
Alþingi 1942.
Þingsetning.

A.
r
1 sameinuðu þingi.

Árið 1942, þriðjudaginn 4. ágúst, var hið sex- 
tugasta löggefandi Alþingi sett í Reykjavik. Er 
það fimmtánda aukaþing i röðinni, en sjötug- 
asta og fimmta samkoma, frá því er Alþingi var 
endurreist.

Þingmenn komu saman í alþingishúsinu kl. 
1215 miðdegis og gengu þaðan til guðsþjónuslu í 
dómkirkjunni kl. 13 miðdegis. Séra Eiríkur 
Brynjólfsson frá Útskálum steig í stólinn og 
lagði út af Matt. 6,33.

Að lokinni guðsþjónustu gengu þingmenn aftur 
til alþingishússins, fundarsals neðri deildar.

Þessir þingmenn voru til þings komnir:
1. Áki Jakobsson, 4. landsk. þm.
2. Ásgeir Ásgeirsson,. þm. V.-ísf.
3. Bernharð Stefánsson, 1. þm. Eyf.
4. Bjarni Ásgeirsson, þm. Mýr.
5. Bjarni Benediktsson, 5. þm. Reykv.
6. Björn F. Björnsson, 2. þm. Rang.
7. Brynjólfur Bjarnason, 6. þm. Reykv.
8. Einar Árnason, 2. þm. Eyf.
9. Einar Oigeirsson, 2. þm. Reykv.

10. Eiríkur Einarsson, 10. landsk. þm.
11. Emil Jónsson, þm. Hafnf.
12. Eysteinn Jónsson, 1. þm. S.-M.
13. Finnur Jónsson, þm. ísaf.
14. Garðar Þorstcinsson, 6. landsk. þm.
15. Gísli Guðmundsson, þm. N.-Þ.
16. Gísli Jónsson, þm. Barð.
17. Gísli Sveinsson, 8. landsk. þm.
18. Gunnar Thoroddsen, 11. landsk. þm.
19. Haraldur Guðmundsson, þm Seyðf.
20. Helgi Jónasson, 1. þm. Rang.
21. Hermann Jónasson, þm. Str.
22. Ingólfur Jónsson, 5. landsk. þm.
23. Ingvar Pálmason, 2. þm. S.-M.
24. Isleifur Högnason, 2. landsk. þm.
25. Jakob Möller, 3. þm. Reykv.
26. Jóhann Jósefsson, þm. Vestm.
27. Jón Pálmason, þm. A.-Húnv.
28. Jónas Jónsson, þm. S.-Þ.

29. Jörundur Brynjólfsson, 1. þm. Árn.
30. Magnús Jónsson, 1. þm. Reykv.
31. Óiafur Thors, þm. G.-K.
32. Páll Hallgrímsson, 2. þm. Árn.
33. Páll Hermannsson, 2. þm. N.-M.
34. Páll Zóphóníasson, 1. þm. N.-M.
35. Páll Þorsteinsson, þm. A.-Sk.
36. Pálmi Hannesson, 2.,þm. Skagf.
37. Pétur Ottesen, þm. Borgf.
38. Sigfús Sigurhjartarson, 1. landsk. þm.
39. Sigurður Bjarnason, þm. N.-ísf.
40. Sigurður E. Hlíðar, þm. Ak.
41. Sigurður Kristjánsson, 3. landsk. þm.
42. Sigurður ÞórðarSon, 1. þm. Skagf.
43. Sigurjón Á. Ólafsson, 9. landsk. þm.
44. Skúli Guðmundsson, þm. V.-Húnv.
45. ’Stefán Jóh. Stefánsson, 4. þm. Reykv.
46. Steingrímur Aðalsteinsson, 7. landsk. þm.
47. Sveinbjörn Högnason, þm. V.-Sk.

Voru framantaldir þingmenn allir á fundi.
Ókomnir voru til þings þessir alþingismenn:

1. Bjarni Bjarnason, þm. Snæf.
2. Þorsteinn Þorsteinsson, þm. Dal.

Ríkisstjóri setur þingið.
Þá er þingmenn höfðu skipað sér til sætis, 

kom ríkisstjóri, Sveinn Björnsson, inn i salinn 
og gekk til ræðustóls. Las hann upp ríkisstjóra- 
bréf, dagsett 17. júlí, er stefnir saman Alþingi til 
aukafundar, þriðjudaginn 4. ágúst 1942.

Samkvæmt þessu ríkisstjórabréfi lýsti ríkis- 
stjóri því næst yfir, að Alþingi væri sett, og 
mælti síðan:

„Ég vil biðja alþingismenn að minnast fóst- 
urjarðar vorrar, íslands, með því að rísa úr sæt- 
um sínum.“

Þingmenn stóðu upp, og forsætisráðherra 
(ÓTh) mælti: „Lifi ísland!“ Tóku þingmenn 
undir þau orð með ferföldu húrrahrópi.

Ríkisstjóri kvaddi nú elzta þingmanninn, Ing- 
var Pálmason, 2. þm. S.-M., til þess að stýra
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fundi, þar til er kosinn væri forseti sameinaðs 
Alþingis. Gekk ríkisstjóri síðan út úr salnum.

Aldursforseti gekk nú til forsetastóls og tók 
við fundarstjórn. Kvaddi hann sér til aðstoðar 
sem fundarskrifara þá Jóhann Jósefsson, þm. 
Vestm., og Pál Hermannsson, 2. þm. N.-M.

Rannsókn kjörbréfa.
Þessu næst skiptust þingmenn i kjördeildir, og 

urðu í
1. kjördeild:

BSt, BBen, BjBj, BFB, BrB EOl, GJ, GSv, IngP, 
fslH, JörB, ÓTh, PO, SB, SEH, SkG, SvbH.

2. kjördeild:
ÁkJ, ÁÁ, BÁ, EmJ, GG, GTh, HelgJ, HermJ, JJ, 

MJ, PHerm, PZ, PHann, SÞ, StJSt, ÞÞ.

3. kjördeild:
EÁrna, EE, EystJ, FJ, GÞ, HG, IngJ, JakM, 

JJós, JPálm, PHall, PÞ, SigfS, SK, SÁÓ, StgrA.

Að þessu loknu frestaði aldursforseti fundi til 
næsta dags, miðvikudagsins 5. ágúst, kl. 2 mið- 
degis.

Miðvikudaginn 5. ágúst, kl. 2 miðdegis, var 
fundinum fram haldið. Var nú til þings kominn 
þm. Dal. (ÞÞ), en aldursforseti las símskeyti frá 
þm. Snæf. (BjBj), þar sem þm. skýrir frá þvi, 
að hann muni ekki geta komið til þings fyrst um 
sinn, sakir veikinda á heimili sínu.

Kjördeildir höfðu nú lokið rannsókn sinni á 
kjörbréfum allra alþingismanna.

Frsm 1. kjördeildar (Bernharð Stefánsson): 1. 
kjördeild hefur haft til athugunar kjörbréf 
þeirra þm., sem eiga sæti i 3. kjördeild. Hefur 
engin kæra borizt út af kosningu þessara þtn., 
og kjörbréfin eru eins og þau liggja fyrir að 
formi og undirskrift eins og vera ber af' hendi 
hlutaðeigandi kjörstjórnum, héraðakjörstjórnum 
og landskjörstjórnum, þegar um landsk. þm. er 
að ræða. Leggur þvi kjördeildin til, að kosning 
allra þessara þm. verði tekin gild.

ATKVGR.
Kosning þm. i 3. kjördeild samþ. með 39 shlj. 

atkv.

Frsm. 2. kjördeildar (Emil Jónsson): 2. kjör- 
deild hefur fengið til athugunar kjörbréf þeirra 
17 þm., sem sæti hlutu í 1. kjördeild. Hefur hún 
yfirfarið þe^si gögn og ekkert fundið við þau að 
athuga. Þau eru öll með undirskriftum eins og 
vera ber og' gengið að öðru lcyti frá þeim á 
venjulegan hátt, og hefur engin kæra komið yfii' 
kosningu þessara þm. Þó þykir kjördeildinni rélt 
að vekja athygli á þvi, að frá tveimur þm. lágu 
ekki fyrir kjörbréf, heldur um annan yfirlýsing 
frá landskjörstjórn, að kjörgögn, sem henni 
hefðu borizt, bæru með sér, að hann hefði verið 
kosinn á þing, það er Bjarni Bjarnason. Um hinn 
þm., Jörund Brynjólfsson, lá fyrir simskeyti frá 
skrifstofu Árnessýslu, að hann hefði verið kosinn 
á þing. Kjörbréf þessara manna lágu ekki fyrir,

Kosning skrifara.

en kjördeildin sá enga ástæðu til að vefengja 
þessi gögn. Leggur hún því til, að kosning allra 
þessara þm. verði tekin gild.

ATKVGR.
Kosning þm. i 1. kjördeild samþ. með 39 shij. 

atkv.

Frsm. 3. kjördeildar (Einar Árnason): 3. kjör- 
deild hafði til meðferðar kjörbréf þm. i 2. kjör- 
deild og hefur athugað þau. í þeirri kjördeild 
eru 16 þm., 14 kjördæmakosnir og 2 landskjörnii'. 
Kjördeildin hefur ekkert við þessi kjörbréf að at- 
huga. Aðeins vill hún gera þá aths., að kjörbréf 
vantar frá öðrum landsk. þm., en vottorð liggur 
fyrir frá landskjörstjórninni um, að hann hafi 
verið kosinn. Hefur kjördeildin ekkert við þaö 
vottorð að athuga og tekur það gilt sem kjör- 
bréf væri. Kjördeildin leggur þvi til, að kjörbréf 
allra þessara þm. verði tekin gild.

ATKVGR.
Kosning þm. i 2. kjördeild samþ. með 41 shlj. 

atkv.
Drengskaparheit unnin.

Þessu næst undirrituðu þeir þingmenn, sem 
ekki höfðu áður á þingi setið, drengskaparheit 
um að halda stjórnarskrána, en þeir voru þessir:

Áki Jakobsson, Bjarni Benediktsson, Björn F. 
Björnsson, Gísli Jónsson, Ingólfur Jónsson, Páll 
Hallgrímsson, Páll Þorsteinsson, Sigfús Sigur- 
hjartarson, Sigurður Bjarnason, Sigurður Þórð- 
arson, Steingrímur Aðalsteinsson.

Kosning forseta.
Þá lét aldursforseti fram fara kosningu f'orseta 

sameinaðs Alþingis. Kosninguna varð að tvítaka. 
Við fyrri kosningu féllu atkv. svo, að Bjarni Ás- 
geirsson hlaut 19, Gísli Sveinsson 17, Brynjólfur 
Bjarnason 6 og Haraldur Guðmundsson 6 atkv.

Með því að enginn hafði hlotið meiri hl. 
greiddra atkvæða, var aftur kosið óbundinni
kosningu. Kosningu hlaut

Gísli Sveinsson, 8. landsk. þm.,
með 23 atkv. — Bjarni Ásgeirsson fékk 19 atkv., 
en 6 seðlar voru auðir.

Hinn kjörni forseti gekk þá til forsetastóls og 
tók við fundarstjórn. Lét hann fyrst fara fram 
kosningu fyrri varaforseta. Kosningu hlaut

Finnur Jónsson, þm. ísaf'., 
með 23 atkv. — Sveinbjörn Högnason fékk 19 
atkv., en 6 seðlar voru auðir.

Þá var kosinn annar varaforseti
Bjarni Benediktsson, 5. þm. Reykv., 

með 23 atkv. — Pálmi Hannessón fékk 18 atkv., 
Skúli Guðmundsson 1, en 6 seðlar voru auðir.

Kosning skrifara.
Þessu næst voru kosnir skrifarar sameinaðs 

þings, að viðhafðri hlutfallskosningu. Fram komu 
tveir listar,- og var á hvorum 1 nafn, á A-lista 
BjBj, en á B-lista SK. — Samkv. þvi lýsti forseti 
yfir, að rétt væru kjörnir án atkvgr.:

Bjarni Bjarnason, þm. Snæf., og 
Sigurður Kristjánsson, 3. landsk. þm.
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Kjörbréfanefnd.
Þá var tekin til meðferðar kosning kjörbréfa- 

nefndar, að viðhafðri hlutfaliskosningu. Fram 
komu þrir listar. Voru á A-lista EÁrna, BFB, á 
B-lista FJ og á C-lista PO, ÞÞ. — Þar sem jafn- 
margir voru tiinefndir og kjósa skyldi, lýsti for- 
seti yfir þvi,_að kosnir væru án atkvgr.:

Einar Árnason,
Pétur Ottesen,
Björn F. Björnsson,
Þorsteinn Þorsteinsson,
Finnur Jónsson.

Kosning til efri deildar.
Loks var tekin til meðferðar kosning 16 þing- 

manna til þess að skipa efri deihl. Hlutfalis- 
kosning var viðhöfð, og komu fram fjórir listar. 
A A-lista voru BSt, EÁrna, HermJ, IngP, JJ, 
PHerm, PZ, á B-lista HG, SÁÓ, á C-lista MJ, JJós, 
ÞÞ, EE, BBen, GJ og D-lista BrB, StgrA.

Kosning fór svo, að A-listi hlaut 19 atkv., B- 
listi 6 atkv., C-listi 17 atkv. og D-listi 6 atkv. 
Forseti lýsti yfir, að samkv. þessari atkvgr. væru 
rétt kjörnir tii efri deildar:

Af A-lista: Bernharð Stefánsson,
Einar Árnason,
Hermann Jónasson,
Ingvar Pálmason,
Jónas Jónsson,
Páll Hermannsson.

Af B-lista: Haraldur Guðmundsson,
Sigurjón Á. Ólafsson.

Af C-lista: Magnús Jónsson,
Jóhann Jósefsson,
Þorsteinn Þorsteinsson,
Eiríkur Einarsson,
Bjarni Benediktsson,
Gísli Jónsson.

Af D-lista: Brynjólfur Bjarnason,
Steingrimur Aðalsteinsson,

Jörundur Brynjólfsson: Ég vil beina þeirri 
fyrirspurn til hæstv. forseta, hvort hann teiji 
ekkert athugavert við þessa kosningu, ef hann 
athugar 6. gr. þingskapanna, sem mælir fyrir um 
það, hvernig skipa skuli Ed. Ég vil gjarnan heyra 
álit hans um þetta, áður en lengra er haldið. Mér 
skilst, að fyrr nefnd grein beri það með sér, að 
skipun Ed. skuli fara eftir styrkleika þingflokk- 
anna. En samkvæmt niðurstöðu þessarar kosn- 
ingar fer skipun deildarinnar ekki eftir styrk- 
leika flokkanna, heldur þvi, hversu margir þm. 
eru hér á fundi, og það er allt annað, því að 
forföll getur alltaf að borið, en þau forföll, sem 
hér ræðir um, eru engir smámunir, og tel ég ckki 
annað hægt en að taka þau til greina. Ég bið því 
hæstv. forseta að láta í ljós álit sitt um þetta.

Forseti (GSv): Hv. 1. þm. Árn. vitnar til 6. 
gr. þingskapa, en þar segir um það, hversu til- 
nefna skuli menn til Ed.: „Skal velja til efri 
deildar þá tölu þingmanna, er þar skulu eiga 
sæti. Skal hverjum þingflokki skylt að tilnefna 
á lista þá tölu þingmanna sinna, er honum ber 
i hlutfalli við atkvæðamagn hans í sameinuðu 
þingi.“

Fram komið atkvæðamagn í Sþ. ber það með 
sér eftir útreikningi, sem hér hefur verið gerð- 
ur, að 6. maður á C-lista er hærri en 7. maður á 
A-lista, og samkvæmt 48. gr. ber að raða niður 
eftir fram komnu atkvæðamagni. Þessu verður 
liér að hlíta sem við aðrar kosningar. Ég sé þvi 
ekki ástæðu til að breyta um skoðun á þessu af 
þeim rökum, sem hv. þm. hefur borið fram, og 
það er ekki heldur á mínu valdi að breyta um 
lista þá, er flokkarnir hafa lagt fram. Hitt cr 
annað mál, hvort samkomulag muni geta orðið 
um val þm. til Ed.

Jörundur Brynjólfsson: Fyrirspurn min laut 
ekki að því að leita eftir samkomulagi um kjör 
til Ed. Það gæti vitanlega komið til mála, en 
slíkt liggui’ ekki fyrir. Og mér finnst hæstv. for- 
seti Sþ. með engu móti geta skotið sér á bak 
við það, að ekki eru allir þm. á fundi, þegar kos- 
ið er til Ed., því að samkvæmt þeirri gr. þing- 
skapa, sem ég vitnaði til áðan, er til þess ætl- 
azt, að annað ráði en tala viðstaddra þm. Styrk- 
ur Frainsfl. á þingi nemur 20 atkv., cf' allir þm. 
eru við staddir. Og er ekki um það að ræða, að 
einn þm. flokksins hafi skorizt úr leik án þess 
að hafa til þess gildar ástæður. Ég þykist vita, 
að hv. þm. sé kunnugt um það, að hann hafði 
gildar ástæður sér til afsökunar. Og hefði hann 
gctað verið við staddur, þá hefði kjörið til Ed. 
fallið annan veg en nú er orðið, þvi að Framsfl. 
hefði þá fengið 7 þm. kjörna, svo sem hann hefur 
rétt til samkv. fyrr nefndri gr. Það er ljóst af 
orðalagi gr., að til þess er ætlazt, að raunveru- 
Icgt styrklcikahlutfall f'lokkanna skuli ráða. Það 
má meðal annars sjá af því, að í gr. stendur: 
„Ef tveir eða fleiri þingflokkar hafa með sér 
bandalag um kjör til efri deildar, eða þingflokk- 
ur (eða flokkar) og menn utan flokka, skal talan 
á listanum miðast við sameiginlegt atkvæðamagn 
bandalagsins.“ Hér er þvi auðsjáanlega ekki um 
það að ræða, hve margir þm. eru við staddir, 
lieldur styrkleika flokkanna sjálfra á þingi. Þá 
er líka ákvcðið í gr., að hlutkesti skuli ráða, 
þegar svo er ástatt, að flokkar eða flokkasani- 
bönd hafa jöfn atkvæði. Mér skilst því, að þetta 
gerist með öðrum hætti hér vegna fjarveru eins 
hv. þm., og vil ég fá að heyra frekari rök hæstv. 
forseta fyrir réttmæti þessarar aðferðar. Því að 
ef kjör til Ed. má gerast svo, að hv. þm. þurfi 
ekki að koma til fundar, þá fer það að gerast 
þýðingarlitið. En ef þetta verður látið gilda, fer 
ekki hjá því, að unnt verður að hafa þessa að- 
ferð einnig síðar meir, og gæti það orðið til þess 
að raska skipun Ed. þannig, að ekki væri að öllu 
leyti réttlátt.

Forseti (GSv): Hv. þm. vitnar enn til þessarar 
gr. þingskapa. En ég tel ekki beinlínis rökrctt 
eða skylt að skilja gr. svo, að eingöngu beri að 
taka tillit til þess, hve flokkar eru sterkir á 
þingi, heldur, eins og venja er til, að fara beri 
eftir þvi, sem fram kemur við atkvgr. Ég efart 
ekki um það, að sá hv. þm., sem fjarstaddur er, 
sé löglega forfallaður, en það hefur nú saint 
komið fram í atkvgr., að 6. maður á C-lista hefur 
liærri atkvæðatölu en 7. maður á A-lista. Og ég 
tel rétt að halda sér að atkvgr. og telja þá rétt
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kjörna, sem kosnir hafa verið, ef ekki getur orð- 
ið samkomulag um annað.

Jörundur Brynjólfsson: Mér finnst hæstv. for- 
seti binda sig fullmikið við þessar atkvæðatölur, 
en ganga um of á snið við ákvæði gr. þeirrar, er 
ég nefndi, en þar er tekið allnákvæmlega fram, 
með hverjum hætti skipa skuli Ed. Gr. var, eins 
og kunnugt er, eitt sinn breytt svo, að f'lokkur 
gæti ekki skotið sér undan því að tilnefna menn 
til Ed. í gr. er einnig ákveðið, hvernig að skuli 
fara, ef flokkar hafa samstarf um kosningu til 
Ed., þá skuli leggja saman atkvæðatölu flokk- 
anna. Og í síðustu málsgr. segir: „Nú skýtur ein- 
hver kjöraðili sér undan skyldu um tilnefningu 
til efri deildar, og tilnefnir forseti þá þingmann 
eða þingmenn úr þeim flokki eða bandalagi i 
réttu lilutfalli við atkvæðamagn.“ Þetta ákvæöi 
berþað með sér, að forseti skal sjá uin, að lagfært 
sé, ef eitthvað skortir á, að tilnefning fari fram 
samkvæmt þvi, sem ákveðið er. Okkur framsókn- 
armönnum bar nú skylda til að tilnefna 7 menn. 
En svo er þetta látið fara eftir þvi, hve margir 
eru hér á fundi. Þó er augljóst, að hér er um að 
ræða allt annað en það, sem gildir, þegar venju- 
leg þingmál eru afgreidd. Ég vil því vænta þess, 
að hæstv. forseti athugi þetta gaumgæfilega. Eft- 
ir það gæti þá komið að því, sem liann minntist 
á, að samkomulag yrði um kjörið til d., en það 
er í rauninni allt annað mál.

Emil Jónsson: Það er rétt hjá hv. 1. þm. Árn., 
að atkv. þess hv. þm., sem er fjarverandi, hefði 
hér ráðið úrslitum. En mér skiist iiann ekki 
hinda sig svo mjög við það, hvernig atkv. hefðu 
fallið, lieldur hitt, hvað hver flokkur eigi að til- 
nefna marga þm. til Ed., en það er sem næst % 
af tölu þeirra þm., sem hann hefur i Sþ. Frams- 
fl. ætti eftir því að tilnefna 7 menn og Sjálfstfl.
6. Sé nú þingmannatölu flokkanna skipt með 3, 
kemur út, að Framsfl. ætti að fá 20:3 = 6% þm. 
og Sjálfstfl. 17:3 = 5% þm. Þessum flokkum ber 
því að leggja til % úr þm. meira en stranglega 
er krafizt. En í þingsköpunum segir ekkert um 
það, hvort það er Sjálfstfl. eða Framsfl., sem á 
rétt á þessum % úr þm. Og mér skilst þing- 
sköpunum vera eins vel fullnægt með því, að 6 
framsóknarmenn og 6 sjálfstæðismenn séu i Ed., 
og með hinu, að þar væru 7 framsóknarmenn og 
5 sjálfstæðismenn, því að i báðum tilfellum 
skeikar um %.

Bjarni Ásgeirsson: Eg vil spyrja hæstv. for- 
scta, hvernig farið liefði, ef ekki hefði vantað að- 
eins 1 framsóknarmann, heldur 14. Hefði hann 
þá áiyktað, að flokkurinn ætti aðeins rétt á jafn- 
mörgum þm. til Ed. og sósialistar eða Alþýðu- 
flokksmenn?

Þá vil ég spyrja hv. þm. Hafnf. spurningar. 
Hann segir, að ekki sé hægt að ná réttri þing- 
mannatölu til Ed., þar sem út komi brotin tala. 
En álítur hann þá, að minna brotið eigi að ráða 
meira en stærra brotið?

Jörundur Brynjólfsson: Ég býst við, að hv. 
þm. Haí’nf. þykist hafa fundið hárfína röksemd. 
En erfitt mun verða að gera brot úr manni að

heilum manni í liverju tilfelli, sem urn slikt er 
að ræða. Ég vil spyrja, hvort hann mótmæli þvi, 
ef þetta eina atkv. framsóknarmanna, sem nú 
vantar, hefði verið til staðar, að Framsfl. hefði 
fengið 7 menn kjörna, en hinn flokkurinn ein- 
um færri en nú er talað uin.

Emil Jónsson: Ég lýsti yfir i upphafi ræðu 
minnar, að þetta eina atkv., sem Framsfl. vant- 
aði við þessa kosningu, hefði ráðið úrslitam 
kosningarinnar. En hv. 1. þm. Árn. undirstrikaði 
margoft í ræðu sinni, að það sé ekki atkvæða- 
fjöldinn, sem eigi að koma til með að ráða úr- 
slitum, enda býst ég við, að það sé rétt. Því að 
það er ekki hægt að þvinga menn til að mæta á 
þingfundum út af fyrir sig, en það er hægt sam- 
kv. þingsköpum að þvinga flokka til að leggja 
l'ram þingmenn að réttri tiltölu við styrkleika 
þeirra í sameinuðu þingi, eftir þvi sem til næst 
og réttast er hægt að gera. Og það eina, sem ég 
bef haldið fram, er það, að það er með alveg 
jöfnum rétti uppfyllt 6. gr. þingskapa með þvi að 
setja 6. sjálfstæðismanninn eins og 7. framsókn- 
armanninn i Ed. En hvort tveggja er ónákvæmt.

Hvað viðvíkur spurningu hv. þm. Mýr. (BÁ), 
ef 6 framsóknarmenn mættu, livort flokkurinn 
ætti þá aðeins að kjósa tvo menn til Ed., þá er 
slíkt tilraun til að skjóta sér undan skyldunni. 
En um þessa atkvgr. lít ég svo á, að enginn 
flokkur sé að skjóta sér undan skyldu sinni. 
Framsfl. og Sjálfstfl. getui' hvorum um sig borið 
þetta vafasæti í Ed., en atkv. verða að skera úr, 
hvor þeirra fær það.

Jörundur Brynjólfsson: Mér virðist eftir sið- 
ustu ummælum hv. þm. Hafnf. sem hann hafi 
lítið til málsins að leggja. Hann er búinn að 
viðurkenna, að Framsfl. hafi rétt til þessa sætis, 
og hefur einnig viðurkennt, að hann hafi skyldu 
til þess að tilnefna nægilega marga menn. En 
hann vill telja, að af því að einn maður er fjar- 
verandi, þá megi nota sér þá aðstöðu til þess að 
iáta Framsfl. ekki halda þeim réttindum, sem 
hann hefur, og uppfylla þá skyldu, sem honum 
ber. Það skolaðist eitthvað í hv. þm. þetta um 
réttindi og skyldur. Eftir lians kenningu eiga 
menn að uppfylla skylduna, en ef svo ber undir, 
að mciin geta ekki liaft réttinn, sem af skyid- 
unni leiðir, þá mega aðrir taka réttindin. Það 
er skýlaust hér, hver skyldan er. En einnig er 
cftir minni meiningu jafnskýlaust, hver rétt- 
indin eru, og um það þori ég að skirskota til 
ákvæða margnefndrar greinar. Og ég fer fram á 
við hæstv. forseta, að hann felli úrskurð um 
þetta atriði.

Eysteinn Jónsson: Mig langar til að taka fram 
tvö atriði, áður en hæstv. forseti fellir úrskurð 
sinn í þessu máli.

Ætlast þingsköp til þcss, að skipun í deildir 
Alþingis fari eftir niðurstöðum alþingiskosning- 
anna, eða ætlast þingsköp til þess, að skipunin 
fari eftir því, hversu margir eru mættir á þeiin 
fundi, þegar skipun í deildir fer fram? Ég held 
fram, að augljóst sé af ákvæðum þingskapa, að 
þau eru sett til þess, að skipun deilda geti aldrei 
farið eftii' öðru en niðurstöðu sjálfra alþingis-
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kosninganna, aldrci eftir því, hvort fleiri eða 
færri eru mættir á þeim þingfundi, þegar skipun 
i deildir fer fram. Ef úrskurðað verður, að lög- 
mæt sé sú kosning, sem hér hefur farið fram, 
er opin leið fyrir þá flokka, sem vilja það við- 
hafa, að gera tilgang þessa ákvæðis þingskap- 
anna að engu, aðeins með þvi að láta menn 
vanta á fundinn, sem skipa á i deildirnar, ef 
fiokkurinn vildi af einhverjum ástæðum fá færri 
inenn í Ed. en honum ber.

Ég man ekki betur en að þetta ákvæði sé sett 
með hliðsjón af því, að einn flokkur vildi skjóta 
sér undan þvi að leggja til Ed. þá þm., sem hon- 
um bar. Ef deildir mætti skipa aðeins eftir þvi, 
hve margir eru á þessum eina fundi, væri leikur 
einn að komast hjá þessari skyldu, og hefði nú- 
verandi ákvæði þá verið þýðingarlaust.

Hitt atriðið er það, eins og hv. 1. þni. Árn. 
benti á, að það eru aðrar reglur um skipun i 
deildir en um skipun nefnda í þinginu. Þing- 
sköp segja um skipun i deildir, hvað flokkarnir 
skuli láta marga menn á lista. Og ég lít svo á, 
að þeim sé óheimilt að láta fleiri menn á listann 
en eigi að fara eftir hlutfalli í alþingiskosning- 
um, og óheimilt einnig að láta færri menn. Það 
verði að vera nákvæmlega jafnmargir menn eins 
og flokknum b'er að hafa eftir niðurstöðu kosn- 
inganna. Ég lít á þetta sem skylduákvæði, til þess 
að engin sérstök brögð séu viðhöfð við skipun 
deildanna með fjarvistum af fundi.

Ég vil því taka undir það, sem hv. 1. þm. Árn. 
sagði, og æskja úrskurðar um þetta. Tel ég illa 
farið, ef úrskurður fellur á þá leið, að kosning 
verði tekin gild, þvi að þá ónýtist þessi tilgang- 
ur, að deildir séu ávallt skipaðar samkv. niður- 
stöðu alþingiskosninga, en það er aðalatriði 
málsins.

Páll Hermannsson: Ég hygg ekki verði komizt 
fram hjá þvi, að Ed. eigi að skipa með hliðsjón 
af heildarstyrkleika flokkanna. Allt annað væri 
beint háskalegt. Flokkarnir eiga rétt til að eiga i 
Ed. þingmannatölu eftir styrkleika, og þeir 
verða lika að hafa skyldu til þess. Nú vil ég 
benda á, að mér þykir ákaflega einkennilegt, 
að Framsfi. átti á þingi á síðasta kjörtímabili 
19 þm. af 49, en hafði þá rétt og ég ætla skyldu 
til að eiga í Ed. 7 af þessum þm. Nú virðist 
koma í ljós, að þegar flokkurinn hefur. einum 
þingmanni fleira, eða 20 af óbreyttri heildartölu 
þm., þá hcfur hann ekki skyldu og ekki heldur 
réttindi til að hafa nema 6 þm.

Emil Jónsson: Mér hefur verið bent á, að eins 
og nú er um tölu þm., að ekki getur % verið í 
Ed., heldur einungis 16 af' 49, þá beri Sjálfslfl. 
að leggja fram af 17, en það er 52%o. Framsfl. 
ber að leggja fram J%o af 20, en það er 62%o. 
M. ö. o. Framsfl. vantar 2%o til þess að koma að 
sinum 7. manni, en Sjálfstfl. ekki nema 2%o. 
Það hefur heyrzt fyrr, að menn hafi komizt að 
á broti úr atkv., og ef réttar tölur á að taka, 
vcrður að miða við það, sem stærra er. Samkv. 
útreikningi mínum, sem er %, stóðu flokkarnir 
jafnt að vígi. En ef tekin er deildaskipunin eins 
og hún er, 16 af 49, þá hefur 6. maður Sjálfstfl. 
hærri atkvæðatölu en 7. maður Framsfl., m. ö. o.

Sjólfstfl. ber rikari skylda að ieggja fram 6 menn 
en Framsfl. 7.

Sveinbjörn Högnason: Ég verð að segja, að 
mig furðar á, að hv. þm. Hafnf., sem hefur hugs- 
að í hlutfallskosningum upp á síðkastið og þótt 
þar töluverður forvígismaður, skuli nú ruglast i, 
hvað hlutfallskosning er. Eða vill hann mótmæla 
því, að með þeirri hlutfallskosningu, sem við 
höfum í þessum þingsköpum, ætti Framsfl. að 
hafa 7 menn i Ed., ef kosning hefði farið fram? 
Eða meinar hann, að til sé eitthvert annað fyrir- 
komulag, sem sé þarflegt að gripa til i svipinn 
fyrir þá, sem hann lætur sér nú annast um i 
þessu cfni. Ég hefði gaman af að heyra, hvaða 
inerkingu hann leggur i orðið hlutfaliskosningu. 
Ég vil leggja álíerzlu á það, sem hv. þm. S.-M. 
sagði, að vitanlega eru í 6. gr. ákvæði um það, 
að deildir skal skipa eftir niðurstöðu kosninga. 
Ef ætti að fara eftir þvi, scm hæstv. forseti hef- 
ur látið koma fram, — en ég veit, að hann meinar 
ekki —, hve margir eru á fundi, vill hæstv. for- 
seti þá halda fram, ef' framsóknarmenn mættu 
6 á þingfundi þessum, hefðu þeir losnað við að 
kjósa nema tvo í Ed., til þess að hafa hreinau 
meiri hl. í Nd., sem náttúrlega væri æskilegt. 
Það er greinilegt, ef því sjónarmiði þingskapanna 
er sleppt, að skipa deildir eftir styrkleika flokk- 
anna, en tekið að verzla eftir því, sem ástatt cr 
i hvert sinn, þá er út í miklar ógöngur komið. Þá 
er búið að raska deildaskipuninni og leikur fyrír 
hvern flokk að skjóta sér undan skyldunni og 
ná í réttindin þar, sem hann heldur sig hafa 
mestan hagnað af og geti sér bezt við komið 
með stöðvunarvald i annarri deildinni. Hver ein- 
asti þm., sem man, í hvaða tilefni þetta ákvæði 
var sett i þingsköpin, hann veit, að það var sett 
til þess, að þingdeildir væru skipaðar samkv. 
styrkleika flokkanna.

Þá kcmur ckki til greina, hvort hægt sé að 
skjóta sér undan skyldunni með fjarveru frá 
fundi. Og ég er sannfærður um, ef forsetaúr- 
skurður fellur þannig, að þessi kosning verði 
dæmd gild, þá cr það eitt háskalegasta fordæmi, 
sem skapast i þinginu til alls konar undanbragða 
um það að raska jafnvægi í þingdeildum. Enda 
trúi ég ekki fyrr en ég heyri, að forsctaúrskurð- 
ur falli á þá leið, að aðeins atkvæðamagn á þing- 
fundi ráði skipun deildanna.

Forseti (GSv): Það hefur verið óskað úrskurð- 
ar um þessa kosningu, og verður ekki undan því 
skorazt. Til þess verður að taka frest, eins og 
eðiiiegt er, þegar um vafaatriði getur verið að 
ræða. Með þvi að klukkan er nú nálega 8, mun 
ég taka frestinn til kl. 9, og kemur Sþ. þá aftur 
saman.

Kl. 915 var fundinum fram haldið.

Forseti (GSv): Óskað hefur verið forsetaúr- 
skurðar uin kosningu þá til efri deildar, sem nú 
hefður farið fram í sameinuðu þingi. Vitnað lief- 
ur verið til 6. gr. þingskapa og það staðhæft, aö 
sjöundi inaður á fram komnum A-Iista nái kosn- 
ingu, en listinn hafði hlotið 19 atkvæði af við- 
stöddum 48 þingmönnum, og hafði verið borinn
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fram af flokki, sem ella ætti 20 atkvæði á þingi 
(1 fjarverandi), en ckki hafi náð kosningu (i. 
maður á C-lista, sem hlaut 17 atkv. og borinn 
fram af 17 manna þingflokki.

Á fram komnum 4 listum voru samtals nöfn 
17 þingmanna, en kjósa ber til efri deildar að- 
tins 16 þingmenn, og var því látin fara fram 
atkvæðagreiðsla, er féll þannig:

A-listi (Framsfl.) hlaut 19 atkv.,
B-listi (Alþfl.) hlaut 6 atkv.,
C-listi (Sjálfstfl.) hlaut 17 atkv.,
D-listi (Sósfl.) hlaut 6 atkv., 

sem samkv. hlutfallsreglu 48. gr. þingsltapa var 
reiknað þannig:

A-listi fær 6 menn,
B-listi fær 2 menn,
C-listi fær 6 menn,
D-listi fær 2 menn,

og hlaut 6. maður C-listans hærri hiutfallstölu, 
eða 2%, heldur en 7 maður A-listans, er hafði 
hlutfallstölu 2%.

Samkvæmt orðréttum fyrirmælum 6. gr. þing- 
skapa „skal hverjum þingflokki skylt að tilnefna 
á lista þá tölu þingmanna sinna, er honum ber, i 
hlutfalli við atkvæðamagn hans i sameinuðu 
þingi.“ En eins og getið var, ber að velja til efri 
dcildar hluta þingmannatölu, og samkvæmt 
tölu þingmanna flokkanna eru nákvæmar hlut- 
fallstölur þeirra þannig:

Alþýðuflokksins 14%»,
Framsóknarflokksins 62%»,
Sameiningarflokks alþýðu 1%i,
Sjálfstæðisflokksins 52%9, 

og bar þvi þingflokkunum að leggja fram lista 
með þessari þingmannatölu:

Alþýðuflokkurinn 2,
Framsóknarflokkurinn 7,
Sameiningarflokkur alþýðu 2,
Sjálfstæðisílokkurinn 6.
Var því að öllu fullnægt ákvæðuin téðrar gr. 

þingskapa, er miðast við, að eigi vanti á fulla 
tölu. En með því að þessar tölur samanlagðai’ 
eru hærri en tala þingmanna, er skipa eiga efri 
deild, bar að láta kosningu fara fram og skera 
úr um það, hverjir valdir yrðu. Og þar sem engin 
fyrirmæli er að finna í þingsköpum i gagnstæða 
átt, verður hér um rædd kosning að fara fram 
eftir almennum reglum þingskapa (sbr. einnig 
48. gr.), enda komu engin mótmæli fram um það, 
eftir að listar höfðu verið fram lagðir og áður en 
kosning fór fram. Við kosninguna komu fram 
áður greindar niðurstöðutölur.

Því úrskurðast, að 6. maður á C-lista er réit 
valinn til efri deildar.

Kosning fastanefnda.
A 2. fundi í Sþ., 6. ág., var tckin til meðferð- 

ar kosning í fastanefndir samkv. 16. gr. þiug- 
skapa.

1. Fjárveitinganefnd.
Fram koinu fjórir listar, A, B, C og D, og voru 

á þeirn samtals jafnmörg nöfn og menn skyldi 
kjósa í nefndina. Samkv. því lýsti forseti yfir, að 
kosnir væru án atkvgr.:

Af A-Iista: Finnur Jónsson.
Af B-lista: Jónas Jónsson,

Bjarni Bjarnason,
Helgi Jónasson,
Páll Hermannsson.

Af C-lista: ísleifur Högnason.
Af D-lista: Pétur Ottesen,

Þorsteinn Þorsteinsson,
Sigurður E. Hlíðar.

2. Utanrikismálanefnd.
Frain komu fjórir listar, A, B, C og D, með 

samtals jafnmörgum nöfnum aðalmanna og vara- 
manna og kjósa skyldi. Lýsti forseti yfir samkv. 
þvi, að kosnir væru án atkvgr.:

Aðalmenn:
Af A-lista: Stefán Jóh. Stefánsson.
Af B-Iista: Jónas Jónsson,

Hermann Jónasson,
'Bjarni Ásgeirsson.

Af C-Iista : Einar Olgeirsson.
Af D-lista: Magnús Jónsson,

Jóhann Jósefsson.
Varamenn:

Af A-lista: Ásgeir Ásgeirsson.
Af B-lista: Eysteinn Jónsson,

Pálmi Hannesson,
Gisli Guðmundsson.

Af C-lista: Brynjólfur Bjarnason.
Af D-lista: Ólafur Thors,

Garðar Þorsteinsson.

3. Allsherjarnefnd:
Frain komu fjórir listar, A, B, C og D. Þar sem 

á listunum voru samtals jafnmörg nöfn og menn 
skvldi kjósa í nefndina, lýsti forseti yfir, að 
kosnir væru án atkvgr.:

Af A-lista: Finnur Jónsson.
Af B-lista: Jörundur Brynjólfsson,

Páll Zóphóniasson,
Björn F. Björnsson.

Af C-lista: Sigfús Sigurhjartarson.
Af D-lista: Gunnar Thoroddsen,

Gisli Jónsson.
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B.
I efri deild.

Að iiikiium fyrsta fuudi í saracinuðu þingi var 
fyrsti fundur efri deildar settur. Deildina skip- 
uðu þessir þingmenn:

1. Bernharð Stefánsson, 1. þm. Eyf.
2. Bjarni Benediktsson, 5. þm. Reykv.
3. Brynjólfur Bjarnason, 6. þm. Reykv.
4. Einar Árnason, 2. þm. Eyf.
5. Eirikur Einarsson, 10. landsk. þm.
6. Gísli Jónsson, þm. Barð.
7. Haraldur Guðmundsson, þm. SeyðL.
8. Hermann Jónasson, þm. Str.
9. Ingvar Pálmason, 2. þm. S.-M.

10. Jóhann Jósefsson, þm. Vestm.
11. Jónas Jónsson, þm. S.-Þ.
12. Magnús Jónsson, 1. þm. Reykv.
13. Páll Hermannsson, 2. þm. N.-M.
14. Sigurjón Á. Ólafsson, 9. landsk. þm.
15. Steingrímur Aðalsteinsson, 7. landsk. þm.
16. Þorsteinn Þorsteinsson, þm. Dal.

Allir deildarmenn voru á fundi.
Aldursforseti deildarinnar, Ingvar Pálmason,

setti fundinn og kvaddi sér til aðstoðar sem 
fundarskrifara þá Jóhann Jósefsson og Pál Her- 
mannsson.

Kosning foraeta og skrifara.
Þá var gengið til forsetakosningar. Kosningu 

hlaut
Jóhann Jósefsson, þm. Vestm., 

með 8 atkv. — Einar Árnason fékk 6 atkv., en 
2 seðlar voru auðir.

Hinn kjörni forseti tók nú við fundarstjórn 
og lét fyrst fram fara kosnlngu fyrri varaforseta 
deildarinnar. Kosinn var

Sigurjón Á. Ólafsson, 9. landsk. þm., 
með 8 atkv. — Ingvar Pálmason fékk 6 atkv, 
en 2 seðlar voru auðir.

Annar varaforseti var kosinn
Þorsteinn Þorsteinsson, þm. Dal., 

með 8 atkv. — Bernharð Stefánsson fékk 6 atkv., 
en 2 seðlar voru auðir.

Þessu næst voru kosnir skrifarar deildarinn- 
ar, að viðhafðri hlutfallskosningu. Forseta bár- 
ust tveir listar, A og B. — Á A-lista PHerm, og á 
B-lista EE. Samkv. því lýsti forseti yfir, að kosn- 
ir væru án atkvgr.:

Páll Hermannsson, 2. þm. N.-M., og 
Eiríkur Einarsson, 10. landsk. þm.

Sætaskipun.
Loks skyldi hlutað um sæti deildarmanna sam- 

kv. þingsköpum. Afbrigði frá því ákvæði leyfð 
og samþ. með 15:1 atkv. Till. um, að deildar-

Alþt. 1942. B. (60. löggjafarþing).

mcnn liéldu þeim sætum, er þcir höfðu tekið scr, 
þá cr þeir komu i deildina, samþ. með 15:1 atkv., 
og varð sætaskipunin samkv. þvi þessi:

4. sæti: Einar Árnason,
5. — Hermann Jónasson,
6. — Jónas Jónsson,
7. — Ingvar Pálmason,
8. — Bernharð Stefánsson,
9. — Sigurjón Á. Ólafsson,

10. Haraldur Guðmundsson,
11. — Brynjólfur Bjarnason,
12. — Steingrfmur Aðalsteinsson,
13. — Þorsteinn Þorsteinsson,
14. Gisli Jónsson,
15. Bjarni Benediktsson.

Kosning fastanefnda.
Á 2. fundi deildarinnar, 6. ágúst, var tekin til 

meðferðar kosning í fastanefndir samkv. 16. gr. 
þingskapa. Við kosningu hverrar nefndar komu 
fram þrír listar, A, B og C.

1. Fjárhagsnefnd.
Á A-lista voru ÞÞ, HG, á B-lista BSt, HermJ, 

á C-lista StgrA. — A-listi hlaut 8 atkv., B-Iisti 6 
atkv., en C-iisti 2 atkv., og hlutu þvi kosningu:

Þorsteinn Þorsteinsson,
Bernharð Stefánsson,
Haraldur Guðmundsson.

2. Samgöngumálanefnd.
Á A-lista voru EE, GJ, á B-lista EÁrna, PHerm, 

og á C-lista StgrA. — A-listi hlaut 8 atkv., B- 
listi 6 atkv., C-iisti 2 atkv. Kosningu hlutu þvi:

Eirikur Einarsson,
Einar Árnason,
Gísli Jónsson.

3. Landbúnaðarnefnd.
Á A-Iista voru ÞÞ, EE, á B-lista HermJ, EÁrna, 

á C-lista BrB. —■ A-listi fékk 8 atkv., B-listi 6, 
C-listi 2. — Samkv. þvi voru kosnir:

Þorsteinn Þorsteinsson,
Hermann Jónasson,
Eirikur Einarsson.

4. Sjávarútvegsnefnd.
Á A-lista voru GJ, SÁÓ, á B-lista IngP, JJ, á 

C-Iista StgrA. — A-listi fékk 8, B-listi 6, en C- 
listi 2 atkv. —• Samkv. þvi hlutu kosningu:

Gisli Jónsson,
Ingvar Pálmason,
Sigurjón Á. Ólafsson.

2
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5. Iðnaðarnefnd.
A A-lista voru GJ, SÁ.Ó, á B-lista PHerm. BSt, 

á C-lista StgrA. — Féllu atkv. á listana eins og 
áður, og hlutu því kosningu:

Gisli Jónsson,
Páll Hermannsson,
Sigurjón Á. Ólafsson.

6. Menntamálanefnd.
Á A-lista voru EE, HG, á B-lista JJ, HermJ, á 

C-lista BrB. —■ Atkvæðamagn listanna sama og 
áður, og hlutu kosningu:

Eirikur Einarsson,
Jónas Jónsson,
Haraldur Guðmundsson.

7. Allsherjarnefnd.
Á A-lista voru BBen, SÁÓ, á B-lista HertuJ, 

IngP, á C-lista BrB. — Atkvæðatala hvers lista 
varð sama og áður, og voru þvi kosnir:

Bjarni Benediktsson,
Hermann Jónasson,
Sigurjón Á. Ólafsson.
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c.
í neðri deild.

Fyrsti fundur neðri dcildar var settur, þá er 
sameinað Alþingi liafði lokið störfum sínum á 
fyrsta fundi og þeir þingmenn voru gengnir lil 
efri deildar, er þar áttu sæti.

Þessir þingmenn sátu neðri deild:
1. Áki Jakobsson, 4. landsk. þm.
2. Ásgeir Ásgeirsson, þm. V.-Isf.
3. Bjarni Ásgeirsson, þm. Mýr.
4. Bjarni Bjarnason, þm. Snæf.
5. Björn F. Björnsson, 2. þm. Rang.
6. Einar Olgeirsson, 2. þm. Reykv.
7. Emil Jónsson, þm. Hafnf'.
8. Eysteinn Jónsson, 1. þm. S.-M.
9. Finnur Jónsson, þm. ísaf.

10. Garðar Þorsteinsson, 6. landsk. þm.
11. Gísli Guðmundsson, þm. N.-Þ.
12. Gisli Sveinsson, 8. landsk. þm.
13. Gunnar Tlioroddsen, 11. iandsk. þm.
14. Helgi Jónasson, 1. þm. Rang.
15. Ingólfur Jónsson, 5. landsk. þnf.
16. ísleifur Högnason, 2. landsk. þm.
17. Jakob Möller, 3. þm. Reykv.
18. Jón Pálmason, þm. A.-Húnv.
19. Jörundur Brynjólfsson, 1. þm. Árn.
20. Ólafur Thors, þm. G.-K.
21. Páll Hallgrimsson, 2. þm. Árn.
22. Páll Zóphóníasson, 1. þm. N.-M.
23. Páll Þorsteinsson, þm. A.-Sk.
24. Pálmi Hannesson, 2. þm. Skagf.
25. Pétur Ottesen, þm. Borgf.
26. Sigfús Sigurhjartarson, 1. landsk. þm.
27. Sigurður Bjarnason, þm. N.-ísf.
28. Sigurður E. Hlíðar, þm. Ak.
29. Sigurður Iíristjánsson, 3. landsk. þm.
30. Sigurður Þórðarson, 1. þm. Skagf.
31. Skúli Guðmundsson, þm. V.-Húnv.
32. Stefán Jóh. Stefánsson, 4. þm. Reykv.
33. Sveinbjörn Högnason, þm. V.-Sk.

Voru framangreindir þm. allir á fundi, nema 
Bjarni Bjarnason, sem var ókominn til þings.

Aldursforseti deildarinnar, Jakob Möller fjár- 
málaráðherra, setti fundinn og kvaddi sér til að- 
stoðar sem fundarskrifara þá Pálma Hannesson,
2. þm. Skagf., og Sigurð Kristjánsson, 3. landsk. 
þm.

Kosning forseta og skrifara.
Var síðan gengið til forsetakosningar. Kosn- 

inguna varð að þrítaka.
Við fyrstu kosningu féllu atkv. svo, að Emil 

Jónsson hlaut 15 atkv., Jörundur Brynjólfsson 
12 atkv. og Einar Olgeirsson 4 atkv.

Með þvi að enginn hafði hlotið meiri hluta

greiddra atkv., var á ný kosið óbundinni kosn- 
ingu. Féllu atkv. á sömu leið og við hina fyrri 
kosningu. Var þá kosið bundinni kosningu milli 
þeirra tveggja, sem flest höfðu atkv. hlotið, og 
hlaut þá kosningu

Emil Jónsson, þm. Hafnf., 
með 15 atkv. — Jörundur Brynjólfsson fékk 12 
atkv., en 4 seðlar voru auðir.

Hinn kjörni forseti tók nú við fundarstjórn og 
lét fyrst fara fram kosningu fyrri varaforseta. 
Kosningu hlaut

Jón Pálmason. þm. A.-Húnv., 
með 15 atkv. — Skúli Guðmundsson fékk 12 at- 
kv., en 4 seðlar voru auðir.

Annar varaforseti var kosinn
Garðar Þorsteinsson, 6. landsk. þm., 

með 15 atkv. — Gísli Guðmundsson fékk 12 at- 
kv., en 4 seðlar voru auðir.

Þessu næst voru kosnir skrifarar deildarinnar, 
að viðhafðri hlutfallskosningu. Fram komu 2 
listar, A og B. Á A-lista var SvbH, en á B-lista 
SEH. Samkv. því lýsti forseti yfir, að kosnir 
væru skrifarar án atkvgr.:

Sveinbjörn Högnason, þm. V.-Sk., og 
Sigurður E. Hliðar, þm. Ak.

Sætaskipun.
Loks skyldi hlutað um sætaskipun samkvæmt 

þingsköpum.

Einar Olgeirsson: Ég vildí mælast til þess, að 
hæstv. forseti leitaði álits þm., hvort ekki náist 
samkomulag um, að þingflokkar skipi sér saman, 
en ekki verði dregið um, eins og heimilt er sam- 
kv. þingsköpum.

Eysteinn Jónsson: Ég styð þessa till., þvi að 
ég tel þetta mjög heppilegt og að mörgu leyti til 
þæginda fyrir þm.

Forsrh. (Ólafur Thors): Ég vildi lýsa yfir, að 
ég er persónulega fylgjandi till. og mjög fús til 
að leita álits flokksbræðra minna um að fallast 
ó þetta.

Pétur Ottesen: Ég vil óska þess, að hlutað 
verði um sæti á venjulegan hátt. Það er gert 
ráð fyrir þvi i þingsköpunum, og ég held, ef ósk- 
ir koma fram um það, að þá sé ekki hægt að hafa 
á þvi aðra skipan.

Forseti (EmJ): Það hefur oft komið til orða 
áður að hluta ekki um sæti, en aldrei náðst um 
það fullt samkomulag, að ég ætla. Ef slikt er ein-
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dregin ósk þin., má náttúrlcga taka hana til al- 
hugunar. En annars er það svo, ef þm. koma sér 
saman, að þá .er aldrei haft á móti þvi, þótt menn 
skipti um sæti á eftir.

Gísli Sveinsson: í þessu tilfelli sem öðrum má 
gera af’brigði frá þingsköpum. Það er rétt, að i 
þingsköpum segir, að hluta skuli um sæti, en 
samkv. 64. gr. geta afbrigði náð fram að ganga 
með tilskildum meiri hl.

Forseti (EmJ): Ég vil benda hv. þm. á, að i
7. gr. segir beinlínis, að hluta skuli um sæti, 
nema þingflokkar komi sér saman um að sitja 
eftir flokkum. En það hefur áður strandað á 
þvi að ná þessu samkomulagi. Þó mætti reyna 
það nú og hafa fundarhlé, og mun ég þvi hér 
með fresta fundi i 10 minútur, til þess að flokk- 
arnir geti reynt samkomulag.

Eftir stutt hlé var fundinum fram haldið.

Forseti (EmJ): Mér hefur verið tjáð, að sam- 
komulagsumleitanir þær, sem fram hafa farið. 
hafi ekki borið érangur, og verður þvi haldið 
áfram eins og þingsköp mæla fyrir og hlutað um 
sæti.

Var nú hlutað um sæti, og komu þm. frain 
cftir stafrófsröð. Dregið var fyrir þá, sem ckki 
voru viðstaddir.

Áki Jakobsson ................ . hlaut 9. sæti
Ásgeir Ásgeirsson .......... — 32. —
Bjarni Ásgeirsson .......... , — 10. —
Bjarni Bjarnason ............ — 33. —
Björn F. Björnsson .... — 25. —
Einar Olgeirsson ............ — 30. —
Eysteinn Jónsson .......... ' — 15. —
Finnur Jónsson .............. — 8. —
Garðar Þorsteinsson ... — 18. —
Gisli Guðmundsson . . .. — 24. —
Gísli Sveinsson .............. — 16. —
Gunnar Thoroddsen .... . — 17. —
Hclgi Jónasson .............. 12. —
Ingólfur Jónsson ............ __ 23. —
ísleifur Högnason .......... — 7. —
Jón Pálmason ................ 21. —
Jörundur Brynjólfsson . — 13. —
Páll Hallgrimsson ........ — 20. —
Páll Zóphóníasson ........ __ 14. —
Páll Þorsteinsson .......... __ 27. —
Pálmi Hannesson .......... — 11. —
Pétur Ottesen .................. . — 31. —
Sigfús Sigurhjartarson . . — 6. _
Sigurður Bjarnason . .. . — 26. —
Sigurður Kristjánsson .. — 22. —
Sigurður Þórðarson . ... — 19. —
Skúli Guðmundsson . ... — 28. —
Stefán Jóh. Stefánsson . — 29. —

Kosning fastanefnda.
Á 2. fundi deildarinnar, 6. ágúst, var tekin til 

meðferðar kosning i fastanefndir samkv. 16. gr. 
þingskapa. Við kosningu hverrar nefndar komu 
fram þrír listar, A, B og C.

1. Fjárhagsnefnd.
Á A-lista voru JPálm, SK, ÁÁ, á B-lista EystJ, 

PHall, SÞ, á C-lista SigfS. — A-listi hlaut 15.

atkv., B-listi 13 atkv., C-listi 4 atkv. Samkv. þvi 
hlutu kosningu:

Jón Pálmason,
Eysteinn Jónsson,
Sigurður Kristjánsson,
Páll Hallgrímsson,
Ásgeir Ásgeirsson.

2. Samgöngumálanefnd.
Á A-lista voru GSv, IngJ, FJ, á B-lista SvhH, 

SÞ, HelgJ, á C-lista fslH. — A-listi fékk 15 atkv., 
B-listi 13, en C-listi 4, og hlutu þvi kosningu:

Gisli Sveinsson,
Sveinbjörn Högnason,
Ingólfur Jónsson,
Sigurður Þórðarson,
Finnur Jónsson.

3. Landbúnaðarnefnd.
Á A-lista voru JPálm, PO, ÁÁ, á B-lista BÁ, 

PZ, JörB, á C-lista ÁkJ. — Listarnir lilutu hver 
um sig sömu atkvæðatölu og við fyrri kosning- 
arnar, og voru því kosnir:

Jón Pálmason,
Bjarni Ásgeirsson,
Pétur Ottesen,
Páll Zóphóniasson,
Ásgeir Ásgeirsson.

4. Sjávarútvegsnefnd.
Á A-lista voru SK, SB, FJ, á B-lista SkG, 

PHann, GG, á C-lista íslH. — Atkvæði féllu á 
listana eins og áður. Kosningu hlutu:

Sigurður Kristjánsson,
Skúli Guðmundsson,
Sigurður Bjarnason,
Pálmi Hannesson,
Finnur Jónsson.

5. Iðnaðarnefnd.
Á A-lista voru SEH, IngJ, StJSt, á B-lista BFB, 

I’Hann, BÁ, á C-lista ÁkJ. — Listarnir hlutu sama 
atkvæðamagn og áður. Kosningu hlutu:

Sigurður E. Hliðar,
Björn F. Björnsson,
Ingólfur Jónsson,
Pálmi Hannesson,
Stefán Jóh. Stefánsson.

6. Menntamálanefnd.
Á A-lista voru GSv, SB, ÁA, á B-lista BjBj, PÞ, 

SvbH, á G-lista SigfS. — Atkvæðatala listanna 
sama og áður, og hlutu kosningu:

Gísli Sveinsson,
Bjarni Bjarnason,
Sigurður Bjarnason,
Páll Þorsteinsson,
Ásgeir Ásgeirsson.

7. Allsherjarnefnd.
Á A-lista voru GÞ, GTh, StJSt, á B-lista JörB, 

GG, PHall, á C-lista EOI. — Atkvæðatala sama 
og áður. Kosnir voru:

Garðar Þorsteinsson,
Jörundur Brynjólfsson,
Gunnar Thoroddsen,
Gisli Guðmundsson,
Stefán Jóh. Stefánsson.



Lagafrumvörp samþykkt.
1. Skiptimynt.

Á 7. fundi i Nd., 14. ágúst, var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 19 27. júní 1925, 

um innlenda skiptimynt (stjfrv., A. 57).

Á 8. fundi i Nd., 18. ágúst, var frv. tekið til 1. 
umr.

Fjmr. (Jakob Möller): Samkvæmt 1. frá 27. 
júní 1925 var lögákveðið um stærð, þunga og 
málmblöndu skiptimyntar. En i sumar reyndist 
ómögulegt að fá slegna málmskiptimynt með 
málmblöndu þeirri, sem fullnægði ákvæðum 1. 
Varð þvi að fá breyt. á þessum ákvæðum, sem 
ckki var unnt nema með brbl., og var það gert. 
Þótti rétt að hafa þessi ákvæði 1. þannig, að 
ráðuneytið skyldi ákveða með reglugerð stærð, 
þunga og málmblöndu skiptimyntarinnar. Þessi 
brbl. voru gefin út 11. júní 1942, og ferþetta frv., 
sem hér liggur fyrir, fram á, að þau verði stað- 
fest.

Ég legg til, að málinu verði, að lokinni þess- 
ari urar, vísað til 2. umr. En mér virðist óþarft 
að vísa þvi til nefndar.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 22 shlj. atkv.

Á 9. fundi i Nd., 19. ágúst, var frv. tekið til
2. umr.

Of skammt var liðið frá 1. umr. — Afbrigði 
lcyfð og samþ. með 18 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 19 shij. atkv.

Á 10. fundi í Nd., 20. ágúst, var frv. tekið til
3. umr.

Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
ieyfð og samþ. með 21 shij. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 23 shlj. atkv. og afgr. til Ed.

Á 11. fundi i Ed., s. d., skýrði forseti frá, að 
sér hefði borizt frv. frá Nd., eftir 3. umr. þar.

Á 12. fundi i Ed., 21. ágúst, var frv. tekið til
1. umr.

Of skammt var liðið frá 3. umr. i Nd. — Af- 
brigði leyfð og samþ. með 11 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 12 shlj. atkv.

Á 13. fundi í Ed., 24. ágúst, var frv. tekið til
2. umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
2. gr. samb. með 9 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 9 shlj. atkv.

A 14. fundi i Ed., 25. ágúst, var frv. tekið til
3. umr.

Of skammt vaf liðið frá 2. umr. —■ Afbrigði 
leyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 11:1 atkv. og afgr. sem lög frá 

Alþingi (A. 26).

2. Alþýðutryggingar.
Á 4. fundi i Sþ., 11. ágúst, var útbýtt frá Ed.:
Frv. til I. um breyt. á I.Þr. 74 31. des. 1937, um 

alþýðutryggingar (stjfrv., A. 31).

Á 5. fundi í Ed., 12. ágúst, var frv. tekið til
1. umr.

Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. — Af- 
brigði leyfð og samþ. með 11 shlj. atkv.

Fjmrh. (Jakob Möller): Ég geri ráð fyrir þvi, 
að það geti litill ágreiningur orðið um þessa 
lagasetningu. Hún er bein afleiðing af þeim 
breyt., sem gerðar voru á skattal. á síðasta þingi.

í rauninni þyrfti málið ekki að fara til n, en 
þar sem það ætti ekki að þurfa að tefja málið
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neitt, legg ég til, að því verði að lokinni umr. 
visað til hv. allshn.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 12 shlj. atkv. og til 

allshn. með 12 shlj. atkv.

Á 8. fundi í Ed., 14. ágúst, var frv. tekið til
2. umr. (A. 31, n. 61).

Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — Af'- 
brigði leyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.

Frsm. (Bjarni Benediktsson): Allshn. hefui' 
orðið sammála um að leggja til, að frv. verði 
samþ. Hér er að ræða um breyt. á þvi ákvæði 24. 
gr. alþýðutryggingal. frá 1937, að þeir, sem hafa 
yfir 4500 kr. árstekjur skattskyldar. skuli eigi 
njóta samlagsréttinda, nema þeir greiði tvöfalt 
gjald til samlagsins. Nú var sú breyt. gerð á síð- 
asta þingi á reikningi skattskyldra tekna, að hætt 
var að draga frá tekju- og eignarskatt og útsvar. 
Þó að tekjur séu sömu og áður, geta menn þvi 
misst samlagsréttindi, sem þeir höfðu fyrir 
breyt. skattal. Mönnum láðist að breyta þessu, 
þegar skattal. voru afgreidd. Ríkisstj. sá sig því 
knúða til að gefa út um það brbl. 30. júni s. 1. 
og hækka tckjumark þetta úr 4500 kr. i 5500 kr. 
Ég geri ráð fyrir, að þessi hækkun sé út af fyrir 
sig meiri en til jafns við það, sem skattskyldar 
tekjur hækka við afnám frádráttarreglunnar. En 
með hliðsjón af þeim breytingum, sem almennt 
hafa orðið á tekjum manna, er þessi 1000 kr. 
hækkun sjálfsagt ekki óeðlileg. Fyrir hönd n. 
mæli ég með, að frv. verði samþ. óbreytt.

Við umr. i n. kom það fram, að sumir nm. a.
m. k. töldu ekki óeðlilegt að hækka markið 
meira, og sá nm., sem ritaði undir nál. með fyr- 
irvara, áskildi sér rétt til að flytja um það brtt., 
ef svo sýndist á síðara. stigi málsins. En fyrir 
mitt leyti verð ég að lýsa yfir, að ég tel þetla 
ákvæði 24. gr. ósanngjarnt með öllu, þar sem 
hér ætti að vera um hreina tryggingarstarfsemi 
að ræða og tekjuhæð þeirra, sem tryggja sig, 
kemur ekki málinu við. Ég hef aldrei getað skil- 
ið, að það ætti við á þeim grundvelli, að sumir 
þyrftu að greiða hclmingi meira en aðrir til að 
öðlast réttindi, og nú horfir svo, að mikill þorri 
almennings geti orðið fyrir þvi. Gagngerð endur- 
skoðun þessara 1. er þvi fyrir dyrum, svo að ég 
tel ekki heppilegt að taka þetta eitt út úr og 
breyta frekar en gert er i brbl. En þegar breytt 
verður, þykir mér von til, að menn skilji, að há- 
mark þetta á ekki rétt á sér.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
FrV. visað til 3. umr. með 10 slilj. atkv.

A 9. fundi í Ed., 18. ágúst, var frv. tekið til
3. umr. (A. 31, 72).

Of skammt var liðið frá útbýtingu brtt. 72. — 
Afbrigði leyfð og samþ. með 9:1 atkv.

Sigurjón Á. Ólafsson: Herra forsetil Eins og 
sjá má á þskj. 61 frá allshn., hefur verið mikið

um það rætt i n., hvort sá munur, er gilt hefur i
1. um alþýðutryggingar, ætti að haldast áfram, 
að tillag fyrir ofan 4500 kr. væri helmingi hærra 
til sjúkrasamlagsins. Nú er gjaldið 6.50, en tvö- 
falt 13 kr. — Með frv. þessu er gert ráð fyrir að 
Ieiðrétta þetta að nokkru, og er þetta mark 
hækkað um 1000 kr., en það tel ég vera of titla 
hækkun, eins og nú standa sakir. Það er alveg 
ljóst mál, að með hækkuðu kaupgjaldi hækka 
tekjur manna, og tekjur manna verða mun hærri 
i ár en siðastliðið ár. Ég sé því ekki fram á ann- 
að en að mikill þorri verkamanna verði að greiða 
hærra gjaldið, 13 kr., þó svo, að markið verði 
hækkað um 1000 kr. frá því, sem í 1. er, og ég er 
viss um, að þetta mundi valda óánægju hjá 
vcrkamönnum almennt. Ég hef því borið fram 
liér brtt., þar sem farið er fram á það, að þetta 
greiðslumark verði ekki aðeins hækkað upp i 
5500, heldur upp i 7000 kr til samræmingar á 
tekjuaukningu, sem átt hefur sér stað á þessu 
ári. Ég skal að vísu játa, að ég hef ekki átt þess 
nægan kost að kynna mér nógu rækilega, hvort 
þetta er ósanngjarnt gagnvart tryggingarstofn- 
uninni, en þó veit ég, að tala þeirra, er greiða 
tvöfalt gjald til sjúkrasamlagsins hefur aukizt 
mjög mikið.

Svo var til ætlazt á síðasta þingi, að endur- 
skoðun færi fram á tryggingarl., en mér er ekki 
kunnugt um, að neinn undirbúningur væri hafinn 
í því efni, og gæti hæstv. fjmrh. skýrt frá þvi, 
hvort svo muni vera, þar sem þessi mál heyra 
undir liann. En á meðan þessi tvískipting 
gjaldsins kemur til greina, tel ég rétt að flytja 
þessa brtt. og vænti þess, að hv. þm. láti haua 
ná fram að ganga.

Haraldur Guðmundsson: Ég hygg, að það sé 
rétt að samþykkja þetta frv. með því tekjumarki, 
sem í þvi felst, þar sem það er bæði rétt og 
eðlilegt, að það hækki frá því, sem það er á- 
kveðið i 1., þar sem tekjur manna hafa mjög auk- 
izt. Þar sem mér virtist það ekki nægilega skitið 
við 2. umr. þessa máls hér i d., hvers vegna ver- 
ið var að hafa tvöfalt gjald til sjúkrasamlagsins, 
vil ég taka það fram, að það var aðallega af 
tvennum ástæðum. í fyrsta lagi af því, að und- 
irbúningsnefnd, sem um þetta mál fjallaði, sá 
ekki ástæðu til, að hið opinbera greiddi styrk 
þeim mönnum, er voru fyrir ofan þetta tekju- 
mark, en hin var sú, að læknar töldu sig missa af 
tekjum sínum, ef allir hátekjumenn yrðu gerðir 
tryggingarskyldir. Þetta var það, er olli því, að 
tryggingarskyldan var ekki látin alveg ná upp úr.

Ég skal játa það, að það hefur sýnt sig við 
síðari reynslu í þessum efnum, að þetta er 
vafasamt ákvæði, — og skal taka undir það, scm 
hv. 5. þm. Reykv. (BBen) sagði um þetta, — af 
tvennum ástæðum. f fyrsta lagi af breyt. þeim, 
er koma af sveiflum i fjárhagsmálum okkar, og 
í öðru lagi vegna þess, að einungis munu það 
vera þeir af tckjuháum mönnum, sem tryggja 
sig, er búast við iniklum veikindum og sjúkra- 
vist, eða hafa stórar fjölskyldur. — Það er því 
siður en svo, að sjúkrasamlagið hagnist á þessu 
frjálsa vali, þar sem hið öfuga úrval kemur að- 
eins til greina. Ég hygg þvi, að það sé fullkom- 
lcga kominn timi til að athuga þetta ákvæði.
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Brtt. á þskj. 72 get ég greitt atkv. með tillrti 
til þess, að bersýnilegt er, að ef markið er ekki 
hækkað, þá fjölgar mjög þeim mönnum, sem 
komast yfir tekjumarkið, en ég álít það óheppi- 
legt m. a. vegna þess, að nú er gert ráð fyrir, 
að endurskoðun 1. standi fyrir dyrum, og gætu 
þá margir hafa verið látnir greiða tvöfalt gjald 
af litlu tiiefni.

Frsm. (Bjarni Benediktsson): Það má segja, 
að þessi brtt. hafi verið boðuð og þess vegna 
komi hún mönnum ekki á óvart, en þó var hún 
ekki lögð fram fyrr en á þessum fundi. Það er 
fullvist, að hefði hún komið fram fyrr, hefði 
ég a. m. k. tekið til athugunar, hvort ekki væri 
rétt að bera fram brtt. um að fella 34. gr. 1. al- 
veg niður í samræmi við það, sem ég sagði áður. 
Hv. þm. Seyðf'. (HG), sem er þessu manna kunn- 
ugastur, færði að því glögg rök nú og gat einnig 
um það við 2. umr., að þessi ákvæði eru ósann- 
gjörn og eiga ekki lengur við eftir þær miklu 
breytingar, sem nú eru orðnar á tekjum manna í 
bæjum og kaupstöðum. En þó að ég geti að sumu 
leyti verið sammála rökum hv. þm. Seyðf. í 
þessu efni, þá fannst mér hann ekki gera alveg 
nógu glögga grein fyrir þeim ástæðum, sem lágu 
upphaflega að þvi, að þessi skilsmunur var upp- 
haflega settur í 1. Ef þessir menn hefðu alveg 
verið undan skildir að greiða iðgjöld, þá hefðu 
þeir verið alveg fyrir utan sjúkrasamlögin og 
áttu ekki að greiða nein gjöld til þeirra, og þá 
voru ástæður hv. þm. Seyðf. fullnægjandi, en 
nú var svo ekki. Þessum mönnum var gert skylt 
og er enn að greiða iðgjöld. Fyrst fengu þeir 
cngan rétt fyrir iðgjöld sin, én siðan áttu þeir 
kost á að komast i trygginguna með þvi að 
greiða helmingi hærra gjald. Með þessu var horf'- 
ið frá tryggingargrundvellinum og farið inn á 
sérstaka aðferð skattheimtu, sem hefur orðið ó- 
vinsæl og gert 1. a. m. k. í upphafi verr þokkuð 
en ella hefði orðið og, eins og hv. þm. Seyðf. 
nú sagði, sizt leitt til góðs fyrir samlögin, og 
frá þeirra eigin sjónarmiði virðist þvi full ástæða 
til að fella þetta niður. Þvi fæ ég ekki annað séð 
en að frá upphafi hefði verið betra að hafa þetta 
ákvæði ekki og sérstaklega eigi það nú ekki leng- 
ur við, enda skilst mér, að hv. þm. Seyðf., sern 
hefur sérþekkingu á þessu, þar sem hann er for- 
maður tryggingarstofnunarinnar, sé því út af 
fyrir sig meðmæltur, að þetta ákvæði verði niður 
fellt. En ef það er nú svo, að hann sé þessu mcð- 
mæltur, og ég veit, að hann hefur athugað málið 
allra manna bezt, þá vil ég bera fram þá fyrir- 
spurn, fyrst þessar umr. eru nú, hvort við get- 
um ekki sameinað okkur um brtt. strax á þessu 
stigi málsins. Ég hefði að vísu getað hugsað mér 
að láta þetta dragast, þangað til endurskoðun- 
inni væri lokið, en úr þvi að forstöðumaður 
tryggingarstofnunarinnar telur, að frá sjónar- 
miði samlaganna sé þetta ákvæði sizt til góðs, og 
hins vegar er upplýst, að ekki er enn byrjað á 
þessari endurskoðun og með öllu óvist, hvenær 
hún verður, þá sé ég ekki, að eftir neinu sé að 
biða og geti orðið einungis til ills.

Um brtt. þá, sem hér liggur fyrir, vil ég segja 
það, að ég mun ekki verða á móti henni, en ég 
tel hana ekki fullnægjandi og ekki ráða bót á

neinu, sem hér kann að vera áfátt, en ég játa 
þó, að með þessu er komið inn á annan grund- 
völl en þann, sem í stjfrv. er fólginn. Ég sé ekki 
betur en frá þeirri hugsun, sem hér er til grund- 
vallar, sé rökrétt ályktun að fella ákvæðið með 
öllu niður, enda heyrðist mér, að tillögumaður 
væri líka á þessari skoðun, þó að hann vildi biða 
eftir þessari endurskoðun. En hann telur svo 
mikla nauðsyn að breyta þessari till., að hann 
ber fram brtt., en ég tel þá brtt. ófullnægjandi, 
því að það eru miklar likur til, að margir af 
þessum mönnum, og margir þeirra eru verka- 
menn, sjómenn og aðrir slikir, verði eftir sem 
áður að greiða tvöfalt gjald, svo að brtt. nær 
ekki tilætluðum árangri. Það liggja engin gögu 
fyrir i málinu um það, heldur þvert á móti, og 
ekki sizt með þeim grundvelli, sem nú er orðinn 
cða i aðsigi, þá sýnist mér, að þetta ákvæði kunni 
að vera ófullnægjandi frá sjónarmiði hv. til- 
lögumanns. Mér finnst þvi allt hniga að því, að 
við ættum að sameina okkur um að fella niður 
þessa umræddu gr. á þessu þingi, — snúa frv. i 
þá átt. Ég geri þetta ekki að kappsmáli og mun 
ekki greiða atkv. á móti brtt., en ég vil spyrja 
hv. þm. Seyðf., hvort hann sé ekki viðmælanleg- 
ur um að fresta þessu nú og styðja brtt. í þá átt, 
sem ég nú hef rætt um, ekki sizt vegna þess, að 
það er Ijóst, að þessi umrædda endurskoðun á 
langt í land.

Haraldur Guðmundsson: Út af fyrirspurn hv. 
5. þm. Reykv. (BBen) vil ég segja, að ég álit ekki 
heppilegt að gera þá breyt., sem hann drap á. 
Til þess liggja ýmsar ástæður. Ég gat þess áðan, 
að ég teldi sjálfsagt, að sú n., sem skipuð yrði 
til endurskoðunarinnar, hefði ekki aðeins sain- 
vinnu við tryggingarstofnunina, heldur lika 
sjúkrasamlögin. Það liggur heldur ekkert fyrir 
frá þeim enn þá. Ég hygg, að erfitt sé að fella 
þetta niður úr tryggingarl., án þess að athugað- 
ir séu um leið samningar við lækna, og er ekki 
ósennilegt, að þetta hafi einhver áhrif á þá. 
Það er ekki nema nokkur hluti hátekjumanna, 
sem notar réttinn til að tryggja sig og borgar 
tvöfaldan skatt. Svo er annað, sem er „princip '- 
atriði, hvort eigi að fara þá leið, sem upphaflega 
var gert ráð fyrir i tryggingarl., að þeir, sem 
hefðu tekjur yfir vissu marki, væru alveg fyrir 
utan trygginguna, eða lögleiða tryggingarskyldu 
alveg upp úr. Það er alveg rétt, sem hv. þm. 
sagði, að gera má ráð fyrir, að þótt brtt. á þskj. 
72 verði samþ., þá verði margir fyrir ofan tekju- 
markið, en þó mundi þeim mjög fækka, ef till. 
yrði samþ. Ég held einnig með tilliti til endur- 
skoðunarinnar, að heppilegt sé að draga úr því 
raski, sem mundi leiða af því, að markið væri 
ekki hækkað, þó að ég játi, að sú-hækkun, sem 
hér er gert ráð fyrir, jafnist ekki fullkomlega á 
við frádráttinn til skatts.

Frsm. (Bjarni Benediktsson): Að fengintii 
þessari umsögn hv. þm. Seyðf. (HG), sem er for- 
stjóri tryggingarstofnunarinnar, vil ég ekki 
leggja kapp á það, að þessu verði breytt. Ég 
heyri, að hann telur óráðlegt að breyta þessu, og 
þó að hann sé meginstefnunni hlynntur, þá telur 
hann ekki rétt að breyta þessu nema með frekari
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undirbúningi. Ég get fallizt á, að nauðsynlegt 
kunni að vera að semja við lækna, og beygi mig 
að vissu leyti fyrir þeim rökum. Sérstaklega vil 
ég stuðla að samkomulagi og vil ekki fylgja 
málinu fram af ofurkappi og get þvi fallið frá að 
bera fram brtt. á þessu stigi og fá málinu frest- 
að.

ATKVGR.
Brtt. 72 samþ. með 12 shlj. atkv.
Frv., svo breytt, samþ. með 10 shlj. atkv. og

afgr. til Nd. _________

Á 9. fundi i Nd., 19. ágúst, var frv. útbýtt eins 
og það var samþ. við 3. umr. i Ed. (A. 79).

Á sama fundi var frv. tekið til 1. umr.
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 10. fundi i Nd., 20. ágúst, var frv. aftur tekið

til 1. umr.
Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 17 shlj. atkv. og til 

allshn. með 21 shlj. atkv.

Á 13. fundi i Nd., 24. ágúst, var frv. tekið ti!
2. umr. (A. 79, n. 99).

Frsm. (Gunnar Thoroddsen): Eins og nál. ber 
með sér, mælir n. með, að frv. verði samþ. ó- 
breytt. Hér er um að ræða breyt. i samræmi við 
breytt verðlag, sem er alveg óhjákvæmileg. Ég 
sé ekki ástæðu til að fara fleiri orðum um málið, 
þar sem n. leggur einróma til, að frv. verði samþ.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 18 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 22 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 19 shlj. atkv.

Á 14. fundi í Nd, 25. ágúst, var frv. tekið til
3. umr.

Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
leyfð og samþ. með 21 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 20 shlj. atkv. og afgr. scm lög 

frá Alþingi (A. 127).

3. Dómnefnd í verðlagsmálum.
Á 2. fundi í Sþ., 6. ágúst, var útbýtt frá Ed.: 
Frv. til I. um dómnefnd í verðlagsmálum (stj-

frv., A. 7).

Á 3. fundi í Ed., 10. ágúst, var frv. tekið til
1. umr.

Atvmrh. (Magnús Jónsson): Eins og hv. þm. 
er kunnugt, var þetta þing raunverulega kallað

saman út af einu máli aðeins, nefnilega stjórn- 
arskrármálinu. Á siðasta þingi var samþ. breyt. 
á stjskr., og var þá þing rofið, og kosningar fóru 
fram. Eftir þær kosningar var þetta þing kallað 
saman til þess að samþ. eða hafna frv. því um 
breyt. á stjskr., sem lagt hefur verið fram. En 
siðasta þing stofnaði þó til þess með tvennum 
hætti, að kosningar yrðu að fara fram aftur 
fljótlega, fyrst og fremst með þvi að setja í 
stjskrfrv. það bráðabirgðaákvæði, að kosningar 
til Alþ. skyldu fara fram, þegar stjórnskipunarl. 
þessi öðluðust gildi, og í annan stað með þvi að 
skipa mþn. til þess að undirbúa aðrar breyt. á 
stjskr. og nota kosningarnar til þess að fuíl- 
nægja ákvæðunum um, að þing skyldi rofið.

Rikisstj. taldi þvi ekki rétt að bera fram mik- 
inn fjölda frv, svo að hægt yrði að ljúka störf- 
um þingsins sem fyrst, því að augljóst er, að 
þing verður að vera stutt, ef kosningar eiga að 
geta orðið i haust. Hins vegar ber þess að gæía, 
að mál eins og þetta hlýtur að taka nokkurn 
tíma, og er því ekki nema eðlilegt, að sá tími sé 
fylltur upp af ýmsum öðrum störfum, þar sem 
hægt er að gera það án þess að lengja setu þessa 
þings. Stj. ákvað þess vegna að leggja fyrir þing- 
ið fáein mál, er tekin yrðu til meðferðar jafn- 
framt stjskrfrv. Eitt þeirra er þetta frv. um dóm- 
ncfnd i verðlagsmálum.

Aðalatriði frv. felst í 15. gr., þar sem ákveðið 
cr, að numin skuli úr gildi 1. nr. 28, 29. maí 1942 
og 1. nr. 118, 2. júli 1940.

Það fór að verða mörgum áhyggjuefni fyrir 
nokkru, hve dýrtið færðist i vöxt. Það mátti að 
vísu vera öllum ljóst, er ófriðurinn hófst, að 
dýrtið mundi aukast, og enn þá augljósara varð 
þetta, þegar hingað kom erlendur her, og siðar, 
er samið var um hervernd landsins ásamt stór- 
kostlegum framkvæmdum i þvi sambandi, þvi að 
slikt hlaut að raska mjög öllu atvinnulifi lands- 
manna og hafa hin mestu áhrif á allt verðlag. 
Tók þá brátt að skerast í odda um það, hvernig 
mæta skyldi hinni auknu dýrtið. Framsfl. vildi 
mæta henni með löggjöf, þar sem verði á vörum 
og kaupgjaldi yrði slegið föstu, en hinir flokk- 
arnir, sem stóðu að rikisstj., voru ekki við þvi 
búnir að fara þessa leið, og komu þeir sér saman 
um að leysa dýrtíðarmálin eftir hinni frjálsu 
leið, sem svo var kölluð. Þarf engan að undra, 
þótt Sjálfstfl. veldi þá leiðina, þvi að það er i 
samræmi við stefnu hans. Hins vegar lýsti for- 
maður flokksins þá þegar yfir þvi, að fara yrði 
aðrar leiðir, ef þessi leið reyndist ekki fær. Eins 
og mönnum er kunnugt, fékkst þvi ekki fram- 
gengt, að þessi leið yrði farin. Ákveðnir hópar 
manna tóku að gera kröfur um hækkað kaup, og 
þótt hér væri ekki um fjölmenna hópa að ræða, 
var þó viðbúið, að miklir erfiðleikar mundu 
skapast, ef þeir létu vinnu sina niður falla, en 
hins vegar var ljóst, að aðrir mundu á eflir 
koma, ef þessir fengju sinu framgengt, og mundi 
þá fara svo, að erfitt yrði að stöðva skriðuna. 
En óhjákvæmilegt var, að framkvæmd þessara 
krafna mundi leiða af sér hækkað vöruverð, það 
aftur hækkað kaupgjald og svo koíl af kolli. Án 
þess að ég vilji skella sök á hendur nokkrum 
sérstökum mönnum eða flokkum, vil ég aðeins 
henda á það, að upptök þessarar þróunar eru hjá
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þeim mönnum, sem fyrstir komu skriðunni af 
stað með kröfum um hækkað kaupgjald.

Þegar svona var komið, hóf Sjálfstfl. sam- 
vinnu við Framsfl. um að reyna að stöðva þessa 
þróun, ekki með fastri löggjöf, er byndi allt 
kaupgjald og verðlag, heldur með skipun gerðar- 
dóms í kaupgjalds- og verðlagsmálum, er stuðla 
skyldi að því, að ekki færi fram frekari hækkun 
á grunnkaupi. Er augljós munur á þessu tvennu, 
því að hér var ekki hin dauða og kalda hönd 
lagabókstafsins látin skera úr urn málin, heldur 
reynt að hliðra til eftir föngum með skipUn dóin- 
nefndar. Það var raunar ljóst, að á framkvæmd 
þessara 1. mundu verða allmiklir örðugleikar, og 
sjálf löggjöfin ber það reyndar með sér, því að 
í henni voru ákvæði um það, að löggjöfin skyldi 
falla niður af sjálfri sér um næstu áramót og 1. 
nr. 118 2. júlí 1940, um verðlag, ganga í gildi í 
stað hennar, án þess að Alþ. þyrfti að skipta sér 
af. Það er auðséð á þessu, að menn bjuggust við 
miklum örðugleikum á framkvæmd 1., og mátti 
þá ljóst vera, að höfuðörðugleikarnir mundu 
skapast af því, ef barizt yrði beinlínis að yfir- 
lögðu ráði gegn þeim og aukið með þvi á önnur 
vandkvæði. Þarf ekki annað en benda á hina 
miklu vinnueftirspurn setuliðsins til þess að sjá, 
hverjir erfiðleikar hlutu að vera á því að halda 
kaupinu óbreyttu. Við höfum ekki á að skipa 
þeim þegnskap, er einkennir stríðsþjóðirnar, sem 
berjast fyrir lífi sínu. Það ber litt á því hér á 
landi, að menn geri þá hluti af þegnskap einum, 
sem þeir hefðu annars látið ógerða. Menn meta 
yfirleitt allt eða flest til peninga. Ég er ekki að 
segja, að þetta sé óeðlilegt, en af þessum ástæð- 
um var ekki hægt að treysta á neitt annað en 
kalda og rólega íhugun, — að menn gerðu sér 
ljóst, að heppilegast mundi að láta sér nægja 
það, að löggjöfin hafði ákveðið að bæta upp dýr- 
tiðina að fullu, — að menn létu sér skiljast, að 
öllum mundi vera fyrir beztu, að haldið væri í 
horfinu eins og var. En þessu var ekki til að 
dreifa. Tækifærin voru nóg, þvi að hvarvetna 
tók að bera á skorti vinnuafls. Og þegar vinna 
fór að hefjast við húsagerð licr í bæ og smiði 
sumarbústaða, vegagerð og margt fleira, varð 
eftirspurn vinnu svo mikil, að sýnt var, að ekki 
mundi reynast tiltækilegt að framkvæma 1. Þetta 
varð til þess að grafa undan raunverulegu gildi 
ákvæðanna, þvi að áður en varði, hafði fjöldi 
manns fengið grunnkaup sitt hækkað, og var 
þannig kominn út fyrir vébönd laganna. Og 
þegar fram á vorið dregur, kemur það í ljós, 
að flokkar manna, sem vinna hjá hinu opin- 
bera eða fyrirtækjum, sem 1. gátu einna bezt náð 
til, eru komnir í verri aðstöðu en ýmsir aðrir, 
að þvi er kaupgjald snertir, og þeir segjast fara 
úr vinnunni, ef þeir fái ekki hækkað grunnkaup. 
Hér skapast það einkennilega ástand, að menn 
risa upp án verkfalls, krefjast launahækkunar og 
segja: „Við vinnum hér ekki lengur, nema okk- 
ur sé greitt betra kaup.“ Þegar svo var komið, 
var óhugsandi annað en vinna stöðvaðist við 
ýmis þau fyrirtæki, sem engan veginn máttu 
stöðvast, nema gengið væri að þessum kröfum. 
Það var t. d. ljóst, að ef afgreiðsla skipa stöðv- 
aðist, þá mundu Ameríkumenn segja, að þeir 
gætu ekki sent hingað skip sín með vörur til
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landsins, þeir gætu ekki beint hingað dýrmæt- 
ustu flutningatækjum sínum, ef þeim yrði ekki 
tryggð afgreiðsla. Dómnefnd treysti sér ekki til 
að kveða upp úrskurð í þessum málum, og öng- 
þveitið jókst því meir sem lengra leið. Það var 
augljóst, að I. gátu ekki staðizt lengur í þessu 
formi. Þau voru orðin að hneisu fyrir þjóðfélag- 
ið, þar eð þess var enginn kostur að framfylgja 
þeirn.

