekki hefir orðið
úr þvi. Hjer er vissulega um brýna
nauðsyn að ræða.
Fyrirspyrjandi (Mattb. Ólafsson): Jeg er hæstv. ráðherra þakklátur fyrir svarið. Það var að nokkru
leyti eins og jeg bjóst við, sem sje, að
stjórnia hafi naumast talið það gjörandi,
að fara strax í illindi við fjelagið, með
þvi að þá misti landið ferðirnar, og yrði
þá að meira eða minna leyti siglinga-
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laust, en eigi hins vegar rjett sinn
óskertan, ef hún vill halda honum fram
& síðan.
Þaö er nú kunnugt, að menn eiga
ekki að þurfa að borga farmgjöld, nema
eftir samningnum. En nú hefir fjelagið
hækkað þau frú þvi, sem þar er ákveðið. Þá þykir mjer nú mjög vafasamt,
að það gæti hætt ferðunum, þótt landsstjórnin auglýsti, að það mætti ekki
halda vörum fyrir mönnum, þótt þeir
hafi ekki borgað af þeim aukagjald, sem
þeir eiga ekki að borga. Með öðrum
orðum, þótt þeir borgi ekki nema það
gjald, sem um var samið.
Að öðru leyti get jeg tekið svarið til
greina, en vona að stjórnin sjái sjer
fært, að jafna um gúlana á fjelaginu í
góðu tómi. Það á það margfaldlega
skilið.
Ráðherru: Hvað það snertir, sem
hæstv. 1. þm. Húnv. (G. H.) mintist á,
þá skal jeg geta þess, að rajer er ekki
kunnugt um, að komið hafi til stjórnarráðsins kvartanir yfir því, að skipin hafa
ekki komið við á Blönduósi og aðra
verslunaretaði i Húnavatnssýslu. Jeg
skal taka það fram, að jeg hefi ekki
gjört neitt í því máli. En hvort fjelagið hafi gjört nokkuð, til að láta rannsaka, hvort skipin gætu komið þarna við,
er mjer með öllu ókunnugt. En hvort
fyrirrennari minn, báttv. þm. V.-Sk. (S.
E.), hafi gjört nokkuð, getur hann betur
sagt en jeg.
Sigurður Eggerz: Jeg man ekki,
að í minni ráðherratið kæmi fram nokkrar umkvartanir yfir atriðum þeim, sem
háttv. þm. Húnv. (G. H.) mintist á, en
vitaskuld er erfitt að muna nákvæmlega um öll slik smámál, þegar svo
langt er liðið um. Ur því jeg er stað-

inn upp, þá skal jeg taka það fram, að
jeg vissi ekki að fjelagið hækkaði farmgjöld, fyrr en jeg koni heim úr utanför
minni í vetur. En strax og jeg varð
þess áskynja, skrifaði stjórnarráðið fjelaginu það brjef, sem hæstv. ráðherra
gat um, en þar er kvartað yfir hækkuninni og landinu geymdur sinn rjettur.
En svar upp á þetta brjef var ókomið,
er jeg ljet af stjórninni. A ferð minni
i Bergen i vetur k'vartaði jeg yfir óreglu
þeirri, sem þá var orðin á ferðum fjelagsins, en þá var ófriðnum gefin sök á
óreglunni. Siðan hefir með simskeytum
og á annan hátt verið kvartað yfir
óreglunni á ferðunum. Hafði jeg hugsað mjer, ef jeg hefði farið í vor á konungsfund, að eiga þá tál við fjelagið og
leitast við að koma betra skipulagi á
málið. Að sjálfsögðu er það rjett hjá
hæstv. láðherra, að erfitt er við fjelagið
að eiga, en jeg er líka að öllu leyti á
sama máli, sem háttv. fyrirepyrjandi
(M. 0.) um það, að ferðir Björgvinjarfjelagsin8 hafi gefist mjög illa, og væri
mjög æskilegt, ef hægt væri að koma
rjettmætum sökum fram í málinu.

Pjetur Jóusson: Mjer er það
fyllilega ljóst, að fjelagið hefir ekki
haldið samningana, að því er fiutningsgjaldið snertir. Samkvæmt 3. gr. samningsinsáskilur fjelagið sjerrjett til þessað
að breyta einstökum gjöldum. Samkvæmt því virðist enginn rjettur til
þess, eins og fjelagið þó hefir gjört,
að breyta öllum fargjöldum í einu,
þannig, að færa þau upp um 25%. Nú
vil jeg leyfa mjer að spyrja hæstv.
ráðherra, hvort það eru hinir einstöku
viðskiftamenn, sem eiga sök á fjelaginu
fyrir þetta, og verða þá að sækja það,
eða það er landsstjórnin fyrir bönd
landsmanna.
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Ráðherra: Þessi spurning, sem
háttv. þm. S.-Þing. (P. J.) leggur fyrir
mig, er alveg lagalegs eðlis. Jeg skal
játa, að hún kemur nokkuð flatt upp á
mig, og jeg er ekki viðbúinn að svara
henni. En eftir því, sem mjer kemur
fyrir sjónir svona við fyrsta álit, þá tel
jeg, að einstakir menn eigi eingöngu
sök á hendur fjelaginu fyrir þann skaða,
sem þeir hafa orðið fyrir, en hins vegar tel jeg víst, að landsstjórnin eigi sök
á hendur fjelaginu, ef gæta á rjettar
landsins i heild sinni.