Ég býst við þeirri gagnrýni frá andstæðingum 
stj., að hana hafi vantað framtakssemi, og ætla 
ég að bíða eftir þeirri gagnrýni, áður en ég 
svara henni. En ég vil taka það fram, að slik 
gagnrýni er tilgangslaus, nema bent sé á það um 
ieið, hvernig hægt hefði verið að framkvæma 1., 
eins og komið var.

Ég ætla svo ekki að færa frekari rök fyrir 
þeirri ákvörðun stj. að leggja til, að þessi á- 
kvæði verði numin úr gildi. En það, að ekki var 
horfið að því að sníða þetta frv. eftir 1. frá 1949 
um verðlag, stafar af þeirri einföldu ástæðu. að 
verðlagsákvæðin frá 1942 voru sett síðar og eftir 
nánari athugun og eru því að mörgu leyti ein- 
faldari og auðveldari í framkvæmd en hin.

Ég skal svo ekki fara fleiri orðum um frv. 
þetta, og þar sem þetta er orðið svo rætt mál i 
sambandi við lög þau um dómnefnd í kaup- 
gjalds- og verðlagsmálum, sem með þessu frv., ef 
það nær fram að ganga, verða úr gildi numin, 
þá legg ég til, að frv. verði vísað til allshn. og
2. umr.

Haraldur Guðmundsson: Ég mun styðja að því 
með atkv. minu, að frv. þetta verði samþ., en ég 
vil þó benda á, að það er i hæsta máta vafasamt 
að samþ. síðari liluta 5. gr., þai’ sem nokkrar 
vörutegundir eru undanþegnar að hlita úrskurði 
dómnefndar þeirrar, er um getur i frv. Ég hygg, 
að sú lausn yrði langtum heppilegri, að allar 
vörutcgundir og verðlag þeirra lyti sömu nefnd- 
inni.

Ég skal annars vera fáorður um þetta frv. og 
meginefni þess. Við bentum á það, þm. Alþf'l., 
strax og I. um dómnefnd i kaupgjalds- og verð- 
lagsmálum voru til umr., að hér væri um að ræða 
brot á réttarmeðvitund þjóðarinnar með þeirri 
vanhugsuðu lagasetningu, sem mundi ekki koma 
öðru en illu einu til leiðar. Eins og heyra mátti 
á hæstv. ráðh. áðan, hafa spár okkar rætzt, og 
það hlaut lika að liggja í hlutarins eðli, þar sem 
meginreglan var sú að banna með 1., að grunn- 
kaup mætti hækka samkv. eðlilegum samnings- 
leiðurn.

Hæstv. ráðh. Iýsti þróun þessara mála og sagði, 
að ekkert verkfall hefði orðið og engin félags- 
samtök beitt sér fyrir grunnkaupshækkun. — En 
hvað um sérsamningana? Hann lýsti hafnar- 
verkamönnunum og sagði, að þeir hefðu viljað 
vinna annars staðar. Af hverju? Var ekki það 
sama að verki þar, sem nú er að knýja fram af- 
nám 1. um dómnefnd i kaupgjalds- og verðlags- 
málum. Alveg rétt! Verkföll voru bönnuð. En 
hvaða leið áttu þá mennirnir að fara til þess að 
hækka kaupið? Það var ein leið að fara þangað, 
sem kaupið var hæst, og það hefur verið notað 
meir en nokkru sinni fyrr. Því er nú komið sem 
komið er. Þetta tel ég vera beina afleiðingu af
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þeirri endemis lagasetningu, sem sett var í byrj- 
un þessa árs.

Þar, sem 1. áttu að verka sérstaklega, þ. e. a. s. 
í þéttbýlinu, urðu þau máttlaus og innantóm til 
þess að geta gert nokkuð gagn, en i dreifbýlinu, 
þar sem eftirspurnin eftir vinnuaflinu var minni, 
þar héidu þau sínu fulla gildi, a. m. k. á sumum 
stöðum. Afleiðingin af þessu er svo orðin sú, að 
mismunur kaupgjalds á hinum ýmsu stöðum á 
landinu hefur stórkostlega aukizt, sem svo veldui’ 
fólksstraumnum úr dreifbýlinu í þéttbýlið og þá 
sérstaklega til Reykjavikur, þar sem kaupgjaldið 
er hæst. Hæstv. ráðh. vill svo vera láta, að þetta 
öngþveiti eigi rót sína að rekja til einstakra fé- 
laga, sem í ársbyrjun kröfðust grunnkaupshækk- 
unar. En þessu vil ég algerlega neita. Upptökin 
er að finna hjá ráðh. Framsfl. og Sjálfstf'l., sem 
sæti áttu í rikisstj. um síðustu áramót, sem ég 
skal koma nánar að. Það munu hafa verið um 530 
manns, sem stóðu að kaupkröfunni um áramót- 
in, og það skal fúslega játað, að aðrir mundu þar 
hafa komið á eftir, en það, sem olli því, að kaup- 
kröfurnar um áramótin voru sóttar svo fast, var 
beinlínis ríkisstj. að kenna. Á haustþinginu 1941 
gaf stj. yfirlýsingu um það, að hún mundi af 
fremsta megni reyna að halda dýrtíðinni niðri, 
en litlu síðar hækkar hún svo þvert ofan í fyrri 
yfirlýsingar sínar lítrann af mjólk um 12 aura, 
eða um 30%, og farmgjöld um 25%. Þetta var 
beinlínis ögrun til verkamannanna frá hendi rík- 
isstj., að þeir hefðust handa í því skyni að fá 
laun sín bætt vegna vaxandi dýrtíðar. — Vildi 
ég hér í þessu sambandi leyfa mér að spyrjast 
fyrir um það hjá hæstv. ríkisstj., hvort hún hafi 
notfært sér heimild, er gefin var með dýrtíðarl. 
1941, til að halda niðri dýrtíðinni. Og hafi hún 
verið notuð, þá, að hve miklu leyti.

Ég skal svo ekki orðlengja um þetta frv., cn 
aðeins minna á það, að ekki mun lagast öng- 
þveiti vort 1 kaupgjaldsmálum við það að afneina 
gerðardóminn. Hér þarf frekari aðgerða við, og 
vildi ég því beina því til hæstv. ríkisstj., að hún 
sæi svo um, að samningar þeir, er nú gilda um 
kjör verkafólks, verði úr gildi numdir og að 
samningar verði teknir upp að nýju og að hún 
reyndi jafnframt að stuðla að samræmingu kaup- 
gjalds í landinu

Steingrímur Aðalsteinsson: Ég ætla ekki að 
hafa langt mál um frv. það, er hér liggur fyrir 
og væntanlega verður samþ. Ég fagna því sem 
verkamaður og fulltrúi þeirra, að sú viðurkenn- 
ing er fengin á gerðardóminum í kaupgjalds- og 
verðlagsmálum, að nú er í ráði að afnema hann. 
Það er og vert í þessu sam’bandi að minna á það, 
að þessi viðurkenning er staðfesting á afstöðu 
sósialista til gerðardómsins, sem börðust gegn 
honum strax í upphafi.

Það var ekki við öðru að búast en að svo færi, 
þar sem ekki einungis stærstu félagssamtök í 
landinu, heldur og þau þýðingarmestu, verka- 
lýðssamtökin, voru gersamlega andvíg gerðar- 
dómsl., og það var líka fyrst og fremst fyrir 
andstöðu þeirra', að þessi 1. náðu ekki fram að 
ganga. Þó er langt frá því, að 1. þessi hafi vei'ið 
áhrifalaus, eins og mönnum er Ijóst, þvi að þau 
hafa skapað mikið misræmi í launum verkafólks

í landinu, sem kemur fram i mismuni á kauplagi 
í þéttbýli og dreifbýli, þar sem kaupið hefur að 
mestu haldizt óbreytt. Þar sem nú ástandið i 
launamálunum er hvergi nærri bætt með afnámi 
gerðardómsl., liggur beint við, að um leið og þau 
verða afnumin, verði verkalýðsfélögum úti um 
allt land gefin heimild til þess af löggjafarvald- 
inu að segja upp gildandi kaupsamningum með 
viku fyrirvara, eins og verkamannafélagið Dags- 
brún stakk upp á, að gert yrði, i bréfi sínu til Al- 
þingis, og vil ég hér með skora á allshn. að taka 
í frv. þetta ákvæði, er fara í þessa átt.

Það ætti nú að vera orðið ljóst, að ógerningur 
er að ráða þessum málum til lykta án þess að 
hafa þar til samþykki verkalýðssamtakanna í 
landinu. Vil ég því mælast til þess, að stj. verði 
falið að taka upp samninga við þennan aðila. 
Vænti ég og, að tekið verði tillit til þessa x áf- 
greiðslu málsins frá Alþingi.

Hæstv. ráðh. var að tala um skort á þegnskap. 
Geri ég ráð fyrir, að hann hafi átt við verkafólk- 
ið, að það ynni ekki fyrii' óbreytt kaup að á- 
hættusömu starfi. Ég skal ekki draga í efa, að 
skortur kunni að finnast á þegnskap meðal okk- 
ar íslendinga. En ég vil algerlega mótmæla því, 
að andstaða verkalýðsins við gerðardómslögin 
hafi byggzt á því, að verkalýðinn skorti þegn- 
skap. Ef um skort á þegnskap er að ræða í þcss- 
um efnum, þá kemur hann ekki fram gagnvart 
islenzku þjóðinni, heldur gagnvart stríðsgróða- 
mönnunum í landinu, því að það hefði verið fyrst 
og fremst þeirra gróði, ef tekizt hefði með þeim 
1. að ná þeim árangri, sem til var ætlazt, þ. e. að 
fá verkafólkið til að vinna þessi störf áfram fyr- 
ii' óbreytt kaup, þrátt fyrii' hina auknu peninga- 
veltu og stríðsgróða, sem veltur inn í landið.

Eg mun ekki fjölyrða um þetta frekar, en bendi 
á, að það er ekki nóg að fella úr gildi það bann, 
sem gilti við kauphækkun, heldur verður um 
leið að setja ákvæði, sem heimila verkalýðsfé- 
lögunum að slíta þeinx samningum, sem nú gilda 
við atvinnurekendur, sem eru orðnir úreltir 
vegna þess ástands, sem rikt hefur undanfarið. 
Og ég vil enn fremui' vænta þess í beinu fram- 
haldi af afnámi þessa banns, að ríkisstj. fari 
ekki út á neinar slíkar hættulegar brautii' 1 þessxx 
efni, heldur taki upp vinsamlega samninga við 
verkalýðsfélögin til þess á þann hátt að leysa 
þau vandamál, sem fyrir liggja.

Hermann Jónasson: Ég geri nú ekki ráð fyrir, 
að við framsóknarmenn eigum mikinn þátt i því 
nýja fjármálakerfi, sem stjórnarflokkarnir eru 
áð skapa i þessum málum og væntanlega hafa 
sínar afleiðingar. sem þeir sennilega gera sér 
ljósar. Það er vitað, að hér á Alþingi eru % þm. 
fylgjandi þeirri stefnu, sem hér er tekin upp með 
afnámi gerðai'dómsl., stefnu, sem í raun og veru 
var tekin upp strax við stjórnarskiptin. En áður 
en ég vík að því nánar, vildi ég segja það uin 
setning gerðardómsl., að mótþróinn gegn þeim 
byggðist ekki á því, að þeirra væri ekki þörf, og 
ekki heldur á þvi, að verkalýðnum væri á nokk- 
urn hátt með 1. gerður hinn minnsti óréttur. Og 
þeir menn, sem hafa mælt gegn þessum 1., hafa 
ekki enn getað komið með dæmi þess, að svip- 
uð eða sams konar 1. liafi ekki orðið að setja
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alls staöar í veröldinni, þar sem líkt stendur á 
og hér, til þess að firra alþjóð, og þar með 
verkalýðinn engu síður en aðrar stéttir, þeim 
voða, sem biður, ef dýrtíðin fær að vaxa með 
taumlausum hraða. Slik lagasetning hér og ann- 
ars staðar byggist á þeirri hugsun, að eðlileg- 
ast sé, að sá grundvöllur haldist óbreyttur, sem 
var áður en styrjöldin skall á og sýkt fjármála- 
ástand skapaðist í landinu. Það er gert ráð fyrir 
því, að engin þjóð geti á styrjaldartimum skap- 
að sér lífskjör, sem séu nokkuð að ráði betri en 
þau lifskjör, sem þjóðin hafði áður en styrjöldin 
hófst. Og til þess að vísitala sé rétt reiknað, 
þarf ávallt að grandskoða það og gæta þess, að 
dýrtiðaruppbót á laun fullnægi því ótvirætt, að 
lifskjör' þeirra, sem launin taka, séu hin sömu 
og áður en styrjöldin hófst. Annars er vísitalan 
röng. Það hefur aldrei staðið á því, ef bent hef- 
ur verið á eitthvert atriði, sem betur mátti fara 
um vísitöluna, að leiðrétta það. M. ö. o., öllum 
vinnandi stéttum hér á landi var boðið upp á 
það eins og annars staðar, að lífskjör þeirra 
héldust svipuð og áður. En við það bætist svo 
það, sem öllum er kunnugt, að vinna var ckki 
stöðug fyrir styrjöldina, heldur jókst hún mjóg, 
þegar styrjöldin skall á, og tvöfaldaðist hjá 
mörgum. Hins vegar er það rétt, sem bent hefur 
verið á, bæði af verkalýðnum og öðrum laun- 
þegum, að hér hefur orðið mikill stríðsgróði. 
Það hafa verið gerðar nokkrar ráðstafanir, og 
sumpart allverulegar, a. m. k. að því er lagasetn- 
ingu snertir, — um framkvæmdir skal ég ekki 
ræða á þessu stigi —, til þess að sjá um, að 
striðsgróðinn yrði tekinn til opinberra þarfa, 
bæði fyrir bæjarfélögin og fyrir ríkið. Og ef 
verkalýðurinn vildi gera einhverjar sérstakar 
ráðstafanir, þá hefðu þær fyrst og fremst átt að 
vera á þann hátt að sjá um, að striðsgróðinn 
rynni i vasa almennings gegnum slíkar ráðstaf- 
anir. Ef einhver galli var á þeim ráðstöfunum, 
sem voru gerðar, var það ekki gerðardómsl. að 
kenna, I., sem alls staðar hefur orðið að setja 
til þess að fyrirbyggja öngþveiti og fjármála- 
kák. Þeir tugir milljóna, sem söfnuðust í bæjar- 
og ríkissjóðinn, eru, ef þegnlega er skoðað, pen- 
ingar, sem almenningur á og eiga að verða fyrir 
hvern þegn þjóðfélagsins. Og með því að halda 
fjármálakerfi okkar í horfi, var hægt að sjá um, 
að þessir peningar yrðu einhvers virði. Þar voru 
þeir geymdir til framkvæmda eftir styrjöldina 
til almennra þarfa. Það hefur alltaf verið á það 
bent hins vegar, að þetta hækkunarkapphlaup 
leiðir ekki til annars en þess, að mennirnir, sem 
eru nú að byrja að eignast peninga, eiga verð- 
lausa peninga eftir nokkrar vikur. Og þegar þær 
ráðstafanir voru gerðar að festa kaupgjald og 
verðlag, fyrst og fremst á afurðum bænda, þá 
undraðist ég mest, hve bændur tóku þessu vel, 
en forvígismenn verkalýðsins illa, þannig að verr 
hefur verið búið að þessari lagasetningu en ég 
veit til nokkurs staðar annars staðar. En bændur 
gátu f'leygt verðlitlum peningum í gamlar skuld- 
ir, og þá skiptir minna en aðra menn þjóðfé- 
lagsins, hvernig vcrð peninganna er, nema auð- 
vitað þegar kreppan kemur á eftir. Þeir eiga bú- 
stofn sinn og margir jarðir sinar, en margir, er 
hafa skuldað, losa sig úr skuldum og eiga jarðir

og bústofn skuldlaus eftir styrjöldina. En fyrir 
verkalýðinn, sem safnar peningum með þeirri 
fjármálastefnu, sem upp er tekin, koma pening- 
arnir að engu haldi, þvi að þeir eru að verða 
verðlausir. Þó að verkamenn eigi nú 5—10 þús- 
undir, þá geta þeir ekki komið neinu til leiðar i 
þessu þjóðfélagi. Aðrir, sem velta hundruðum 
þúsunda, geta keypt framleiðslutækin og fast- 
eignirnar, og allur auðurinn situr að lokum eft- 
ir hjá þeim. Og nú er búið að fara þannig að, að 
gamalt fólk, sem búið er alla ævi að aura saman 
10—15 þúsundum, á peninga, sem eru nú að verða 
svo að segja einskis virði. Sú fjármálastefna, sein 
upp var tekin með gerðardómsl. og annarri við- 
leitni, er sú eina, sem mögulegt er að framkvæma 
i landinu til þess að sporna við öngþveitinu, sem 
hefur þær afleiðingar, sem nú eru augljósar og 
flesta óraði fyrir. En ástæðan til þess, að slik 
árás var gerð á þessa löggjöf, var sú, að alltaf, 
þegar verðbólga er að myndast, halda menn, að 
þeir séu að verða ríkir, hve oft sem þeir hafa 
séð útþynningu peninganna og hvernig sem þeim 
er sýnt fram á þetta með rökum. Á þessa van- 
þekkingarstrengi var spilað af þeim flokkum, 
sem á móti þessum 1. unnu, en ekki af þeim, 
sem hafa séð, að peningarnir voru að verða að 
engu. Og þetta er einhver stærsti pólitiski glæp- 
ur, sem nokkurn tíma hefur verið unninn á ís- 
landi. Hvert stefnir með okkar fjármálakerfi 
núna, hefur hv. þm. Seyðf. þó órað fyrir, •— þar 
sem hann er að tala um að breyta ákvæðum ð. 
gr., að ég hygg þar, sem talað er um verðlagsn., 
sem ráði verði á landbúnaðarafurðum —, að þær 
starfi eins og hingað til. Og það er alveg auð- 
sætt, að með þeim kauphækkunum, sem nú halda 
áfram, eiga bændur ekki um neitt að velja nema 
að halda sömu leið. Vilji menn binda hendur 
bænda, leiðir það ekki til annars en þess, að þeir 
hætta að framleiða og við hættum að hafa að éta.

í þessu sambandi vildi ég, að hæstv. ríkisstj. 
upplýsti, hvort það sé rétt, að Bandarikjastjórn 
hafi ákveðið að taka af okkur öll aukaskip, sem 
hingað til hafa séð um helming eða meir af inn- 
flutningi til landsins, sem þýðir samsvarandi 
niðurskurð á innflutningi. Þess vegna er það, að 
éf halda á uppi framleiðslu landbúnaðarins, hafa 
bændur á engu völ öðru en að nota ákvæði seinui 
hluta 6. gr. þessa frv. jafnframt þvi, að kapp- 
hlaupið eykst. Það er upplýsandi um þann vax- 
andi hraða, sem þessi Hrunadans fjármálanna 
hefur tekið, að nú fyrir nokkru hækkaði áhættu- 
þóknun hjá mönnum, sem sigla inilli land.a, í 
sömu upphæð og yfirmanna i slikum ferðum.
Út af fyrir sig ætla ég ekki að leggja dóm á þetta. 
En nú mun vera komin bending um það frá 
stjórnum Bretlands og Bandarikjauna, fyrir 
milligöngu sendiherra þeirra, að ef skipin eru 
látin stöðvast, mundu þeir taka til sinna ráða. 
Þessi hótun um íhlutun um íslenzk mál er eitt 
af því alvarlegasta, sem komið hefur fyrir okkur 
nú á seinustu árum vegna þess, að það viökemur 
þeirri atvinnugrein, sem er algerlega lifæð þjóð- 
félagsins, ekki sízt nú. Nú hef ég heyrt, að undir- 
menn á skipunum hafi lýst yfir, að þeir muni 
aldrei sigla fyrir minni áhættuþóknun en yfir- 
menn. En nýlega hafa svo yfirmenn heimtað 
stórkostlega hækkun á áhættuþóknun frá þvi,
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sem áður var. Og það hefur verið gengíð inn á 
það af stj. Eimskipafélags íslands eftir skipun 
ríkisstj. að hækka við yfirmenn, án þess að und- 
irmennirnir hafi tekið aftur yfirlýsingu sína, 
sem ég nefndi áðan. En ef áhættuþóknun hjá 
undirmönnum kemst í sama og hjá yfirmönn- 
um, er mér skýrt frá, að ekkert annað vofi yfir en 
stórkostleg hækkun á öllum farmgjöldum Eim- 
skipafélagsins. Ég vildi óska, að þetta, sem okkur 
er skýrt frá úti í bæ, sé ekki rétt. En þetta, að 
Bandaríkjastjórn muni vera að taka skipin, og 
einnig þetta áhættuþóknunarmál, — mér finnst 
það svo stórt mál, að rétt sé í sambandi við 
þetta nýja fjármálakerfi, sem stofnað er til mcð 
þessu frv., að hv. alþm. fái a. m. k. að vita um 
það.

Enn fremur vildi ég spyrja um það, hvort 
Dagsbrún hafi heimtað hækkun á kaupi og hótað 
verkfalli, en fallizt á að biða 1—3 daga með því 
að vinna fyrir það kaup, sem samið hefur verið 
um, frá s. 1. föstudegi að telja, en ef ekki sé 
hækkað kaupið, sé yfirvofandi verkfall. En mér 
er jafnframt tjáð, að ef kaup er hækkað hjá 
Dagsbrún, eins og farið er fram á, þá sé orðtnn 
svo litill munur á tímakaupi þeirra manna, sem 
skipa upp kolum, og þeirra, sem skipa upp sem- 
enti, að þeir legðu niður vinnu, ef svo búið 
stæði. Allt er þetta vinna við höfnina, og við vit- 
um, hvað býður okkar, ef' við getum ekki séð um, 
að uppskipun fari fram og skipin geti siglt. Þess 
vegna óska ég, að okkur alþm. séu gefndr upp- 
lýsingar um þessi atriði. Frá mínu sjónarmiði 
er þetta ekki nema einn þáttur í þvi, sem nú er 
að koma. Menn geta verið alveg vissir um, að 
með afnámi gerðardómsl. og með þvi að búa við 
þau ákvæði, sem á að lögleiða, þá hlýtur dýr- 
tíðin að vaxa hröðum skrefum. Og afleiðingarnar 
af vaxandi verðfalli peninganna hafa svo oft 
verið ræddar, að ekki er sérstök ástæða til að 
rökstyðja svo augljósan hlut. Mér virðist, að með 
því að yfirgefa þá fjármálastefnu, sem mörkuð 
er i gerðardómsl. og er í rauninni alveg sams 
konar og aðrar þjóðir hafa orðið að taka upp hjá 
sér, þá höfum við jafnframt yfirgefið viðleitn- 
ina á því að halda hér uppi fjármálakerfi, sem 
helzt væri líklegt til að koma okkur út úr þessari 
styrjöld á annan hátt en með óskaplegum hörm- 
ungum. Mér virðist, að með því fjármálakerfi, 
scm verið er að taka upp hér, sé með alveg opn- 
um augum stefnt út í fullkomið öngþveiti. Það 
má kannske vera, að í þeirri þáltill., sem kom- 
in er fram og sagt er, að fylgi alvara, sé ein- 
hver viðleitni. En till. gengur út á það að reyna 
að semja við verkalýðinn um vinnuna og þá 
launin og reyna að finna eitthvert hlutfall á 
milli vara framleiddra innan lands og kaup- 
gjalds. Þetta er í raun og veru það, sem ýmsar 
þjóðir hafa tekið upp, þó að þær hafi haldið 
verðinu niðri á grundvelli, sem er miklu lægri. 
Og ég sé ekki, að fært sé, eins og nú horfir, 
að stýra fram hjá algerðu öngþveiti og hruni, 
nema þessir samningar geti tekizt. Því að það 
sjá allir, að með afnámi þessa frv. einu er boðið 
upp á áframhaldandi kapphlaup. M. a. er kostn- 
aður við alla framleiðslu hraðvaxandi upp á sið- 
kastið. Stj. gaf nýlega út tilkynningu um að 
leggja sérstakan toll á útf'luttan fisk, cn varð að

taka hana aftur, vegna þess að kostnaður hjá 
skipunum hafði hækkað svo mjög, að ágóðinn af 
að sigla og selja er svo litill, ef hann þá er 
nokkur. Mér sýnist tæplega um annan möguleika 
að ræða heldur en að reyna að ná samkomulagi 
milli bænda og verkamanna urn verðlag og kaup- 
gjald, og um stríðsgróðann ef til vill við þá aðila, 
sem þar eiga hlut að máli.

Það var fyrirsjáanlegt, að ekki var hægt að 
framkvæma gerðardóminn nema mcð einu móti, 
en ég skal ekki fara sérstaklega inn á, hvernig 
það hefur tekizt. Hæstv. atvmrh. fullyrðir, að 
það hefði ekki tekizt betur, þó að stj., sem sat, 
hefði setið áfram. Það verður hver og einn að 
hafa sína skoðun um það, en eitt er a. m. k. víst, 
að tvö grundvallaratriði þurfti til að franikvæma 
gerðardómsl. I fyrsta lagi þurfti að gera samn- 
inga um setuliðsvinnuna. Þeir voru gerðir. Þeim 
var nýlega lokið, þegar fyrrv. stj. lét af völdum. 
Var svo um samið, að þeim 2500 mönnum, sem 
voru í setuliðsvinnunni, skyldi hinn 1. júli fækk- 
að niður í 2000. En jafnhliða þvi var augljóst 
mál, að til þess að þessi I. gætu komið að gagni, 
og á það var bent í stj., ekki einu sinni, ekki 
tíu sinnum, heldur hundrað sinnum, að stj. yrði 
að fá vald til að takmarka framkvæmdir. Þetla 
hefur ekki verið gert. Vitanlega hafa menn búizt 
við, að þá yrðu reknir upp kveinstafir út af þvi, 
að takmarka ætti vinnu hjá verkalýðnum, en það 
er auðsætt, að þótt þessi takmörkun hefði átt sér 
stað, þá hefði eftirspurnin eftir vinnuafli samt 
verið svo mikil, að liver einasti maður hefði get- 
að feiigið atvinnu. Þar, sem slíkar ráðstafanir 
hafa verið gerðar, eins og i Bandaríkjunum, þar 
hefur fyrst og fremst verið athugað, hve imkið 
vinnuafl væri til, síðan hvað það er, sem þarf 
að framkvæma, og hvað er nauðsynlegast af þvi. 
Síðan er það framkvæmt, sem nauðsynlegast er, 
cn ekki farið lengra. Þetta varð að gera hér, ann- 
ars voru 1. dauður bókstafur.

Eins og ég minntist á, hafa komið út athuga- 
verðar skýrslur frá Bandaríkjastjórn, þvi að í 
síðustu styrjöld fóru þeir að eins og við erum að 
fara að nú. Ég held, að það sé samróma álit, að' 
ef stríðið hefði haldið áfram nokkuð lengur þá, 
hcfði Bandaríkjastjórn orðið máttvana í styrj- 
öldinni fyrir að hafa ekki gert þær ráðstafanir, 
sem eru gerðar nú. Það voru þrjár tegundir 
vinnuagenta á vinnustöðvunum og buðu þrenna 
kauptaxta. Ekkert var hugsað um, hve vinnuaflið 
var mikið, en eftirspurnin látin komast fram úr 
öllu hófi, sem að lokum var að skapa fullkomið 
öngþveiti. Þessi takmörkun mundi þvi alls ekki 
koma niður á verkalýðnum, þvi að það er vitan- 
legt, að hið opinbera gæti ekki takmarkað fram- 
kvæmdir svo mikið, að ekki yrði eftir sein áður 
fullkomlega nóg handa öllum að gera. En þeir, 
sem héldu þessu fram, gerðu það af skynsamleg- 
um ástæðum frá sínu sjónarmiði, því að þeir 
vissu, að ef' þessar takmarkanir væru ekki gerðar, 
mundu 1. hrynja. En Sjálfstfl. vildi aldrei fall- 
ast á að gera þessar takmarkanir í fyrrv. stj.

Ég hef heyrt sagt, en væntanlega er hægt að 
fá það upplýst liér, að þessi fækkun niður i 
2000 menn í setuliðsvinnunni, sem ég gat um, 
hafi aldrei átt sér stað, svo að þar hafi unnið 
500 fleiri en um var sainið. Þeir segja í þessum
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samningum: „Það eru engar framkvæmdir eins 
nauðsynlegar og hernaðarframkvæmdir, en við 
sjáum, að þið verðið að fiska og þið verðið að 
reka ykkar landbúnað, annars getið þið ekki 
lifað, en þá verðið þið að sjá um, að þetta vinnu- 
afl, sem tekið verður frá okkur, fari til að fram- 
leiða lífsnauðsynjar ykkar.“ Sé það ekki gert, 
hafa þeir talið, að þeim hafi ekki borið skylda til 
að fækka í vinnunni hjá sér, og ég hygg, að það 
hafi unnið hjá þeim fleiri en 2000 menn, en það 
hefði ekki átt að vera. Það var þvi fyrirsjáanlegt, 
að gerðardómurinn mundi hrynja með því að 
láta undir höfuð leggjast að gera þessar ráð- 
stafanir.

Ég skal svo ekki ræða nánar, hvaða afleiðing- 
ar þetta hefur. Það hefur svo oft verið rætt áð- 
ur, að þess gerist ekki þörf. En menn ættu að 
sjá af þeim atburðum, sem eru að gerast siðustu 
dagana, cf' þeir hafa ekki séð það áður, hvert nú 
er stefnt. Ég álit, og þess vegna hef ég komið 
með þessar fyrirspurnir, að það sé skylda stj. 
að láta aimenning fylgjast sem bezt með í þess- 
um málum, því að meðan alþjóð fær að hafa 
augun opin og fylgjast með því, sem er að ger- 
ast, en ekki bundið fyrir augun á henni með þvi 
að lofa henni ekki að fá að vita neitt, er von til, 
að almenningur sjái, hvert er verið að fara með 
hann. Og það mun sannast, hvort sem kosningai' 
verða nú eða ekki, — það getur verið, að lijá 
nokkrum hluta verkalýðsins hafi verið áhugi fyr- 
ir afnámi gerðardómsl., þó að það sé rangl, ",ð 
þjóðin hafi lýst yfir, að hún vildi ekki hafa þessi 
1., því að mikill meiri hluti hennar fylgdi þeim 
flokkum, sem börðust fyrir þeim, og sá flokkur, 
sem fyrst og fremst beitti sér fyrir þeim, vann á 
við kosningarnar, — en ef þessi áhugi hefur vcr- 
ið hjá verkalýðnum fyrir afnámi 1., þá ætia ég að 
fullyrða, að það mun ekki liða langur tími, — 
það geta orðið vikur, en ekki mánuðir, þangað 
til verkalýðurinn sér, hvert var verið að fara með 
hann með afnámi 1. Og þó að ýmsir kunni að 
hafa í svipinn grætt á að beita sér á móti 1., þá 
eru þær afleiðingar eftir, sem þeir munu verða 
að horfast í augu við og svara fyrir. Ég sé, að 
form. Kommfl. brosir yfir þessari spá minni. 
Það.á ef til vill eftir að koma í ljós, hvort póli- 
tik kommúnista er umbótapólitík eða byltinga- 
pólitík, en það getur enginn verkalýður nema sá, 
sem vill fullkomna upplausn i þessu þjóðfélagi, 
viljað það, sem nú er að gerast í fjármálum 
okkar. Þess vegna mun allur verkalýður, sem vill 
ekki fullkomna fjármálalega upplausn, snúast 
gegn þessu, áður en varir.

Ég skal svo ekki hafa um þetta fleiri orð. Það 
gefst væntaniega tími til að ræða um þetta siðar.

Atvmrh. (Magnús Jónsson): Það er að sjáif- 
sögðu ósk min og þeirra, sem standa að þessu 
frv., að það fái sem greíðastan gang gegnum 
þingið. Ég skal þvi ekki lengja þessar umr. mjög 
mikið, enda þarf ég þess ekki, þar sem ræður 
hjá málsvörum þessara þriggja flokka voru mest 
gamlar væringar, sem þeir voru að rifja upp, og 
var þvi yfir þeim sögulegur blær, líka hjá hv. 
þm. Str. (HermJ), þó að hann væri einnig að 
blanda spádómum þar inn í.

Ég þarf ekki margt að segja út af þeim orðuin

hv. þm. Seyðf. (HG), að hann væri á móti síðari 
málsgr. 5. gr., að taka ákvöi'ðun á verði inn- 
lendra framleiðsluvara undan valdi dómnefndar. 
Mér finnst þetta skipta litlu máli, þar sem dóm- 
nefnd átti að fá till. um þessi efni, en aðeins 
að leggja formlcga úrskurð á þau. Þessi dóm- 
nefnd átti að ákveða laun tveggja stétta, laun- 
þega annars vegar og framleiðenda hins vegar, 
og þegar annar hlutinn er afnuminn, þá er 
heppilegast, að hinn hlutinn sé líka numinn burt.

Ég þarf annars ekki að fara langt út í það, sem 
hv. þm. Seyðf. sagði. Ég er sammála þvi aðal- 
atriði í ræðu hans og annarra, sem hér hafa tal- 
að, að dýrtíðin sé mikið böl, sem nauðsynlegt sé 
að vinna á móti.

Hv. þm. Seyðf. sagði, að gerðardómsl. liefðu 
ráðizt á kauplægstu stéttina. Þau snertu aðal- 
lega tvær stéttir, verkamenn og bændur, og ég 
býst við, að hann hafi þar aðallega átt við verka- 
menn. Það er i raun og veru öllum vitað, að það 
var ein stétt, sem gerðardómsl. komu harðast 
niður á, en það voru fastlaunamenn, sem stunda 
vinnu sina áfram og fá ekkert nema verðlags- 
uppbótina. Aftur á móti liafa verkamenn fengið 
aðra og kannske miklu verðmætari kauphækkun 
með þvi að fá stöðuga vinnu, því að hvar væri 
þá annars allt gaspur ýmissa hv. þm. um hina 
miklu bölvun atvinnuleysisins? Þ'eir hafa breitt 
sig út yfir það, að það, sem verkalýðurinn þyrfti 
fvrst og fremst að fá, væri stöðug atvinna. Nei, 
því verður ekki móti mælt, að verkamenn höfðu 
fengið mjög verulegar viðbætur, áður en þeir 
fengu nokkra grunnkaupshækkun.

Hv. þm. talaði um, að verkalýðsfélögin hefðu 
hvergi unnið að því, að vinna væri lögð niður. 
En því er þó ekki að neita, að það var samning- 
ur milli Dagsbrúnar og Eimskipafélags Islands 
um, að Dagsbrún sæti fyrir vinnu hjá Eimskipa- 
félaginu, en ætti aftur á móti að leggja Eimskipa- 
félaginu til verkamenn, ef það vantaði þá. Þess 
vegna var það, þegar þessir verkamenn sögðu: 
Nú viljum við vinna annars staðar, þá sneri fé- 
lagið sér til Dagsbrúnar og óskaði eftir, að hún 
legði því til menn, en þá vildi Dagsbrún ekki 
gera það. Ég skil ekki annað en Dagsbrún hefði 
getað gert tilraun til að uppfylla þetta atriði 
samningsins án þess að brjóta nokkur lög. Ég er 
ckki að segja, að félagið hafi getað það, það má 
vel vera, að það hafi ekki haft menn, en það átti 
þó að taka þessari málaleitun vel og gera cin- 
hverja tilraun.

Hv. þm. segir, að öll ógæfan hafi stafað af 
því, að þessi endemislög hafi verið sett. En þvi 
er ekki að neita, að þ'að var ekki eingöngu barizt 
á móti þessuin I., af þvi að þau gengju á hags- 
muni verkalýðsins, heldur voru þau líka gerð að 
„principatriði". Það var barizt á móti þeim vegna 
þess, að ekki ætti að þola slík lög. Þetta er mjög 
mikið atriði í málinu. Það var barizt á móti I. 
með þeim forsendum, að það væri óþolandi, að 
verkalýðurinn fengi ekki að semja um kaup sitt. 
og kjör eins og frjáls aðili. Nú er tilraun gerð til 
að sjá, hver hugur hér hefur fylgt máli. Það 
vei'ður gaman að sjá við þá samninga, sem nú 
fara i hönd, þegar verkalýðurinn fær að seinja 
sjálfur, hvort hann vill sýna þann þegnskap og 
þá sanngirni, sem er heppilegust fyrir alla aðila,
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Ég vil i þvi sambandi leiðrétta það, sem hv. 7. 
landsk. (StgrA) sagði, að ég liefði talið það 
skort á þegnskap, að verkamenn vildu ekki húa 
undir gerðardómnum. Ég sagði það ekki, heldur, 
að ég hefði ekki orðið hér var við þann þegn- 
skap, sem kæmi fram hjá styrjaldarþjóðunum, 
menn gerðu sér ekki grein fyrir, að það yrði að 
heimta meiri þegnskap nú en á venjulegum tim- 
um. Ég átti alls ekki sérstaklega við verkamenn- 
ina, það er alveg eins skortur á þegnskap, ef 
menn græða mikið fé og misnota það.

Hv. þm. sagði, og hv. 7. landsk. tók undir það, 
að þau öfl, sem unnu á móti gerðardóminuin, 
liafi ekki eins gert vart við sig úti í dreifbýlinu 
og því kæmi fram mikið ósamræmi um kaup- 
greiðslur á ýmsum stöðum. Þetta er að sumu 
leyti rétt, en að sumu leyti ekki, þvi að t. d. 
verkamcnn úti um land hafa sums staðar farið 
fram á kauphækkun og lagt niður vinnu að öðr- 
um kosti að sjálfsögðu í sambandi við þessa al- 
mennu hreyfingu um hækkun kaups. En þá stað- 
festir það einmitt, hver orsökin var fyrir þvi, að 
þessi 1. gátu ekki staðizt. Það var ekkert nema 
þetta einfalda atriði, hin mikla eftirspurn eftir 
vinnu og möguleikar til að borga hana. Það er 
ráð gegn þessu, sem hv. þm. Str. hefði átt að 
benda á í ræðu sinni um hið gamla og nýja fjár- 
málakerfi.

Ég skal ekki karpa um, hvcr hafi átt upptök- 
in að þvi, að þessi 1. voru sett. Hv. þm. Seyðf. 
veit jafnvel og ég, að hin beina orsök þess voru 
kaupdeilurnar um áramótin. Hitt skal ég ekki 
fara út í, hvar hinar dýpstu rætur fyrir því liggi, 
því að það væri eins og hjá manninum, sem gat 
aldrei byrjað neina ritgerð á öðru en Adam og 
Evu, því að þar voru frumræturnar að öllu. Það 
var sameiginleg stefna Sjálfstfl. og Alþfl. að 
reyna frjálsu leiðina og reyna að tryggja, að 
ekki yrði farið fram á grunnkaupshækkun, en 
það tókst ekki, þvi að ákveðnar stéttir og félög 
fóru fram á hækkun, og þá vissu allir, að fleiri 
mundu koma á eftir. Alþfl. vildi ekki gera aðra 
tilraun, heldur leggja strax upp árarnar, en 
Sjálfstfl. vildi fara hina leiðina og reyna, hvort 
lagaleiðin dygði ekki, og fara millileið milli þess, 
sem Framsfl. og Alþfl. höfðu haldið fram.

Tilgangurinn með þessari löggjöf var að koma 
í veg fyrir, að grunnkaupshækkun færi fram, en 
hún fór samt fram að nokkru leyti þegar i upp- 
hafi, og það átti nokkurn þátt í, að 1. stóðust 
ekki. Það var byrjunin á grunnkaupshækkunun- 
um, en tilgangurinn var að reyna að draga Ur 
þeim og koma i veg fyrir, að aðrar kæmu, og það 
hygg ég, að 1. hafi gert um stund. Það er það, 
sem átt er við, þegar sagt er, að 1. hafi tafið fyrir 
vexti dýrtíðarinnar. L. komu að óvörum, og það 
tekur sinn tíma að sjá leiðir til að komast í 
kringum þau. Menn vilja halda landslög og ætla 
að gera það i byrjun, þó að þau verði svo brot- 
in, þegar frá liður.

Hv. 7. landsk. sagði, og hv. þm. Str. kom lika 
inn á það, að nú yrði að hefja samninga. Þetta 
er alveg augljós sannleikur, sem allir munu vera 
sammála um. Ég veit ekki, hvað ætti að koma 
annað. Hitt er annað mál, með livaða móti er 
hægt að koma þeim á og hvað stj. getur gert í 
þvi efni. Ég get sagt í því sambandi, af þvi að

um það var spurt, hvað stj. mundi gera í þessu 
efni, að stj. hefur fyrir nokkru þreifað dálitið á 
þessu hjá stóru verkalýðsfélögunum, Dagsbrún i 
Rvík og Hlíf í Hafnarfirði, hvað það væri, sem 
vekti fyrir þessum félögum um kaupgjald, til 
þess að sjá, hvort líklegt væri, að hægt væri að 
komast að samkomulagi, því að það er vitanlegt, 
að það er mjög takmörkuð vinna, sem stj. getur 
samið um, en liún getur, e. t. v., haft áhrif á 
þá stefnu, sem upp er tekin, og því eðlilegt, að 
hún þreifi fyrir sér um, hvort á ferðinni eru 
einhver þau boð, sem gætu talizt aðgengileg. 
Annars get ég lítið sagt um þetta. Samningar eru 
hlutir, sem ganga ekki í fljúgandi fartinni, og ég 
veit ekki, hvað hv. þm. búast við, hversu mikið 
3 ráðh. geti setið yfir slíku auk allra annarra 
starfa og þar á ofan þingstarfanna nú, en ég get 
sagt það sem mína skoðun, að mér sýnist að- 
gengilegt, að það kaup, sem raunverulega er 
grcitt nú, komi undir þessi 1. og ýmiss konar út- 
úrdúrar og undanbrögð komi fram og samning- 
arnir verði þannig, að kaup og afköst verði þar 
nokkurn veginn þau sömu og raunverulega er 
nú, því að það er rangt, sem hv. þm. Str. segir, 
að það auki dýrtiðina, ef samið er um sama kaup 
og það, sem nú er raunverulega greitt fyrir eðli- 
legan vinnutíma. Það eykur dýrtíðina vitanlega 
ekki neitt. Ég álít, að það sé fyrsta afleiðingin 
af þvi, ef gcrðardómsl. verða afnumin, að nú 
þarf ekki að fara krókaleiðir eða í felur. Það cr 
eðlilegast og skynsamlegast, að kaupið komi fram 
fyrir þann vinnutíma, sem maður getur eðlilega 
unnið með fullum krafti. Hitt tel ég óeðlilegt, og 
það var ein hættan, scm kom fram við þessi 1., 
að það komi fram alls konar óeðlilegur vinnu- 
tími og fleira þess háttar, eins og alltaf er, þeg- 
ar menn fara i kringum 1. Annars get ég ekki 
sagt frekar um þetta, af því að ég veit ekki svo 
enn, hvað fram á er farið, en ég get upplýst, að 
það mun vera svipað og það, sem menn nú raun- 
verulega vinna fyrir. Og ég segi fyrir mig, að eg 
tel, að verkamenn geti unnið eins mikið í !) 
tíma eins og þó að þeir vinni í 14 tíma. Það 
þekki ég bezt úr sveitinni, þegar menn stóðu við 
vinnu myrkranna milli og sváfu varla og afköst- 
uðu sízt meira en nú, þegar vinnutíminn er miklu 
styttri og unnið af fullu kappi.

Þá kem ég að hv. þm. Str., sem er nú að vísu 
ekki viðstaddur. Hann var eins og fyrr með 
heimspeki. Það er eins og með Midas konung, að 
allt varð að gulli, sem hann snerti, og eins verð- 
ur allt hjá honum að heimspeki. Hann fór að 
tala í sambandi við þessi hversdagslegu „kon- 
kretu“ mál um gamla og nýja fjármálakerfið og 
vildi engan þátt eiga i þvi nýja. Mér skildist, að 
Framsfl. ætlaði ekki að vera með þessari lög- 
gjöf, en satt að segja hafði ég gert mér von um, 
að liv. þm. gætu allir verið með þessu frv., og 
hvað sem menn annars álíta um þessa lögjöf, þá 
gætu nú allir verið sammála um að afnema hana. 
Hann útskýrði ekki, hvað væri gamla og nýja 
kerfið, en mér skildist, að gamla kerfið væri að 
taka háa skatta og dreifa stríðsgróðanum út til 
þeirra, sem erfiðara eiga, með því að láta þá fá 
hluta af þeirri almenningseign, sem við þetta 
myndast. Ég hef ekki séð þann ágreining, sem cr 
um þetta. Ég vcit ekki betur en þetta sé í full-
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um gangi. Það kynni þá að vera, að Alþfl. og 
Sósfl. væru enn þá cldri en hv. þm. Str., þvi að 
þeir vilja taka enn þá hærri skatta. Mér skildist, 
að það ætti að tilheyra gamla kerfinu að setja 
gerðardómsl. Ég verð að snúa þessu við, þvi að 
gamla kerfið var að fara frjálsu leiðina. Nýja 
kerfið var það, sem hv. þm. Str beitti sér fyrir, 
að grípa inn í þessa hluti með löggjöf, en ég 
held, að þetta sé partur af heimspekinni, en ekki 
málinu sjálfu.

Hv. þm. Str. segir, að svona 1. liafi alls staðar . 
verið sett, þar sem eins standi á og hér. Ég veit 
ekki, hvaða lönd hann á hér við, ég held, að ó- 
víða standi á eins og hér, því að nú eru þvi nær 
allar þjóðir hreinir stríðsaðilar eða þá teknar 
með hervaldi og haldið niðri með hervaldi. Það 
væri þá heizt Svíþjóð og kannske Danmörk, og 
ég skal játa, að mér er ekki vel kunnugt, hvað 
þar gerist nú. En að ætla að bera sig saman við 
stríðslöndin, það er ekki hægt nema með því 
móti, sem ég sagði, að menn hafi hér minna 
frjálsræði en þeir hafa. I stríðslöndunum er boð- 
ið út heilum herjum, ekki eingöngu þeim, sem 
eru á vígstöðvunum, heldur líka heima fyrir til 
alls konar starfa. Þá sjá menn sér fært að inn- 
lciða vinnuskyldu. Ef gripið væri til þess í fram- 
haldi af gerðardómsl. að innleiða slíka vinnu- 
skyldu, svo að hægt væri að skylda menn til að 
vinna hvar sem væri, þá gæti það vitanlega orð- 
ið talsvert sterkt, ef menn vildu og treystu sér 
til að fara út i slíkt.

Ég er ekki heldur viss um, að það sé rétt hjá 
þcssum hv. þm., að það sé ómögulegt fyrir þjóð 
að skapa sér af striðsgróða betri kjör en á frið- 
artimum. É'g get vel hugsað mér, að alveg eias 
og einstaklingar geta grætt tiltölulega mikið á 
stríðstímum, eins geti þjóðin grætt, og það höf- 
um við gert. Það getur verið, að þjóðin fái ekki 
allan þann gróða, sem hún nú horfir á, en á 
þessum stríðstímum hefur þjóðarhagurinn batn- 
að fram að þessu. Hitt er annað mál, hvort okk- 
ur tekst að skapa okkur varanleg verðmæti af 
þeim gróða. Það, sem var að gerast fyrir stríðs- 
tímann, var það, að þjóðin var að komast í þrot 
fjárhagslega. Það er alkunnugt, að þegar Frams- 
fl. gekkst fyrir, að þjóðstjórnin væri mynduð ár- 
ið 1939, þá var það af því, að fjárhagurinn var 
kominn í svo mikið öngþveiti, að Framsfl. treysti 
sér ekki til að leysa það einn. Striðið hefur, a'ð 
vísu mikið á pappírnum, en þó lika raunveru- 
lega, veitt stórkostlegum verðmætum til íslands 
fram að þessu. Það er þvi ekki hægt að setja það 
fram sem heilaga reglu, að þjóð geti ekki bælt 
hag sinn á stríðstímum.

Það er satt, að bændur munu hafa tekið þess- 
um 1. betur en verkamenn. En um bændur gilti 
lika þetta óákveðna orðalag siðari málsgr. 7. gr., 
sem heimilaði að gera verðbreytingar eftir fram- 
leiðslukostnaði, en verkamenn áttu ekki að la 
kaup sitt hækkað, nema þar, sem það var til sam- 
ræmis eða lagfæringar. Það hcfur Hka sýnt sig 
i framkvæmdinni, hver munur er á þessu fyrir 
bændur og verkalýðinn.

Hv. þm. beindi nokkrum spurningum til min. 
Mér fannst þær flestar fremur ómerkilegar. En 
fyrst hann hirðir ekki um að vera hér til að 
hlusta á svörin, mun ég ekki svara þeim, eða a.

m. k. geyma það, þangað til hann er hér við- 
staddur.

Hann segir, að það hafi verið einhver sá stærsti 
pólitíski glæpur, sem unninn hafi verið á Is- 
landi, að standa á móti gerðardómsl. og fram- 
kvæma þau eins vesalmannlega og núverandi 
stj. hafi gert. Ég held, að enginn standi betur að 
vígi að dæma um þetta heldur en ég, af því að ég 
kom nýr inn í stj. Það getur verið, að það skol- 
ist meira í hinum ráðh., af því að þeir voru fyrir 
í stj., og átti sig því ekki eins á, hvað raunveru- 
lega gerðist fyrir og hvað eftir stjórnarskiptin. 
En ég veit ekki, hvaða umskipti urðu i þessum 
málum um stjórnarskiptin. Hv. þm. talar um 1. 
eins og þau séu ævagömul og langalengi búið að 
framkvæma þau með mikilli skapfestu og dugn- 
aði, en hvað eru 1. gömul? Þau eru sjö mánaða 
og tveggja daga gömul. Og hvað voru þau gömul, 
þegar framsóknarráðh. fóru úr stj.? Fjögurra 
Jnánaða. Þeir framkvæmdu 1. með þessum dæma- 
lausu fastatökum i fjóra mánuði. Þá var tekið á 
öllu með þessum mikla myndarskap og snilldar- 
'bragði.

Þá vil ég einnig benda á það, sem ég minntist 
á áðan, að 1. voru brotin, um leið og þau voru 
sett i framkvæmd. Það var byrjað að úrskurða 
grunnkaupshækkun hjá járnsmiðum, og þegar ég 
settist í minn stól, þá var allt holgrafið. Þá er 
svo komið, að hvert sem litið er, þá er unnið 
fyrir annað kaup en það, sem gerðardómurinn 
hefur ákveðið. Hitt er vel skiljanlegt, að 1. væru 
síður brotin fyrst í stað. L. hafa oft vissan styrk, 
meðan þau eru ný. Það líða oft 2—3 mánuðir, 
þar til menn hafa áttað sig á þeim og fara að 
fara í kringum þau, ef menn annars ætla að gera 
það. Þess vegna er ekki rétt að reikna hér með 
2—3 fyrstu mánuðunum. Þeir eru lika á þeirri 
árstíð, þegar minnst er að gera. Það er því vorið 
með sinum önnum, sem setur hreyfingu á þetta, 
en ekki stjórnarskiptin. Og þegar eftirspurnin 
eftir vinnuafli er svona gífurleg, þá eru 1. brotin, 
og það svo mjög, að það yrði hreint og beínt að 
hafa einhverja Gestapo-lögreglu á hverri einustu 
vinnustöð, sem njósnaði alls staðar um, hvað 
hátt kaun væri borgað.

En sé nú litið á, hvernig Framsfl. hefur reynzt 
þessu ástfóstri sinu, þá er það eini flokkurinn, 
sem hefur ráðizt á hjartað í þessu, sjálfa dóm- 
nefndina. Ég veit ekki betur cn aðalfulltrúi 
Framsfl. í dómnefndinni segði af sér þvert ofan 
i Iandslög, því að það er borgaraleg skylda að 
taka sæti í dómnefndinni, og þar með var n. ó- 
starfhæf um tima. Ég held því, að framsóknar- 
ráðh. ættu sem minnst að tala um þetta og á- 
saka ekki okkur, sem sátum að völdum, þegar 
skýrast kom í ljós, að ómögulegt var að fram- 
kvæma þessi 1., þegar þeir horfðu upp á það, að 
1. væru brotin, um leið og þau voru sett, og dóm- 
nefndin var gerð óstarfhæf fyrir tilstilli þeirra 
helztu manna, sem voru svo i framboði fvrir þá 
við kosningarnar í vor.

Mér þótti dálítið eftirtektarvert, hvernig hann 
áleit, að ætti að framkvæma þessi 1. Hann lýsti 
því, hvernig hann vildi láta fara að, og á þvi gct- 
um við séð, hvort það hefði gengið betur, ef sama 
stj. hefði farið með völd. Hann nefndi tvö atriði. 
Annað var að gera samninga við setuliðið lira
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takmörkun á vinnu þar, og hitt var að takmarka 
framkvæmdir. Hann lýsir yfir þvi, að fyrri rík- 
isstj. hafi gert samninginn, svo að ekki er hægt 
að ásaka núverandi stj. fyrir, hvcrnig liann var, 
en hann segir, að sá samningur hafi ekki verið 
haldinn, þvi að unnið hafi hjá setuliðinu 2500 
menn í staðinn fyrir 2000. En ég verð að segja, 
að ef ekkert hefði verið að annað en það, að 
500 fleiri menn hafi unnið hjá setuliðinu en 
samningar stóðu til, þá hefði það verið svo litið 
fis, að enginn hefði orðið var við það, sérstak- 
lcga vegna þess, að það er ekki hægt að skylda 
þessa 500 menn til að fara í neina nauðsynlega 
ákveðna vinnu. Ég veit, að fjöldi þessara manna 
hefði farið í að byggja sumarbústaði eða annað 
slikt, sem á engan hátt telst bráðnauðsynlegt, 
en á ráðningarskrifstofu landbúnaðarins liefði 
ekki komið einn einasti maður.

Hitt aðriðið, sem hv. þm. vildi láta gera, var 
að takmarka framkvæmdir. Það hefði mest átt 
að fara fram í því ráðuneyti, sem ég er í. En þar 
hefur engu verið breytt, frá því ég tók við, og 
mér er ekki kunnugt um, hvaða framkvæmdir 
hafa verið gerðar. Ef hv. þm. Str. var svo ljóst, 
að þessa þyrfti með, hvers vegna lét hann þá 
líða svo fjóra mánuði, að ekkert væri gert? Það 
eina, sem ég vissi til, að gert væri, var það, að 
þeim, sem verzluðu með sement, var sagt að út- 
hluta þvi ekki til annars en íbúðarhúsa nema 
með leyfi ráðuneytisins. Þetta hefur verið fram- 
kvæm fram á þennan dag. Það gekk sú saga um 
bæinn, að menn væru í vandræðum með að 
byggja hús, af því að stj. bannaði að selja timb- 
ur, en ég verö að játa, að hún hefur þar ekkert 
gert, en það hafa verið vandræði með timbur, af 
því að erfitt hefur verið að fá skip til að flytja 
það. Mér er sagt, að sá eini flugufótur sé fyrir 
þessu, að stj. sjálf' hafi flutt inn til eigin nota 
dálítið af timbri, sem þá hefur náttúrlega ekki 
verið selt öðrum, heldur farið til ákveðinna fram- 
kvæmda.

Hv. þm. kom með nokkrar fyrirspurnir, sem 
hann sagðist ætlast til, að yrðu til að opna augu 
almennings fyrir þessum voða. Ég er honum 
sammála um flest, sem hann sagði um erfið- 
leikana, sem stöfuðu af dýrtíðinni. Það er alveg 
rétt, að það er gagnslaust að skrúfa upp kaup og 
verðlag hvort í kapp við annað. Og ég er að lok 
um honum sammála um, að eina ráðið, sem dug- 
ir, er, að augu aimennings opnist fyrir þvi, 
hvaða heimska þetta er. Og þegar gerðardómur- 
inn er numinn úr gildi, sem af mörgum hefur 
verið talinn meginþröskuldurinn í vegi þess, að 
samið væri af sanngirni, þá reynir á skynsemi 
og þegnskap manna, og þá sýna þeir, hvort hug- 
ur hefur fylgt máli, þegar þeir liafa sagt, að þeir 
væru reiðubúnir til að semja á réttlátum og 
sanngjörnum grundvelli. Ég er ekki að segja, að 
hv. þm. Str. hafi ekki reynt að leita samninga 
við verkalýðsfélögin, þegar liann samdi gerðar- 
dómsl., en ég tel, að það hafi a. m. k. verið yfir- 
sjón að reyna ekki að koma þessum málum fram 
með góðu, þvi að það á ekki vel við okkur ís- 
lendinga yfirleitt að framkvæma svona mál með 
hörku, og ég vona, að til þess þurfi aldrei að 
koma. Ég vil því taka undir þá ósk hans, að augu 
almennings opnist fyrir þeim hættum, sem fram

undan eru, svo að allir megi verða sem bezt sam- 
taka um að lcysa vandamálin með samkomulagi.

t'nir. frestað.
A 4. fundi í Ed., 11. ágúst, var fram haldið 1. 

umr. um frv.

Gísli Jónsson: Hcrra forseti! I frv. því til 
laga, er hér liggur fyrir, kveður svo á í 1. gr., 
„að skipa skuli í nefndina 5 menn og 3 til vara“.

í 4. gr. stendur cnn fremur, að nefndin sé ekki 
ályktunarfær, nema allir nefndarmenn séu mætl- 
ir. Hér er ekki nægilega skýrt ákveðið, hvort n. 
telst ályktunarfær, ef allir aðalmenn mæta, eða 
hvort einnig er nauðsynlegt, að varamenn komi 
til, svo að nefndin sé ályktunarfær samkv. á- 
kvæðum 1. Til þess að fyrirbyggja allan mis- 
skilning um þetta atriði, teldi ég rétt að ákveða 
þetta nokkru skýrar, þannig að ekki yrði um
deilt.

Þá er cinnig í (i. gr. frv. ákvæði um keðjuverzl- 
un sérstaklega. Af þeirri reynslu, sem fengizt 
liefui' um gildandi lagaákvæði viðvíkjandi keðju- 
verzlun, er ljóst, að gera þarf á þeim fyrirmælum 
nokkrar umbætur, og þykir mér því rétt að vekja 
athygli þeirrar n., sem kann að fá mál þetta til 
meðferðar, á þeim örðugleikum, sem þau ákvæði 
skapa í viðskiptalífinu. Síðan takmarkaður var 
innflutningur á járnvörum, veiðarfærum og scr 
í lagi önglum, hafa þeir innflytjendur, sem áður 
seldu i heildsölu, neitað að selja nema með smá- 
söluvcrði, þannig að þau fyrirtæki úti á landi, 
sem áður seldu þessar vörur til þess m. a. að 
fullnægja eftirspurninni, hafa annaðhvort orðið 
að hætta að selja þær eða orðið að selja þær 
sér i óhag. Heildsalarnir hafa notfært sér eftir- 
spurnina og selt i heildsöiu með smásöluálagn- 
ingu allt, sem þeim liefur verið leyft að flytja 
inn. Þessu þarf nauðsynlega að breyta á þann 
hátt að setja sérstök ákvæði, er tryggi, að þeir 
landshlutar verði ekki afskiptir, sem með engu 
móti geta flutt inn þessar vörur beint. Ég vildi 
minnast á þetta, þar sem mér er kunnugt um 
þau óþægindi og það tjón, sem rikjandi fyrir- 
komulag í þessunr málum veldur ýmsum at- 
vinnurekendum úti á landsbyggðinni.

Hv. þm. Seyðf. (HG) gat þess í ræðu sinni, að 
ákvæði um innlent afurðaverð ætti einnig að 
leggja undir þessa nefnd. Ég vil lýsa yfir þvi, 
að ég tel það rétta stefnu. Ég tel, að sem mest af 
verðlagsmálunum ætti að heyra undir þessa n. 
A þann liátt fengist bezt heildaryfirlit yfir mál- 
in, auk þess sem ég teldi hana dómbærasta á 
verðlagsmálin í heild, ef vel tekst um mannaval í 
ncfndina.

Með 15. gr. eru úr gildi numin 1. nr. 28 29. maí 
1942, um dóinnefnd í kaupgjalds- og verðlags- 
málum, og 1. nr. 118 2. júlí 1940, um verðlag. Ég 
vildi þvi mega beina þeirri fyrirspurn til hæstv. 
atvmrh. og hv. þm. Seyðf., scm forsvarsmanns 
fyrir Alþfl., hvort nú sé ekki kominn tími til að 
hugsa um afnárn þeirra húsaleigul., sem sett voru 
á sínum tíma af þáv. félmrh. Mér skilst, að þeg- 
ar búið er að taka stífluna úr með þessum 1., sé 
það ekki réttmæt krafa til þeirra, sem lúta verða 
húsaleigul. sér til stórtjóns og alls konar óþæg- 
inda, að þeir einir haldi áfram að sýna þegn-
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skap. Mér er það ljóst, að margir af þessum 
mönnum eru þannig settir, að þetta er þcirra 
eina tekjulind, a. m. k. eldri menn, og kannske 
er það þeirra eini styrkur að eiga liúskofa, sem 
gefur eitthvað af sér, en þeir geta engu ráðið um 
það, hvað þeir fá i tekjur af húsum sinum, meðan 
þessi 1. standa.

Þá vildi ég gcra þá fyrirspurn til hæstv. at- 
vrnrh., hvað rikisstj. hugsi sér í dýrtíðarmálun- 
um, þar sem hún talar um i grg., að það verði 
með öllum ráðum að sporna við dýrtíðinni. Það 
kemur ckki neins staðar fram hér i grg., hvaða 
ný ráð skuli tekin upp, en það er vitanlega öll- 
um stéttum þjóðfélagsins áhugamál, að einhver 
ráð verði tekin upp til þess að forðast það, að 
dýrtíðin flæði yfir landið. Enda er það krafa 
þjóðarinnar, að einhverjar hömlur verði settar í 
stað þeirra, sem verið er að taka í hurtu með af- 
námi þessara 1.

Að öðru leyti sé ég ekki ástæðu til að ræða 
málið frekar á þessu stigi.

Forseti (JJós): Ég skal geta þess út af þeim 
fyrirspurnum, sem hv. þni. Barð bar fram tii 
atvmrh., að mér var ekki annað kunnugt en að 
hann vissi af þessum fundi og því máli, sem til 
umr. er, svo að hann hefur verið hindraður af 
einhverjum orsökum. Þar sem hann er ekki við, 
verður ekki hægt að greiða götu þessara fyrir- 
spurna hv. þm. Barð. nema með því, að hann 
ræði um þær persónulega við atvmrh., þegar 
hann nær til hans.

Brynjólfur Bjarnason: Herra forseti! Ég hefði 
nú talið það bezt, að sem minnstar umr. yrðu um 
þetta mál, til þess að hægt verði að Ijúka þvi 
sem fyrst, og virðast þær orðnar lengri en þörf 
er á, þvi að i raun og veru er það svo, að allir 
eru sammála um það, að ekkert annað sé að gera 
úr þvi, sem komið er, en að láta kaupgjaldsá- 
kvæði gerðardómsl. falla, og jafnvel upphafs- 
menn I. geta ekki neitað þvi, að 1. eru úr gildi 
fallin. Jafnvel fyrrv. forsrh., hv. þm. Str., getur 
ekki neitað þeirri staðrcynd, að 1. eru búin að 
vera, svo að það er alveg óskiljanlegt, ef um það 
þyrfti langar umr.

Annars var ræða liv. þm. Str. í þessu máli 
næsta furðuleg, þannig að hann virðist cnn þá 
ekkert hafa lært og engu gleymt frá því, er haon 
flutti útvarpserindi sitt til þjóðarinnar á nýárs- 
dag, sem varð til þess að vinna stöðvaðist i meira 
en mánaðartima í þýðingarmestu framleiðslu 
þjóðarinnar. Enn þá heldur hann áfram að tala 
um þessi 1. sem eitthvert bjargráð þrátt fyrir 
rcynsluna.

Ég geri ráð fyrir því, að flestir hv. þdm. muui 
minnast þess og viðurkenna, að þegar þessi 1. 
voru samþ. hér i d., lýsti ég því nákvæmlega, 
hvérnig mundi fara fyrir þeim, og allt kom fram. 
Og ég geri ráð fyrir, að allir, sem hlýddu, viður- 
kenni, að allt fór eins og ég lýsti því þá, eins og 
auðvelt var að sjá, þvi að 1. voru þá raunvcru- 
lega fallin og búið að margbrjóta þau. Ég man 
eftir þvi, að þegar þáv. viðskmrh., Eysteinn Jóns- 
son, hélt framsöguræðu sína hér í d., viður- 
kenndi hann, að 1. væru brotin, þó að hann vildi 
sem minnst úr því gera. Hann gat ekki annað en

Alþt. 1942. B. (60. löggjafarþing).

viðurkennt þær kauphækkanir, scm liöfðu orðið, 
þrátt fyrir gerðardóminn, en hann vildi þó ekki 
viðurkenna, að 1. væru úr gildi fallin, og hélt þvi 
fram, að þrátt fyrir þetta væri sjálfsagt að halda 
Iðggjöfinni uppi, þvi að það væru flciri 1., sem 
væru brotin. (BSt: Stundum eru nú bannlögin 
brotin.) Já, stundum eru bannlögin brotin, og ég 
benti honum á það, að það væri hægt að setja 
löggjöf um alla skapaða hluti. Það væri hægt að 
banna mönnum að drekka vatn, en það væri 
bara alveg tilgangslaust. En það er ekki nóg með 
það, að 1. séu brotin, gerð að einskisverðu 
pappírsgagni, heldur hafa þessi 1. gert þjóðinni 
meira tjón en nokkur önnur löggjöf um mörg 
ár. Það er þessum 1. að kenna, að vinna stöðv- 
aðist mcira eða minna i ýmsum framleiðslu- 
greinum þjóðarinnar í marga mánuði á þcim 
tíma, þegar nauðsynlegt var að halda framleiðsl- 
unni gangandi, — svo nauðsynlcgt, að aldrei hef- 
ur um margra ára skeið riðið meira á þvi, að 
framleiðslan héldi áfram. Hér var verið að gera 
tilraun til óeðlilegra kúgunarráðstafana gegn 
verkalýðnum, m. ö. o., stefnt að innanlandsófriði 
á liættulegum tímum. Ég vil taka undir það, sem 
sagt hefur verið af öðrum, sem hér hefur talað, 
hv. 7. landsk. þm., að það verður að fagna þvi, 
að rikisstj. hefur nú viðurkennt þessar stað- 
reyndir og leggur til, að lögin verði numin úr 
gildi.

En það eru enn þá menn eins og hv. þm. Str., 
sem stritast við að neita að viðurkenna stað- 
reyndir. Hann vildi nú skella skuldinni á rikis- 
stj. um, að ekki hefði tekizt að framkvæma 1., 
en eins og kunnugt er, voru 1. strax brotin, og 
þau hafa verið brotin bæði eftir og áður en þessi 
hv. þm. fór úr ríkisstj., svo að eins og bent hef- 
ur verið á, er þetta harla undarlegt tal í munni 
hans. Hvað var það, sem hann taldi, að þyrfti að 
gera? Hann nefndi tvennt, sem hefði þurft að 
gera. Annað var að takmarka vinnu hjá setulið- 
inu og hitt að takmarka framkvæmdir i landinu. 
Um þetta var rætt hér i vetur og gerðar tilraun- 
ir til þess að takmarka setuliðsvinnuna og enn 
fremur jafnvel gerðir samningar við setuliðið um 
að takmarka vinnuna. Þetta átti að hafa þann til- 
gang að koma á jafnvægi milli framboðs og 
eftirspurnar. Þetta var tilraun til að koma á at- 
vinnuleysi. Hv. þm. segir, að þetta séu aðeins 
blekkingar, því að þrátt fyrir þetta hefði hver 
verkamaður getað fengið vinnu. En mér er 
spurn: Hvernig er liægt að ná þeim tilgangi að 
gera 1. gildandi nema með þvi að skapa atvinnu- 
leysi? Menn þurfa ckki að leita eftir vinnu, nema 
þá vanti atvinnu. Þ. e. a. s., til þess að gera 
verkamönnum ókleift að brjóta 1. á bak aftur, 
urðu þeir að vera atvinnulausir. Undanbrögð liv. 
þm. Str. eru ekki nema skraf, og er furðulegt, 
að nokkur skuli koma með slíkar fjarstæður. Það 
var vitanlegt, að það var fleira, sem þessi hv. 
þm. var með i kollinum, og það var að nota 
vopnavald. í þeim tilgangi voru keyptar vopna- 
birgðir, sem ekki var hægt að ímynda sér, að 
ætti að nota til almennra lögreglustarfa: Fjöldi 
hriðskotabyssna, skot i tugþúsundatali og syo 
gas. Þrátt fyrir þetta hefði ekki tekizt að fram- 
kvæma 1. Það var ekki hægt að beita þessu valdi. 
Það hefði ekki verið hægt, og það hefði verið al-
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vcg tilgangslaust að fangelsa forustumenn sam- 
takanna. Það hefði t. d. ekki þýtt að taka fasta 
forustumer\n járniðnaðarmanna, og það hefði 
ekki þýtt að taka meðlimi félaganna fasta, elcki 
hefðu járnsmiðjurnar komizt í gang fyrir það, 
og það hefði ekki þýtt að fara inn á heimilin 
með byssur og gas. M. ö. o., það var ekkert vald 
til í landinu sem gat brotið verkalýðssamtökin á 
hak aftur. Og enn talaði þessi hv. þm. um, að 
liann hefði ráð. Ef nú ætti að skipta um ríkisstj., 
þar sem mér skilst, að hann ætti að vera forsrh., 
hvert er það vald, sem hann hefur þá? Ég hygg, 
að það vald sé ekki til innan lands, svo að ef 
hann viJl vera litill Mússólíni hér á landi, þá er 
ekkert vald til nema erlent vald, og ég efast um, 
að hann’ hafi skilyrði til að hafa gagn af þvi 
valdi, eins og nú standa sakir.

I’essi hv. þm. fór um það mörgum orðum, að 
kauphækkanir fyrir verkalýðinn núna væru ckki 
aðeins þýðingarlausar fyrir hann sjálfan, heldur 
lika stórhættulegar, vegna þess, að það yrði til 
þess að gera peningana verðlausa. Það er ákaf- 
lega athyglisvert að hlýða á þessi orð, cinkum á 
þessum tímum, þegar atvinnufyrirtækin ganga 
með stórgróða, og á þeim tíma, sem stríðsgróð- 
inn streymir inn i landið og það í svo stríðum 
straumum, að ef ekki er rönd við reist, munu 
koma hér svo miklar eignir á hendur einstakra 
manna, að þeir gætu ráðið lögum og lofum í 
landinu. Á þeim tíma á það að verða verkalýðn- 
um til tjóns að hækka kaupið. Mér skilst, að það 
ætti að vera verkalýðnum fyrir beztu að hafa 
kaupið sem lægst. Mér skilst, að ef ekki verður 
leiðrétting á visitöiuútreikningnum, sé kaupið 
lægra en það var fyrir stríð, auk þcss sem verka- 
lýðurinn hefur ekki bætt sér það tjón, sem hann 
beið við lækkun gengisins árið 1939.

A hvaða tima borgar það sig þá fyrir verka- 
lýðinn að fá bætt kjör og hækkað kaup? Ekki 
borgar það sig á krepputímum, því að þá er nauð- 
synlegt að lækka kaupið, svo að atvinnufyrir- 
tækin geti borið sig, samkv. kenningu hv. bm. 
Str. Þetta þýðir það, að undir núverandi þjóð- 
skipulagi er algerlega ómögulegt fyrir verkalýð- 
inn að bæta kjör sín. Þetta eru þau ákveðnustu 
dómsorð, sem hægt er að kveða upp um þetta 
þjóðskipulag. Ég veit, að í hinu kapitalistiska 
þjóðskipulagi eru ráð til þess að gera þær end- 
urbætur, sem verkalýðurinn fær, tiltölulega lítils 
virði. Það er hægt með gengislækkun og hækk- 
uðu vöruverði, en samt eru það ekki nema blekk- 
ingar út i loftið hjá þessum hv. þm., að verka- 
lýðurinn geti ekki með þvi afli, sem hann hefur 
yfir að ráða, bætt kjör sín. Segjum, að nú kæm- 
ist í framkvæmd 8 stunda vinnudagur og fyrir 
þá vinnu kaup, sem nægði til þess að framfleyta 
fjölskyldu. Með því næðust stórkostlegar kjara- 
bætur, sem erfitt væri að taka aftur.

Hér er ekki um að ræða krónutölu, heldur það, 
livað verkamaðurinn getur keypt sér fyrir kaup 
sitt. Ef visitölureikningurinn er réttur og cr 
haldið réttum, ættu að vera möguleikar fyrir þvi, 
að það kaup, sem næðist nú, gæti orðið tiltölu- 
lega fast, og svo framarlega sem aðrar orsakir 
koma ekki til greina, ætti fast kaupgjald að geta 
orðið til þess að bæta fljótlega samræmið milli- 
verðlags og kaupgjalds. Nú vitum við, að það eru

aðrar orsakir, scm vcrðiaginu ráða, og það þarf 
að finna ráð, sem draga úr hækkuðu verðlagi 
eftir því, sem unnt er.

Annars er býsna hlálegt að heyra þennan ln’. 
þm. Str. vera að tala um, að nú sé verið að gera 
peningana verðlausa og þar með að koma fjár- 
málum þjóðarinnar í öngþveiti, þvi að enginn að- 
ili í þessu landi hefur unnið jafndyggilega að 
þvi að gera peningana verðlausa eins og sú stj., 
sem þessi hv. þm. var forsrh. í. Það er ekki enn 
þá búið að gleyma þeirri pólitík, sem þessi stj. 
rak fyrir strið, hvernig hún á allan hátt gerði 
það, sem i hennar valdi stóð, til að hindra að- 
flutninga til landsins. Það er ekki heldur búið að 
gleyma, hvernig hún gerði það, sem hún gat, til 
að hindra nauðsynlegar framkvæmdir innan 
lands, áður en stríðið hófst. Ekki heldur er búið 
að gleyma þeim striðsundirbúningi hennar að 
lækka gengið og jafnframt gera stórútgerðina 
skattfrjálsa. Og ekki heldur er búið að gleyma, að 
í hyrjun stríðsins stórhækkaði hún tolla á öllum 
aðfluttum vörum, þannig að það er vitað, að ef 
þeir tollar eru afnumdir, þá væri hægt að lækka 
verð á innfluttum vörum svo mjög, að það gæti 
haft þau áhrif', að visitalan lækkaði um tugi stiga. 
Það er ekki heldur búið að gleyma pólitik þessa 
ráðh i landbúnaðarmálum, hvernig verð á land- 
búnaðarvörum hefur einhliða hækkað. Og við vit- 
um, að þessi hækkun hefur haft langmest áhrif 
til að hækka vísitöluna. Ég segi þetta ekki vegna 
þess, að það sé ekki nauðsynlegt, að bændur íái 
fyrir afurðir sínar það, sem þeir fá nú. Þeir þurfa 
að fá meira. En þegar litið er á það, að hin slæma 
afkoma bænda nú og yfirleitt nauðsynin á því, 
að verð á landbúnaðarafurðum yrði hækkað, á 
f'ætur sínar að rekja til þeirrar stjórnmálastefnu, 
sem ríkisstj. undir forustu hv. þm. Str. hefur rek- 
ið, þá furðar mann á því, að þessi fyrrv. ráðh. 
skuli vera svo djarfur að tala um ekki aðeins 
„ábyrgðarlausa pólitík", heldur „glæpsamlega 
pólitík" í sambandi við hækkun á vöruverði. 
Undir stj. þessa hv. þm. er vitanlegt, að afurða- 
salan var i því horfi, að það fer þriðja hver kýr- 
nyt í dreifingar- og vinnslukostnað, að því cr 
mjólkina snertir, og annað hvort lamb í drcif- 
ingar- og vinnslukostnað, þegar litið er til kjöts- 
ins. Og ekki nóg með það. Það er líka verk þessa 
hv. þm. og flokks hans, að landbúnaðinn vantar 
vinnuafl í sumar. Það er verk flokks haus, að 
landbúnaðurinn verður að draga saman seglin og 
landbúnaðarframleiðslan minnkar af þeim sök- 
um. Það var hægt að útvega landbúnaðinum 
nægilegt vinnuafl í sumar og hefði verið gert, ef 
hv. þm. og stj. hans og flokkur hefði ekki staðið 
í vegi. Verkalýðssamtökin buðust til að útvega 
þetta vinnuafl. Og það hefði verið gert, svo að 
fullnægjandi hefði verið. Það var vitaskuld alveg 
sjálfsagt, þegar þjóðarnauðsyn krafðist þess, að 
veita bændum aðstoð til að geta borgað sam- 
keppnisfært kaup. Og sú aðstoð í krónutali hefði 
ekki þurft að vera hærri en bændur fá nú fyrir 
fóðurbætinn. Hvort hagkvæmara er, skil ég ekki, 
að verði svarað nema á eina leið. Og svo er hv. 
þm. að tala um „glæpsamlega pólitík“ i sambandi 
við þessi mál. Ef á yfirleitt að nota orðið „glæp- 
samleg pólitík“, þá veit ég ekki, við hvaða pólitík 
slíkt orð getur betur átt en þá pólitik, sem rekin
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var af þeirri rikisstj., sem starfaði undir forsæli 
þessa hv. þm.

Ég vil leggja mikla áherzlu á það, að þessu máii 
verði mjög hraðað gegnum þingið. Það hefur ein- 
hvern tíma ónauðsynlegra mál verið afgreitt með 
afhrigðum frá þingsköpum en þetta. Ég álít, að 
það ætti ekki að vera ofverkið okkar að ljúka 
þessu máli strax á morgun. Það er engin ástæða 
að draga umr. um það, því að það vita allir hv. 
þm., að það er ekki annað að gera en afgreiða 
það eins og ríkisstj. hefur lagt til, með því að af- 
nema kaupgjaldsákvæði gerðardómsl. En eins og 
hv. 7. landsk. og hv. þm. Seyðf. tóku fram, þá er 
jafnframt álitið nauðsynlegt, að inn í þetta frv. 
verði sett ákvæði um það, að allir vinnusamn- 
ingar verði uppsegjanlegir með einhverjum á- 
kveðnum fresti og það mjög stuttum, t. d. viku. 
Því að svo framarlega sem afnám gerðardómsl. 
á að ná tilgangi sínum, verður að gera allsherj- 
ar vinnusamning um allt land. Afnám gerðar- 
dómsl. samfara þessu ákvæði hefur þann til- 
gang að afstýra' innanlandsófriði og skapa vinnu- 
frið og binda algerlega enda á þann innanlands- 
ófrið, sem gerðardómsl. hafa skapað. Þetta er 
þjóðarnauðsyn. Þess vegna þarf að hraða afgr. 
málsins og gera 1. þannig úr garði, að þau nái 
tilgangi sínum. Efa ég ekki, að það er tilgang- 
ur rikisstj., og þar af leiðandi mun hún fallast 
á, að sett verði jafnframt lagaákvæði um upp- 
sagnarfrest samninga. Samfara þessu þarf að 
endurskoða vísitöluútreikninginn. Því að skil- 
yrðið fyrir því, að tilraunin til vinnufriðar tak- 
ist, er, að kjörin, sem verða að samkomulagi 
milli vinnuveitenda og verkamanna, verði varan- 
ieg, þ. e. a. s., þó að verðlag breytist, þá breytist 
ekki kjörin, sem samkomulagið nær til.

Forseti (JJós): Ég vil benda hv. þdm. á, að það 
er tilgangur minn að ljúka umr. þessa máls, 
áður .en kl. er 7. Þó að ég hafi ekki um neitt að 
sakast við neinn þm. um þetta efni, þá er æski- 
legt, að hv. d. vildi greiða fyrir þvi.

Sigurjón Á. Ólafsson: Herra forseti! Ég get 
tekið undir það, að tilgangslaust er að halda 
langar ræður um þetta mál við þessa umr. Ég get 
einnig tekið undir, að þetta mál er þannig vaxið, 
að því her að hraða gegnum þingið. Ég fagna 
því i þeirri mynd, sem það er nú, þó að ég að 
sjálfsögðu sjái nauðsyn þess að gera á þvi breyt. 
til bóta. En ég læt þess getið, að það hefði ekki 
verið úr vegi, að stj. hefði látið það verða eitt 
af sínum fyrri verkum, eftir að hún tók við 
völdum, að afnema þessi 1. með brbl. og koma 
svo til þingsins á eftir til að fá samþykki. Ég 
býst við, ef liún hefði hnigið að því ráði, að þá 
hefði á ýmsan hátt verið nokkuð annað upp á 
teningnum i vinnumálunum heldur en nú er. En 
hæstv. rikisstj. hefur sénnilega viljað þrauka til 
hins ýtrasta til þess að sjá, hvort vonir hennar 
um, að 1. hefðu einhvern árangur, mundu ekki 
geta staðizt. Ég skal ekki fara út i það, að til- 
gangur 1., að þvi er kaupið snertir, hefur alger- 
lega verið brotinn. Og það er ekki meira en við 
Alþfl.menn hér á Alþ. sögðum, ekki aðeins á Al- 
þingi, heldur í byrjun þessa árs. Alþýðusam- 
bandið sendi ríkisstj. ályktun 4. jan, Meðal ann-

ars segir i þeirri ályktun, að ef linigið yrði að 
þvi ráði, sem þegar var farið að kvisast um, að 
hinda kaup með iögum, þá mundi stj. spilla friði 
í landinu. Þetta var fyrsta aðvörunin. En þá var 
verkalýðurinn sennilega ekki nógu stórt númer í 
hcnnar augum til þess að taka viðvörunina 
til greina. Siðan gerðist það, að Alþfl. æ ofan i 
æ aðvaraði samstarfsmenn sína i rikisstj. um, að 
háskalegt væri að ganga inn á þá braut, sem 
gengið var. A þetta benti hann mcð fullum rök- 
um og til hvers þetta mundi leiða. Og allt er 
þetta komið á daginn. Þetta var ekki gert af ó- 
þjóðhollustu. Þetta var gert af fullkominni ein- 
lægni til þess að halda uppi því jafnvægi þjóð- 
félagsins, sem nauðsynlegt er á timum sem þess- 
um, þegar alls ekki má skapast strið milli stétta.

Nú þýðir ekki að sakast um orðinn hlut, segja 
menn. Við, sem andmæltum þessu frv. á síðasta 
þingi, vormn búnir að sannfæra þm. um, að 1. 
væru ekkert annað en pappírsgagn. Og þeir voru 
sjö, segi og skrifa sjö, sem höfðu þrek til þess 
að gera þessi 1. að nafninu til gildandi. En bet- 
ur liefði farið, hefðu 1. þessi fengið að sofna sín- 
um réttláta svefni, og mundi þá horfa öðruvísi 
við en nú. En það er óhætt að segja, að enginn 
hefur háð jafnskelegga baráttu gegn þessum 1. 
eins og Alþfl. Harin hefur haft forustuna i að 
benda á hætturnar með rökum. (Rödd af þing- 
bekkjum: Voru ekki bandamenn?) Engir banda- 
menn voru um það að sýna alþm. og þjóðinni 
fram á það með rökum, hve þjóðhættuleg þessi 
ákvæði voru, og við getum verið ánægðir með af- 
stöðu okkar í þessu máli frá upphafi, þar eð nú 
eru ailir flokkar orðnir sammála um að afnema 
þessi I., nema fyrrv. forsrh., sem virðist enn þá 
eiga einhverja taug til þessa óskapnaðar. Við 
hann hefði verið ástæða að tala nokkur orð, en 
mér er óljúft að tala yfir auðum stól hans, og 
einnig fæ ég þess kost í nefndinni.

Það hefur réttilega verið bent á það, að um 
leið og kaupfestingarákvæðið er tekið úr 1., þá er 
niikill þorri verklýðsfélaganna bundinn með 
samningum um allt, sem heitir grunnkaup, a. m. 
k. til áramóta, og sennilega nokkur félög öllu 
lengur. Það er því nauðsynlegt að setja ákvæði 
inn i þetta frv., sem veitir verkalýðsfélögunum 
heimild til þess að segja upp slíkum samningum 
með einhverjum ákveðnum fyrirvara, sem ekki 
má vera mjög langur, svo að þau geti tekið til 
fljótrar athugunar þær breyt., sem nauðsyn ber 
til að gera, og til þess að skapa samræmi milli 
hinna ýmsu starfshópa og starfsstétta. Ég mun 
því beita mér fyrir þvi, að meðnm. mínir taki 
slika till. inn i frv. Ég hef ekki rætt við þá og 
skal ekki að óreyndu segja, hvaða undirtektir það 
fær. En ég gæti búizt við eftir ummælum hæstv. 
atvmrh., þó að hann að sjálfsögðu gæti ekki gefið 
ákveðin svör við fyrirspurn hv. þm. Seyðf., að 
þess megi vænta, að flokkur hans veiti þessari 
till. brautargengi. Með þvi að ég tel nauðsynlegt 
að hraða málinu gegnum þingið, er eiginlega ó- 
þarfi að halda lengri líkræðu en orðið er yfii- 
þessum ákvæðum, sem búin eru að lifa sitt feg- 
ursta og eiginlega dottin úr sögunni.

Haraldur Guðmundsson: Hv. þm. Barð. beindi 
þeirri fyrirspurn til min, hvort ég mundi fallast
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á, að húsaleigul. yrðu afnumin. Án þess að blanda 
þvi i þessar umr. nú, get ég svarað fyrir mitt 
leyti, að ég tel ekki ástandið þannig nú, að slíkt 
sé geriegt. Rökræður vildi ég geyma að taka upp, 
þangað til rætt er um annað mál, til að tefja 
ekki tímann.

Eitt atriði í ræðu liæstv. viðskmrli. verð ég að 
leiðrétta. Hann sagði á seinasta fundi, að það 
hefði verið sameiginleg stefna Alþfl. og Sjálf- 
stfl. á liaustþinginu, ég ætla 1941, að afstýra 
hækkun á grunnkaupi eftir framsóknarleiðinni. 
Þetta er aivcg rangt hjá ráðh. Alþýðuflokkurinn 
hefur aldrei ætlað sér og enn síður bundizt sam- 
tökum við annan flokk að afstýra hækkun á 
kaupi. A þingi flokksins 1940 var einmitt yfir- 
iýsing samþ. um þetta efni á þá leið, að með til- 
liti til aukinna tekna þjóðarinnar í lieild væri 
ekki næg visitöluhækkun, heldur þyrfti grunn- 
kaupshækkun að koma til. Hitt er annað mál, að 
þegar umr. fóru fram i þinginu, var það yfir- 
lýst af ráðh. Alþfk, að félögin væru bundin með 
samningum allt fram á haustið 1942, ætla ég. Af 
þeirri ástæðu var ekki búizt við kröfum frá þeim 
um hækkun á kaupi, þ. e. a. s., ef efndir yrðu á 
þeim loforðum, sem þáverandi stj. gaf um að 
halda visitölunni óbreyttri eins og hún var í okt- 
óber þá um haustið, því að það var sá grund- 
völlur, sem þessi mál voru rædd á.

Enda þótt hv. þm. Str. sé ekki viðstaddur, get 
ég ekki leitt hjá mér að mótmæla þvi, að nú- 
verandi ástand, sem hann málaði með dökkum 
litum, sé ávöxturinn af núverandi fjármálakerfi, 
sem núverandi stuðningsflokkar stj. hafi skapað. 
Allir hljóta að sjá og viðurkenna, að þær reglur 
í fjármálum og vinnumálum, sem við búum 
við, eru einmitt þær reglur og stefna, sem upp 
var tekin, þegar þjóðstj. rofnaði í janúarmánuði 
s. 1„ þegar brbl. um gerðardóm voru sett og þeir 
samningar, sem í sambandi við það voru gerðir 
um rýmkun umráða yfir stríðsgróða. Þetta var 
stefnan, sem upp var tekin, þegar samvinnan um 
þjóðstj. rofnaði, og eftir sat hv. þm. Str. sem 
forsrh. ásamt tveimur ráðh. úr Sjálfstfl. Og það 
er ávöxturinn af þessari stefnu og fjármálakerfi, 
sem hv. þm. Str. átti mestan þátt í að skapa, 
sem nú er að koma i ljós, en engan veginn á- 
rangurinn af starfi núverandi rikisstj. Því að 
eins og réttilega var tekið fram, þegar gerðar- 
dómsl. voru samin á þingi, var það sýnt, að þau 
I. voru markleysa ein. Það má kannske segja, að 
það beri vott um góða greind hjá hv. þm. Str., 
að hann taldi hyggilegra að taka ekki þátt í 
ríkisstj. iengur, eftir að hann sá, hvert stefndi 
með það „fjármálakerfi“, sem hann átti drýgst- 
an þátt í að skapa.

Annað atriði í ræðu hv. þm. vil ég aðeins 
drepa á til þess að festa í minni hv. dm. Hv. þtn. 
Str. sagði, að eitt aðalráðið til að koinast úr nú- 
verandi öngþveiti væri að ná samningum milli 
verkamanna og bænda um ákveðið hlutfall milli 
verðlags og kaupgjalds. Ég verða að segja, að ég 
harma það, að þessi hv. þm. skyldi ekki koma 
fyrr auga á þessi í mínum augum augljósu sann- 
indi. Ég er hv. þm. að miklu leyti sammála um, 
að þetta sé rétt. En þessi hv. þm. hefur ætlað sér 
með Iagaboði án nokkurs samráðs víð verka- 
lýðssamtökin að binda kaupgjald þannig að

banna allar liækkanir. Það er gleðilegt, að nú 
talar hann um að ná samkomulagi milli þeirra 
aðila, sem mest eiga undir, um eitthvert hlut- 
fall milli afurðaverðs og kaupgjalds. Ég minnist 
þess, að árið 1939 var gerður um þetta fastur 
samningur og lögbundinn, nefnilega í gengisl., að 
þær breyt., sem yrðu á kaupgjaldi verkamanna 
samkv. vísitöluútreikningi, skyldu einnig ná til 
útsöluverðs á landbúnaðarafurðum. Ég vil ekki 
fullyrða, að þetta lilutfall þá hafi verið rétt. En 
ég fullyrði, að hugsunin að baki þessa ákvæðis 
var eðlileg og rétt. Og hvatamaður þess og sá, 
sem mestu réð um, að þetta var fellt burt, var 
hv. þm. Str. Og þótt segja mætti margt fleira 
um þetta, læt ég þessar aths. nægja, með þvi 
lika, að hv. þm. er ekki mættur á fundinum.

Atvmrh. (Magnús Jónsson): Eg vil ekki tefja 
þessar umr. neitt, aðeins víkja að fáum atriðum 
í ræðum hv. þm. og man ekki til, að síðan ég 
talaði i gær, hafi fallið untmæli, sem ég þurfi að 
taka sérstaklega til meðferðar. Ég man ekki ná- 
kvæmlega, hvernig orð féllu hjá mér um það, seni 
hv. þm. Seyðf. (HG) talaði um, en þau voru í 
þá átt, að á haustþinginu var það sameiginleg 
stefna þessara flokka að aðliyllast frjálsu leiðina. 
Menn treystu því, að sú aðferðin gæti gengið 
fyrst um sinn, af því að samningar væru yfir- 
leitt i gildi og mætti telja liklegt, að þeir yrðu 
cndurnýjaðir án grunnkaupshækkana. Það var 
sameiginleg stefna að vera móti frv. þáv. hæstv. 
viðskmrh., sem fór miklu harkalegar en gerðar- 
dómsl. inn á braut þvingunarinnar.

Hv. 9. landsk., og hv. 6. þm. Reykv. raunar 
líka talaði um, að nauðsyn væri að setja i frv. 
ákvæði um, að leyft yrði strax að segja upp öll- 
um gildandi kaupgjaldssamningum. Ég vildi ráða 
þessum hv. þm. eindregið til þess að vera ekki að 
reyna til að koma þeim ákvæðum inn í þetta 
frv., því að æsltilegra væri, að þctta mál fcngi 
sem fyrst afgreiðslu og samþykki, sem virðist því 
tryggt, en síðan mætti bera hitt, sem menn eru 
ekki eins sammála um, fram í öðru frv., ef þörf 
gerðist. Það hefur verið minnzt á þá samninga, 
sem vissulega verða að taka við, þegar gerðar- 
dómur i kaupgjaldsmálum er úr sögunni, eða 
citthvað verður að koma í staðinn. En ég vil 
halda þeirri stefnu, að frjálsa leiðin sé gengin 
eins lengi og unnt er. Ég sé ekki ástæðu til að 
setja ný þvingunarákvæði í 1., fyrr en vitað er, 
að brýn þörf sé á, og það finnst mér, að þessir 
liv. þm. ættu sjálfir að skilja og sízt allra að fara 
þess á f'lot. Hitt er svo annað mál, hvort lög- 
gjafarvaldið sér sig seinna neytt til að grípa inn 
í til að hæta úr misrétti, ef það kæmi þá í ljós 
og yrði ekki lagað með frjálsu leiðinni. Frá þessu 
principi vildi ég, að n. viki ekki, þegar hún fjall- 
ar um þetta frv., livað sem lagt er til um málið 
þar fyrir utan. Hv. 6. þm. Reykv. vildi hraða 
málinu ákaflega, jafnvel svo, að því yrði lokið á 
morgun. Það hefur nú aldrei verið kailað að 
tefja mál að láta það ganga að réttuni þing- 
sköpum, og þar sem þessu frv. er tryggt fylgi, 
skiptir ákaflega litlu máli, hvort það er afgr. 
nokkrum dögum fyrr eða seinna nú, þegar hægt 
er að fara að vinna að hverju, sem gera þarf í 
sambandi við samþykkt þess.
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Flest af' þvi, sem ég gæti nú um frv. sagt til 
viðbótar, er betra að segja í n. Enginn hnútur 
er í rauninni leystur með afnámi gerðardómsl., 
en hvort afnámið leiðir til þess, að hnúturinn 
verði leystur, eða ieiðir til ógæfu, fer eftir þvi, 
hvað sett er í staðinn. Hv. þm. Barð (GJ) gerði 
ýmsar aths. í ræðu, sem hann hélt, áður en ég 
kom á fundinn. Nú hef ég rætt málið við hann, 
og munu atriðin, sem hann nefndi, verða athug- 
uð með tilliti til væntanlegra breyt. á frv. í n. 
Eg vil taka undir þá ósk hæstv. forseta, að æski- 
legt væri, að málið kæmist nú til 2. umr. og 
nefndar.

Brynjólfur Bjarnason: Út af orðum hæstv. 
ráðh. um þau tilmæli mín og annarra þm., að 
sett yrði í 1. ákvæði um, að samningar yrðu upp- 
segjanlegir með ákveðnum fresti, vil ég segja. að 
ég tel það alveg nauðsynlegt, til þess að afnám 
gerðardómsl. nái tilgangi sínum og hægt verði 
að ná þeim allsherjarsamningum, sem eru skil- 
yrði fyrir varanlegum vinnufriði. Eg segi þetta 
ekki af því, að ég geri ráð fyrir, að þessa muni 
þurfa til að koma á samningum milli vinnuveit- 
enda og helztu verklýðsfélaga í Reykjavík, en á 
mörgum öðrum stöðum þarf þess. Það er vitan- 
lega fjarstæða hjá hæstv. ráðh. að tala um þving- 
un i þessu sambandi og gefa í skyn, að báðir 
samningsaðilar gætu orðið óánægðir með upp- 
sagnarákvæðið. Óskin um það hefur þegar komið 
mjög ákveðið fram frá verkamönnum, m. a. frá 
verkamannafélaginu Dagsbrún i Reykjavík. Ráðh. 
gat þess, að til mála kæmi að setja um þetta sér- 
stök 1. Ég held, að málinu væri frekar stefnt i 
tvisýnu með því. Ég álít ákaflega mikilsvert, 
að þessu máli sé ekki stefnt í tvisýnu. Þess vegna 
leyfi ég mér að mælast mjög eindregið til þess 
við n., að hún athugi alvarlega þörfina á að setja 
þetta í 1. Ráðh. taldi síður þörf að hraða málinu 
vegna þess, að fyrir því væri ákveðinn meiri 
hl. Ég álít þeim mun minni þörf að draga það á 
langinn, og ég tel það skipta ákaflega mikiu 
máli, að samþykkt þess gangi hiklaust, svo að 
enginn afturkippur geti af þeim sökum komið í 
þær samningsumleitanir, sem þegar eru byrjaðar 
milli verkalýðsfélaganna í Reykjavík og atvinnu- 
rekenda, en höfuðatriðið er að koma á vinnu- 
friði sem fyrst, binda enda á skærurnar. Ég vildi 
mælast til þess, að rikisstj. reyndi að hraða þessu 
sem mest.

Sigurjón Á. Ólafsson: Ég gat þess i fyrri ræðu, 
að ég mundi beita mér fyrir því í n., að ákvæðið 
um almenna uppsögn samninga kæmist inn í 
þetta frv., til þess að koma i veg fyrir misrétti 
af' þeim sökum, að sum félög eru bundin samn- 
ingum til áramóta og sum kannske til 1. rnai 
1943. Ef uppsögn þeirra samninga mætti ekki fara 
fram að lögum, eru líkur til, að ekki yrði hægt 
að skapa þann vinnufrið, sem mér skilst, að allir 
telji æskilegastan. Eflaust eru að visu til at- 
vinnurekendur, sem vilja semja nú þegar, hvað 
sem uppsagnartíma líður, en það eru ekki allir. 
Tilboð hafa þegar komið fram um hækkanir, allt 
að 25% grunnkaups, og þegar samningar eru 
komnir á sums staðar og sums staðar ekki, hlýt- 
ur ófriður að vaxa cn ekki minnka, unz sam-

ræmi er komið á um allt land. Bent hefur verið 
á, hvað af því leiddi, ef kaup væri á einum staðn- 
um 50% hærra en annars staðar. Þangað mundu 
allir streyma og vandræði af hljótast. Lagaá- 
kvæði verður að fyrirbyggja þetta. Á haustþingi 
1940 var slikt ákvæði sett i gengisl. svo nefndu 
og uppsögn bundin við næstu áramót. Það cr 
okkar í n. að ræða um þetta nánar, hvort sett 
skuli ný grein eða bráðabirgðaákvæði við 1., og 
hægara er að koma þar við ýmsum rökum en hér. 
Ég óska þcss að fá að ræða þar við hæstv. atv- 
mrh. um þetta og hef þá von, að við endurskoð- 
un mólavaxta geti hann fallizt á þetta.

Atvmrh. (Magnús Jónsson): Ég vildi aðeins 
benda hv. 6. þm. Reykv. (BrB) á það, að óvana- 
legt og varhugavert er að flýta stórmálum meir 
en að réttum þingsköpum, þegar afgreiðslan er 
nú ekki aðeins viss, heldur hægt að byrja á öll- 
um ráðstöfunum, sem af samþykkt málsins leiðir, 
og er þetta dálítið annað en um mál eins og t. d, 
mat á gærum, sem siðast mála var afgreitt hér 
með skyndiaðferð. Ef þessi litla bið, sem um er 
að ræða, spillir öllum friði, hlýtur að minnka 
trú min og flestra um, að afnám gerðardómsins 
í kaupgjaldsmálum beri árangur. Ef sú púður- 
tunna er undir, er ekki hægt að semja um frið 
og gagnar þá sízt að flýta sér. En þegar við- 
horfið hefur skýrzt við umr. í nefnd og frv. 
fengið það útlit, sem 1. fá í framtiðinni, kemur 
til mála að ræða um, að þvi verði flýtt. Ég vil 
enn segja það bæði við hv. 6. þm. Reykv. og hv. 
9. Iandsk., að ég er undrandi, hvað þeir eru á- 
kveðnir í að setja skuli nýja lögþvingun inn i 
frv. Brennt barn forðast ekki alltaf eldinn. Hitt 
er annað mál, hvað gera skal, ef það kemur í 
ljós, að samningar takist raunar milli atvinuu- 
rekenda og helztu verkalýðsfélaganna, en ein- 
hverjar eftirhreytur verði víða um land, sem ó- 
samið sé um vegna þess, að eidri samningar fá- 
ist ekki endurskoðaðir, og getur þá Alþ. gripið 
inn, ef því sýnist, til að flýta fyrir jafúrétti með 
lögþvingun. Annan rétt á þvingun ekki á sér, 
bezt að þurfa hennar ekki. Vitaskuld er ég lil 
viðtals við hv. þm. um málið, hverra rök sem þá 
verða ofan á, er við ræðum það í bróðerni.

Brynjólfur Bjarnason: Mér skildist á hæstv. 
ráðh., að hann hefði aðallega það á móti ákvæði 
um uppsögn samninga, að það væri lögþvingun. 
Það ætti að vera auðvelt að uppræta þann mis- 
skilning. Ákvæðið væri sett til þess að afnema þá 
lögþvingun, sem er og mundi ella geta haldizt 
samningstímann út þrátt fyrir afnám þeirra 1., 
sem komu henni á. Afnám 1. án ákvæðis um þetta 
væri aðeins takinarkað afnám núverandi lög- 
þvingunar, og verður þá ekki séð, hvernig hægt 
er að koma á þeim allsherjarsamningum, sem 
eru skilyrði fyrir vinnufriði.

Atvmrh. (Magnús Jónsson): Þetta er nú komið 
út í hreinan orðaleik og getur þá ekki verið höf- 
uðatriði. Það er ljóst, að hvort sem samningar 
hafa verið lögþvingaðir eða ekki, geta aðilar nú 
komið sér saman um endurskoðun þeirra án 
þvingunar, og það er aðalatriðið. Æskilegast er, 
að þessir aðilar komi sér saman sjálfir. Hvorugur
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aðilanna á sök á lögþvinguninni, heldur væri það 
Alþ, Frjálsir samningar eru hafnir. Alþ. bíður 
þess að sjá, hvort þeir ná ekki árangri án nýrrar 
lögþvingunar. (BrB:: Það er vitaskuld i því til- 
felli þvingun gagnvart öðrum aðilanum.)

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 10 shlj. atkv. og til 

allshn. með 11 shlj. atkv.

Á 9. fundi í Ed., 18. ágúst, var frv. tekið til 2. 
umr. (A. 7, n. 62 og 66).

Forseti (JJós): 7. niál cr tekið af’ dagskrá 
samkv. tilmælum hæstv. rikisstj.

Sigurjón Á. Ólafsson: Það væri mjög æskilegt, 
ef hæstv. forseti sæi sér fært að hafa síðdegis- 
fund um þetta mál, því að mikil nauðsyn er 
á, að því verði hraðað.

Forsrh. (Ólafur Thors): Vissulega þarf að 
hraða þessu máli, en ég veit, að frsm. bæði meiri 
og minni hl. allshn. eru bundnir frá þessum tíma 
þar til kl. 6% e. h., og þess vegna þyrfti að halda 
fund hér um þetta án þeirra, sem ég tel ekki 
fært.

Forseti (JJós): Ég vildi gjarnan verða við til- 
mælum hv. 9. landsk., en eins og hæstv. forsrh. 
Ihefur skýrt frá, þá eru frsm. meiri og minni hl. 
allshn. bundnir, og þess vegna verð ég að taka 
málið af dagskrá.

Á 10. fundi í Ed., 19. ágúst, var frv. aftur tekið 
til 2. umr.

Frsm. meiri hl. (Bjarni Benediktsson): Meiri 
hl. allshn. hefur orðið sammála um að leggja til, 
að frv. þetta verði samþ.; en hún hefur þó til 
athugunar fram til 3. umr. brtt., sem til greina 
hefur komið að bera fram. Þó get ég lýst yfir 
þvi nú þegar, að ég get ekki fallizt á það, sem 
hér hefur verið rætt um, að ákvörðun verðs á 
landbúnaðarafurðum verði lögð undir dómnefnd- 
ina. Hitt er til athugunar, hvort fært þykir að 
hcimta niðurfall gerðra samninga, og er ég ekki 
reiðubúinn að taka afstöðu til þess móls að svo 
stöddu.

En meiri hl. n. hefur orðið ásáttur um að 
mæla með frv., þó að ég geri ráð fyrir, að þar 
liafi nokkuð ólíkar forsendur komið til greina. 
Það er vitað, að form. allshn., hv. 9. landsk., hef- 
ur alltaf verið þessari löggjöf andvígur og talið 
hana til ills eins. Hann hefur því aðeins fram- 
fylgt fyrra áliti sínu með því að greiða atkv. 
með frv.

Hins vegar taldi ég i fyrstu þessa löggjöf nauð- 
synlega. Ég var þeirrar skoðunar, að óhjákvæmi- 
legt væri, að ríkisvaldið hefði íhlutun um þessi 
mál. Má þvi segja, að hér sé um afstöðubreyt. 
hjá mér að ræða, er ég vil nú samþ. þetta frv. 
En því er þó ekki að neita, að margt hefur 
breytzt, siðan 1. voru sett, og er nú svo komið, 
að ég tel ekki hægt annað en fella þessi fyrir- 
mæli úr gildi. Ég verð að visu að telja, að al-

menningi sé nokkuð tvisýnn hagur að þeim 
kauphækkunum, sem nú eru allar líkur til, að 
hann fái, og fell ég ekki frá því, þó að ég sé því 
nú meðmæltur að láta 1. niður falla. Játa ég þó, 
að atvinnuvegirnir eru nú færir um að greiða 
þetta kaup, a. m. k. höfuðatvinnuvegir lands- 
manna. Það er vitað, að sjávarútvegurinn er nú 
svo stæður, að hann getur staðizt við að greiða 
hækkað kaup, og vitanlega hlýtur landbúnaður- 
inn að fá hækkað afurðaverð sitt, eftir því sem 
kaup hækkar. Það eru aðrar ástæður, sem valda 
því, að ég og við sjálfstæðismenn teljum þessar 
kauphækkanir varhugaverðar. í fyrsta lagi ótt- 
umst við, að allar kaupbætur muni éta sjálfar sig 
upp og verða frekar blekking en veruleiki, með 
því að allar innlendar afurðir muni hækka að 
sama skapi. Og í öðru lagi erum við minnugir 
þeirra vandræða, sem voru hér á landi fyrir 
styrjöldina. Þá sýndi reynslan, að atvinnuveg- 
irnir voru ekki færir um að gjalda það kaup, sem 
þá tíðkaðist, og mundu þeir þá enn síður reyn- 
ast þess megnugir að greiða það kaup, sem nú 
er goldið eða meira, ef sama ástand skapaðist á 
ný. Það er óttinn við það, að eftir styrjöldina 
kunni að sækja aftur í sama horf, sem veldur því, 
að við höfum viljað halda kaupgjaldi og verð- 
lagi í sem föstustum skorðum. Við liöfum því 
fekki talið æskilegt að taka til skipta meðal al- 
mennings allan þann striðsgróða, sem safnazt 
hefur inn í landið. Við höfum talið, að nokkurn 
hluta hans bæri að nota til þess að tryggja at- 
vinnureksturinn i framtíðinni, og yrði þá að vera 
svo vel um búið, að cngin hætta væri á, að þeim 
fjármunum yrði varið til annars. Hins vegar 
töldum við ekki óeðlilegt, að ríkið tæki allveru- 
legan hluta af þessum gróða og geymdi til erfiðu 
áranna, sem við óttumst, að koma muni. Það 
má reyndar segja, að óvist hefði verið, hvernig 
slikar ráðstafanir hefðu tekizt, því að fram- 
tíðin verði ekki að öllu leyti dæmd eftir for- 
tíðinni. Tíminn eftir styrjöldina getur orðið allt 
annar en árin fyrir stríðið, og er ekki ólíklegt, 
að almenningur hér muni geta átt við betri lífs- 
kjör að búa eftir stríðið en áður, eða það skyld- 
um við vona. Það er því engan veginn öruggt, 
að af kauphækkununum nú hljóti að leiða ó- 
farnað, þó að við höfum óttazt það, og það er 
a. m. k. Ijóst, að hvernig sem þessi stríðsgróði 
skiptist innan lands, þá fer hann ekki út úr 
landinu. Ef hann skiptist að miklu leyti milli al- 
mennings, þá getur hann eftir það geymzt í vasa 
almennings hér innan lands í stað þess að safn- 
ast í sjóði hjá atvinnufyrirtækjum og hinu op- 
inbera, svo sem ætlað hafði verið. Á það hefur 
verið bent, að hæpið sé að gera of mikið úr 
gildi sjóðamyndana, reynslan hafi orðið sú, að 
fé hafi verið dregið út úr fyrirtækjum, þó að til- 
ætlunin hafi verið að koma í veg fyrir, að svo 
yrði, og erfitt muni að búa svo um með 1., að 
séð verði við öllum leka. Og þá má benda á það, 
að fjármálastjórnin i tið Framsfl. var ekki slík, 
að hún væri líkleg til að auka trú almennings á 
gildi fjársöfnunar, þvi að óneitanlega gætti þar 
allmikillar óráðsiu um meðferð opinbers fjár, 
og var yfirleitt meira hirt um flokkshagsmuni í 
því efni en alþjóðarhag.

Það var þvi ekki undarlcgt, að gerðardómsl.
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mættu allmikilli andúð allt frá upphafi. Með 
þeim voru lögð höft á grunnkaupshækkun. Þrátt 
fyrir þau höft mátti samt hækka kaup til sam- 
ræmis og lagfæringar og þess, sem ákveðið var, 
að kaupgjald skyldi hækka í samræmi við dýrtið- 
ina. Þetta hvort tveggja hafði áunnizt fyrir at- 
beina Sjálfstfl., því að Framsfl. lagði til að 
festa kaupið algerlega með 1. og banna alla kaup- 
hækkun þrátt fyrir vaxandi dýrtið. Við sjálf- 
stæðismenn sáum, að slík fyrirmæli væru allt of 
ströng, og töldum, að þau hlytu að falla um sjálf 
sig, enda hefði ekkert réttlæti verið i sliku. Við 
töldum, að frekar væri ratað rétt meðalhóf með 
brbl. um gerðardóm í kaupgjaldsmálum, sem 
gefin voru út eftir áramótin. Þó var auðvitað 
frá upphafi ljóst, að mikil vandkvæði mundu 
verða á framkvæmd þessara 1., og að þau mundu 
ekki koma að gagni, nema það tækist að sanu- 
færa almenning um, að þau mundu verða hon- 
um til góðs. Og auðvitað var það erfitt hlutverk 
að eiga að sannfæra menn um, að þeim bæri að 
leggja á sig þá fórn að afsala sér miklum grunn- 
kaupshækkunum nú fyrir óvissa framtíðarhags- 
muni. Þetta hlaut að verða þvi erfiðara sem 
sumir af forgöngumönnum þessara 1. eins og 
t. d. fyrrv. forsrh., núverandi hv. þm. Str., gerðu 
sér leik að þvi að ögra landsmönnum og hleypa 
illu blóði i menn, eins og fram kom i hinni al- 
kunnu nýársræðu hans, og var þó sú ræða ekk- 
ert einsdæmi, heldur eitt dæmi af mörgum um 
ofstopa þann og óbilgirni, sem ráðh. Framsfl. 
hafa sýnt og gert hefur það að verkum, að allur 
almenningur var farinn að telja fylgi þeirra við 
mál sönnun þess, að málið væri illt. Síðari fram- 
koma þessara manna hefur fært sannanir fyrir 
því, að alþýða manna hefur ekki haft með öllu 
rangt fyrir sér í þessu. Þetta gerði andstæðing- 
um málsins auðveldara að vekja þegar í upphafi 
sterka öldu gegn því, og nutu þeir til þess nokk- 
urra forréttinda um blaðaútgáfu. Sú samvinna 
við launþegana um framkvæmd 1., sem nauðsyn- 
leg hefði verið, fékkst því aldrei.

Það er auðvitað rétt, að sú mikla peningavelta, 
sem hér er nú, getur verið ærið varhugaverð. 
En það dugir ekki í því sambandi að vitna ein- 
göngu til þess, hvernig striðsþjóðirnar fari að 
og hvaða ráðum þær beiti til þess að ráða bót á 
vandkvæðunum, því að annað hlýtur að nokkru 
að gilda um okkar þjóðfélag, þó að það verði 
vitanlega fyrir miklum áhrifum af stríðinu. Þó 
að við höfum skaðazt um sumt á ófriðnum, hefur 
hann ekki valdið okkur fjárhagstjóni. Þær þjóð- 
lr, sem eiga i styrjöld, tapa daglcga fjármunum 
og mönnum og verða sífellt fátækari.

Hið gagnstæða hefur átt sér stað hér. Enn hef- 
ur ófriðurinn haft i för með sér fjárhagslegan 
gróða fyrir okkur. Það er því augljóst mál, að 
sömu aðferðir eiga ekki að öllu leyti við hér á 
landi eins og með styrjaldarþjóðunum, og það 
er engan veginn víst, að úrræði þeirra þjóða 
henti okkur, þó að þau séu jafnvel óumflýjan- 
leg nauðsyn styrjaldarþjóðanna.

Það var vitanlegt, en þó ekki tekið nóg tillit 
til þess, að dvöl hins erlenda setuliðs hlaut að 
hafa ósegjanleg áhrif i för með sér á fjármála- 
kerfi þjóðarinnar, og á meðan slíkt uppboð var á 
vinnumarkaðnum, sem af setuliðsframkvæmdum

hefur leitt, var ekki hægt að standa á móti kaup- 
hækkunum nema með samþykki verkalýðsins. 
Ég skal játa það, að það voru ekki einungis 
verkamenn, sem áttu þátt i þvi, hvernig fór, þvi 
að atvinnurekendurnir, margir hverjir, fóru ekki 
síður í kringum 1., og gerðu þeir sitt til þess, að 
1. urðu að engu, með því að vera með yfirboð til 
verkamanna, sem tóku við þeim, sem vonlegt 
var.

Nú er það vitað mál og þarf ekki margt um 
það að segja, að einn helzti erfiðleiki löggjafans 
er, cf eigi næst samvinna við þá, sem við 1. hans 
eiga að búa, svo að þeir vilja ekki þýðast þau, og 
er þá oft gripið til þess úrræðis að beita kúgun, 
einræði og ofbeldi, eins og við þekkjum mörg 
dæmi til. Því er ekki hægt að neita, að stj. gerði 
sér i þessu efni það Ijóst strax í upphafi, að sam- 
vinnu þurfti við þá, er áttu við þessi 1. að búa. I
4. gr. 1. eru verkföll og verkbönn bönnuð, og nær 
bannið einnig til þeirra, er hafin eru. Þetta segir 
þar berum orðum. Engu að síður vita allir, að 
verkföll stóðu yfir 8. jan., er 1. voru gefin út, og 
það leið langur tími, þangað til þeim var af létt. 
Ég hygg, að það muni hafa verið um 30. jan. s. 1., 
sem járniðnaðarmenn sömdu við vinnuveitendur 
um kaupið, sem gerðardómurinn 2—3 dögum 
síðar samþykkti með þeim áhrifum, að grunn- 
kaup járniðnaðarmanna hækkaði a. m. k. um 8%. 
Nú lialda Framsfl. og hæstv. fyrrv. forsrh. því 
fram í nál. allshn., að borið hefði að hækka ekki 
grunnkaupið, en á meðan hv. þm. Str. (HermJ) 
sat að völdum fyrir hönd sins flokks, þá lét hann 
það samt viðgangast, að grunnkaupið hæklsaði 
um 8%, eins og ég gat um. En deilunni um kaup- 
gjaldið var ekki þar með lokið. Ég hygg, að það 
hafi ekki verið fyrr en 10. febr., er prentarar 
sömdu við atvinnurekendur, og allan þann tíma 
sat að völdum sama stj., sem 1. hafði sett, og 
hafði ekki i frammi neinar þær þvingunarráð- 
stafanir gagnvart verkfallsmönnum, er 1. heimil- 
uðu, að gerðar væru, og beinlínis bar skylda til að 
gera, ef framfylgja átti 1. út i yztu æsar, en ekki 
fara samkomulagsleiðina. Síðan tala þeir, sem þá 
stjórnuðu, um það sem það hefði ekki þurft að 
vera neinum vandkvæðum bundið að framfylgja 
1.! Eftir þvi sem hv. þm. Str. talar nú, hefði mátt 
ætla, að hann skirrðist ekki við að beita þeiln 
viðurlögum, er 1. heimiluðu. En hann hefur séð 
það þá, eins og allir aðrir voru sammála um, að 
með þvi móti hefði verið stefnt út í enn meira 
öngþveiti og heinan voða, þar sem það er vitað 
mál, að gerðardómsl. voru þverbrotin af verka- 
mönnum og atvinnurekendum frá upphafi. Það 
er og kunnugt, að sú stj., er hv. þm. Str. veitti 
forustu, hækkaði verulega vegavinnukaupið með 
hæpinni heimild, og á vorþinginu gerðu fram- 
sóknarmenn ráð fyrir því, að næsta sumar yrði 
að greiða miklu hærra kaup í sveittlnum en áður 
hafði verið. — Þannig má lengi telja, hvernig 1. 
þessi voru brotin og látið niður falla að fram- 
fylgja þeim af þáverandi forsrh.. Hví er svo þessi 
maður, hv. þm. Str., að segja, að svo og svo 
hefði átt að fara að til að framfylgja 1.? Hvers 
vegna gerði hann það þá ekki sjálfur, á meðan 
liann sat i ráðherrastóli og hafði aðstöðu til að 
framkvæma það, cr hann nú vill vera láta, að 
hcfði þurft að gera? Ég get ekki hetur séð en að



63 Lagafnunvörp samþykkt. 64
Dómnefnd í verðlagsmálum.

með þessu háttalagi sé hann beinlínis að ásaka 
sjálfan sig í þessu máli.

Þrátt fyrir allt tel ég, að gerðardómsl. hafi 
gert visst gagn um skeið og haldið dýrtiðinni 
niðri og séu þvi ekki að ófyrirsynju sett og nafi 
verið nauðsynleg tilraun til þess að sporna við 
dýrtíðinni, en lífið sjálft hafi brotið af sér 
og gert að engu, því að i lýðræðisþjóðfélagi er 
ekki hægt að fylgja þeim ]., sem fólkið vill ekki 
þýðast, og nægir í því sambandi að minna á 
bannl. til frekari skýringar. Hæstv. núv. ríkissíj. 
hefur þvi ekki gert annað en að draga ályktun 
af reynslunni með frv. þessu. Hún horfist í augu 
við sannleikann í þessu máli, að 1. gátu ekki orð- 
ið til þess, er ætlazt var til, hefur karlmennsku 
til að viðurkenna það og nema þau burtu og taka 
til annarra ráða, er almenningur sættir sig við. 
Hér verður fyrst og fremst að stöðva verðhækk- 
unarölduna með samtakamætti almennings i 
landinu, og því verður að ryðja hindrunum, er 
standa i vegi, burtu og afnema þessi 1. Það verð- 
ur að koma á frjálsu samkomulagi við aðilana, 
er við 1. eiga að búa, um að kaupgjaldinu ver'ði 
komið á fastan grundvöll.

Hv. þm. Str. var í gær að kenua okkur nýju 
þm. rétta þingsiðu. Það kom að vísu upp úr kaf- 
inu, að þetta áttu að vera einhverjir nýir siða- 
lærdómar hjá þessum hv. þm., en ég verð að 
segja það, að mér finnst það koma úr hörðustu 
átt, að slikt komi frá honum. Ef honum er al- 
vara með siðabótina, hefði honum verið nær að 
beita sér fyrir henni, á meðan völd hans voru 
meiri en nú. Það er þá liklega einn þáttur hans i 
nýju siðabótinni á þingi, að ekki er hægt af nál. 
hans um frv. að sjá, hvort hann er með eða 
móti frv. Af því nál. má helzt ráða, að liann sé 
að ásaka fyrrv. samstarfsmenn sína en að þvo 
sjálfan sig, sem þó allt lendir öfugt í liöndun- 
um á lionum. I byrjun nál. segir hann: „Með frv. 
þessu, ef að I. verður, eru allar skorður burtu 
teknar, er reistar hafa verið gegn vaxandi dýr- 
tíð.“ En i niðurlagi nál. segir: .gerðardómsl.
cru í höndum núverandi ríkisstjórnar gagnslaus 
með öllu, og sízt til bóta að halda þeim i gildi 
að nafninu til, svo sem stjórnarfarinu og fram- 
kvæmd 1. er nú háttað“. Ef niðurlagið er rétt, þá 
sjá allir, að það stangast við byrjunina og hvort 
tveggja fær ekki staðizt. Eftir þessu er allt þar á 
milli. Alllt stangast hjá hv. þm. Str. Hann gerir 
sér leik að þvi að skella skuldinni á fyrrv. sam- 
starfsmenn sína í ríkisstj., en ég hef sýnt fram á 
það með rökum, að hann átti sinn þátt í þvi að 
brjóta niður 1., m. a. með því að framfylgja þeim 
ekki til hins ýtrasta, sem ég get þó alls ekki iáð 
honum né ætlazt til, að hann gerði annað en að 
beygja sig fyrir þvi almenningsáliti, er braut 1. 
niður. En seinna, þegar liann er farinn frá völd- 
um, ræðst hann á fyrri samstarfsmenn sína fyrir 
að framfylgja ekki þeim lögum, sem hann sjálfur 
sá og í framkvæmd sýndi, að var ekki hægt að 
framfylgja.

Annars er dálítið gaman að athuga þetta nál. 
hv. þm. Str. Hann segir, að þrennt hafi þurft að 
gera í sambandi við gerðardómsl.: I fyrsta lagi 
að semja við hinn erlenda her um fækkun manna 
í setuliðsvinnunni. I öðru lagi að takmarka sem 
mest, að striðsgróðinn léki laus og margfaldaði

peningaveltuna, og í þriðja lagi, að rikisstj. afl- 
aði sér heimildar til þess að takmarka óþarfar 
framkvæmdir. Ég skal koma að þvi, að hverju 
leyti þetta er rétt, en mér er spurn: Hví fram- 
kvæmdi hann ekki þetta, á meðan hann hafði oð- 
stöðu til þess? Hvern er hv. þm. Str. að ásaka 
hér, ef ekki sjálfan sig fyrst og fremst? Sann- 
leikurinn er sá, að málið var ekki nógu glöggt 
séð fyrir, en það er hreinskilnara og karlmann- 
legra að játa, að sér hafi skjátlazt, en segjast á 
eftir hafa séð ófarnaðinn fyrir án þess að haf- 
ast að til þess að hindra hann.

Hitt er og einnig rétt, að menn hugleiði, hverj- 
ar þær ráðstafanir eru, sem hann telur, að þurft 
hefði að framkvæma samhliða gerðardómsl. Um 
leið og átti að takmarka óþarfa framkvæmdir og 
viðhafa kaupbindingu, átti að koma á vinnu- 
skyldu eða þvingun. Ef menn vildu ekki sætta 
sig við þetta, hvað átti þá að gera? Átti þá að 
beita valdi? Hæstv. fyrrv. forsrh. minnist reynd- 
ar ekki á það, hvað þá ætti til bragðs að taka, 
en öll rökfærsla hans nú leiðir óhjákvæmilega 
til þess, að svo hefði orðið að fara að.

Það væri dálítið fróðlegt að vita, hverjar þær 
framkvæmdir eru, sem takmarka átti að ráði hv. 
þm. Str. Jú, hann mun svara því til, að takmarka 
hefði átt eitthvað að húsabyggingum.

En það vill svo til, að ég get fullyrt, hvað sem 
þessum villubyggingum í Rvik líður, þótt hætt 
hefði verið við þær, þá hefði það engin áhrif 
haft á vinnuspursmálið, því að það hefði ein- 
ungis leitt til þess, að því byggingarefni, sem 
þangað fór, hefði verið varið á annan og ég vil 
segja skynsamlegri hátt. Segja má, að það hafi 
verið yfirsjón að taka ekki til opinberrar ráð- 
stöfunar allt byggingarefni, sem til landsins hef- 
ur flutzt, frá því að styrjöldin hófst. En ef svo 
er, þá er það yf'irsjón, sem við getum allir á- 
sakað okkur jafnt um.

Það er vitað, að það liefði verið byggt úr öilu 
byggingarefni, sem til landsins hefur flutzt. ef 
ekki hcfði átt að banna allra nauðsynlegustu 
byggingar. Ég lield, að ég fari ekki með neitt 
launungarmál, þó að ég segi frá, að eftir þessi 
samtöl við setuliðið i vor, sem vitnað hefur verið 
í, áttu sér stað, var sérstaklega talað um, að viss- 
ar byggingar yrðu bannaðar, og það voru engar 
óþarfa byggingar. Það var snúið sér til borgar- 
stjóra og sagt, að það væri óþolandi á slíkum 
tímum að ráðast í þær ibúðabyggingar, sem bær- 
inn hafði fyrirhugað úti á Melum og Laugarnes- 
barnaskólann. Þetta voru þær óþarfa fram- 
kvæmdir, sem átti að koma í vcg fyrir. Það var 
þegar hægt að benda á, að Laugarnesbarnaskól- 
inn var sú bygging, sem sízt sat á setuliðinu að 
banna, vegna þess að bygging hans er ekki sizt 
nauðsýnleg vegna þeirra aðgerða, sem setuliðið 
hefur haft í frammi, þar sem það hefur látið rifa 
mikinn hluta bæjarhverfisins í Skerjafirði og 
þær byggingar hafa verið fluttar inn í Laugar- 
nes, en auðvitað er þýðingarlaust að koma upp 
ibúðarhúsum, ef skólahús fylgir ekki þar mcð. 
Um íbúðarhús bæjarins er það að segja, að vegna 
utanaðkomandi atvika verður þar hægt miklu 
minna að gera en við vildum og nauðsynlegt 
væri. Ég vil segja það hreinskilnislega, að ég geri 
ráð fyrir, að það reynist fullerfitt að ráða fram
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úr þeim geigvænlegu húsnæðisvandræðum, sem 
við verðum nú að berjast við og erum varnar- 
lausir gegn, þó að ekki hafi verið stöðvaðar þær 
húsbyggingar i bænum, sem hafa þó átt sér stað 
siðasta sumar.

Ég veit ekki, hvort ég á að fara að eltast mikið 
við það, sem hv. þm. Str. hefur sagt, en ég lel 
þó rétt að láta það ekki með öllu ómótmælt, sem 
hann hefur sagt um sögulegan aðdraganda þessa 
máls i nál. sinu. Hann segir þar t. d., með leyfi 
hæstv. forseta:

„Seint á árinu 1940 voru stjórnmálamenn al- 
mennt þeirrar skoðunar, að okkur íslendingum 
bæri að haga fjármálum okkar þannig, líkt og 
aðrar þjóðir, að kaupgjald og föst laun ættu tæp- 
ast að hækka i samræmi við dýrtíðarvísitöluna." 
Hann hefur sjálfur áður lýst yfir, að hann haíi 
talið þetta. En ef hann áleit þetta þá, hvers 
vegna lét hann engan heyra þetta þá? Hvers 
vegna gerði hann þá þvert á móti því, sem hann 
áleit, að hafi verið rétt? Hann var sjálfur for- 
seti rikisstj., sem beitti sér fyrir, að kaupbind- 
ingarákvæði gengisl. var fellt úr gildi i árslok 
1940, en það var öllum ijóst, sem til þekktu þá, 
að það hlaut að leiða til þess, að full dýrtíðar- 
uppbót yrði greidd. Ég tel sanngjarnt, að full 
dýrtiðaruppbót sé greidd, en ég tel, að maðurinn, 
sem hefur átt mest ailra þátt i því, að full dýr- 
tíðaruppbót hefur verið greidd, eigi ekki að koma 
á eftir sem yfirspekingur og segja, að rangt hafi 
verið að fara þá leið, sem hann hafði forustu 
fyrir, að farin var. Það verður að vera eitthvert 
samræmi milli þeirra gerða, sem menn hafa 
framkvæmt, og þess, sem menn segjast hafa séð 
fyrir, meðan þeir voru að framkvæma verkið.

Hann segir enn fremur: „En um áramótin 1940 
-Ml tckur þessi hugsunarháttur að láta undan 
síga fyrir áróðri, sem ekki studdist við neina 
fjármálaþekkingu." Hvcr beitti sér fyrir, að látið 
væri undan siga nema hæstv. forsrh., sem lét 
fella þetta ákvæði úr gildi? Ég tel, að rétt hafi 
verið að fella þessi ákvæði úr gildi, og vafa- 
samt, hvort þau hefðu staðizt, þó að þau hefðu 
verið í gildi, en maðurinn, sem heitti sér fyrir, 
að þetta væri gert, getur ekki verið þekktur 
fyrir að segja annað eins og hv. þm. Str. hefur 
gert í þessu nál.

Saga dýrtíðarmálanna er að öðru leyti svo 
kunn og hefur svo oft verið rædd, að ég t<*I 
ekki þörf á að rekja hana hér, en fyrrv. forsrh. 
mætti ósköp vel minna á, hvernig hann kom frim 
á haustþinginu síðast, þegar hann fyrst ber fram 
frv. um algera kaupbindingu i stj., siðan fellst 
hann á í stj. að falla frá þvi, að þetta frv. verði 
borið fram, og samþykkir, að hin svokallaða 
frjálsa leið verði farin, en leggur þar á eftir svo 
mikið kapp á, að kauphindingarleiðin verði farin, 
að hann segir af sér hiklaust, ekki af' þvi að stj. 
vilji ekki taka leiðina til athugunar, heldur af 
því, að menn vilja ekki fallast á hana umsvifa- 
laust og bera hana fram sem stjórnarfrv. For- 
ustumaður þingsins hleypur frá öllu, meðan 
stríðið stendur, ekki af því að liann sjái sitt ó- 
vænna, heldur af því, að hann hefur rekið sig á, 
ckki i fyrsta og ekki i síðasta skiptið, að ráðið til 
að koma málum fram er ekki að koma með hnef- 
ann að mönnum og hóta mönnum öllu illu, ef
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ekki er undan lótið. Og þegar þingið hefur þann- 
ig orðið sér til vafasams sóma, hæstv. stj. enn 
þá minni og hæstv. forsrh. þó minnsts, þá tekur 
hann af'tur við völdum, cn lýsir yfir um leið, að 
hann sé ábyrgðarlaus, — einstæð yfirlýsing —, 
óheimil yfirlýsing eftir okkar stjórnskipunar- 
lögum og ósamboðin manni, sem hefur að baki 
sér svo langan stjórnarferil sem þessi maður 
hefur. Hann segist samt ætla að framfylgja því, 
að vcrðlag standi í stað þangað til á vetrar- 
þinginu, en beitir sér svo næsta dag fyrir þvi, að 
verð á nokkrum hluta landbúnaðarafurða hækki, 
ef til vill með réttu, en hann gerði það með þeim 
hætti og því offorsi, að það hlaut að mæta and- 
úð og óþarfa ágreiningi, þvi að formaður mjólk- 
urverðlagsnefndar var látinn ganga svo langt i 
ofstopa sinum, að nm. i mjólkurverðlagsnefnd er 
neitað um einnar klukkustundar frest til að lesa 
þau gögn, sem lágu frammi um málið.

Þá er eitt atriði, sem gaman væri að fá vitiir 
eskju um. Hann er i nál. sinu með aðdróttanir 
um,að skattal. séu nú ekki heiðarlega framkvæmd. 
Það er ómögulegt að skilja orð hans öðruvisi en 
sem beinar aðdróttanir til þeirra embættismanna, 
sem hér eiga hlut að máli, um að nú eigi sér 
stað óheiðarleg framkvæmd skattamálanna. Mað- 
ur mundi ekki láta sér bregða við, þó að slíkt 
kæmi i Tímanum eða öðru pólitisku blaði, en 
maður, sem i sjö ár hefur gegnt dómsmálaráð- 
hcrraembætti, er ekki þekktur fyrir að láta sér 
slik orð um munn fara, nema hann láti koma 
fram, hvað það er, sem hann á við og gefur hon- 
um tilefni til að segja, að skattal. séu óheiðar- 
legar framkvæmd en þegar hann var við völd, 
og liggur þá næst að spyrja, en honum næst að 
svara, þar sem vitað er, að allur þorri, ef elíki 
liver einasti embættismaður, sem framkvæmir 
nú skattal., er skipaður af honum sjálfum eða 
þeirri stj., sem liann veitti forstöðu, eða a. m. k. 
menn, sem hafa haft með þessi mál að gera i 
þessi sjö ár, sem hann hefur verið við völd, 
hvort þar séu einhverjir, hem hann hefur reynt 
að óheiðarleik i framkvæmd, eða þessu er kastað 
fram til að vekja tortryggni og úlfúð. Ég tel al- 
veg ósæmilegt að segja svona lagað, ef engar 
staðreyndir eru á bak við, en þingið og þjóðin 
öll lieimtar að fá að vita það.

Að lokum vil ég segja, að það er vissulega 
crfitt að ráða fram úr þessari dýrtíð i verðlags- 
og kaupgjaldsmálum, og hefur fleirum en okkur 
íslendingum orðið hált á þvi, og hafa þó þar 
verið allt aðrar og betri ástæður en við höfuin 
nú við að etja, þar sem nú er hér i landi fjöl- 
mennt setulið frá miklu rikari og mannfleiri 
Iöndum, sem velta hér inn, miðað við okkar 
mælikvarða, óstöðvandi gullstraumi, auk þess 
sem afurðir landsmanna seljast háu verði. Það 
er von, að taki nokkurn tima að átta sig á þeim 
viðfangsefnum og brautin verði ekki alveg bein, 
sem farin er til þess að ráða fram úr vandræð- 
unum. Það er rétt, að við sjáum, að svona er það 
og svona hlýtur það að vera. En reynslan er 
nægilega búin að kenna okkur, að fram úr þessu 
verður ekki ráðið nema með góðri samvinnu 
þeirra, sem við þessi 1. eiga að búa, bæði at- 
vinnurekenda og verkalýðs, og einnig ekki van- 
þörf á, að stjórnmálaflokkarnir gætu sameinazt
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um það betur og meir en verið hefur fram til 
þessa. Ég vil mega gera það að ósk minni, og í 
þeirri ósk er þá ekki hvað sízt fólgið, að því- 
líkur málflutningur og frásögn af þvi, sem gerzt 
hefur, sem hv. þm. Str. hefur látið sér úr penna 
detta, að slíkt hætti, hverfi úr sögunni, svo að 
ekki sé verið að magna f'jandskap í erfiðleikun- 
um, svo að hann verði meiri en þarf að vera, 
eins og þessi hv. þm. og flokksmenn hans óneit- 
anlega virðast nú gera sér leik að.

Frsm. minni hl. (Hermann Jónasson): Háttv. 
frsm. meiri hl. er víst að flýta fyrir gangi mála 
gegnum þingið samkv. óskum og yfirlýsingum, 
sem hafa birzt i stjórnarblöðunum undanfarið, 
og er nú búinn að tala um málið nokkuð á ann- 
an klukkutima. Ég hygg, að það sé nokkuð ein- 
stök málsmeðferð á Alþ., þegar stuðningsmenn 
stj. eru að tala um, að nauðsynlegt sé að flýta 
•fyrir málum gegnum þingið og byrja svo, áður 
en andstæðingarnir láta nokkuð til sín heyra, að 
ráðast á þá með offorsi og skömmum um allt 
milli himins og jarðar, sem mundi áreiðanlega, 
ef þvi væri svarað orði til orðs endast til þess að 
ræða um það í nokkra daga, og enda svo ræðu 
sína með ósk um, að flokkarnir geti staðið sam- 
an um málin og látið sér koma betur saman en 
verið hefur hingað til. Þetta er satt að segja al- 
veg táknrænt fyrir þann stjórnmálaf’lokk, sem nú 
fer með völd. Annars get ég vel skilið, að það 
nál., sem ég hef látið frá mér fara sem lýsingu 
á því, hvernig hann hefur farið með þetta mál, 
komi við taugakerfi manna, sem virðast ekki 
vera allt of taugastyrkh' þessa dagana, og gripið 
til ýmissa úrræða, sem minna nokkuð mikið á 
Pílatusarþvott.

Þá er það þessi dæmalausa ræða hv. frsm. 
meiri hl., sem ég mun nokkuð víkja að, þó að ég 
geri það i svo stuttu máli sem mér er unnt. Það 
er ekki nema um tvennt að gera hjá þessum hv. 
frsm. Annað hvort fer hann með vísvitandi ó- 
sannindi i þessu máli eða hann þekkir alls ekki 
það, sem hefur gerzt í málinu undanfarna mán- 
uði, sem ég vil álíta sennilegra.

Hann hóf mál sitt á því, að erfitt væri að 
semja tryggar reglur um varasjóði. Þetta er eitt 
af því fúa, scm ég er honum sammála um, en það 
verður ekki fært í lag, fyrr en þeirri dauða- 
siglingu er lokið, sem nú er siglt í islenzkum 
stjórnmálum, sem endar ekki með öðru, þar sem 
þessi stjórnmálaflokkur sér ekki að sér, en að 
þjóðin höggvi á þá dauðu hönd, sem nú heldur 
um stjórnvölinn. Ég er honum sammála um, að 
þetta þarf ýtarlegrar endurskoðunar við, en það 
er engin sönnun á því máli, sem hann er að 
flytja, þvi að ef einhverjir gallar voru á þessum 
1., þá áttu þeir, sem beittu sér fyrir I., að beita 
sér fyrir, að betur væri búið um þessi ákvæði.

Hann minntist á, að tæplega væri von, að hefði 
skapazt góður vilji fyrir þessum I., vegna þess 
að meðferð fjármálanna hefði verið þannig í 
höndum framsóknarstj., að menn hefðu ekki haft 
mikla trú á, að sjóðir geymdust vel hjá því op- 
inbera. Þetta er vitanlega efni til að ræða um það 
í dag og á morgun, ef við viljum rökræða það 
út af fyrir sig, en ég vil aðeins láta nægja að 
svara því, að ég held, að hjá flestum hafi þessi

orð þau áhrif, að það verki næstum eins og gott 
grín, ef menn geta hlegið að því að heyra þessi 
orð úr munni þess manns, sem undanfarið hefur 
stjórnað fjármálum Reykjavíkurbæjar og er einn 
af þeim mönnum, sem tekur þátt í þeirri dauða- 
siglingu, sem nú er siglt í islenzkum þjóðmálum. 
Það er broslegt að heyra ummæli þessa hv. þm. 
um ofstopa og óbilgirni Framsfl., þm. úr þeim 
flokki, sem stendur að því blaði, sem birt hefur 
þann leiðara, sem það hefur birt nú nýlega, sem 
er eitt af þvi dæmalausasta, sem birzt hefur um 
islenzk stjórnmál í blöðum, sömu dagana og 
Framsfl. er að bjóðast til að reyna að firra þjóð- 
ina þeim vandræðum, sem nú steðja að, með þvi 
að koma til vegar að hætta við þau ósköp, sem sú 
stj., sem nú situr að völdum, er að leiða yfir 
þjóðina, sem m. a. er birt frásögn af i Þjóð- 
viljanum í morgun. Ég get undrazt yfir að heyra 
það af munni þessa hv. þm., að Framsfl. hafi 
hugsað sér að framfylgja þessum 1. með ein- 
hverjum ofstopa. Var það ekki sá forsrh., sem 
nú fer með völd og einnig var ráðh., þegar þessi 
1. voru sett, sem sagði þá í ræðu, að þau væru 
þörfustu 1., sem sett hefðu verið síðustu ára- 
tugina, og flokkar, sem stæðu að þeim, hefðu 
sameinazt um að framfylgja þeim i gegnum 
þykkt og þunnt. En það er eftirtektarvert, að 
Framsfl., sem allir vissu, að mest beitti sér fyrir 
þessum 1., Framsfl., hann vann á í þessum kosn- 
ingum. Hann og Sósfl. unnu á i þessum kosn- 
ingurn, en Sjálfstfl. beið herfilegasta ósigur, ó- 
sigur, sem heldur áfram meðal þjóðarinnar þessa 
daga, sem nú eru að líða.

Það er satt að segja undarlegt að heyra það frá 
borgarstjóranum í Reykjavík, að ckki sé hægt 
að halda uppi 1., nema almenningur vilji það. 
Hver er þessi almenningur, sem verið er að tala 
um? Hann segir i sambandi við stjórnarskrár- 
frv., að þar sé ómögulegt að snúa við, vegna þess 
að mikill meiri hl. þjóðarinnar hafi léð þeim 
flokkum fylgi, sem hafi staðið að málinu.

f siðustu kosningum lýsti mikill meiri hl. þjóð- 
arinnar yfir þvi, að hann væri fylgjandi þessu 
máli, með því að ljá Sjálfstfl. og Framsfl. það 
kjörfylgi, sem þeir fengu. Það er því í hæsta 
máta barnalegt og undarlegt að heyra það af 
vörum borgarstjóra Reykjavikurbæjar, þegar 
hann segir þá setningu, að það sé erfitt að fá 
almenning til að una við 1., sem sett eru til að 
byggja upp framtíðina. Hvar stendur stjórnar- 
kerfi okkar, ef þessi ummæli væru rétt? Hvernig 
væri þá komið lýðræðislandi eins og íslandi? 
Það var einmitt hægt að fá almenning til þess að 
gefa Sjálfstfl. og Framsfl. mikið fylgi, af því að 
hann fann, að dýrtíðarl. voru skynsamleg.

Borgarstjórinn sagði, og ég ætla að halda mér 
sem mest við hans gullvægu orð, að það, sem 
riði mest á, væri, að samúð væri á milli allra. En 
er hv. þm. nú alveg viss um, að sjávarútvegur- 
inn geti borið það, ef ekki yrði hægt að gera út 
bátana í vetur vegna dýrtíðar? Þá gæti ég trúað, 
að ekki liði langur timi, þangað til samúðin yrði 
orðin einkennileg á milli framleiðenda og laun- 
þega. Það mun og sjást á næstunni, hvert gagn 
verður af grunnkaupshækkuninni. Verð á inn- 
lendri framleiðslu hækkar i samræmi við það, ef 
við eigum að halda áfram að fá eitthvað að éta.



69 Lagafrumvörþ samþykkt. 7ð
Dómnefnd i verðlagsmálum.

Það verður e. t. v. einhvern tíma hægt að minna 
borgarstjórann á, hvernig samúðin hafi verið þá. 
Það er alveg fyrirsjáanlegt, hvort sem það verð- 
ur í vetur eða svoiítið seinna, að bátarnir geta 
á ýmsum stöðum ekki gert út. Með hinni nýju 
fjármálastefnu er verið að stýra út í það sama, 
scm hv. þm. sjálfur lýsti með svo sterkum orð- 
um, að hefði verið, þegar útvegurinn var að 
stöðvast 1939. Það, sem er nolað innan lands, 
hækkar i samræmi við vísitöluna og grunnkaups- 
hækkunina. Allt étur sig upp, og sjávarútvegur- 
inn og aðrir atvinnuvegir stöðvast. Það verðnr 
endirinn á samúðinni.

Ég vil með örfáum orðum minnast á nál. 
mitt, sem fór svo í taugarnar á hv. þm., að hann 
varð æstur og skalf og flæmdi flesta þm. út úr 
d. Hann sagði, að niðurstöðurnai' í nál. mínu 
stönguðust. Hann hafði það réttilega eftir inér, 
að með frv. væru teknar burt allar skorður gegn 
dýrtíðinni. Jafnframt sagði hann, að í nál. stæði, 
að gerðardómsl., eins og þau væru framkvæmd, 
væru þýðingariaus og rétt að afnema þau. Sér- 
hver þm. hiýtur að sjá, að þessar röksemdir 
stangast ekki. Þær ráðstafanir, sem nú er verið 
að gera, reisa engar skorður við dýrtíðinni. L. 
geta verið þýðingarlaus i höndum stj., sem er 
alveg vanmáttug að framkvæma þau, og það er 
þetta, sem hefur skeð.

Hv. þm. dcildi á mig fyrir, að ég hefði ekki 
gcrt ýmislegt, sem þurfti að gera, ef I. liefðu átt 
að vera framkvæmanleg. Það hefði þurft að tak- 
marka setuliðsvinnuna, taka stríðsgróðann úr 
umferð og stöðva óþarfar framkvæmdir. Hv. þm. 
hefði nú ekki minnzt á þetta, ef hann hefði vitað, 
hvað gerðist. Af svo mikilli vanþekkingu talaði 
hann. í fyrrv. stj. var núverandi forsrh. atvmrh., 
og það var hann fyrst og fremst, sem átti að 
gera samninga við setuliðið. Eftir þessu var rek- 
ið dag eftir dag og viku eftir viku, enda var 
þetta fyrsta byrjunin, sem þurfti að gera, þvi að 
annars gátum við ekki hagað ráðstöfunum okkar 
um framkvæmdir í samræmi við það, hversu 
miklu vinnuafli væri yfir að ráða. En þegar þá- 
verandi atvmrh. lét þetta undir höfuð leggjast, 
varð það að samkomuiagi milli min og hans, að 
við fengjum tvo menn, þá Sigurjón Jónsson og 
Jón Arnason til þess að beita sér fyrir þessum 
samningum, og þeir reyndu samninga um fækk- 
un í setuliðsvinnunni. En samningar voru erfiðir, 
því að þeir fengu það svar, að engar fram- 
kvæmdir væru nauðsynlegri en varnir landsins. 
En eftir að herstjórninni var sýnt fram á, að at- 
vinnuvegirnir væru i verulegri hættu, viðurkenndi 
hún, að það þyrfti að taka tillit til þess, en sagði 
jafnframt: „Hvernig tryggið þið það, að vinnu- 
krafturinn fari ekki í óþarfar framkvæmdir?" 
og vildi ekki fækka í setuliðsvinnunni, nema stj. 
skrifaði undir það að taka i sínar hendur og út- 
vega til þess heimild, ráð yfir framkvæmdum í 
landinu. Ég sé ekkert á móti því að segja það 
hér, þvi að ég álít, að það eigi að birta það, að 
þetta atriði hefur aldrei verið haldið i samning- 
unum við setuliðið. Það hefur ekki verið staðið 
við þessu samninga. Var það af því, að fyrrv. 
forsrh. gengi ekki eftir þvi? Það voru haldnir 
tveir fundir i stjórnarráðinu með Sigurjóni Jóns-

‘syni og Jóni Árnasyni, þar sem fram kom till.

frá mér um að framfylgja þessu ákvæði, en þáv. 
atvmrh. og fjmrh. neituðu að standa við samn- 
ingana. (HG: Hvenær var þetta?) Hv. þm. man 
eflaust eins vel og ég, hvenær útdrátturinn úr 
þessum samningum var birtur. Þetta var þá sömu 
daga.

Það átti að fækka mönnum í setuliðsvinnunni 
niður i 2000 frá 1. júlí, en mér er sagt, að það 
hafi aldrei verið lækkað niður i þá tölu, og þetta 
hefur m. a. íslenzkur landbúnaður orðið við að 
búa. Af þessu er alveg ljóst, hvað borgarstjór- 
inn talar af mikilli vanþekkingu. Þeir, sem stóðu 
í vegi fyrir ráðstöfunum, sem gátu tryggt það, að 
mögulegt væri að framfylgja gerðardómsl., vom 
ráðh. Sjálfstæðisflokksins hinir sömu og enn 
sitja við stýri.

Sama vanþekkingin kemur fram hjá hv. frsm., 
þegar liann er að sej;ja sögu málsins. Hann 
spurði, af hverju ég hefði ekki 1940 komið fram 
með aðrar úrlausnarleiðir en dýrtíðaruppbótina. 
En till. frá mér hafa hvað eftir annað birzt í 
blöðum og líka komið fram hér í hv. d. Ef hv. 
frsm. hefði viljað kynna sér málavöxtu til hlit- 
ar, hefði hann ekki þurft að vaða reyk. En allar 
þessar staðleysur eru fluttar til að lengja ræðu- 
tímann, svo að framsaga meiri hl. geti orðið 
skammaræða á aðra klst.

Hv. frsm. segir, að ég hafi sagt, að skattal. væru 
óheiðarlega framkvæmd. Ég hef sagt, að þau séu 
framkvæmd af áhugaleysi. Það er á allra vitorði, 
að tekjur manna eru oft og tiðum svo dreifðar 
og stórtekjur lijá mörgum, sem ekki koma opin- 
berlega fram, að það er ekki hægt að framkvæma 
skattal. nema með eftirliti skattadómara.

Ég hef viljandi látið koma fram mjög stutt 
mál um livert meginatriði í þessu sambandi, en 
hef forðazt að lengja umr, og læt að öðru leyti 
nægja að vísa til nál. Það hefur verið rætt um 
það í blöðum, að við framsóknarmenn tefðum 
málið. Það kom í ljós við 1. umr, hver tafði mál- 
ið, og það mun koma i ljós hér. Ég sé ekkcrt 
þvi til fyrirstöðu, að málið fari til 3. umr. nú, og 
við framsóknarmenn munum ljá okkar aðstoð til 
þess, að svo megi verða. Ég vil lýsa yfir þessu 
til að sýna, að það stendur ekki á Framsfl., hvað 
það snertir, að bæði þetta mál og stjórnarskrár- 
málið ættu að geta fengið afgreiðslu á morgun.

Fjmrh. (Jakob Möller): Ég heyrði aðeins í 
það, að hv. þm. Str. var að tala um skattadómara, 
og skildist mér, að hann væri að réltlæta þau 
ummæli sín i nál., að skattal. væru ekki fram- 
kvæmd heiðarlega. Ef það hefði komið i ljós, að 
skaltadómari hefði nóg verkefni, þá hefði ég 
skipað hann. En það hafa ekki komið tilmæli frá 
cinni einustu skattan. um skattadómara, þvi að 
verksvið skattadómara er í 1. þannig, að hann 
getur ekkert frekar gert en n. sjálfar. Ef skattan. 
hefðu kallað eftir þvi, hefði fjmrn. skipað hann.

Forseti (JJós): Umr. um þetta mál hafa nú 
farið nokkuð vitt og breitt. Það má raunar segja, 
að þetta sé ekki óeðlilegt, en ég vil þó minna hv. 
þdm. á, að þetta er 2. umr. málsins og samkv. 
því ekki ætlazt til, að umr. dreifist meira út en 
nauðsyn ber til vegna málsins sjálfs.
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Atvmrh. (Magnús Jónsson): Herra forseti! Ég 
skal fúslega verða við tilmælum hæstv. forseta. 
Ég vil byrja með að þakka hv. meiri hl. allshn. 
fyrir skjóta og góða afgreiðslu þessa máls og 
vona, að það fái sem fljótasta afgreiðslu hér í 
hv. d.

Ég hef nú raunar litlu við ræðu hv. frsm. meiri 
hl. að bæta. Ég vil þó aðeins svara því í ræðu 
hv. frsm. minni hl., að i samningum þeim, <t 
stj. gerði við setuliðið, hafi verið ákvarðaðar tak- 
markanir á framkvæmdum í landinu. Ég svara 
þvi, að ég veit ekki til, að í þessum efnum hafi 
orðið hin minnsta breyt. Þeim hefur verið haldið 
i sama horfinu og fráfarandi stj. skildi við þau i. 
Annars vil ég ekki vera að rekja hér neinar ó- 
viðkunnanlegar sögur úr stj. (HermJ: Það er 
enginn söguburður, það eru staðreyndir.) Svo 
mikið er víst, að fráfarapdi stj. bar mest skylda 
til að halda þessa samninga. Hv. frsm. minni hl. 
var þá stj.form., og hann verður að standa við 
það vald, sem hann hafði í þeirri stj. Hann gat 
beygt vilja hinna ráðh. Og hafi samningarnir 
við setuliðið verið jafn þverbrotnir og hann lætur 
í veðri vaka, þá bar honum skylda til að standa 
gegn þvi. En sannleikurinn var sá, að ákvæði 
um þetta efni munu hafa verið óákveðin. En 
er hv. þm. er að sakast um, að samningarnir hafi 
ekki verið haldnir, þá er hann með þvi að bera 
mestar sakir á sjálfan sig. (HermJ: Þetta er 
100% jesúítamórall.) Það get ég sagt þessum hv. 
fyrrv. ráðh., að engin breyt. hefur hér orðið á, 
síðan hans styrka hönd var með i leiknum. 
Annars vil ég segja, að það sé næsta broslegt að 
bera fram, að mestu erfiðleikarnir stafi af þvi, 
að ekki var fækkað í setuliðsvinnunni. Það er 
alkunnugt, að síðasta vor var starfrækt ráðn- 
ingaskrifstofa landbúnaðarins, sem réð menn i 
sveit fyrir svo hátt kaup, að fæstir þeirra voru 
ráðnir 1. samkvæmt,ef miðað er við gerðardómsl. 
Þó fékkst fólkið ekki til að fara í sveit. Það 
sanna er, að alls staðar var nóg vinna, þótt 
fækkað hefði verið í setuliðsvinnunni, en menn 
hefðu ekki að heldur farið i sveit. Ekkert gat 
stöðvað strauminn nema einna helzt atvinnu- 
leysi. En það er kynlegt að sjá í nál. minni hl. 
minnzt á atvinnuleysi. Vinnuskylda eða hörgull 
á vinnu var það, sem gat breytt þessu.

Ég verð að segja, að mér þykir einkennilegt, 
að ekkert skuli hafa komið fram um skyldu- 
sparnaðinn. Við Eysteinn Jónsson ræddum mest 
um það mál, en enginn vissi í rauninni, hvernig 
ætti að framkvæma það. Ég get nú sagt, að það 
er til athugunar, hvort ekki er hægt að binda 
þetta fjármagn með frjálsri leið, svo að það 
spenni ekki upp allt verðlag og rýri gildi pen- 
inganna. Ég vil annars ekki fara hér út i neinar 
deilur um þetta mál. Mér þykir aðeins kynlegt 
að heyra hv. fyrrv. forsrh. segja, að hann hafi 
ekki viljað fara hina frjálsu leið. Hann myndaði 
beinlinis stj. upp á liina frjálsu leið og náttúr- 
lega upp á að framkvæma stefnu meiri hl. Alþ.

Já, það er dauðasiglingin, sem hann minntist 
á, og hin dauða hönd, sem hann talaði ,um. Ekki 
held ég þó, að menn hafi trú á hans hönd í þess- 
um málum. Sannast að segja held ég, að flokkur 
hans hafi firrt sig öllu áliti og trausti, næstum 
bæði til ills og góðs.

Framsfl. er oft að henda gys að hinum litlil 
flokksskripum. En nú er hann sjálfur svo rúinu 
fylgi í höfuðstaðnum, að við síðustu bæjar- 
stjórnarkosningar komst liann ekki einu sinni 
upp í að vera svo litið flokksskripi, að fá einn 
fulltrúa af 15, kjörnum hlutfallskosningu. Nei, 
menn muna vel, að hv. fyrrv. forsrh., er nú tal- 
ar um dauðasiglingu, hafði forustu sjálfur í 
dauðasiglingu 1937—39, og hafa menn fyrir satt, 
að mjög litið lið hafi verið í honum.

Ég nenni nú varla að tala um sigur þann, er 
hann telur, að Framsfl. hafi unnið í siðustu 
kosningum. Það má segja þar um, að litlu verð- 
ur Vöggur feginn. Ég var nú á tveimur þing- 
málafundum með hv. þm. fyrir kosningarnar og 
las þá flokksblað hans, sem ég geri ekki nema um 
kosningar og þá með gasgrímu. Og það, sem þeir 
kepptust eftir og þóttust eiga víst að fá, var 
stöðvunarvald i kjördæmamálinu, og töldu það 
jafn örlagarikt og þegar Ólafi helga var synjað 
um Grímsey forðum. Hvar er svo þetta stöðvun- 
arvald og sigurinn? Nei, sannleikurinn er sá, að 
Framsfl. beið ósigur, mikinn ósigur. Hitt er ann- 
að mál, að hann fékk nokkrum atkvæðum fleira 
en við næstu kosningar á undan. Einu kjördæmi 
töpuðu þeir alveg, og kemur það svo illa við liv. 
þm. Str., að hann má ekki til þess hugsa. Ég vil 
leiða athygli hv. þdm. að því, að þeir þurfa ekki 
annað en hugsa til þess, hvernig hv. þm. Str. 
hefur ausið sér út yfir hv. þm. Barð., til þess að 
sjá, liversu mikið honum hefur orðið um tap 
þessa kjördæmis.

Annars held ég næstum, að ég megi þakka 
minni hl. n. fyrir hans afgreiðslu á þessu máli, 
því að ég held, að ég hafi aldrei séð svo lítinn 
gaur i jafnlítilli grýtu eins og nál. hans er. 
Þrátt fyrir þetta mikla lesmál er enn leyndarmál, 
hvort hann ætlar að vera með eða móti afnámi 
1. Mér sýnist þó skina í gegn, að liv. minni hl. 
ætli nú að vera með afnáminu.

Ég vil svo að lokum endurtaka, að ég vildi 
mega óska, að málið fengi sem fljótasta af- 
greiðslu.

Brynjólfur Bjarnason: Ég hafði ekki ætlað mér 
að taka þátt í þessum endurtekningum um þetta 
mál. Ég er orðinn hundleiður á öllum þessum 
svokölluðu rökfærslum. Ég vildi aðeins fagna þvi, 
sem mér skildist af ræðu hv. frsm. meiri hl., að 
svo yrði um hnútana búið, um leið og þessi 1. 
yrðu afnumin, að hægt yrði að segja upp gild- 
andi kaupsamningum með litlum fyrirvara, því 
að eins og ég hef áður tekið fram, er þetta nauð- 
synleg ráðstöfun, til þess að afnámið nái til - 
gangi sínum. En hröðun málsins er þó það nauð- 
synlegasta. Hér stendur nú yfir vinnustöðvun á 
hinum þýðingarmesta vinnustað, og þarf ekki að 
skýra fyrir hv. þm., hversu þýðingarmikið er, að 
þar verði byrjað að vinna hið bráðasta, eftir að 
gerðir hafa verið allsherjar samningar við verka- 
mannafélagið Dagsbrún. En gerðardómurinn 
stendur í vegi fyrir þessu.

Ég sé því enga ástæðu til að hafa ekki þá með- 
ferð á þessu máli, sem viðhöfð hefur verið oft í 
málum, þar sem meira liefur orkað tvímælis, að 
afgreiða það með afbrigðum. Ég fór fram á það 
við 1. umr. málsins, að svo yrði gert. En hæstv.
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ráðh. taldi þá enga ástæðu til þess. En þetta er 
fjarstæða.

Hér er í raun og veru enginn ágreiningur um 
þetta mál, og jafnvel hefur hv. þm. Str. boðizt 
til að tefja það ekki og talaði fyrir hönd flokks 
síns. Og ekki er þetta svo vandasamt mál. Ég 
óska svo eftir, að hæstv. stj. segi um þetta álit 
sitt. Ég sé, að enginn ráðh. er hér viðstaddur, 
og beini ég þá þessari ósk minni til hæstv. for- 
seta.

Sigurjón Á. Ólafsson: Herra forseti! Ég hafði 
kvatt mér hljóðs, nokkru eftir að þessar umr. 
byrjuðu, og það er ekki ætlun min að lengja 
þessar umr. úr hófi fram eða halda hér langa 
ræðu, því að ég er cinn af þeim, sem telja, að 
því fyrr sem þetta mál verður afgreitt og gert 
að 1., því betra, og tel mig ekki eiga neina sök á 
þvi, þótt nokkur dráttur hafi orðið á afgreiðslu 
málsins hér i þessari hv. dcild.

Ég sagði það þegar við 1. umr. málsins, að 
þessi I. eru ekki að ófyrirsynju fram komin og 
hefði átt fyrir löngu að vera búið að afnema 
gerðardóminn með brbl., úr þvi að siðasta Alþ. 
var ekki svo viturt að sjá, hvað var að gerast, og 
fella 1. úr gildi, áður en þingi lauk. Reynslan er 
búin að tala sinu máli um þáð allt, sem við hóf- 
um sagt um þessi 1., og það hafa rætzt allar okk- 
ar aðvaranir I þcssu efni.

Frsm. meiri hl., sem flutti langa ræðu, gerði 
tvennt: að afsaka setningu 1. og um leið að lýsa 
ástandinu eins og það er og lýsa því, hvers vegna 
1. væru nuroin úr gildi. É’g er honum algerlega 
ósammála um margt, sem hann sagði um setn- 
ingu 1., og er algerlega á þeirri skoðun, að 1. hafi 
verið vanhugsuð frá upphafi, og reynslan er lika 
búin að sýna það. Aftur á móti er rétt að geta 
þess, að úr þvi sem komið er, verður ekkert 
betra gert á þessu þingi en að hraða afgreiðslu 
málsins sem verða má, ef með þvi væri hægt að 
koma i veg fyrir skæruhernað þann, sem nú er 
uppi og verður svo lengi sem þetta ákvæði er 
ekki numið úr gildi.

Eins og kunnugt er, stefndu 1. að þvi að gera 
verkalýðssamtökin óvirk. Það var þungamiðja !., 
eins og kunnugt er, að gera þeim, sem kjörnir 
voru af félögunum til þess að hafa forustuna í 
málum þeirra, ókleift að hreyfa sig. Þetta var 
byggt á þeirri skoðun, að þeir, sem kjörnir væru 
til þess að hafa forustuna í verkalýðsfélögunum, 
væru ofbeldismenn, sem ætti að gera óvirka. Nú 
hefur það sýnt sig, að félagsmennirnir sjálfir 
gera ekki minni kröfur en forustumennirnir. Það 
þýðir ekki að sakast um það, að þessi skoðun var 
uppi, en ég vil geta þess, að sá andi, sem var við 
setningu þessara 1. og ég vona, að aldrei endur- 
taki sig hér á landi, sá andi, að ganga algerlega 
á snið við þau samtök, sem lögleg eru í landinu, 
og þær stofnanir, sem verkalýðurinn hefur kom- 
ið sér upp, er á góðum vegi með að eyðileggja 
allan vinnufrið, þegar þjóðfélaginu mest á riður. 
Ég held, að sú reynsla, sem er fengin af þessu, 
ætti að kenna hverjum, sem fer með stjórn í 
landinu, að slíkar aðferðir ættu aldrei framar að 
vera um hönd hafðar.

Það er, eins og kunnugt er, háð hér í bænum 
deila hjá hafnarverkamönnum, og mér er kunn-

ugt um, að það er dálitið erfitt að láta heildar- 
samninga verða gildandi, fyrr en búið er að af- 
nema kaupgjaldsákvæðin úr gerðardómsl., og 
einnig vegna þess að nauðsynlegt er, ef sú deila 
á að leysast fljótlega, sem allir óska, að verði, 
að flýta málinu. Ég ætla ekki að eyða fleiri orð- 
um að ræðu hv. frsm. meiri hl. Hann tók það 
fram, að við værum sammála um afgreiðslu frv. 
En það er ekki séð, hvort við getum orðið sam- 
mála um brtt., sem ég lýsti, að ég mundi bera 
fram, áður en 3. umr. yrði lokið hér í d., og er 
sú brtt. stíluð upp á það, að félögin fái nú frelsi 
til að segja upp samningum sinum með stuttum 
fyrirvara, svo að hægt verði að skapa lieildar- 
samninga við þau félög, sem þess óska, og þau 
þurfi ekki að vera bundin af þeim samningum, 
sem nú gilda. Ég skal, til þess að gefa nokkra 
hugmynd um, hvað þetta þýðir, segja það, að 
allir farmenn eru bundnir til 1. apríl n. k., og það 
mundi þýða, að skæruhernaðurinn, sem þeir 
halda uppi í þessum atvinnugreinum, heldur á- 
fram þangað til heimilt er að segja samningun- 
um upp. Þetta er aðeins litið dæmi um það, hve 
nauðsynlegt það er, að félögin fái að segja upp 
þeim samningum, sem þau eru bundin. í mörg- 
um tilfellum get ég búizt við, að þær kauphækk- 
anir, sem hafa orðið í gegnum hinn svokallaða 
skæruhernað, verði bara viðurkenndar, og býst 
við því, að úti um land verði bara settur stimpill 
á þá samninga, sem gerðir hafa verið. í öðrum 
tilfellum verða gerðir nýir samningar og eftir 
því, sem ég get gert mér hugmynd um, má búast 
við, að grunnkaupshækkanir verði almennar.

Það er vafalítið óheppilegt, að tekin skyldi 
vera upp jafn hörð mótstaða gegn grunnkaups- 
hækkuninni af hálfu atvinnurekenda og raun 
varð á. Ég lít þannig á, að á þessum tímum sé 
ekki hægt að spyrna á móti hækkun kaupgjalds, 
því að þegar krepputímar koma, lækkar kaup- 
gjaldið óhjákvæmilega, svo að það var sorgleg 
stífni að spyrna svo fast á móti grunnkaups- 
hækkun, sem raun er á orðin. Ég er á þeirri 
skoðun, að ef leyfð hefði verið sú grunnkaups- 
hækkun, sem beðið var um í byrjun, þá hefði 
skapazt annar mórall i sambandi við samning- 
ana en nú er.

Ég skal svo láta útrætt um þetta mál, en ég get 
ekki að þvi gert, að ég verð að minnast örlitið 
á minni hl., hv. þm. Str., ekki svo mjög nál. hans, 
heldur ummæli, sem komu fram í ræðu hans, og 
vil ég ekki láta þeim ómótmælt. Hann heldur 
því fram, að það hafi ekki verið rétt hjá frsm. 
meiri hl., að Framsfl. hafi verið hlynntur hinni 
frjálsu leið árið 1940. Það þarf nú ekki annað en 
að fletta upp i Tímanum árið 1940, því að þar 
eru margar greinar um það, að verkalýðurinn 
eigi nú að segja samningum sínum upp og fá 
kauphækkanir á frjálsum vettvangi. Þetta var á 
þeim tima, þegar verið var að búa undir hækkun 
landbúnaðarafurðanna. Undir þetta var tekið. 
Það urðu dálitlar deilur hér í Reykjavík, en sér- 
staklega úti um landið urðu nokkrar grunnkaups- 
hækkanir, sem ekki voru annað en leiðrétting á 
því ósamræmi, sem skapazt hafði i kaupgjalds- 
málunum viðsvegar um land.

Það hefur yfirleitt verið stefna Alþýðusam- 
bandsins frá öndverðu að reyna að saroræBlíl



75 Lagafrumvörp samþykkt. 76
Dómnefnd í verðlagsmálum.

kaupgjaldið sem mest, og reynslan hefur sýnt, að 
lágt kaupgjald á einum stað ýtir fólkinu á þá 
staði, þar sem kaupgjaldið er hærra.

Það er um fulla dýrtiðaruppbót að segja, að 
sú krafa kom frá verkalýðnum og var flutt af 
Alþfl. hér á sinum tíma. Það urðu mikil átök 
um þeita og nokkur tilraun gerð til þess að 
spyrna á móti af Framsfl., og mér er ckki grun- 
laust um, að innan Sjálfstfl. hafi einnig verið 
nokkur átök um málið og það hafi haft nokkur 
áhrif innan þess flokks, að kosningar stóðu fyrir 
dyrum og hann hafi þess vegna talið rétt að 
vera með 100% dýrtiðaruppbót hér á þiuginu. 
Dýrtíðarvisitalan er i augum fjölda manna ckki' 
talin vera fullnægjandi mælikvarði á dýrtiðina, 
og eins og allir vita, eru háværar kröfur um það 
að endurskoða vísitöluna. Ég skal engan dóm á 
það leggja, þangað til ég hef heyrt rök þeirra, 
sem rcikna út dýrtíðarvísitöluna. Ég held því 
fram, að það sé nauðsynlegt, að dýrtiðarvisi- 
talan sé rciknuð nákvæmlega út, svo að hún sýni 
rétt, hvað dýrtiðin er mikil, því að ef það cr 
ckki gert, má alltaf búast við óánægju.

Hitt atriðið, sem hv. þm. Str. gat um, eru allar 
þær ráðstafanir, sem hann telur nauðsyn á að 
gera til þess að framkvæma 1. Þessu voru gerð 
rækileg skil af frsm. meiri hl. Hann uppiýsti 
liér eitthvað af þeim leynisamningum, sem gerðir 
voru við setuliðsstjórnina. Þessir samningar hafa 
ekki verið birtir. Það var óskað eftir þvi, að þeir 
væru birtir, en það hefur ekki verið gert. Þessir 
samningar hafa ekki verið haldnir, og það er vio- 
urkennt, að ekki hafi verið fækkað eins mikið i 
setuliðsvinnunni og til var ætlazt. Ég held, að 
þetta sé á rökum reist, að fækkunin hafi ekki 
verið eins mikil og gert var ráð fyrir 1. júli, en 
þá var gert ráð fyrir 2000 manns, sem áttu að 
hætta. Ég hef óbreytta skoðun á því, að með 
nokkurn veginn skynsamlegri hagnýtingu á því 
vinnuafli, sem til er i landinu, hafi verið nokkurn 
veginn óhætt að hafa jafnmarga menn í setu- 
liðsvinnunni eins og 1941. Ég held ekki, að það 
gangi fleiri skip, en það er e. t. v. nokkru meiri 
byggingavinna.

Ef fylgt er þeirri reglu, sem hv. þm. vill fylgja, 
er farið inn á hættulega braut, þvi að það mundi 
skapa atvinnuleysi hjá mönnum, sem aðeins hafa 
vinnu hjá setuliðinu. Þangað hafa komizt menn, 
sem ekki geta unnið að framleiðslunni, ungling- 
ar og gamalmenni, og þetta er fundin atvinna 
fyrir þessa menn, bæði unga og gamla. Fram hjá 
þessu er algerlega gengið, þegar rætt er um 
þetta efni. Hins vegar verður maður að játa, að 
á sumum stöðum a. m. k. er meiri skortur á fólki 
en oft áður. En ég vil segja: Hvernig geta menn 
búizt við, að hægt sé að þvinga menn til að fara 
til landbúnaðarstarfa? Bæði húast þeir við að 
bera minna úr býtum, og svo kunna þeir ekkert 
til þess. Það er ekki hægt að segja hvaða manni 
sem er að fara til landbúnaðarvinnu. Það vcrða 
að vera menn, sem bera skyn á þessi störf. Að 
ógleymdu þvi, að það hefur komið í Ijós, að 
menn í sveit hafa farið á þá staði, þar sem 
vinnumarkaðurinn er mestur, og yfirgefið þessi 
störf sín, svo að ég er á þeirri skoðun, eins og 
hv. frsm. meiri hl. benti á, að til þess að gera 
þetta virkt, væri ekki nema ein leið til, og það

væri þvingunarvinna, og að það sé ekki hægt að 
koma þvi í framkvæmd ncma með þvi að setja 
herlög.