Álþt. 1915. B. Ili.

Fyrirspyrjandi (Matth. Ólatsson): Þótt jeg sje vitanlega ekki lögfróður, þá get jeg ekki skilið annað en
að einstakir menn eigi aðganginn að
landsstjórninni, en að landsstjórnin eigi
aftur aðgang að fjelaginu. Jeg skal
svo láta úttalað um þetta mál; en vona,
að landsstjórnin sjái sjer fært, er timar
liða, að jafna á fjelaginu fyrir alla
þá rangsleitni, sem það hefir haft i
frammi.

ÍÍÍ *

G.
Onnur mál.
i
Kosningar.

2. Gætslnstjóri Söfnnnar*
sjóðsins.

1. Gætslustjóri Landsbankans.
Á 59. fundi i Nd., mánudaginn 13.
8ept., var tekið fyrir, samkvæmt dagskránni
Kosning gœtslustjóra Landsbankans fyrir
timábilið frd 1. jáli 1916 til 30. júni
1920.
Eosningu hlaut
Eirikur prófessor Briem,
með 11 atkv.
Auk hans hlaut Vilhjálmur Briem
pætor emer. 10 atkv. og 3 seðlar voru
auðir.

Á 59. fundi i Nd., mánudaginn 13.
sept., var tekið fyrir, samkvæmt dagskránni
Kosning gœtslustjóra Söfnunargjóðg lslands fyrir timábilið frd 1. janáar 1916
tU 31. deseniber 1919.
Kosningu hlaut
Magnás landshöfðingi Stephensen
með 18 atkv.
Auk hans hlaut Vilhjálmur Briem
pastor emer. 1 atkv. og 5 seðlar voru
auðir.

H.
Starfsmenn þingsing.

Á 4. fundi í Nd., mánudaginn 12. júli,
skýrði forseti frá, áður til dagskrár væri

géngið, að þéssir starfsmenn þingsini
væru þegar ráðnir: '
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1. Skríf8tofustjóri:
Einar Þorkelsson.

Pjetur Zófoniasson,
Jón Ásbjörnsson,
Friðrik Jónasson,
Bagnar Hjörleifsson,
Páll Guðmundsson.

2. Starfsmenn d skrifetofu:
Pjetur Magnússon,
Einar E. Hjörleifsson,
Helgi Salomonsson.

4. Gœtslumaður d lestrarsal:
Halldór Kr. Ármannsson.

3. Irmanþingsslcrifarar:
í neðri deild.
Vilmundur Jónsson,
Pjetnr Lárusson,
Páll E. Ólason,
Andrjes Björnsson,
Skúli S. Thoroddsen,
Eirikur Albertsson,
Tryggvi Hjörleifsson,
Baldur Sveinsson.

5. Aðrír gœtslumenn:
Jónas Jónsson þinghússvörður,
Kristján Helgason pallavörður,
ljóss og elda,
Magnús Gunnarsson pallavörður.
6. Þingsveinar:
Ágúst Einarsson,
Hannes Valgarður Guðmundsson,
Hjálmar Bjarnason,
Bergur Jónsson,

í efri deild.
Árai Pálsson,

Lárus Sigurbjörnsson,

m.
Simanot þingmanna.

A 7. fundi i Nd., fimtudaginn 15. júli,
tilkynti forseti, áður til dagskrár væri
gengið, að forsetar hefðu ákveðið um
simanot þingmanna það, sem hjer segir:
Utanbæjarþingmenn hafa leyfitil
að nota landssimann á landssjóðs
kostnað um þingtimann til simtals
við heimili sitt, eða þá simastöð, sem
næst er heimili þeirra. Gæta verða

þeir þó þess, að tala frá einhverjum
af þessum þrem stöðum:
1. Landssimastöðinni.
2. Þínghúsinu.
3. Frá bústað sínum hjer, ef þar
er sími, og þó þvi að eins,
að þeir segi Landssimastöðinni skýrt til nafns síns.

14C
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IV.

Pinghlje.
Á 24. fundi i Nd., miðvikudaginn 4.
ágúst, að lokinni dagskrá, mælti

Björn Kristjánsson.
Sigurður Gunnarssoú.
Bjarni Jónsson frá Vogi.
Matth. OlafBSon.
Einar Arnórsson.
Einar Jónsson.
Skúli Thoroddsen.
Þorleifnr Jónsson.
Jóhann Eyjólfsson.
Karl Einarsson.
.. M. Pjetursson.
Karl Finnbogason.
Benedikt Sveinsson.
Jón Þorkelsson.
Kristinn Daníelsson*.