Við verðum að játa það astand, sem er i land- 
inu, og skapa okkar afstöðu eftir þvi. Ég skal 
benda á það, að það var enginn skortur á mönn- 
um til síldveiðistarfa. Það var svo mikið framboð, 
að skipin gátu ekki tekið á móti nærri því ölluni, 
sem buðust. Eins var það á fiskiflotanum. Þetta 
er lögmálið, sem við verðum að horfast í augu 
við. Ég hef líka gert mér það ljóst, sem og marg- 
ir fleiri, að með setningu þessara I. er verið með 
meira einræði en nokkurn tíma hefur bólað á i 
stjórnmálasögu okkar, síðan við fengum fullt 
frelsi i málum okkar. Einræði, sem ég tel mér 
skyit að vinna á móti með öllum ráðum, livaðan 
sem það kemur.

Ég lofaði í upphafi, að ég skyldi vera stutt- 
orður. Mér er kunnugt um af ástæðum, sem ég 
ekki þarf að greina, að hæstv. forseti mun ekki 
telja sig geta tekið málið til 3. umr. þegar eftir 
þennan fund, en ég segi cins og ég sagði áðan, 
því fyrr, því betra.

Gísli Jónsson: Herra forseti! Hversu mikla 
nauðsyn sem her til þess að flýta þessu máli, 
hygg ég nauðsynlegra að gera skil hinu sérstæða 
nál. frá minni hl. hér í d. Það, að liv. þm. Str, 
(HermJ) hefur sétt hér fram við 2. umr. máls- 
ins ákaflega langt nál. og jafnframt í ræðu sinni 
ávitað Sjálfstfl. fyrir að tefja málið með nmr. og 
svo að síðustu allur flokkur framsóknannanna 
hér í þessari hv. d. boðizt til að láta niður falla 
umr. um málið og gengið siðan af fundi, sýnir, 
hvaða stefnu þessi flokkur hefur í þinginu.

Nál. er sjálfsagt komið fram til þess að hafa 
sérstök áhrif, ekki á gang þessa máls, heldur til 
þess, að þvi yrði útvarpað mótmælalaust eins og 
hverjum öðrum útvarpsfréttum, sem beinum á- 
róðri á ríkisstj. Þetta er út af fyrir sig svo ein- 
stæð framkoma af manni, sem sjálfur hefur 
verið forsrh. um langan tíma, að það minnsta, 
sem hægt er að gera, eftir að liann hefur látið 
þingfesta þetta plagg og siðan látið útvarpa þvi, 
það er að mótmæla þvi, þótt talað sé yfir tóm- 
um stólum. Það er enginn vafi á því, að þctta 
mál verður notað í næstu kosningum sem eitt af 
mestu baráttumálunum, og er þess vegna nauð- 
synlegt, að það sé rætt. Frsm. meiri hl. hefur 
gert þessu áliti minni hl. mjög góð skil, cn ég 
vil samt minnast á nokkur atriði i samhandi við 
þetta álit, sem ég tel vert að minnast á, og er 
þá fyrst að minnast á hin þrjú atriði, sem hv. 
þm. Str. minntist á. Hann segir, að það hefði 
mátt framkvæma 1. öðruvísi en gert var, og að 
það hefði verið nauðsynlegt að framkvæma þau 
öðruvísi, ef 1. hefðu átt að ná tilgangi sínum. 
Það fyrsta var, að ríkisstj. er ásökuð fyrir það, 
hvernig komið er málum, af því að henni hafi 
láðst að semja við setuliðið. í nál. er þó bem- 
línis skýrt frá því siðar, og það kom einnig fram 
í ræðu hv. þm. Str., að einn af helztu flokks- 
mönnum þeirra, Jón Arnason, hafi tekið upp 
samninga við herliðið, og er því lýst yfir, að 
samningar hafi gengið allþunglega. Það er viður- 
kennt af hv. þm. Str., að ekki var hægt að þoka 
neinu um þetta. M. a. var ekki hægt að tryggja,
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að því fólki, seni losnaði úr seluliðsvinnunui, 
yrði skipað til sérstakra starfa, því að til þcss 
hefði orðið að setja önnur sérstök þvingunarlög 
um það, hvar og við hvaða verði verkamenn 
skyldu vinna sér daglegt brauð. En eftir þeirri 
reynslu að dæma, sem orðin er, hefur enginn 
flokkur — og þá sízt fremur flokkur hv. þm. Str. 
eií aðrir — treyst sér til að setja þau Iög.

Þá er það takmörkun striðsgróðans. Því at- 
riði voru ekki gerð full skil í framsöguræðu iiv.
5. þm. Reykv. (BBen), enda þurfti hann að koma 
víða við. Ekki aðeins liv. þm. Str. og þm. og blað 
flokks hans, heldur allir þm. vínstri flokkanna, 
sem hér hafa talað, hafa lagt út af því, að hún 
hefði átt að vera miklu meiri en er. Eg vil leyfa 
mér að benda á, að með nýju skattal. er gengið 
svo langt I að hefta stríðsgróðann, að t. d. citt 
fyrirtæki, sem ég veit um, hafði 691 þús. kr. 
skattskyldar tekjur á árinu 1941, en 702 þús. kr. 
i skatt, nákvæmlega reiknaðan eftir skattal. Þaö 
er stundum minna en ekkert eftir, þegar rikið 
er búið að taka sinn stríðsgróða af fyrirtækjun- 
um. Þessum striðsgróða á nú, ef stórfelldar 
kauphækkanir cru gerðar, að veita til verka- 
manna og annarra, sem fengju beint eða óbeint 
af þeirri ástæðu meiri peninga í hendur. Þá verð- 
ur þeim mun minna í sjóði, er þar að kemur, að 
hið opinbera þarf að reyna að skapa verka- 
mönnum atvinnu. Það er mikið athugunarmál 
fyrir verkalýðinn, hvort hann væri ekki betur 
settur með því, að þetta fé væri lagt i nýbygg- 
ingarsjóði með föstum ákvæðum um, að því 
mætti á engan hátt verja nema til að auka at- 
vinnu I landinu, þegai- þörf gerist. En Framsfl. 
hefur gengið fast fram i því að rýra hluta ný- 
hyggingarsjóðanna, sem voru — undir opinberu 
eftirliti — sjálfsagðasta firræðið til að skapa 
trygga framtið. Það voru fyrst og fremst fram- 
sóknarmenn, sem brugðust skyldunni í þessu 
ináli. Þeir knúðu það fram, að ríkið fengi meira 
til sinnar notkunar og nýbyggingarsjóðir minna 
fé skattfrjálst til að tryggja verkamönnum ör- 
ugga afkomu í framtíðinni. Ef hún væri tryggð, 
væru þeir ólíkt heldur mælandi málum um kaup- 
gjald. Þess var ekki hægt að vænta, að þeir sættu 
sig bæði við það, að stríðsgróðinn kæmi ekki í 
þeirra hendur og hann rynni þangað, sem engin 
veruleg trygging er að lionum fyrir atvinnu 
þeirra, þvi að enginn veit, hve miklar þarfir rík- 
is- og bæjarfélaga verða og eyðslan á þeirra lé 
til alls annars en atvinnuaukningar. Verkamenn 
þykjast afskiptir og án öryggis og krefjast að fá 
sem ríflegastan hluta stríðsgróðans, scm flæðir 
yfir landið. Það er skiljanlegt, eins og málið 
horfir við þeim. A hinn bóginn er svo komið 
málum, að atvinnurekendur sjá sér engan hag í 
að halda í kauphækkanir við verkamenn til þess 
eins, að ríkissjóður fái meiri skatta. Frá sjónar- 
miði framsýnna manna er varla liægt að hugsa 
sér meira brjálæði en þetta í skattalöggjöf, að 
ganga svo nærri atvinnurekendum, að þeir hafi 
engan hag af því, að reksturinn gefi sem beztan 
hagnað og tryggi nýbyggingar, framfarir og at- 
vinnuauka í framtíðinni. Það þýðir ckki að ætla 
sér að fá smálagfæringar á þeirri stefnu, það 
þarf að snúa henni við, snúa að því að bjarga 
fjármálum og atvinnumálum þessarar þjóðar. Við

þá menn, sem fylgja þvi fram, að þessi 1. séu af- 
numin, vcrð ég að segja það, að við það hlýtiir 
að skapast hér nýtt viðhorf i skattamálum, dreif- 
ing striðsgróðans sviptir rikissjóð milljónatekj- 
um, svo að kalla má, að með þessu sé verið að 
skattleggja ríkissjóð. Það hefur verið viðurkennt, 
að 10% útflutningsgjaldið á isfisk væri sama og 
að skattleggja ríkissjóð. Einhverra tekna verður 
að afla honum í staðinn. Ég veit ekki, hvort mögu- 
leiki er fyrir því nú að taka til athugunar, hvort 
verkalýðnum í landinu sé ekki hagkvæmast að 
hinda allmikið af stríðsgróðanum til að forða frá 
atvinnuleysi eftir stríðið, því að vitanlega verður 
sáralítið af því fé, sem verkamenn fá nú milli 
handa, eftir að stríðstímanum loknum. Langsam- 
lega stærsta þjóðmál okkar er öryggi verkalýðs- 
ins um atvinnu. Sjóðum þeim, sem til þess væri 
safnað, ætti að verja að tilhlutun hins opinbera, 
og kannske ættu verkalýðsfélög að ráða ein- 
liverju um það, hvernig þeim yrði varið.

Þá vildi ég vikja að þriðja atriðinu í þessu 
langa nál. liv. þm. Str., að það hefði átt að tak- 
marka opinberar framkvæmdir. Bæði á Alþ. og á 
frainboðsfundum hef ég heyrt minnzt á skraut- 
hýsabyggiiigar striðsgróðamanna í Rvík. Ég held 
þetta hafi aðallega verið gert til að kitla eyru 
þeirra, sem húa úti á landi og hafa ekkert þeirra 
skrauthýsa séð. Mér er ekki kunnugt um, að 
byggð hafi verið nema tvö þeirra, annað fyrir oi- 
mikinn gróða stríðsspekúlants, sem síðar var að 
vísu tekinn af honum í skatti, og stendur húsið 
að veði fyrir þeim fjármunum, sem lagðir voru 
í það, hitt byggt fyrir aurana, sem S. í. S. hefur 
kiipið af of litlum arði bóndans. Ég veit ekki, 
livort eru meiri blóðpeningar, of mikill stríðs- 
gróði eða það, sem tekið er af hverju gærukilói og 
kjötkílói bænda með einokun. En mér finnst, að 
þeir menn ættu að varast að hreykja sér hátt með 
slíkum glósum, sem við síðarnefnda húsið ern 
riðnir. Og hver á stærstu syndina í þvi hörmu- 
lega máii, að í Rvík verður nú að taka ákaflega 
mikið af of litlu byggingarefni og fólki til þess 
að bæta úr húsnæðisvandræðum manna? Fyrst 
og fremst Framsfl. Allt fram á árið 1940, þegar 
vitað var orðið, að siglingar mundu geta stöðv- 
azt þá. og þegar, leyfði hv. 1. þm. S.-M., sem þá 
var enn ráðh., sér að halda því fram, að ekkert 
vit væri að fiytja meira inn i landið af vöruin, 
sérstaklega óhyggilegt að flytja inn hyggingar- 
efni til stórra muna og binda landinu með þvi 
fjárhagslega snöru um háls. Og fvrir hans af- 
skipti var alltaf haldið áfram að skera niður inn- 
flutning. Hinar verklegu framkvæmdir reyndust 
óumflýjanlegar til að bæta fyrir gamalt rang- 
læti og gömul afglöp Framsfl., og eitthvað varð 
að gera til þcss, að ekki þyrftu allt of margar 
fjölskyldur að búa i tjöldum eða moldarhreys- 
um.

Þrátt fyrir þetta langa nál. kemst liv. þm. Str. 
að þeirri niðurstöðu, að afnema verði 1., eða 
hvað annað leggur hann til? Allur gauragangur 
hans og Framsfl. er nú til þess gerður að koma 
því út til þjóðarinnar gegnum útvarpið, sem 
þjóðin er varnarlaus fyrir, að einræðis- og of- 
stopastefna hans i þessum málum tákni fagran 
málstað. En nýtileg ráð i málinu forðast hanu að 
nefna,
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Loks ætla ég rétt að minnast á það, sem kom 
fram i ræðu þessa hv. þm., að þeir menn, sem 
fylgja Framsfl. og Sjálfstfl., eða meiri hl. þjóð- 
arinnar, hafi verið fylgjandi þvi, að þessi 1. voru 
látin gilda. Mér þykir þetta i undarlegri mótsögn 
við það, sem fast hefur verið haldið fram i út- 
varpsræðum þm, úr flokki hans, að siðustu kosn- 
ingar hafi allar snúizt um stjórnarskrármálið. 
I>að mun rétt, að þegar 1. voru sett, voru menn 
þeim almennt fylgjandi í þessum flokkum. En 
hitt er annað mál, að þjóðin er farin að sjá, að 
þetta getur ekki gengið, og meira að segja hv. 
þm. Str. verður að viðurkenna það, að afnema 
verði lögin.

Þegar hann talar um þann sigur Framsf-1. i 
kosningunum, að Sjálfstfl. hafi tapað atkvæðum, 
gætir hann ekki þess, að Sjálfstfl. hélt yfirleitt 
atkvæðatölu sinni i kjördæmum utan Rvikur, 
tapaði ekki atkvæðum i sveitum landsins. (BSt: 
Tapaði nærri 300 i Eyjafirði.) Því, sem hann 
tapaði á einum stað, náði hann þá i öðrum hér- 
uðum, m. a. í Barðastrandarsýslu. Einhvern tima 
opnast augu bænda fyrir þvi, hvað það kostar 
að hafa forustumenn, sem valda þvi, að þeir fá 
allt að því 50 aurum minna fyrir kjötkg en þeim 
ber, og þeir eru farnir að sjá, að fleiri en þeir 
geti verið bændavinir.

Forseti (JJós): Með því að nauðsyn ber til, að 
þessari umr. verði lokið i dag, sé ég mér ekki 
annað fært en leita samþykkis hv. deildar til að 
takmarka ræðutíma, það sem eftir er umr. Ég 
leyfi mér að stinga upp á 10 min. og skoða það 
samþ. án atkvgr., ef' enginn mælir því í gegn. — 
Hv. 1. þm. Eyf. hefur óskað að gera aths. út af 
þingsköpum, og tekur hann til máls.

Bernharð Stefánsson: Ég vildi aðeins bera upp 
þá fyrirspurn til hæstv. forseta, hvort leyfilegt sé 
við 2. umr. að tala um hvaða mál, sem er, skatta- 
mál, stjórnarskrármál, siglingar o. s. frv. eflir 
þvi, sem mönnum dettur i hug. Það er ýmislegt, 
sem þessar umr. hafa gefið tilefni til að svara, ef 
ekki væri óviðeigandi að blanda því inn í þetta 
mál nú og vaða elginn eins og þessi hv. ræðu- 
maður, sem siðast talaði, hefur gert. Það .hefur 
verið siður i þessari deild mörg undanfarin ár 
að halda þingsköp, en það koma nýir siðir með 
nýjum herrum.

Bjarni Benediktsson: Ég hlustaði á útvarps- 
umr. um stjórnarskrárfrv. í gærkvöld og man 
ekki, hvort hv. 1. þm. S.-M., fulltrúi Framsfl. 
(EystJ), minntist nokkurn tíma á stjórnarskrána, 
nema vera skyldi það, að kjósa skyldi i haust. 
Mér finnst það væri miklu einfaldara fyrir þann 
liv. þm., sem siðast talaði, að fara til sinna 
flokksmanna og hvisla að þeim að halda þing- 
sköp heldur en koma fram með alveg óþörfum 
rembingi við okkur nýliðana, sem vitum raunar 
um þingsköpin engu miður en hann, eða hann 
gæti minnzt á það furðulega nál., sem hv. þm. 
Str. hefur borið hér fram, og ekki höfum við 
sjálfstæðismenn farið í umr. út fyrir ramma 
þess. En hér er eins og vant er, að framsóknar- 
menn ætla sér æðri rétt en öðmm landsmönnum, 
og því er sem er, að útmá þarf sem viðast merk-

in eftir stjórnarferil þeirra, sem æ verður minnzt 
i þjóðarsögunni með skömmustu og hryggð.

Bernharð Stefánsson: Borgarstjórinn í Reykja- 
vík, hv. 5. þm. Reykv., ætlast víst til þess, að 
réttur framsóknarmanna og þá sérstaklega rétt- 
ur dreifbýlisins verði annar og minni en Reyk- 
víkinga hér eftir, og það er nokkur vorkunn, áð 
hann trúi því og skáki i þvi valdi. Og svo brigzl- 
ar hann og hans flokksmenn um, að við fram- 
sóknarmenn séum að tefja þingið með þvi að 
lýsa yfir skoðunum okkar, þó að lengst af sitjum 
við hér til þess eins að hlusta á vaðalinn i þeim. 
Við eigum ekki að andmæla neinu til að tefja 
ekki þingið, sá skal nú vera réttarmunurinn.

Ég held, að það, sem af er þessu þingi, hafi 
aðeins einn framsóknarmaður tekið til máls hér 
i hv. d.

Annars var það alveg óþarfi fyrir þennan hv. 
þm. að svara mér með þeim remhingi, sem hann 
gerði. Ég var ekki að setja ofan i við hann eða 
aðra hv. þm. Ég var með meinlausa fyrirspurn til 
hæstv. forseta um það, hvort leyfilegt væri i 
sambandi við eitt mál að tala um hvaða mál, sem 
væri, eða hvort hv. þm. ættu að halda sér við 
efni málsins.

Þessi hv. þm. hefur skrifað bók um deildir 
Alþ., og hann er að benda mér á það, að talað 
hafi verið vítt um mál af öðrum í sambandi við 
önnur mál. Maður, sem skrifar vísindalegt rit 
um Alþ., ætti að vita, að nokkur munur er á 2. 
og 3. umr, þannig að leyfilegt er að ræða meira 
almennt um mál við 3. umr. heldur en við 2. 
umr. Auk þess hefur sá siður jafnan gengið, að 
frjálsar er litið á þessa hluti, þegar útvarpsumr. 
eru heldur en annars.

Ég hef ekki tilhneigingu til þess að veitast 
sérstaklega að nýjum þm. En ég verð að segja 
það, að á þessum 25 þingum, sem ég hef setið aö 
þessu meðtöldu, hef ég aldrei vitað menn byrja 
þingmennsku sína eins og þessir tveir hv. sessu- 
nautar hafa nú gert i þessari d., horgarstjórinn 
i Reykjavík og hv. þm. Barð. (GJ). Og hér i 
þessari hv. d. hefur aldrei verið slík málafylgja 
og aðferð höfð nú að minnsta kosti i 10 ár.

Hermann Jónasson: Ég ætla ekki að fara uin 
þetta mörgum orðum. En það er aðeins vegna 
þess, að það var á það minnzt, að það væri ekki 
farið út fyrir ramma umr. frekar en nál. gefur 
tilefni til, þetta nál., sem stangast, eftir þvi sem 
andstæðingar þess segja, í upphafi og niðurlagi 
og er að þeirra dómi ómerkilegt, en þeir þurfa 
samt fleiri klukkutima til þess að tala um. Við 
framsóknarmenn höfum ekki ætlað okkur annað 
en það í þetta skipti að hafa nokkra ánægju af að 
sjá flokkana brjóta þingsköpin, og af að skrifa 
niður ræðutíma þeirra, sem er æði mikill, þegar 
þeir í blöðum hafa mikið talað um, hvað við 
tefjum mál, eftir að þeir hafa haldið 11 ræður í 
ináli, sem Framsfl. hcfur aðeins flutt eina ræðu
i. Svo mun skráin yfir daginn í dag sýna heil- 
indin í þessu, sem eru í samræmi við stjórnar- 
farið, sem ríkir í landinu. Og þegar hv. 5. þm. 
Reykv. er að tala um það í sambandi við þing- 
sköp, að niðurlægingartímabil Framsfl. sé haf- 
ið og það sé á enda hans valdaferill, þá vil ég
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segja, að ég hélt, að þessi hv. þm. hefði vit á 
að minnast ekki á snöru í hengds manns húsi, 
þar sem hann er höfuðstuðningsmaður þeirrar 
stjórnar, sem byrjaði göngu sina með niður- 
lægingu, sem kann að enda með þeim endemum 
og ósköpum, að hann ætti ekki að minnast á þá 
snöru i sinu eigin húsi.

Forseti (JJós): Ég verð að vona, að þessar 
umr. taki ekki allt of langan tíma. En á meðan 
verður hv. 1. þm. Eyf. að biða eftir svari við 
fyrirspurn sinni.

Bjarni Benediktsson: Það er ákaflega gaman 
að fá þessar yfirlýsingar dag eftir dag frá hv. 
þm. Str. (HermJ) um þau miklu viðbrigði, sein 
hér hafi orðið, eftjr að hann lét af' völdurn. Það 
er einstakt hér á landi, að maður bregðist við 
cins og hann við það, að hann verður að hrökkl- 
ast úr valdastóli. Ef ástandið er erfitt hér á 
landi, þá er það sizt lagað fyrir svona stjórnar- 
andstöðu eins og framsóknarmenn, þar sem þeir 
hafa í frammi þá' ófyrirleitnustu og ósvifnHstu 
aðferð, sem nokkurn tima hefur verið viðhöfð at’ 
andstæðingum i garð rikisstj., i garð þeirrar stj., 
sem hefur orðið að glíma við þennan ganila 
Framsóknararf. Framsfl. hefur ekki til einskis 
verið búinn að vera við völd þessi ár. En það 
hefur fallið i annars skaut að reyna að bjarga 
þvi, sem bjargað verður eftir stjórnarferil fram- 
sóknarmanna. Við skulum vona, að það takist 
betur en framsóknarmenn hafa stofnað til. Ég 
hygg, að það sé einstakt i sögu þingsins, að 
menn séu eins hræddir við að ræða málin eins 
og þessir menn eru.

Hermann Jónasson: Ég vil aðeins standa upp 
til þess að benda hæstv. forseta á það, að þegar 
hv. 5. þm. Reykv. (BBen) stendur upp til þess 
að talk um þingsköp, bólgnar hann út af ofsa og 
sleppir sér og fer að tala um stjórnarfar undan- 
farinna ára. Er þetta að tala um þingsköp? Og 
mega aðrir, sem sæti eiga i þessari hv. d., svara 
þvi? Á hann að hafa einkarétt til þess að tala 
um stjórnarfar undanfarinna ára, þegar á að 
ræða um þingsköp? Sá hluti þingsins, sem hefur 
% hluta af tölu þm., ásakar minni hl., sem engu 
getur ráðið hér á Alþ., um það, að andstaða 
þessa minni hl. gegn málum standi i vegi fyrir 
þvi, að stjórnarfarið geti verið eins og það á 
að vera. Geta þessir 29 þm. yfirleitt ekki ráðið 
málunum til lykta hér á hæstv. Alþ. eins og 
þeim þóknast, þar sem stjórnarandstaðan tr 
þannig, að hún er búin að bjóða það fram, að 
greiða svo fyrir afgreiðslu mála, að þetta mál 
geti orðið afgreitt frá þinginu i dag og stjórn- 
arskrárbreyt. lika? Höfum við framsóknarmeno 
stofnað til verkfalla? Hvar eru þau verk, sem 
við framsóknarmenn, sem erum i minni hl., höf - 
um unnið, sem gera stjórnarflokkunum erfitt 
fyrir. (Atvmrh.: Er þetta um þingsköp?) Þetta 
eru svör við því, sem einn hv. þm. sagði, þegar 
hann þóttist vera að tala um þingsköp. Við hljót- 
um að hafa gaman af þvi sem stjórnarandstæð- 
ingar að sjá þessa 29 þm. eða hluta af þeim eyða 
tima þingsins til þess að tala um gerðardóminn, 
þó að við framsóknarmenn höfum þó nokkuð

Alþt. 1942. B. (60, löggjafarþing).

stytt þann tíma hjá þeim með þvi að skrifa upp 
ræðutíma þann, seifl þeir taka til þess, og við 
höfum skrifað hann, til þess að vitað sé, hverjir 
verða sér til skammar fyrir vaðalinn.

Forseti (JJós): Þessum umr. er nú slitið. Við- 
vikjandi ræðu hv. 1. þm. Eyf. vil ég segja það, að 
mér var ljóst, að frsm. meiri hluta n., sem tal- 
aði fyrstur hér i þessu móli i dag, fór nokkuð 
viða yfir. Er það að visu staðrcynd, að svo var. 
En ég hef starfað lengi i þessari hv. d. með þeim 
forseta, sem ekki hefur alltaf kippt sér upp við 
smámuni, og ég ætla ekki heldur að taka upp 
þann sið. Mér datt i hug að minnast á það við 
þennan ræðumann, sem ég hef getið um, að hann 
hafði farið of vitt i ræðu sinni. En ég gerði það 
ekki, vegna þess að frsm. minni hl. n. var næst- 
ur á mælendaskrá, og ég býst við, að það hefði 
litið illa út, eftir að annar málspartur var bú- 
inn að tala, en ekki hinn, að fara að tala um, 
að of vitt væri farið, af þvi að ég hugði, að frsm. 
minni hl. n. þyrfti að svara nokkru i ræðu frsm. 
meiri hl. n.' En strax, þegar þessi frsm. (minni 
hl.) var búinn að tala, minntist ég ó þetta. (BSt: 
Hefur þvi verið hlýtt?) Forseti benti á það, én 
hitt getur verið tímaspursmál, hvenær eigi að 
slita umr. vegna þess, að farið sé út fyrir efnið.

Hér með er þessum þingskapaumr. lokið, og 
verður nú haldið áfram umr. um frv., og verður 
takmarkaður ræðutimi um það mál, sem fyrir 
liggur til umr, við það, að hver ræðumaður hafi 
10 minútur aðeins til umráða.

Steingrímur Aðalsteinsson: Herra forseti! Það 
virðist ætla að verða dálitið örðugra en efni 
standa til að afgreiða þetta mál hér i hv. þd. 
f gær urðu hér svo langar umr. um ómerkilegt 
mál, held ég, að megi segja, að ekki vannst timi 
til að taka þetta mál til meðferðar, sem þó var 
þá á dagskrá. Og nú í dag hafa umr. orðið það 
langar, að hæstv. forseti hefur séð sig til neydd- 
an að takmarka ræðutimann. En tekinn hefur 
verið timi til þess að ræða um þingsköp inn á 
milli umr. um þetta mál hér nú, sem hefur orðið 
til þess að skýra fyrir mér og öðrum nýjum þm. 
þær reglur þingskapa, sem sérstaklega á að fara 
eftir.

Þó að ég vilji ekki tefja afgreiðslu þessa máls 
hér, get ég ekki látið hjá liða að andmæla einu 
atriði, sem nokkuð áberandi hef-ur komið fram i 
umr. um þetta mál og einnig í nál. hv. minni hl.
n., sem hér liggur fyrir. En það er, að þær kröf- 
ur, sem verkamenn hafa gert undanfarið og hafa 
barizt fyrir að fá fram, um að kaup þeirra verði 
hækkað, væru runnar af þeim rótum, að verka- 
menn heimtuðu að fá að verða hluttakar i þeim 
striðsgróða, sem rennur og runnið hefur inn i 
landið, og vera „með vasana fulla af þúsund 
króna seðlum“, eins og það hefur verið orðað, 
en ættu þó yfir höfði sér, að þessir seðlar yrðu 
innan skamms ónýtir og verðlausir. Ég vil leyfa 
mér að segja það, að þessi staðhæfing er vægast 
sagt vitleysa. Kröfur verkamanna um hækkað 
kaup frá því, sem hefur verið undanfarið, byggj- 
ast alls ekki á löngun þeirra til þess að safna 
áð sér auði, heldur á eðlilegri þörf á að fullnægja 
lífsnauðsynjum sínum betur en þeir hafa getað
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gert áður. Þessar kröfur eru 2.00 kr. kaup á klst. 
i 8 klst. á dag, eða 16.00 kr. dagkaup. Ég geri 
tæplega ráð fyrir, að hv. þm. geti ekki fallizt 
á það, að þær tekjur, sem þarna er um að ræða, 
eru ekki hærri en það, að með þeim er aðeins 
liægt að fullnægja brýnustu daglegum þörfum 
livers verkamannaheimilis. Kröfur verkamanna 
eru því byggðar á því að bæta litils háttar kjör 
þeirra frá því, sem þau liafa verið, en ekki mið- 
aðar til þess að safna auði. Ég hef tilhneigingu 
til hess að draga fram dæmi frá yfirstandandi 
dögum í þessu sambandi. Nú i húsnæðisleysinu 
komst ég að lokum inn í húsnæði hjá einum 
verkamanni hér í bænum, sem er kunningi minn. 
Hann hefur ekki undanfarið haft efni á að fá 
sér betri ibúð en svo, að hann ljýr i kjallara hér 
S bænum og hefur tvö herbergi og eldhús. Óll 
herbergin eru lítil og allur húsbúnaðurinn tveir 
ómerkilegir stólar. í eldhúsinu er kassaræfill. 
Þessi verkamaður liefur haft þau kjör undan- 
farið, að hann hefur ekki getað búið íbúð sina 
betur þægindum heldur en þetta. Nú um daginn 
kom hann heim með 4 stóla, sem hann hafði 
keypt.

Iíauphækkunin, sem verkamenn hafa fengið 
undanfarið og þeir vilja fá staðfesta með samn- 
ingum, hefur það i för með sér — ekki að þeir 
safni gróða, — heldur að bæta örlitið úr þeim 
þörfum, sem þeir undanfarið hafa ekki haft á- 
stæður til að veita sér fullnægingu á. Þessi kaup- 
liækkun verður ekki til þess, að þeir hafi fulla 
vasa af þúsund króna seðlum, heldur til þess að 
fullnægja brýnustu nauðsynjum. Og það er á- 
reiðanlegt, að sá vandi, sem nú er fyrir hendi i 
kaupgjaldsmálum, verður engan veginn betur 
ieystur heldur en með því, að í staðinn fyrir 
þann hernað, sem gegn verkamönnum hefur 
verið farinn með gerðardómsl. og á grundvelli 
þeirra, verði teknir upp samningar við verka- 
menn og að í þeim samningum verði fallizt á 
þær kröfur, sem verkamenn gera til þess að 
geta lifað sómasamlegu lifi. Ef það er gert, munu 
verkamenn fúslega og af fullum þegnskap leysa 
af höndum þau störf, sem nauðsynleg eru i þágu 
framleiðslunnar, til þess að leystur verði lika 
sá þáttur vandamálsins, sem mikið hefur verið 
rætt um í sambandi við þetta mál.

Eg vil vænta þess, að þegar þetta mál verður 
afgreitt frá þessari hv. d. og Alþ., verði þess 
gætt, að tekin verði í löggjöf ákvæði um að 
heimila verkalýðsfélögunum að segja upp þeim 
samningum, sem þau annars mundu verða 
bundin af um lengri tíma, til þess lika að auð- 
veldara vcrði að ná því marki, sem á að ná með 
lausn þessa máls, að slíkir samningar geti tek- 
izt sem grciðlegast af beggja hálfu, því að þá 
fyrst verður varanlegt gagn að lausn málsins.

Frsm. meiri hl. (Bjarni Benediktsson): Það
cru aðeins fá orð, sem ég þarf að svara.

Hv. þm. Str. (HermJ) var að ieitast við að 
hrekja rök mín í þessu máli. Hans ræða snerist 
'algerlega upp í vörn fyrir hann og hans flokk, 
eins og von var, og hann hvarf frá þeirri sókn, 
sem hann hafði stofnað til með nál. sinu. Það 
eru þvi aðeins fá atriði, sem ég vildi benda á. 
Hv. þm. Str. var fyrst að tala um óheiðarlega

framkvæmd skattal. Nú talar liann um ósæmi- 
lega framkvæmd þeirra. Hann hefur þar með 
komið með orðalag, sem dregur úr óhróðurs- 
orðum í garð eftirmanns hans, sem engan stað 
eiga sér.

Þessi hv. þm. hvarf einnig frá frá þvi að ræða 
það, sem er kjarni þessa máls, hvenær gerðar- 
dómsl. biluðu, hvort þau voru óframkvæmanlcg 
strax, þcgar þau voru sett, eða hvort sú lög- 
gjöf hefur orðið það, eftir að núverandi stjórn 
tók við völdum. Þetta hefur mikla þýðingu, eins 
og málið hefur verið upp tekið af Framsfl. En 
um það verður ekki deilt, að á meðan hv. þm. 
Str. var forsrh., þá var svo sáð sem nú verður 
að upp skera af. Málið var strax svo meðhöndlað 
af ríkisstjórninni, að I. urðu ekki framkvæmd 
nema að nokkru leyti. Og það var ekkert feng- 
izt um það, þó að 1. væru brotin. T. d. var vit- 
að, að kaupavinnukaup — og um það var rætt í 
hans stjórnartíð — mundi stórhækka. Hann varð 
þá að játa, að þetta væri óumflýjanlegt. Þá var 
auðséð, að af þessu hlaut að leiða aukinn til- 
kostnað hænda og þar með hækkað verð á land- 
búnaðarafurðum og þar með aftur hækkaða visi- 
tölu og svo þar með þetta kapphlaup, sem hv. 
þm. Str. hefur verið að leggja áherzlu á, að 
þyrfti að koma í veg fyrir. Þetta óumflýjan- 
lega kapphlaup var orðið ljóst, áður en hann 
lét af völdum, og með þessu var einum megin- 
þætti þessarar löggjafar og framkvæmdar henn- 
ar kippt i burt.

Hv. þm. Str. gat ekki heldur annað en viður- 
kennt um þær ráðstafanir, sem hann sagði, að 
óhjákvæmileg nauðsyn væri að gera, til þess að
1. gætu haft þýðingu, að hann lét undan fallast 
að gera þær ráðstafanir, meðan hann var við 
völd. Ef þær voru nauðsynlegar, átti hann að 
gera þær ráðstafanir að skilyrði, þegar I. voru 
sett. En hann hafði það á allt annan liátt. Hann 
segir nú, að þessi samningur við setuliðið um 
vinnuaflið hafi verið um það að draga úr opin- 
berum framkvæmdum. Ég hygg, að hv. þm. Str. 
hafi mjög rangt og villandi skýrt frá þessu hér, 
og ég álít mjög óviðeigandi að vitna þannig í 
leynd skjöl. En hvað, sem um það er, þá er ljóst, 
að þessi samningur var ekki gerður og kom ekki 
til tals fyrr en rétt um það leyti, ef ekki eftir, 
að hv. þm. Str. var að hverfa frá völdum. Og 
þannig staðfesti hann einmitt það, sem ég liélt 
fram, að þær þvingunarráðstafanir, sem hann 
telur, að hafi verð nauðsynlegar, þær þorði hann 
ekki að leggja út i, meðan hann var forsrh. En 
úr þvi að þannig er, er það óviðeigandi af honum 
sem fyrrv. forsrh. og ekki samboðið að vera að 
víta samstarfsmenn sína fyrir að gera ekki það, 
sem hann lét sjálfur undan faliast, meðan hann 
hafði vöklin og möguleikana til þess.

Það var ýmislegt fleira i ræðu hv. þm. Str, 
sem gaf tilefni til andsvara. Hann var að tala um, 
eins og það væri eitthvað sérstakt hjá mér og 
furðulegt, að ég héldi fram, að 1. kæmu ekki að 
gagni, ef þau væru brotin. Ég hef haldið því 
fram, að 1. þessi mundu því aðeins koma að 
gagni, að þeir, sem við þau eiga að búa, vildu 
halda þeim við og halda þau. Þetta er ekki sér- 
stakt hjá mér. Þetta er frumatriði löggjafar. 
Svona hlýtur það að vera, jafnvel hjá einræðis-
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þjóðum, hvað þá hjá lýðræðisþjóðum. Ég álit, 
að það hafi verið rétt og nauðsynlegt að gera 
þá tilraun, sem gerð var með gerðardómsl. En 
það mistókst að skapa þá samvinnu, sem nauð- 
synleg var til þess, að þau gætu gert nokkurt 
gagn. Það má deila um það, hverjum það er að 
kcnna, að það mistókst. Ég hygg, að sökin á 
því liggi ekki sizt hjá fyrrv. forsrh., hv. þm. Str. 
En úr því að það mistókst, ber að leita að á- 
stæðunum og lausn á þvi vandamáli, sem þarf að 
ráða bót á.

Frsm. minni hl. (Hermann Jónasson): Herra 
forseti! Á einum 10 minútum er ekki hægt að 
eltast við að ræða um innflutning á byggingar- 
efni, eins og hv. þm. Barð. (GJ) var að ræða um, 
afurðasöluverð, þrælalög og hvar Sjálfstfl. hafi 
tapað mest fylgi og hvar minnst. Þetta er allt 
þrautrætt áður.

En það er eitt atriði, sem umr. hafa nú aðal- 
lega snúizt um, bæði hjá hæstv. atvmrh. (MJ) 
og hv. 5. þm. Reykv. (BBen), að ég hefði átt að 
gera þær ráðstafanir, sem gera þurfti —■ og þeir 
viðurkenna I öðru orðinu, að það þurfi að gera 
þær — til þess að halda uppi ákvæðum gerðar- 
dómsl. Nú halda þeir því fram, að 1. þessi hafi 
verið brotin, áður en ég lét af völdum.

Allir geta bent á 1., sem eru brotin. Hegning- 
arl. eru brotin, og þau eru ekki afnumin, lög- 
reglusamþykktin er brotin oft á hvcrju kvöldi og 
húsaleigul. eru brotin daglega, — það er meira að 
segja auglýst í Morgunblaðinu —, og þannig er 
Icngi liægt að telja, en hlutverk stjórnarinnar 
var að sjá um, að þau væru ekki brotin almennt.

Hv. 5. þm. Reykv. sagði, að þetta atriði, sem 
ég tilfærði, sé ekki birt opinberlega i samningun- 
um. Það er ekki rétt, og hv. 5. þm. Reykv. 
gætir ekki að því, að hæstv. atvmrh. sagði í ræðu 
sinni áðan, að hann hafi rekizt á þetta atriði i 
samningunum, og þar að auki á ég þennan samn- 
ing og gæti sýnt hann, ef þess væri óskað. — 
Þetta sýnir aðeins málflutning þessara hv. þm. 
hér í hv. d.

Vitanlegt er, að þegar þessir samningar voru 
gerðir, þá var lögð áherzla á að takmarka óþarfa 
framkvæmdir, en þegar báðir ráðh. Sjálfstfl. 
neituðu að verða við því, þá var þýðingarlaust 
fyrir okkur að leggja þetta fram á Alþ. Þetta 
gerðist á þeim 7 vikum, sem Sjálfstfl. var að 
gera upp við sig, hvort hann skyldi rjúfa sam- 
bandið við Framsfí. eða ekki. Það eru þess 
vegna staðreyndir, að Sjálfstfl. eða ráðh. hans, 
sem stóðu gegn því, að þessar tvær ráðstafanir 
yrðu gerðar, sem ég hef drepið á, rufu beinlinis 
ramninga við setuiiðsstjórnina, og komu Heg 
fyrir, að þær ráðstafanir yrðu gerðar, sem þurfti 
til þess að halda gerðardómsl. uppi. Gerðardóms- 
I. voru þess vegna ekki einhlit, eins og viður- 
kennt er í grg. frv. þessa, þar sem þurfti aðrar 
ráðstafanir með þeim, en gegn þeim stóðu ráðh. 
Sjálfstfl. Það er því undarlegt að halda uppi 
umr. um jafnaugljós atriði og þessi. Nál. mitt 
byggist á þvi, sem þurfti að gera til þess, að 1. 
héldust uppi. Ég veit, að þessum hv. þm. er 
ljósara en þeir láta, að með þessu frv. er stefnt 
í fjármálalega upplausn, og ef ekki eru gerðar 
ráðstafanir umfram það, sem þetta frv. fer fram

á, þá rekur að því, að allt okkar atvinnulif á 
crlendum markaði stefnir í strand.

Ég skal svo ekki fjölyrða um þetta frekar, en 
vil að lokum segja það, að ég er þess fullviss, að 
fjármálastefna stjórnarflokkanna sýnir árangur 
sinn fyrr en varir, og það er þessum hv. þm. 
Ijósara en þeir vilja láta uppi.

Atvmrh. (Magnús Jónsson): Hv. þm. Str. sagði, 
að i grg. frv. stæði, að gerðardómsl. mundu ekki 
vera einhlit í þvi að koma i veg fyrir vöxt dýr- 
tíðar i Iandinu, og hann telur, að í þessu liggi 
einhver játning i þá átt, að þurft hefði að gera 
eitthvað af þvi, sem þessi hv. þm. er alltaf að 
tala um. Það er alls ekki við það átt með því, þó 
að sagt sé, að 1. mundu ekki vera einhlít, heldur 
hitt, að lagabókstafurinn væri ekki nægilegur. 
Það er augljóst mál, að til þess að 1. gætu náð 
tilgangi sinum, þá þurftu þau að vera viður- 
kcnnd af þjóðinni.

Þó að það hefði spurzt, að einhver einn maður 
hefði ráðið til sin vinnufólk fyrir hærra kaup en; 
leyfilegt var, þá hefði verið hægt að halda 1. uppi 
fyrir það. En þegar 1. voru algerlega holgrafin, 
þá var ómögulegt að loka augunum fyrir þeirri 
staðreynd, að 1. væru fallin. Ég veit bezt um það, 
þar sem ég er nýr i rikisstj., að I. voru úr sög- 
unni þegar i tið hv. þm. Str.

Hv. þm. Str. telur öllu stefnt í öngþveiti með 
þessu frv. Ég hygg, að enginn viti, hvert stefnir 
nú, þvi að þetta er fjármálaástand, sem hefur 
skapazt smátt og smátt og allt er á huldu með. 
Ég sé ekki aðra leið en þessa til þess að stöðva 
það hrun, sem hefur haldið áfram nú undanfarið, 
jafnt i tíð fyrrverandi rikisstj. og núv. Bezta 
leiðin er, að samningar geti tekizt milli deiluað- 
ilanna, og ég treysti því, að þeir, sem voru móti 
gerðadómsl. og töldu þau rót alls meinsins, geri 
allt sitt til, að samningar takist nú á næstu dög- 
um.

Það hlakkaði i hv. þm. Str., þegar hann var 
að tala um fjármálahrunið, sem væri fram- 
undan. Ef til vill vonar hann, að það verði 
komið fyrir kosningarnar i haust. Ég vona, að 
allir flokkar taki höndum saman um, að samn- 
ingar takist sem fyrst.

Frsm. minni hl. (Hermann Jónasson): Ég mun 
ekki svara öðrurn orðum hæstv. atvmrh. um, 
að i mér hafi hlakkað, þegar ég talaði um, að 
fjármálahrun væri framundan, en að ég tel slíkt 
ósæmilegt orðbragð úr ráðherrastóli.

Atvmrh. (Magnús Jónsson): Hv. þm. Str, gerir 
sér mikið far um að reyna að kenna öðrum, en 
ég vcit, að hv. þm. hafa tekið eftir tón þessa hv. 
þm., er hann talaði um stefnuna i fjármálun- 
um.

Frsm. minni hl. (Hermann Jónasson): Enginn 
getur talað nema með sorg um þetta ástand, sem 
nú rikir í þjóðfélaginu.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 7 shlj. atkv., að viðhöfðu 

nafnakalli, og sögðu 
já: BrB, EE, GJ, HG, MJ, SÁÓ, StgrA.
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EÁrna, HermJ, IngP, PHerm, ÞÞ, JJós, BSt 
greiddu ekki alkv.

2 þm. (BBen, JJ) fjarstaddir.
2.—16. gr. ásamt ákvæðum til bráðabirgða 

samþ. með 7 shlj. atkv., að viðhöfðu nafnakalli, 
og sögðu
já: GJ, HG, MJ, SÁÓ, StgrA, BrB, EE.

HermJ, IngP, JJ, PHerm, ÞÞ, BSt, EÁrna, JJós 
greiddu ekki atkv.

1 þm. (BBen) fjarstaddur.
Fyrirsögn samb. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 7 shlj. atkv., að við- 

höfðu nafnakalli, og sögðu 
já: HG, MJ, SÁÓ, StgrA, BrB, EE, GJ.

HermJ, IngP, JJ, PHerm, ÞÞ, BSt, EÁrna, JJós 
greiddu ckki atkv.

1 þm. (BBen) fjarstaddur.

Frsm. minni hl. (Hermann Jónasson): Ég get 
getið þess fvrir hönd framsóknarmanna, að við 
erum fúsir til að afgreiða málið nú umræðu- 
laust, ef skotið yrði á aukafundi.

Atvmrh. (Magnús Jónsson): Mér þykir vænt 
um að heyra það, að hv. þm. skuli vera það á- 
hugamál að flýta máli þessu eins og unnt er, og 
það er vissulega æskilegt, að því verði lokið sem 
fyrst, en það hefur í sjálfu sér ekki svo mikið 
að segja, hvort því yrði lokið hér í d. í kvöld 
eða á morgun, og af því að enn þá er ekki full- 
séð um það, hvort nokkrar breyt. verði gerðai' á 
þvi eða ekki, þá vildi ég biðja hæstv. forseta um 
að taka málið ekki á dagskrá aftur í kvöld, held- 
ur láta það bíða til morguns.

Forseti (JJós): Það er hér þá engu til að svara 
öðru en þvi að fresta málinu til morguns, þar 
sem stj. hefur í hyggju einhverja brcyt. á frv., 
og verður þá tckið fyrir næsta mál á dagskrá.

Á 11. fundi í Ed., 20. ágúst, var frv. tekið til
3. umr.

Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
leyfð og samþ. með 14 shlj. atkv.

Frsm. meiri hl. (Bjarni Benediktsson): Herra 
forseti! Meiri hl. allshn. hefur orðið sammála um 
að gera lítils háttar breyt. á 3. gr. til samræm- 
ingar og leiðréttingar á máli. Að öðru leyti hef- 
ur n. ekki orðið sammála um breyt. Ég get ekki 
fallizt á að fella með 1. niður gerða samninga, 
heldur á að útkljá það inál með frjálsu sam- 
komulagi. Að þessu leyti get ég því ekki verið 
með breyt., sem stefna að þessu, heklur aðeins 
með nauðsynlegum lagfæringum til samræming- 
ar, unz samkomulag næst.

Forseti (JJós): Mér hafa borizt tvær skrifl. 
brtt. Er önnur frá meiri hl. allshn. og hljóðar 
svo: [sjá þskj. 91].

Hin er frá hv. 9. landsk. þm. og hv. þin. 
Seyðf., svo hljóðandi: [sjá þskj. 92].

Veita þarf afbrigði frá þingsköpum til þess að 
hrtt. þessar verði teknar til meðferðar á fundin- 
um, og mun ég leita ieyfis um báðar i senn.

ATKVGR.
Afhrigðin leyfð og samþ. með 14 shlj. atkv.

Sigurjón Á. Óiafsson: Herra forseti. Ég hef, 
ásamt hv. þm. Seyðf., leyft mér að bera fram 
brtt. þá, er hér hefur verið leitað afbrigða fyrir. 
Við 1. umr. þessa máls lýsti ég yfir þvi, að ég 
mundi vinna að því, að slík ákvæði sem þessi 
yrðu tekin upp i þessi lög. Hv. 5. þm. Reykv.- 
hefur hér nú lauslega skýrt frá því, að hann geti 
ekki verið mcð í flutningi þessarar brtt., og vill, 
að hún sé á annan veg. En ég tel, að sú lausn, er 
hann hugsar sér, sé ekki fullnægjandi.

Ég hef lauslega drepið á, að verkalýðsfélögin 
eru mjög misjafnlega lengi bundin samningum 
og sum þeirra allt til maíloka næsta ár. Allir sjá, 
að þetta er æðilangur tími, eins og nú standa 
sákir. Hins vegar er engin trygging fyrir þvi, að 
atvinnurekendur vildu taka upp nýja samninga 
við verkalýðsfélögin, áður en samningstíminn er 
útrunninn. Meiri likur eru til, að flestir þeirra 
teldu þau bundin. Við höfum bent á, að sé þessi 
leið ekki farin, um leið og þessi 1. eru afnumin, 
þá muni haldast við lýði sá smáskæruhernaður, 
sem undanfarið hefur einkennt atvinnulífið. 
Menn eru farnir að læra af reynslunni og munu 
gera áfram sérsamninga. En það er einmitt þetta, 
sem við viljum fyrirbyggja með brtt. okkar. Ég 
hygg, að þetta sé nóg til þess að skýra, hvað fyr- 
ir okkur vakir. Flg veit af einkasamtölum, hvað 
vakir fyrir hv. 5. þm. Reykv., en ég mun ekki 
fara nánar út i það, þar sem það kemur ekki 
fram hér í till.formi.

Ég skora að lokum á hv. þdm. að ljá þessari 
hrtt. fylgi sitt.

Atvmrh. (Magnús Jónsson): Herra forseti. — 
Eins og minnzt hefur verið á, þá var því hreyft 
við 1. umr. þessa máls að setja ákvæði sem þessi 
inn í 1. Ég taldi, að ekki bæri að hrapa að þvi, og 
tilgreindi mínar ástæður. Einmitt af því, að ég er 
sammála hv. flm. þessarar hrtt. um, að samning- 
ar verði að takast, þá er ég á móti henni. Það er 
af þvi, að eins og þessi brtt. er orðuð, þá veitir 
hún öðrum aðilanum of einhliða rétt á kostnað 
hins. Það er verr farið en heima setið, ef slikt 
ákvæði yrði til þess, að afnám 1. verkaði öfugt, 
vekti andúð og þverúð og tefði fyrir hinni sönnu 
lausn málsins. Mér finnst, að við, sem viljum af- 
nema hér lagaþvingun, ættum ekki að gera það 
með annarri lagaþvingun.

Það helzta i þessu máli væri það, að Alþ. gæfi 
stj. umhoð til þess, að hún mætti veita heimild til 
að fella niður gerða samninga, sem væntanlega 
væru þá rakið eða dreifarnar, þar eð almennt 
hefðu samningar verið teknir upp að nýju eftir 
frjálsu samkomulagi. En þar sem málið er nú 
enn þá i fyrri d., liefur þingið málið alveg á sinu 
valdi til þess að veita stj. þessa heimild, ef þm. 
sýnist. Og þótt e. t. v. sýndist réttara, að þessi 
hreyting væri gerð strax hér i hv. d., áður en 
málið fer lengra, þá er því til að svara, að enga 
stund er verið að afgreiða þá breytingu siðar 
með afbrigðum, ef’ þm. verða sammála um að 
gera liana.

Sigurjón Á. Ólafsson: Herra forseti! Hæstv. at- 
vmrh. taldi brtt. okkar nokkurs konar lagaþving- 
un. En ef hún er það, þá er hún bein afleiðiiig 
af þeirri lagaþvingun, sein lögleidd var 8. janúar
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1942, og færir verkalýðnum aftur aðeins þann 
rétt, sem þá var frá- honum tekinn.

Ég veit, að þau félög eru til, sem mundu gera 
sína heildarsamninga, þótt þetta ákvæði verði 
ekki sctt inn i 1., en það er engin trygging fyrir, 
að allir atvinnurekendur fari þá leið af fúsum 
vilja. Eg hygg, að þessi svokallaða lagaþvingun 
sé nauðsynleg. Ég ætla ekki að vera með neinar 
aðdróttanir, en ég þekki atvinnurekendur, sem 
hafa barið í borðið og ekki viljað hlusta á 
nokkrar óskir um kjarabætur, en borið fyrir 
sig dómnefndina, og get ég því ekki búizt við 
neinu góðu, ef' engin heimild er til þess að segja 
upp samningum. Ég gæti rökstutt þetta mcð 
dæmum, þvi að þau eru til, en ég vil ekki nefna 
nöfn.

Hæstv. ráðh. taldi verra, að till. kæmi fram i 
þessari deild, en það er bein afleiðing af því. 
að ég tel, að þetta mál eigi ekki að hrekjast á 
milli deilda og svo eigi að vera frá gengið, að 
þess þurfi ekki. Það getur vel verið, að hv. Nd. 
finni ástæðu til breyt. þrátt fyrir þetta, en þcssi 
breyt. yrði að koma fram þar, og með þetta fyrir 
augum tel ég sjálfsagt, að þessi till. eigi að koma 
fram hér, til þess að málið geti siglt hraðbyri 
gegnum þingið, því að mér skilst, að til þess að 
geta fengið gott samkomulag i deilu þeirri, sem 
nú stendur yfir, verði aðilum að vera frjálst að 
undirskrifa samninga án þess, að dómnefndin 
vofi þar yfir. Vegna þessa hef ég talið rétt, að 
þessu máli yrði hraðað. Þessi uppsagnarfrestur 
hefur ekki svo mikla þýðingu fyrir það félag, 
sem nú stendur í deilunni, en það eru önnur fc- 
lög, og mér er engin launung á því, að ég hugsa 
fyrst og fremst um það félag, sem ég er formað- 
ur í, Sjómannafélag Reykjavíkur. Það vita allir, 
að nú er uppi skæruhemaður við Eimskipafélag 
íslands, og hef ég ekki nokkra trú á, að Sjó- 
mannafélag Reykjavíkur geti nokkuð hjálpað, ef 
það getur ekki sagt upp samningum. Ég tel það 
nauðsynlegt fyrir málið í heild, að þessi leið 
verði farin.

Brynjólfur Bjarnason: Ég vil eindregið mæla 
með því, að þessi till. hv. þm. Seyðf. og hv. 9. 
landsk. verði samþ., og get ekki skilið, hvað er í 
veginum fyrir þvi að samþ. hana nú strax. Ég 
lief litið svo á, að það væri raunverulega sam- 
eiginlegur vilji þingflokkanna, að þessu máli 
yrði hraðað eins og frekast er unnt, þannig, að 
ég gæti hugsað mér það, ef það færi til hv. Nd. 
nú í dag, gæti sú d. afgreitt málið á morgun, og 
er ljóst, að aðstaðan verður ekki orðin svo breytt 
á morgun, að Sjálfstfl. verði fremur tilbúinn að 
taka afstöðu til till. Ef á að hraða málinu, verð- 
ur að reyna að komast hjá því, að það fari milli 
d., því að það tefur. Auk þess er það óviðkunnan- 
legt, ef till. er borin upp hér og felld, en vrði 
síðan send frá Nd. og samþ. á ný.

Mér heyrðist hæstv. atvmrli. finna það gegn 
þessari till., að hér væri ekki um gagnkvæman 
rétt að ræða, en ég held, að auðvelt sé að bæta 
úr því, og vildi beina þeirri fyrirspurn til flm., 
hvort þeir sæju sér ekki fært að breyta till. 
þannig, að þessi agnúi hverfi burtu.

Ég vil taka undir það, að ég tel þetta ákvæði 
nauðsynlegt, en ég skil, hvað fyrir sjálfstæðis-

mönnum vakir, að þeir eru ekki tilbúnir að sam- 
þykkja það. Þeir munu líta svo á, að af þvi að 
samningar standa yfir milli verkamannafélagsins 
Dagsbrúnar og vinnuveitendafélagsins, þá gæli 
Dagsbrún sagt: — Nú getum við hafið verkfall 
eftir viku —, og þess vegna mundu þeir óska 
eftir að biða, þangað til samkomulag er komið á. 
Hins vegar er það viðurkennt af þeim, að þetta 
ákvæði væri sett inn í, hefði samkomulag náðst. 
Annað væri líka hróplegt ranglæti gagnvart þeim 
félögum, sem ekki hafa þetta á valdi sinu, og 
jafnframt nauðsynlegt, þar sem félögin geta 
beitt skæruhernaði, til þess að koma i veg fyrir, 
að þau beiti honum.

Hins vegar hefur þetta ekki minnstu áhrif á 
þær samningaumleitanir, sem fara fram milli 
Dagsbrúnar og vinnuveitendafélagsins, vegna 
þess að það er sameiginlegt álit allra, að það 
verði að gera nýja samninga og þessir samningar 
hljóti að takast. I öðru lagi hefur Dagsbrún það 
á valdi sinu, ef hún vildi, að stöðva alla vinnu 
liér í bænum. f raun og veru þarf félagið ekki 
annað en styðja á hnapp, þá er öll vinna stopp- 
uð. En félagið óskar ekki eftir þvi. Það vill gera 
allt, sem mögulegt er, til þess að framleiðslan 
geti gengið. Það er ekki um annað að ræða, svo 
að ég hcld, að þessi ástæða hafi ekki við neitt 
að styðjast og hún þurfi ekki að vera því til 
fyrirstöðu, að þm. Sjálfstfl. geti fallizt á þessa 
nauðsynlegu breyt.

Atvmrh. (Magnús Jónsson): Ég býst við, að 
meðmælendur þessarar till. hafi tekið eftir því, 
að ég hef ekki talað á móti henni. Það, sem ég 
hef óskað eftir, er ekki annað en það, að dregið 
væri í lengstu lög að samþ. hana, meðan verið 
er að leita frjálsra samninga. Ég hef talið það 
viðkunnanlegra að samþ. hana ekki, fyrr en mál- 
ið væri komið lengra.

Ég vil nú ekki segja, að svo langur timi sé til 
stefnu, og get vel setið hjá við átkvgr., kannske 
vegna þess, að ég er ekki svo vanur samninga- 
maður, að ég vilji taka á mig ábyrgðina.

Ég býst við, að fyrir einstökum atvinnurek- 
endum, sem berja i borðið, færi eins og Steven- 
son sagði, að færi um kúna, þegar hann var 
spurður, hvernig færi, ef kýr gengi fyrir járn- 
brautarlestina. „Það er verst fyrir kúna“, sagði 
hann, svo að það högg lendir á þeim sjálfum, því 
að menn eru ekki í vandræðum með vinnu.

Ég hef ekki orðið þess var heldur, að það, að 
þessi till. hefur ekki komið fram og ekki verið 
samþ., hafi staðið í vegi fyrir samningum. T. d. 
hafa samningar tekizt við Iðju, án þess að fyrri 
samningur væri úr gildi fallinn, og viðvíkjandi 
því, sem hv. 9. landsk. (SÁÓ) talaði iim, veit óg 
ekki betur en skipin hafi farið út, og áhættu- 
þóknunin hafi verð gefin eftir og samningarnir 
hafi gengið fyrir sig. Menn ganga út frá þvi, að
1. verði samþ., og í raun og veru vilja allir, að 
samningar gætu tekizt. Menn eru ekki glaðir 
yfir þessum gömlu samningum, en játa, að þeir 
eru lögþvingaðir. Það má alveg segja, að það sé 
rökrétt afleiðing af afnámi gerðardómsl., að 
lieimilt sé að segja upp af beggja hálfu þeim 
samningum, sem hafa gengið 1 gildi undir nú- 
verandi formi.
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Ég vil segja, að það sé ekkert óviðkunnanlegt 
við það, þótt þessi till. væri felld, en frv. samþ. i 
heild, eftir að till. væri komin inn i það.

Ég er ekki á móti till., en tel hana hafa komið 
fram fyrr cn nauðsyn krefur. Svo skal ég ekki 
tefja umr. um þetta, þvi að það er ekki svo stórt 
atriði.

Gísli Jónsson: Herra forseti! Með þvi að þetta 
er alveg nýtt i 1., vildi ég gera fyrirspurn til hv.
9. landsk. (S.4Ó) og annarra þm., sem hafa rætt 
um þetta mál og eru með till., hvort þeir hat’i 
athugað, hvaða fordæmi er verið að skapa með 
þessari till. Það kann að vera, að það skapist 
einhvern tíma það ástand, að atvinnurekendur 
telji sér þörf á að segja upp samningum til þess 
að Iækka kaupið. Mundu þessir aðilar þá hafa 
viljað skapa það fordæmi, að Alþ. gæti gripið 
inn í og það sé hægt að segja upp samninguvn, 
sem þá væru til hagsbóta fyrir verkamenn, og 
væri þá unnið þeim i óhag, sem nú er verið að 
vitna i. Ég vildi aðeins benda á þetta. Mér er 
hins vegar ljóst, að eins og verkalýðsmálunum 
er nú komið í lándinu, muni ekki vera mikil 
hætta á þvi, að verkamennirnir fái ekki kröfum 
sinum framgengt, eins og þeir hafa fengið, þrátt 
fyrir gerðardóminn.

Brynjólfur Bjarnason: Ég vildi aðeins svara 
þessari fyrirspurn.

1. Hér er ekki um hættulegt fordæmi að ræða. 
Það er verið að ákveða með I., að þeir samning- 
ar, sem voru framlengdir vegna setningar gerð- 
ardómsl., skuli úr gildi falla með þeim.

2. Þeir samningar, sem núna eru í gildi og 
mundu vera i gildi áfram, þótt gerðardómurinn 
væri felldur, eru allt annars eðlis en venjulegir 
frjálsir samningar. Það eru ekki frjálsir samn- 
ingar, heldur samningar, sem eru orðnir til fyrir 
lögþvingunarákvæði gerðardómsins. Það er ekki 
hægt að bera þá saman við frjálsa samninga.

Hér cr um það að ræða, að lögþvingaðir samn- 
ingar skuli niður falla og frjálsir samningar 
gerðir.

Sigurjón Á. Ólafsson: Þetta mun ekki verða 
nema stutt aths. En út af fyrirspurn hv. þm. 
Barð. vildi ég segja það, að undir venjuleguin 
kringumstæðum mundi ég ekki óska eftir svona 
uppsagnarfresti, ef ekki væri á undan gengin 
lögþvingun, eins og hér hefur verið bent á. En 
ég vil hins vegar benda honum á, að við höfum 
hér i þinginu skapað með löggjöf fordæmi fyrir 
þessu, þegar kaupgjaldið var lögbundið með 
gengisskráningarl. 1939. Var Alþ. nokkurn veginn 
einhuga um, að rétt væri, um leið og þær hömiur 
voru lagðar á, að veita verkalýðnum frelsi til 
uppsagnar, en áður hafði verið gert ráð fyrir, að 
öll verkalýðsfélögin gætu verið laus um áramót, 
án þess að athugun færi fram á þvi, hvernig 
samningar væru að öðru leyti. Þetta stjórnaðist 
af því, að viðurkennt var, að lagðar væru höinl- 
ur á athafnafrclsi verkalýðsfélaganna. Það var 
þá eins og nú, að Alþ. hafði sett hömlur á fé- 
lögin, og það átti að gefa þeim tækifæri til að 
laga þetta. Undir öllum öðrum kringumstæðum 
en þcssum væri ég á móti slikum lögum.

Ég veit, hvað fyrir hv. þm. Barð vakir. Nú 
koma krepputimar, og atvinnurekendur krefjast 
þess af Alþ., að það gripi inn i til þess að bjarga 
atvinnuvegunum, og ég veit, að undir þessum 
kringumstæðum getur þetta fordæmi orðið til ó- 
hags fyrir verkalýðinn.

ATKVGR.
Brtt. 91 samþ. án atkvgr.
Brtt. 92 samþ. með 5:3 atkv., að viðhöfðu nafna- 

kalli, og sögðu
já: BrB, HG, SÁÓ, StgrA, JJós.
nei: BBen, EE, GJ.

EÁrna, HermJ, IngP, MJ, PHerm greiddu ekki 
atkv.

3 þm. (BSt, JJ, ÞÞ) fjarstaddir.
4 þm. gerðu grein fyrir atkv. sínu:
Bjarni Benediktsson: Vegna þess að ég tel, að

flokkarnir. geti tekið málið upp í Nd., segi ég nei.

Eiríkur Einarsson: Með tilvisun til ummæl.u 
hv. 5. þm. Rcykv. segi ég nei.

Gísli Jónsson: Ég segi nei af sömu ástæðum og 
liv. 5. þm. Reykv.

Atvmrh. (Magnús Jónsson): Af þeim ástæðum, 
sem ég hef greint, að ég vil doka við enn um 
stund, greiði ég ekki atkv.

'Frv., svo breytt, samþ. með 9 shlj. atkv., að 
viðhöfðu nafnakalli, og sögðu 
já: MJ, SÁÓ, StgrA, BBen, BrB, EE, GJ, HG,

JJós.
HermJ, IngP, PHerm, BSt, EÁrna greiddu ekki 

atkv.
2 þm. (JJ, ÞÞ) fjarstaddir.
Frv. afgr. til Nd.

Á 11. fundi i Nd., 21. ágúst, var frv. útbýtt eins 
og það var samþ. við 3. umr. í Ed. (A. 93).

A sama fundi var frv. tekið til 1. umr.
Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. — Af- 

brigði leyfð og samþ. með 19 shlj. atkv.

Finnur Jónsson: Það er að vísu freistandi að 
hafa eftirmæli um þessa löggjöf, en þar sem 
augljóst virðist, að hún stendur i vegi fyrir því, 
að hægt sé að hefja samninga til að koma á 
nauðsynlegum vinnufriði, vil ég skjóta þvi til 
hæsv. forseta, hvort ekki sé hægt að fá afbrigði 
til þess að afgreiða þetta mál nú á-sem skemmst- 
um tíma. f þeirri von, að aðrir flokkar vilji fall- 
ast á þessa uppástungu, þarf ég ekki að segja 
meira.

Eysteinn Jónsson: Ég get tekið undir orð hv. 
síðasta ræðumanns, að það væri freistandi að 
gera að umræðuefni afnám þessara 1., en eins og 
lýst hefur verið yfir af Framsfl., vill hann ekki 
tefja það, að meiri hl. þingsins geti komið fram 
vilja sinum i þessu máli, og mun þvi ekki ræða 
það eða óska eftir, að því verði visað til n. Ég 
vil því vísa til þess, sem af flokksins hálfu liefur 
verið borið fram í Ed. og i útvarpsumr. hér í d. 
Við erum reiðubúnir að stuðla að þvi, að þetta 
geti orðið að 1. i dag, ef forseta er það áhugamál.
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Forseti (EmJ): Hæstv. forsrh. er ékki við. en 
ég kynni betur við, að hann segði álit sitt, a. in. 
k. ef á að afgreiða málið með fyllstu afbrigðutn, 
en ráðh. er væntanlegur á hverri stundu, og vil 
ég því fresta málinu um stund.

Umr. frestað um stund, en var fram lialdið 
síðar á fundinum.

Forsrh. (Ólafur Thors): Þetta mál hefur verið 
rætt mjög mikið í Ed. auk þess, sem um það voru 
efnislegar umr. i útvarpinu s. 1. þriðjudag og 
miðvikudag. Það er því ósk ríkisstj., að afgreiðshi 
málsins verði hraðað og ekki gefið tilefni til 
umr. vegna atvinnurekenda og vinnuþega, því að 
þó að 1. séu ekki efnislega til fyrirstöðu samn- 
ingum, þá eru þau það að forminu til.

Sigfús Sigurhjartarson: Ég vil aðeins lýsa yfir 
því fyrir hönd Sósfl., að hann vill hraða málinu 
og mun ekki tefja framgang þess með umr.

Pétur Ottesen: Ég vil aðeins taka það fram, að 
ég mun bera fram brtt. við frv. við 2. umr. þess, 
og þar sem ég vil ekki tefja málið, þá mun ég 
bera brtt. fram skriflega og vona, að hæstv. for- 
seti fallist á þá aðferð.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 17 shlj. atkv.

Á 12. fundi í Nd., s. d., var frv. tekið til 2. umr.
Of skammt var liðið frá 1. umr. — Afbrigði 

leyfð og samþ. með 17 shlj. atkv.

Pétur Ottesen: Ég er með brtt. við þetta frv., 
sem er á þá leið, að síðari málsgr. i ákvæði til 
bráðabirgða falli burt, en þar er svo fyrir mælt, 
að verkalýðsfélögum og atvinnurekendum er 
lieimilt að segja upp gildandi kaup- og kjara- 
samningum með minnst viku fyrirvara frá gild- 
istöku laga þessara. Ég tel ékki ástæðu til að 
setja þetta ákvæði í frv., því að það verður að 
ráðast, hvernig tekst til milli vinnuþiggjenda og 
vinnuveitenda um þessa samninga, og ég vil 
ekki, að ýtt sé undir það með I., að óþarfa trufl- 
anir verði á þessum málum. Ég tel æskilegt, að 
samningar geti staðið sinn ákveðna tíma, en ef 
það getur ekki orðið, þá er það illt, en verður að 
taka því eins og það er. En að ýta undir það af' 
hálfu löggjafans, að samningum sé sagt upp, álít 
ég ekki til bóta. Hið opinbera hefur viðurkennt, 
að gerðardómsl. séu brostin, og þvi er yfirlýst af 
hálfu löggjafans, að hann geti ekki átt við kaup- 
gjaldsmálin. Þess vegna tel ég ósamræmi i því 
að halda eftir þessu ákvæði í 1. Þetta ákvæði er 
þannig orðað, að vel mætti skilja það svo, að 
liér ætti við alla samninga. Ég legg þess vegna 
til, að siðari mólsgr. i ákvæði til bráðabirgða 
verði felld niður. — Að sinni tel ég svo ekki ó- 
stæðu til að fjölyrða um þetta frekar.

Forseti (EmJ): Skrifleg brtt. hefur borizt frá 
hv. þm. Borgf. þess efnis, að síðari málsgr. i 
ákvæði til bráðabirgða falli niður. Fyrir þessari 
brtt. þarf afbrigði, ef hún á að verða tekin til 
meðferðar.

ATKVGR.
Afbrigði um skrifl. brtt. (þskj. 105) leyfð og 

samþ. með 18:4 atlsv.

Forseti (EmJ): Ég vil geta þess, að hæstv. 
forsrh. hcfur tilkynnt mér, að kl. 3 verði hald- 
inn lokaður fundur, og er óskað eftir, að hv. þni. 
mæti á honum. Það er gert ráð fyrir, að sá fund- 
ur taki allan daginn eftir þann tíma.

Finnur Jónsson: Ég mun ekki ræða um málið 
almennt, heldur unl brtt. hv. þm. Borgf. — Þegar 
gerðardómsl. voru sett, þá voru verkalýðsfélögin 
svipt rétti til þess að segja upp samningum. Nú 
er það viðurkennt, að gerðardómsl. hafi fallið. 
Það, sem menn keppa að nú, er að reyna að finna 
sameiginlegan, varanlegan samningsgrundvöll 
milli atvinnurekenda og vinnuþega og koma á 
vinnufriði í landinu. Ég hygg, ef’ brtt. hv. þm. 
Borgf. nær fram að ganga, að þá verði öllu þessu 
spillt og sama skaðlega ástandið haldi áfram í 
kaupgjaldsmálum þjóðarinnar. Þess vegna skora 
ég á alla hv. þm. hér í hv. d. að greiða atkv. 
gegn þessari brtt.

Fjmrh. (Jakob Möller): Ég vil aðeins taka það 
fram, að ég tel ekki rétt að samþ. brtt. hv. þm. 
Borgf., því að hún er í ósamræmi við afnám 
þessara laga. Samningar höfðu verið brotnir, áð- 
ur en gerðardómsl. gengu i gildi. Verkalýðsfé- 
lögin voru bundin samningum, sem ekki voru út- 
runnir fyrr en næsta haust, en þeir samningar 
voru virtir að vettugi og neitað að vinna fyrir 
kaup, sem ákveðið var í þeim. Þcss vegna er 
ekkert unnið með þvi, að þeir samningar haldist 
áfram, heldur yrði það aðeins til þess, að erfið- 
ara yrði að komast að samkomulagi. Ég mun því 
greiða atkv. gegn brtt. hv. þm. Borgf.

Sigfús Sigurhjartarson: Ég hef engu við að 
bæta það, sem hæstv. fjmrh. og hv. þm. ísaf'. 
sögðu. Ég er alveg sammála hv. þm. ísaf. um, að 
með gerðardómsl. voru verkalýðsfélögin svipt 
rétti til að segja upp samningum, og vil undir- 
strika það, ef till. hv. þm. Borgf. verður samb., 
þá hefur það í för með sér auknar vinnudeilur í 
landinu. Allir vilja nú vinnufrið, og reynt er á 
allan hátt að komast að samkomulagi. Þess 
vegna mun ég greiða atkv. gegn þessari brtt.

. .Pétur Ottesen: Þessi rök, sem komið hafa frain 
gegn brtt. minni eru mjög léttvæg. Það er talað 
um, að verklýðsfélögin hafi ekki getað sagt upp 
samningum vegna gerðardómsl. Mér þykir það 
einkennilegt, þegar vitað er, að stærsta verklýðs- 
félag landsins hafði sagt upp samningum, áður 
en gerðardómsl. voru sett, svo að þau 1. höfðu 
engin áhrif á þessa samninga. Þess vegna er þcð 
eintómur fyrirsláttur að setja þessa samninga í 
samband við gerðardómsl. Mér f'innst einnig 
mjög undarlegt, að menn, sem vilja ekki nein af- 
skipti 1. af þessum málum, skuli vilja troða þessu 
ákvæði inn í 1. Mér þykir seint séð af hæstv. 
ríkisstj. að setja þetta ákvæði í frv. svona seint, 
því að ekki var það þar fyrst.

Annars mun það, sem fram hefur komið móti 
minni till., ekki i neinu raska afstöðu minni til 
hennar.
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Skúli Guðmundsson: Ég er sammála hv. þm. 
Borgf. og tel brtt. hans stefna í rétta átt. Mér 
finnst mjög einkennilegt, að hæstv. atvmrh. skuli 
halda því fram, að hún sé í ósamræmi við frv. 
I’cir, sem vilja afnema kaupgjaldsákvæði 1. þess- 
ara, hafa haldið þvi fram, að um þessi mál vcrði 
að vera frjálsir samningar, og þess vegna finnst 
mér ósamræmi í því, að þeir skuli nú vilja fella 
löglega samninga úr gildi með lagaboði. Ég hygg. 
að öllum sé ljóst, hvernig ástandið er nú i þess- 
um málum. Skipin liggja óa/greidd við hafnar- 
bakkann liér i Rvik, þegar mjög erfiðlega geng- 
ur að fá skip til þess að flytja vörur að og frá 
landinu. Ef þetta bráðabirgðaákvæði verður sam- 
þykkt, þá mun svo fara, að það ófremdarástand, 
sem nú ríkir i Rvik, breiðist út yfir allt landið. 
Mér finnst óviðeigandi af Alþ. að stuðla að slíku 
með því að ógilda samninga á þennan hátt.

Forsrh. (Ólafur Thors): Ég vona, að hv. for- 
seti taki málið út af dagskrá, því að ýmsir menn, 
sem ætluðu að taka þátt i umr, eru f'jarverandi 
nú, af því að þeir eru að undirbúa lokaðan fund, 
sem verður haldinn kl. 3.

Fjmrh. (Jakob Möller): Mér kom það ekki á 
óvart, þó að menn úr hópi framsóknarmanna 
reyndu að gripa tækifærið til þess að tefja fyrir 
málinu, og er það ekki nema góð staðfesting á 
þeirri yfirlýsingu, að þeir muni ckki tefja málið. 
Þetta ákvæði, sem hér er um rætt, kom fram í 
Ed. og var þar ekki mótmælt af framsóknar- 
mönnum, en nú gerast þeir allháværir. Ég legg 
til, að málinu verði visað til n. nú þcgar.

Forsrh. (Ólafur Thors): Öllum hv. þm. lilýtui' 
að vera það ljóst, að eins og málið stendur uú, 
er ekki hægt að ljúka umr. strax, þar sem rétt á 
eftir á að verða lokaður fundur, þar sem þarf að 
ræða mjög þýðingarmikið mál. Óska ég þvi ein- 
dregið, að forseti noti sér það vald, er hann hef- 
ur, til þess að fresta umr. um þetta mál, og taki 
það út af dagskrá.

Foraeti (JPálm): Það eru 3 hv. þm. hér á 
mælendaskrá, en samkvæmt ósk hæstv. forsrh. 
(EystJ: Ég hef rétt á þvi að fá að tala hér nokk- 
ur orð um þingsköp.) verður málið tekið út af 
dagskrá og fundi slitið. (EystJ: Ætlar forseti að 
neita mér um að tala nokkur orð um þingsköp?) 
Já. (EystJ: Ég vil fá að heyra það aftur. Ætlar 
forseti að neita mér um að tala um þingsköp?) 
Ef hv. þm. er mjög harður við þá ósk sína, þá 
skal hann fá orðið.

Eysteinn Jónsson: Ég kann ekki við slfk 
brigzlyrði í garð framsóknarmanna, er fjmrh. 
hafði hér í frammi áðan, og ég vil ekki láta þeim 
ómótmælt i þingtíðindunum. Fjmrh. veit það vel, 
að við höfum ekki tafið fyrir frv. þessu, og það 
sést bezt á því, að við framsóknarmenn fórum 
fram á það i Ed, að afgr. allar 3 umr. i einu, en 
því var neitað. Ég get og lýst yfir þvi fyrir höud 
þeirra framsóknarmanna, er hafa beðið um orð- 
ið, þó að ég hafi ekki talað um það við þá, að 
þeir munu allir falla frá orðinu, til þess að málið 
verði afgr. nú þegar i stað.

Foraeti (JPálm): Þá verður samkv. ósk stj. 
málið tekið út af dagskrá og fundi slitið. (EystJ: 
Ekki samkv. ósk FramsfL) Nei, — en eins og aug- 
lýst hcfur verið, verður núna rétt á eftir lokaður 
fundur í Sþ, cn næsti fundur verður boðaður 
með dagskrá.

Umr. frestað.
Á 13. fundi í Nd, 24. ágúst, var fram haldið 2. 

umr. um frv. (A. 93, 165).

Finnur Jónsson: Með tilvísun til þeirra um- 
mæla, sem ég hafði áður um nauðsyn þess, að 
málið næði fram að ganga nú þegar, fell ég frá 
orðinu.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 18 shlj. atkv, að viðhöfðu 

nafnakalli, og sögðu
já: GSv, GTh, IngJ, íslH, JakM, JPálm, ÓTh, 

SigfS, SB, SEH, SK, StJSt, ÁkJ, ÁÁ, EOl, 
FJ, GÞ, EmJ.

HelgJ, JörB, PHalI, PZ, PÞ, PHann, PO, SÞ,
SkG, SvbH, BÁ, BjBj, BFB, EystJ greiddu ekki 
atkv.

1 þm. (GG) fjarstaddur.
2. —16. gr. samb. með 17 shlj. atkv.

Brtt. 105 felld með 16:4 atkv., að viðhöfðu nafna- 
kalli, og sögðu

já: PO, SkG, SvbH, IngJ.
nei: JPálm, ÓTh, SigfS, SB, SEH, SK, StJSt, 

ÁkJ, ÁÁ, EOl, FJ, GÞ, GTh, íslH, JakM, 
EmJ.

JörB, PHall, PZ, PÞ, PHann, SÞ, BÁ, BjBj,
BFB, EystJ, GSv, HelgJ greiddu ekki atkv.

1 þm. (GG) fjarstaddur.
Ákvæði til bráðabirgða samþ. með 16:1 atkv. 
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 17 shlj. atkv.

Á 14. fundi i Nd., 25. ágúst, var frv. tekið lil
3. umr.

Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
leyfð og samþ. með 23 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 15 shlj. atkv., að viðhöfðu 

nafnakalli, og sögðu
já: FJ, GÞ, GSv, fslH, JakM, JPálm, ÓTh, SigfS, 

SB, SEH, SK, StJSt, AkJ, EOl, EmJ.
EystJ, GG, HelgJ, IngJ, JörB, PHall, PZ, PÞ, 

PHann, PO, SÞ, SkG, SvbH, BÁ, BjBj, BFB 
greiddu ekki atkv.

2 þm. (ÁÁ, GTh) fjarstaddir.
Frv. af'gr. sem lög frá Alþingi (A. 128).
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4. Hafnarlög fyrir GrundarfjÖrð.
A 4. fundi i Sþ., 11. ágúst, var útbýtt frá Ed.:
Frv. til hafnarlaga fyrir Grundarfjörð (stjfrv., 

A. 30).
A 5. fundi í Ed., 12. ágúst, var frv. tekið til 1.

umr.
Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. — Af- 

brigði leyfð og samþ. með 11 sblj. atkv.

Atvmrh. (Magnús Jónsson): Á norðanverðu 
Snæfellsnesi hagar svo til, að í rauninni er ekki 
til hentugt skipalægi nema á Grundarfirði í Eyr- 
arsveit. Að vísu þarf ekki að efast um, að þetta 
er tiltölulega öruggt skipalægi, og þangað cr 
hægt að leita, þegar dimmt er, en á plássunum, 
Sandi og Ólafsvik, eru aftur á móti hafnleysur, 
þó að þar hafi verið gerðar hafnarbætur. Þar 
sem skipin geta legið óhult á Grundarfirði, þó 
að vont sé veður, virðist það einkennilegt, að 
þar skuli ckki hafa risið upp kaupstaður, en ég 
skal ekki nú rekja ástæðurnar til þess, að svo 
hefur ekki orðið. Nú er hins vegar greinilegt, að 
miðstöð þcssarar sveitar er að færast inn i Graf- 
arnesið. Þar eru góð skilyrði til hafnarbóta, og 
þar er að komast á vegarsamband við Stykkis- 
hólm. Á þessum stað er að vísu bryggja, en hún 
er alveg ófullnægjandi stærri f'lutningaskipum, 
svo að þarna er mikl þörf lendingarbóta. Það 
liggja fyrir uppdrættir og mælingar frá þessum 
stað, að ég ætla frá árinu 1931. Eins og ég hef 
tekið fram, eru þarna mjög góð skilyrði, þannig, 
að það þarf ekki að byggja stórkostlegan sjóvarn- 
argarð, eins og mundi þurfa á Sandi og í Ólafs- 
vik. Það má auk þessa geta þess, að á þessum 
stað hefur verið reist stórt og myndarlegt frysti- 
hús, og það er beinlínis í sambandi við það fyrir- 
tæki, að hreppsnefnd Eyrarsveitar er byrjuð á 
hafnargerð á þessum stað. Það, sem aðallega 
skortir á til þess að koma verkinu áfram, er rik- 
isábyrgð. Það hefur þvi verið farið fram á það 
við rikisstj., að hún tæki á sig nokkra ábyrgð i 
þessu máli, en við þeirri ósk er ekki hægt að 
verða nema með því að setja regluleg hafnarlög 
fyrir þennan stað, og það er það, sem þetta frv. 
fer fram á. Þó að í þessu frv. sé talað um mann- 
virki, sem kosti 500 þús. kr., þá cr það alls ekki 
meiningin að ráðast í það fyrirtæki allt i einu. 
100 þús. kr. mannvirki ætti til bráðabirgða að 
bæta mikið úr þeirri þörf, sem þarna cr nú i 
bráð. — Ég held svo, að sé ekki þörf á þvi að fara 
fleiri orðum um þetta frv., það er að mestu snið- 
ið eftir öðrum hafnarl., sem hæstv. Alþ. hefur 
sett. Ég vil svo leyfa mér að óska eftir, að frv. 
verði visað til 2. umr. og sjútvn. þessarar deildar.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 12 shlj. atkv. og til 

sjútvn. með 12 sh]j. atkv.

Á 10. fundi i Ed., 19. ágúst, var frv. tekið til 2. 
umr. (A. 30, n. 71).

Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — At- 
hrigði leyfð og samþ. með 11 shlj. atkv.

Frsm. (Gísli Jónsson): Ég skal vera stuttorð- 
ur um frv. þetta. N. hefur haft það til athugunar

Alþt. 1912. B. (B0. löggjafnrþing).

og borið það saman við gildandi hafnarl. ann- 
arra staða á landinu. Einnig hefur hún átt tal 
við vitamálastjóra um þessi mál og fengið hjá 
honum ýmsar upplýsingar, er hann hefur góð- 
fúslega látið n. i té. Hefur n. komizt að þeirri 
niðurstöðu, að rétt væri í samræmi við önnur 
lik 1. að koma með þá brtt., að á eftir 2. málsgr. 
5. gr. komi: „Þessi ákvæði gilda og um þær 
bryggjur og önnur mannvirki, sem þegar háfa 
verið gerð á hafnarsvæðinu.“ Þ. e. a. s., að ein 
hryggja er þegar á staðnum, og því sjálfsagt, að 
hún komi inn i frv.

Þá var einnig dálítið rætt um sektarákvæði 
frv., og n. leit svo á, að þau væru of há saman- 
borið við önnur lik ákvæði i 1., þar sem þau eru 
frá 20 kr. upp i 500 kr., en n. leit svo á, að þetta 
mætti standa vegna þess, að hægt væri að nota 
lágmark sektarinnar. N. vill láta það koma fram, 
að landið er nú eign rikisins, og i trausti þess, 
að einstaklingar fái það ekki, heldur höfnin, 
vill n. leggja til, að frv. verði samþ. með þess- 
um breytingum.

Atvmrh. (Magnús Jónsson): Ég vil þakka sj- 
útvn. fyrir afgr. á málinu og tel það hiklaust 
til bóta, að þetta, sem i brtt. felst, verði sett i 
1., og legg þvi til, að frv. verði samþ. með þeirri 
hreytingu.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 13 shlj. atkv.
2. —4. gr. samþ. með 13 shlj. atkv.
Brtt. 71 samþ. með 13 shlj. atkv.
5. gr., svo breytt, samþ. með 13 shlj. atkv.
6. —19. gr. samþ. með 13 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 13 shlj. atkv.

Á 11. fundi i Ed., 20. ágúst, var frv. tckið til
3. umr. (A. 87).

Of skammt var liðið frá 21 umr. — Afbrigði 
leyfð og samþ. með 13 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 12 shlj. atkv. og afgr. til Nd.

Á 10. fundi i Nd., s. d., skýrði forseti frá, að 
sér hefði borizt frv. frá Ed., eftir 3. umr. þar. 
(A. 87).

Á 11. fundi í Nd., 21. ágúst, var frv. tekið til
1. umr.

Of skammt var liðið frá 3. umr. i Ed. —■ Af- 
brigði leyfð og samþ. með 23 shlj. atkv.

Bjarni Bjarnason: Ég hefði óskað, að hæstv. 
atvmrh. hefði verið viðstaddur, til þess að geta 
grennslazt eftir, hvort komið hefði ósk um það 
frá hreppsnefnd Eyrarsveitar, að þetta mál væri 
flutt hér. Ég veit, að þetta er gott mál og að á- 
hugi er fyrir því í héraðinu, en það mun þó vera 
svo, að slik mál eru flutt á þeim grundvelli, að 
viðkomandi hreppsnefnd óski eftir því. Þó að 
það sé þakkarvert, að hæstv. ríkisstj. hefur haft 
hugsun á því að flytja það, er venjan sú, að þm. 
kjördæmisins fái eitthvað um það að vita. Ég 
vona, að málið gangi fram, en ég minnist þess,

7
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að þetta mál er búið að vera nokkuð lengi á döf- 
inni, og var upphafsmaður þess Hannes Jónsson 
dýralæknir fyrir nærri því heilum áratugi. Að 
ég stóð upp, var bara af eðlilegri forvitni hjá 
mér sem þm. Snæf.

Atvmrh. (Magnús Jónsson): Eins og frá var 
sagt í Ed., er þetta frv. borið fram m. a. vegna 
eindreginna tilmæla frá viðkomandi hreppsnefnd 
og samróma vilja allra, sem hlut eiga að máli. í 
sambandi við frystihús það, sem verið er að 
reisa í Grafarnesi, liggur svo á framkvæmdum 
í þessu máli, að faríð var fram á, að sett yrðu 
brbl. um það. En mér þótti óviðkunnanlegt að 
gefa út brbl. um hafnargerð, og af þvi að þing 
átti að koma saman, lét ég það dragast til þings 
að hefjast handa í málinu. Til dæmis um það, að 
um enga hálfvelgju er að ræða af hendi stj., get 
ég skýrt frá því, að það er þegar greitt nokkurt 
fé, sem fjvn. mælti með, og framkvæmdir eru 
þegar byrjaðar. Að ekki var ráðgazt sérstaklega 
við núv. hv. þm. Snæf., er af því, að málið var á 
döfinni, áður en vitað var, hver yrði þm. Snæf.

Frv. er í alveg sama formi og hin mörgu hafn- 
arl., sem hafa verið sett á síðari árum, og vona 
ég og óska, að það fái afgreiðslu á þessu þingi. 
Ég hygg, að hægt yrði að komast hjá því að 
setja málið í n. Mig minnir, að hliðstæð hafuarl. 
hafi stundum gengið fram án n. Það var gaum- 
gæfiiega athugað í sjútvn. Ed.

..Bjarni Bjarnason: Ég vil aðeins geta þess, að 
ég er þakklátur ríkisstj. fyrir að hafa greitt fyrir 
þessu máli, og mér er vel kunnugt um, að það á 
fullan rétt á sér og er aðkallandi. Ég vil þvi taka 
undir það með hæstv. ráðh., að málið fái að 
ganga fram án þess að fara í n., því að ekki er 
víst, að þingið standi marga daga enn. Margt 
er það, sem ekki verður hægt að byrja á i haust 
og verkfræðingar vilja ekki láta hefja undir vet- 
urinn, en ýmiss konar undirhúningur á að geta 
farið fram.

Gunnar Thoroddsen: Ég vil taka undir það, að 
þetta frv. fái að ganga fram án n. og sem fyrst. 
Hæstv. atvmrh. hefur skýrt málið, og ég hafði 
ekki ætlað að kveðja mér hljóðs, en vildi aðeins 
leiðrétta það, að Hannes Jónsson sé upphafs- 
maður þessa máls. Hann mun hafa átt land- 
svæði á þeim slóðum, sem um er að ræða, en 
það var áður en hann eignaðist það landsvæði, 
að byrjað var að hugsa til hafnarbóta.

Máiið lá fyrir fjvn. á síðasta þingi. Þá átti hv. 
þm. Snæf. (BjBj) sæti hér, svo að hann þarf ekki 
að kvarta undan því, að hann hafi ekkert fengið 
um málið að vita. — Að ekki hafi þýðingu að 
afgreiða málið undir veturinn, er sagt af ókunn- 
ugleika, þvi að margt má gera í sumar.

Hv. þm. sárnaði, að hann hafði ekki verið beð- 
inn að flytja frv., en ég hygg, að forgöngumenn 
málsins hafi talið tryggara að snúa sér til ríkis- 
stj., og það vænti ég, að hv. þm. skilji.

Gísli Guðmundsson: Ég geri ráð fyrir, að hér 
sé um gott mál að ræða. Mér er kunnugt um, að 
menn hafa alllengi haft áhuga á, að gerðar yrðu 
hafnarbætur við Grundarfjörð. — Mér finnst ó-

Grundarfjörð.

þarfi að geta ekki þolað það, að nafn Hannesar 
Jónssonar sé nefnt réttilega i sambandi við þetta 
mál. Það er rétt, að fyrir 10 árum beitti Hannes 
Jónsson sér fyrir því, að hafnarbætur gætu kom- 
ið þarna, og þá var byrjað á bátabryggju við 
Grundarfjörð. Það er óvanaleg meðferð, að rikis- 
stj. flytji frv. um einstök hafnarl., en hæstv. at- 
vmrh. gerði grein fyrir, hvernig á því stendur í 
þetta skipti, og í sambandi við það vil ég spyrja 
ráðh., hvernig hann mundi taka í það, ef hafnar- 
stjórnir, sem staðið hefðu i framkvæmdum, færu 
fram á, að auknir væru tekjumöguleikar þeirra. 
Útgjöld hafnarsjóða hafa stóraukizt siðan stríð- 
ið hófst. Ég vil nota þetta tækifæri til að spyrja 
hæstv. ráðh., hvaða stefnu hann vilji fylgja í 
slíku og hvernig hann tæki í það, ef farið væ,i 
fram á hækkun hafnargjalda.

Ég vona, að frv. nái fram að ganga, en finnst, 
að það ætti að fara til sjútvn. til athugunar.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 22 shlj. atkv. og til 

sjútvn. með 18 shlj. atkv.

Á 14. fundi í Nd., 25. ágúst, var frv. tekið til
2. umr. (A. 87, n. 114).

Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — Af- 
hrigði leyfð og samþ. með 25 shlj. atkv.

Frsm. (SigurSur Kristjánsson): Ég ætla mér 
ekki að halda langa ræðu um þetta, en gera að- 
eins grein fyrir áliti sjútvn. Grundarfjörður er 
góð höfn, og byggð er þar nú óðum að aukast. 
Enn fremur er verið að byggja þar hraðfrysti- 
hús, svo að framtíð staðarins virðist nú trygg. 
Sjútvn. er á einu máli um, að þetta frv. nái fram 
að ganga, en hefur gert eina breyt., sem liggur 
frammi á þskj. 114. — Hún er á þá leið, að á 
eftir e-lið í 2- tölulið í 10. gr. komi nýr stafliður, 
svo hljóðandi: „Allt að 1% af andvirði afla þeirra 
skipa og háta, sem heimili eiga í kauptúninu og 
leggja þar afla á land eða hafa þar uppsátur.“ 
Þetta er ef til vill nokkuð langt gengið, en að öllu 
athuguðu má teljast sanngjarnt, að ríkið tryggi 
þennan tekjustofn fyrir hlutaðeigandi aðila. Að 
öðru leyti leggur n. til, að frv. verði samþ ó- 
breytt.

Atvmrh. (Magnús Jónsson): Ég vil þakka hv.
n. fyrir afgreiðslu þessa máls og vona, að því 
verði hraðað eftir föngum. Ég hef ekkert á móti 
brtt., sem hún hefur borið fram, því að hún virð- 
ist mjög sanngjörn.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 20 slilj. atkv.
2. —9. gr. samþ. með 20 shlj. atkv.
Brtt. 114 samþ. með 22 shlj, atkv.
10. gr., svo breytt, samþ. með 22 shlj. atkv.
11. —19. gr. samþ. með 22 shlj. atkv.
Fyrirsögn samh. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 22 shlj. atkv.

Á 15. fundi í Nd., 26. ágúst, var frv. tékið til
3. umr. (A. 131).
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Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
leyfð og samþ. með 23 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 24 shlj. atkv. og afgr. til Ed.

Á 15. fundi í Ed., s. d., Skýrði forseti frá, að 
sér hefði borizt frv. frá Nd., eftir 3. umr. þar. 
(A. 131).

Á 16. fundi í Ed., 27. ágúst, var frv. tekið til 
einnar umr.

Of skammt var liðið frá 3. umr. í Nd. — Af- 
brigði leyfð og samþ. með 13 shlj. atkv.

Atvmrh. (Magnús Jónsson): Ég vil aðeins 
skýra frá því, að breyt. sú, er gerð hefur verið á 
frv. í Nd., er þannig, að ekki ætti að valda á- 
greiningi í þessari hv. d. Breyt. er þannig, að við 
10. gr., á eftir e-Iið í 2. tölul., kemur nýr stafl., 
svo hljóðandi: „f. Allt að 1% af andvirði afl.i 
þeirra skipa og báta, sem heimili eiga i kaup- 
túninu og leggja þar afla á land eða hafa þar 
uppsátur.“ — Ég vil vekja athygli á því, að þessi 
heimild nær ekki til aðkomubáta, heldur er hér 
aðeins um heimild að ræða til að auka tekjur 
hafnarinnar, ef menn sjá ástæðu til þess og vilja 
leggja það á sig. Slík heimild sem þessi er einnig 
fyrir hendi i nýrri hafnarl., og vænti ég þess, að 
hv. d. fallist á frv. eins og það er nú.

Frsm. (Gísli Jónsson): Ég hef átt tal við sam- 
nm. mína um þessa breyt., er gerð hefur verið á 
frv. i Nd., og tjá þeir sig henni samþykka og 
lýsi ég yfir því fyrir n. liönd, að hún er samþykk 
frv. með þessari breyt.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 13 shlj. atkv. og afgr. sem lög 

frá Alþingi (A. 146).

5. Stjórnarskrárbreyting 
(k jördæmaskipun).

Á 2. fundi í Nd., 6. ágúst, var útbýtt:
Frv. til stjórnarskipunarlaga um breyt. á stjórn- 

arskrá konungsríkisins Islands 18. mai 1920 og 
stjórnarskipunarlögum nr. 22 24. marz 1934 (stj- 
frv., A. 1).

Á 3. fundi í Nd., 7. ágúst, var frv. tekið til 1. 
umr.

Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. —■ Af- 
brigði leyfð og samþ. með 19 shlj. atkv.

Forsrh. (Ólafur Thors): Frv. það til 1. um 
breyt. á stjórnarskrá konungsríkisins íslands, 18. 
maí 1920, og stjórnskipunarlögum, nr. 22 24. marz 
1934, sem hér liggur fyrir, var samþ., eins og 
öllum er kunnugt um, á siðasta þingi. Um þetta 
mál hafa nú verið kosningar, og það hefur hlot- 
ið fylgi mjög mikils meiri hl. þjóðarinnar, og af

49 þm. eru 29 fylgismenn málsins. Það verður 
þvi að álítast tryggt, að þetta mál, sem af eðli- 
legum ástæðum er borið fram af ríkisstj„ verði 
samþ. af því þingi, sem nú situr, og siðan fari 
fram kosningar eftir ákvæðum hinnar nýju 
stjórnarskrár.

Mál þetta er öllum hv. þdm. kunnugt. Það er 
þrautrætt á þingi, i blöðum og i útvarpi og sið- 
ast, en ekki sizt, á kosningafundunum. Ég tel 
það því að bera í bakkafullan lækinn að láta 
fylgja þessum flutningi nokkra sérstaka grg.

Ég legg til, að málinu verði vísað til 2. umr., 
en legg til, að því verði ekki visað til n., vegna 
þess, að ég tel, að þangað eigi það ekkert erindi. 
Menn eru annaðhvort með þvi eða á móti því. 
Ræða yðar sé já, já og nei, nei, og það, sem er 
framyfir, er frá hinu illa. Ég tek það þvi fram 
aftur, að mál þetta á ekki erindi til nefndar.

Eysteinn Jónsson: Það er nú kunnara en svo, 
að það þurfi að rekja hér, að út af þessu máli 
hafa gerzt miklar greinir með mönnum, og 
svo mun verða væntanlega, ef' áfram verður 
haldið. Svo er ráð fyrir gert af hálfu okkar fram- 
sóknarmanna að láta það dragast til 2. umr. 
málsins að gera ýtarlega grein fyrir málinu, eins 
og víð teljum það nú horfa, með tilliti til við- 
horfsins nú og mála yfirleitt.

Það cr okkar tillaga, sem ég leyfi mér að flytja 
hér, að kosin verði 9 manna stjórnarskrárnefnd 
eins og á síðasta þingi, til þess að taka þetta 
mál sérstaklega fyrir og gera sér grein fyrir, 
hvernig viðhorfið almennt er og liklega verður. 
Verði fallizt á þessa till. — og sú samþykkt verð- 
ur að teljast heppileg —•, vonum við að fá betra 
tækifæri i þessari n. til þess að gera grein fyrir 
afstöðu okkar, eins og hún er nú, heldur en við 
1. umr.

Verði horfið að því að skipa ekki þessa n., sem 
ekki má teljast líklegt, þvi að hennar er ekki 
óskað til þess að tefja málið, heldur af því a-ð 
það er eðlilegt, geri ég ráð fyrir, að við munum 
nota þann rétt, sem við höfum við 1. umr. máls- 
ins, til þess að fara út i málið almennt. Ef við 
sleppum þvi að ræða málið við 1. umr., mund- 
um við gera það i trausti þess, að forseti tæki 
mjúkum höndum á því, að málið væri rætt al- 
mennara við 2. umr. en annars væri.

Till. okkar er þvi, að kosin verði 9 manna 
stjskrn., og teljum við það eðlilegt, að áður en 
málið er rætt hér i þinginu, fáum við tækifæri 
til þess að tala við hina flokkana i nefndinni.

Stefán Jóh. Stefánsson: Ég vil á þessari stundu 
lýsa yfir því fyrir hönd Alþfl., sem, eins og 
kunnugt er, átti frumkvæðið að þvi, að þetta mál 
var flutt hér á Alþ., að við teljum hafa komið í 
Ijós, að rnikill meiri hl. þingsins sé málinu fylgj- 
andi, og leggjum til, að málinu sé hraðað gegnum 
þingið svo sem verða má af þeim meiri hl., sem 
er með þvi.

Einar Olgeirsson: Ég vil lýsa yfir þvi fyrir 
hönd Sósfl., að við álitum, að ekki komi til mála 
að kjósa 9 manna n. i þetta mál, og teljum það 
ekki liggja fyrir til slikra forhandlinga. Við á- 
litum, að vilji Framsfl. hafa samræður við hina
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flokkana um mál yfirleitt, verði hann að koma 
þeim samræöum á með öðrum hætti.

Málið er ekki til þess fallið að ræða neitt meira 
um það, —■ % hlutar þjóðarinnar hafa tekið ap- 
stöðu með þvi, og þingið á að framkvæma þann 
vilja þjóðarinnar.

Skúli Guðmundsson: Mér þótti það einkenni- 
legt, þegar hæstv. forsrh. lét þess getið í hinni 
stuttu ræðu sinni áðan, að hann teldi óþarft, að 
þessu stóra máli yrði vísað til n., því að það er 
í algeru ósamræmi við venju, þegar stjórnar- 
skrárbreyt. hafa verið til umr. Þegar það var 
siðast, i nóv. 1933, er stjórnarskrárbreyt. kom 
fyrir síðara þing til samþykktar, var hún lögð 
fyrir þingið af þáv. forsrh., Asgeiri Ásgeirssyni, 
'þm. V.-ísf., gerði hann grein fyrir málinu i 
stuttri framsögu og taldi vitað, að frv. mundi 
ganga óbreytt fram, en gerði samt að till. sinni, 
að sérstök stjskrn. yrði kosin til að athuga málið, 
og var það gert. Ef því offorsi á að beita nú, að 
n. megi ekki kjósa, er það óþekkt aðferð. Það 
hefur að vísu ekki enn komið ákveðið fram frá 
stuðningsflokkum frv., að þeir geti með engu 
móti fallizt á n., og þvert á móti vil ég mega 
vænta yfirlýsingar um, að þeir geti það.

Porsrh. (Ólafur Thors): Ég gerði það að till. 
minni, að málið færi ekki til n., og að baki því 
held ég hafi legið rökrétt hugsun. Mér fyndist 
raunar sjálfsagt að verða við óskinni um n., ef 
ekki væri hætta á, að hún yrði til að tefja málið, 
en af töf stafar mikil hætta. Önnur stjórnar- 
skrárbreyt. á að ná samþykki siðar á þessu þingi, 
og formleg afgreiðsla þeirra frv. bcggja hlýtur 
að taka allan tímann a. m. k. til næstu mánaða- 
móta og má ekki taka lengri tíma, ef kosningar 
i haust eiga að geta orðið fyrr en færð tekur að 
versna í sveitum og meiri von verður á illviðr- 
um, en þeir flokkar, sem sækja atkv. sín í sveitir, 
hafa sameiginlegan áhuga á, að kosningar verði 
ekki seint. Ég vildi því mælast til, að Framsfl. 
legði ekkert ofurkapp á till. um nefndarkosn- 
ingu. Ég býst hins vegar við, að auðleikið sé að 
ná saman, hvenær sem er, fulltrúum allra flokka 
i heild til að ræða viðhorfið í öllu lifi þjóðar- 
innar og þá viðburði, sem fram undan kunna að 
vera, og ég sé alls ekki, að stjskrn. sé hentugri 
vettvangur en hver annar til þess.

Eysteinn Jónsson: Ég vildi mælast til þess við 
hæstv. forseta, að aths. mínar um það, hvort n. 
skuli kosin í málið, reiknist umr. um dagskrá, 
en ég haldi ræðutíma minum, ef við verðum 
neyddir til að hafa umr. almennt um málið við 
1. umr. Ég vildi spyrja hæstv. forsrh., hvenær 
hann gerði sér vonir um, að þingstörfum geti 
orðið lokið. Við framsóknarmenn erum ekkert 
hrifnir af þessu þinghaldi í sumar, ef verkefnið 
á að verða það eitt, sem rikisstj. og stuðnings- 
flokkar hennar hafa boðað, og vildum ljúka því 
sem fyrst. Ég lýsi yfir þvi, að flokkurinn mun 
ekkert gera til að tefja stjórnarskrármálið. Enda 
er vitað, að það var siður en svo, að hann tefði 
afgreiðslu þess á síðasta þingi, sat hjá, er veitt 
voru afbrigði um afgreiðslu, nm. hans skiluðu 
nál. á undan stuðningsmönnum þess, og þrátt

fyrir ákveðna andstöðu við málið var ekkert gert 
til að draga það á langinn. Þvi síður langar okk- 
ur til þess nú, og þingið á ekki að þurfa að 
standa lengur en stuðningsflokkar frv. vilja, að 
það standi. Þetta mál hlýtur að verða ákaflega 
afgerandi um það, sem gerist í íslenzkri pólitik 
næstu mánuðina, og krefst því sérstakrar íhug- 
unar í sambandi við það viðhorf, sem nú er. Ég 
ætlast til þess, að yfirlýsing mín sé tekin giid, 
og legg áherzlu á, að fallizt verði á þessa sann- 
gjörnu uppástungu um nefndarskipun.

Sveinbjörn Högnason: Ég vil aðeins taka und- 
ir það, að ekki tefur það málið, að það fari í 
nefnd og frsm. flokkanna geti við 2. umr. reifað 
það skýrt og skipulega, en hitt tefur, að neyða 
nú þegar til umræðna um það á víð og dreif, 
svo að meðferðin geti öll orðið sem óskipulegust.

Forsrh. (Ólafur Thors): Ég vek athygli á því 
enn, að umr. í nefnd eru þýðingarlausar. 29 þm. 
eru kosnir með þeirri skuldbindingu að segja já 
við frv. óbreyttu, 20 með þeirri að segja nei, og 
hvað er að gera annað en Ijúka þvi? (ÁÁ: Var 
það ekki eins 1933?) Ég hef vissa tilhneigingu 
til að láta undan þrábeiðni Framsfl. um þetta 
atriði, einkum eftir yfirlýsingu hv. 1. þm. S.-M. 
Eg vildi spyrja, hvort það gæti ekki verið í sam- 
ræmi við óskir flokksins, að málið væri að vísu 
afgr. til 2. umr. nú, en liæstv. forseti leyfði við
2. og 3. umr. almennar umr. um málið og milli 
umr. yrði leitað um það samkomulags, hvernig 
hentast væri, að þær samræður færu fram, sem 
þm. taldi þörf á i stjskrn., og kæmi þá til at- 
hugunar, að sú n. yrði kosin eins og hann fór 
fram á. Fyrirspurn hans um þinglok með tilliti 
til væntanlegra kosninga er ekki auðvelt að 
svara með vissu. Eg hafði gert mér vonir um, 
að þingi yrði slitið eigi síðar en um mánaða- 
mótin næstu og heppilegastur kjördagur gæti 
orðið um eða upp úr miðjum október, og sjálf- 
sagt er að reyna allt til þess, að hann geti orð- 
ið á hentugum tíma. Sunnudagur síðast í slætti 
gæti í óþurrkasumri orðið einhver alversti 
kosningadagur, sem hægt væri að hugsa sér í 
sveitum.

Forseti (EmJ): Nú er liðið nokkuð fram yfir 
venjulegan fundartíma, en málið þyrfti helzt að 
afgreiða i dag til 2. umr. Mér virðist aðilar ættu 
að geta komið sér saman um málsmeðferð, ef 
þeir gerðu til þess ýtarlegar tilraunir.

Finnur Jónsson: Ég vildi vekja athygli hæslv. 
forseta á þvi, að fljótlegra er, að n. fái málið til 
meðferðar nú en síðar, cf það á að fara í n. Ef 
rétt hefur verið að setja stjórnarskrárbreyt. 1933 
í n., hví þá eigi nú? Ég legg til, að málið sé af- 
greitt og n. kosin.

Eysteinn Jónsson: Það er ákaflega auðvelt i'ir- 
ræði til að ljúka umr. á þessum fundi að kjósa n. 
og ræða málið almennt við 2. umr, en við fram- 
sóknarmenn höfum látið uppi, að við tökum ekki 
frekar til máls við þessa umr., ef svo er gert. Og 
hvaða áhætta er að fallast á þetta?
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Forsrh. (Ólafur Thors): Eins og ég hef sagt, 
tel ég þessa n. óþarfa, en býst við, ef hún er kos- 
in, að verkefni hennar verði að athuga kosninga- 
lögin, og með því að sá á að vægja, sem vitið 
hefur meira, get ég fallizt á, að n. sé sett i málið.

ATKVGR.
I'rv. vísað til 2. umr. mcð 23 shlj. atkv.
Samþ. var með 17 shlj. atkv. að vísa málinu til 

sérstakrar nefndar, skipaðrar 9 mönnum.

NEFNDARKOSNING.
Komu fram 4 listar, A, B, C og D, og voru ekki 

fleiri tilnefndir en kjósa skyldi i nefndina. Kosn- 
ing fór því fram án atkvgr., og varð n. svo 
skipuð:
Af A-lista: Asgeir Ásgeirsson.
Af B-lista: Eysteinn Jónsson,

Jörundur Brynjólfsson,
Gísli Guðmundsson,
Sveinbjörn Högnason.

ÍAf C-lista: Áki Jakobsson.
Af D-lista: Gisli Sveinsson,

Garðar Þorsteinsson,
Sigurður Kristjánsson.

Á 7. fundi i Nd., 14. ágúst, var frv. tekið til
2. umr. (A. 1, n. 46 og 52).

Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — Af- 
brigði leyfð og samþ. með 18 shlj. atkv.

Frsm. meiri hl. (Ásgeir Ásgeirsson): Eins og 
nál. ber með sér, leggur meiri hl. n. til, að frv. 
verði samþ. óbreytt. Á þessu stigi málsins er 
ekki ástæða til að viðhafa mörg orð af hálfu 
meiri hl. n. Málið var þrautrætt á siðasta þingi, 
þar á meðal við útvarpsumr. i þrjú kvöld. Það 
hefur einnig verið margrætt i blöðum allra flokk- 
anna og á mörgum þingmálafundum. Dómur 
þjóðarinnar um málið hefur orðið sá, að rúmlega 
40 þúsundir kjósenda hafa lýst yfir fylgi sínu 
við það, en ekki nema hér um bil 16 þúsundir 
andstöðu. Að visu kom fram sú till. i stjskrn., að 
málinu ýrði frestað og þar með kosningum. En 
fylgismenn frv. litu svo á, að það væri útkljáð 
með þjóðaratkvæði, að málinu bæri að halda 
fram og þar með, að hafa bæri kosningar eins 
fljótt og auðið er. Sé ég svo ekki ástæðu til að 
fara fleiri orðum um málið, en að því leyti, sem 
önnur mál kunna að blandast hér inn i, nægir að 
ræða þau við 3. umr.

Frsm. minni hl. (Sveinbjörn Högnason): Eg get 
skilið þau ummæli hv. frsm. meiri hl, að hann 
kæri sig ekki um að ræða málið á þessu stigi. 
Það er að vísu rétt, að mikið hefur verið rætt 
um málið í blöðunum og á þingfundum, en ég 
held ekki, að þær umr. hafi verið fylgjendum 
þessa máls til sóma né heldur hitt, hvernig stofn- 
að er til þessara umr. hér á Alþ. að þessu sinni. 
Verð ég að lýsa vfir furðu minni á framkomu 
hv. meiri hl. n. og því, hve liann virðist vera 
starblindur á allar aðstæður í þjóðfélagi voru um 
þessar mundir, svo að hann sér þar ekkert neina 
þetta eina mál, sem liann liefur tekið upp. Hv. 
frsm. meiri hl. var fáorður, og hefði verið gott,

að þessi fáu orð hans liefðu verið sannleikanum 
samkvæm, en því var ekki að heilsa. Hann sagði, 
að rúmlega 40 þúsundir kjósenda hefðu lýst 
stuðningi við málið, en þetta er ekki rétt. Og 
vitanlegt er, að þeir flokkar, sem að málinu 
stóðu, stórtöpuðu fylgi i síðustu kosningum, þó 
að ekki væri nóg til að stöðva málið. Það er 
vitað, að fjöldi kjósenda kaus þessa flokka, þrátt 
fyrir fylgi þeirra við málið, en ekki vegna þess. 
1 tveimur kjördæmum, þar sem ég þekki til, var 
það svo að segja undantekningarlaust, að fylgis- 
menn þessara flokka lýstu yfir því, ef talað var 
við þá einslega, að þeim væri illa við breytingu. 
Það er því ekki rétt, að þjóðin hafi krafizt henn- 
ar, heldur eru það ímyndaðir flokkshagsmunir á 
Alþ., sem hér standa á bak við. Ég verð að segja 
það, að það er vissulega sorglegt að horfa upp 
á það, að Alþ., sem á vissulega að ganga á undan 
öðrum í því að hvetja menn til ábyrgðar, skuli 
fara lengra en allir aðrir í ábyrgðarleysi. Ég sé 
ekki betur en hér sé að endurtakast sama sagan 
og hjá frönsku stjórnmálamönnunum, sem voru 
að metast um það árum saman, hverjir ættu að 
hafa mest völd, þangað til sá aðilinn kom, sem 
tók landið að fullu. Þannig hlýtur að fara fyrir 
hverri þeirri þjóð, sem gleymir hinum raun- 
verulegu úrlausnarefnum, en lætur blekkjast af 
ímynduðum flokkshagsmunum. Ég skil ekki, að 
til sé nokkur maður svo blindaður með þjóðinni, 
að hann sjái ekki, að hér eru að gerast svo 
alvarlegir hlutir, að vel getur farið þannig, að 
við missum tök á því, hvar við lendum mcð 
stjórnarfar okkar, ef þessu heldur áfram. Styrj- 
aldarátök eru allt í kringum okkur, atvinnuveg- 
irnir dragast saman, og sjáanlegt er, að við mun- 
um ekki geta flutt inn á næstunni nema helming 
þess, sem áður var. Kapphlaup er að verða svo 
mikið um allar greiðslur, að ekki er annað 
sýnna en fjárhagskerfi okkar muni springa. Og 
svona er ástandið á öllum sviðum. Og svo á að 
efna til nýrra kosninga og forðast að taka á 
nokkru máli fyrr en um áramót, — og hver veit, 
hvort þá verður nokkur þörf á Alþ. Það hefur 
þvi áreiðanlega aldrei verið slík þörf ábyrgðar- 
tilfinningar sem nú, en þó hefur aldrei setið hér 
ábyrgðarlausari stjórn en á þessum tiirium. Og 
þeir, sem hana styðja, hæla sér jafnvel af þvi, 
að þeir styðji hana einmitt af því, að hún sé ó- 
fær um að taka á sig nokkra ábyrgð.

Ég verð að segja, að ég skil ekki þennan liugs- 
unarhátt. Sumir segja, að hér eigi að koma á 
janfrétti milli flokkanna, en ráðh. viðurkenna, að 
höfuðtilgangurinn sé sá að riða I’ramsfl. að fullu. 
Finnst mönnum ekki, að þetta séu mikilvægustu 
úrlausnarefnin um þessar mundir og ástæða sé 
til að eyða heilu ári i þetta? Ég get vel skilið 
það, að hæstv. ráðh. flýi nú úr þingsalnum, cv 
ég fer að tala um þetta. Þessir tómu stólar þarna 
eru skýr mynd af því, hvernig stjórnarfarið er á 
íslandi um þcssar mundir. En ég vil spyrja hv. 
þingd., hvort hún telji, að þetta séu þær starfs- 
aðferðir, sem kjósendur hafa ætlazt til af okk- 
ur, umboðsmönnum sinum? Ég veit a. m. k. um 
þá kjósendur, sem mig hafa kosið, að þeir bera 
í brjósti fullkominn ugg vegna þess, hvernig nú 
er komið. Við erum að áfellast ýmsa af þegnum 
þjóðfélagsins fyrir ábyrgðarleysi bæðj í hlöðun-
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um og annars staðar. En hvað á að segja um 
þessa þrjá tómu stóla? Hvar er ábyrgðartilfinn- 
ingin þar?

Okkur, sem crum i minni hl. stjskrn. og höf- 
um gefið út nál. á 52. þskj., var ljóst, að voði 
væri fyrir dyrum, ef þessari stefnu yrði haldið. 
Þess vegna skrifuðum við öðrum flokkum þings- 
ins og spurðumst fyrir um það, hvort mönnum 
þætti ekki ástæða til, að Alþ. staldraði við og 
endurskoðaði vinnubrögð sín. Þessu var svarað i 
blöðum andstæðinganna með einhverjum þeim 
versta skætingi, sem ég hef séð viðhafðan um 
nokkurt stórmál, eins og ekkert skipti máli ann- 
að en þröngir flokkshagsmunir. En ég spyr: Ætli 
flokkshagsmunirnir verði ekki jafnlítils virði hjá 
öllum flokkunum, ef þessu verður haldið áfram 
til lengdar? Það, sem flokkar andstæðinganna 
fá upp skorið, verður áreiðanlega ekki nema litið 
af þvi, sem þeir ætluðu sér. Þessi breyt., sem hér 
ræðir um, raskar mjög litlu um hlutföllin milli 
flokkanna. Það sýna síðustu kosningar. Og marg- 
ir þeir, sem málinu fylgja, munu eflaust verða 
því fegnastir að geta hætt við þetta flan. Samt á 
að halda áfram að fara eftir þessu villuljósi, þó 
að sjáanlegt sé, að með því er stefnt út á háska- 
brautir.

Hvort sem um er að ræða framkvæmd þessa 
máls eða hugsunina á bak við það, þá ber allt 
sama keiminn. Frv. er vanhugsað, og vinnubrögð 
við framkvæmd þess af hálfu hæstv. stj. eru 
sama eðlis. Allir vita, að kosningar verða að fara 
fram strax, ef þær eiga yfirleitt að fara fram á 
þessu hausti. Og ef látið verður liða lengra fram 
á haustið, þá verður fjöldi fólks útilokaður frá 
því að geta kosið, a. m. k. á Norðurlandi og 
Austurlandi. Þetta veit hæstv. ríkisstj., en samt 
dregur hún það í heilan mánuð að kalla saman 
þingið.

Sá dráttur, sem orðinn er á máli þcssu, getur 
þvi ekki orsakazt nema af tvennu: annaðhvort 
af slóðaskap stj. cða að hún sé vitandi vits að 
draga haustkosningarnar á langinn og þar með 
að gcra vissum landshlutum, sem hún veit, að 
cru henni ekki hliðhollir, erfiðara en ella að taka 
þátt í kosningum. Og það út af fyrir sig gefur 
tilefni til að halda, að allt sé nú ekki með felldu 
i stjórnarháttum þeirrar háttv. ríkisstj., er nú 
situr.

Ég vil svo mega vænta þess, að einhver þeirra 
fylgismanna stj., er hér eru inni, komi á frarn- 
færi til stj. fyrirspurn, er ég vildi beina til 
hennar, þar sem enginn úr stj. er hér mættur iil 
þess að ljá henni eyra. Mig langar til að fá skýr 
svör við því, hvers vegna dregið var a. m. k. 
um hálfan mánuð að kalla Alþ. saman, því að ég 
get ekki séð annað en það hafi verið gert vitandi 
vits eða þá sé frámunalegum slóðaskap í stjórn- 
arháttum að kenna, sem i báðum tilfellum er al- 
veg óafsakanlegt athæfi.

Ég sé svo ekki ástæðu til að fara fleiri orðum 
um þetta frv. Ég ætla mér ekki þá ofraun að 
geta talið flm. þess hughvarf úr því, sem komið 
er, en þeir verða óafneitanlega sjálfir að gera 
það upp við sig og bera ábyrgðina á því, hvort 
sé betra, stjórnarskrárbreytingin eða samvinna 
um mest aðkallandi vandamál þjóðarinnar þeg- 
ar i stað.

Frsm. meiri hl. (Ásgeir Ásgeirsson): Eins og 
ég sagði áðan, mun meiri hl. stjskrn. fylgja frv. 
óbreyttu, þar til það er orðið að lögum

Siðasti ræðumaður var með það sama og haun 
hefur svo oft áður sagt i þessu máli. Hann end- 
aði ræðu sina á þvi að segja, að það væri ekki 
nema um tvennt að velja í þessu máli. Annað- 
hvort væri að liafna stjskrbreyt. eða, að mér 
skildist, að fá allan háska styrjaldarinnar yfir 
sig. En öllum fylgismönnum þessa frv. er það 
vel ljóst, að hægt er að sinna fleiri málum en 
þessu í einu. Hvernig ætli svo framsóknarmcnn 
tækju því, ef stjskrbreyt. yrði -lögð á hilluna 
og næði ekki fram að ganga nú? Ætli þeir mundu 
ekki segja sem svo við kjósendur: Þarna sjáið 
þið innræti þessara manna, er svíkja málstað 
ykkar þannig í tryggðum. — Nei, okkur, sem að 
frv. þessu stöndum, hefur ekki dottið það í hug, 
að ófriðarblikan yfir höfði okkar yxi eða yrði 
erfiðari viðfangs, þó að jafnað sé atkvæðisréttin- 
um i landinu milli íbúa þess. Það er og annað, 
sem ómögulegt cr að skilja hjá andstæðingum 
frv., hvers vegna þeir þurfa sífellt að vera að 
þyrla upp moldviðri efasemda og óvissu inn I 
þetta mál, eins og af þvi stæði einhver ógnun 
og mcð því væri verið að stefna út i þjóðhættu- 
legan voða.

Eins og hv. þm. er kunnugt orðið, skrifaði 
Framsfl. bréf til Alþf]., Sjálfstfl. og Sósfl., þar 
sem hann fói’ fram á samstarf við þá flokka, ef 
látið yrði af stjskrbreyt. Eins og Framsfl. hefði 
eins getað sagt sér sjálfur, var honum svarað uf 
3 flokkunum á þá leið, að ekki kæmi til neinna 
mála, að hætt yrði við stjskrbreyt. þá, er í frv. 
felst.

Ég skal svo ekki lengja umr, um þetta mál, 
enda er það óþarfi, þar sem 3 þingflokkar standa 
liér saman um að hrinda málinu í framkvæmd 
og hér er um að ræða svo einfalda mannréttinda- 
kröfu, að hvert mannsbarn skilur réttmæti henn- 
ar, nema Framsfl., sem vill fyrir engan mun 
sleppa sérréttindum sínum i þjóðfélaginu, og 
þessi sérréttindi setja þeir að skilyrði fyrir þvi 
að geta unnið saman að vandamálum þjóðar- 
innar. Það hefði mátt ætla, að islenzkur stjórn 
málaflokkur hefði í þessu efni sýnt meiri þjóð- 
hollustu en Framsfi. nú gerir.

Áki Jakobsson: Ég vil með nokkrum orðum 
skýra afstöðu míns flokks til frv. þess, sem hér 
liggur fyrir, þar sem ég hef átt sæti i þeirri n., 
er um málið fjallaði.

Afstaða Sósfl. til stjskrbreyt. er sú sama og 
liún var á síðasta þingi, þegar mál þetta var 
þrautrætt, og að áliti hans kemur ekki til mála 
að breyta einum stafkrók í því á þessu þingi.

Það er þó svo með stjskrbreyt. þessa, að það 
mun sýna sig, sem sósíalistar sýndu fram á, að 
hún mun ekki verða til þess að bæta til fulln- 
ustu þann órétt, er átt hefur sér stað í kjördæma- 
fyrirkomulagi voru, og að þessi breyt. getur ekki 
orðið nema til bráðabirgða. En það er ræða hv. 
þm. V.-Sk., er gefur mér tilefni til frekari skýr- 
ingar á máli þessu og afstöðu Sósfl. til þess.

Framsfl. hefur sent Sósfl. bréf sem og til 
hinna tveggja flokkanna, er að stjskrbreyt. 
standa. I þvi bréfi málar Framsfl. núverandi á-
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stand með hinum svörtustu litum og segir, að i 
algert öngþveit sé stefnt, ef stjskrbreyt. sé ekki 
stöðvuð nú þegar, og að Framsfl. fái tækifæri til 
að vinna með öðrum þingflokkum að lausn vanda- 
málanna. Svarið, sem Framsfl. fær svo frá öll- 
um þremur flokkunum, er á þá leið, að flokk- 
arnir séu fúsir til að vinna sameiginlega að lausn 
aðkallandi vandamála, en að þeir geti á engan 
hátt fallið frá stjskrbreyt. Það, sem á mill ber, 
er, að Framsfl. vill fá 4—5 þm. umfram það, sem 
honum ber og hinir fiokkarnir vilja, að haun 
fái. Framsfl. gengur svo langt í þessu máli að 
fara með taugastríð á hendur hinum flokkun- 
um og reynir bókstaflega allt til þess að fá flokk- 
ana ofan af fyrirætlunum sínum. Bréfið, sem 
Framsfl. skrifaði, er algert einsdæmi og hámark 
stráksskapar í opinbcrum málum, og þó kastar 
tólfunum, er þeir birta bréfið frammi fyrir al- 
þjóð.

Það er alvarlegt ástand í þjóðmálum okkar, 
um það eru allir sammála. Það er erfitt að halda 
atvinnulífi þjóðarinnar gangandi, en fari svo, að 
það reynist ekki kleift, gæti svo farið, að hinn 
erlendi her sæi sig neyddan til þess að grípa inn 
í þau mál.

Þegar þjóðstj. tók við völdum, byrjaði hún 
með þvi að lækka kaup launþeganna í landinu, 
jafnliliða þvi sem bröskurunum voru veittar 
skattaíviinanir og jafnvel skattfrelsi, lét stríðs- 
gróðamennina takmarkalaust safna að sér auðæf- 
unum svo millj. skipti, í stað þess að liefta 
striðsgróðann, en þó náði ósvífnin hámarki sinu 
hjá þjóðstj., er hún setti gerðardóminn á, en þá 
komst glundroðinn i aigleyming. Þegar ekki var 
lengur hægt að framfylgja gerðardóminum með 
íslenzkum ráðum og núv. ríkisstj. lagði þvi til, 
að hann skyldi afnuminn, eru framsóknarmenn 
þeir einu, sem eru þvi mótfallnir, og af þessu má 
eðlilega álykta, að þeir hafi hugsað sér eitthvaö 
annað vald en íslenzkt vald til þess að fram- 
fylgja honum, þegar það er vitað mál, að það er 
ekki mögulegt á annan hátt. Þetta bendir ótví- 
rætt í þá átt, að þeir hafi hugsað sér aðstoð 
hins erlenda valds, sem í landinu er, til þess að 
framfylgja gerðardóminum. Þessi afstaða Fram- 
sfl. er alveg dæmalaus, og það er liklega alveg 
rétt, sem sagt hefur verið um Framsfl., að ekki 
hafi þekkzt annar eins flokkur í landinu siðan ú 
Sturlungaöld. Það væri rétt i þessu sambandi að 
rifja lítið eitt upp sögu þessa flokks. Hann komst 
í stjórnaraðstöðu, eins og kunnugt er, 1927 og 
hóf þá strax þá stefnu sína að hrifsa til sinna 
flokksmanna hlunnindi þau, cr hano komst yfir, 
svo og einnig til þeirra, er hann hafði von um að 
geta gert sér fylgispaka. Svo horfa þeir upp á 
það með skelfingu, ef kjördæmaskipunin verður 
leiðrétt og þessi hlunnindi, er þeir hafa skapað 
sér, af þeim tekin, þannig að þeir verði jafn- 
réttháir öðrum þegnum þjóðfélagsins, hvað þá 
heldur, ef þeir skyldu vcrða beittir sömu aðferð- 
inni af stjórnarflokkum og þeir beittu sjálfir 
allt frá 1927.

Þó að Framsfl. hafi 20 þm., þá getur Iiann ekki 
samið við néinn hinna þingflokkanna og reynir 
því að koma af stað meiri glundroða i þjóðfé- 
lagsmálum okkar heldur en anuars þyrfti að 
vera. Með þvi móti virðist stefnt að þvi ,að am-

eríski herinn fái tækifæri til þess að gripa inn í 
innanríkismál vor i því skyni að stöðva glund- 
roðann. Þetta gengur svo langt, að þeir eru mcð 
sifelldar hótanir, ef ekki verði gengið að kröfum 
þeirra. Og það er varla hægt að hitta þá i þing- 
göngunum hérna, svo að þeir spyrji ekki: Hve 
nær kemur ráðsmaðurinn? Hvaða ráðsmaður? 
Nú, ráðsmaðurinn að vestan. — Framsfl. virðist 
með þessu háttalagi sínu vera að fara út á braut 
landráðastarfsemi, og það munu ekki vera allir 
framsóknarmenn, er gera sér þess ljósa grein, 
hvert valdamenn flokksins eru að leiða hann. En 
hótanir Framsfl. hafa engin áhrif á sósíalista. 
Þeir munu fara sínu fram, hvað svo sem Fram- 
sfl. segir. En við viljum og teljufn okkur skylt 
að vara við þeirri hættu, er af Framsfl. og starf- 
semi hans nú stafar. En það þurfa hv. þdm. að 
gera sér ljóst, að þrátt fyrir þessa hættu er 
stöðvun kjördæmamálsins það versta, sem gert 
yrði. Sósíaiistar eru tilbúnir að ræða við hina 
flokkana um hvers konar samstarf, til þess að 
vér reyndumst þess megnugir að stjórna oss ein- 
ir og að ekki komi til, að erlent vald gripi hér 
stjórnartaumana.

Ég dreg það mjög í efa, að amerisku herstjórn- 
inni sé gerður með því nokkur greiði að vera að 
gefa hcnni tilefni til þess að blanda sér inn i 
stjórn landsins. Ég býst við því, að hún kæri sig 
ekkert um þær hótanir, sem Framsfl. hefur hér 
í frammi, heldur vilji sem bezta sambúð og sam- 
vinnu við stj. þessa lands.

Að lokuin vil ég taka það fram, að i kjördæma- 
inálinu má hvergi hika, og sósíalistar munu 
fylgja þvi fast fram, að þvi verði lokið á svo 
skömmum tíma sem mögulegt er.

Frsm. minni hl. (Sveinbjörn Högnason): Ég 
veit eiginlega ekki, hvaða orð ég á að hafa yfir 
þann málaflutning, er síðasti ræðumaður hafði 
í ræðu sinni. Hvaðan kemur hann? Hvað er hann 
að fara? Hann leyfir sér hér að brigzla einuni 
stjórnmálaflokki um landráðastarfsemi. — Það 
gæti að vísu verið landráðastarfsemi gegn Rúss- 
um, sem þessi hv. þm. hefur i huga. Vitanlegt 
er það, að þessir menn eiga ekki nema eitt föð- 
urland, og það er Rússland. Og allur þeirra hugs- 
anagangur og öll aðstaða í öllum málum snýst 
alltaf eftir því, hvar hagur Rússlands er. Hver 
vogar að neita þessu? Þetta þekkir hvert manns- 
barn á Islandi, og það er hægt að sýna, hvernig 
þeir liafa hringsnúizt æ ofan i æ, og svo koma 
þessir menn og segja við þá, sem eitthvað líta á, 
hvað er að gerast í kring um okkur, og segja: 
Þetta eru bara landráðamenn. Það er um að gera 
að hafa upplausnina sem mesta. Þeir hafa meira 
að segja hrósað sér af þvi að hafa stutt rikisstj. 
ekki vegna þessa máls, heldui- af allt öðru. Mér 
er sagt það um þennan hv. þm. að hann hafi 
sagt: Við studdum ríkisstj. til þess að fá nógu 
veika stj. í landinu, hin var of sterk. Til þess að 
geta haldið áfram þessari starfsemi, einmitt að 
grafa undan þjóðskipulaginu, er vitanlega ekkert 
öruggara ráð til. En að slíkir menn skuli leyfa 
sér að koma inn í þingsalina um leið og þeir 
halda þessari starfsemi áfram, og kalla þá land- 
ráðamenn, sem hugsa öðruvisi, það get ég eklci 
skilið. Og ég skil ekkij hvernig nokkur maður
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gctttr yfirleitt sýnt sig eftir að hafa látið sér 
önnur eins orð um munn fara. Og að hafa slikt 
orðbragð í þessum vandamálum, sem að þjóð- 
inni steðja nú, það sýnir hversu steinblindir 
þessir menn eru fyrir þvi, hvcrs þjóðin þarfnast 
mest.

Hv. 4. landsk. var að tala um það, að við vær- 
um að hóta þvi að leita aðstoðar erlends valds 
og þess háttar. Hverju liöfum við liótað? Ef ekki 
tekst að halda uppi stjórnarfari i landinu, cf 
skipin stöðvast og við verðum ráðalausir með 
okkar atvinnuvegi og verzlun, þá vitanlega get- 
um við ekki bjargazt án hjálpar. Hvaða barn sem 
er skilur þetta. En náttúrlega er eðlilegt, tf 
mönnum er sýnt fram á, hvað er að gerast í 
okkar landi, að menn finni, að allt umhverfið 
hótar okkur, ef við vinnum ekki eins og menn.

Ég tel ekki ástæðu til að fara út í einstakar 
bollaleggingar þessa hv. þm. Hann er mjög litið 
kunnugur starfsaðferðum flokka, nema þvi, sein 
viðgengst í rússneskum byltingaflokkum. 1 þeim 
skóla er hann upp alinn, og annað skilur hann 
ckki, og ber að virða honum til vorkunnar. En 
það er náttúrlega velgerningur að reyna að kenna 
honum eitthvað, ef hann á hér einhverja setu, 
um að það er hægara að vinna landi sinu eitt- 
hvert gagn með öðru móti en þvi að rigskorða 
sig við einhverjar útlendar fyrirmyndir og út- 
lendar ofsakenningar, sem ekki hafa staðizt 
stundinni lengur i sinu eigin föðurlandi, hvað þá 
heldur þegar þær eiga að festa rætur á erlendum 
vettvangi.

Hv. 4. landsk. var víst að tala um, hvernig 
komið væri nú i atvinnumálum og fjármálum 
vegna þess, að þessi dæmalausi gerðardómur var 
settur og kaupgjald bundið, en hins ekki gætt 
að hefta striðsgróðann. Það var ekki litið bætt 
úr, þegar flokksmenn hans og þm. jafnaðar- 
manna komu til! Hvað gerir sú ríkisstj., sem nú 
situr? Hún afnam allar hömlur um stríðsgróð- 
ann, hvort sem hann var geymdur erlendis eða 
hér, — allt skyldi féð laust i umferð, allt skyldi 
flæða yfir landið, það sem búið var að binda er- 
lendis, tugir og hundruð milljóna króna. Þessu 
mátti öllu demba yfir, um leið og öll höft voru 
afnumin, bæði gerðardómurinn og annað. Ekki 
furða, þótt hv. þm. tali um, að öðrum sé að 
kenna, að ekki var gert meira! Og hvað unnu 
þessir flokkar mikið með að skattalögunum, sem 
Framsfl. kom fram á síðasta þingi? I hverju 
studdu þeir það mál? Ég þekki ekki annað en að 
þeir reyndu að þvælast fyrir og tefja málið.

Ég vildi óska þess, ef þessi hv. þm. á eftir að 
ciga hér setu, að honum lærist að haga orðum 
sinum eitthvað nær veruleikanum en hann hefur 
nú gert.

Þá vil ég vikja örfáum orðum að hv. frsm. 
meiri hl., sem sagði fylgismönnum þessa frv. 
hafa verið sýnd vansæmd með þvi að skrifa þeim 
slíkt bréf sem Framsfl. hefði gert Ég get skilið, 
að þessi 1. flm. frv. áliti sæmd sina i veði um, 
að frv. nái fram að ganga, hvort sem það nú er 
til góðs eða ills fyrir þjóðina. En ég vil segja hv. 
þm. það, að Alþ. ber skylda til að hugsa meira 
um sæmd og gagn þjóðarinnar heidur en um 
sæmd Ásgeirs Ásgeirssonar, hv. þm. V.-lsf. Og ef 
þessi kv. þm. og flm. og fylgjendur þessa frv.,

sem ætla að knýja það fram, halda, að sæmd 
þeirra og heiður þeirra í málinu sé það, sem 
mestu máli skiptir, þá fara þeir algerlega villir 
vegar, — eru þá meira að segja komnir út á þá 
hálu braut, að vafasamt er, þó að þeir bjarg- 
ist á sína vísu í sambandi við þetta mál með því 
að halda áfram út i kosningar og upplausn, hvort 
þeirra sæmd er og verður nokkru sinni borgið í 
nútíð eða framtið.

Það, sem komið hefur fram í svörum liv. 
andstæðinga um það ófrávíkjanlega skilyröi 
Framsfl. fyrir því, að samstarf geti orðið um 
þau úrlausnarefni, sem mest kalla að, að þetta 
mál verði lagt á hilluna, — að við gerum þetta 
af flokkslegum ástæðum, er algerlega rangt og 
út i bláinn. Ég er persónulega þeirrar skoðunar, 
að eins og nú er komið, séu það flokkslega séð 
mestir hagsmunir fyrir Framsfl., að mál þetta 
vcrði afgr. nú. Það er þegar séð af þeim kosu- 
ingum, sem fram hafa farið, ekki sizt í tvímenn- 
ingskjördæmunum, að mestar líkur eru fyrir þvi, 
að afleiðingin af breyt. verður raunverulega eng- 
in breyt. milli flokka. Það er alveg víst — og 
það gerum við framsóknarmenn okkur ljóst , 
að fylgismenn þessa máls, sem stefna fyrst og 
fremst að því og eru alráðnir í að rifa niður 
fylgi Framsfl., þeim mun aldrei detta í liug að 
byrja á þessu á nýjan leik á sama grundvelli. 
Það skilur hvert mannsbarn, sem séð hefur úrslit 
þessara síðustu kosninga. Þess vegna er alveg 
augljóst mál, að fyrir Framsfl. eru það hreinir og 
beinir flokkslegir hagsmunir, að málið sé afgr. 
eins og nú er stofnað til. Framsfl. mun tapa sára- 
litlu af þeim styrkleika, sem hann hafði áður, 
þegar gert verður upp eftir kosningarnar i haust, 
— það er fyrirsjáanlegt. En það eru aðrir flokkar, 
sem hafa tapað, og þeir mundu á engu meira 
græða flokkslega heldur en að hætt verði við 
málið og tekin upp vinnubrögð, sem hver einasti 
hugsandi maður með þjóðinni vonast eftir og 
krefst, að verði tekin upp. Og það er fullkomlega 
rangt hjá hv. þm. V.-ísf., að það sé hægt að afgr. 
þetta mál og taka upp úrlausnarefnin, sem fyrir 
liggja og krefjast aðgerða, og vinna að þeim. Og 
það veit hv. þm., að þetta er alveg vísvitandi 
rangt hjá honum, þvi að svo lengi er hann bú- 
inn að starfa í íslenzkum stjórnmálum (hvort 
það er nú til happs eða óhapps, skal ég ekki um 
dæma), að hann veit það, að þegar fram undan 
eru á næsta leiti kosningar, er Alþ. í raun og veru 
næstu mánuðina á undan óstarfhæft til að taka 
úrlausnarefni, sem geta komið misjafnlega niður 
á einstaklingum. En það er eins og hvcr maður 
veit, að engar slikar gagngerðar ráðstafanir gela 
komið að haldi, nema þær komi einhvers staðar 
illa við. Það munu allir kannast við, sem unnið 
hafa í sambandi við kosningar, liversu erfitt 
er að taka ákvarðanir slíkra erfiðra úrlausnar- 
efna rétt fyrir kosningar, og þannig mun þetta 
vera hjá öllum lýðræðisþjóðum. Þá er ekki liægt 
að sameina kraftana. Enda er líka vitað að öðru 
Ieyti, að þótt þetta sé samþ. hér á Alþ., þá er c. 
t. v. ekki endanlega búið að útkljá, hverjar af- 
leiðingarnar verða. Það er búið að stofna til 
styrjaldar, en síðasta þætti hennar er ekki lokið 
fyrr en næstu kosningar hafa farið fram. Þvi að 
það að tala um „friðarkosningar" eftir gerbreyttu
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þvi skipulagi, sem kosningarnar fara frarn eftir, 
er vitanlega hrein fjarstæða. Það er óhugsandi 
að hafa það í gcgn með friði og spekt að þvinga 
í gegn svo róttæka röskun. Ef á að halda áfram 
til enda, þá getur styrjöldinni ekki orðið lokið 
fyrr en þetta er komið í kring. Og það, sem úr- 
slitum veldur, liggur ekki hjá okkur i Alþ., held- 
ur i höndum kjósenda þeirra kjördæma, sem hef- 
ur verið veitzt að með þessari breyt. Og það eru 
þau, sem gefa endanlegan úrskurð, hverjum veit- 
ist hinn flokkslegi sigur að lokum. Það gæti auð- 
vitað orðið hreinn ósigur fyrir þjóðina, sem upp 
úr þvi öllu saman .verður, sem ég er og sannfærð- 
ur um, ef halda á áfram með þetta mál, eins og 
tímarnir eru nú.

Hér er þvi um tvær meginhugsanavillur að 
ræða hjá fylgjendum frv.: Að það sé Framsfl. 
einhverjir sérstakir flokkshagsmunir að látamál- 
ið niður falla. Og i öðru lagi, að það sé hægt að 
taka upp samstarf, áður en þetta mál er endau- 
lega útkljáð. Þegar frestun á alþingiskosningum 
var siðast ákveðin, var það ekki eingöngu gert 
vegna ytra ástands, heidur lika hættunnar innan 
frá, að við megnuðum ekki að standa saman gegn 
hættunum utan frá, ef við lentum i illvigum deil- 
um og flokkadráttum.

Hv. frsm. meiri hl. var að tala um ipargnefnd 
sérréttindi Framsfl. Þetta er nú svo löngu út- 
skýrt mál, að það er frekar til gamans að við- 
hafa slík orðatiltæki nú orðið. Ég held þessi hv. 
þm. viti, að ekki er um sérréttindi að ræða fyrir 
nokkurn flokk, því að i stjskr. er öllum flokkum 
veittur sami réttur til að keppa um fylgi kjós- 
enda. Það virðist vera farið að tala mikið um 
sérréttindi í þessu landi. Ætli það væri ekki 
nauðsynlegra á slikum tímum, eins og ólgan er i 
okkar þjóðfélagi, að við reyndum að afnema sér- 
réttindin i eignamálunum? (Rödd frá áheyrend- 
um: Og svo eru það mjólkurmálin!) Já i mjólk- 
urmálunum hefur verið reynt að gera þetta og 
orðið mikið ágengt. Ætli væri ekki rétt að af- 
nema sérréttindin, eins og eitt félag hafði sér- 
réttindi til að verzla með mjólk áður og græddi 
milljónir króna? Ætli það væri ekki rétt, eins og 
þessi góði áheyrandi minnti á með því að skjóta 
fram í, að feta sig áfram á þeirri braut að af- 
nema sérréttindin? Ég fyrir mitt leyti er alveg 
sannfærður um, að ef tekin verða sérréttindin af 
stærstu striðsgróðamönnunum, teknar mjög rif- 
lega milljónirnar af þeim, af þvi að þeim ber 
cngin sérréttindi i raun og veru, þá mundi það 
vega mikið til að jafna aðstöðuna i þjóðfélaginu 
og lægja ólguna og æsinguna sem nú er. En 
bankastjórar hafa ekki sýnt mikla viðleitni i því 
efni. En það er alveg víst, að sú misjafna að- 
staða milli einstaklinga um eignir og afkoniu 
gerir miklu meiri glundroða og óánægju heldur 
en hvernig kosningarétturinn er, ef allir standa 
jafnt að vigi i landinu að sækja þær kosningar. 
En allar bollaleggingarnar i þessu efni eru i 
sjálfu sér ekki til mikils, þegar talað er fyrir 
lokuðum eyrum. Þvi að það heyrir maður og sér 
af svörum flokka við málaleituninni um það að 
sameina átökin og á málsvörninni yfirleitt, að 
blindnin er nákvæmlega sú sama, og jafnvel 
meiri, en þegar byrjað var á þessu máli. Og það 
er mjög líklegt, að þessir menn og þessir flokk-
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ar verði ekki sjáandi fyrr eu styrjöldin innan 
lands er leidd til lykta. En mér kæmi þá ekkert 
kynlega fyrir, þótt þeir sæju þá ekki alveg til 
fulls þann pólitíska og flokkslega gróða, sem 
þeir ætluðu vera á borðinu fyrir framan sig, og 
að þar væri heldur ekki hátíðamatur, eins og 
einn hæstv. ráðh. bjóst við, að væri verið að 
matreiða fyrir liann og flokk hans.

Ég mun nú hafa nægilega bent á þær blekking- 
ar, sem hafðar eru í frammi um þetta mál, hversu 
menn reyna að loka bæði sinum eigin augum og 
augum þjóðarinnar fyrir þeim verkefnum, sem 
hún á við að glíma nú. Það er nákvæmlega sama 
upplausnin og ábyrgðarleysið, sem stjórnmála- 
menn þessara flokka reka hér innan veggja Alþ., 
eins og þeir eru að álasa öðrum í byggðum og 
bæjum landsins og segja, að þeir kunni ekki 
fótum sinum forráð.

Frsm. meiri hl. (Ásgeir Ásgeirsson): Hv. síð- 
asti ræðumaður fór að bera saman sæmd mina 
og annarra fylgismanna frv. annars vegar og 
særnd þjóðarinnar liins vegar. í viðbót við þann 
tvöfalda atkvæðisrétt, sem hann áskilur sinum 
flokksmönnum, þykist hann hafa einkarétt á 
þjóðinni og öllu, sem henni við kemur. Það er 
rétt, að okkar sæmd, sem fylgjum þessu frv., er 
undir því komin, að við fylgjum þessu máli á- 
fram. Þjóðin er búin að kveða upp sinn úrskurð. 
Og það væri að reiða aftan að þjóðinni, ef við 
brygðumst í þessu máli, sem við höfum forustu 
um.

Annars veit ég yfirleitt ekki, hvað þessi liv. 
þm. kallar þjóð. Hann er alltaf með liana á vör- 
unum, og þó getur hann aldrei vitnað í, að það 
séu meira en 16 þúsund atkv. á bak við þá, sem 
cru á móti þessu máli, en það eru meira en 40 
þús. atkv. með málinu. En svo kemst þessi hv. 
þm. stundum að þeirri niðurstöðu, að langbezt 
yrði fyrir Framsfl., ef þessu máli verður hald- 
ið áfram. Mér skilst hann telja, að Framsfl. 
mundi græða á þvi. Og þá vil ég leyfa mér að 
bæta þessum 16 þúsund atkvæðum við þessi 40 
þús. og tala um þetta sem mál þjóðarinnar. 2Íð 
vísu voru það ákaflega hæpin rök, sem hann 
færði fyrir því, að framsóknarmenn hefðu 
flokkslegt gagn af þessu frv., — hæpin frá hans 
sjónarmiði, en ekki öðru sjónarmiði. Hann held- 
ur þvi sem sé fram, að ef nú er hætt við þessa 
breyt., þá verði síðar gerð önnur breyt., sem verði 
miklu erfiðari fyrir flokkshagsmuni framsóknar- 
manna. Og ég gæti trúað því, að ef hlaupið yrði 
frá þessu máli nú, að þær till., sem siðar kæmu 
um að jafna rétt þegnanna á þessu sviði, mundu 
ganga meir inn á að taka sérréttindin að fullu i 
burt. Og ef það er bezt fyrir Framsfl., að málið 
gangi fram nú, þá skil ég ekki allt þetta pex á 
móti málinu.

Það er rétt, að ég hef starfað liér um tima á 
þingi. Út frá því ætlaði hv. þm. mér að skilja, 
að þing sé óstarfhæft fyrir kosningar. En þessi 
sami framsóknarmaður var ekki hræddur við 
kosningar í vor sem leið og var einn af þeim, 
sem tóku þátt í því i febr. að samþ. að gangast 
fyrir þvi að hætta við kosningafrestunina. En nú 
eiga kosningar allt í einu að vera orðinn þessi 
skelfilegi voði. Þegar ástandið er alvarlegt, eins

8
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og nú er, þá geri ég sömu kröfu til framsóknar- 
manna eins og annarra, að þeir hegði sér við 
kosningarnar rétt eins og þeir ætla síðar að gera 
i þinginu sjálfu. En i tali liv. þm. hlýtur að liggja 
nokkur grunur um, að erfitt muni verða fyrir 
suma menn að haga sér sómasamlega við kosn- 
ingarnar.

Hv. þm. talaði sífellt um flokkshagsmuni og 
flokksniðurstöðu. En ef við lítum á það, að þrir 
flokkar, sem ekki eru vanir að starfa sanian, 
standa að þessu máli, þá hlýtur í því máli að 
vera eitthvað, sem nær út yfir sérhagsmuni 
ílokkanna. Og þegar einn flokkur berst á móti 
einhverju sérstöku máli, þá sýnir það, að hann 
muni hafa einhverja sérhagsmuni gegn þeim 
þremur flokkum, sem fara út fyrir sín flokks- 
takmörk, af því að þeir halda á máli ,sem rétt- 
urinn stendur á hak við.

Hv. þm. var að tæpa á kosningafrestun og öðru 
slíku. En ég liélt, að flestir þm., sem stóðu að 
þessari einu kosningafrestun, sem hér hefur orð- 
ið, hafi fengið nóg af sliku. Arið næsta á eftir er 
ekki til fyrirmyndar. Það, sem þá gerðist, á mest- 
an þátt í þeirri upplausn, sem við getum kennt 
innlendum öflum. Það var strax eftir að kosu- 
ingafrestunin var ákveðin í fyrra, sem sá tónn 
kom upp, að nú væri hægt að lækna öll mein 
með þvi að stöðva launahækkun. Og þessi byrjun 
óx, þangað til hámarkið varð með kaupbindingar- 
dómnum við síðustu áramót. Eftir að hafa þann- 
ig lagt höfuðáherzluna á kaupbindingu launa- 
mannanna, koma framsóknarmenn og bjóða upp 
á að sameinast um að taka milljónirnar af millj- 
ónamæringunum. Mér skilst, að þeir hugsi sér 
nýja verzlun við aðra flokka, hann vilji fara of- 
an i vasa milljónamæringanna með þeim, ef haun 
fái að halda valdaaðstöðu sinni. (SvbH: Vill hv. 
þm. ekkert gera fyrir ekki neitt?) Ég var að 
tala um skilyrðin fyrir að taka miltjónirnar af 
öðrum. Fyrst er talað um, að ef Framsfl. skipti 
sér af almennum vandamálum, þá verði að fella 
niður kjördæmafrv. Nú er nefndur þessi mögu- 
leiki, að taka eignir af mönnum, sjúga þær meira 
upp, a. m. k. ef þessi framsóknarmaður fær að 
halda sínum sérréttindum. En veit liann ekki, að 
með jöfnun í pólitískum völdum fer venjulega og 
hér um bil alltaf líka jöfnun í fjárhagslegum efn- 
um. Það er þvi ekki hægt að koma hér og bjóða 
upp á meiri peninga handa þeim, sem verr eru 
settir, og iáta aðra um leið halda sinni sérstöðu 
urn sjálf völdin. Það þarf ekki að tala um þetta 
frv. sem neinn hátíðamat, en það er enginn vafi, 
að með samþykkt þess verður réttur þegnanna 
jafnari en áður, en það er í því fulla trausti, ið 
þetta mál er fram borið og fram flutt, þar til 
yfir lýkur, hvað sem í boði er um að taka fé af 
milljónamönnum eða um þátttöku i almennum 
málum á þessum hættulegu tímum.

Aki Jakobsson: Það var viðbúið, að svarað yrði 
með þessum gömlu rökum um, að við sósíalistar 
værum umboðsmenn Rússa. Það er nú orðið svo 
útþvælt mál, og hefur ekkert nýtt komið þar 
fram, að ekki þarf að eyða orðum til að svara 
því, þó að hv. þm. V.-Sk. hafi nú enn komið með 
það fram. Það er búið að nota fleiri dálka í 
blöðum allra flokka til að breiða þetta út allt síð-

en 1937, en dæmi eru til um nokkurt annað mál, 
en árangurinn hefur sýnt sig að vera minni en 
enginn. Þjóðin vill ekki lilusta á svona kjaftæði. 
Þetta slúður er fundið upp til að komast hjá að 
svara gagnrýni okkar á þær misfellur, sem verið 
hafa á stjórnarfarinu, og er sama um það að 
segja hjá hv. þm. V.-Sk., að hann vill ekki fara 
inn á það mál, sem ég ræddi hér, liklega fyrir 
það, að ég hef ekki átt hér eins langa setu og 
liann, heldur fór að tala um Rússland, að ég væri 
Rússasinni o. s. frv. Ég vil aðeins í þessu sam- 
handi benda á, að frá flokki þessa hv. þm. sitja 
hér á þingi 20 menn, en frá þeim, sem hann telur 
dansa eftir pípu Rússa, 6 menn, sem hafa hver 
um síg helmingi fleiri kjósendur bak við sig en 
þrn. úr flokki hans. Við höfum þvi fyllilega sama 
rétt til að tala í nafni þjóðarinnar, og hún hefur 
sýnt við siðustu kosningar, að hún telur þessa 
menn fulltrúa sína.

Það var auðheyrt á ræðu hv. þm., að rökin 
voru honum erfið, t. d. þegar liann var að halda 
fram, að ekki hefði komið í ljós við kosningarn- 
ar vilji kjósendanna i kjördæmamálinu. Hvernig 
er hægt að skýra þetta? Kjördæmamálið var að- 
alumræðuefni framsóknarnianna á liverjum 
fundi, og ég veit, að þeir hafa unnið nokkuð frá 
öðrum flokkum einmitt á því máli. Ég veit, að sú 
læltkun, sem varð á fylgi Sjálfstfl. i dreifbýlinu, 
varð fyrir það, að slcgið var á allra lægslu 
strengi þessara kjósenda og talað um, að þeir 
ættu að hafa tvö- og jafnvel fimmfaldan rétt á 
við kjósendur í Reykjavík, eins og sum kjör- 
dæmin hafa. Það þarf þroskaða Islendinga til að 
standast slíkan áróður og láta það ekki snerta 
sig, þegar honum er beitt með öllum þeim snið- 
ugheitum, scm þessi Framsfl. á til. Og þegar 
svona mikill hluti kjósenda, 40 þús. af 56 þús., 
lýsir yfir þvi, að hann sé með þessari breyt., þá 
getur ekki verið neinn vafi, hver vilji þjóðarinnar 
cr. Það er vissulega að ganga á móti skýlausum 
vilja þjóðarinnar, ef þetta mál væri lagt á hill- 
una, þrátt fyrir þessi kosningaúrslit. Við það 
mundi skapast liið mesta öngþveiti. Það yrði slik 
almenn reiði hjá öllum bæjarbúum, sérstaklega 
í Reykjavík, ef farið væri eftir till. framsóknar- 
manna.

Afstaða framsóknarmanna til mála mótast allt- 
af af persónulegum hagsmunum forustumann- 
anna, eða þrengstu flokkshagsmunum. Og það er 
eðlilegt, þvi að Framsfl. er byggður upp með bitl- 
ingapólitík. Hvað yrði úr Framsfl., ef hann missti 
yfirráðin yfir gjaldeyrinum, yfir bílunum, yfir 
embættaveitingunum? Hvað yrði úr Framsfl. eft- 
ir það? Foringjar flokksins vita það. Þá ætti 
flokkurinn enga framtið. Hann verður að halda 
áfram að vera í stjórnaraðstöðu, svo að liann 
geti aflað sér fylgis með því að miðla hvers kon- 
ar hlunnindum til hægri og vinstri. Þess vegna 
neytir hann allra bragða og meira að segja leggst 
svo lágt að skrifa þetta liréf til hinna flokkanna. 
Hann sér fram á, að hann getur ekki lifað í 
stjórnarandstöðu. Þrátt fyrir öll hreystiyrðin í 
útvarp fyrir síðustu kosningar og á Alþ. fyrir 
síðustu þingslit leggst hann nú svo lágt að vilja 
skríða til stjórnarsamvinnu við Sjálfstfl. eða Al- 
þfl. eða einhverja. Hann veit, hvað við liggur 
fyrir hann, og þess vegna gengur hann svo langt,
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að liann hikar ekki við að setja sjálfstæði lands- 
ins i voða, ef hann gæti látið valdadrauma sina 
rætast með því móti. Ég tel, að hv. þm. V.-Sk. 
hæfi vel málstaður þessa fiokks.

Ég sé ekki ástæðu til að elta ólar við það aur- 
kast, sem hann hefur hafið til min og flokks- 
manna minna. Ég vil þó víkja nokkrum orðum 
að ræðu hans. Hann sagði, að núv. stj. hefði ekk- 
ert gert til að taka striðsgróðann úr umferð, og 
það er satt. En ég vil benda á, að Framsf'l. tór 
ekki úr rikisstj. vegna þess, að hann vildi taka 
striðsgróðann úr umferð. Það var kjördæmamál- 
ið, sem var eina ástæðan fyrir því, að hann sleit 
stjórnarsamvinnunni við Sjálfstfl. Þeir voru 
sammála Sjálfstfi. um öll mál nema kjördænta- 
málið, og þess vegna slitnaði samvinnan. Og 
þrátt fyrir öll hreystiyrðin um, að þeir væru á- 
hyrgur flokkur, sem vildi ekki hlaupa frá á- 
byrgðinni á stund hættunnar, þá hlupu þeir frá 
öllu til að hindra þessa sjálfsögðu lagfæringu á 
kjördæmaskipuninni. Það er rétt, að við sósial- 
istar vorum ekki daprir yfir, að þessi þjóðstjórn 
fór. Sú stj. var á hraðri leið til glötunar með 
þjóðina. Hún tók ekkcrt tillít til hagsmuna 
launastéttanna, ekkert tillit til liagsmuna al- 
mennings, heldur gætti hagsmuna gróðamann- 
anna og gaf þeim lausan tauminn til að steypa 
þjóðinni út í vandræði. Það var þvi til góðs, að 
sú stj. fór. Það þarf að skapa samtök, sem meira 
tillit taka til þjóðarhagsmuna en sú stj.

Ég vil svo enn þá einu sinni skora á alla þm. 
að Játa hvergi bilbug á sér finna. Það er bein- 
línis lífsspursmál fyrir okkar þjóð, að þessu máii 
k-erði fylgt fast eftir og afgr. svo fljótt sem 
taiögulegt er.

Frsm. minni hl. (Sveinbjörn Högnason): Það er 
gott að heyra, að hv. siðasti ræðumaður hefur þó 
eitthvað svolitið áttað sig á, á hvaða leið hann 
var, og reyndi að haga orðum sínum ofurlitið 
skynsamlegar.

Ég vil benda honum á, fyrst hann hefur getið 
tilefni til þess, að þegar hann segir, að það sé 
búið margsinnis að staglast á, að kommúnistar 
séu umhoðmenn Rússa, þá veit ég ekki til, að 
þeir hafi neitt skammazt sín fyrir það, heldur 
viðurkennt, að svo væri. Hann segir, að árang- 
urinn hafi orðið sá, að kommúnistar hafi síðan 
1937 svöfaldað atkvæðamagn sitt. En það sýnir 
einmitt bezt þá upplausn, sem er í þjóðfélaginu. 
Hinn hraðfara vöxtur þessa upplausnarflokks 
sýnir gleggst, hvar við erum komnir. Ég vil 
benda á, hvernig hefur farið í löndunum kring- 
um okkur, þar sem þessi flokkur hefur náð fót- 
festu. Hvernig var það i Þýzkalandi, áður en 
byltingin varð þar? Þar voru kommúnistar einn 
sterkasti stjórnmálaflokkurinn. Það er enginn 
vafi, að þær starfsaðferðir, sem þeir notuðu, áttu 
mikinn þátt i þeirri byltingu, sem þar varð. 
Hvernig var það i Frakklandi? Ég man ekki betur 
en kommúnistar væru sterkur flokkur þar. Svona 
hefur þetta farið i öllum þeim löndum, þar sem 
kommúnistar hafa haft sterk samtök, en aftur 
eru það sterkustu þjóðirnar, þar sem tök þeirra 
hafa verið minnst. Þetta er líka ákaf'Iega skiljan- 
legur hlutur, vegna þess að þeir játa, að þeir 
viiji leysa upp það þjóðskipulag, sem við lifum

undir, vilji ekki káka við að laga það, lieldur 
taka alla stjórnarhætti eftir rússneskri fyrir- 
mynd, sem er alþjóðahreyfing, eins og kunnugt 
er, og stjórnað austan frá Moskva. Þetta veit 
hver hugsandi maður, og þess vegna er það siðui' 
en svo sönnun þess, að hér sé allt í lagi, heldur 
er það þvert á móti skýrasta sönnun þess, að hér 
er upplausn innan lands.

Þá segir hann, að þjóðin sé búin að greiða at- 
kv. um þctta mál. Ég ætla að fullyrða, að ef lát- 
in hefði verið fara fram þjóðaratkvæðagreiðsla 
um þetta mál og ekkert annað, og það hefði 
engin áhrif haft á styrkleika flokkanna eða á- 
hrif þcirra á Alþ., þá hefði vissulega útkoman 
orðið allt önnur, þvi að það vita allir, að það var 
margt annað, sem hafði áhrif á alþingiskosning- 
arnar, en fjölda mörgum mönnum i hinum flokk- 
unum var mjög illa við kjördæmabreyt., þó að 
þeir vildu ekki yfirgefa sinn flokk. Það má þvi 
fullyrða, að ef þjóðaratkvgr. hefði verið látin 
fram fara um þetta mál eitt, án þess að það hefði 
nokkur áhrif á styrkleika flokkanna eða nokkurt 
annað mál hefði blandazt þar inn i, þá hefði út- 
koman orðið allt önnur en raun varð á um sið- 
ustu kosningar.

Þá talaði hann um, hvað mundi verða um 
Framsfl., ef liann lenti lengi i stjórnarandstöðu. 
Framsfl. hefur verið í stjórnarandstöðu. Og 
hvernig fór? Hann óx ákaflega ört, miklu örar 
en kommúnistum hefur tekizt. Það er vitað mál, 
að ef menn hafa þá aðstöðu að hafa bæði góð 
málcfni, eins og Framsfl., og hafa líka þá að- 
stöðu að geta ásakað aðra, þá er ekkert, sem 
stenzt gegn þvi i þjóðfélaginu. Það er eðlilegt, að 
kommúnistar hafi allt fram til þessa verið i 
stjórnarandstöðu, af því að þeir hafa ekki haft 
góðan málstað um leið. En ef þeir hefðu haft 
góðan málstað, eins og Framsfl., og hefðu starfað 
á þjóðlegum grundvelli, um leið og þeir voru i 
stjórnarandstöðu, og gátu deilt á aðra fyrir það, 
sem miður fór, þá er ekki hægt að hugsa sér 
betri flokkslega aðstöðu. Við framsóknarmenn 
erum þvi ekki hræddir frá flokkslegu sjónarmiði 
við stjórnarandstöðu, enda höfum við séð, hvern- 
ig farið hefur fyrir Sjálfstfl. Hann var búinn að 
halda vel saman, meðan hann var í stjórnarand- 
stöðu, en siðan hann kom i stj., hefur hann ekki 
liaft manndóm eða vit á að stjórna svo, að þjóð- 
inni hafi líkað. Hann hefur þvi misst fylgi, svo 
að ef þessu fer fram eins og nú um hrið, má 
búast við, að hann leysist upp innan stundar. 
(SK: Ætli það verði ekki Framsfl., sem fyrst 
leysist upp?) Það var gott, að þcssi hv. þm. greip 
fram i og minnti á sig; hann er cinmitt eitt 
Ijósasta dæmið um upplausnina í þessum flokki, 
því að hann hótaði að sprengja flokkinn, ef hann 
fengi ekki að vera í framboði í Reykjavik í vor. 
Mér þótti vænt um, að hann minnti á sig, þvi að 
hann er ljósasta dæmið um veikleika flokksins. 
En það eru fleiri Sigurðar Kristjánssynir í Sjálf- 
stfl., sem eru óþægir Ijáir i þúfu fyrir þá, sem 
eiga að fara með stj. í flokknum, þegar hann 
her ábyrgð.

Þá er það ekki rétt, sem hv. 4. landsk. hélt 
fram, að kjördæmamálið hafi verið það eiua, 
sem ágreiningnum olli. Þetta hlýtur að stafa af 
því, að honum sé ekki kunnugt, hvað gerzt hefur
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á þingi. Það, sem helzt olli ágreiningnum í hanst, 
voru dýrtíðarmálin, og Sjálfstfl. vildi ekki standa 
við gefin loforð um að stöðva öngþveitið. Hcfðu 
þá verið sett skynsamleg dýrtiðarl., væru þau 
enn í gildi, og ekki væri komið í það öngþveiti, 
sem við erum nú i. Kjördæmamálið var upphaf- 
lega ekki nema fluga, sem var egnt fyrir Sjálf- 
stfl. til þess að fá hann til að ganga úr stjórn- 
arsamvinnunni og var til þess gerð að brjóta 
niður þær ráðstafanir, sem Sjálfstfl. gekk inn á 
að gera í dýrtíðarmálunum, sem var siðasta til- 
raunin, sem var hægt að fá gerða.

Hv. þm. V.-ísf. segir, að það sé beinn flokks- 
legur hagnaður fyrir Framsfl. að fá þetta afgr. 
nú, þvi að annars mundu síðar koma till., sem 
gengju lengra. Þetta sýnir, að þcim er Ijóst, að 
þessar till. ætla ekki að bera þann árangur, sem 
til var ætlazt, þegar frv. var flutt, og þeir sjá, 
að það er hreinn misskilningur, sem þeir liafa 
haldið fram. Pað ætlar hvorki að bera þann per- 
sónulega eða flokkslega árangur, scm þeir ætluð- 
ust til, og það ætlar ekki heldur að koma á jöfn- 
uði í þjóðfélaginu, eins og þeir kölluðu það. Þess 
vegna segir hv. þm. V.-Isf., 1. flm. frv., að þeim 
mundi ekki detta í hug nú að bera fram till. 
svipaðar þeim, sem hér er um að ræða, ef þær 
væru nú látnar niður falla.

Þá taldi hann, að ég væri hræddur við að fara 
út í kosningar. Ég hef aldrei verið hræddur við 
kosningar persónulega. En hver þjóð, ekki sízt 
við íslendingar, eins og ástatt er hjá okkur nú, 
ætti að geta séð, að það er ekki ráðlegt nú að 
ráðast út i kosningar, ekki einu sinni frá per- 
sónulegu eða flokkslegu sjónarmiði, og ég er viss 
um, að þeir flokkar, sem að slíkum vinnubrögð- 
um standa, hljóta að tapa æ fleiri og fleiri kjör- 
dæmum, þvi að fólkið sér fyrr eða síðar, hvert 
stefnir og tekur í taumana til að hindra slík 
vinnubrögð.

Hann segir, að það eitt sýni, að málið standi 
fyrir utan flokkahagsmuni, að þrir flokkar 
standi saman um það. Ég hef ekki heyrt þessa 
röksemd fyrr í þinginu. Ég hafði hugsað mér, 
að það gæti vel verið, að tveir eða þrir flokkar 
gætu haft sameiginlega hagsmuni, og það er 
ekkert réttlátara, þó að það séu flokkasamsteyp- 
ur, sem að þvi standa. Það er oft og einatt rang- 
látast, þegar þeir koma sér saman úm hlutina, en 
getur verið miklu réttlátara, ef einn flokkur 
markar línuna. Það er vitað, að af þeim, sem að 
þessu máli standa, eru engir ánægðir með það 
nema kannske sjálfstæðismenn, jafnvel þeir, sem 
báru málið fram, telja, að það nái ekki nema 
litlu broti af því, sem þeir vildu. Ég tala nú ekki 
um kommúnista. Þannig er það með þessa flokka. 
Þeir eru ekki sammála um neina sameiginlega 
linu nema þar, sem þeir telja sig hafa einhverja 
flokkshagsmuni. Það er það eina, sem liggur til 
grundvallar, og fyrir það eitt er þeirra sam- 
komulag.

Hv. frsm. meiri hl., sem jafnframt er aðalflm. 
frv., kvað árið eftir kosningafrestunina hafa ver- 
ið það versta, sem yfir þjóðina hefur komið. 
Hver skyldi eiga sök á því? Það er þó ekki í 
sambandi við þetta mál og þennan mann? Ég 
hef satt að segja aldrei lieyrt harðari dóm um 
þetta mál og framferðið í kringum það hjá nein-

um manni en hv. flm. og frsm. meiri hl. um sitt 
eigið afkvæmi. En ég er lionum sammála. Ég er 
viss um, að talið verður, að aldrei i sögu lands- 
ins hafi verið vakið upp meira óhappamál og 
aldrei í Alþ. starfað meiri óhappamenn en þeir, 
sem hafa komið þessu máli af stað og vinnu- 
brögðum í sambandi við það, og þar af leiðandi 
muni, af þeim árum, sem liðin eru siðan Alþ. var 
endurreist, þetta vera talið eitthvert versta og 
háskasamlegasta i íslenzkum stjórnmálum. En þá 
lield ég, að niðurstaðan sé orðin nægilega skýr, 
þegar flm., sem einnig er frsm. meiri hl., er mér 
sammála um afleiðingarnar og uppskeruna af 
þessu frv., sem nú á að halda áfram dansinum i 
kringum og sleppa öllu öðru.

Sigfús Sigurhjartarson: Herra forseti! Mér 
þykir rétt og skylt að þakka liv. þm. V.-Sk. þá 
kennslustund, sem hann veitti mér og öðrum ný- 
liðum á þingi í þinglegri hegðun, og það þvi 
fremur sem kennsla hans var einkum miðuð við 
minn flokk.

Mér þykir einnig rétt og skylt að fara nokkr- 
um orðum um tal þessa hv. þm. um afstöðu 
flokks míns til erlendra ríkja, en áður en ég hef 
þakkargerð mína til þessa virðulega þm., verð ég 
að fara nokkrum orðum um málið sjálft.

Það mál, sem hér liggur fyrir, var rætt ýtar- 
lega á síðasta þingi og niðurstöður þess lagðar 
fyrir þjóðina sem heild, með þeim árangri, að 
nær 75% ltjósenda tjáðu því fylgi sitt við kosn- 
ingarnar. Málið er því afgreitt. Þingið á aðeins 
eftir að leggja formlega hönd á það, og ef það 
lætur það dragast úr hömlu, hefur það svikið 
þjóðina. Þetta eru svo augljósar staðreyndir, að 
það sætir furðu, að um það skuli vera deilt. En 
hv. þm. V.-Sk. vill blanda óskyldum málum hér 
inn i, málum, sem þingið á vissulega að ræða og 
vissulega að leysa. Hætta vofir yfir þjóðinni af 
sívaxandi verðbólgu, sem leiðir til vinnudeilna 
og vinnustöðvunar. Það hefur verið bent á, m. a. 
af hv. þm. V.-Sk., að afleiðingin geti orðið íhlut- 
un erlends valds. Þetta er þvi miður alvarleg 
staðreynd, og ég undirstrika það, að það er 
skylda allra þm. að íhuga það mál af gautn- 
gæfni og hafa samstarf um að reyna að forða 
þeirri vá, sem er fyrir dyrum. En bæði málin 
ber að leysa, kjördæmamálið og verðlags- og 
kaupgjaldsmálið. Talsmenn Framsfl. koma fram 
fyrir þingheim og segja: Siðari vandann viljum 
við leysa, ef þingið svikst um að leysa hinn 
fyrri.

Það er e. t. v. illa séð hér i hv. d. að nefna 
hlutina afdráttarlaust sínum réttu nöfnum. En 
rétta nafnið á framkomu Framsfl. er: loddara- 
skapur. Til þess að finna þessuin orðum stað, 
verð ég að rifja upp afstöðu flokksins til þessara 
mála. Það er í fyrsta lagi augljóst, að undirrót 
vandamála okkar er liin mikla verðbólga í land- 
inu. En hver er orsök hennar? Safnazt hefur 
geysimikið fé jafnhliða þvi sem takmarkast tæki- 
færin til að fullnægja kaupgetu og kauplöngun 
striðsgróðamanna. Eftirspurnin eftir vörum cr 
takmarkalaus, en takmarkað það, sem hægt er að 
kaupa. Launastéttirnar hafa ævinlega búið við 
skarðan hlut, en gera nú nokkrar kröfur, þegar 
striðsgróðinn flæðir yfir landið. Þeim kröfum
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bar að mæta með sanngirni eftir frjáisum samn- 
ingaleiðum, en taka fyrir striðsgróðamyndun hjá 
einstökum mönnum. Þetta var eina leiðin til 
stöðvunar verðbólgunni. En Framsfl. þóknaðist 
ekki að fara þessa viturlegu leið. Launastéttunum 
mætti hann með hinum svörtustu þrælalögum, 
sem landslýður hefur átt við að búa. Ég á hér 
auðvitað við gengislögin alkunnu. Af þessu hlaut 
að leiða eins konar upplausn á sviði kaupgjalds- 
málanna. Það þurfti að hrinda þeim þrælalögum, 
sem Framsfl. og Sjálfstfl. báru ábyrgð á, og mér 
er nær að halda, að Framsfl. beri þar bróður- 
partinn af ábyrgðinni. Flokkur, sem á þessa for- 
sögu, kemur nú fram fyrir þingheim og segir: 
„Herrai’ mínir, nú er allt að fara í öngþveiti, við 
verðum að taka höndum saman og reyna að koma 
i veg fyrir verri voða. Ég skal vera með, cf það 
mál verður stöðvað, sem þjóðin hefur krafizt 
lausnar á.“ Slík framkoma er ekki samboðin á- 
byrgum stjórnmálaflokki.