Forseti: Áður er fundi lýkur vil
jeg leyfa mjer að lesa upp skjai, er
foraetum deildanna hefir borist, svo
hljóðandi:
»Vjer skorum hjer með á deildarforseta Alþingis, að hafa þriggja
daga (2 virka daga og 1 helgan)
vinnuhlje á störfum þingsine um
miðjan þingtímann, t. d. um næstu
helgi. Flestir þingmenn hafa verið
bvo önnum kafnir við nefndarstörf,
að slíkt hlje mundi verða mönnum
eigi annað en nauðsynleg hvíld og
ljetta 8törfin það, sem eftir er þingtimans.

Skjal þetta er undirritað 23 þingm.,
18 í Nd. og 5 í Ed. Út af þessu skal
þes8 getið, að við forsetamir höfum tekið tjeða áökorun til athugunar, en ekki
sjeð okkur fært að fullnægja henni, með
því að við lítum svo á, að til þess að
gjöra þinghlje í fleiri daga, án sjerstaks
tilefnis, þurfi samþykki meiri hl. þingmanna i báðum deildum, en slikt samþykki vantar, þar sem áskorunin er að
eins undirskrifuð af 5 þingmönnum efrí
deildar.

Alþingi 3. ágúst 1915.
Sveinn Björnsson.
Hjörtur Snorrason.
Eggert Pálsson.
M. J. Kristjánsson.
Jón Magnússon.
H. Hafstein.
Q. Eggerz.
Pjetur Jónsson.

V.

Pinglenging.
Á 47. fundi í Nd., þriðjudaginn 31.
ágúst, áður til dagskrár væri gengið,
mælti

Forseti: Jeg skal geta þess, að nú
eru liðnar 8 vikur síðan þing vár sett,
og með því að sýnilegt er, að þingið
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párf að • e3gá Ien’gri ■ setri, þá vil jeg
skjóta þvi tií hæstv. ráðherrft; áð-hann
leyfi að þingið verði framlengt um 10
dagá, eða-' til 10. septbr., að þeimdegi
.?• ;•■/<•’
■:
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Hans hátign konunginutn leyfi jeg mjer
hjer með ‘að ‘framlérigja þingiðíýíBtuiri
sírin* frairi á‘ næstkötriarida iriáhudag' 13.

seþti

’■'■'

'

.

'

..•■••• •;•

Leyfið var veitt, og var síðan géngið
til dagskrár.
Á 59. fundi i Nd., mánudaginn 13.
sept., áður til dágskrár væri gengið,
mælti
Á 56. fundi í Nd., föstudaginn 10. sept.,
áður til dagskrár væri gengið, mælti
Forseti: Með þvi að nú er liðinn
sá timi, er þingið var framlengt um,
og enn er ýmsum störfum þess ólokið,
leyfi jeg mjer að fara þess á leit við
hæst7. ráðherra, að hann samkvæmt
umboði frá Hans hátign konunginum
vilji leyfa, að þingið verði fyrst um sinn
framlengt til mánudags 13. sept.

Forseti: Með því að nú er liðinn
timi sá, er þingið var framlengt um, en
það hefir enn eigi lokið störfum sinum,
vil jeg mælast til þess við hæstv. ráðherra, að hann framlengi þingið enn
um tvo daga, til næsta miðvikudags, að
þeim degi meðtöldum.

Báðherru: Samkvæmt umboði frá

Káðherra: Út af tilmælum hæstv.
forseta. skal jeg hjer með lýsa yfir þvi,
að þingið er framlengt til miðvikudags
15. þ. m.

VI.
Pinglok neðri deildar.

Á 63. fundi í Nd., miðvikudaginn 15.
sept., mælti

starfsmönnum þirigsins, og þá aðallega
skrifstofustjóra, fyrir vel unnið starf.

Forseti: Áður en jeg slít þessum
siðasta fundi deildarinnar á þessu þingi,
finn jeg rajer skylt, að þakka öllum hv.
þingmönnum fyrir góða samvinnu og
sjerstaklega skrifurum deildarinnar fyrir
ágæta aðstoð. Sömuleiðis vil jeg þakka

Siguröur Gunnarsson: Umleið
og vjer alþingismenn neðri deildar ljúkum fundum vorum á þessu þinngi, leyfi
jeg mjer, sem elsti maður i deildinni,
að færa hæstv. forseta vorum bestu
þökk fyrir milda og viturlega fundar-
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stjórn og óska honum i nafni vor allra
giftusamlegrar farar heim i áttbagana,
heim i hjeraðið fagra, þar sem hann
hefir skipað fremsta sætið i öllum þjóðþrifamálum, bæði ungur og gamall, og
jafnan notið almenningstrausts.
Heill foraeta vorum!

Þingmenn tóku undir þessi orð með
þvi að standa upp.
Forseti:
Jeg þakka fyrir þessi
hlýju og fögru orð, og segi svo þessum
siðasta fundi deildarinnar á þessu þingi
•litið.