Það hefur verið talað um það af andstæðingum 
kjördæmamálsins, að það væri aðallega til fram- 
dráttar einum stjórnmálaflokki, Sjálfstfl. Þetta 
er vitleysa. Kjördæmamáiið felur í sér að gera 
jafnan rétt kjósenda i landinu, hvers flokks sem 
þeir eru. Sporið er að vísu ekki stigið nógu ræki- 
lega, ekki fundið ráð til fullkomins jafnréttis. 
Ef t. d. Framsfl. aflar sér kjósendafyigis, sem 
gefur honum aðstöðu til sterks meiri hl. á þingi, 
þá á hann að hafa meiri hl., en flokkur, sem 
hefur fjórða hluta af kjósendum á bak við sig, 
á ekki að vera sterkasti flokkurinn í þinginu, 
hvað sem hann heitir. Þetta er einfalt mál og 
auðskilið.

Ég vil þakka kennslu hv. þm. V.-Sk. til okkar 
þm. Sósfl. Meginhlutinn af þvi, sem ég hef heyrt 
til þessa hv. þm., hefur verið mér lifandi kennsia 
í því, hvernig þm. á ekki að haga sér.

Hv. þm. V.-Sk. hefur í undanförnum ræðum 
verið að kenna okkur nýliðunum, og þá sérstak- 
lega okkur þm. Sósfl., hvernig við eigum að 
haga okkur. Hann er sífellt að tala um línuna frá 
Moskva, sem við dönsum eftir, að hans sögn, 
og gengur jafnvel svo Iangt að segja, að okkar 
föðurland sé ekki ísland, heldur allt annað. Allt 
slíkt tal er auðvitað blekking. Okkar flokkur er 
ekki í neinu erlendu flokkasambandi né tekur 
heldur á móti neinum fyrirskipunum frá erlendu 
valdi, — hann fer aðeins eftír vílja kjósenda 
sinna hér á landi. Ef til vill hefur þetta Rúss- 
iandstal varpað einhverjum dýrðarljóma á hv. 
þm. V.-Sk. og flokk hans áður fyrr, en þeir tím- 
ar eru liðnir, og þess vegna mun heppilegast 
fyrir hann að stinga þessu úrelta vopni niður í 
jörðina og láta það ryðga þar. — Ég mun ckki 
lengja mál mitt meira, því að þessu máli þarf 
að hraða hið mesta, en ég vil undirstrika það, 
að Alþ. ber nú að gera tvennt. I fyrsta lagi að af- 
greiða kjördæmamálið og i öðru lagi að afstýra 
voða i sambandi við verðbólgu og afstýra íhlut- 
un erlends valds hér. Þetta á að samrýmast og 
getur það vel, enda þótt það sé ekki skoðun 
framsóknarmanna, sem sitja á þingi til þess að 
blekkja og svíkja. Við þurfum ekki að skammast 
okkar fyrir okkar málstað, þegar við göngum til 
kosninga, en hv. þm. V.-Sk. ætti að endurskoða 
sína afstöðu, því að það mun honum fyrir beztu.

Ég vil svo að lokum segja liv. þm. V.-Sk. það, 
að stundum er það nýi tíminn, sem getur kennt 
þeim eldri og leitt þá af rcfilstigum, og í hvert 
skipti, sem þessi hv. þm. gefur mér tíma í hegð- 
un, mun ég gefa honum tíu tíma í þvi, hvernig 
honum og hans flokki beri að hegða sér, þvi að 
þess gerist full þörf.

Skúli Guðmundsson: Það er auðsætt af nál. 
meiri hl. stjskrn. og ræðum, sem fylgismenn 
stjskrbrevt. hafa flutt hér i d. í dag, að stjómar- 
flokkarnir þrir ætla að halda áfram á þeirri glót- 
unarbraut, sem þeir hurfu inn á á siðasta þingi. 
Þeir ætla sér að knýja fram þessa breyt., enda 
þótt þeir sjálfir, a. m. k. sumir þeirra, játi að 
visu, að hún sé aðeins til bráðabirgða, en engin 
framtiðarlausn á kjördæmaskipunarmálinu. Við 
framsóknarmenn höfum á siðasta þingi og nú 
varað við slíku flani á þessum hættulegu timum. 
En þó að við höfum beitt okkur móti þessari 
breyt. á stjskr. og teljum, að með henni sé stefnt 
á óheillabraut, þá er ekki þar með sagt, að við 
séum ánægðir með það kosningafyrirkomulag, 
sem nú er. Ég tel, að það kosningafyrirkomulag, 
sem upp var tekið lí>33, þ. e. uppbótarsætafyrir- 
komulagið, hafi á margan hátt reynzt illa og frá 
því beri að hverfa svo fljótt sem þannig ástæður 
skapast í landinu, að verjandi sé að stofna til 
aukakosninga i sambandi við breyt. á stjórnar- 
skrá landsins.

Ég vil láta koma fram við þessa umr. þá skoð- 
un mína, að okkar þjóð muni bezt henta, að öllu 
landinu verði skipt í einmenningskjördæmi og 
jafnframt verði í lög tekið, að frambjóðandi 
skuli vera búsettur í kjördæminu. Tvímennings- 
kjördæmunum, sem nii eru, ætti að skipta, og 
Reykjavík einnig. Þm. gæti þá fækkað nokkuð 
frá því, sem nú er, en þjóðin fengi starfhæfara 
þing. Það er þetta skipulag, sem gilt hefur í 
þeim löndum heims, þar sem þingræði og lýðræði 
er einhvers megnugt nú á tímum.

Hin leiðin, sem stjórnarflokkarnir þrir nú 
berjast fyrir, eru auknar hlutfallskosningar, en 
það eru þær, flokkafjöldinn og glundroðinn, sem 
af þvi fyrirkomulagi hefur leitt, sem fyrst og 
fremst liefur valdið hruni þingræðisins í mörg- 
um löndum og rutt einræðinu braut, Með auknum 
hlutfallskosningum er stefnt frá raunverulegu 
Iýðræði til flokksræðis. Með þeim eru allir, sem 
vilja nota kosningarrétt sinn, dregnir i einhvern 
flokksdilkinn, nauðugir viljugir. Persónulegt mat 
kjósenda á frambjóðendum og persónulegt traust 
á þeim kemur trauðlega til greina.

Spá min er sú, að þvi aðeins eigi þingræði okk- 
ar framtið, að eimenningskjördæmaskipulagið 
verði upp tekið.

Ég veit, að það hefur enga þýðingu að bera 
fram brtt. nú, því að meiri hl. þm. er svo sjón- 
dapur í þessu máli, að allar skynsamlegar for- 
tölur eru árangurslausar. Þvi verður ekki forðað, 
að liann haldi áfram á feigðarbrautinni.

Frsm. minni hl. (Sveinbjörn Högnason): Ég 
get ekki látið hjá líða að þakka hv. 1. landsk. 
fyrir þá yfirlýsingu, sem hann gaf í siðustu ræðu 
sinni, er hann sagðist hafa litla trú á starfsað- 
ferðum Framsfl. Ég get ekki kosið mér betri
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sönnun fyrir því, að flokkurinn sé á réttri braut, 
cn þessa yfirlýsingu frá einum inesta einræðis- 
flokki, sem uppi er i heiminum. Allir, sem fylgj- 
ast með, vita, að starfsaðferðir kommúnista og 
nazista eru mjög likar, og engan langar til að fá 
hól frá þeim flokkum. Þegar svona yfirlýsing 
kemur frá kommúnistum, þá telja þeir auðvitað 
Framsfl. Þránd i Götu sinna fyrirætlana, en 
þeirra ólýðræðislegu reglur og öfgastefnur er 
mönnum vel kunnugt um. Enda mun Framsfl. 
líka sporna við áhrifum slikra rnanna í þjóðfé- 
laginu. Þá reyndi þessi hv. þm. að mótmæla þvi, 
að stefna þeirra mótaðist af aðgerðum Rúss- 
lands, en því er ekki hægt að mótmæla, þar sem 
nægar sannanir eru fyrir hendi. — Þegar ísland 
var hernumið, þá voru Rússar bandamenn naz- 
ista, enda voru kommúnistar hér þá mjög and- 
vigir Bretum, sem hertóku landið, og sýndu þeim 
jafnvel fullan fjandskap. Þá töldu þeir alla vinnu 
fyrir setuliðið ganga landráðum næst. (SigfS: 
Hvar stóð það?) Það stóð i Þjóðviljanum, sem er 
víða til enn þá, enda þótt hann sé flestum hvim- 
leiður. Hvað skeður svo, þegar þessir vinir, Stalin 
og Hitler, verða óvinir? Jú, þá skeður það, að 
kommúnistablöðin leggja blessun sina yfir setu- 
liðsvinnuna og segja jafnvel, að hún eigi að ganga 
fyrir annarri vinnu. Nú spyrja menn, af hverju 
þessi afstaða hafi breytzt svona. Hagsmunir okk- 
ar Islendinga eru þeir sömu og þegar setuliðið 
settist hér að fyrst, — eða er ekki svo? Vissu- 
lega hafa þeir ekki breytzt. Hvað er það þá? 
Því er auðsvarað, — viðhorf kommúnista breytt- 
ist vegna þess, að breyting varð á afstöðu Rússa 
til stríðsins. Þeir, sem hugsa út frá islenzku 
sjónarmiði, hljóta að hafa sama viðhorf til 
stríðsins og fyrst. — Svo segjast þessir menn 
berjast fyrir þjóðarhagsmunum og eru að tala 
um refilstigu annarra.

Viðvíkjandi þvi, sem hv. 1. landsk. sagði, að 
nýi tíminn gæti betur kennt hinum gamla, þá er 
það oft svo, en ég vil segja það, að þegar full- 
trúar nýja tímans koma frá kommúnistum eða 
nazistum, þá mega menn vera á varðbergi.

Sigfús Sigurhjartarson: Ég skal vera stuttorð- 
ur, en vil aðeins svara nokkrum orðum þessari 
virðulegu ræðu hv. þm. V.-Sk. — Áður en ég 
byrja á því, þá get ég samt ekki stillt mig um, 
þegar ég sé hv. þm. Str. bregða fyrir, að segja, 
hvað hann minnir mig ávallt á einn frægan 
stjórnmálamann álfunnar bæði i orðum og gerð- 
um. Rétt fyrir kosningarnar talaði hann mikið 
um, að auðvaldsskipulagið væri dauðadæmt, en 
hafði skömmu áður komið fram með þrælalög 
gegn verkalýðnum, og nú talar hann og flokks- 
menn hans þannig, að ræður þeirra gætu vel ver- 
ið klipptar út úr ítölskum og þýzkum fasista- og 
nazistablöðum, rétt áður en þeir flokkar tóku 
völdin á Italíu og Þýzkalandi. Þessi stjórnmála- 
maður, sem hv. þm. Str. minnir mig á, er Mússó- 
líni, þegar hann var að berjast til valda á Ítaiíu. 
Þá lék Mússólíni það hlutverk, réttara sagt þau 
hlutverk, að ýmist gekk hann yfir i hóp verka- 
mannanna eða til hinna stærri iðjuhölda og 
þeirra málstaðar. — Þennan sama leik eru fram- 
sóknarmenn að leika nú. — Þótt ég segi þetta, 
er ég þess samt fullvís, að innan Framsfl., bæði

utan þings og innan, eru menn, sem eru and- 
vigir þessum ieik.

Hv. þm. V.-Sk. hyggst að sanna, að við lút- 
um yfirráðum erlends valds. Rök hans eru þau, 
að fyrst hafi Þjóðviljinn tekið hinum erlenda 
her illa, sem leiddi svo til þess, eða svo hefur 
þessi hv. þm. sjálfsagt hugsað, að þrír okkar 
blaðamanna, þar á meðal ég, hafi verið fluttir 
út sem fangar. Svo liða tímar, og þá á okkar 
viðhorf allt að hafa breytzt svo, að við nú bless- 
um setuliðsvinnuna og teljum, að hún eigi að 
ganga fyrir annarri vinnu.

Það, sem við höfum alltaf viljað, er að skipu- 
leggja vinnuaflið fyrst og vinna síðan að land- 
vörnum. Hvers vegna snýr þessi hv. þm. stað- 
reyndum við?

Viðvíkjandi því, hvort viðhorf okkar íslend- 
inga hafi breytzt síðan Island var hernumið, þá 
tel ég það fullvíst, af þeirri ástæðu, að nú er 
Chamberlain-stefnan liðin undir lok i Englandi, 
hvað hún ekki var þá. Þessi hv. þm. veit, að sú 
stefna var fólgin i því að vinna með fasistum 
og nazistum, sbr. bæði Abessínu- og Spánar- 
styrjöldina o. fl., en rás viðburðanna knúði 
Chamberlain i stríð við Þýzkaland. Það, sem því 
næst vakti fyrir honum, var að komast að frið- 
samlegum samningum, til þess að skipta heimin- 
um upp milli tveggja ræningja. Þetta hefur 
breytzt í Englandi, svo að við íslendingar getum 
nú vænzt góðs af sigri bandamanna, sem við gát- 
um ekki í stríðsbyrjun.

Hv. þm. V.-Sk. talar nú með mikilli fyrirlitn- 
ingu um Kommúnistaflokkinn á íslandi, en á 
Hafnarárum sínum var hann mikið við þennan 
flokk riðinn, enda þótt hann sé nú orðinn með- 
limur i mútukerfi Framsfl.

Ég veit vel, að í þessum flokki, bæði utan 
þings og innan, eru margir ágætir menn, sem 
hafa andstyggð á þessu einræðisbrölti, og ég 
treysti því, að þeir menn styðji þessi tvö mál, 
sem Alþ. á nú að leysa og ég hef áður minnzt á.

Ég skora á alla hv. þm. að ræða um þessi mál, 
en vera ekki með sifelld brigzlyrði, eins og ein- 
kennt hefur ræður hv. þm. V.-Sk.

Forseti (EmJ): Ég vil eindregið mælast tii 
þess við hv. þingdm., að þeir stilli orðum sínum 
betur í hóf við þessar umr. en þeir hafa nú gert. 
Hér hefur verið talað um mútur, landráð og 
fleiri brigzlyrði viðhöfð, sem ber að vita. Vænti 
ég þess, að þetta endurtakist ekki.

Eysteinn Jónsson: Ég hafði nú eiginlega ekki 
ætlað að taka til máls við þessa umr. Framsfl. 
hefur óskað eftir, að útvarpað yrði 3. umr. þessa 
máls, og mun ég þá ræða það rækilegar til við- 
bótar þvi, sem ég nú segi. Ég hef liins vegar orð- 
ið þess var nú, að fylgismönnum þessa máls 
virðist áhugamál, að sem mestar umr. fari fram, 
og ræð ég það af þvi, að þeir hafa gert árásir á 
Framsfl., sem fordæmalausar eru hér á þingi. 
Það er þó helzt til að bíta höfuðið af skömm- 
inni, er hv. 4. landsk. er hér að tala um stráks- 
skap framsóknarmanna, því að ræða hans er 
einhver sú óþrifalegasta, er ég hef heyrt í þing- 
sölunum. Hann kom með gífurlegar fullyrðingar 
og brigzlaði heilum þingflokki um landráð, án
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þess að færa hin minnstu rök fyrir svo stórkosl- 
legri ásökun. Það vægasta, sem hægt er að segja 
um ræðu hans, er vera mun hin svo kallaða jóm- 
frúræða, er, að hún var honum sjálfum til 
skammar, hv. Alþ. til skammar og kjósendum 
hans til skammar. Það er mín skoðun, að hv. 
þm. ættu sem minnst að viðhafa þvilík brigzl- 
yrði, það er ósæmandi og brýtur niður siðferði 
þjóðarinnar, ef hv. Alþ. gefur þess háttar for- 
dæmi. Ef menn þurfa hér að segja jafnstórkost- 
legar fullyrðingar, af því að þeir tclji þær sann- 
leika, þá verða þær vitanlega að vera fullkom- 
lega rökstuddar. En ég veit með vissu, að sjálfur 
trúir hann ekki þvi, sem hann sagði, og hann 
meinar það ekki. Því ósæmilegra er að láta sér 
það um munn fara.

Ýmsir fylgjendur stjórnarskrármálsins og þá 
einkum sósíalistar hafa látið í Ijós, að Framsfl. 
hafi i hyggju að nota sér núverandi neyðar- 
ástand þjóðarinnar til þess að komast til valda 
með stuðningi erlends hervalds. Upplausnin i 
þjóðfélaginu er að vísu öllum ljós. En hún staf- 
ar einmitt frá ýmsum pólitískum flokkum, er 
hafa ýtt undir hana, og þá einkum þeim, er 
börðust á móti gerðardómslögunum. Nú beini ég 
því til þessara manna, af þvi að þeir vilja sjálf- 
sagt ekki erlenda íhlutun, að e. t. v. eru það þeir 
einir, sem geta ráðið við, hvort þessi vitleysa 
verður að þjóðarvoða, sem þeir hafa komið af 
stað. Ég get ekki skilið tal þessara manna öðru- 
vísi en að þeir séu nú farnir að sjá, að til þjóð- 
arvoða stefnir sem afleiðing af þeirra eigin gerð- 
um, og ætli þeir nú að koma sökinni af sér á 
aðra.

Nei, við eigum að hætta að metast hér. Við 
skulum vel athuga, að hér getur skapazt það á- 
stand, að erlend ihlutun komi til greina, og það 
er skylda okkar allra að vinna gegn þvl. Vil ég 
einkum beina þessum orðum mínum til sósíal- 
ista, þvi að það mun mikið undir þeim komið, 
hvernig fer.

Hv. 1. landsk. þm. var hér áðan að tala um hv. 
þm. Str. og Mússólíni og fleiri erlenda stjórn- 
málamenn og var með sérstakar dylgjur i garð 
hv. þm. Str. um það, að pólitík hans minnti sig 
á aðferðir Mússólínis til þess að brjótast til 
valda eftir að hafa skapað glundroða og veika 
stjórn i landinu. En hverjir eru það, sem hér hafa 
lagt það í vana sinn að styðja fremur veika stj. 
en sterka og hafa hrósað sér af' þvi að stofna til 
stjórnleysis og rekið þessa stefnu opinbert, skap- 
að glundroða sér til flokkslegs framdráttar eins 
og Mússólíni? Það eru einmitt kommúnistar. Og 
þó gera þeir sér leik að þvi að draga þetta inn í 
umr., en hafa ekki sómatilfinningu til þess að 
þegja hér um.

Hv. 1. landsk. sagði, að ekki mætti gleyma þeim, 
cr settu gerðardómsl., því að þau væru upphaf 
alls ills. Ég vil þá segja honum það, sem hann þó 
veit, að þessi 1. voru sett af því, að pólitískir 
loddarar komu þvi til leiðar, að islenzkir verka- 
menn tóku ekki þátt i baráttunni gegn dýrtíð- 
inni.

Ábyrgu flokkarnir höfðu viljað stuðla að því 
á frjálsum vettvangi að jafna kaupdeilur, og því 
tóku þá ekki sósialistar i hina framréttu hönd 
um þessi mál, til þess að ekki þyrfti að grípa til

þvinfeunarlaga? Þvert á móti hvöttu þeir verka- 
menn tíl þess að semja ekki og knúðu á þann 
hátt fram þvinganir sér til pólitísks framdráttar. 
Þessar aðferðir heppnuðust furðanlega vel vegna 
aumingjaskapar Sjálfstfl. Nú kenna þeir svo 
öðrum um allt, þessir menn, er aldrei vildu já- 
kvæða lausn málanna. Og nú vil ég segja við þá 
að lokum: Hér hafið þið ástandið eins og þið 
viiduð og stofnuðuð til. Og hvert ætlið þið svo 
að leiða þá öldu, er þið hafið vakið, en ætlið nú 
að kenna öðrum, ef þetta kynni að verða að 
slysi?

Þá barst inn í umr. afstaða þessa flokks til er- 
lendra ríkja. Ég vil nú sýna fram á, hversu hlá- 
legar afsakanir hv. 1. landsk. voru, eins og hv. 
þm. V.-Sk. tók einnig fram. Fyrst framan af 
styrjöldinni virtist þessum flokki nákvæmlega 
sama um, hvor aðilinn sigraði, og gerði hann 
enska setuliðinu alla þá bölvun hér, sem hann 
gat, svo að lá við almennri hættu vegna erlendr- 
ar íhlutunar hér. Nú segir hv. 1. landsk. þetta 
ofur auðskilið, því að þá hafi farið með stj. i 
Englandi afar afturhaldssöm stj., sem eiginlega 
hafi verið fasistisk. Þetta er algerlega rangt. Þá 
sat við völd sama stj. með sömu stefnu og nú. 
Þvi að það var ekki með stjórn Churchills að 
þessi flokkur uppgötvaði, að England væri lýð- 
ræðisríki, heldur á þeirri stundu, er þjóðverjar 
réðust á Rússa. Þeirra sjónarmið var rússneskt 
sjónarmið.

Nú eins og stendur veit eiginlega enginn, á 
hvaða götu þessi flokkur er staddur, því að í 
nýafstöðnum kosningum hefur hann sungið áber- 
andi tvísöng, sem enginn getur botnað i. Annars 
vegar hefur hann reynt að halda gömlu komm- 
únistunum við með rússnesku línunni, en hins 
vegar er sú lina fyrir aðra kjósendur, er glæpzt 
hafa i flokkinn, að hann sé almennur, róttækur 
umbótaflokkur í þessu létega auðvaldsþjóðfélagi. 
A þessum vígorðum hefur hann fiskað talsvert 
i siðustu kosningum, og er nú fróðlegt að vita, 
livað þessi flokkur ætlar að gera, þjóna Rúss- 
um eða fylgja hinni stefnunni. Þessi tvisöngur 
hefur verið mjög áberandi, svo að mér er ómögu- 
legt að vita, hvers konar fólk það er, sem situr 
úti á enda þessa bekks.

Það hefur lítið verið minnzt hér á sjálft kjör- 
dæmamálið, og er það raunar ekki óeðlilegt, þar 
eð ekki er um annað að gera en hafna því eða 
samþykkja það óbreytt. Ég hafði gaman af hv. 
4. landsk., er hann sagði um þetta mál, að óeðli- 
legt væri að stöðva það nú og kvað við liggja 
andúð fólks í landinu, einkum í kaupstöðum og 
alveg sérstaklega í Rvik. Við, sem undanfarið 
höfum verið á framboðsfundum viðs vegar úti 
um sveitirnar, höfum þvi meiri skemmtun af 
þessum ummælum, sem við minnumst þess, að 
þá átti þetta sérstaklega að vera réttlætismál 
sveitanna og fyrir þær gert. Það er einstaka 
sinnum, að þessir menn kasta óviljandi grim- 
unni og gleyma að flytja þær blekkingar, sem 
þeim eru upp á lagðar fyrir kosningar. Undar- 
legast er þó, ef flokkur þessa hv. þm. þarf að 
fyllast reiði, ef kjördæmamálið væri nú stöðvað, 
þegar þess er gætt, að frambjóðendur flokksins 
sögðu fyrir kosningar, að ekki væri kosið um 
þetta mál, heldur um, nýja þjóðstjórn og þvilikt.
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Þessi málflutningur dæmir sig alveg sjálfur. 
Hann er hreinn skrípaleikur. Hið sama er i sjálfu 
sér að segja um hina f'Iokkana. Þó vita þeir mjög 
vel, að flestir kjósendur þeirra kusu þá nú, þrátt 
fyrir kjördæmamálið, svo langt var frá því, að 
þeir kysu þá vegna þess. Og svo er þetta útfært 
gersamlega öfugt, látið í veðri vaka, að það sé 
kjósendaviljinn, sem ýti á i þessu máli. Þó vita 
hv. þdm., að enda þótt almennur vilji sé á að 
endurskoða kjördæmaskipunina, þá vilja þeir 
sömu velja til þess annan og betri tíma en nú. 
Hefði, eins og hv. þm. V.-Sk. tók fram, verið 
látin fara fram hlutlaus þjóðaratkvæðagreiðsla 
um ílutning þessa máls nú, þá hefði vissulega 
meiri hl. þjóðarinnar sýnt sig andvigan þvi, að 
málið yrði tekið upp á þessum timum. Það eru 
aðeins flokksstjórnir, sem vilja þetta, það er af 
flokkshlýðni einni, að kjósendur þessara flokka 
hafa léð málinu fylgi sitt að nafninu til.

Þá detta mér sérstaklega i hug ummæli hv. þm. 
V.-Isf., er hann sagði, að þing, rétt fyrir kosn- 
ingar, væri ekkert veikara þing en venjulega. 
Reyndi Alþfl. einmitt ekki að skapa upplausn 
vcgna væntanlegra kosninga, og afstaða hans 
hefði orðið allt önnur, ef kosningar hefðu ckki 
staðið fyrir dyrum. Alþfl. tók upp þetta mál til 
þess að gera Sjálfstfl. óleik í kosningunum. Það 
var tvennt, er hann setti sér sem markmið eftir 
áramótin, afnám gerðardómsl. og að reka fleyg 
i stjórnarsamvinnuna. Það er játað, að kjör- 
dæmamálið var borið fram sem pólitískt hrekkja- 
bragð. Og svo getur hv. þm. V.-ísf. barið sér á 
brjóst og undrazt yfir þvi, að menn skuli láta sér 
detta í hug, að öðruvísi sé unnið i þinginu fyrir 
kosningar en endranær.

Að lokum vil ég svo geta um bréf það, sem 
Framsfl. hefur nú ritað hinum þingflokkunum, 
og afstöðu flokksins i því máli. Tilraunir hafa 
verið gerðar til þess i umr. að gera Framsfl. 
sérstaklega tortryggiiegan fyrir þá starfshætti, 
sem honum eru bornir á brýn. Það hefur t. d. 
verið orðað svo af mörgum hv. þm., að Framsfl. 
vilji alls ekki taka þátt í að Ieysa vandamál þjóð- 
arinnar, nema hann fái það vel borgað, — já, 
borgað, segja þessir hv. þm. og láta fylgja við- 
eigandi aths. um innræti flokksins. Tilefnið cr. 
að Framsfl. hefur ritað hinum flokkunum og 
bent á þá staðreynd, að verði þetta frv. samþ. og 
kosningar látnar fara fram i haust, er ekki hægt 
að koma samtökum á um stjórn landsins. Þessi 
einföldu sannindi, sem reynslan sýnist þegar 
staðfesta, sviður þessum flokkum svo ákaflega, að 
þeir þykjast aldrei geta svivirt Framsfl. nóg fyr- 
ir að segja þau. Framsfl. hefur ekki sagt það 
eitt, að hann geti ekki tekið þátt i rikisstj., ef 
þannig er stefnt, heldur einnig hitt, að hann er 
reiðubúinn, hvenær sem er, til samvinnu um að 
reyna að afstýra upplausninni, sem óðum gripur 
um sig. Svarið við því er það hjá stuðnings- 
flokkum þessa máls, að Framsfl. sé þjóðhættu- 
legur ofstopaflokkur, og tilgangur málsins þess 
vegna helgaður með því, að þann flokk þurfi að 
„setja á sinn stað“. Hvernig stendur þá á þvi, að 
það skuli ekki gleðja þá, að þessi hættulegi of- 
stopaflokkur, þessi landráðaflokkur, skuli ófáan- 
legur til þátttöku í landsstjórn á grundvelli nú- 
vcrandi upplausnar? Hvaða stuðnings gætu þeir

vænzt af ofstopaflokknum, sem þeir segja, að öll 
upplausnin sé að kenna? — En hvernig stendur 
á þvi, að þeir skuli hýða sjálfa sig svo að segja, 
að öll upplausnin sé því að kenna, að Framsfl. 
var i stjórn og barðist gegn upplausninni og vill 
ekki vera í stjórn, sem skorta mundi grundvöll- 
inn til að reisa við henni skorður? Það eru þeir, 
sem völdu stefnuna, og þeirra að bera á því á- 
byrgðina, meðan stefnunni er haldið. Og hvernig 
stendur á, að þeir skuli þá ekki geta staðið sam- 
an um stjórn landsins?

Hv. 4. landsk. (ÁkJ) talaði um Framsfl. sem 
skipulagða bófaklíku. Þeir, sem þar ættu heima, 
væru vonlausir um alla framtið nema vera í 
stj., og þó opinberuðu þessir bófar landráðainn- 
ræti sitt með því að neita að vera í stj., og yfir 
því háttalagi fáraðist hann allra mest, þegar leið 
á ræðuna. En þessi málsfærsla hefur bókstaf'lega 
verið ein og sama hjá fulltrúum allra flokka, sem 
að frv. standa, þótt að vísu hafi ekki verið með 
sömu óviðurkvæmilegu orðunum. Efnið hafa þeir 
tuggið hver eftir öðrum.

Ég held, að skýringin sé ekki nema ein á allri 
þessari ósamkvæmni og taugaóstyrk þm. í þess- 
um flokkum og mjög einföld: Þeir eru hræddir 
við afleiðingar þess, sem þeir hafa tekið sér fyr- 
ir hendur. Þeir sjá ákaf'lega vel, að þeirra starfs- 
aðferðir falla ekki þjóðinni i geð, og þeir ráða 
ekki við, hve langt sú upplausn gengur, sem þeir 
liafa komið af stað. Þessir þm. eru ekki alveg 
eins glaðir og þeir voru, þegar þeir hrósuðu sér af 
því á síðasta þingi, að fyrir utan þetta frv. kæmu 
þeir sér ekki saman um neitt. Hvers vegna eru 
þeir ekki glaðir yfir að eiga nú að mynda stj., 
sem kemur sér ekki saman um neitt? — Mikið 
var, að þeir skyldu annars koma auga á, að það 
þarf að standa saman um málin. En reynslan 
á ef'tir að sýna, hvernig þeim tekst að valda þeim 
verkefnum, sem þeir eru að byrja að sjá, að 
leysa þarf. Þeir þola ekki, að Framsfl. beini til 
þeirra, að þeir hafi neinar skyldur aðrar en taka 
nú aftur upp kjördæmamálið og láta meðferð 
þess valda þeirri eyðileggingu i öðrum efnum, 
sem verkast vill.

Ég taldi rétt að bæta þessum orðum við það, 
sem hv. frsm. minni hl. sagði, vegna þess, hvernig 
aðrir hv. þm. hafa hagað orðum sínum, en get 
að öðru leyti geymt aths. um málið til 3. umr.

Áki Jakobsson: Ég tel mig ekki þurfa að svara 
neinu sérstöku, sem fram var borið gegn ræðum 
mínum, þvi að ég fer ekki að andmæla útúrsnún- 
ingum og hálfgerðum þvættingi, en aðalatriðinu 
í ræðunni, sem ckki snerti rússnesk, heldur ís- 
lenzk mál, var alls eigi svarað. Undan þvi kemst 
Framsfl. ekki. Sá flokkur sýnir sig nú i því að 
vilja tef ja umr. um málið, og kýs ég þá að lengja 
þær ekki.

Frsm. meiri hl. (Ásgeir Ásgeirsson): Ég vildi 
gjarnan, að málið yrði útrætt ú þessum fundi, og 
get sleppt að svara hv. frsm. minni hl. (SvbH), 
aðeins visað á bug þeirri fullyrðingu hans, að 
ég hafi talið, að af stjórnarskrármálinu hafi leitt 
einhverja ógæfu yfir þjóðina. Það var mjög 
gagnsær útúrsnúningur. En ég taldi og tél, að sú 
barátta móti launamönnum í landinu, sem hófst
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strax upp úr kosningafrestuninni, sé aðalástæða 
ófremdarástandsins, sem nú ríkir. Hv. 1. j)m. 
S.-M. bar brigður á, að hægt sé fyrir flokka að 
starfa saman að nauðsynjamálum rétt fyrir 
kosningar, en ég orðaði þann möguleika, að það 
ætti að vera hægt. Ég man ekki betur en Frams- 
fl. væri það ríkast í huga i fyrravetur að stöðva 
þetta stjskrfrv. og láta fara fram almennar kosn- 
ingar til 4 ára án kosningadeilna. Nú voru sum- 
arkosningarnar miðaðar við þetta eina mál og 
kjósendum sagt, að á eftir kæmu kosningarnar 
til 4 ára, eins og ákveðið er í frv. Það kemur ekki 
til neinna mála að læðast aftan að þjóðinni í 
þessu máli, svikja hana um kosningar í haust, 
hinar almennu kosningar, sem Framsfl. vildi láta 
fram fara s. I. vor. En hví gætu þær ekki farið 
fram með sama móti og Framsfl. hugsaði sér þá? 
Ég hef Iítið annað gert en vitna i möguleika, 
sem Framsfl. hefur á sínum tima lagt mikla á- 
herzlu á. Með skilyrðum sínum í bréfinu hef- 
ur Framsfl. dregið mjög úr möguleikum, sem á 
þessu voru, því að um það getur ekki verið að 
ræða að hvika frá ákvæði þessa frv. um kosn- 
ingar.

Eysteinn Jónsson: Umr. bera þvi ljóst vitni, 
að enginn vilji er fyrir því að tefja þetta mál. 
— Ég vil leiðrétta það, sem komið hefur tvisvar 
cða þrisvar fram hjá hv. frsm. meiri hl., að eftir 
að kosningafrestunin var ákveðin, hafi verið tekin 
upp sérstök barátta fyrir þvi að leysa fjárhags- 
málin á kostnað launastéttanna. Það er rangt, 
að þau hafi átt að leysa á kostnað nokkurrar 
stéttar sérstaklega, en hins var krafizt, að launa- 
fólk skærist þar ekki úr leik, en þá var það, að 
ýmsir töldu sér hag í að eggja launamenn á að 
gera það og hrundu upplausninni af stað.

Hv. frsm. hélt þvi fram, að Framsfl. hefði 
spillt með bréfinu möguleikum fyrir samstarfi. 
Það er alger misskilningur, staðreyndir bréfsins 
cru það, sem standa í vegi, ekki bréfritunin. 
Framsfl. skortir trú á, að flokkar geti breytzt 
svo á einum mánuði, að þeir geti að óbreyttum 
grundvelli fárið að starfa saman þar, sem þeir 
hafa verið ósáttir um allt, og geti náð fullum 
árangri. Þetta hljóta hv. andstöðuflokkar okkar 
framsóknarmanna að skilja mætavel, þó að þeir 
]>ykist vegna málstaðar síns vera neyddir til að 
látast ekki skilja það. Gagnar þá ekki að hamra 
lengur við þá á þessum augljósu sannindum. En 
þeir ættu að viðurkenna afstöðu Framsfl., þegar 
þeir sjá, að hún er af fullum heilindum og get- 
ur ekki verið önnur en hún er. Það er ekki sæmi- 
legt að reyna þá að læða því inn hjá mönnum, 
að hún sýni ábyrgðarleysi. Það er ekki sæmi- 
legt.

Hv. frsm. meiri hl. og fleiri liafa lagt áherzlu 
á, að með samþykkt þessa frv. sé framkvæmdur 
lokaþáttur kjördæmaskipunarmálsins. Það er á 
misskilningi byggt. Lokaþátturinn mun verða í 
kosningunum, scm fara í hönd. Það er enn hægt 
að leiðrétta það, sem með hinni nýju kjördæma- 
skipun á að vinna. Aðstandendur frv. eiga enn 
eftir að bíta úr nálinni.

Frsm. meiri hl. (Ásgeir Ásgeirsson): Ég skal 
láta óútrætt um þann þátt, sem meðferðin á
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launamönnum á í núverandi ástandi. En ljóst 
er þetta meginatriði málsins: Framsfl. vill ekki 
bera ábyrgð á neinu, ef kjördæmamálið, sem tr 
þjóðarvilji, gengur fram. Annað er jafnljóst: 
Það eykur upplausn og vandræði, en getur cng- 
an veg fyrirbyggt þau, ef þingið svikist um að 
framfylgja þeim þjóðarvilja. Það skilja fram- 
sóknarmenn, og í fullri vitund þess bera þeír 
neitun sína fram. Ef þjóðin væri svikin um kosn- 
ingar í haust eftir kröfu þeirra ,spryttu af þvi 
mikil vandræði, scm þeir eru ekki menn til að 
bæta fyrir.

Lokaþáttur stjórnarskrármálsins er úti, þegar 
það frv. hefur verið samþ. á þinginu og 1. und- 
irskrifuð af ríkisstjóra, svo að næstu kosningar 
gcta enginn lokaþáttur orðið, nema hv. þm. 
(EystJ) hugsi sér að koma fram gagnstæðum 
breyt. á stjórnarskránni og láta fara fram þriðju 
kosningarnar um þær, eftir að búið væri að fá 
þeim þingfylgis einu sinni. Það mátti ekki seinna 
vera, að sú hernaðaráætlun væri lögð fram.

Eysteinn Jónsson: Hv. frsm. meiri hl. þykist 
ekki skilja, að lokaþáttur kjördæmamálsins verði 
við kosningar fremur en við undirskrift rikis- 
stjóra. Ég geri þó ráð fyrir, að til muni vera 
kjósendur, sem hafa fullan hug á að gera að engu 
þann ávinning, sem sumir flokkar ætluðu að hafa 
af þessu máli, og þá t. d. þannig, að þriðjung- 
arnir, sem í tvímenningskjördæmunum áttu að 
eyða valdi meiri hl., verði engir þriðjungar leng- 
ur og dugi þeim flokkum ekki til skemmdarverka, 
sem þeir ætluðu.

Að lokum: Þessi hv. þm. heldur þvi enn fram, 
að Framsfl. skorist undan að bera ábyrgð á 
gangi mála. Það er ekki rétt. Framsóknarmenn 
hafa aldrei skorazt undan að gegna þingmanns- 
skyldum sinum og munu ekki gera það, þótt þeir 
vilji ekki bera ábyrgð á stefnu núv. stjórnar og 
rtjórnarflokka. Það á ákaflega illa við, þegar 
þm. Alþfl. og Sósfl. bera það fram, að þetta sé 
ábyrgðarleysi. En þeim þykir e. t. v. borga sig 
hvaða málflutningur, sem er, þegar um það er 
að ræða, að óskapnaður þessa frv. nái tilgangi 
sinum,

Frsm. meiri hl. (Ásgeir Ásgeirsson): Ég get 
ekki kallað það lokaþátt kjördæmamálsins, þó 
að Framsfl. ætli sér að vinna atkv. við næstu 
kosningar eftir breytinguna. Formlega og verk- 
lega væri breytingin að fullu komin á fyrir þvi. 
Hv. 1. þm. S.-M. ætti líka að skiljast það, að til 
muni vera í landinu menn, sem vilja ekki láta 
þriðjung þjóðar ráða á Alþingi yfir meiri hlut- 
anum. Hvað sem segja má um samkomulag 
flokkanna, sem að frv. standa, er það aldrei 
verra en samkmulagið var milli Framsfl. og 
Sjálfstfl. á síðustu og verstu dögum stjórnar- 
samvinnunnar með þeim eftir lýsingum þessa hv. 
þm. að dænia.

Forseti (EmJ): Hv. frsm. minni hl. tekur til 
máls, en með því að hann hefur þegar talað oft, 
verður þetta aðeins stutt athugasemd.

Frsm. minni hl. (Sveinbjörn Högnason): Ég 
veit ekki, hvað stutt hún verður. Ég neita að vera 
nokkuð réttminni en frsm. meiri hl.

9
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Frsm. meiri lil. heldur því enn fram, að þetta 
sé iokaþáttur málsins, hvernig sem kosningar 
fara samkv. þeim nýju stjórnskipunarlögum, sem 
hér á að samþykkja, og læzt ekki skilja það, að 
ef tvímenningskjördæmin við komandi kosniug- 
ar standa fast saman um að hrinda árásinni, þá 
verður breyt. því nær tilgangslaus eftir því, sent 
til var ætlazt af flm.

Þvi hefur verið lýst hér úr ræðustól, hver væri 
höfuðtilgangur þessa máls, sem sé að riða Fram- 
sfl. að fullu. Þetta er það, sem hefur verið lýst, 
að væri höfuðtilgangur kjördæmabreyt., og ef 
svo færi, að Framsfl. yrði jafnsterkur eða sterk- 
ari eftir breyt., sé ég ekki, hver ástæða cr til 
að framkvæma þetta eða hvað andstæðingar 
Framsfl. græða á því. En það er alveg augljóst 
mái, hvað barizt er um, og sérstaklega ætti það 
að vera ljöst þessum frsm. meiri hl., að þetta 
getur farið þannig, að það nái ekki þeim tilgangi, 
sem því var ætlað af honum að ná í upphafi.

Annars er það furðulegt að hlusta á þessar 
umr., þar sem verið er að ráðast á Framsfl fyrir 
það, að hann vill ekki taka þátt í stjórnarfram- 
kvæmdum, sem hann telur hættulegar. Okkur er 
það ljóst, að hvort sem hér væri um myndun 
nýrrar stj. að ræða eða það að styrkja þá, sem 
fyrir er, til að halda áfram á þeirri braut, sem 
nú er farin, — með áframhaldandi ófriði innan 
lands, nýjum kosningum og upplausn á öllmn 
sviðum —, að það er voði og hætta fyrir þjóð- 
félagið, og það væri undarlegt að deila á Fram- 
sfl. fyrir það að vilja ekki hjálpa til að mynda 
þá stjórn eða styðja stjórn, sem hann telur þjóð- 
hættulega. (Forseti: Aðeins stutt atlis.) Það er 
ekki komið langt mál enn þá. Ég get vel skilið, 
að það komi ekki forseta eða öðrum fylgismönn- 
um málsins vel, að dregnar séu skýrar línur i 
því, en þeir skulu gæta að því, að þótt þingið 
láti blekkjast í þessu efni, er óhugsandi, að kjós- 
endur almennt láti hlekkjast, þegar málið er 
lagt skýrt fyrir þá. Þess vegna er nauðsynlegt 
að gera þjóðinni og þinginu eins ljóst og mögu- 
legt er, hvar hún stendur og hvað það er, sem 
við verðum að snúa okkur að, ef afstýra á ein- 
hverju af þeim voða, sem nú er yfir þjóðinni, el' 
stöðva á upplausnina, kveða niður tilgangslaus- 
an innanlandsófrið og verjast áföllum þeim, sem 
nú steðja sjáanlega að úr öllum áttum.

Garðar Þorsteinsson: Herra forseti! Ég skal 
ckki halda hér langa ræðu og mun gæta mín að 
gefa ekki tilefni til þess, að umr. lengist.

Ég vil þó láta það koma fram, að það, sem 
mér skilst vera höfuðatriðið í þessu máli, er það, 
sem framsóknarmenn voru með í að setja inn í 
stjskr. landsins. I 26. gr. stjskr., að mig minnir, 
stendur, að þingflokkarnir eigi að fá þingmanna- 
tölu í sem fyllstu samræmi við atkvæðatölu 
þeirra við almennar kosningar. Ég hef eins og 
flestir þm. skilið þetta ákvæði bókstaflega þann- 
ig, að það sé ætlazt til, að þessu ákvæði kosn- 
ingal. sé fylgt. En við framkvæmd þessa ákvæð- 
is, sem sett var inn i stjórnarskrána, hefur þessu 
ekki verið náð. Þingflokkarnir hafa alls ekki 
fengið þingmannatölu í sem mestu samræmi við 
kjósendatölu sína. Mér skilst, að Framsfk, sem 
samþvkkti þetta á sínum tima, hafi þá ætlazt

til, að þessu ákvæði væri fylgt. Eins og hv. þm. 
muna, urðu nokkrar deilur um það innan þings 
og utan, hvort þessu yrði náð með því kjör- 
dæmaskipulagi, sem þá var samþ., og með þeini 
uppbótarþingsætum, sem þá voru veitt, og það 
hefur sýnt sig, að þessu ákvæði er ekki fullnægt. 
Ég hygg, að það, sem vakir fyrir flm. þessa máls 
og þm. yfirleitt, sé að ráða nokkra bót á þvi ó- 
samræmi, sem er á milli þessarar greinar stjskr. 
og þess, sem reynslan hefur sýnt, og fyrir mér 
hefur þetta eitt vakað. Ég er ekki að segja, að 
Framsfl. hafi samkvæmt stjskr. neina sérstöðu, 
en það hefur skapazt það ástand í sambandi við 
kjördæmaskipunina, að einn flokkur hefur feng- 
ið miklu hærri tölu þm. heldur en hann hefur 
rétt á, ef þessu ákvæði væri náð. Þetta er það, 
sem er aðalatriðið í þessu máli.

Ég ætla ekki að fara inn á einstök atriði i 
þeim umr., sem hér hafa farið fram, af því að 
það mundi vekja meiri deilur, en ég vil taka 
undir það, sem áður hefur verið sagt, að ég skil 
ekki þá fullyrðingu hv. þm. V.-Sk., þegar hann 
segir, að þetta sé hættulegasta málið, sem fyrir 
hafi komið, um leið og hann þó lýsir yfir þvi, 
að það sé bezt fyrir hans flokk, ef þetta mál nái 
fram að ganga. Mér finnst mótsögn i þessu. Það 
er þá það eina, sem hann gæti átt við með þ”i 
að segja, að þetta sé hættulegt mál, ef hann 
meinti, að það væri þjóðhættulegt, að kosningar 
fari fram. Ég held, að það megi deila um það, 
hvenær segja megi, að atvinnuvegir okkar og af- 
koma sé í hættu, þ. e. a. s. að upplausn sé byrjuð 
og hrun fyrirsjáanlegt. Ég hef ekki komið auga á 
þetta og fæ ekki séð, að það ástand, sem nú er, sé 
þeim mun hættulegra fyrir afkomu okkar en verið 
liefur, að orð sé á því gerandi. Hitt vita allir og 
her saman um, að ástandið hafi verið hættulegt 
fyrir okkur af ýmsum ástæðum, síðan stríðið 
brauzt út, og ég liygg, að þau rök, sem færð voru 
fram fyrir almennri kosningafrestun, sanni mitt 
mál, og rökin, sem þá voru borin fram, voru þau, 
að ástandið væri svo hættulegt, að ekki væri rétt 
að láta kosningar fara fram. Ég hygg, að þetta 
komi fram í þeirri grg., sem málinu fylgdi, og 
einnig í yfirlýsingu ríkisstj. þá. Hvað var það, 
sem kom fram, frá því að sú þál. var samþ. og 
þangað til þáv. forsrh., Hermann Jónasson, lýsti 
yfir því, að kosningar skyldu fara fram? Hvað 
var það, sem kom fram? Ég get ekki séð það. 
Það má sjálfsagt um það deila, hvort nokkrar 
kosningar hafi átt að fara fram, en mér virðist 
ckki, að neinn maður úr Framsfl. geti staðið upp 
og sagt, að þetta sé hættulegt mál, þegar sá sami 
flokkur hefur gert samþykkt um það að ekki 
hatnandi ástandi, að kosningar skuli fara fram.

Hitt er svo ekki hcldur rétt hjá hv. 1. þm. 
S.-M., að það vaki fyrir hinum flokkum þingsins 
að kjósa að vetrinum til þess að rýra gengi 
Framsfl. Ég veit ekki betur en að fyrir nokkrum 
árum liafi kosningar farið fram 1. vetrardag, 
eftir miðjan október. Ég held, að að öllu for- 
fallalausu fari kosningar fram eftir 1. október. 
Ég get ekki séð, að mikill munur verði á aðstöðu 
þessa flokks, hvort heldur kosningarnar fara 
fram 11., 18. eða 25. október, en það er sá kosu- 
ingadagur, sem fram á siðustu ár var talinn 
heppilegur og það þótt kjósendafjöldinn væri þá
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miklu meiri prósentvís í sveitum en i kaupstöð- 
um.

Ég vil að lokum segja, að það er undarlegur 
skilningur hjá hv. 1. þm. S.-M. og hv. þm. V.-Sk., 
þegar þeir halda þvi fram, að þessu máli sé ekki 
lokið með endanlegri samþykkt þess hér á þingi. 
Það eru þá bara einn eða tveir þættir eftir: að 
ríkisstjóri samþykki lögin og að þau verði hirt 
í stjórnartíðindunum. Eins og þessi stjskrbreyt. 
sé ekki fullgerð, þegar búið er að samþ. hana á 
^veimur þingum með kosningum á milli. Hitt er 
annað atriði, að breyt. fær fyrst gildi, þegar 
kosningar hafa farið fram, en þessari breyt. er 
íið sjálfsögðu lokið, þegar búið er að samþ. hana 
hér, ríkisstjóri hefur staðfest hana og hún hefur 
verið birt i stjórnartíðindunum.

Forseti (EmJ): Eins og hv. þdm. er kunnugt, 
var það meiningin að ljúka þessum fundi í kvóld, 
til þess að komizt yrði hjá því að kalla deildina 
til fundar á morgun, og hefur mér skilizt það á 
öllum þeim, sem talað hafa, að þeir vildu hekl- 
ur hafa þetta svo. Nú er svo liðið á fundartíma 
og komið fram yfir liann, og verður að frcsta 
málinu og taka það fyrir á nýjum fundi, ef umr. 
verða lengri, og vil ég leggja það fyrir hv. þdm., 
hvort þeir óski þess, að fundur verði kvaddur 
saman að nýju um þetta mál.

Skúli Guðmundsson: Það eru aðeins nokkur 
orð í tilefni af ræðu, sem hv. G. landsk. flutti 
áðan. Hann sagði, að sú stjskr., sem gildir nú, 
geri ráð fyrir, að þingflokkarnir eigi að hafa 
þingmannatölu í samræmi vð kjósendatölu. Ég er 
hissa, að einn af hæstaréttarmálaflutningsmönn- 
um vorum skuli leyfa sér að viðhafa slíkar blekk- 
ingar. Þetta ákvæði, sem hann nefndi, er aðeins 
um það, hvernig eigi að úthluta uppbótarþing- 
sætum. Það á að skipta þessum 11 sætum þanmg, 
að þingmannatala flokkanna verði í sem fyllstu 
samræmi við kjósendatölu. Hitt sjá vitanlega 
allir, að ef það ætti að vera tryggt, að þing- 
mannatalan færi eftir kjósendatölu, mætti tala 
uppbótarþingsætanna ekki vera takmörkuð. En 
einmitt það, að uppbótarþingsætatalan er tak- 
mörkuð, sannar, að það var alls ekki ætlun lög- 
gjafans 1933, að þingmannafjöldi flokkanna yrði 
í fullu samræmi við kjósendatölu þeirra.

Það er ef til vill til þess að flýta fyrir af- 
greiðslu málsins, að þessi hv. þm. fer að tala um 
kosningafrestunina, en eins og hann veit bezt, 
voru það Sjálfstfl. og Alþfl., sem með endur- 
teknum kröfum um kosningar gerðu ókleift að 
iáta frestunina giida lengur.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 16:13 atkv., að viðhöfðu 

nafnakaili, og sögðu
já: ÁkJ, ÁÁ, EOi, FJ, GÞ, GTh, IngJ, IsiH, 

JPáhn, ÓTh, PO, SigfS, SB, SEH, SK, EmJ. 
nei: SÞ, SkG, SvbH, BÁ, BFB, EystJ, GG, HelgJ,

JörB, PHall, PZ, PÞ, PHann.
4 þm. (StJSt, BjBj, GSv, JakM) fjarstaddir.
2. gr. samþ. með 16:12 atkv.
3. gr. samþ. með 16:13 atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 16:13 atkv.

Á 18. fundi í Nd., 18. ágúst, var frv. tekið tii 
3. umr. (A. 1, frhnál. 67). —■ Útvarpsumr.

Áki Jakobsson: Herra forseti! Góðir tiiheyr- 
endur! Útvarpsumr. þær, sem nú eiga að fara 
fram, eru haldnar samkvæmt kröfu Framsfl. Mál- 
ið, sem hér á að ræða, kjördæmamálið, hefur 
verið rætt við þrennar útvarpsumr. áður, auk 
þess, sem það var aðalumræðuefni flokkanna á 
öllum kosningafundum fyrir kosningar. Ég býst 
því við, að fáir telji, að nokkuð nýtt geti 
komið fram í málinu við þessar umr., sem ekki 
hefur kornið fram áður. Satt að segja á ég erfitt 
með að skilja, hvað fyrir Framsfl. vakir, er haim 
heimtar þessar umr. Kjördæmamálið er útrætt 
og raunverulega afgreitt mál. Þjóðin hefur búizt 
við, að þetta þing yrði sem allra stytzt, til þess 
að hægt væri að kjósa sem fyrst eftir hinni nýju 
kjördæmaskipun. í kosningunum 5. júlí fengu 
flokkar þeir, sem stóðu að kjördæmabreyt., um 
40 þús. atkv., en Framsfi. 16 þús. Vilji þjóðarinn- 
ar er ótvíræður. Rösk 70% hennar vilja láta lag- 
færa kjördæmaskipunina, vilja leiðrétta það 
ranglæti, að kjósandi á einum stað hafi tvöfald- 
an og jafnvel þrefaldan atkvæðisrétt á við kjós- 
endur annars staðar á landinu. En Framsfl. vill 
ekki enn þá sætta sig við þennan úrskurð kjós- 
endanna. Hann er ekki enn þá búinn að gefa upp 
von sína um að geta hindrað framgang kjör- 
dæmamálsins. Nú í byrjun þessa þings sendi 
hann hinum þingflokkunum þremur bréf út af 
kjördæmamálinu. Þetta bréf er vafalaust alveg 
einstakt í þingsögunni. I upphafi þess er lýst 
með mjög sterkum litum, hvílíkur voði vofi yfir 
þjóðinni. Þá er sagt, að Framsfl. telji nauðsyn- 
legt, að þjóðin sameinist um að bægja frá sér 
þessum voða. En í enda bréfsins kcmur svo að- 
alefni þess: Ef þið viljið falla frá kjördæma- 
breytingunni, þá skuium við vera með í að bægja 
frá hættunum, en ef ekki, þá er okkur alveg 
sama, hvernig fer. Þetta bréf er hámark ábyrgð- 
arleysis og stráksskapar í opinberu lifi. Framsfl. 
býðst til þess að taka þátt i Iausn þeirra vanda- 
mála, sem nú steðja að þjóðinni, því aðcins aö 
hinir flokkarnir þrír sviki ótvíræð loforð sin í 
kjördæmamálinu og yfirlýstan vilja rösklega 70% 
kjósenda i iandinu.

Afstaða Framsfl. er í stuttu máli þessi: Ef við 
fáum að liafa 4—6 þm. fleiri en þjóðin vill, að 
við höfum, þá skulum við rækja skyldur okkar 
við þjóðina, en ef ekki, þá stendur okkur alveg 
á sama um, hvernig allt fer. Upp á þessi kjör 
vildi enginn flokkanna þriggja semja við Fram- 
sfl. Þeir tjáðu sig allir fúsa til þess að ræða við 
hann um lausn vandamálanna, en ekki með þessu 
skilyrði, að bregðast í kjördæmamálinu. Siðan 
þetta bréf kom fram, virðist Framsfl. leggja á 
það höfuðáherzlu að tefja störf þessa þings. 
Flokkurinn virðist ganga út frá því, að því leng- 
ur sem hann tefur þetta mál, því meiri líkur séu 
fyrir þvi, að honum leggist eitthvað til, er gæti 
hindrað endanlega lausn kjördæmamálsins. Hér 
í þinginu hcldur Framsfl. uppi málþófi og heimt- 
ar að kjördæmamálið sé sett í n., þó að fyrir 
fram sé vitað, að ekki er hægt að breyta þvi án 
þess að fella það þar með. Jafnhliða þessum 
skipulögðu töfum á störfum þingsins fárast svo



136Lagafrumvörp samþykkt.
Stjórnarskrárbreyting (kjördæmaskipun).

135

blöð Framsfl. yfir því, að þeir flokkar, sem að 
kjördæmabreyt. standa, ætli sér að hafa vetrar- 
kosningar til baga fyrir kjósendur í sveitunum. 
Fari svo, að kosningar dragist fram á vetur, þá 
er það fyrst og fremst sök Framsfl.

En Framsfl. lætur sér ckki nægja að tefja af- 
greiðslu kjördæmamálsins eftir getu. Nei, nú er 
hann farinn að beita öðrum aðferðum. Forusta- 
mönnum Framsfl. er eins og öðrum orðið það 
ljóst, að mikill órói hefur skapazt í atvinnulíf- 
inu, og hefur þetta leitt til vinnustöðvana hing- 
að og þangað. Það er hins vegar ljóst, að þeir 
hernaðaraðilar, sem aðsetur hafa hér á landi, 
krefjast þess, að atvinnulífinu sé haldið gang- 
andi. Verði einhver alvarleg vinnustöðvun, er 
hugsanlegt, að til þess geti komið, að herstjórn- 
in telji sig knúða til þess að grípa inn í. Slík af- 
skipti eru í alla staði óæskileg fyrir sjálfstæði 
okkar, og því er það nauðsynlegt, að þjóðin taki 
höndum saman um að koma í veg fvrir, að til 
þess geti komið.

Það er nauðsynlegt í þessu sambandi að rekja 
að nokkru orsakir þess ófremdarástands, sem 
skapazt hefur. Skömmu áður en stríðið hófst, 
var mynduð þjóðstjórnin sáluga. Sú rikisstj., en 
að henni stóðu Framsfl., Sjálfstfl. og Alþfl., var 
beinlínis stofnuð til þess að bjarga atvinnuveg- 
unum, eins og það var svo fagurlega kallað. 
Þessi björgun atvinnuveganna fór fram með 
þeim hætti, að gengi íslenzku krónunnar var 
lækkað, jafnframt því sem kauphækkanir voru 
bannaðar og verkalýðsfélögin þar með svipt 
samningsréttinum. Þetta kauplækkunarbann gilti 
með smávægilegum undantekningum til ársins 
1940. Jafnframt þessum ráðstöfunum gegn verka- 
fólkinu voru opnaðar allar gáttir fyrir þá, sem 
vildu græða á einhvers konar atvinnurekstri.

Þegar svo striðið skall á, byrjaði stríðsgróð- 
inn þegar að renna um landið i striðum straum- 
um. Félög og einstaklingar, sem áður höfðu ver- 
ið skuldum vafin, veltu sér í milljónum. Hvers 
konar brask og spákaupmennska blómstraði, allt 
verðlag færðist úr skorðum vegna hinnar gífur- 
legu kaupgetu stríðsgróðamannanna. Auður, sem 
engin dæmi eru til áður, færðist á hendur nokk- 
urra manna, sem þar með urðu margfalt vold- 
ugri i þjóðfélaginu en áður hafði verið. Fyrir- 
sjáanlegt var, að stríðsgróðinn mundi gersam- 
lega umturna öllu, sem talizt gat eðlilegt í þjóð- 
félaginu. Verð lífsnauðsynja steig stórkostlega, 
hús margfölduðust í verði og þar með húsaleig- 
an, þó að nokkrar skorður væru þó reistar við 
takmarkalausri hækkun hennar. Það eina, sein 
samkvæmt lögum stóð í stað, var kaup verka- 
fólksins. Kauphækkunarbann gengisskráningar- 
laganna gilti út árið 1940. Dýrtíðaruppbótin sam- 
kv. hinni opinberu vísitölu nam alls ekki hinni 
raunverulegu hækkun, enda hefur það verið við- 
urkennt opinberlega, að útreikningur visitölunn- 
ar hafi verið rangur. Þegar ofan á þetta bætist 
svo, að kaup verkafólksins var fyrir stríð orðið 
óeðlilega lágt, þá sér hver maður, hver útkoman 
hlaut að verða, þegar eftirspurnin eftir vinnu- 
aflinu óx eins gifurlega og raun varð á.

Framsfl. var aðal frumkvöðull þjóðstj. og á 
fyllilega sinn þátt í þeirri pólitík, sem hún rak, 
og afleiðingu hennar. Þegar Framsfl. sá, út i

livert öngþveiti þessi þjóðstjórnarpólitík stefndi, 
sá hann engin önnur ráð en að banna tekju- 
liækkun þeirra manna, sem minnstan hlut fengu 
af stríðsgróðanum, verkamannanna og sjómann- 
anna, sem þó framleiddu hann. Framsfl. lagði 
það til, að kauphækkun yrði bönnuð og dýrtiðar- 
útreikningnum hætt. Þetta bar flokkurinn fram í 
liinu fræga Eysteinsfrv. á haustþinginu. Þetia 
frv. er mesta árás, sem gerð hefur verið á hags- 
muni launafólks og verkamannastéttarinnar.

Loks kom Framsfl. fram kröfum sínum frá 
haustþinginu, er hann gat fengið Sjálfstfl. til 
þess að setja á gerðardóminn um áramótin, sem 
varð til þess, að Alþfl. yfirgaf þjóðstjórnina.

Stefna Framsfl. er alltaf hin sama, að banna 
hækkanir á kaupi verkafólks og launastéttanna 
yfirleitt, en hreyfa ekki við stríðsgróðanum, sem 
flaut inn i landið í milljónum og hækkaði allt 
verðlag upp úr öllu valdi.

Það er stefna þjóðstjórnarinnar og síðar gerð- 
ardómsins, sem á höfuðsökina á því, hvernig nú 
er komið i atvinnumálum þjóðarinnar. Framsfl. 
á fyllilega sinn skerf af þeirri pólitík. Það er 
ekki hvað sízt hann, sem hefur beinlínis lagt 
ráðin á og raunverulega fengið að ráða mestu um 
pólitík þjóðstjórnarinnar. Af gerðardóminum er 
það skemmst að segja, að hann hefur reynzt ó- 
i'ramkvæmanlegur, og nú liggur fyrir þinginu frv. 
frá ríkisstj. um afnám kaupgjaldsákvæða hans.

Stefna þjóðstj. hefui’ leitt atvinnulif okkar í 
öngþveiti. í stað þess, að ríkisstj. átti að taka 
fullt tillit til hagsmuna verkafólksins og launa- 
stéttanna, gera hagstæða heildarsamninga við 
verkalýðsfélögin og gera jafnframt róttækar ráð- 
stafanir til þess að taka stríðsgróðann úr umferð, 
þá komust engin sjónarmið að hjá þjóðstjórninni 
önnur en sjónarmið stríðsgróðamannanna, sein 
ekkert vildu láta annað gera en banna kauphækk- 
anir verkafólksins. Stjórnin skildi aldrei einu 
sinni þá einföldu staðreynd, að eftirspurnin eftir 
vinnuaflinu var orðin svo mikil, að allur grund- 
völlur til þess að þvinga verkalýðinn undir kaup- 
hækkanabönn gerðardómsl. var horfinn, eins og 
nú hefur komið á daginn. Ekkert innlent afl 
getur haldið uppi gerðardóminum. Þetta er Ólafi 
Thors, hæstv. forsrh., orðið ljóst, og hann hefur 
tekið þann kost að afnema hann fremur en að 
gera tilraun til þess að fá erlent afl til að keyra 
kauphækkunarbannsstakkinn á verkalýðinn. En 
Framsf'I. virðist á annarri stoðun. Við 1. umr. um 
afnám kaupgjaldsákvæða gerðardómsins i Ed. 
lýsti hv. þm. Str. yfir því, að hann hefði aldrei, 
ef hann hefði verið við stj., afnumið gerðar- 
dóminn. Ég liefði látið hart mæta hörðu, sagði 
hann. Hér hótar Framsókn því beinlínis að fá 
hið ameriska hervald til þess að beygja lands- 
menn til hlýðni, því að ekkert annað afl er til i 
landinu, sem, eins og nú standa sakir, getur slikt. 
Forustumenn Framsfl. horfa til þess með vel- 
þóknun, ef hér væri komið á hernaðareinræði 
gegn réttlátum kaupkröfum launastéttanna. Þess- 
ar bollaleggingar Framsfl.foringjanna í sambandi 
við hið útlenda herlið koma lika fram í baráttu 
þcirra gegn kjördæmabreyt. Þeir sjá nú glund- 
roðann, sem hefur skapazt í atvinnulífi þjóðar- 
innar, þeir sjá hættuna, sem yfir vofir, ef ekki 
verður kleift að halda atvinnulifinu gangandi,
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og því lióta þeir nú, að þeir muni ekki leggja 
hönd á plóginn til þess að bægja frá hættunuin, 
ef kjördæmamálið verði látið ná fram að ganga. 
Þeir ganga meira að segja svo iangt, að þeir 
reyna eftir getu að auka á glundroðann, og þó 
sérstaklega að gera meira úr honum en efui 
standa til. Jafnframt hafa svo forustumeun 
Framsfl. i hótunum við fylgjendur kjördæma- 
málsins og tala opinskátt um útlenda íhlutun um 
mái íslands, eins og hún hafi þegar verið ákveð- 
in. Á fundum á Alþ., á nefndafundum og i einka- 
samtölum kveða við sömu hótanirnar. Ef þið 
stofnið til kosninga á ný, er ekkert líklegra cn 
ekki verði þörf fyrir Alþ. upp frá því, segja þeir. 
Hótanir þessar minna einna heizt á hótanir þær, 
sem 5. herdeildir Hitlers í hinum ýmsu löndum 
höfðu í frammi, og voru þær þá venjulega und- 
anfari árásar.

Ég vil taka það fram hér, að ég tel mjög ó- 
sennilegt, að ameriska herstjórnin vil'ji hafa 
nokkur afskipti af málum landsins umfram það, 
sem hún telur brýna þörf á með tilliti til her- 
varna þess. En hótanir forustumanna Framsfl. 
cru jafnósæmilegar fyrir það. Ég tel, að aldrei 
hafi nokkur hópur Islendinga komið jafnábyrgð- 
arlaust fram gagnvart sjálf'stæði landsins og for- 
ustumenn Framsfl. nú undanfarið, siðan á Sturl- 
ungaöld. Draumur forustumanna Framsfl. virðist 
vera að komast i stj. og geta, í krafti erlends 
hervalds, drottnað yfir þjóðinni með harðri 
hendi. Lýðræði, frjálslyndi, umbætur, vinstri 
pólitík og hin fallcga ræða Hermanns Jónasson- 
ar, hv. þm. Str., í útvarpinu fyrir kosningarnar 
cru ekkert annað en sjónhverfingar til þess gerð- 
ar að breiða yfir einræðisbrölt flokksins frammi 
fyrir hinum mörgu frjálslyndu fylgjendum hans.

Nú mun margur spyrja: Hvernig stendur á því, 
að Framsfl.. sem einu sinni var frjálslyndur um- 
bótaflokkur, skuli nú vera kominn út á þá refil- 
stigu, sem hér hefur verið lýst? Til þess að skilja 
það fyrirbrigði, er nauðsynlegt að renna aug- 
unum ofurlitið yfir sögu þessa f'lokks.

Framsfl. komst í stjórnaraðstöðu þegar árið 
1927 og hefur að meira og minna leyti verið stj.- 
flokkur síðan. Hann var ekki fyrr kominn í þessa 
aðstöðu en hann fór að nota sér þau yfirráð, 
sem ríkisstj. hlýtur óhjákvæmilega að hafa yfir 
úthlutun ýmissa gagna og gæða milli þjóðfélags- 
þegnanna. Það, sem einstakir ráðh. höfðu áður 
freistazt til að gera, varð nú kerfisbundið og 
talinn sjálfsagður hlutur. Embættaveitingavaldið 
var eingöngu notað til þess að koma framsókn- 
armönnum í hin ýmsu embætti, eða þá mönnum, 
sem gengu til fylgis við Framsfl. fyrir að fá 
embættið. Það var ekki hikað við að veita mönn- 
um embætti, sem, lagalega séð, höfðu ekki skil- 
yrði, ef aðrir voru ekki til á biðlista Framsil. 
Gjaldeyrisvandræði þjóðarinnar notaði Framsfl. 
sér út í yztu æsar til pólitísks framdráttar. 
Fylgjendur flokksins sátu i fyrirrúmi, er gjald- 
eyri var úthlutað, og hafa margir orðið stór- 
auðugir menn einmitt fyrir þá aðstöðu, sem 
flokkurinn hafði. Bæjarfélögum og einstakling- 
um var á hinn ósvífnasta hátt neitað um gja'd- 
eyri til þjóðþrifafyrirtækja á sama tíma og ver- 
ið var að hjálpa einhverjum skjólstæðingum 
Framsfl. til þess að reisa ný fyrirtæki.

Gjaldeyrisvandræðin voru slíkt vald i hönd- 
um Framsfl., að full ástæða er til að ætla, að 
flokkurinn hafi ekki haft mikinn áhuga á þvi að 
þjóðin gæti yfirunnið þau. Enda kom það greini- 
lega fram í stefnu flokksins. Með yfirráðunum 
yfir gjaldeyrinum gat Framsfl. gefið ýmsum þýð- 
ingarmiklum flokksmönnum tækifæri til að auðga 
sig, enda var svo komið hér i Reykjavík, að varla 
var svo stofnað nýtt fyrirtæki, að ekki væri reynt 
að hafa framsóknarmann með, til þess að láta 
hann útvega gjaldeyrinn. Framsfl. hafði það líka 
á valdi sinu oft og tíðum að koma fyrirtækjum 
á kné, ef hann af pólitiskum ástæðum taldi það 
heppilegt, með því að neita þeim um gjaldeyris- 
ieyfi. Framkvæmd Framsfl. á gjaldeyrismálunum 
er eitt reginhneyksli. og er full ástæða til að 
hefja ýtarlega rannsókn á þeirri botnlausu spill- 
ingu, sem þróaðist í þessum málum undir hand- 
leiðslu og stjórn Eysteins Jónssonar, hv. 1. 'nm. 
S.-M.

Þá er ekki ástæða til að gleyma bílunum. Þar 
fengu góðir flokksmenn Framsfl. að sitja á hlut 
annarra iandsmanna ekki síður en á öðrum svið- 
um.

Svona var það i öllum stjórnarframkvæmdum. 
Og þessar starfsaðferðir f'orustumanna flokksins 
í Reykjavík tóku smáforingjarnir úti um landið 
upp eftir þeim. Hver embættismaður, hver kaup- 
félagsstjóri og útibússtjóri taldi það skyldu sína 
að fylgja þeirri reglu að láta aldrei svo nokkur 
hlunnindi í té við nokkurn mann, að spyrja ekki 
fyrst um það, hvaða pólitískan hag Framsfl. hefði 
af' þvi. Ef einhver verkamaður var grunaður um 
að hafa frjálsai' skoðanir og sjálfstæðar, þá var 
hann útilokaður frá þvi að geta fengið handtak 
að gera, þar sem Framsfl. kom höndum undir. 
Með þessum aðferðum hefur Framsfl. I sumum 
sjávarplássum tekizt að hindra, að þar gæti skap- 
azt verkalýðshreyfing.

Með aðferðum eins og þeim, sem nú hefur 
verið lýst, hefur Framsfl. skapað sér nokkuð 
sterk ítök í ýmsum kauptúnum úti um landið. 
Það er ekki láandi verkamönnum á smákauptún- 
unum, þótt þeir bogni fyrir yfirgangi og kúgun, 
sem kaupfélagsstjórar og embættismenn Framsfl. 
hafa beitt þá. Það er i smákauptúnunum aðal- 
lega, sem Framsfl. hefur nokkur áhrif á verka- 
lýðshreyfínguna. Þeim áhrifum beitir hann til 
þess að viðhalda sundrungu innan hennar. Það 
er þvi mjög nauðsyniegt nú, að verkafólkið í 
smáþorpunum geri sér ljóst afturhaldseðli Fram- 
sfl, og þurrki áhrif hans þar út.

Þá er og landfræg skoðanakúgun Framsfl. I 
skólunum. Skólaforustumenn hans hafa ekki liik- 
að við að reka unga námsmenn úr skólunum 
fyrir það eitt að þora að hafa ákveðnar skoð- 
anir i þjóðfélagsmálum.

í fám orðum sagt, strax er Framsfl. komst í 
stjórnaraðstöðu 1927, byrjaðí, einkum fyrir tií- 
stuðlan hans, spillingin að gripa um sig. Skoð- 
anakúgun og misbeiting hins opinbera valds voru 
einkenni stjórnarframkvæmdanna. Þetta skapaði 
flokknum tiltölulega sterkt skipulag, því að emb- 
ættismennirnir og aðrir flokksmenn, sem nutu 
góðs af stjórnaraðstöðu flokksins, sneru bökum 
saman. Þeir skildu, að þeir áttu allir mikið und- 
ir því komið, að Framsfl, væri sem stærstur og
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sterkastur. Einkanlega var þýðingarmikið að eiga 
stóran þingflokk.

Hinir óbreyttu fylgismenn hafa ekkert haft 
um stefnu flokksins að segja og eru yfirleitt 
aldrei spurðir ráða um neitt.

Flokkur, sem hefur sokkið niður í jafntaum- 
lausa spillingu og Framsfl. síðast liðin 12—15 ár, 
hlýtur að segja skilið við öll góð stefnumál, sem 
hann kann að hafa ætlað að beita sér fyrir i 
upphafi. Þetta hefur líka komið á daginn. Fram- 
sfl., sem 1927 var frjálslyndur umbótaflokkur, 
sem vildi starfa í samvinnu við alþýðu bæjanna, 
er nú orðinn afturhaldsfiokkur og hefur verið i 
nánu samstarfi vð óbilgjörnustu stríðsgróðamenn 
landsins. Það er ekki einasta, að hann hafi látið 
teyma sig tii þessa samstarfs, heldur hefur haun 
stöðugt hvatt til hvers konar ofbeldisráðstafana 
gegn launastéttunum, og í fjandskapnum hefur 
hann gengið feti framar en flokkur atvinnurek- 
endanna treysti sér til að ganga. Framsfl. er nú 
orðinn afturhaldssamur embættismannaflokkur, 
sem einkum styður sig við stórbændurna. Smá- 
hændur og miðlungsbændur eiga ekki heima hjá 
Framsfl., þó að honum hafi tekizt að blekkja 
yfirgnæfandi meiri hl. þeirra til fylgis við sig.

Öll bændapólitík Framsfl. er miðuð við hags- 
muni stórbændanna. í smærri bændur er kastað 
smávægilegum molum, svona rétt til þess að 
lialda þeim góðum. Þegar stórbóndinn fær þús- 
undir króna fyrir einhverjar aðgerðir Framsfl., 
svo sem mjólkurhækkun og þ. u. 1., þá fær smá- 
bóndinn nokkra tugi, kannske nokkur hundruð.

Þó að allri þjóðinni sé ljóst, að stórfelldar 
ráðstafanir þurfi að gera til þess að stöðva 
strauminn úr sveitunum, bókstaflega að breyta 
skipulagi landbúnaðarins, þá er Framsfl. sinnu- 
laus og viljalaus, vegna þess, að slíkar ráðstaf- 
anir gætu hæglega komið illa við ýmsa stór- 
bændur og embættismenn. Pólitík Framsfl. rekur 
smábændurna frá búum sínum. Lifsafkoma þeirra 
er þannig, að ekki er nema eðlilegt, að þeir flýi 
sveitirnar. Smábóndinn þarf að fá meira fyrir 
livern lítra mjólkur og hvert kíló kjöts, sem hann 
framleiðir, en stórbóndinn, af þeirri einföldu á- 
stæðu, að ef hann fær það ekki, þá getur hann 
ekki lifað af búskap sínum og flosnar upp. En 
þjóðinni er það lífsspursmál, að landbúnaðar- 
framleiðslan dragist ekki saman. Þessi hækkun á 
afurðaverði smábændanna er framkvæmanleg án 
þess að liækka söluverð mjólkur og kjöts frá því, 
sem nú er, með því annað livort að lækka gróða 
stórbændanna eða taka til þess fé úr ríkissjóði. 
Þetta er fullkomlega sanngjarnt, þegai' það er 
athugað, að smábóndinn þarf, vegna skorts á 
vélum, að leggja meira vinnuafl i hvern lítra 
mjólkur og kiló kjöts en stórbóndinn. Og á með- 
an smábóndinn á ckki kost á sömu vélanotkun 
og stórbóndinn, þá á hann rétt á að fá meira fyr- 
ir afurðir sinar hlutfallslega.

Framsfli mun aldrei hjálpa smábændunum 
með þeim ráðum, sem duga þeim, þ. c. að greiða 
þeim hlutfallslega hærra verð fyrir afurðir 
þeirra. Hann getur það ekki vegna þess, að emb- 
ættismennirnir og stórbændurnir, sem öllu ráða 
í flokknum, vilja það ekki. Þeim er sama um 
það, þótt smábændurnir flosni upp. í hinni hörðu 
baráttu, sem smábændurnir heyja, til þess að

flosna ekki upp af búum sínum, eiga þeir ekki 
nema einn bandamann. Sá bandamaður er verka- 
lýður bæjanna. Framsfl. hefur reynt að skella 
skuldinni af erfiðleikum smábænda á verkaf'ólls- 
ið i bæjunuin. En þetta er vísvitandi gert í þeim 
tilgangi að hrinda smábændum frá því eina afli, 
sem vill og getur hjálpað þeim til þess að hafa 
meira upp úr því þrotlausa striti, sem þeir verða 
að leggja á sig. Smábóndinn hefur aldrei hag af 
því, að kaup verkamanna sé lágt og samtök þeirra 
veik. Hann hefur hag af því, að verkalýðshreyf- 
ingin sé sterk og kjör verkafólksins góð. Smá- 
bóndinn þarf oft að bjóða sig í vinnu, og sér 
liver maður í hendi sinni, hvaða áhrif hátt 
kaupgjald í bæjum hefur á vegavinnukaupið, sem 
smábóndinn tekur. Framsfl., sem flestir bændur 
þessa lands fylgja eins og stendur, hefur nú upp 
á siðkastið talið það skyldu sína að hafa sam- 
starf við auðmennina. Nú er þeirri samvinnu 
lokið í Bili, og nú standa því bændur einangr- 
aðir og hafa erfiða aðstöðu til þess að hafa áhrif 
á gang mála. Afturhaldspólitík Framsfl. og sam- 
starf hans við auðmennina hafa leitt bændurna 
út í mjög erfiða einangrun.

Það var ekki barátta Framsfl. fyrir hagsmuna- 
málum bændanna, sem leiddi þessa einangrun 
yfir fylgjendur hans. Nei, það var barátta emb- 
ættismannanna innan flokksins gegn auknu lýð- 
ræði og mannréttindum, sem varð þess vald- 
andi.

Það var barátta Framsfl. fyrir því, að emb- 
ættismenn lians fengju áfram að sitja á rétti 
almennings í þessu landi. Það er beinlínis orðíð 
liættulegt fyrir bændur, hve einhlítt tillit Fram- 
sfl. tekur til hagsmuna embættismannanna, sem 
öllu ráða í flokknum. Bændur stórskaðast á því 
að fylgja þessari embættismannaklíku út á þær 
brautir, sem hún er komin á.

Afstaða Framsfl. til kjördæmamálsins hefur 
sýnt, að hann er nú orðinn þröngur sérhags- 
munaflokkur nokkurra embættismanna, sem eru 
til í hvað sem er, bara ef liann fær að vera 
áfram í völdum. Þessi flokkur getur gengið i lið 
með hvaða öf'Ium sem er, nema heiðarlegri 
vinstri-pólitík. Hann er sneyddur allri ábyrgðar- 
lilfinningu gagnvart þjóðinni. Hann er meira að 
segja sneyddur öllum áhuga fyrir velferðarmál- 
um bændastéttarinnar, sem þó helzt skipar sér 
undir merki hans.

Framsfl. beitir lýðskrumi i rikari mæli en áður 
hefur þekkzt hér á landi. Á kjósendaveiðum er 
allt leyfilegt að áliti þessa flokks.

Kommúnistiskar ræður og nazistiskar ræður 
eru haldnar jöfnum höndum og auðvitað allt þar 
á milli. Framsfl. er Ijóst dæmi þessi, hve mikil 
spilling getur sprottið upp af úreltri kjördæma- 
skipan. Það eru mörg dæmi til slikrar spillingar 
erlendis. Sem dæmi slíks flokks vil ég nefna 
flokk Daladier i Frakklandi. Saga hans í Frakk- 
landi og viðhorf var svipað og Framsfl. hér. 
Reynslan hefur sýnt, að jafn gjörspilltur flokkui' 
og Framsfl. er orðinn, er lýðræðinu hinn mesti 
háski. Þjóðin þarf að læra af þvi, livernig fór 
fyrir frönsku þjóðinni undir forustu flokks Dala- 
dier, og svipta Framsfl. fylgi hans.

Sú breyting kjördæmaskipunarinnar, sem hér 
liggur fyrir, mun og að nokkru leyti e. t. v. kippa
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fótunum undan flokki, sem kominn er út á aðrar 
eins brautir og Framsfl.

Eysteinn Jónsson: Herra forsíti! Það mætti 
helzt imynda sér, að hv. siðasti ræðumaður 
hefði tekið ræðu sina upp úr gömlum blöðum 
Sjálfstfl. Þvi niði mun verða svarað næsta kvöld, 
að því leyti, sem það er svaravert.

Kjördæmamálið hefur markað afstöðuna í 
stjórnmálum landsins siðustu mánuðina og mun 
gera það enn um skeið, ef afgreitt verður á þessu 
þingi, eins og stuðningsflokkar þess búast nú tii 
að gera. Þess vegna er eðlilegt, að rætt verði 
almennt um stjórnmálaviðhorfið í landinu nú í 
sambandi við afgreiðslu málsins.

Til þess að fá fullt yfirlit um það, sem er að 
gerast, verður að víkja enn einu sinni örfáum 
orðum að aðdraganda þess, hversu nú er komið 
málum.

Sjálfstæðismenn komu i veg fyrir það allt 
árið 1941, að nokkuð jákvætt væri gert í dýr- 
tiðarmálunum. Þeir sneru snældu sinni með ýmsu 
móti, en ætið til að stcmma stigu fyrir því, að 
nokkuð væri aðhafzt í málinu. Þeir fylgdu dýr- 
tíðarfrv. mínu á Alþ. 1941, en stóðu á móti fram- 
kvæmd laganna og hindruðu hana. Þeir fylgdu 
tillögum um lögfestingu kaupgjalds- og verðlags 
áður en aukaþingið kom saman haustið 1941, 
en komu rnálinu fyrir kattarnef, þegar til þings 
kom. Þeir þóttust ætla að reyna hina „frjálsu 
leið“, sem þó reyndist ófær svo sem fyrirsjáan- 
legt var, enda beinlinis vitandi vits gerð ófær 
af sósíalistum og Alþýðuflokksmönnum, af því 
að þeir þurftu ófrið um kaupgjaldsmálin. — Loks 
um áramótin síðustu, þegar andúð almennings á 
liringlandahætti sjáifstæðismanna í málinu, var 
orðin svo rik, að þeir þorðu ekki lengur að 
spyrna fótum við, buðust þeir til að taka þátt i 
setningu bráðabirgðal. um gerðardóm i kaup- 
gjalds- og verðlagsmálum, — en þá var svo 
komið málum, að verkföll voru á skollin — og 
er þar að leita að einni undirrót þess, sem síðan 
hefur í málinu gerzt. — Með svipuðum hætti 
barðist Sjálfstæðisflokkurinn af fremsta megni 
gegn skattlagningu striðsgróðans, og eins Icngi 
og hann með nokkru móti þorði. Tillögur mínar 
og annarra framsóknarmanna um skattamálin á 
aukaþinginu 1941 voru kallaðar kommunistiskar 
og hrein fjarstæða. Það var ekki fyrr en hægt 
var að beygja Sjálfstfl. í sambandi við lífsnauð- 
syn hans á þvi, að fá frestað bæjarstjórnar- 
kosningum, að þessar sömu skattatill. okkar fram- 
sóknarmanna fengust lögfestar að mestu leyti.

Alþf'I. beið allan þenna tíma eftir hentugu 
tækifæri til þess að hlaupa frá stjórnarsamstarf- 
inu á þann hátt, að líkur væru til fylgisauka 
fyrir flokkinn. Alþfl. notaði þvi tækifærið um 
áramótin, þegar hafizt skyldi handa um alhliða 
átök til þess að sporna við vaxandi dýrtið, og 
snerist til stjórnarandstöðu. Málflutningur 
flokksins var, og hefur verið sá, að óverjandi 
hafi veríð, að halda óbreyttu grunnkaupinu, — 
cn tæpum mánuði áður höfðu forkólfar flokks- 
ins haldið hrókaræður um, að verðbólgan væri 
hættulegust verkalýðnum og að grunnkaups- 
hækkanir væru meira en litið vafasamur vinn- 
ingur fyrir hann.

Þegar hér var komið sögu, tók Alþfl. upp 
kjördæmamálið, og er enginn vafi á því, að fyrir 
forkólfum flokksins vakti, að það yrði ekki af- 
greitt, en mundi hins vegar reynast handhægt 
vopn gegn Sjálfstfl. í kosningum þeim, er i hönd 
fóru, og vænlegt til fylgisauka í kaupstöðunum 
að núa sjálfstæðismönnum því um nasir, að þeir 
hefðu ekki þorað að afgreiða málið.

Um það leyti, sem sjálfstæðismenn völdu um 
það, hvort afgreiða skyldi kjördæmamálið eða 
halda áfram samstarfi við Framsfl. og berjast 
gegn vaxandi dýrtíð í landinu, var alveg aug- 
Ijóst, að nýrra átaka var þörf i fjárhagsmálum 
og atvinnumálum, ef komast átti hjá fullkomnu 
öngþveiti. Samningar stóðu yfir um takmörkun 
á íslenzku vinnuafli i setuliðsvinnunni, og það 
lá fyrir, að stj. mundi ekki fá fullnægt óskum 
'sínum i þvi efni. Það var vitað mál, að ef tak- 
ast átti að tryggja atvinnuvegum landsmanna 
það vinnuafl, sem minnst várð komizt af með, 
varð að gera ráðstafanir til þess að takmarka 
byggingar og miður þarfar framkvæmdir i land- 
inu. Það lá í augum uppi, að löggjöf, sem heiin- 
ilaði ríkisstj. slik afskipti, var beinlínis orðin 
skilyrði þess, að þær ráðstafanir, sem þegar var 
búið að gera, næðu tilgangi sínum. Þetta var 
í'ikisstj. svo ljóst, að hún lýsti yfir þvi við her- 
stjórnina i sambandi við samningana um vinnu- 
aflið, að hún mundi gera ráðstafanir til þess 
að takmarka framkvæmdir og tryggja með þvi 
móti, að það vinnuafl, sem samningurinn losaði 
úr setuliðsvinnunni, leitaði til bráðnauðsyn- 
legra framleiðslustarfa.

Framsfl. lagði því til í rikisstj., að sett yrði 
á vetrarþingi löggjöf um íhlutun rikisstj. um 
byggingar og aðrar framkvæmdir í landinu, og 
m. a. með því móti tryggð framkvæmd þeirrar 
stefnu, sem upp hafði verið tekin í dýrtíðar- 
og fjárhagsmálunum. En þegar hér var komið 
málum, hafði ábyrgðarleysið náð undirtökunum 
í Sjálfstfl. á nýjan leik, og var þessu hafnað al’ 
ótta við reiði þeirra manna, sem ráðstafa vilja 
stríðsgróða sínum eins og þeim sýnist.

Sjálfstæðismönnum hlýtur að hafa verið fylli- 
lega Ijóst, enda þótt þeir vildu ekki viðurkenna 
það, að þeir áttu um tvennt að velja: Annars 
vegar framhald þeirra ráðstafana, sem byrjað 
var á, og nýjar og róttækar framkvæmdir á sama 
grundvelli þeim til stuðnings, til þess að halda 
jafnvægi í fjárhags- og atvinnumálum þjóðar- 
innar, liins vegar hreina upplausn i atvinnu- 
og fjármálum, eyðileggingu þess, sem búið var 
að vinna til viðnáms, margra mánaða kosninga- 
baráttu og tvennar alþingiskosningar.

Allt þetta bentum við framsóknarmenn sjálf- 
stæðismönnum rækilega á siðast Iiðið vor. Við 
skýrðum fyrir þeim, hvað við teldum framund- 
an, og vöruðum þá við. En okkur var ekki svarað 
öðru en fúkyrðum og fullyrðingum um það, að 
allar aðvaranir okkar væru gegn betri vitund 
gerðar og einungis til þess að reyna að hindra 
afgreiðslu kjördæmamálsins og bjarga með því 
flokkshagsmunum Framsfl. Sjálfstæðismenn 
þóttust vera fyllilega einfærir um að stjórna 
landinu. Þeir gætu séð öllu vel farborða. Gor- 
geii' þeirra og yfirlæti fór langt fram úr því, 
sem áður hefur þekkzt, og þeir liéldu þvi sér-
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staklega fram, að gagnrýni og aðvaranir okkar 
hv. þm. Str., Hermanns Jónassonar, væru sprottn- 
ar af persónulegu yfirlæti, — við liéldum, að allt 
mundi ganga úr skorðum við það, að við færum 
úr ríkisstj. I’eir tóku það fram, að það væri 
landhreinsun að því að losna við Framsfl. úr 
ríkisstj., og það væri alveg sérstök nauðsyn, sem 
hæri að setja ofar öllu öðru eins og nú stæðu 
sakir, að hnekkja þingvaldi framsóknarmanna. 
Framsfl. væri, eins og hæstvirtur fjármálaráð- 
lierra orðaði það, „þjóðhættulegur ofstopa- 
flokkur", „og ábyrgðarlausasti flokkur, sem 
nokknrn tíma hefði verið uppi hér, a. m. k. síðan 
á Sturlungaöld."

Þannig voru undirtektirnar, sem Framsfl. fékk, 
þegar hann varaði við því, að á þessum tímum 
væri tekin upp baráttan um kjördæmamálið og 
inynduð sú veikasta ríkisstj., sem nokkru sinni 
hefur þekkzt í þessu landi.

Nú hafa kosningar farið fram um kjördæma- 
málið og ríkisstj. hefur setið að völdum í þrjá 
mánuði. Nú er ástandið þannig í landinu, að 
engum getur blandazt hugur um, hvilikt glap- 
ræði var framið í islenzkum stjórnmálum af 
hendi þeirra manna, sem létu hafa sig til þess 
að taka upp baráttuna um kjördæinamálið og 
mynda óhæfa ríkisstj. Það getur líka hver og 
einn sagt sér sjálfur, til hvers það muni draga, 
á tímum eins og við lifum nú á, að mynduð 
sé ríkisstj. og haldið í valdastólum af þremur 
flokkum, sem lýsa jafnframt yfir því og hrósa 
sér af, að þeir eigi ekkert sameiginlegt nema 
það að stofna til ófriðar í landinu um breyt- 
ingar á kjördæmaskipuninni. Það er líkara ljót- 
um draumi en veruleika, að nokkrir þm, skuli 
hafa leyft sér annað eins. Hér hefur þá einnig 
farið nákvæmlega eins og til var stofnað. Á 
þriggja mánaða valdatima sínum hefur ríkisstj. 
tekizt að eyðileggja allt starf, sem búið var að 
inna af hendi í dýrtíðar- og fjárhagsmálunum 
frá því um síðustu áramót og þangað til stjórnin 
settist að völdum.

Ríkisstj. staðfestir sjálf þennan vitnisburð 
með því að bera fram hér á Alþ. lagafrv. um af- 
nám þeirra laga, er núv. hæstv. forsrh. taldi fyr- 
ir tæpum átta mánuðum lífsnauðsyn að setja og 
eina hina merkustu löggjöf, sem Alþingi fslend- 
inga hefði samþykkt. Engum dylst nú hins veg- 
ar, að á þessum stutta valdatíma núv. hæstv. stj. 
hefur skapazt slíkt öngþveiti um framkvæind 
þessarar löggjafar vegna úrræðaleysis hennar og 
algerðrar vanhirðu um að styðja 1. með nýjuin 
ráðstöfunum, að 1. eru nú gagnslaus.

I stað þess að fylgja fram þeirri stefnu, sem 
1. mörkuðu, hefur ríkisstj. reynzt máttvana leik- 
fang í höndum þeirra Alþfl.manna, sjálfstæðis- 
manna og sósíalista, sem frá öndverðu vildu 
þessar ráðstafanir gegn dýrtíðinni feigar.

Það kveður þá heldur en ekki við annan tón 
nú hjá hæstv. ráðh. og blöðum þeirra en í vor 
sem leið, þegar þeir settust í ráðherrastólana og 
lofuðu þjóðinni því, að öllu skyldi óhætt, — 
þeir skyldu stýra fram hjá öllum vanda meðan 
deilan um kjördæmamálið yrði til lykta leidd, 
en alveg sérstaklega skyldu þeir þó vaka yf'r 
dýrtíðarmálunum. Þjóðin þyrfti ekkert að ólt- 
ast í þvi efni.

Við framsóknarmenn gerðum okkur engar 
gyllivonir í þessu sambandi. Við bárum fram 
aðvaranir okkar í tima eins og skyldan bauð. En 
okkur var ljóst frá öndverðu, hversu fara mundi, 
þegar þeir menn úr Sjálfstfl., sem úrslitum mála 
réðu á aukaþinginu 1941, tækju við forustu í 
fjárhagsmálum þjóðarinnar með „stuðningi“ Al- 
þýðuflokksmanna og sósíalista, sem höfðu lýst 
yfir þvi, að einn meginkostur nýju stjórnariiiu- 
ar væri sá, að hún væri svo veik, að hún gæti 
ekki stjórnað.

Nú er þannig ástatt í landinu, að allar flóð- 
gáttir í kaupgjalds- og verðlagsmálum hafa verið 
opnaðar upp á gátt. Kaupgjaldið í landinu liækk- 
ar dag frá degi. Vinnustöðvanir eru daglegt 
brauð. Verðbólgan og seðlaflóðið vcx svo hratt 
og svo ört stækkandi skrefum, að enginn gerir 
sér grein fyrir, hvað þá meir. Allir liugsa um það 
citt að komast ekki skemmra en hinir, að drag- 
ast ekki aftur úr í kapphlaupinu, og er það vor- 
kunnarmál, þegar ckki bólar á neinni viðleitni 
til þess að halda aftur af þessari þróun. Senni- 
lega lialda margir í dag, að þessar hækkanir 
færi þeim gróða, en bráðlega munu menn sann- 
færast um hið gagnstæða. — Menn munu brátt 
sjá, hvernig dýrtíðarbylgjan rís hærra og liærra, 
unz hún brotnar á þeim sérstaklega, sem hcfur 
verið talin trú um, að þeir væru að vinna sigra.

Alþýðuflokksmenn, kommúnistar og sjálfstæð- 
ismenn geta hrósað þeim sigri, að þeir snauðu 
gerast nú snauðari og hinir riku ríkari með 
hverjum degi, sem liður, eins og hv. þm. Seyðf., 
Haraldur Guðmundsson, orðaði það, þegar hann 
lýsti áhrifum verðbólgunnar á efnahag manna i 
landinu.

Það er grátbroslegt að heyra þá, sem fyrir 
nokkrum mánuðum voru óþreytandi að lýsa þvi, 
hve grunnkaupshækkanir væru tvíeggjað sverð 
fyrir verkalýðinn, og að verðbólgan væri engum 
skaðlegri en honum, fagna því nú ákaft, að tekizt 
liefur að rífa niður dýrtíðarráðstafanirnar og að 
verðbólgan vex nú með meiri hraða en nokkru 
sinni fyrr. Það er ekki alveg víst, að þeir, sein 
fagna nú sigrinum, hljóti jafnmikla viðurkenu- 
ingu siðar og þeir hljóta nú hjá þeim mönnum, 
sem þeim hefur tekizt að blinda í bili. Þess mun 
skemmra að bíða en margur hyggur, að í ljós 
komi, hversu alþýðu landsins verður hagkvæm 
sú niðurstaða, sem verður í atvinnu- og félags- 
málum þjóðarinnar, ef svo fer fram sem nú 
liorfir í þeim málum.

Ekki bólar á nokkurri jákvæðri viðleitni af 
liálfu stjórnarvaldanna til þess að stöðva upp- 
lausnina, og þeir, sem hafa borið ábyrgðina og 
skipulagt smáskæruhernaðinn til þess að rifa 
niður dýrtiðarl., virðast ekki vcra neitt á þeirri 
leið að stuðla að því á nokkurn hátt, að nokkur 
endir geti orðið á öngþveitinu. Rikisstj. og 
stuðningsflokkar hennar virðast ætla að lifa á- 
fram samkvæmt þeirri meginreglu, að ekkert 
skipti máli nema kjördæmabreytingin og að 
þeim beri engin skylda til þess að leita lausn- 
ar á neinu máli nema því.

Ríkisstj. veit ekki sitt rjúkandi ráð, og það er 
til marks um stefnuleysi hennar í dýrtíðarmál- 
unum, að á sama tíma sem hún horfir aðgerðar- 
taus á hið tryllta kapphlaup kaupgjalds og verð-



145 Lagafrumvörp samþykkt. 146
Stjórnarskrárbreytlng (kjördænjaskipun).

lags, sem nú er hafið, mokar hún fé úr rikis- 
sjóði til þess að halda niðri verðlagi á ein- 
stökum vörutegundum á innlendum markaði. 
Slikt er nákvæmlega jafnárangursríkt og að ausa 
vatni i botnlaust ilát.

í framleiðslumálum landsmanna er ástandið 
þannig, að höfuðatvinnuvegi þjóðarinnar vantar 
stórkostiega vinnuafl. Margir bændur fá ekki 
kaupa- eða vinnufólk, hvað sem þeir bjóða i 
kaup. Niðurstaðan verður sú, að bústofn lands- 
manna minnkar og matvælaframleiðslan þverr, 
og er það ekki óglæsileg þróun, eða hitt þó held- 
ur, á sama tima sem likur benda til, að aðflutn- 
ingar til landsins muni minnka stórkostlega. Til 
dæmis um ástæður sjávarútvegsins má nefna að- 
cins eitt. Síldarverksmiðjur rikisins geta ekki 
starfrækt allar verksmiðjur sínar vegna skorts 
á vinnuafli í landi, Þannig hefur gamla verk- 
smiðjan á Raufarhöfn ekki verið rekin vegna 
þess, að hana vantar örfáa menn til starfa. Ef 
þeir fengjust, væri unnt að reka þarna verk- 
smiðju, sem bræðir 1000 mál sildar á sólarhring. 
Á sama tima hafa sildarskipin legið tugum sam- 
an og beðið eftir löndun. Sjómenn tapa, útgerð- 
armenn tapa, og þjóðin tapar. En fólkið, sem 
hefði getað sinnt þessum störfum, vinnur að 
byggingu skrauthalla hér í Rvík, sem striðs- 
gróðamennirnir láta reisa, og við ýmsar aðrar 
álíka aðkallandi framkvæmdir.

Enginn hefur hreyft hönd né fót til þess að 
reyna að ráða bót á þessu öngþvciti, enda þótt 
Framsfl. gerði strax í vor allt, sem hann gat, til 
þess að vekja athygli upplausnarflokkanna á því, 
hvað gera þyrfti i þessum málum. Um það skeytti 
enginn. Allt varð að vikja fyrir kjördæmamálinu 
og þeím flokkshagsmunum, sem Sjálfstfl. sá hilla 
undir i sambandi við lausn þess. En hvað skyhlu 
þeir vera margir, sem nú eru ánægðir með þá 
stefnu, sem tekin var, og hvað skyldu hinir vera 
margir, sem hafa áhuga fyrir þvi, að halda áfram 
þessum leik?

Framsfl. gerði sér nokkrar vonir um, þegar 
Alþ. kom saman fyrst, að forustumenn þeirra 
flokka, sem stóðu að kjördæmamálinu, mundu 
hafa áhyggjur af því, hversu nú horfir i lands- 
málum. Framsóknarmenn gerðu sér vonir um, að 
þeir mundu nú hljóta að gera sér ljósa nauðsyn 
þess að snúast gegn upplausninni og þá jafn- 
framt, að forustumenn flokkanna mundu viður- 
kenna, að engar líkur væru til, að nægilega föst- 
um tökum yrði tekið á þeim vandamálum, sem 
fyrir liggja, ef haldið væri áfram að berjast um 
kjördæmamálið og stofnað til kosninga enn á ný 
i haust, eða öllu heldur snemma vetrar. Framsfl. 
taldi sér skylt að gera allt, sem i hans valdi 
stæði til þess að vekja athygli hinna flokkanna 
á því, hvernig ástatt væri, og gera tilraun til 
þess að fá samtök um, að þjóðinni yrði ekki 
hrundið út i nýja kosningabaráttu, sem hlyti að 
verða þess valdandi, að upplausnin héldi áfram. 
Framsfl. er það vel ljóst, að nauðsynlegar ráð- 
stafanir verða ekki gerðar með kosningar fram 
undan.

Framsfl. ritaði þvi hinum flokkunum í byrjua 
þessa Alþingis og skoraði á þá að leggja stjórnar- 
skrármálið til hliðar, þar sem hér væri komið, 
hætta kosningabaráttunni, en snúa sér i þess

Alþt. 1942. B. (60. löggjafarþing),

stað að lausn vandamálanna og mynda stjórn 
um framkvæmd þeirra. Erindi Framsfl. hefur 
verið birt, bæði i blöðum og útvarpi, og sé cg 
því ekki ástæðu til að lesa það hér upp, enda 
lief ég þegar komið inn á aðalefni þess.

Erindi þessu hafa allir flokkarnir svarað neit- 
andi og lýst yfir, að þeir mundu ekki hætta við 
samþykkt stjórnarskrármálsins og að kosið verði 
á þessu hausti eða snemma í vetur. Þvi er ekki 
einu sinni að heilsa, að flokkarnir hafi svarað 
þessu erindi Framsfl. um að fá samtök um lausn 
nauðsynjamálanna kurteislega neitandi. Flokk- 
arnir hafa látið blöð sín svara erindi Framsfl. 
með fúkyrðum og árásum á okkur fyrir það, að 
við skulum hafa látið okkur detta það i hug, að 
þeir vildu taka upp samstarf um nauðsynjamál 
þjóðarinnar i stað ófriðar, upplausnar og nýrra 
kosninga, og það sama hafa þm. flokkanna gert.

Þegar verið var að ræða erindi Framsfl. i hin- 
um flokkunum, voru blöð sjálfstæðismanna t. d, 
látin birta hverja árásargreinina af annarri á 
okkur út af erindinu, og skulu hér aðeins tekin 
tvö sýnishorn af því, hvernig Sjálfstfl. telur sér 
sæma að ræða vandamálin á þessum örlagarík- 
ustu timum, sem þjóðin hefur lifað:

„Fals Framsóknar. Sjálfstfl. hefur lýst því yf- 
ir, að hann telji, að Alþingi því, sem nú situr að 
störfum, beri að ljúka sem fyrst, þannig að 
kosningar geti farið sem fyrst fram.

Frá þeirri yfirlýsingu sinni mun flokkurinn 
ekki hvika. Framsókn mun hins vegar gera allt, 
sem unnt er til þess að tefja þingið. Herbragð 
hennar er hið sama og áður, svikin, falsið og yf- 
irdrepsskapurinn. Yfirlýsingar framsóknarmanna 
um, að þeir vilji ekki tefja störf þingsins, eru af 
þessum rótum sprottnar. Engan þarf að undra 
það, þó að þessir menn komi bráðlega með ein- 
liver tylliboð um samvinnu og samstarf að 
vandamálum þjóðfélagsins."

„En Framsókn mun ekki verða að ósk sinni. 
Þjóðin þekkir of vel vélráð hennar og fals til 
þess, að tylliboð hennar verði tekin alvarlega."

Teningunum hefur nú verið kastað með neit- 
andi svörum við erindi framsóknarmanna um 
samstarf. Flokkarnir færa fram þær ástæður 'yr- 
ir neitun sinni, að þm. þeirra séu bundnir við 
afgreiðslu kjördæmamálsins, — þeir séu kosnir 
til þess að leggja á stjórnarskrárbreytinguna 
fullnaðarsamþykki, en hins vegar sé vel kleift að 
leysa jafn vel úr vandamálum þjóðfélagsins, þótt 
kosningar séu framundan. Þetta tvennt skal at- 
hugað örlitið, — hið síðara fyrst.

Sú fullyrðing forustumanna flokkanna, að 
kosningabarátta hafa engin áhrif á lausn vanda- 
málanna, stríðir gcgn því, sem vitað er og viður- 
kennt af öllum, sem nokkra reynslu hafa í 
stjórnmálum. Hver cinasti íslendingur veit t. d., 
að það ástand, sem skapaðist i stjórnmálum 
landsins á siðast liðnu ári og er undirrót þess, 
sem nú er að gerast, átti ekki sizt rætur sinar 
að rekja til þess, að samkomulagið um kosninga- 
frestunina var rofið. Vilja menn ekki líta í kring- 
um sig og sjá, hvað núna er að gerast i landinu, 
t. d. i kaupgjaldsmálunum og sérstaklega hjá 
þeim flokkum, sem standa að rikisstj. — Þykir 
mönnum ekki sennilegt, að þeir flokkar, sem 
beinlínis nærast á upplausnarástandinu, muni
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liafa mikinn áliuga á sterkum, jákvæðum ráð- 
stöfunum fyrir kosningar? Þykir mönnum trú- 
legt, að þeir, sem byggja sína pólitísku tilveru 
á ágreiningi um dægurmál, muni gera harðsnún- 
ar tilraunir til þess að koma á friði í landinu 
rétt fyrir kosningar? Það þarf ekki annað en 
lesa biöð sjálfra stjórnarflokkanna nú um þess- 
ar mundir til þess að sjá, hve dyggilega þeir á- 
stunda eða hitt þó heldur að skapa það hugar- 
far og þann skilning, sem allir vita, að þarf að 
vera fyrir liendi, ef samstarf á að takast, og þær 
ráðstafanir að koma að fullu gagni, sem nú 
þyrfti að gera.

Nei, forustumenn upplausnarinnar vita það 
jafnvel og við, að áframhaldandi kosningabarátta 
leiðir ekki til farsældar eða úrlausnar vandamála, 
en vilja ekki viðurkenna það, og þeir liafa ekki 
þrek né vitja til þess að snúa við á þeirri leið, 
sem þeir eru á, enda þótt þeir hljóti að sjá, i 
hvert óefni stefnt er.

Framsfl. liefur gert það ljóst, — og gert það í 
tíina, svo að ekki verður um sakazt eftir á —, að 
frá hans sjónarmiði er af hálfu liinna flokkanna 
tekið á málunum með slíku ábyrgðarleysi með 
því að stofna enn til nýrra kosninga, að hann 
mun ekki taka þátt í eða styðja neina rikisstj., 
sem að siiku stendur. Hins vegar mun þingflokk- 
ur framsóknarmanna að sjálfsögðu, liverjir sem 
ineð vöidin fara, styðja hvert það mál, sem 
flokkurinn telur horfa til gagns fyrir þjóðitia.

Það ieynir sér ekki, að þeir flokkar, sem 
standa að kjördæmamálinu, hafa orðið slæma 
samvizku, og að þeim er ljóst, hversu mikilii 
gagnrýni framkoma þeirra sætir nú meðal lands- 
manna. Reyna þeir nú að draga athyglina frá 
sér með því að telja mönnum trú um, að Frams- 
fl. hafi lirugðizt skyldu sinni með því að leggja 
svo greinilega sem hann hefur gert ábyrgðina á 
þeirri upplausn, sem enn er í vændum, á þá 
flokka, sem ráða því, að áfram er haldið kosn- 
ingabaráttunni. Þeir segja: Framsfl. vill ekki 
gegna skyldum sínum við þjóðfélagið, nema hann 
fái eitthvað í staðinn. — Ég dreg í efa, að ófyrir- 
leitnari blekkingar hafi nokkurn tima verið not- 
aðar í stjórnmálabaráttunni en þessi málflutn- 
innur hinna sameinuðu flokka, til þess að draga 
a.thygli manna frá þeirri ábyrgð, sem þeir einir 
bera á því, hvernig komið er og hvert stefnt er.

Hvenær hefur Framsfl. skorazt undan því að 
eiga þátt í að leysa vandamál þjóðarinnar á Alþ.? 
Við höfum lýst yfir þvi skýrt og opinberlega, að 
það stendur ekki á okkur að styðja hvert nauð- 
synjamál, enda væri annað í lélcgu samræmi v>ð 
vinnubrögð Framsfl. undanfarið. Hitt er annað 
mál og því óskylt, að stuðningsflokkar kjör- 
dæmaniálsins hafa tekið á sig ábyrgðina á stjórn 
landsins með því að virða að vettugi, bæði í vor 
og aftur nú, tillögur framsóknarmanna um það, 
hvernig taka skykli á stærstu málunum. Þeir 
bera þvi ábyrgðina, og liún verður ekki frá þeini 
tekin.

Hét- er komið að kjarna málsins og orsök þess 
taugaóstyrks, sem einkennir málflutning stjórn- 
arsinna um þessar inundir. Þeim þykir það ó- 
þarfi af framsóknarmönnum að minna þessa þrjá 
flokka á, að þeir hafi nokkrar skyldur við þjóð- 
ina, að þeir taki á sig nokkra ábyrgð, þó að þeir

fari sínar eigin Ieiðir alveg án tillits til þess, sem 
Framsfl. telur rétt. Þeir eru einnig búnir að upp- 
götva það, að það eru til fleiri mál en kjördæma- 
málið, og þó alveg sérstaklega hitt, að almenn- 
ingur í landinu gerir sig ekki ánægðan til lengd- 
ad með þau svör af hálfu þessara flokka, þegar 
rætt er um stefnu stjórnarinnar í öðru en kjör- 
dæmamálinu, að allt sé í lagi — menn geti ver- 
ið óhræddir, þeir eigi ekki samleið um neitt nema 
kjördæmamálið. Þetta er svarið, sem sjálfstæðis- 
inenn hafa haft á reiðum höndum, þegar talað 
liefur verið við þá um valdatöku þeirra með 
stuðningi sósialista og Alþfl., og svarið, sem Alþ- 
fl. og Sósfl. hafa tilbúið, þegar rætt er um stuðn- 
inginn við Sjálfstfl.

Ástandið er nú orðið þannig i landinu, að þessi 
áliyrgðarlausu svör eru hnefahögg i andlit allra 
liugsandi manna, livaða flokks sem þeir telja sig 
til. Það er ekki lengur hægt að leika þennan á- 
byrgðarlausa leik án þess að verða fyrir áfellis- 
dómi þeirra, sem ekki eru blindir ofstækismenn. 
Nú spyrja menn um gcrvallt landið: Hvað ætla 
þeir flokkar, sem enn á ný standa saman um 
kjöræmamálið og enn nýjar kosningar, að gera 
til þess að stöðva það öngþveiti, sem nú rikir i 
málefnum þjóðarinnar? Á enn að nota gömlu 
svörin: allt sé í lagi, ekkert að óttast. Þeir geti 
ekki komið sér saman um neitt nema kjördæma- 
málið. Halda menn, að þessi svör dugi nú eða 
séu viðeigandi eins og komið er?

Framsfl. hefur ckki ráðið rás viðburðanna á 
Alþ. eða í stjórn landsins undanfarna mánuði. 
Það hefur verið breytt þveröfugt við það, sem 
liann lagði til. Framsfl. ræður ekki afgreiðslu 
mála á þessu þingi, það liafa aðrir sameinazt 
um það, og enn hefur verið gengið þvert á þá 
leið, sem Framsfl. taldi þá einu færu. Þeir, sem 
hafa tekið forustuna í vor og nú — ef hægt er 
að tala um forustu í þessu sambandi — bera á- 
hyrgðina, en þrátt fyrir það mun ekki standa 
á Framsfl. að styðja þá að hverju því máli, sem 
til bóta horfir.

Þá er rétt að athuga nokkuð aðra hlið á þessu 
máli. Flokkar þeir, sem standa að kjördæroa- 
málinu, hafa haldið því á lofti til afsökunar á 
framferði sínu undanfarið, að framsóknarmenn 
væru þjóðhættulegir ofstopamenn og af því 
leiddi, að það yrði að sitja fyrir ölhim öðrum 
málum, hve nauðsynleg sem þau annars væru, 
að minnka áhrif Framsfl. á landsmálin — setja 
hann á sinn stað, eins og það er orðað.

Er nú mögulegt fyrir nokkurn mann eða nokk- 
urn flokk að auðmýkja sig freklegar en þessir 
menn gera nú með því að halda því fram, að 
ekki sé eða verði unnt að stjórna landinu, nema 
þessir þjóðhættulegu ofstopamenn taki að sér 
landsstjórnina?

Til hvers á þjóðin að fórna öliu því, sem fórn- 
að verður, á altari upplausnarinnar á meðan vcr- 
ið er að knýja kjördæmamálið fram, ef trúa iná 
nokkru orði af öllu því, sem þessir menn scgja 
um afleiðingar þess fyrir landið og þjóðina, ef 
Framsfl. ekki telur sér fært að bera ábyrgð á 
stjórn eða takast á liendur stjórn landsins um 
nokkurra. mánaða skeið?

Er hugsanlegt, að fram geti komið gleggri vitn- 
isburður um ráðleysi þeirra flokka, sem standa
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að kjördæmamálinu, en hrópyrði þeirra um 
Framsfl. annars vegar og hrókaræður þeirra hins 
vegar um þann voða, sem þjóðinni sé húinn, ef 
þeim sjálfum yrði falin landsstjórnin í nokkra 
mánuði enn, án íhlutunar Framsfl.?

Finnst mönnum þetta ekki glæsilegur vitnis- 
hurðar um nauðsyn þess að styrkja þessa flokka 
á Alþ., og að það sé vinnandi til, þótt eitt og 
annað verðmæti fari i súginn á meðan verið er 
að koma slikri þjóðþrifaframkvæmd í verk?

Þá er rétt að athuga nokkuð þá fullyrðingu 
flokkanna þriggja, að niðurstöður kosninganna 
sýni það, að þjóðin fallist á kjördæmabreyting- 
una. Þeir segjast vera bundnir við að afgreiða 
kjördæmamálið af því, að 29 alþm. séu til þess 
kosnir, eins og þeir orða það.

Mér virðist þurfa meira en litil brjóstheilindi til 
þess að túlka niðurstöður kosninganna einhliða 
á þennan veg. Það er staðreynd, að þeir flokk- 
ar tveir, sem beittu sér fyrir kjördæmamálinu, 
töpuðu mjög miklu fylgi meðal þjóðarinnar, og 
mun nærri sanni, að Sjálfst.- og Alþfl. hafi tan- 
að 5500 atkv., og er það langmesta atkvæðatap, 
sem dæmi eru til um hér um langan tíma í 
stjórnmálasögu landsins. Hins vegar vann Fram- 
sfl. á, sá eini flokkur, sem stóð á móti kjördæma- 
hreytingunni. Forkólfar þessara flokka vita jafr.- 
vel og ég, að fjöldi þeirra, sem kusu frambjóð- 
endur þeirra nú, gerðu það þrátt fyrir afstöðu 
flokkanna til kjördæmamálsins, en ekki vegna 
hennar. Óánægjan með kjördæmamálið, og þó 
alveg sérstaklega óánægjan yfir að taka það upp 
á þessum timum, var mjög almenn hjá liðsmönu- 
um þessara flokka, þótt margir gcrðu þá kór- 
villu að greiða atkv. sem flokksmenn, cn ekki um 
kjördæmamálið. Gangur málsins virðist nú eiga 
að verða sá, að forustumenn flokkanna taki upp 
óvinsælt og ótimabært mál, sem fjöldamargir 
flokksmenn þeira telja misráðið. Forustumenn og 
áróðursmenn flokkanna grátbiðja menn að láta 
ekki þessa óánægju með málið, sem um er kosið, 
valda því, að þeir snúi baki við flokkunum. E!n- 
stakir óánægðir kjósa um málið og kjósa gegn 
flokki sínuro, aðrir eru hálfir og sitja heima. 
En flestir láta undan áróðursmönnunum og 
kjósa sem flokksmenn. Þegar svo kosningum cr 
lokið, þá koma forustumenn flokkanna fram á 
Alþ. og segja: Við erum bundnir af kosningun- 
um, meiri hl. þjóðarinnar vill þetta. Þó vita 
þessir menn, að flokkaskipun er nú svo komið 
hér á landi, að í almennum alþingiskosningum er 
ckki hægt að fá fram þjóðarvilja um einstök mál. 
Við þetta situr síðan, og hver bindur annan, þótt 
þjóðarnauðsyn krefjist þess, að málið sé lagt til 
hliðar. Þetta kjördæmamál hefur aldrei vcrið mál 
þjóðarinnar og verður ekki. Málið hefur verið 
pólitiskur leikknöttur þeirra, sem á oddinum eru 
hafðir í flokkunum, en margir þeirra, sem eru 
óánægðir, hafa ekki lagt hönd að því að stöðva 
upplausnina og mega þvi sjálfum sér um kenna. 
En litil mun verða framtíð lýðræðisins á Is- 
landi, ef slik víti verða ekki til varnaðar.

Það er bersýnilegt af kosningaúrslitunum, að 
kjördæmabreytingin tryggir ekki, og alls ekki til 
frambúðar, þær breytingar á skipan Alþingis, sem 
fyrir þingflokkunum vakti, er henni fylgja fram, 
og það er alveg óhætt að fullyrða, að cftir að

menn nú sjá fram á þetta annars vegar, og hins 
vegar þann háska, sem þjóðinni er búinn, ef enn 
verður stofnað til nýrrar sundrungar, þá er and- 
úðin gegn stjórnarskrárbraskinu enn almennari 
en nokkru sinni fyrr. Með þetta er heldur alls 
ckki farið dult. Hvar sem tveir menn eða fleiri 
hittast á förnum vegi, lýsa menn áhyggjum sin- 
uin yfir því, hvernig horfir i stjórnmálum og at- 
vinnumálum landsins, — og það alveg án tillits 
til þess, hvaða flokkum menn fram til þessa hafa 
fylgt. Menn verða hins vegar að gera sér það 
alveg ljóst, að það er ekki nóg að láta skoðanir 
sínar koma fram í einkaviðtölum. Menn verða að 
hafa þrek til þess að skilja við þá flokka, sem 
hafa brugðizt trausti þeirra. Túlkun flokkanna á 
niðurstöðum nýafstaðinna alþingiskosninga, sýn- 
ir gleggra en flest annað, hvert hin blinda 
flokksþjónusta leiðir.

Fátt er svo með öllu illt, að ekki boði nokkuð 
gott, segir gamalt máltæki. Nú hefur verið á- 
kveðið, að alþingiskosningar fari fram seint i 
liaust. Það hlýtur að hafa í för með sér margvís- 
legt tjón, og er óverjandi með öllu, eins og við 
framsóknarmenn höfum sýnt fram á, og ég full- 
yrði, að fyrir slíkri ráðstöfun er enginn áhugi 
hjá þjóðinni. En af þessu hefur þó eitt gott leitt. 
Menn hafa nú séð vinnubrögð flokkanna, sem 
standa að kjördæmabreytingunni, og alveg sér- 
staklega vinnubrögð Sjálf'stfl., sem hefur tekið 
að sér forustuna í þeim leik með fjöregg þjóðar- 
innar, sem nú er leikinn. Vilja menn draga rétt- 
ar ályktanir af þvi, sem þeir hafa heyrt og séð? 
Hafa menn þrek og drengskap til þess að meta 
málstað meira en flokksfjötra, til þess að fleygja 
frá sér gömlum fordómum, til þess að meta þörf 
þjóðarinnar meira en gömul kunningjasambönd? 
Ef nægilega margir alþingiskjósendur á íslandi 
hafa vilja og þrek til þess að taka afstöðu I al- 
þingiskosningunum, sem framundan eru, eftir 
því einu, hvernig þeir líta á þá atburði, sem nú 
eru að gerast og hafa verið að gerast í stjórn- 
málum landsins, — þá gæti svo farið, að þvi, 
sem fórnað hefur verið síðustu mánuðina, yrði 
ekki til einskis fórnað.

Lokabaráttan í kjördæmamálinu er enn óháð. 
Hún verður háð í haust, úr því að þeir flokkar, 
sem að stjórnarskrárbreytingunni standa, hverfa 
ekki frá fyrirætlunum sínum um að knýja málið 
fram. Baráttan verður háð um allt land, þar sem 
fólkið í dreifbýlinu mun kappkosta að efla Fram- 
sfl. til þess að draga úr áhrifum kjördæmabreyt- 
ingarinnar. En alveg sérstaklega mun lokabarátt- 
an verða háð i tvimenningskjördæmum lands- 
ins, þar sem með löggjöf á að tryggja Sjálfstfl. 
annað þingsætið, enda þótt hann hafi ekki nema 
rúman þriðjung atkv. Þannig verður lokabarátt- 
an i kjördæmamálinu háð, og allir, sem vilja 
vinna gegn þeirri upplausn i stjórnmálum, sem 
þróazt hefur undanfarið og þróast mun fram 
yfir næstu kosningar, munu leggja lóð sitt á 
vogarskálina með framsóknarmönnum, um leið 
og þeir hrinda árásinni á rétt dreifbýlisins til 
þess að eiga fulltrúa á Alþingi.

Eins og öllum er kunnugt, fóru alþingiskosn- 
ingar fram 5. júlí s. 1. Þess hefði mátt vænta, 
að ríkisstj. hefði sýnt svo mikinn þegnskap og 
tekið svo mikið tillit til sveitanna, að hún hefði



151 152Lagafrumvörp samþykkt.
Stjórnarskrárbreyting (kjördæmaskipun).

rcyiit að liraða afgreiðslu málsins, cf hún var á 
annað borð ráðin í að knýja það fram. Það hefði 
átt að mega treysta því, að ahnennar kosningar 
til Alþ. að nýju yrðu látnar fara fram á þeim 
tima, sem sæmilegastur gæti talizt fyrir fólkið 
í sveitum landsins, úr því sem var að ráða. En 
því fer alls fjarri, að rikisstj. hafi haft þetla 
sjónarmið. Eigi vcrður annað séð en viljandi 
liafi verið að því unnið að draga kosningarnar 
fram á haust og jafnvcl fram á vetur. Heilli viku 
var eytt í það að telja atkvæðin í kjördæmunum, 
scm hefði ekki þurft að taka ncma tvo sólar- 
hringa, — og engar ráðstafanir voru gerðar til 
jicss að flýta endanlegum útreikningi kosninga- 
niðurstöðunnar og skiptingu uppbótarþingsæt- 
anna. Þar á ofan var svo Alþingi ekki kvatt 
saman fyrr cn 4 . ágúst og þar með endanlega 
loku fyrir það skotið, að kosningar yrðu fyrr en 
um eða eftir miðjan október. Þannig ætla nú 
stjórnarflokkarnir að reka smiðshöggið á kjör- 
dæmamálið. Þeim mun væntanlega eftir allt satn- 
an ekki hafa þótt líkurnar fyrir flokkslegum ár- 
angri af kjördæmabreyt. meiri en svo, að vissara 
væri að þreyta kosninguna á þeim tíma, sem þeir 
gætu átt von stuðnings íslenzkrar haust- og vetr- 
arvcðráttu við illan málstað. Er þessi endir á bar- 
áttunni um kjördæmamálið í fullu samræmi við 
upphafið. Hitt er svo annað mál, að nokkuð get- 
ur orkað tvímælis, hvort kjósendur í byggðum 
landsins rcynast jafn geðlausir og forkólfar 
kjördæmamálsins gera ráð fyrir. Mætti vel svo 
fara, að ýmsum hlaupi kapp í kinn, þegar enn er 
nú höggvið í hinn sama knérunn, og að svo 
kynni að skipast, að þetta síðasta bjargráð 
stjórnarflokkanna í kjördæmamálinu, — þetta 
snjallræði til þess að auka rétt dreifbýlisms, 
eins og það heitir auðvitað á máli stjórnarflokk- 
anna, — reyndist þcim eigi miklum mun hald- 
hetra cn hin fyrri, sem grinið hefur verið til.

Það hefur verið gefið í skyn i blöðum and- 
stæðinganna og einnig hér í umr., að Framsfl. 
vilji, að nauðsynjalausu, tefja meðferð stjórnar- 
skrármálsins á Alþingi. Þess vegna hafi liann 
viljað visa frv. til nefndar i neðri deild og krat’- 
izt útvarpsumræðna um málið. f tilefni af þessu 
vil ég iýsa yfir eftjrfarandi fyrir hönd Framsfl.:

Framsfl. óskaði eftir nefndarskipun vegna þess, 
að hann taldi nauðsynlegt að ráðrúm fengist til 
að reyna það til þrautar, hvort náðst gæti sam- 
komulag um að láta kosningabaráttu niður falla 
og að þingið sneri sér að lausn aðkallandi vanda- 
mála. Hann óskaði útvarpsumræðna, til þess að 
þjóðin gæti fengið tafarlaust að vita úrslit þeirra 
samkomulagsumieitana og þau rök, sem það mál 
varða. Nú er hins vegar fullreynt, að frv. þetta 
verður knúið fram í þinginu, og þar með nýjar 
kosningar, og frekari umr. þar með tilgangs- 
Xausar. Ég lýsi þess vegna yfir því fyrir hönd 
Framsfl., að hann muni enga ósk bera fram um, 
að málinu verði visað til nefndar í efri deild og 
leyfa fyrir sitt leyti hvcrs konar afbrigði frá 
þingsköpurri, sem ríkisstj. kann að fara fram á, 
til þess að hraða afgreiðslu málsins frá þinginu. 
Sama máli gegnir um frv. um afnám gerðardóms- 
laganna, sem einnig er sýnt, að muni ná fram að 
ganga með liðstyrk stjórnarflokkanna þriggja. 
Frúmsfl. inun einnig fyrir sitt leyti leyfa af-

brigði frá þingsköpum til að liraða meðferð þcss 
máls, og láta sér nægja þá meðferð í nefnd, sem 
það þegar hefur hlotið i efri deild. Er þá jafn- 
framt gengið út frá þvi, að rikisstj. hlutist til 
um, að jafnhliða verði lokið afgreiðslu þeirra 
mála annarra, sem hún vill stuðla að, að frain 
gangi á þessu þingi, og til þess eru likleg, svo 
að þingstörfum megi verða lokið sem allra fyrst 
—■ þar sem líta verður svo á, að langt þinghald 
eins og nú standa sakir, sé þarflaust og alþjóð 
manna ógeðfellt. Ætti því þinghaldi að geta orð- 
ið lokið næstu daga, en ríkisstj. hefur lýst yfir 
því áður, að liún gerði ráð fyrir þinghaldi til 
ágústmánaðarloka.

Forseti (EmJ): Eysteinn Jónsson, fulltrúi 
Framsfl., liefur nú lokið máli sínu. Hann talaði 
í 39 mínútur. Þetta verður ekki hægt að jafna i 
kvöld, en þá á morgun með styttri ræðutima.

Ásgeir Ásgeirsson: í raun og veru eru útvarps- 
umr. um þetta stjórnarskrármál alveg óþarfar. 
Þetta mál hefur þegar fengið fulla afgreiðslu 
með þeim kosningum, sem fram fóru í vor, þegar 
málið var lagt fyrir þjóðina. Þessu máli var því 
til lykta leitt með þeim kosnipgum, þvi að það 
er þjóðin sjálf, sem hefur úrslitavaldið, og hún 
fellir eða samþ. þau mál, sem lögð eru undir 
brskurð hennar.

Framsóknarmenn liafa haldið því fram i blöð- 
um sínuin undanfarið, að fylgismenn kjördæma- 
málsins vildu láta rúmlega % hluta atkvæða ráða 
úrslitum i tvímenningskjördæmunum, og telja 
það hróplegt ranglæti, en þeim finnst það hins 
vegar réttmætt, að þegar 41 þús. kjósendur greiða 
atkv. með kjördæmabreyt., en aðeins 16 þús. á 
móti, þá ráði minni hl. Það er samkv. þeirra 
skoðun þjóðarvilji.

í bréfi því, sein Framsfl. skrifaði hinum flokk- 
unum, er hann bauð til samstarfs, ef engar kosn- 
ingar yrðu látnar fara fram, er því haldið fram, 
að allt sé að komast í upplausn innan lands og 
að nýjar hættur steðji að okkur utan frá. Ég 
lield nú, að ófriðurinn gangi sinn gang og að það 
verði alveg jafnmörg skip skotin niður á Atlants- 
hafi, hvort sem Iiosningar fara fram hér hjá okk- 
ur eða ekki, og ég hef ekki trú á, að landið verði 
fremur tekið, þótt kosningar séu. En ef nú allt 
er komið i þessa upplausn innan lands, sem 
framsóknarmenn vilja vera láta, og þeir einir 
eru færir um að bjarga þjóðinni, því sýna þeir 
þá ekki ættjarðarást sína skilyrðislaust og vinna 
björgunarstarfið? Nei, þeir setja það skilyrði, að 
cf engin stjórnarskrárbrcyt. verði samþ. og eng- 
ar kosningar fari fram, þá skuli þeir taka þátt i 
að stöðva upplausnina, og þeir bjóða upp á frið 
og samstarf með öllum flokkum þingsins, ef 
hætt sé við þetta mái, sem í rauninni er alger- 
lega útkljáð.

Þrátt fyrir það, sem Eysteinn Jónsson sagði 
um frið, held ég, að flestum hafi þótt vera heldur 
ófriðsamlegur tónn í ræðu hans, og mætti víst 
segja eitthvað líkt um þá framsóknarmenn og 
Hvamm-Sturla sagði á sínum tima, er kona stakk 
hann með hníf í kinnina á hlaðinu í Reykholti, 
að með ýmsu móti birtast ástir kvenna.

Iíosningarnar i vor stóðu fyrst og fremst um
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kjördæmamálið, og þótt sagt sé eftir á, að kosið 
hafi verið um önnur mál, veit ég ekki um aðrar 
kosningar, sem meira hafa fyrst og fremst snú- 
izt um eitt mál, og það hafa allir gengið út frá 
því, að eftir stutt þing færu fram kosningar eftir 
hinum nýju lögum.

Framsfl. hefur ekki alltaf verið svona hræddur 
við kosningar, þó að hann telji kosningar nu 
hættulegar þjóðinni, því að i staðinn fyrir kosn- 
ingarnar i vor vildi hann hafa almennar kosning- 
ar með þeim hætti, sem haustkosningarnar eiga 
að vera. Þá átti kosningabaráttan að vera stult 
og friðsamleg. Ég skil ekki i, að þetta ætti að 
draga úr þvi hugarfari framsóknarmanna að hafa 
kosningarnar friðsamlegar.

Þessu máli á að geta verið lokið á tveimur 
mánuðum, og þm. eru í þessa tvo mánuði jafnt 
bundnir skyldum sínum og á venjulegum tímum, 
og stjskrl. hindra ekki, að þeir geti sinnt þessari 
skyldu sinni. Skilyrðin eru þau sömu ög á venju- 
legum tímum, nema ef það er ekki hægt að vinna 
á sama hátt, þegar skammt er til kosninga og 
þarf að tala við kjósendur aftur, eins og þegar 
kosningar eru nýafstaðnar. Ég hygg, að ef menn 
treysta sér til að vinna friðsamlega saman eftir 
kosningar, ættu kjósendur að heimta, að menn 
sýndu það fyrir kosningar.

Það er rétt, að ástandið er aivarlegt, en það 
var það lika i vor, þegar gengið var til kosninca, 
og það hefur það verið i 3 ár, og skal ég ekki 
segja, hvort það er alvarlegra nú en það hefur 
verið á þessu þriggja ára tímabili, enda er hér 
um hluti að ræða, sem ekki er gott að tala um op- 
inberlega.

Kosningafrestunin gafst illa. Hún var reynd, og 
órangurinn varð sá, að strax var fitjað upp á 
málum, sem skirrzt hafði verið við að fitja upp 
á, þegar kosningar stóðu fyrir dyrum. Þá var 
farið að reyna að vinna á móti þvi, að striðs- 
gróðinn dreifðist. Þá var farið að tala um sér- 
stakan launaskatt, sem ekki átti að koma á aðra 
cn þá fastlaunuðu. Þá var farið að tala um skatta, 
sem ieiddu til samstarfs Sjálfstfl. og Framsfl. um 
siðustu áramót. Það er aimenn skoðun, að ekki sé 
loggjandi út í það að fresta kosningum aftur. 
Kosningafrestunin gafst iila, og það er ekki hægt 
að forðast aðrar hættur með þvi að fresta kosn- 
ingum, þvi að kosningafrestunin sjálf er hættu- 
leg.

Það er talað um upplausn og ófriðarhættu i 
þessu samþandi. En vilja menn athuga það, að 
það, sem talað er um sem aðalupplausnina, sem 
sé kaupbaráttan, að þvi leyti, sem hún er ekki 
af eðlilegum ástæðum, á rætur sínar í sjálfuin 
gerðardóminum, sem nú er verið að afnema. Það 
er stofnun hans, sem var upphafið að þessari 
sérstöku tegund af upplausn. Það var ekki hægt 
að framkvæma hann nema með aðferðum, se.n 
islenzkir stjórnmálamann hafa skirrzt við að 
beita, og enda vafasamt, að það hefði verið hægt 
nema með erlendri aðstoð. Gerðardómurinn tók 
ekkert tillit til þess, að stríðsgróðinn hefur flætt 
yfir landið og eftirspurnin eftir vinnu er meiri 
en hún hefur nokkurn tíma verið. Á þessum 
sama tíma hefur, fyrir forgöngu ríkisstj. og allra 
f’lokka, verið óskað eftir hærra fiskverði, sem 
kauphækkun til sjómanna, og það skilja allir, að

er sú hækkun kemur fram, verður líka að borga 
landfólkinu meira. Og svo er sá einfaldi sann- 
ieikur, að fólkið lætur ekki segja sér það, að eklti 
sé hægt að dreifa stríðsgróðanum. Það er sams 
konar og þegar menn sameinast í kaupfélög til 
þess að dreifa gróða kaupmannanna og þegar 
talað er um hlutaskipti og sannvirði vinnunnar. 
Þeir, sem þekkja þessi hugtök, láta ckki seg.ia 
sér, að ekki sé hægt að dreifa stríðsgróðanum.

Svo er annað atriði, og það er það, að til þess 
að fólkið vinni vel og til þess að félagsskapur 
verkalýðsins og samtök hans njóti sin, þarf fólk- 
ið að semja sjálft, og það þarf að sýna því þann 
sóma að tala við það.

Þá er það einn aðili, sem þingið á að tala við 
núna, en það eru starfsmenn rikisins, og það er 
algerlega óhjákvæmilegt annað en að bæta kjör 
þeirra nú þegar.

Það hefur ekki verið gert annað en fara eflir 
krókaleiðum til þess að fara kringum þessi lög, 
sem öllu áltu að bjarga. Þetta er upplausn, vegna 
þess að það gætir ekki þeirrar ábyrgðar og þess 
þroska, sem maður gæti búizt við að finna hjá 
þeim, sem vilja koma á einhverjum friði. Nú 
standa yfir samningar í Reykjavík milli atvinnu- 
rekenda og stjórnar verkalýðsfélaganna, og taka 
þátt í þeim samningum 3 fulltrúar frá þremur 
flokkum þingsins, en ég sakna þar 4. mannsins 
frá 4. flokknum, því að ég bjóst við, að sá flokkur 
mundi vilja vera með og sýna friðarvilja sinn. 
En það kann vel að vera, að ekki sé hægt að 
vinna að slíkum samningum, nema þriðjungur 
þjóðfélagsins gefi eftir sinn rétt til þess að tvö- 
falda rétt annarra manna. Ég býst við, að þessir 
samningar væru þeir sömu, hvort sem kosninga- 
frestun yrði eða ekki, því að samningarnir eru 
milli aðila með aðstoð þeirra flokka, sem vildu 
koma á því réttlæti, sem gerðardómurinn leyfði 
ekki, að komið væri á.

Ófriðurinn er mikið notaður til þess að hafa 
áhrif á landsfólkið, og vissulega kvíðum við þeim 
áhrifum, sem ófriðurinn hefur á landið. En við 
vitum, hver áhrif ófriðurinn hefur á viðhorf 
þeirra þjóða, scm næstar okkur eru, og vegna 
þess getur okkur virzt, að á slíkum hættutímum 
eigum við ekki að láta neinum haldast uppi að 
sýna rang’Iæti, hvort heldur er í mannréttinda- 
máluin eða í kaupkröfumálum. Það er bezt, að 
við höldum skýrri hugsun og reynum að dæina 
skynsamlega um það, sem fyrir augun ber, og 
ekki efast ég um, að við munum standa saman 
gagnvart utan að komandi hættum og gera saman 
það, scm í okkar valdi stendur til þess að mæta 
þeim og afstýra. Ég vil segja, að það sjáist fyrst, 
e.ð við séuin jafnir, þegar við horfumst í augu við 
hætturnar. Það er eitt einkenni hættunnar, að 
hún gerir menn jafna, og það væri dálitið ný- 
stárlegt, ef hættan væri notuð til þess að halda 
við ójöfnuði. Kjördæmamálið á á engan hátt að 
standa í vegi fyrir samstarfi. Kosningarnar, sem 
standa fyrir dyrum, eru ákveðnar af þjóðinni 
sjálfri. Vandamálið er ekki það að kveða niður 
kosningar í haust. Það er ekki sá vandi, sem 
þjóðin þarf að leysa. Það er hægt nú þegar að 
efna til alls þess samstarfs, sem þarf, gegn yfir- 
vofandi hættum, og ég vil segja, að það er að 
safna glóðum elds að höfði sér að vilja slita
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þessu þingi án þess að vilja eiga þátt i að leysa 
þau mál, sem ekki geta beðið óleyst i þessa tvo 
mánuði. Það er á margan hátt vel til fallið að 
skapa samstarf fyrir kosningar, sem þjóðin gæti 
dæmt um. En það er ekki líklegt til samstarfs, 
þegar sagt er: Það er sama, hvernig hæltan 
steðjar að; við göngum ekki til samstarfs nema 
með vissum skilyrðum.

Þessir tímar eru miklir baráttutímar, og und- 
angengin 3 ár hafa leitt af sér breyttar aðstæðvr 
hjá okkur, en hart finnst mér það, ef stjórnar- 
stefna Framsfl. i þessi 3 stríðsár hefur ekki 
markað meiri spor en það, að hægt sé að rífa 
hana niður á þremur mánuðum. Eitthvað hygg 
ég þá, að hafi verið látið undir höfuð Ieggjast 
til þess að búa vel í haginn fyrir þjóðina. Hitt 
veit ég líka, að það hefur verið lítið um brbl. í 
þessa 3 mánuði.

Það eru mikið breyttir tímar, og hagur manna 
hefur tekið mjög mikium breytingum. Þvi er það 
nauðsynlegt, að þjóðin hugsi um hinar breyttu 
aðstæður og þau ráð, sem eru tekin til þess að 
leysa úr vandanum, og þá er bezt, að kjósendur 
fái að dæma sjálfir.

Það, sem hefur gerzt á árinu, er það, að at- 
kvæðisrétturinn hefur verið jafnaður og menn fá 
nú að semja sjálfir um laun sín, en þetta cr 
hvort tveggja jöfnuður, sem ekki hefur áður ver- 
ið. Framsfl. hefur í þessum málum, sem nú er 
lögð áherzla á, beitt sér á móti dreifingu auðs- 
ins, þar sem er kaupbindingin, og dreifingu vald- 
anna,zþar sem er kjördæmabreyt., en það er ein- 
mitt á tímum sem þessum, sem vcrða stærstu 
breyt. til jafnaðar og sem ríkust ástæða er til að 
berjast fyrir jöfnuði, því að annars væri ójöfn- 
uðurinn allt of mikll, og þcgar skorað er sérstak- 
lega á þá menn í tvímenningskjördæmunum, sem 
ekki vilja láta % hluta ráða 2 mönnum, mun 
þjóðin hugsa sem svo, að hún vilji ekki, að 
hluti ráði á þingi.

Þetta kjördæmamál var útkljáð í síðustu kosn- 
ingum, og það er líka útkljáð, að aðrar kosning- 
ar fara fram, og sökina á því, að ekkert samstarf 
getur orðið, eiga þeir, sem setja skilyrði, sem 
fyrir fram er vitað, að ekki er hægt að ganga að.

Jón Pálmason: Eins og þegar hefur verið upp- 
lýst, er það eftir kröfu Framsfl., að hér fara fram 
útvarpsumr. um stjórnarskrárbreyt., kjördæma- 
málið. Ég skal byrja á því að lýsa yfir því fyrir 
liönd Sjálfstfl., að hann telur þetta mál útrætt.

Málið er afgert og verður að 1. innan skamms. 
Það er búið að ræða þctta mál í marga mánuði 
í blöðum, á Alþ., i útvarpi og á ótal fundum um 
landið allt. Þjóðin hefur greitt um það atkv., 
og yfir 41 þús. kjósendur hafa verið með, en 16 
þús. á mótj. 29 aiþm. eru bundnir ioforðum við 
kjósendur sína að fylgja þcssu máli óbreyttu. 
Allt þvaður framsóknarmanna um þetta mál hér 
í d., sem hefur tekið mikinn tíma að undanförnu, 
hefur verið á þá leið, að við sjálfstæðismenn höf- 
um ekki séð ástæðu til að virða það svars. En 
þegar heimtað er að ræða við þjóðina alla um 
þetta mál, þá er skylt að taka þátt i þeim umr., 
því að þótt kjördæmamálið sé útrætt, er það ekki 
útrætt, hvernig framkoma Framsfl. hefur verið 
í sambandi við þetta mál. — Þær ofstopafullu æs-

ingar, sem sá flokkur stofnaði til i sambandi við 
afgreiðslu þessa réttlætismáls, hafa verið þannig, 
að gild ástæða er til að víkja þar að og minna 
á fáein atriði, sem úrslit kosninganna hafa sann- 
að. Öil kosningabaráttan var rekin þannig af 
háifu framsóknarmanna, að allt skyldi miða við 
það, hvort þeir skyldu fá stöðvunarvald á þingi 
til þess að drepa þetta mál. Þeirri ofsalegu bar- 
áttu hafa þeir gersamlega tapað. Það stríð er 
búið með fullum ósigri framsóknarmanna.

Þeir hafa tapað kosningunum alveg samkv. síu- 
um eigin röksemdum og takmarki, sem þeir lýstu 
yfir meðan baráttan stóð. Þá er þess að geta, að 
allar æsingarnar, sem þessir menn stofnuðu ti'. 
úti á iandinu, voru af þeirra hálfu byggðar á 
því, að hér væri um að ræða heilagt varnarstrið 
fyrir dreifbýlið gegn höfuðstaðarvaldinu, Rvik. 
Þetta var reynt að berja inn í fólkið með allri 
þeirri áróðurstækni, sem hægt er að beita, og þó 
að undarlcgt sé, eru líkur tii, að þessi blekking 
hafi verkað á nokkurn hluta kjósendanna i land- 
inu, einkum þar sem ókunnugir menn voru til 
varnar. Nú hefur reynslan sannað það áþreifan- 
lega, er áður var vitað, að þetta er hin herfileg- 
asta blekking. Baráttan var ekki milli Reykja- 
vikur og dreifbýlisins, heldur um það að koma á 
réttlátari skiptingu valdsins samkvæmt kjósenda- 
vilja utan Reykjavíkur. Nú er ljóst, að fylgjendur 
þessa máls fengu nærri 24 þúsund atkv. utan 
Rvíkur og 12 þm. kosna, en andstæðingarnir, 
framsóknarmennirnir, fengu 15 þús. atkv. og 20 
þm. Annar aðiiinn þurfti aðeins 750 atkv. á þm., 
en hinn 2000 atkv., allt utan Rvíkur. Slikt kemur 
nú aldrei fyrir aftur, og er það vel. Hefði hin 
nýja skipun verið i gildi, mundi breyt. á þessu 
hafa orðið sú, að fylgjendur málsins hefðu fengið 
kosna 17 þingmenn, en Framsfi. 16 miðað við 
þær kjósendatöiur, sem þessar kosningar sýna. 
I næstu kosningum hlýtur breytingin þó að verða 
taisvert meiri, af þvi að reynslan hefur sannað, 
að Framsfi. fór með fals og blekkingar, og þá er 
baráttan um þetta mál búin að vera. Má því ætla, 
að fleiri menn en áður átti sig á þvi, hvilíkur 
félagsskapur Framsfl. er, enda kemur nú fleira 
til, er opnað geti augu þeirra manna, sem lagt 
hafa trúnað á blekkingarvaðalinn.

Er í því sambandi vert að minnast á það ein- 
kennilega bréf, sem Framsfl. skrifaði nýlega hin- 
um flokkunum hér á þingi og þeir allir svöruðu 
í aðalatriðum á eina ieið. Verð ég að mótmæla 
því sem algerlega röngu, sem 1. þm. S.-M., Ey- 
steinn Jónsson, sagði áðan, að svörin hafi verið 
ókurteisleg. í þessu bréfi var það nokkuð rakið, 
hver vandi sé nú fyrir höndum í atvinnulifi og 
menningu þjóðarinnar og hver nauðsyn sé á, að 
ailir stjórnmálaflokkar séu samtaka um að mæta 
þessum vanda og vinna saman. Er þar að vísu 
margt réttilega sagt, en ekkert annað en það, 
sem þeir menn vita allir, er sæti eiga á Alþ., og 
þeir aðrir, sem aðstöðu hafa til að fylgjast með 
því, scm hefur verið að gerast að undanförnu. 
— Framsfl. býður svo hinum flokkunum lið sitt. 
og samvinnu til að forða þjóðfélaginu frá þeim 
voða, sem fram undan sé. En flokkurinn setur 
eitt skilyrði fyrir sinni dýrmætu aðstoð, og skil- 
yrðið er, að hinir fiokkarnir svíki stjórnarskrár- 
málið og láti engar kosningar fara fram.
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Þremur þingflokkum, 29 þingmönnum, er boðiö 
upp á það að fá að komast i samvinnu við Fram- 
sfl, ef þeir gerist svikarar áður. Aðgangseyrir 
er sá að svíkja 41—42 þúsund kjósendur. Þctta 
er þannig að skilja, að ef þessir 29 þingmenn 
ætla sér að verða heiðarlegir menn, þá vill Fram- 
sfl. enga samvinnu við þá hafa. Þá mega mál- 
efni þjóðarinnar fara hvernig sem verkast vill 
fyrir Framsfl. En ef þessir 29 alþingismenn vilja 
gerast svikarar, ef' þeir vilja kasta burtu sæmd 
sinni og trausti, þá eru þeim boðin þau glæsi- 
legu boð, að komast í fangið á Framsókn og 
njóta allrar aðstoðar til að bjarga landi og þjóð 
á mestu hætlutimum. — Það hafa margir menn 
innan þings og utan undrazt þetta bréf, þetta 
einstæða tilboð. En ég undrast þetta ekki neitt. 
Ég þekki Framsfl. betur en margir aðrir, og mér 
finnst þetta mjög í samræmi við hugsunarhátt, 
starfsaðferðir og aðra framkomu framsóknar- 
manna. Raunar er það víst, að enginn félags- 
skapur í þessu landi annar en Framsfl. hefði 
getað gert svona tilboð, sent svona bréf. ■— 
Engir aðrir mundu hafa til að bera þann hroka, 
þá frekju og þá einstæðu ósvifni, sem í þessu 
felst. Þó er það nærri furðulegt, að þetta skuli 
vera sent í umboði 20 alþm., en nokkrir þeirra 
hafa sennilega ekki áttað sig á því, hvað þeir 
voru að fara.

Það er nokkuð algengt fyrirbrigði i mannlegu 
félagi, að sjálfhælnir menn hæli sér einna mest 
af þeim kostum, sem þá vantar. Framsóknar- 
menn eru engin undantekning í þessu efni. Þeir 
hafa á undanförnum árum .ekki hælt sér af neinu 
eins og ábyrgðartilfinningu. Þeir einir eiga að 
vera ábyrgur flokkur, er skilur þörf þjóðarinnar
o. s. frv. Þetta sannar regluna, enda hefur reynsl- 
an sýnt, að ábyrgðarleysi Framsfl. gagnvart mál- 
efnum þjóðarinnar og félagslegu starfi gengur 
úr hófi fram. Þá sögu þarf ekki mikið að rekja, 
en á fáein dæmi má benda frá síðara misserinu. 
Táknrænasta og greinilegasta lifandi myndin 
þessarar tegundar í liði framsóknarmanna er 
Hermann Jónasson fyrrv. ráðherra.

A honum valt það meira en nokkrum öðrum, 
liversu vel gengi að halda saman viðunandi sam- 
vinnu milli flokka um iandsstjórn og málefna- 
afgreiðslu. Á siðasta hausti fékk liann því ekki 
framgengt samkv. vilja sínum, að eitt vanhugsað 
frv. um lögfestingu kaupgjalds og afurðaverðs 
yrði gert að stjórnarfrv. Fyrir þetta eitt kastaði 
hann sér fyrir borð af stjórnarskipinu. En hann 
skrcið upp aftur eftir fáeinar vikur, þegar það 
citt hafði gerzt, að búið var að drepa þetta sama 
frv. á Alþ. Og um leið birti hann þjóðinni hina 
frægu yfirlýsingu, sem þannig hljóðar: Nú er 
ég ábyrgðarlaus. Það er eftirtektarvert, að það 
er engu likara en að flokkur þessa fallna ráð- 
herra hafi gert þessa yfirlýsingu að sínum eink- 
unnarorðum á því tímabili, sem síðan er liðið, 
og það er beinlínis sorglegt til jiess að vita, að 
svo stór flokkur núna i okkar litla þjóðfélagi 
skuli hafa hlaupið slikar villigötur. En forustan 
hefur verið ákveðin. — Hermann Jónasson hefur 
stjórnað förinni. Nokkur dæmi þessu til sönn- 
unar skulu hér nefnd.

1. —■ Þegar hann lýsti yfir á hátíðlegri stund, 
á gamlaárskvöld, frammi fyrir allri þjóðinni, að

nú þyrftu atvinnurekendur ekki að semja við 
verkamenn í vinnudeilum, þvi að ríkisvaldið 
mundi taka til sinna ráða, þá blöskraði mönn- 
um hrokinn, enda var margt fleira svipaðrar 
tegundar i þeirri ræðu. Afleiðingarnar hafa líka 
orðið eftir þvi, sem til var stofnað.

2. — Þegar bæjarstjórnarkosningar fóru hér 
fram í vetur, þá töldu framsóknarmenn sig bezt 
til þess fallna að setja annan svip á höfuðborg- 
ina — betri svip. Þcir þóttust ætla að bjarga 
henni, auka hér allar framkvæmdir og bæta úr 
öllu, sem aflaga fer, líklega til þess að sveita- 
fólkið kepptist enn meira við að flykkjast hingað.

Þá setti Hermann Jónasson sig i odd i bar- 
áttunni að óþörfu, en hann fékk vantraust hjá 
95% kjósendanna. Framsfl. fékk cngan mann 
kosinn í 15 manna hlutfallskosningu. — Fögru 
kosningaloforðin dugðu ekki til. Auðvitað af því 
að Reykvíkingar þekkja betur en aðrir lands- 
menn starfshætti og stjórnmálaspillingu Framsfl.

3. — Framsóknarmenn urðu fyrstir til að á- 
kveða það s.I. vetur, að nú skyldu verða alþingis- 
kosningar á þessu ári. Þeir höfðu þó i fyrra 
þótzt ætla að fresta þeim fram yfir stríð. En 
þcgar þessir menn höfðu ákveðið það með miklu 
yfirlæti, að nú skyldi kjósa, og þegar hinir 
flokkarnir tóku upp að eðlilegum hætti eitt af 
ágreiningsmálunum, kjördæmamálið, þá ætluðu 
framsóknarmenn að ærast af vandlætingu og 
ofsa. Þá rufu þeir stjórnarsamvinnu við sjálf- 
stæðismenn og höfðu í frammi hótanir og of- 
stopa eins og kunnugt er. Þá þóttu engin önnur 
vandamál þess virði, að samvinna um afgreiðslu 
þeirra yrði áfram. Þá var óhætt að stofna til 
innlends ófriðar og hirða ekkert um ábyrgðar- 
tilfinningu.

Síðan hafa þessir menn lifað eftir reglum, sem 
sagt er, að einn af þeirra beztu mönnum hafi 
auglýst á framboðsfundi: Hvað varðar okkur um 
það, hvernig fer með afgreiðslu mála, þegar við 
liöfum ekki lengur menn í stjórn? Þeir hafa 
látið svo sem þá varðaði ckkert um það, hvernig 
fer með atvinnulíf og önnur þjóðmál, aðeins ef 
þeir gætu gert andstæðingum sínum ógagn og 
sínum flokki gagn. Þeir hafa gert núverandi 
í'íkisstj. alla þá örðugleika, sem þeir hafa mátt. 
— Þetta hefur komið fram í blöðum þeirra, á 
fundum og yfirleitt í öllu hinu flokkslega starfi. 
Sú aðferð er náttúrlega þvi vítaverðari sem það 
er víst, að þekkingarleysi hefur ekki verið til að 
drcifa. Flokkur, sem búinn er að hafa á hendi 
forustu í stjórn landsins i 15 ár, veit áreiðan- 
lega svo vel, hvilikir örðugleikar eru á þessum 
hættutimum fyrir rikisstj., hver sem hún er, að 
hann getur ekki borið við þekkingarleysi, þegar 
hann liefur verið að auka örðugleika rikisstj. 
og alls þjóðfélagsins með ofsa sinum og róg- 
burði. — Allt tal og öll skrif framsóknarmanna 
um upplausn í þjóðfélaginu, sem að eugu leyti 
sé þeirn að kenna, en eingöngu þeirra andstæð- 
ingum, eru af þessum toga spunnin. Það er að 
vísu rétt, að á síðari árum fer vaxandi margvisleg 
upplausn og óreiða í okkai- þjóðfélagi. En hitt 
er líka víst, að það í þessu, sem ekki er sprottið 
af þjóðinni óviðráðanlegum orsökum, þá á Fram- 
sfl. á því meiri sök en nokkur annar hópur 
manna í landinu. Hann er búinn að ráða mestu
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um stjórnarfar i 15 ár, og á öllum þeim tíma hef- 
ur spillingin í stjórnarfari Iandsins stöðugt 
farið vaxandi.

Flokkurinn hefur beinlinis lifað og þróazt á 
því að rægja menn og stéttir, sveitir og kaup- 
staði, hvað gegn öðru.

Árið 1939 var hrunið orðið fyrirsjáanlegt við 
næsta fótmál. Þá sýndu sjálfstæðismenn þann 
þegnskap, sem mikið reyndi á tilf-inningar og 
flokksþol, að ganga til samvinnu við hinn synd- 
hga valdaflokk, Framsfl. Sú samvinna bar því 
miður ekki tilætlaðan árangur og kom ekki í veg 
fyrir áframhaldandi spillingu á ýmsum sviðum. 
Þó er víst, að fjárhagslcga gerði liún svo mikið 
gagn, að ekki verður tölum talið, og nokkru 
siðsamlegri var framkoma framsóknarmanna á 
timabili en áður. Sennilega hefði þó hruninu 
ekki orðið að fullu afstýrt, ef ekki hefði komið 
verðhækkun og peningaflóð striðsins.

En eftir að þetta hefur gerzt, eftir að Fram- 
sóknarmenn hafa að ástæðulitlu hlaupið frá 
skyldum sínum í stjórnarsamvinnu, þá er það 
undravert og næstum ofboðslegt að sjá og heyra 
framsóknarmcnn kenna þeirri stjórn, sem við 
tók, um allt, sem aflaga fer, mennina, sem á 
ástandinu eiga allra manna mesta sök. — Slik 
framkoma er svo fyrir neðan allar hellur, að 
það gegnir furðu, að nokkur heiðvirður maður 
skuli ljá slikum flokki sitt fylgi.

Verkalýðs- og kaupgjaldsmálin eru sem kunn- 
ugt er einhver vandasömustu og þýðingarmestu 
viðfangsefni i hverju þjóðfélagi, og liér á landi 
eru þau það nú á tímum venju fremur.

Ástandið er hér nú annað en nokkurs staðar 
annars staðar þekkist vegna hins fjölmenna seiu- 
liðs og hinnar miklu eftirspurnar eftir vinnu 
frá þess hálfu.

Það hefur verið augljóst að undanförnu, að 
sú aðstaða fyrir rikisstj., að hafa verkalýðs- 
flokkana i fullri andstöðu á aðra hlið og yfir- 
boð herliðsins á hina, er svo örðug og óheppi- 
leg, að hún gat ekki haldizt lengi. Ásakanir 
Framsfl. um það, að allir árekstrarnir á þessu 
sviði séu þvi að kenna, að þeir eru ekki lengur 
i stjórn, eru áreiðanlega út i bláinn. Ég held, 
að enginn fullvita fslendingur utan Framsfl. trúi 
því, að þessi mál stæðu eitthvað betur, ef Her- 
mann Jónasson hefði verið enn þá f'orsætis- 
ráðherra. Enginn stjórnmálaflokkur er eins óvin- 
sæll hjó islenzkum verkamönnum og Framsfl. Að 
deilurnar um kaup og kjör hefðu þvi vcrið minni, 
ef þessi flokkur hefði ráðið, er því fjarstæða.

Ef Hermann Jónasson hefði reynt sem ráðh. 
að jafna kaupdeilur síðustu mánaða með vald- 
heitingu, þá er ekki að vita, hvar við stæðum 
nú. Það er þó víst, að við stæðum verr, en ekki 
betur.

Mörg önnur dæmi mætti nefna, sem stefna i 
sömu átt. Eitt þeirra snýr beint að okkur bænd- 
unum, þótt ekki sé það mjög stórvægilegt. Það 
kom í Ijós fyrir fáum dögum hér á þingi. Nú- 
verandi forsætis- og landbúnaðarráherra, Ólafur 
Thors, lagði fyrir sameinað þing tillögu um að 
tryggja bændum fullnægjandi birgðir af sildar- 
mjöli fyrir 32 kr. tunnuna, en nú er söluverðið 
20 kr. hærra. Þá stóð upp fyrrv. ráðh. Hermann 
Jónasson og talaði um það iúeð takmarkalausri

fyrirlitningu og yfirlæti, að þetta væri svo sjálf- 
sagt og litilfjörlegt mál, að það væri varla þess 
virði að tala um það. Þessi sami maður, sem var 
landbrh. i fyrra, lét sildarmjölið til bænda þá 
fara upp i 43 krónur. En þá var kaupgjald við 
heyvinnu 50—100% lægra en nú, og þá voru 
afurðir landbúnaðarins í miklu lægra verði en 
ætla má, að nú verði. ■— Svona framkoma er svo 
ógeðsleg, að hún er samboðin framsóknarmönn- 
um einum og þó alls ekki ncma sumum þeirra. 
Hugsunarhátturinn, sem stendur að baki svona 
framkomu, hann er svo rætinn, að furðu gegnir. 
Hann er ekki tengdur við það, hvort hægt er að 
gera bændastétt landsins gagn, heldur hitt, hvort 
hægt er að koma i veg fyrir það, að núverandi 
landbúnaðarráðherra fái viðeigandi og réttmæta 
viðurkenningu fyrir réttan skilning á þessu máli. 
Það er sama hugsunin, sem á ótal sviðum skýtur 
upp kollinum hjá framsóknarmönnum, að meta 
menn eingöngu eftir þvi, hvar þeir eru í flokki, 
og málefni eftir þvi, hver ber þau fram. Og svo 
leyfa þessir menn sér að tala um blinda flokks- 
þjónustu annarra manna.

Ég get hugsað mér, að nú muni allur almenn- 
ingur utan Alþ. spyrja: Hvernig stendur á þvi, 
að nú skuli vera farið að ræða kjördæmamálið 
í útvarpi, þetta þrautrædda mál? Við hér vitum 
um orsökina. Hún er sú, að framsóknarmenn trúa 
því, sem ekki er ósennilegt, að þeir hafi fengið 
nokkur þúsund atkvæði í síðustu kosningum 
vegna æsinga sinna og blekkinga út af þessu 
máli. Þeir halda, að kjósendur trúi þvi enn, að 
þeir hafi verið á réttri leið i andstöðunni. Þess 
vegna vilja framsóknarmenn reyna að viðhalda 
æsingunni út af' þcssu máli sem lengst, ef verða 
mætti til að breiða yfir óvinsældir þeirra út af 
öðrum syndum. Þeir vilja reyna að viðhalda 
glæðunum fram yfir næstu kosningar, til þess 
að koma i veg fyrir, að þær geti farið friðsam- 
lega fram. Allir hinir flokkarnir telja málið út- 
rætt og óviðkomandi baráttunni næst. Þeir hafa, 
þrátt fyrir allt, sem skeð hefur, boðið Framsfl. 
vinsamlega og heiðarlega samvinnu um lausn 
þeirra vandamála, sem fyrir liggja, og eru fúsir 
til umræðu varðandi þá afstöðu. Næstu kosn- 
ingar geta þá farið fram á friðsamlegan hátt með 
það tvennt fyrir augum að ræða um varnir gegn 
aðsteðjandi vanda, miðað við samvinnu allra 
flokka, og svo hitt, að fá sem flesta kjósendur 
til að neyta atkvæðisréttar þar, sem þeir gætu 
óáreittir af æsingamönnum kosið þá menn og 
þá flokka, sem þeir treysta bezt,

Nú er vitað, að á undanförnum árum hefur 
Framsfl. gengið lengst allra flokka í æsingum 
og áróðursfrekju í kosningum. Ef hann vildi 
næst draga úr þessu, þá mundu hinir flokkarnir, 
sem skemmra liafa gengið, vissulega fáanlegri 
til að stilla sinni baráttu enn meira i hóf'. Nú 
gæti að þessu orðið mikil framför, en málþófið 
um kjördæmamálið og tilboðið í bréfi Fram- 
sóknar gefur ekki góðar vonir í þessu efni, og 
á meðan svo stendur, ber eðlilega að svara eins 
og til er stofnað. En það, sem gerir samvinnu 
milli flokka æskilega, er einkum tvennt, eins og 
á hefur verið drepið. í fyrsta lagi afstaða þjóð- 
arinnar gegn erlendu setuliði og útlendu valdi, 
og í öðru lagi möguleikarnir til friðsamlegra
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sanininga milli vcrkamanna og atvinnurekenda 
um vinnu- og kaupgjaldsmál. Um hið fyrra þarf 
ekki að fara næsta mörgum orðum. Það sjá 
væntanlega allir, sem um það hugsa, að því 
betri árangurs er að vænta fyrir okkar litíu 
þjóð sem fleiri menn í landinu standa saman 
til að vernda okkar hagsmuni og okkar menn- 
ingu. Að halda áfram að gera jafneinfalt og eðli- 
legt mannréttindamál eins og kjördæmamálið að 
æsingamáli, cftir að búið er að afgreiða það, cr 
þvi ekkert annað en sönnun um andstöðu gegn 
allri samvinnu. Ef Framsfl. hættir ekki slíkum 
fíflaskap, þá er af honum einskis góðs að vænta 
frekar venju, og þá eru öll hans tilboð um sam- 
vinnu og frið fals eitt og yfirdrepsskapur.

Um verkalýðs- og kaupgjaldsmálin er það að 
segja, að nú orðið má telja liklegt, að hvað 
sem menn hafa áður ætlað um þau mál, þá hafi 
þeir nú sannfærzt um, að þar er engin úrlausn 
fyrir hendi önnur en sú, að állsherjar samningar 
verði gerðir með friðsamlegum hætti, sem helzt 
gildi fram yfir stríð. Á þvi sviði er komið út í 
slikan vanda, að hann verður ekki leystur nema 
með sterkum og heiðarlegum samtökum. Vaid- 
boð og fyrirskipanir ríkisvaldsins koma ekki að 
haldi, hvað sem Hermann Jónasson og aðrir álika 
skammsýnir framsóknarmenn segja þar um. 
Samningar, sem gerðir eru á friðsamlegan hátt 
með samþykki beggja aðila, eru það eina, sein 
dugir. Atvinnurekendur á aðra hlið og Alþýðu- 
samband fslands og verkalýðsfélögin á hina 
vcrða að sýna i þcssum efnum skilning og við- 
sýni og tryggja það, að þeir samningar, sen 
gerðir verða, haldist. Enda verður þá líka rikið 
eða samningsaðilar að leggja við þungar sektir, 
ef út af er brugðið. En til þess að hugsanlegt 
sé að koma slikum samningum á, er auðvitað 
nauðsynlegt, að helzt allir stjórnmálaflokkarnir 
standi að þeim. Fyrst og fremst er þó þörf á, 
að þeir flokkar, sem helzt hafa traust hjá at- 
vinnurekendum og verkalýð landsins, standi fast 
saman um slika samninga. Vilji Framsfl. standa 
utan við þá, verður ekki við því gert. Hann 
telur sig að vísu stundum bændaflokk og þvi 
atvinnurekendaflokk að því leyti. En hann er 
ekki viðurkenndur og verður ekki viðurkenndur 
sem slíkur af bændastétt landsins. Því fer fjarri. 
Hann hefur að undanförnu ekki komið þannig 
fram, að bændur yfirleitt geti treyst honum, 
enda þótt hann hrópi mjög um bændavináttu sina 
um kosningar og þegar hann þykist vera að 
berjast við hið voðalega og gerspillta Reykja- 
víkurvald.

Þegar um það er að ræða að hefja samvinnu 
til að tryggja vinnufrið og áframhaldandi ó- 
skertan atvinnurekstur og framleiðslu, þá væri 
þó náttúrlega mjög æskilegt, að flokkur eins og 
Framsfl. gcti þar verið með. En til þess verður 
hann að velja sér heppilegri forustumenn en þá 
ráðherra, sem hann hefur teflt fram að undan- 
förnu. Það er lika vist, þrátt fyrir alla galJa 
og allar syndir og allan hroka Framsfl., þá eru 
vitanlega í starfsliði hans ýmsir mætir menn að 
eðlisfari og í persónulegum skilningi, enda þótt 
þeir njóti sín illa í þeim félagsskap, sem þeir 
starfa i. Þessum mönnum og raunar öllum and- 
st.æðingum óska ég þess, að þeir geti hrist sem
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fyrst af sér flokkslega spillingu og gengið að 
starfi fyrir réttan málstað á þann hátt, sem það 
bezta í þeirra eðli vísar til. En þegar ræðumaður 
Framsfl. liér í kvöld, Eysteinn Jónsson, var að 
hjóða samvinnu um afgreiðslu nauðsynjamála 
hér á þingi, þá var það þvi miður heldur i ó- 
samræmi við þá framkomu, að Framsfl. hefur 
enn þá tregðazt við það, eins og þegar hefur 
verið upplýst af hv. þm. V.-ísf., Ásg. Ásgeirs- 
syni, að leggja til mann með fulltrúum hinna 
flokkanna til að reyna sættir og samninga í 
vinnudeilum, sem nú standa yfir. Slík er þeirra 
þjóðhollusta og samvinna.

Ég skal svo víkja að þeirri ásökun framsókn- 
armanna á hæstv. rikisstj., að hún hafi dregið 
þetta þinghald og ætli sér sveitafólkinu til örð- 
ugleika að láta kosningarnar dragast fram á vet- 
ur. Síðari hluta sumars er sveitanna vegna vart 
hugsanlegt að láta kjósa nema annað hvort fyrri 
hluta septcmbermánaðar eða síðari hluta októ- 
bermánaðar. Að kjósa um 20. eða 21. sumarhelgi 
getur komið til tals, og er það nú 6. eða 13. 
september. En þetta er ákaflega hættulegur kosn- 
ingatími, því að ef svo hittist á, að óþurrkar 
hefðu gengið, eins og oft vill verða, en kosninga- 
daginn væri góður þurrkur, sem gæti bjargað að 
miklu ieyti, þá er ég hræddur um, að kjörsóknin 
yrði ekki góð. Hitt timabilið, eftir miðjan októ- 
ber, er miklu hcntugra sveitamönnum. Þá eru 
mestu haustannirnar búnar og aðstaða til kjör- 
sóknar hin hentugasta. Þetta hefur líka verið 
viðurkennt af alþm., þegar stjskrbreyt. var samþ. 
1915, en þá voru þrefalt fleiri bændur á þingi en 
nú er. Kosningadagurinn var þá ákveðinn 1. vetr- 
ardagur. Þann dag fóru fram allsherjar kosn- 
ingar 1916—1919 og 1923 og heppnaðist ágætlega. 
1926 fór svo fram aukalandskjör, og þá var illt 
veður ok kjörsókn lítil. Slík tilviljun getur alltaf 
komið fyrir. Á siðasta kjördegi, 5. júlí, var t. d. 
norðan slagviðri víða um land fram yfir miðjan 
dag. Nú verða næstu kosningar upp úr miðjum 
októbermánuði, væntanlega ekki síðar en sunnu- 
daginn 18., eða um viku fyrir vetur. Er það áreið- 
anlega hentugur kosningatími, a. m. k. fyrir 
sveitamenn. Þcssi ásökun framsóknarmanna er 
þvi ástæðulaus og þeim, en ekki stjórninni til 
minnkunar. Hún cr hyggð á sömu reglu eins og 
margt annað lijá þesum mönnum, að hugsa ekki 
um það, hvað er rétt eða fólkinu hentugt, heldur 
hitt, að leita að ásökunarefnum á andstæðinga 
sína, ef unnt væri að blekkja með þeim heimska 
menn. Ef ríkisstj. hefði sett kosningar 6. eða 13. 
sept., þá er ég viss um, að framsóknarmenn 
liefðu risið upp með enn meiri ofsa og útmálað 
það, að nú ætlaði Reykjavíkurvaldið að eyði- 
leggja heyskapinn fyrir bændum með þvi að 
setja kosningar á versta tima. Um hitt byrjuðu 
þeir fyrst að skrifa, þegar auðséð var, að kosn- 
ingar yrðu ekki i september.

Umr. frestað.
Á 9. fundi í Nd., 19. ágúst, var fram haldið 3. 

umr. um frv. (útvarpsumr.).

Forseti (EmJ): Þetta er siðara kvöldið, sem 
útvarpsumr. fer fram nú, og eru ákveðnar tvær 
umferðir fyrir flokkana í kvöld. f þeirri fyrri
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fær hver flokkur 20 minútur til umráða, en í 
hinni siðari 10 minútur. Röð flokkanna er í kvöld 
þannig, að fyrstur er Sjálfstfl., þá Framsfl., 
þriðji í röðinni er Alþfl. og að lokum Sameining- 
arfl. alþýðu, sósíalistafl.

Þá hefst umr., og tekur fyrstur til máls, af 
hálfu SjálfstfL, hv. 11. landsk. þm., Gunnar Thor- 
oddsen.

Gunnar Thoroddsen: Það frv., sem hér liggur 
fyrir til 3. umr., fjallar um hið alkunna kjör- 
dæmaskipunarmál. Það mál hefur þó lítt verið 
gert að umtalsefni í umr., heldur hafa þær snú- 
izt um þjóðmálaástandið í heild, dýrtíðar- og 
verklýðsmálin, og frá hendi Framsfl. hafa þær 
beinzt nær eingöngu að þvi að sýna Fjallkon- 
unni fram á, að hún geti ekki þrifizt, án þess að 
Framsfl. fari með stjórn landsins, hún geti ekki 
lifað án þeirra Hermanns Jónassonar og Eysteins 
Jónssonar.

Áður en ég ræði þjóðmálaástandið og svara 
ádeilum hv. 1. þm. S.-M. í gærkvöld, vil ég að- 
eins drepa á kjördæmaskipunarmálið. Þetta frv. 
fjallar um þrjár breyt. á kjördæmaskipuninni: 
út af þeim breyt. ætlaði Framsfl. að tryllast í 
vor og sumar, rauf stjórnarsamvinnuna við Sjálf- 
stfl., og svo hefur ofstopinn verið mikill, að for- 
ráðamenn Framsóknar hafa tæpast haldið heilum 
sönsum síðan um krossmessu. Þeir skáru upp 
herör um land allt og ákölluðu bændur og búa- 
lið að veita sér vígsgengi til þess að vernda sér- 
réttindi Framsfl., vcrnda og viðhalda ranglætinu 
í skipan Alþ. Framsfl. setti sérmark í kosninga- 
baráttunni: Hann krafðist stöðvunarvalds gegn 
þessu máli. Til þess þurfti hann að fá 24. þm. 
Þetta tókst ekki, heldur fékk hann aðeins 20. 
Þótt flokkurinn ynni í einstökum kjördæmum 
bráðabirgðasigra, er heildarútkoma kosninganna 
sú, að Framsfl. tapaði þvi máli, sem hann setti 
á oddinn. Saint sem áður gerist hann svo djarf- 
ur að krefjast þess af hinum flokkunum þremur, 
að þeir svíki málstað sinn, bregðist þeim lof- 
orðum, sem gefin voru í kosningabaráttunni um 
lausn þessa máls. Þessu fáheyrða tilboði Fram- 
sfl. hefur verið hafnað, og því voru gerð svo góð 
skil i umr. hér í gærkvöld, að ekki gerist þörf á 
að bæta þar miklu við.

En þegar litið er á þessar þrjár breyt. á kjör- 
dæmaskipuninni og athuguð fortíð Framsfl. í því 
máli, þá verður gersamlega óskiljanlegt, að hann 
skuli hafa leyft sér annan eins málflutning í því 
og hann hefur gert, bæði fyrir og eftir kosning- 
ar. Breytingarnar þrjár voru:

1. Hlutfallskosning í tvímenningskjördæmum, 
2. sérstakur þm. fyrir Siglufjörð, 3. 8 í stað 6 
þm. i Reykjavík.

Um 1. atriðið er það sannað, að Framsfl. hefur 
beitt sér fyrir sams konar kosningatilhögun til 
búnaðarþings, að formaður flokksins hefur í riti 
sínu „Komandi árum“ talið hlutfallskosningu 
sjálfsagða og jafnvel viljað ganga lengra en hér 
er gert: afnema hin einstöku kjördæmi og steypa 
þeim saman í fá og stór kjördæmi með hlut- 
fallskosningu. Loks er það vitað, að Framsfl. 
vildi árið 1932 gjarnan hugsa sér þann mögu- 
leika að taka upp hlutfallskosningar i tvimenn- 
ingskjördæmum, enda sýndi hann þann vilja sinn

í verki 1936 með kosningatilhöguninni til bún- 
aðarþings.

Um 2. atriðið, þm. fyrir Siglufjörð, vil ég að- 
eins benda á það, að á þingi 1933 fluttu þm. úr 
Framsfl. till. um að gera ekki aðeins Siglufjörð 
að sérstöku kjördæmi, heldur alla kaupstaði 
landsins.

Um 3. atriðið, 8 þm. í stað 6 í Rvik, vil ég 
benda á það, að á þingi 1932 bar Framsfl. sem 
heild fram till. um, að Rvík hefði 8 þm. Tíminn 
segir þá, að Framsfl. telji sjálfsagt að taka tillit 
til óska Reykvíkinga og ákveða þeim þá þing- 
mannafjölgun, sem hæfileg mætti teljast. Þá voru 
kjósendur í Rvík 14500, og Framsfl. taldi 8 þm. 
hæfilega, nú eru þeir 25 þúsund, og þá eru 8 þm. 
þjóðhættulegt tilræði.

Af þessu má sjá, að Framsfl. hefur áður í umr. 
um kjördæmamálið sjálfur aðhyllzt og jafnvel 
borið fram allar þær þrjár breyt., sem nú er 
verið að gera. Nú telur hann það fjörráð við 
svcitir landsins, það sama, sem hann hefur sjálf- 
ur samþ. Eftir kosningarnar, þegar kjósendur 
ættu að geta íhugað þetta mál með meiri ró, er 
rétt að rifja upp þessi atriði, sem sýna, hversu 
blygðunarlausan málflutning sumir stjórnmála- 
menn leyfa sér, málflutning, sem minnir á vísu 
Andrésar Björnssonar, er hann orti i öðru sam- 
bandi út af hringlandahætti og skoðanaskiptum:

Flokkurinn þakkar fögrum orðum 
fyrir það að gera 
þetta, sem hann þakkaði forðum, 
að þá var látið vera.

Fleiri orðum skal ég svo ekki fara um kjör- 
dæmamálið. Það verður afgr. endanlega næstu 
daga, og í haust verður kosið eftir hinni nýju 
skipan. Vil ég næst víkja að dýrtiðarmálunum, 
sem hv. 1. þm. S.-M., Eysteinn Jónsson, varð svo 
tíðrætt um í gærkvöld.

Hv. þm. vildi auðvitað, eins og framsóknar- 
nianna er vandi, skella allri skuld hinnar vaxandi 
dýrtíðar á Sjálfstfl. Þar kveður við sami söng- 
urinn og áður: Fyrir þá sök, að Sjálfstfl. hati 
neitað að fallast á lögfestingarfrv. Eysteins Jóns- 
sonar i fyrrahaust, þá beri Sjálfstfl. alla sök á 
dýrtíðinni. Eg vil nú benda liv. þm. á, að frá 
þvi, er frv. hans var fellt og þangað til gerðar- 
dómsl. voru sett, leið aðeins rúmur mánuður, 
og á þeim tíma óx dýrtíðin sáralítið, og það 
litla, sem hún hækkaði þá, var fyrir aðgerðir 
framsóknarmanna. En ástæðan til þess, að Sjálf- 
stfl. felldi frv. Eysteins Jónssonar, var meðal 
annars sú, að frv. var svo vanhugsað og rang- 
látt, að engin tök voru á að gera slíkan óskapnað 
að lögum. Gagnvart launastéttunum, verkamönn- 
um og öðrum, er laun taka, var frv. ranglátt, þar 
sem ekki átti aðeins að banna grunnkaupshækk- 
anir, heldur og að binda dýrtíðaruppbótina þann- 
ig, að þótt dýrtíðin hækkaði, áttu launamenn 
ekki að fá hærri verðlagsuppbót en 172, eins og 
vísitalan var í október. En gagnvart bændum var 
frv. einnig vanhugsað, því að afurðaverð þeirra 
átti að lögbinda, rigskorða, og það mátti alls 
ekki hækka, þótt kaupgjald i sveitum og annar 
tilkostnaður kynni að hækka. Af þessum ástæð- 
um vildi Sjálfstfl. ekki ganga inn á þessa ó- 
sanngjörnu og vanhugsuðu till.
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En það var einnig önnur ástæða, og hún -\ar 
sú, að Sjálfstfl. kýs jafnan heldur i samræmi 
við grundvallarstefnu sína, að leysa málin að 
frjálsum leiðum heldur en með lögþvingun, sem 
Framsfl. er svo tamt að grípa til.

Um áramótin síðustu voru svo gerðardómsl. 
sett. Að þau hafi verið eitt og hið sama sem Ey- 
steinsfrv., cr fjarri öllum sanni. Með gerðar- 
dómsl. voru einmitt fyrir atbeina Sjálfstfl. af- 
máðir hinir miklu gallar lögfestingarfrv. Með 
gerðardómsl. var tryggt, að launamenn fengju 
fulla dýrtíðaruppbót og lagfæringu og samræm- 
ingu grunnkaups í vissum tilfellum, og gagnvart 
bændum var það tryggt í sjálfum 1., að gerðar- 
dómurinn skyldi hækka afurðaverðið í samræmi 
við aukinn tilkostnað.

Á Eysteinsfrv. og gerðardómsfrv. var þvi reg- 
inmunur. Þeim var það sameigið, að gripið var 
til lögþvingunar, en þvingunarráðstafanir eru 
Framsfl. jafngeðfelldar og Sjálfstfl. eru þær ó- 
geðfelldar.

Sjálfstæðismenn töldu yfirleitt, að þessi laga- 
setning um áramótin væri þjóðarnauðsyn. Það 
væri óhugsandi að stöðva dýrtíðina, nema binda 
livorttveggja í senn, verðlag á vörum og kaup- 
gjaldið. Þvi að sú röksemd, sem þá var oft haldið 
á loft, að kaupgjald í landinu hefði engin áhrif 
á dýrtíðina, er vitaskuld fjarstæða einber.

Um áhrif gerðardómsl. má segja, að þau hafi 
bæði borið árangur og ekki náð tilgangi. Þau 
náðu árangri að því leyti að stöðva dýrtiðaröld- 
una, a. m. k. i bili. Vísitalan, sem á að sýna verð- 
lagsbreyt. á nauðsynjum almennt, hafði farið ört 
hækkandi mánuð eftir mánuð. En við setningu 
gerðardómsins brá svo við, að þessi alda stöðv- 
aðist. Vísitalan fyrir janúar var 183, og hún 
hækkaði ekki um eitt stig á 7 mánuðum. En 
gerðardómsl. hafa að öðru leyti ekki náð til- 
gangi sínum: að halda kaupgjaldi i landinu sem 
næst óbreyttu. Verulegar kaupgjaldshækkanir 
hafa orðið, bæði til sjávar og sveita, án þess að 
stjórnarvöld landsins hafi fengið rönd við reist.

Þessar kauphækkanir reynir svo Framsfl. að 
notfæra sér til pólitísks framdrátlar á hinn ó- 
svifnasta hátt. Þessar kjarabætur launafólksins 
heita á máli Framsfl. upplausn; því er slegið 
föstu og barið fram af dæmafáu blygðunarleysi, 
að Sjálfstfl. beri ábyrgð á þessari svo kölluðu 
upplausn og hún stafi fyrst og fremst af því, að 
Framsf’l. eigi ckki lengur fulltrúa í ráðherra- 
stólunum.

Það cr nú rétt að rcyna að gera sér ljóst, 
hverjar orsakir liggja til þess, að löggjöfinni 
hefur ekki tekizt að halda kaupgjaldinu óbreyttu 
og vinna þannig á móti dýrtíðinni. Því er fljót- 
svarað: Það er hin gífurlega eftirspurn eftir 
vinnuafli, sem hefur sprengt gerðardómsl. Það 
var öllum Ijóst, strax þegar þau voru sett, að 
þessum ráðstöfunum stafaði mikil hætta af því, 
ef setuliðsvinnan héldi áfram í stórum stíl. Enda 
reyndist það svo, að hin mikla eftirspurn eftir 
verkafólki til sjávar og sveita handa útvegi, 
landbúnaði, herliði o. s. frv., leiddi af sér kaup- 
hækkanir samkv. órjúfanlegu lögmáli viðskipla- 
lífsins um framboð og eftirspurn. Gerðardómsl. 
voru brotin leynt og ljóst, með eftirvinnu- og 
næturvinnuloforðum, og farið í kringum þau á

hinn margvislegasta hátt. En það, sem reið 1. svo 
að fullu, var bcinlínis hættan á því, að erlent 
vald hlutaðist til um mál okkar og tæki sigling'- 
arnar að meira eða minna leyti í sínar hendur. 
Þetta gerðist i kaupdeilu við höfnina hér í 
Rvík, og hæstv. forsrh., Ólafur Thors, hefur hér 
á hv. Alþ. skýrt frá alvarlegum aðvörunum frá 
erlendum valdhöfum vegna þessarar deilu. Og 
þá var um tvennt að ræða: Að afnema kaup- 
gjaldsákvæði gerðardómsl. eða eiga á hættu al- 
varlega íhlutun um mál okkar. Það var vita- 
skuld rétt af hæstv. ríkisstj. að velja fyrri kost- 
inn. Annað hefði verið fjörráð við fullveldi is- 
lenzka rikisins.

En fyrir þessum óhrekjandi sannindum Ioka 
framsóknarmenn á þingi augum og eyrum. Hvað 
varðar þá um staðrcyndirnar? Hvað varðar þá 
uin málin, þegar þeir eru kornnir í stjórnarand- 
stöðu, eins og gætnasti maður þeirra sagði, og 
hvað mun þá um innrætið og hugsunarháttinn 
lijá hinum framsóknarmönnunum, sem minna 
hafa vitið? Hvað varðar yfirleitt Framsfl. nú 
uin nokkuð annað en ráðast að ríkisstj. og stuðn- 
ingsmönnum liennar, kenna stj. um allt, sem af- 
laga fer í landinu, róa að þvi öllum árum að telja 
fólki trú um, að liér ríki upplausnarástand, og 
ráðast svo að stj. fyrir það, að hún ráði ekki 
við neitt, og hafi ekki styrk til að standa gegn 
upplausninni?

Málflutningur Framsfl. er þessi: Meðan við 
vorum í stjórn, lék allt í lyndi, gerðardómsl. voru 
framkvæmd og þeim var alls staðar hlýtt; en 
síðan okkur var sagt upp vistinni, á krossmessu 
í vor, hefur allt leikið lausum hala, upplausnar- 
ástand í þjóðfélaginu, — og allt er þetta verk 
Sjálfstfl.

Ég hef rakið hér ástæðurnar til þess, að gerð- 
ardómsl. náðu ekki öllum tilgangi sínum. Og um 
leið og Sjálfstf 1. sá fram á þennan sannleika, þá 
hafði hann líka manndóm til að taka afleiðing- 
unum og nema þetta ákvæði 1. úr gildi. Hann 
liafði ekki aðferð strútsins, að stinga höfðinu 
niður í sandinn til að fela sig, þegar háski er á 
ferðum.

En nú vil ég atliuga framkomu ái'ásarmann- 
anna sjálfra, framsóknarmanna, sem ætla sér þá 
dul að varpa yfir sig helgihjúp og vilja láta 
þjóðina taka sig í dýrlingatölu á dýrtiðarmálun- 
um. Skyldu þeir nú vera hreinir og flekklausir 
sem englar? — Hefðu gerðardómsl. náð tilgangi 
sinum, ef Framsfl. hefði verið áfram við stjórn? 
Og voru engin merki þessarar upplausnar, sem 
Framsfl. hefur svo gaman af að tala um, farin 
að gera vart við sig, einmitt meðan Hermann 
Jónasson og Eysteinn Jónsson sátu við stjórn- 
völinn?

Þegar gerðardómsl. voru sett 8 jan. s. 1., stóðu 
yfir 5 verkföll iðnstétta í Reykjavík. Gerðar- 
dómsl. mæltu svo fyrir, að verkföll væru ólög- 
lcg og einnig þessi verkföll, sem þegar voru haf- 
in. Þungar fjársektir voru lagðar við, ef út af var 
brugðið. En hvað gcrðist? Öll fimm verkföllin 
halda áfram, enginn þeirra manna, sem i verk- 
föllunum stóðu, mætti til vinnu næsta dag né 
næstu daga né næstu vikur. Hvar voru þá hin 
sterku tök Framsóknar og forsrh. hennar? Hann 
hreyfði ekki hönd né fót til að framfylgja 1. né
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til að koma fram ábyrgð á hendur hinum brot- 
legu. Með þessu afskiptaleysi sinu var það hann, 
forsætis- og dómsmálaráðherrann, sem manna 
freklegast braut 1., sem hann hafði sjálfur sett, 
og er það raunar ekki nýlunda, því að hann hef- 
ur æfingu i þvi, frá skipun sýslumannsins i Ár- 
nessýslu fyrir nokkrum árum, að þverbrjóta 1. 
um leið og hann setur þau. Ég er ekki að full- 
yrða, að slíkar ráðstafanir út af verkföllunum 
hefðu verið æskilegar eða borið árangur. En þeg- 
ar Eysteinn Jónsson segir, að núv. stj. hafi sýnt 
algera vanhirðu um framkvæmd laganna, þá eru 
þeir vissulega að varpa grjóti, sem í glerhúsi 
búa.

Ríkisstj. hafði skipað 5 menn í gerðardóminn 
og gert það að borgaralegri skyldu að taka þar 
sæti. Þetta hlaut að verða óvinsælt og vanda- 
samt verk, og því fremur hefði forsrh. átt að 
veita þeim nokkra vernd. I blöðum og á mann- 
fundum var ráðizt heiftarlega á þessa menn og 
jafnvel gerðar formlegar fundarsamþykktir til 
þess að ærumeiða meðlimi gerðardómsins. Þeim 
var brugðið um visvitandi hlutdrægni og mis- 
notkun starfs síns. En þótt þessi blaðaskrif og 
svæsnu samþykktir vörðuðu við 1., sá dómsmrh., 
Hermann Jónasson, enga ástæðu til að taka upp 
hanzkann fyrir þessa trúnaðarmenn rikisstj. og 
veita þeim réttarvernd. Hann lét sér í léttu rúmi 
liggja, þótt þeir væru svívirtir, meðan þeir voru 
samkv. borgaralegri skyldu að vinna verk sín 
fyrir þjóðfélagið, eftir þvi scm 1. landsins og 
sannfæring þeirra sagði fyrir.

Og á samri stundu og framsóknarmenn ákváðu 
að hlaupast undan ábyrgð í ríkisstj., hófu þeir 
beinan áróður gegn þessari löggjöf. Einn helzti 
áhrifamaður þeirra, Vilhjálmur Þór bankastjóri, 
sagði sig úr gerðardóminum, og Hermann Jónas- 
son tók lausnarbeiðni hans til greina. Þar með 
var gerðardómurinn óstarfhæfur um tíma; virt- 
ist þetta vissulega gert til þess að grafa undan 
gerðardóminum.

í útvarpsræðu rétt fyrir kosningarnar flutti 
Hermann Jónasson, þm. Str., beinlínis hvatning- 
arorð til launastéttanna um auknar kaupkröfur. 
Hann mælti á þessa leið:

„Hvers vegna skyldu sjómenn á vélbátaflotan- 
um ekki krefjast sömu áhættuþóknunar og hinir? 
Hvers vegna skyldu embættismenn ríkisins leng- 
ur sitja hjá, þegar aðrir leggja út i hið mikla 
kapplilaup? Hvers vegna skyldu húseigendur og 
aðrir fasteignaeigendur ekki hugsa til að hækka 
leigutekjur sínar? Er nokkur von til þess, að 
bændur uni því lengur, að kaupgjald þeirra sé 
bundið með lögákveðnu afurðaverði?"

Voru þessi ummæli liður í baráttunni fyrir 
gerðardómslögunum ?

Hina fyrstu fjóra mánuði, sem gerðardómsl. 
giltu, voru þau brotin á ýmsan hátt, farið í 
kringum þau með loforðum um eftirvinnu, með 
greiðslu fyrir tima, sem aldrei voru unnir, með 
hækkun kaups í vegavinnu, — allt undir handar- 
jaðri Hermanns Jónassonar og Eysteins Jóns- 
sonar. Allan þennan tíma sátu þeir í stj. Uin 
kaupgjald í sveitum kom fljótt í ljós, að 1. voru 
óframkvæmanleg, cf landbúnaðurinn átti ekki að 
leggjast í auðn. Ef bændur áttu að fá vinnukraft, 
var ekki hægt að halda óbreyttu kaupi frá i

fyrra. Allt var þetta að gerast, meðan þessir tveir 
ráðh. Framsfl. sátu við stjórn.

Það er því hin ófyrirleitnasta rökfölsun, að 
kaupgjaldshækkanir i landinu hafi fyrst hafizt, 
eftir að sjálfstæðismenn tóku einir við stj. En 
ef það er rétt, sem framsóknarmenn halda fram, 
að öll þessi gífurlega „upplausn" hafi orðið af- 
leiðing af brottför þeirra úr rikisstj. og að þeir 
sjálfir hafi séð þessa eyðileggingu fyrir, hvílikt 
himinhrópandi ábyrgðarleysi hefur það þá verið 
af Framsfl. að rjúfa stjórnarsamvinnuna i vor 
og hlaupast undan merkjum.

Hv. 1. þm. S.-M. sagði í ræðu sinni, að bændur 
fái ekki vinnufólk. En sú speki! Veit það ekki 
hvert mannsbarn í landinu? — En eru bændur 
nokkru bættari, þótt 1. þm. S.-M. uppgötvi þessi 
sannindi og áfellist núv. ríkisstj. fyrir? Hvaða 
ráðstafanir hafði þessi hv. þm. eða meðráðh. 
hans, þm. Str., gert, meðan þeir sátu að völdum 
í allt vor, fram í miðjan mai, til að tryggja 
bændum kaupafólk? Engar ráðstafanir, bókstaf- 
lega engar.

Hv. þm. sagði, að stj. mokaði fé úr rikissjóði 
til að halda niðri verðlagi. I öðru orðinu er stj. 
ásökuð fyrir að gera ekki neitt á móti dýrtíð- 
inni, í hinu fyrir að veita fé úr ríkissjóði til þess. 
Þessi hv. þm. bar fram frv. í fyrra haust um að 
veita 8 millj. úr ríkissjóði til að halda niðri dýr- 
tiðinni. Nú ræðst hann á núv. ríkisstj. fyrir hið 
sama. Eða er þm. að telja eftir þær fjárveít- 
ingar, sem núv. stj. hefur beitt sér fyrir, til þess 
að bændur landsins geti fengið síldarmjöl fyrir 
32 krónur í stað 50—60 króna?

Það er alveg rétt, að atvinnulíf okkar er í 
háska statt vegna vinnufólkseklunnar. En til þess 
að bæta úr henni er ofstopi og einsýn stéttar- 
pólitík Framsfl. áreiðanlega ekki leiðin. Eitt 
það fyrsta, sem gera þarf í þeim málum, er 
að leita samvinnu við verkalýðssamtökin um að 
fá heildarsamninga um kaupgjald, tryggja jafn- 
framt, að hinn svonefndi „skæruhernaður" i 
kaupgjaldsmálum hætti, að í kaupkröfunum verði 
staðar numið og vinnufriður tryggður. í samræmi 
við þessa skoðun höfum við þrír þm. Sjálfstfl. 
flutt svohljóðandi þáltill. í sameinuðu þingi, á 
þskj. 27:

„Alþ. ályktar að fela ríkisstj. að hefja nú þegar 
samvinnu við verkalýðssamtök landsins um ráð- 
stafanir til þess að koma í veg fyrir, að atvinnu- 
vegir þjóðarinnar bíði hnekki eða afrækist að 
meira eða minna leyti vegna vinnuaflsskorts af 
völdum hinna fjölþættu framkvæmda erlendra 
hernaðaraðila i landinu.

Njóti rikisstj. í þeirri viðleitni stuðnings og 
samvinnu Búnaðarfélags íslands, Fiskifélagsins, 
Landssambands iðnaðarmanna og annarra sam- 
taka, sem forustu hafa í hinum ýmsu greinum 
atvinnulífsins. Jafnframt leiti ríkisstj. nú þegar 
nýrra samninga við stjórnir setuliðanna um 
þessi mál.“

Alþ. og forráðamenn þjóðarinnar verða að 
horfast í augu við staðreyndirnar. Ein þeirra cr 
sú, að verkalýðssamtökin eru aðili i landinu, ekki 
sízt nú, þegar svo gífurleg eftirspurn er eftir 
vinnuafli, — aðili, sem ekki verður gangið fram 
lijá, þegar tryggja þarf tilveru og framtið ís- 
lenzkra bjargræðisvega.
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Framsóknarmenn hafa lýst þvi með sterkum 
litum, hvilíkur þjóðarvoði sé og liafi verið á 
ferðum við brottför þeirra ur rikisstj. og hvilík 
þjóðarnauðsyn sé á samstarfi stjórnmálaflokk- 
anna. En hvernig fær þessi samstarfssöngur sam- 
rýmzt því, að Framsfl. hefur margrofið samstarf 
um ríkisstj. eða sett þau ósvifnustu skilyrði fyrir 
samstarfi, að aðrir flokkar gerist opinberir svik- 
arar við kjósendur sína.

Ef Framsfl. vill taka upp heiðariegt samstarf 
við hina flokkana, þá er það vel. En það er 
hægt að stjórna landinu án Framsfl. Og eitt hef- 
ur græðzt á stjórnarandstöðu Framsfl.: Hann 
hefur sýnt sig sem einhvern ófyrirleitnasta 
stjórnarandstæðing, sem hér liefur verið, jafnvel 
ekki skirrzt við að grafa undan þeirri löggjöf, 
sem hann sjálfur hefur talið þjóðarnauðsyn og 
stært sig af að hafa sett, og Ieyfír sér loks að 
gera það að skilyrði fyrir samvinnu við aðra 
flokka á þessum alvörutímum, að þcir flokk.ir 
gangi á gefin loforð við kjósendur landsins. Við 
næstu kosningar gefst þjóðinni kostur á að sýna, 
að hún óskar ekki eftir slíkum óheillavinnu- 
brögðum i islenzkum þjóðmálum.

Forseti (EmJ): Hv. 11. landsk. (GTh), sem tal- 
aði fýrir Sjáifstfl., hefur nú lokið máli sínu. 
Næstur tekur til máis, af hálfu Framsfl., hv. þm. 
V.-Sk., Sveinbjörn Högnason.

Sveinbjörn Högnason: Framsfl. óskaði eftir, að 
þessi umr. um kjördæmamálið færi fram i út- 
varpinu, eftir að séð var, að stjórnarflokkarnir 
á Alþ. höfðu ekkert lært og engu gleymt síðan 
þeir hófu samstarf um ríkisstj., til að stofna til 
ófriðar og upplausnar innan lands á þcim alvöru- 
tímum, sem nú ganga yfir þjóð vora — eins og 
allar aðrar þjóðir —. Við höfðum í einfeldni okk- 
ar, það skal játað, búizt við því, að kosningar 
þær, sem nú eru um garð gengnar, afleiðingar 
þær, sem þegar eru komnar i ljós og eru að skýr- 
ast betur og betur með degi hverjum, af þeim 
ákvörðunum, sem þeir tóku á siðasta þingi um 
stjórnarfar og starfshætti í stjórnmálum, — við 
höfðum búizt við, að þingfulltrúar.þessara flokka 
hefðu áttað sig á því, að þjóðin þarfnast ekki 
fyrst og fremst, eins og nú er komið, áfram- 
haldandi innanlandsófriðar og sundrungar, ekki 
meira uppboðs og upplausnar i atvinnumálum 
og fjármálum, ekki meira kapphlaups milli 
flokka um völd, heldur meiri samhug og sam- 
starf allra, sem einhver tök hafa á að veita við- 
nám hættum og áföllum styrjaidartimanna, meiri 
skilning á þörfum þjóðarinnar og meiri mann- 
dóm og karlmennsku til að horfast í augu við 
veruleikann eins og hann er, og að láta þörf og 
heiður þjóðarinnar ganga fyrir öllu, hvað sem á 
milli ber og hefur borið í öðrum málum.

I þessu fórum við villir vega, það skal játað, 
og þá földum við rétt, að þjóðin öll gæti gert 
sér grein fyrir því, hvar hún er stödd, hversu 
högum hennar er háttað um stjórnarfar, atvinnu- 
og fjármál, — hvernig forusta hennar er í þeím 
málum, sem hún á nú að treysta. Ég held satt að 
segja, að það væri óþarfi fyrir okkur í raun og 
veru að taka þátt i þeim umr., til að ná þessum 
árangri. Ég held, að það hafi eitt verið nægilegt

að láta andstæðingana tala, eins og þeir töluðu 
hér í gærkvöld og sá, er talað hefur i kvöld, til 
að gera þjóðinni Ijóst, hvernig stjórnmálafor- 
usta hennar er nú i dag, á alvarlegustu timum, 
sem yfir hana hafa komið. Ég þekki illa íliug- 
ula og greinda menn og konur hér á landi, cf 
þau hefur ekki sett hljóð við að hlusta á ræður 
fulltrúa þeirra flokka, sem nú stjórna málefnum 
þjóðar okkar. Að heyra það hugarfar taumlauss 
ofstækis, ásakana og drýldni, — að heyra, hversu 
gersamlega úrræðalausir og ráðþrota þeir eru um 
allt, sem þjóðin ætlast til, að þeir geri. Ekkert 
orð hefur fallið um það, að þeir hugsi um þau 
mál. Hið eina, sem þeir sjá og vilja sinna, er hið 
svokaliaða kjördæmamál, sem getur ekki leitt til 
neins annars og er eklsi fram borið til neins ann- 
ars en að rýra eitthvað áhrif þess hluta þjóðar- 
innar, sem erfiðasta á aðstöðu í hvivetna, en 
þjóðinni ríður þó mest á af öllu, að geti lialdið 
uppi störfuin sínum og unað sæmilega við sinn 
hag. Að vísu má þetta ekki teljast svo undarlegt, 
ef fulltrúar þessara flokka hafa trúað, þótt ekki 
væri nema nokkru broti af þeim lýsingum, sem 
þeir gáfu af þessu fólki, bændum og sveitafólki 
og forustumönnum þess. Eins og kunnugt er, er 
mikill meiri hluti þessa fólks í Framsfl., hefur 
byggt hann upp með fórnum og starfi sinu, sér 
til verndar. En lýsingarnar voru ekki fagrar, 
sem fulltrúar bæjarflokkanna gáfu liér i gær- 
kvöld á þessu fólki, sem styður Framsfl.

Aldrei hcfði ég getað trúað, að bóndi, eins og 
hv. þm. A.-Húnv. er, gæti sokkið svo djúpt að 
lýsa þannig sveitungum sínum og stéttarbræðr- 
um, þótt þeir liefðu aðra skoðun en hann. Hitt 
fannst mér ckki nema að vonum, að sálufélagi 
hans, Áki Jakobsson, viðhefði þau orð og þær 
lýsingar, sem algengastar eru í herbúðum komm- 
únista, og þá sérstaklega þegar vitað er um við- 
námsþrótt bændastéttar allra landa gegn hvers 
konar öfgum og byltingum, sem þjóðirnar stynja 
mest undir nú.

I’essi sami hv. þm. sagði við 2. umr. kjördæma- 
málsins hér í d., „að það mundi vekja almenna 
reiði lijá ölluin bæjarbúum, sérstaklega Reykvík- 
ingum, ef' málið yrði stöðvað". Hafði honum þá 
víst gleymzt að halda sér á línunni, cins og kaii- 
að er í þeim herbúðum, — þeirri linu, sem sam- 
lierjarnir haida fram, að málið sé nú sérstak- 
lega fram borið af umhyggju fyrir sveitunum 
— og það væri sérstaklega þeirra hagsmunamál. 
En það er nú svona, að mörgum kommúnista 
hefur veitzt erfitt að halda sér á línunni, þegar 
þeir vissu, að hún var fals og blekkingar einar. 
En óneitanlega er þessi yfirlýsing athyglisverð 
fyrir íbúa sveitanna, sem hafa látið blekkjast af 
línudansinum hjá sameiningarflokkum bæjanna 
í þessu máli.

Mótsagnirnar, blekkingarnar og hin beinu ó- 
sannindi eru svo mörg og margs konar i mála- 
flutningi þessara manna, að ekkert nema illur 
málstaður og ljótur eða óróleg samvizka getur 
þurft slíks með. Pað er ekki verið að reyna að 
verja málstaðinn, enda slíkt erfitt, en það er 
ausið botnlausum skömmum, óhróðri og svívirð- 
ingum um andstæðingana, bæði flokkinn og ein- 
staka menn, sem leyfa sér að lýsa eða minnast 
á það athæfi, sem nú er í frammi baft i ís-
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lenzkum stjórnmálum. Ég hef í raun og veru alls 
ekki geð í mér til að svara þeim fúkyrðum og 
ósannindum orði til orðs, enda hvorki tími r.é 
ástæða til að gera það. Svo vel þekki ég dóin- 
greind hugsandi manna hér á landi.

Aðeins örfá dæmi skal ég nefna um þennan 
einstæða málaflutning.

Hv. 4. landsk. (ÁkJ) sagði, að Framsfl. væri 
einkum embættismannaflokkur, en jafnframt, að 
hann væri svarnasti óvinur allra launamanna i 
landinu. Ef þetta væri rétt, þá undrar mig ekk- 
ert á því, sem margir liafa átt erfitt með að 
skilja, livers vegna þessi sami hv. þm. styður 
formann Sjálfstfl., OTh, til að vera forsrh., einn 
mesta stríðsgróðamann landsins, til þess að gera 
það, sem hann telur svo bráðnauðsynlegt, að ná 
sér eitthvað niðri á striðsgróðamönnunum.

Sami hv. þm. sagðist óttast, að herstjórnin 
gripi inn í okkar mál, ef' alvarlegar vinnustöðv- 
anir yrðu. En samhliða segir hann, að við fram- 
sóknarmenn séum að hóta að nota erlent liervaid 
í málum okkar innan lands, alveg eins og Frain- 
sfl. hvetji mest til verkfalla og vinnustöðvana 
og hafi slíkt á valdi sínu. Hverjir bcita mest 
þeim aðfcrðum liér á landi og nota slíkt sér til 
framdráttar? Hvaða flokkur og livaða menn eru 
það? Það er engu líkara en þessi hv. þm. tali 
einatt með óráði eða hann sé farinn að óttast 
svo Framsfl., að hann sjái hann alls staðar á 
vegi sinum, einnig sem keppinaut i hinni al- 
kunnu sérgrein kommúnista, verkföllum og 
vinnustöðvunum. Ég held, að þjóðin ætti að hafa 
slikan draumóramann annars staðar cn á Al- 
þingi nú á tímum.

Þá töluðu þeir báðir um það, hv. 4. landsk. 
og hv. þm. A.-Húnv., að framsóknarmenn cyddu 
svo miklum tíma í að tala um þetta mál og 
gerðu allt, sem hugsanlcgt væri til að tefja það. 
Væru þeir þannig sjálfir að seinka kosningum 
þeim, er þeir hafa ákveðið í haust eða í vetur. 
Hvað er svo satt I þessu? Eg hef af'lað mér 
upplýsinga um meðferð og umr. þessa máls frá 
þeim heimildum, sem fyrir Iiggja í þinginu, og 
þær eru á þessa leið:

Tvisvar hafa verið veitt afbrigði um mcðferð 
þessa máls, ineð shlj. atkv. Við 1. umr. var engra 
umræðna óskað af okkar hálfu. Við aðra umr. 
fluttu stjórnarliðar sjö ræður, en við fimm. Af- 
hrigðum liefur verið lieitið um alla meðferð 
málsins af okkar liálfu, eftir að vitað var, að 
stjórnarflokkarnir ætla að knýja málið fram, 
hvað sem öðru líður. Og er þvi ekkert þvi tii 
fyrirstöðu af liálfu Framsfl., að máli þessu verði 
lokið strax á morgun. Og þingi þá lokið.

En um meðferð annarra mála er hið sama að 
segja frá hálfu stjórnarflokkanna. Mál stjórnar- 
liða, sem ætlað mun að ganga fram, liafa hlotið 
þessa meðferð:

Frv. um alþýðutryggingar, — þar hafa stjórn- 
arflokkarnir flutt 6 ræður, framsóknarmenn 
enga. Þingsályktun um bændaskóla, — þar hefur 
Sjálfstfl. flutt 8 ræður, Framsfl. 3. Um afnárn 
gerðardónisl. — þar liafa stjórnarflokkarnir við
1. umr. flutt 11 ræður, en Framsfl. 1 ræðu.

Þannig má þetta lengi rekja, og svo gerast 
málsvarar þessara flokka svo ósvífnir að deila 
á Framsfl., að hann sé að tefja málin.

Mun liitt ekki réttara, að verið sé af ásettu 
ráði að bíða eftir aðstoð „konungs vetrar" til að 
ná rétti dreifbýlisins, ef annað bregzt.

Hv. þin. A.-Húnv. fór enn fremur með mörg 
bein ósannindi, og skal ég aðeins benda á tvö, 
sem er hægt að sanna með skjallegum lieimild- 
um:

1. Hann sagði, að Herinann Jónasson, hv. þm. 
Str., liefði sagt um þá ákvörðun rikisstj. að 
trvggja bændum síldarmjöl fyrir 32 kr. tunnu, 
að það væri svo ómerkilegt mál, að það væri 
varla vert að tala um það. En Hermann Jónasson 
sagði, að það væri svo sjálfsagt mál, að sig 
undraði á, að nokkur væri að hrósa- sér af því, 
og hann spurði, livaða ríkisstj. mundi ekki liaia 
gert það sama, eins og nú er ástatt um landbún- 
aðarframleiðslu, eftir að hefði verið tekið af 
henni vinnuaflið og sett i luxusbyggingar. En ein- 
mitt það, að verið væri að hrósa sér af svo sjálf- 
sögðum hlut, sýndi það, að ríkisstj. hefði jafnvel 
dottið í hug að láta það ógert.

2. Þá sagði sami liv. þm. enn fremur, að nefnd 
væri tekin til starfa til að reyna að semja um 
kaupgjaid og annað við vcrkamenn. Tækju þátt 
í henni fulltrúar frá öllum flokkum nema Fram- 
sfl., þeir væru að tregðast við að legja til mann i 
nefndina. En í öðru orðinu sagði hann hins veg- 
ai', að Framsfl. yrði að velja sér betri foringji, 
ef liann ætti að fá að taka þátt i þeim samninga- 
umleitunum. — Þannig er leikið sér með saiin- 
leikann.

Hið rétta er það í þesu máli, að forsrh. mun 
hafa snúið sér til einhvers framsóknarmanns 
og heðið hann að taka sæti i nefndinni, en hann 
óskað að tala við flokkinn um þessa málaleitan, 
áður en hann svaraði henni.

Hefur flokkurinn vitanlega ekkert á móti sliku. 
En til flokksins hefur aldrei verið leitað um að 
tilnefna mann i nefndina. Er því allt ósatt, sem 
hv. þm. A.-Húnv. sagði um þetta liér í gærkvöld, 
eins og annað flest.

Þannig er þá starfað nú að íslenzkum stjórn- 
málum, þannig er um þau rætt, og þannig er 
snúizt við vandamálum þjóðarinnar á því herr- 
ans ári 1942, þegar ófriðarhættan grúfir alls 
staðar yfir, þegar hættumerki kveða við á degi 
og nóttu i islenzkum bæjum, þegar verðbólgan 
og dýrtíðarflóðið vex með degi hverjum og er á 
góðum vegi með að gera allan liinn óvænta 
stríðsgróða að engu og eyða þeim innistæðum, 
sem þjóðin og einstaklingar áttu, þegar fram- 
leiðslan drcgst saman, sem þjóðin á að lifa af, 
þegar aðflutningar til landsins eru að minnka 
um helming og við óttumst að geta tæpast flutt 
brýnustu lifsnauðsynjar til landsins, þegar 
flokkar setja metnað sinn í að hafa sem veik- 
asta og óstarfhæfasta stjórn í landinu, og þegar 
erlent herlið og erlendar stórþjóðir gefa nánar 
gætur að öllu því, sem við aðhöfumst, og dæma 
þjóðina eðlilega eftir því. Hvert spor, sem við 
stigum nú, getur haft óútreiknanlegar afleið- 
ingar fyrir frelsi okkar, líf og framtíð alla.

Ég held, að þjóðin hafi gott af því að horfast 
í augu við þessar staðreyndir, sjá, hvar hún er 
á vegi stödd og hvers má af forustunni vænta, 
ef ekki verður tekið í taumana af henni sjálfri, 
og það fyrr en seinna,
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Það er vissulega öllum til tjóns og engum til 
góðs, að þannig sé áfram haldið. Og mig undrar 
það ekkert, að ríkisstj. veigri sér við að taka 
mikinn þátt i þeim umr., sem hér fara fram. 
Mun hún telja sér heppilegra að ota fram grunn- 
hyggnustu og samvizkuliðugustu skósveinum sin- 
um, til að bera óhróður, níð og ósannindi á and- 
stæðinga sína, heldur en að gera þjóðinni grein 
sinna eigin gerða og verja þau óhappaöfl, sem 
hún hefur gerzt viljalaust verkfæri fyrir. Hið 
sama ráð tók hún einnig við 2. umr. þessa máls. 
Voru þá allir ráðherrastólarnir auðir í deildinni, 
og cnginn þeirra treystist til að verja það mál 
eða ræða það, málið, sem hún taldi sitt eina 
verkefni að ieysa.

Því miður fyrir hæstv. ríkisstj. hafa þessir 
þjónar hennar dregið upp skýrari mynd af eymd- 
inni og ábyrgðarleysinu í gerðum hennar en 
nokkur andstæðingur hennar hefði getað gert. 
Þar er aðeins eitt, sem áhugi er fyrir, ná sér 
niðri á andstæðingum sínum, auka sundrungina. 
varast allt viðnám i hættunum og erfiðleikun- 
um og varðveita veika og sem óstarfhæfasta rík- 
isstjórn.

Þetta er ekki fögur iýsing, en ég vil spyrja, 
hver hefur getað fengið annað út úr þeim ræð- 
um, sem stuðningsmenn hv. ríkisstj. hafa liér 
flutt?

Þeir segjast vilja vinna að vandamálunum, sem 
nú steðja að, í friði og samstarfi við aðra, einnig 
við framsóknarmenn. Skilyrðið er aðeins það, að 
þeir fái óáreittir að halda áfram hernaði á rétt- 
indi sveitanna, að þeir fái friðarkosningar til að 
laumast að þessu fólki og brjóta niður áhrif þess. 
Þegar þeir sjá, að kjósendur dreifbýlisins gcta 
enn, þótt seint sé, dregið mikið úr þeim ránsfeng, 
sem ætlað er að ná af þeim, þá er sagt við þá, 
ef þið látið þetta ekki af hendi orðalaust og í 
friði, þá skulum við halda áfram ófriði, sundr- 
ung og eyðileggingu i öllum málum þjóðarinnar 
framvegis cins og hingað til. Við skulum nota 
meiri hiuta okkar á Alþ. og í ríkisstj. til að hafa 
allt stjórnarfar sem veikast og koma á sem mestu 
öngþveiti, og kenna svo ykkur um allt saman, 
þegar óhöppin dynja yfir. — Það skipti engu 
máli, þó að við höfum öll ráð í hendi okkar, 
þrjá fimmtu hluta Alþ., rikisstj. og getum ráðið 
öllu, sem við viljum. Ef illa fer, skal ykkur, 
sein engu ráðið og við ætlum sérstaklega að eyði- 
leggja, ykkar sök skal allt verða, sem miður fer.

Golt dæmi um þetta er vinnustöðvun sú, sem 
nú er hér við höfnina. Þjóðviljinn segir í dag, 
að ameriska herstjórnin hafi tilkynnt, að hún 
muni taka uppskipun úr skipunum í sinar hend- 
ur i dag, ef vinna vcrði ekki hafin tafarlaust. 
í gær heyrðuð þið fulltrúa flokka ríkisstj. mikl- 
ast yfir því, að þeir gætu ráðið fram úr öllu sliku 
með frjálsum samningum við atvinnurekendur og 
verkamenn, — og þeir væru að gera það nú. En 
í dag segir svo Þjóðviljinn, að tilraunin haíi 
ekki borið árangur. Þegar þcir eru sjálfir búnir 
að espa alla upp í hið taumlausa kapphlaup, þá 
er framsóknarmönnum fyrst og fremst kennt um, 
að svona fer, gerðardóminum, sem þegar er af 
numinn, óg mönnunum, sem þeir sögðu í gær, 
að helzt mættu ekki koma nærri slikum samn- 
ingum og hafa ekki heldur gert það.

Það, sem hv. stjórnarsinnum gremst mest af 
öllu, er ekki það, að samvinna og samstarf getur 
ekki tekizt til að vinna gegn hættunum og upp- 
lausninni af hinu þjóðhættulega kapphlaupi um 
stríðsgróðann, sem öllum hugsandi mönnum er 
orðið fullkomið áhyggjefni, heldur hitt, að þeir 
skuli ekki geta gert Framsfl. meðábyrgan i þvi 
þjóðhættulega stjórnmálastarfi, sem þeir reka 
nú. Framsóknarmönnum er hins vegar alveg 
ljóst, að þeir eiga ekkert erindi um borð í hið 
dauðadæmda stjórnarskip, sem lætur reka beint 
upp í klcttana og á skerin framundan. Fram- 
sóknarmenn eiga ekki erindi í þá fleytu fyrri en 
þeim hefur tekizt að vekja þá, sem um borð 
eru, sýna þeim fram á hættuna og fá þá til að 
brcyta um stefnu og halda fleyinu á floti gegn- 
um ósjóina og áföllin, sem eru að ríða yfir. Þeir 
þekkja ábyrgðartilfinningu og starfhæfni þessara 
manna og flokka, ef kosningar eru á næstu grös- 
um, og þeir muna, liversu fór um samstarfið í 
vetur, er kosningar nálguðust, fyrst bæjarstjórn- 
arkosningar og siðan kosningar til Alþ., hversu 
forráðamenn Sjálfstfl. snerust eins og skoppara- 
kringlur i kringum höfuðmálin, sem leysa þurfti, 
sögðu eitt í dag og annað að morgni, höfnuðu 
stuðningi og ábyrgu starfi, til að svikjast siðan 
frá öllu næsta dag. Og hversu foringjar jafn- 
aðarmanna reyndu að sitja um tækifæri til að 
smeygja sér undan ábyrgð og „draga mann sinn 
út“ úr rikisstj., og létu loks leiðast til að heimta 
grunnkaupsliækkanir í kapp við kommunista, 
þótt þeir hefðu áður lýst þvi, meðan þeir áttu 
til rólega yfirvegun, að grunnkaupshækkanir 
væru ekki ósk verklýðsfélaganna og dýrtíðar- 
flóðið væri engum hættulegra en verkamönnum. 
Þetta er allt í fersku minni, og engir geta því 
siður talað um en þessir flokkar, svo að mark sé 
á því tekið, að hægt sé að vinna að öllu i sam- 
einingu og til bjargræðis, þrátt fyrir kosninga- 
hríð framundan. Enda lýsir taugaóstyrkur og 
hugarfar það, sem fram hefur komið hjá þess- 
um flokkum í umr. þessum, nægilega ljóst, að 
ég hygg, hve mikið mark er takandi á þessu hjali 
og blekkingum.

Og ef tekið er nærtækasta dæmið: Rufu ekki 
þessir flokkar samstarfið á siðast liðnum vetri 
og stofnuðu til ófriðar, eingöngu i þeim tilgangi 
að reyna að bæta flokksaðstöðu sína, með stjórn- 
arskrárbreyt? Eru slikir menn líklegir til að 
leggja flokkshagsmuni og flokkssjónarmið til 
hliðar i kosningum, ef fram fara, til að tryggja 
samstarf og treysta átök þau, sem gera þarf, 
til að einhverju af áföllum þeim, sem nú steðja 
að, megi verjast? Ég spyr og ætla engum þm. 
og cngum áheyranda minna sé ofraun að svara 
og draga réttar ályktanir.

Einn ræðumanna hér i gærkvöldi, hv. 4. lands- 
k., Aki Jakobsson, var að minnast á Frakkland, 
áður en hrunið kom þar. Vildi hann likja Fram- 
sfl. við einn merkan stjórnmálamann, Daladier, 
sem gerði síðustu tilraun til að sameina þjóð- 
ina og mvnda ábyrga stjórn, sem væri megnug 
að verjast utan að komandi hættum. En hauu 
gleymdi að minnast þar á hlutverk tveggja að- 
ila, sem grófu einkuin undan öllum slikum til- 
raunum: kommúnistana annars vegar, sem þá 
litu einkum til þess, að bandajag var þá roiUi
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Bússa og Þjóðverja, og höfðu linu samkvæmt 
því, — og auðmannaklíkurnar hins vegar, scm 
vildi líta á nazistana þýzku sem bandamenn 
sina, en ekki óvini. Báðir þessir aðilar unnu 
saman að því að híndra tilraunir með sterkt 
stjórnarfar. Baráttan innbyrðis var sett ofar 
baráttunni við hætturnar utan að, — og þvi fór 
sem fór.

Ég vona, að ekkert svipað sé að gerast bér. 
En óneitanlega vekur það marga menn til um- 
liugsunar, að kommúnistarnir liér styðja stjórn 
stríðsgróðamanna og auðmanna liér á landi, hafa 
allt ráð hennar i hendi sér og segja, að þeir 
geri það einkum til þess að viðhalda veiku stjórn- 
arfari og verjast þvi, að starfhæf og styrk stjórn 
geti myndazt. Til þess var innanlandsófriður 
hafinn og honum enn haldið við, þótt hætt- 
urnar utan að og innan að séu orðnar geigvæn- 
legar. — Og nú virðast helztu ráðstafanir þcssara 
flokka vera þær að reyna að koma af sér ábyrgð- 
inni af þvi, sem miður fer, afleiðingum veraa 
sinna, og kenna þeim um, sem þeir hafa tekið 
ráðin af og alvarlcgast vöruðu við þeim lciðuin, 
sem farnar hafa verið og farnar cru enn, og 
hafa neitað að hverfa inn á þær.

Þetta höfum við viljað benda þjóðinni á til 
athugunar, því að ekkert er hættulcgra en að 
ganga í blindni á háskalegri leið. Og ég hygg, 
þó að mér og okkui' framsóknarmönnum hafi 
ekki tekizt að skýra þetta eins og vert er, að 
ræðumenn úr stuðníngsflokkum rikisstj. hafi 
Ijósast sýnt með ræðum sinum, hver ábyrgðar- 
tilfinning rikir þar, live Ijós skilningur á hætt- 
um, hve einlægur vilji til samstarfs — og live 
auðnuríkt hugarfar til að gera það, sem skyldan 
býður og helzt má nú að gagni koma.

En ef sá skilningur fæst, skilningur á því, hvar 
meinsemdin er, sem nú er háskalegust íslenzku 
þjóðinni, þá mun þjóðin vissulega enn þá eiga 
bæði manndóm, þrek og vilja til að gera háska- 
öflin óskaðleg, en slíkt má vissulega ekki drag- 
a st lengi úr þvi, sem komið er.

Forseti (EmJ): Hv. þm. V.-Sk, fulltrúi Frarn- 
sfl, Sveinbjörn Högnason, hefur nú lokið máli 
sínu. Næstur tekur til máls fulltrúi Alþfl, hv. 
4. þm. Reykv, Stefán Jóh. Stefánsson.

Stefán Jóh. Stefánsson: Þó að þær útvaros- 
umr, sem nú fara fram, séu að forminu til 3. 
umr. í Nd. um stjórnarskrárbreytinguna eða kjör- 
dæmamálið, þá hafa umræðurnar að langminnstu 
leyti snúizt um það, heldui' beinzt að stjórn- 
málaviðhorfinu yfirleitt og ástandi og horfum 
í islenzkum þjóðmálum. Ég fyrir mitt leyti sé 
ekkert því til fyrirstöðu, að umræðurnar beinist 
aðallega inn á þær brautir, ekki sízt fyrir þær 
sakir, að stjórnarskrárbreyt. er raunverulega af- 
gr. á síðasta Alþ. og með kosningum þeim, sem 
fram fóru 5. júlí s.l. Ég mun því ekki í þessuin 
ræðum mínum víkja neitt sérstaklega að kjör- 
dæmamálinu og stjórnarskrárbreyt, en i stað 
þess að því, er skeð hefur á síðustu timum i 
stjórnmálunum, og að ástandi því, er það hefur 
skapað, og hvað gera eigi til úrlausnar.

Því mun enginn geta með rökúm neitað, að 
jnargs konar vandræði steðja nú að þjóðinni og

að útlitið sé að ýmsu leyti uggvænlegt, þólt um 
leið verði að viðurkcnna það, að það sé að mestu 
lcyti sök þeirra manna, er ráðið hafa stefnu 
og starfsaðferðum íslenzkra stjórnmála á síð- 
ustu tímum. En sárust eru sjálfskaparvitin.

Þvi fer viðs fjarri, að það sé rétt, sem hv. 1. 
þm. S.-M, Eysteinn Jónsson, hélt fram í ræðu 
sinni í gærkvöldi, að samþykkt stjórnarskrár- 
breytingarinnar hafi valdið sérstakri upplausn 
og ástandi. Þvert á móti hefur sú samþykkt 
orðið til þess, að hikað hefui' verið meira cn 
áður vai' að renna óheilla- og ofbeldisskeiðið á 
enda, og þau íhaldsöfl, er valdið hafa mestum 
miska síðustu tima, eru nú, uin skeið að minnsta 
kosti, tvístruð og dreifð og stungið er nú við 
fótum á óheillabrautinni, þótt seint sé, með því 
að afnema hin illræmdu og þjóðhættulegu gerð- 
ardómslög, eins og nú virðist sýnt, að gert 
verði. En annars virðist mér ræða þessa hv. þm, 
Eysteins Jónssonar, vera einn sár harmagrátur 
yfir því hvoru tvcggja, að stöðvaðar yrðu nú 
árásir löggjafans á mannréttindi verkalýðsins, og 
eins hinu, að Framsókn hefði nú ekki lengur 
liina sömu aðstöðu til þess að viðhalda rang- 
indunum og auka þau. En þess mun sízt saknað 
af réttsýnum og þjóðholium mönnum.

Það ci' bæði rétt og skylt að gera sér fulla 
grein fyrir því, hvar íslenzk þjóðfélagsmálefni 
eru nú á vegi stödd. Og þvi verður vissulega 
ekki neitað, að þar eru ástand og horfur sízt 
glæsilegar.

Við augum hvers heilskyggns manns blasa 
þrjár ömurlegar staðreyndir.

í fyrsta lagi er óhindrað f'lóð striðsgróða, er 
strevmir hömlulítið eða hömlulaust um hendur 
fárra manna og félaga — og það meira nú en 
nokkru sinni fyrr í sögu landsins.

I annan stað er hraðvaxandi dýrtíð, án nokk- 
urra verulegra eða áhrifaríkra úrræða til við- 
náms.

En þetta hvort tveggja hefui' leitt og mun 
vissulega, ef áfram lieldur á ógæfubrautinni, 
leiða til enn meiri verðbólgu og vandræða.

Loks eru, í þriðja lagi, fullkoinin vandkvæði 
á vinnumarkaðinum, misræmi í kaupgjaldi og 
hættuleg hópabarátta, er öðru hverju leiðir til 
vinnustöðvana, samtímis því, er skortur hefur 
skapazt á vinnuafli til nauðsynlegra framkvæmda 
og framleiðslu. En þetta þriðja atriði getur leitt 
til meiri þjóðfélagsvandræða en ficst annað og 
jafnvel orðið til þess, að erlent vald seilist tíl 
aukinna áhrifa á viðkvæmustu innanlandsmál 
okkar.

En af hverju stafa þá öll þessi vandræði?
Að því skai nú vikið. Stríðsgróðinn fór fyrst 

alvarlega að flæða yfir landið, þcgar kom langt 
fram á árið 1940, samtimis því, er verðlag nauð- 
synjavara tók að hækka hröðum skrefum. Lang- 
samlega mesti gróðinn stafaði af of ört hækk- 
andi verði sjávarafurða á útlendum markaði. Þá 
þegar, haustið 1940, var það lagt til af Alþfl, að 
lagt yrði útflutningsgjald á íslenzkar sjávaraf- 
urðir, er seldar voru með striðsgróða, og því 
fyrst og fremst varið til þess að greiða íslenzkum 
landbúnaðarframleiðendum verðlaun á vörur sin- 
ar, svo að unnt væri að hafa þær í lægra verði 
til neytenda. En þessai' tillögur voru algerlega
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hundsaðar af Sjálfstfl. og Framsfl. í stað þess 
rann gróðinn óskiptur í vasa tiltölulega fárra 
einstaklinga, samtímis því, sem verðlag hækkaði 
hröðum skrefum á ísienzkum framleiðsluvörum, 
en það varð til þess að hækka stórkostlega dýr- 
tíðina i landinu, en launþegarnir höfðu báðar 
hendur bundnar og fengu ckki einu sinni fullt 
álag á laun sín til samræmis hækkandi verðlagi, 
hvað þá að þeim veittist nokkurt svigrúm lil 
grunnkaupshækkunar. Með þessu var dýrtíðar- og 
stríðsgróðaasninn leiddur sameiginlega af Fram- 
sókn og Sjálfstfl. inn i íslenzkar stjórnmálalier- 
búðir. Og það var eklti látið þar við sitja. A- 
fram var haldið á þessari sömu braut af þess- 
um tveim flokkum, þrátt fyrir andóf og aðvar- 
anir Alþfl. Skattalög voru sett á Alþingi 1941. 
Utgerðarfyrirtæki höfðu áður búið við skatt- 
frelsi um skeið. I’essi skattalög voru, að þvi er 
silertir linkind og vettlingatök á striðsgróðanum, 
mótuð af Sjálfstfl. og Framsfl. Stríðsgróðaskatt- 
urinn var ákveðinn miklu lægri cn Alþfl. hafði 
gert tillögur um. Og liinir fyrrgreindu tvcir 
flokkar samþykktu í sameiningu, gegn atkvæð- 
um Albfl., að Ieyfa mestu striðsgróðafélögunum 
að draga frá skattskyldum tekjum sínum öll töp, 
sem orðið höfðu á rekstrinum frá því 1931. Mtð 
þessu var stríðsgróðanum beinlínis hrúgað á 
hendur fáeinna manna. Og ofan á allt þetta 
gerðu hinir tveir íhaldssömu efnamannaflokkar 
samtök sin á milli í niðurjöfnunarnefnd Reykja- 
víkur um það að hindra, að útsvör væru lögð 
jafnhá á stórútgerðina og vera bar og i sam- 
ræini við útsvarsstiga á öðrum. Bættust þar cnn 
álitlegar fúlgur við stríðsgróðann, sem lék ó- 
hindraður í vösum einstakra manna. Heimild, 
sem sett var í lögum vorið 1941 um útflutnings- 
gjöld á sjávarafurðum, sem seldar væru með 
stríðsgróða, var ekki notuð. Og svo komu loks 
skattalögin 1942. Sjálfstfl. og Framsfl. samein- 
uðust um það að leyfa striðsgróðafyrirtækjum 
að stinga skattiaust i vasa sinn 40% af ársafð- 
inum, og engar verulegar hömlur voru setíar 
um notkun og yfirráð varasjóðs þessara striðs- 
gróðafyrirtækja, en i þá mátti leggja % af hin- 
um skattfrjálsu tekjum. Og svo var sveitar- og 
bæjarfélögunum bannað að leggja nokkur út- 
svör á stríðsgróða yfir 200 þús. kr.

Allt voru þetta sameiginleg verk og athafnir 
Sjálfstfl. og Framsfl.

Þannig leyfðu þessir flokkar striðsgróðanum 
að flæða óáreittum til einstakra manna og félaga. 
Það er því vissulega ekki að ófyrirsynju, að það 
játningarandvarp stigur upp frá.Framsfl. i bréti 
hans frá 7. þ. m. til liinna flokkanna, þar sem 
sagt er orðrétt, „að enn hafi ekki orðið sam- 
tök um það að gera fullnægjandi ráðstafanir 
til að takmarka stríðsgróða einstaklinga á kostn- 
að almennings, svo sem nauðsyn ber til.“ En 
Framsókn hefði átt að sjá þetta áður, en ekki 
eftir að hún gerði bandaiag við Sjálfstfl. um að 
hrúga auðnum sem mest saman á liöndum fárra 
manna.

Verðiagseftirlitið, i höndum hv. fyrra þm. S.- 
M., Eysteins Jónssonar, og i samvinnu við Sjálf- 
stfl., hefur um leið verið næsta bágborið. Allt 
skipulag þess hefur verið á ringulreið og meiu- 
gallað og mótað af þeirri grundvallarskoðun

Alþt. 1942. B. (60. löggjafarþing).

einni, að aðeins þær vörur hefðu þýðingu fyrir 
dýrtíðina, sem skipta verulegu máli fyrir vísi- 
töluútreikninginn, en aðrar vörur mættu hækka 
eftir vild. Af þessu hefur leitt skefjalitla dýr- 
tíð, sem þó hvcrgi nærri kemur réttilega fram í 
verðvísitölunni. Dýrtiðin hefur flætt yfir landið 
án nokkurra röggsamlegra né réttlátra hindrana. 
Og aftur er það sök Framsóknar og Sjálfstfl.

En þegar þetta allt saman hefur sigið á ó- 
gæfuhlið, fyrir samstilitan tilverknað Framsfl. 
og Sjálfstfl., liafa verkalýðurinn og launastétt- 
irnar í iandinu verið svo að segja hundeltar, 
fyrst og fremst af Framsf'l. og undir forustu 
hans, en með fullkominni aðstoð Sjálfstfl. í her- 
búðum þessara tveggja flokka hefur rikt algert 
skilningsleysi, ef ekki fullur fjandskapur i garð 
þcssara stétta. Forustumenn Framsfl. töldu það 
dauðasynd, er verkamenn og launastéttirnar yfir- 
leitt fengu í ársbyrjun 1941 greidda fulla dýr- 
tíðaruppbót eftir verðvísitölu á laun sín. Það 
flökraði meira að segja að hv. þm. Str., Her- 
manni Jónssyni, eftir því, sem hann hefur sjálf- 
ur skýrt frá, að segja af sér, þegar þessir samn- 
ingar verkalýðsfélaganna náðust i ársbyrjun 
1941, svo þjóðhættulegt taldi hann, að launa- 
stéttirnar fengju alla dýrtíðaraukninguna uppi 
borna. En þegar ekki tókst að hindra þetta, var 
Framsókn samt ekki af baki dottin. Hv. fyrri 
þm. S.-M., Eysteinn Jónsson, gerði þrálátar til- 
raunir til þess vorið 1941 að fá lögfestan til- 
tölulega mjög háan launaskatt og hafði á tíma- 
bili tekizt að fá forustumenn Sjálfstfl. i lið 
með sér. Þó heppnaðist þetta ekki, vegna harðr- 
ar andstöðu Alþfl., en söm var gerð og vil.ji 
þeirra manna og flokka, er að þessu stóðu. Og 
enn var haldið áfram. Alþingi var kallað saman 
haustið 1941 í þvi einu skyni að reyna að knýja 
i gegn lög, er ráðherrar og stjórn Framsfl. áttu 
upptök að, þar sem binda átti allt kaupgjald 
og banna greiðslu hærri dýrtíðaruppbótar en 
fram kæmi þá um haustið i verðvisitöluútreikn- 
ingnum. Svo leit út fyrir um skeið, sem Sjálf- 
stfl. mundi cinnig hallast að framkvæmd þess- 
ara nýju árása á launastéttir landsins, og þó að 
ég lýsti yfir því í rikisstjórninni, eins og cg 
hafði raunar áður ert, þegar rætt var um launa- 
skattinn, að ef þessi lög yrðu samþ., mundi Al- 
þfl. slíta öllu samstarfi, þá hafði það engin 
Shrif. Framsfl. var reiðubúinn til þess að taka 
höndum saman við Sjálfstfl. einan, aðeins ef 
unnt væri að fá þessum málum framgcngt. Ekki 
var samheldnin talin þýðingarmeiri þá. En þó 
tókst Alþfl. að eyða þessu óþurftarmáli á hausl- 
þinginu 1941, og þáv. forsrh., hv. þm. Str., Her- 
mann Jónasson, baðst þá lausnar fyrir ráðuneyti 
sitt. Svo mikils þurfti þá við þurfa. En byrjað 
var þá aftur á nýjan leik, þvi að ekki hafði 
Framsókn enn gefið upp alla von um það, að 
hægt mundi að fá Sjálfstfl. til nýrra aðgerða 
gegn launastéttunum, er nýtt tækifæri gæfist, 
og þetta tækifæri kom um síðast liðin áramót, 
og vonir Framsóknar um aðstoð Sjálfstfl. létu 
sér ekki til skammar verða. Hin illræmdu gerð- 
ardómslög voru sett af þessum tveimur flokk- 
um í sameiningu í ársbyrjun 1942, en Alþfl. 
hvarf þá tafarlaust úr samstarfinu. — Fram- 
sókn hafði fengið sitt fram. Verkalýðsfélögin
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voru sett í Jagafjötra og þeim bannað að bæta 
kjör stéttar sinnar. Við sögðum það þá þegar 
Alþýðuflokksmenn, að slík þvingunarlög mundu 
ekki lengi standa og að launastéttirnar mundu 
hrista af sér þessa hlekki, sem á þær voru lagð- 
ir af skammsýnum og skilningslausum mönn- 
um. Og það hefur rætzt. Gerðardómslögin eru að 
hverfa úr sögunni. En allar tilraunir til setning- 
ar þessarar Jöggjafar og revnsla hennar um 
tæpra 8 mánaða skeið hefur orðið þjóðinni dýr- 
kcypt, en ætti um leið að vera lærdómsrík.

I’að ræður af likum, að allar þessar aðgerðir 
Framsfl. með aðstoð sjálfstæðismanna um meira 
cn cins árs skeið gegn verkalýðssamtökunum og 
launastéttunum hefur sízt orðið til þess að laða 
þær til samstarfs og sameiginlegra átaka með 
öðrum til lausnar aðsteðjandi vandamálum. 
I’vert á móti hefur það orðið til þess að skapa 
fullkomna og réttmæta tortryggni og andúð 
vcrkalýðsins gegn þeim mönnum og flokkum, 
sem ekki hafa séð annað ráð til bjargar en si- 
endurteknar árásir og ofríki á licndur launa- 
stéttunum. Þetta liefur fyrst og frcmst spillt 
öllum friði og samstarfi í íslenzku þjóðfélagi 
og leitt til misréttis, glundroða og upplausnar. 
Og víginu er með réttu lýst á hendur þeim mönn- 
um, er átt hafa upptökin og framkvæmdirnar 
að þcssum óhappa- og óhæfuverkum. Þeirra er 
ábyrgðin, hvernig komið er, þeirra manna og 
flokka, er frömdu ranglætið, en ekki þeirra 
manna, er þola hafa orðið ranglætið.

Það, sem ég nú hef rakið i stuttum dráttum, 
eru fyrst og fremst orsakir þess ástands, er nú 
rikir. Og um það munu flestir vera sammála, að 
ástandið sé ekki gott. Og þá er að reyna að bæta 
úr þvi. En það er skilyrði til þess, að það verði 
gert, að menn skilji og viðurkenni orsakirnar, 
sem til þess liggja. Alþfl. er það fullkomlega 
ljóst, að brýn þörf sé úrbóta og liverfa verði 
af leiðum ranglætis og misréttis. En leiðin til 
þess er allra sízt sú, að minni hluti þings og 
þjóðar kúgi meiri hlutann til þess að falla frá 
nokkurri lagfæringu á kjördæmaskipun landsins 
og hætta við að hafa fyrirhugaðar kosningar. 
Leiðirnar eru allt aðrar. Og Alþfl. er þess reiðu- 
búinn að ræða í sameiningu við aðra um þessar 
leiðir út úr ógöngunum.

Það er alveg bersýnilegt, að taka verður öðr- 
um tökum en gert hefur verið á stríðsgróðan- 
um. Það vcrður að taka hann meira en nokkru 
sinni fyrr úr umferð, bæði til eignar alþjóðar, 
og þá ef til vill að einhverju leyti að leggja 
liann til hliðar, til uppbyggingar og viðreisnar 
siðar. Það er einnig augljóst, að gera verður 
aðrar, rótta>kari og samfelldari ráðstafanir gegn 
vaxandi dýrtið og verðbólgu, og kemur þar til 
athugunar breytt skipulag á innflutningi lil 
landsins og dreifingu nauðsynjanna meðal al- 
mcnnings.

En það, sem mest á riður og ganga verður 
fyrir öllu, er allt annað og breytt viðhorf rikis- 
valdsins til vinnumálanna og verkalýðssamtak- 
anna. Hefur Alþfl. þar bent á leiðir með flutning 
þingsályktunartillögu á þskj. 14 um að leita 
samninga við verklýðssamtökin um kaup og kjör 
og allslierjar vinnumiðlun, og um undirbúning 
Iöggjafar um 8 stunda vinuudag og vinnuvernd.

Það er beinlinis lifsnauðsyn, að komizt vcrði að 
fullkomnum og frjálsum samningum við verka- 
lýðssamtökin yfirleitt um almenna, samræmda 
grunnlaunahækkun og 8 stunda vinnudag, þar 
sem því verður á nokkurn hátt komið við, og um 
leið miðlun á vinnu til nauðsynlegra framleiðslu- 
starfa og verklegra framkvæmda, um leið og 
keppt verði að því með löggjöf og samningum 
að bæta aðbúð og öryggi vinnustéttanna. Þessh' 
samningar þurfa að nást og nást sem allra fyrst 
til varanlegrar frambúðar. Að sjálfsögðu þarf og 
einnig að samræma og bæta um leið kjör opin- 
berra starfsmanna. Einnig þarf að koma á auk- 
inni samvinnu og gagnkvæmum skjlningi á milli 
bændanna í landinu og verkalýðsins yfirleitt, 
sem leiði til bættrar afkomu beggja aðila.

Það er ekki nokkrum vafa bundið, að fá verð- 
ur fullt samkomulag við verkalýðinn og iðn- 
stéttirnar yfirleitt til sameiginlegra átalsa um 
lausn vandamálanna. Fram hjá þvi verður ckki 
komizt, ef upplausn og misrétti á ekki að auk- 
ast i þjóðfélaginu, sem leiða kann til stórháska 
um afkomu og sjálfstæði þjóðarinnar. En til 
þess þarf að skipta um stefnu og leggja inn á 
nýjar leiðir, hverfa frá stefnu þröngsýni og mis- 
réttis gegn vinnustéttum landsins inn á leiðir 
réttlátrar skiptingar arðsins og bættrar afkoniu 
þjóðfélagsþegnanna yfirleitt. Það eru leiðir 
nýrra, aukinna og réttlátra skipulagshátta.

Um þessar leiðir vill Alþfl. ræða við aðra 
flokka og stuðla fyrir sitt leyti að nýrri, víð- 
tækari framkvæmd mála til breytinga og bóta 
fyrir þjóðarheildina og til öryggis sönnu sjálf- 
stæði þegna og ríkis.

Forseti (EmJ): Hv. 4. þv. Reykv., Stefán Jóh. 
Stefánsson, hefur nú lokið máli sínu, og tal- 
aði hann fyrir hönd Alþfl. Næstur tekur til máls 
hv. 1. Iandsk. þm., Sigfús Sigurhjartarson, sem 
talar af hálfu Sameiningarflokks alþýðu, sósial- 
istaflokksins.

Sigfús Sigurhjartarson: Herra forseti. Hátt- 
virtu hlustendur. Þegar Framsfl. fór þess á leit, 
að útvarpsumr. yrðu liafðar um þetta mál, mun 
það hafa verið ósk flokksins, að þær umr. yrðu 
um landsmál yfirleitt. Eg mun því ekki ræða 
mikið kjördæmamálið sjálft, cn láta mér að 
mestu nægja að staðhæfa einu sinni enn, að 
kjördæmamálið er útrætt mál og aðeins eftir 
formleg afgreiðsla þess á Alþ. Get ég þó ekki 
látið hjá líða að minnast með örfáum orðum á 
þá staðhæfingu .hv. 1. þm. S.-M. (EystJ), að 
fulltrúar þeirra flokka, sem að kjördæmamálinu 
standa, hafi náð kosningu þrátt fyrir kjördæma- 
málið, en ekki vegna þess. Sá liv. þm. hefur 
viljað láta í það skína, að fjöldi þeirra manna, 
sem greiddu þessum flokkum atkvæði sitt, hafi 
verið meira og minna andvígir kjördæmamálinu 
sjálfu. Hér i þingsölunum hefur þvi verið haldið 
fram, að þetta hafi gilt hvað Sósfl. snertir, og 
það liefur verið tilfært, að i kosningabaráttunni 
höfum við haldið því fram, að kosningarnar 
snerust einnig um önnur mál og stærri en kjör- 
dæmamálið. Það er rétt, að kosningarnar snerust 
um önnur mál en kjördæmamálið, en hitt er þú 
jafnrétt, að hver einasti kjósandi okkar vissi, að
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um leið og hann gekk að kjörborðinu til þess að 
kjósa Sósfl., þá greiddi liann um ieið atkv. með 
breyt. á kjördæmaskipuninni. Sama má segja um 
kosningar hinna flokkanna beggja, scm að kjör- 
dæmamálinu standa. Það er því ómótmælanlegt, 
að yfir 40 þús. alþingiskjósendur, eða r>í allra, 
sem atkv. greiddu við kosningarnar, voru með 
því, að kjördæmaskipuninni væri breytt. Og 
hæstv. Alþ. ber skylda til þess að framkvæma 
vilja þessara kjósenda.

Annað atriði, sem fram hefur komið í ræðum 
margra hv. þm., vil ég lítils háttar drepa á, það, 
að þessi breyt., sem gerð verður á kjördæmaskip- 
uninni, sé fyrst og fremst miðað við það að rýra 
valdaaðstöðu cins ákveðins stjórnmálaflokks í 
landinu, sem sé Framsfl. Þessu hefur verið haid- 
ið fram bæði af framsóknarmönnum og einnig 
sumum sjálfstæðismönnum. Þessar staðhæfingar 
beggja þessara flokka sýna aðeins, hversu fjarri 
þessir flokkar eru þvi að berjast á heilbrigðum, 
málefnalegum grundvelli. En rökin fyrir því að 
breyta kjördæmaskipuninni eru þau, að reynt sé 
að tryggja það svo sem verða má, að kjósendur 
hafi allir sama rétt til áhrifa á val fulltrúa til 
Alþ., livar sem þeir eru búsettir á landinu, að 
nienn i einu kjördæmi hafi ekki tvöfaldan, þre- 
faldan eða jafnvel fimmfaldan rétt á við menn á 
öðrum stað á landinu til fulltrúavals til Alþ. M. 
ö. o., þcgar fólkið flyzt frá einum stað til ann- 
ars á landinu, þá á með því að flytjast valdið íil 
áhrifa á skipan Alþ. Það má vera, að þetta verði 
til þess að draga úr völdum framsóknarmanna á 
Alþ., en slíkt á ekki að vera tilgangurinn og er 
ekki tilgangurinn fyrst og fremst með breyt. á 
kjördæmaskipuninni út af fyrir sig hjá þeim 
mönnum, sem hugsa á heilbrigðan hátt, eins og 
við sósíalistar gerum. Ef Framsfl. getur sýnt 
það, að þrátt fyrir kjördæmabreyt. komi hann 
jafnsterkur inn á þing eins og áður, þá á hann 
að vera það, og þá er það útrætt mál. En hv. 1. 
þm. S.-M. liefur haldið þvi fram og fleiri, að 
breyt. þessar á kjördæmaskipuninni muni alls 
ekki tryggja jafnrétti kjósendanna í landinu til 
þess að hafa áhrif á skipun Alþ., og þvi miður 
er þetta svo. Það hefur ekki verið búið svo um 
hnútana, að jafnrétti náist i kjördæmaskipun- 
inni, þó að þessar brcyt. verði samþ. Vel má 
vera, að svo skiptist fylgi flokka við kosningar, 
að jöfnuður náist milli flokka mcð þessari breyt., 
en trygging er ekki fyrir þvi.

Þá vil ég minnast á það atriði, sem oft er tal- 
að um, og það cr réttur dreifbýlisins. Það er rétt 
og eðlilegt, að mennirnir, sem búa í hinum 
dreifðu byggðum landsins, eigi fulltrúa á Alþ. 
En þeir menn, sem sækja sitt kjörfylgi þangað, 
eiga þá að vera menn, sem í raiin og veru eru 
fulltrúar dreifbýlisins, cn ekki embættismenn. 
Framsfl. telur sér það til gildis að vera fulltrúi 
dreifbýlisins hér á Alþ. Sú skipan ætti þá að vera 
á uin fulltrúaval þess flokks, að þm. hans væru 
búsettir þar, sem þeir eru í kjöri, þannig að fleiri 
en nú kæmu inn á þing af fulltrúum beint úr 
hinum starfandi stéttum landsins, bænda, sjó- 
manna, iðnaðarmanna og verkamanna. Þetta 
mundi tryggja rétt dreifbýlisins og stéttanna i 
landinu. Og þetta mun frekar verða með því, að 
breytt sé kjördæmaskipuninni í fullkomnara horf.

Framsfl. liefur kosið við þessar umr. að benda 
frekar á annað mál heldur en kjördæmamálið, 
sem sé verðbólguna, sem vex dag frá dcgi, og 
þann voða, sem af henni getur stafað. Og fram- 
sólsnarmenn hafa sagt við okkur: Þetta ástand er 
ákaflega ægilegt, og þörfin á úrbótum er ákaf- 
lega brýn. — Og þeir hafa talað um, að allir 
flokkar cigi að leysa þennan vanda. Og þeir hafa 
sagt: Við skulum vera með í að leysa þennan 
vanda, ef þið svikið kjördæmainálið. Þetta er 
flokkur, sem hælír sér af því að vera ábyrgasti 
flokkur hinna ábyrgu. Hann segist vilja hjálpa 
til að afstýra hættum, en gerir þetta að skilyrði, 
að misrétti í skipan Alþ. haldist.

En i samliandi við verðbólguna spyrjum við: 
Hverjar eru orsakirnar? Hv. framsóknarmenn og 
sjálfstæðismenn tala sífellt þannig eins og orsök- 
in sé aðeins ein: Kröfur verkamanna og annarra 
launtaka um bætt kjör. Þetta er vægast sagt á- 
reiðanlega visvitandi fölsun raka. Orsökin cr 
hinn gifurlegi stríðsgróði, sem safnazt hefur á 
hendur tiltölulega fárra manna í þjóðfélaginu. 
Og spvrji menn um orsakir hinnar vaxandi verð- 
bólgu, þá eru þær það, að þegar kaupgeta manna 
cykst gífurlega, eiga þeir erfitt með að ávaxta 
fé sitt og vilja koma því í fasteignir og fram- 
leiðslu. Og leiðin er að bjóða i fasteignir, hús, 
jarðir og framlciðslutæki hærra og hærra, áu 
alls tillits til þess, hvað eiginlega borgar sig. Allir 
vita, að liúsverðið hér í Reykjavík liefur þre- 
faldazt, ferfaldazt eða jafnvel fimmfaldazt, síð- 
an stríðið hófst, án þess að viðskiptagrundvöllur 
sé til fyrir þeirri hækkun. En það, sem er cr- 
sök þessa, er, að við höfum stríðsgróðann, sem 
þcir, sem hafa hann í liöndum, vilja leggja í 
fasteignir, en ekki liggja með rentulausa pen- 
inga. Þess vegna sprengja þeir verðið upp úr 
öllu valdi. Þess vegna fella þeir gildi pening- 
anna. Enn fremur þurfa þessir menn á vinnu- 
krafti að halda i stærri stíl en nokkru sinni fyrr, 
og við það bætist, að til landvarna er nú mikið 
spurt eftir vinnuafli. Afleiðingin verður sú, að 
eftirspurnin verður meiri en framboðið, og þá 
skapast þar eins og annars staðar verðhækkun, 
af því að menn bjóða liærra og liærra í vinnu- 
aflið og kaup hækkar hröðum skrefum sem af- 
leiðing vcrðbólgunnar, en ekki orsök hennar. 
Þegar við á þennan hátt gerum okkur grcin 
fyrir þvi, hver er liin raunverulega orsök vcrð- 
bólgunnar, þá er að lita á, með hvaða ráðum 
Framsfl. og Sjálfstfl. vilja mæta þessum mikla 
vanda. Þeir hafa viljað það með aðeins einu, 
með því að halda kaupi verkamannastéttarinnar, 
sem er lægst launuð allra stétta, niðri. Næsta 
dæmið um þetta er setning gerðardómsl., sem 
voru sett með bróðurlegu samstarfi þessara 
beggja flokka. Þessi 1. áttu, eftir því sem þeir 
sögðu, að draga úr hættu verðbólgunnar, en 
gerðu það eitt að fjötra hendur verkalýðsins í 
baráttunni fyrir bættum kjörum. Þegar striðs- 
gróðinn hefur myndazt i landinu, hefur verka- 
lýðurinn borið skarðan lilut frá borði; meðan 
hvarvetna i heiminum er ákveðinn 8 stunda 
vinnudagur, er hér hafður 10 stunda vinnudagnr 
með þvi kaupi, að ekki er hægt að lifa af sæmi- 
legu lífi. En kröfur verkalýðsins nú eru 8 stunda 
vinnudagur og að það kaup verði greitt fyrir þá
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vinnu, að liægt sé að lifa af sómasamlegu lífi. 
Þetta á að dómi framsóknarmanna og sjálfstæð- 
ismanna, að skapa verðbólgu. En það eru blekk- 
ingar — og þvi miður vísvitandi. Það, sem verka- 
lýðurinn vill koma fram nú, er, að verkamenn 
nái rétti sinuin og stríðsgróðinn dreifist á nokk- 
uð fleiri hendur en að undanförnu liefur verið.

Hv. 1. þm. S.-M. spurði um það, hver væru 
okkar ráð til þess að afstýra liættunni af verð- 
bólgunni. Þessu vil ég svara því, að að sjálfsögðu 
verður að taka stríðsgróða einstaklinganna úr 
umferð og þeirra eign í eigu alþjóðar. Það er 
fyrsta og óumflýjanlegt skilyrði til þess að hægt 
sé að stöðva verðbólguna, að stríðsgróðinn sé tek- 
inn af þeim mönnum, sein hann hefur safnazt til. 
Og hvernig á að gera það? Til þess eru margar 
leiðir, og við sósíalistar erum fúsir til að ræða 
þær. Ein leiðin, sem virðist ekki liggja fjarri, 
er að taka alla utanríkisverzlunina í hendur 
ríkisins og þar með láta ríkið fá yfirráð yfir 
þeim mikla gróða, sem flýtur inn í landið gegn- 
um utanríkisverzlunina. Annað virðist líka liggja 
nærri, að taka undir opinbert eftirlit eða jafn- 
vel opinberan rekstur stærstu atvinnutækin, sem 
mestan stríðsgróða hafa myndað, togarana. Þetta 
eru aðeins nokkrar leiðir af þeim, sem hægt er 
að fara. Aðalatriðið er, að takmarkið náist, að 
stöðva myndun stríðsgróðans í höndum einstakra 
manna. Það er ekki hægt að krefjast þess af 
verkamönnum, að þeir sitji rólegir og leggi hend- 
ur i skaut og fái ekki rétt sinn fram, meðan 
stríðsgróðinn er látinn flæða eins og verkast 
vill til einstakra manna. En þegar stríðsgróðinn 
liefur verið tekinn úr umferð, ber okkur að 
snúa okkur að því að skipuleggja vinnuaflið í 
landinu A sem skynsamlegastan hátt. Hér eru 
hundruð manna, e. t. v. þúsundir manna, sein 
stunda óþarfa atvinnu. En vinnuaflið á að nota 
til framleiðslustarfa, því að fyrst og fremst 
eigum við að tryggja það, að framleiðslan gangi 
sinn gang. Það ber einnig í'ð efla skilning þjóð- 
arinnar á þvi, að það strið, scm nú er háð i 
heiminum, er líka okkar stríð. Það er barizt um 
okkar framtíð sem einstaklinga og þjóðar. Og 
okkur her að efla skilning þjóðarinnar á því, að 
sigur bandamanna er okkar sigur. Þess vegna 
eigum við ekki að líta með kæruleysi á þær 
landvarnir, sem hér eru unnar. Við eigum að 
kenna þjóðinni að leggja eitthvað á sig fyrir 
þær. En það verður svo hezt gert, að verkalýðn- 
uin verði veittur sinn réttur og aðrar þær ráð- 
stafanir gerðar, scm ég nú hef gréint.

Hv. 1. þm. S.-M. (EystJ) sagði, að menn verði 
að hafa Jirek til þess að yfirgefa flokka, sem 
hafi brugðizt þeim. Það er rétt, menn eiga að 
hafa þrek til þess að yfirgefa slíka flokka. Ég 
bið þjóðina að líta á framkomu Framsfl., þess 
flokks, sem á sinum tíma byggði hús sitt á 
grundvelli samvinnustefnunnar og vildi jafna og 
bæta kjör manna, flokks, sem berst nú fyrir því 
að halda við óréttinum í kjördæmaskipuninni, 
flokks, sem vildi kalla sig flokk liinna vinnandi 
stétta, en skilur ekki lengur, hver hætta stafar 
af striðsgróðanuin og lítur á það sem bjargráð 
að halda niðri kaupi verkalýðsins. — Sjálfstfl. 
tekur þessum flokki ekki í neinu fram, nema 
hann virðist skilja ofurlítið í máli valdsins, að

verkalýðurinn er nú það vald, sein taka verður 
tillit til. Já, menn eiga að liafa kjark til þess að 
yfirgefa flokka, sem hafa brugðizt þeim. Ég bið 
ykkur, góðir hlustendur, að athuga alvöruna i 
þessum orðum. Ég bið ykkur að gera upp við 
ykkur, hvort það er ekki FramsfL, sem hefur 
brugðizt ykkur.

Forseti (EmJ): Hv. 1. landsk. þm. (SigfS) 
liefur nú Iokið máli sínu. Hann talaði af hálfu 
Sósfl. Nú hefst síðari umferð, og byrjar nú 
liæstv. forsætisráðherra, Ólafur Thors, og talar 
af hálfu Sjálfstfl.

Forsrh. (Ólafur Thors): Herra forseti! Ég gct 
að sjálfsögðu ekki á þeim fáu mínútum, sem ég 
hef til umráða, vikið nema að örlitlu leyti að 
ummælum þeim, sem fallið hafa hér i garð Sjálf- 
stfl. Ég mun beina skeytum mínum að þeiin 
flokki, sem stofnað hefur til úlfúðar gegn Sjálf- 
stfl. i þessu máli. Það er ekki oft, að við hv. þm. 
V.-Sk. (SvbH) og ég erum sammála. Nú er undan- 
tekning frá því. Það mátti glögglega greina, 
hvernig honum hefur sviðið undan ræðum þeirra 
hv. þm. A.-Húnv. (JPálm) og hv. 11. landsk. þm. 
(GTh). Þetta er játning þessa manns um það, að 
téðir flokksbræður mínir hafa sorfið fast að 
FramsfL, enda eru ræður beggja rómaðar.

Hv. þm. V.-Sk. bar það á hv. þm. A.-Húnv., að 
i tveimur greinum hefði hann farið með ósann- 
indi. Báðar þessar staðhæfingar hv. þm. V.-Sk. 
eru með öllu rangar. Það er rétt, sem hv. þm. A.- 
Húnv. sagði, að í umr. í Sþ. um síldarmjölsverð- 
ið bar ríkisstj. fram, að verð síldarmjölsins væri 
haft 20.00 kr. lægra heldur en það er á erlendum 
markaði, og þá lét hv. þm. Str. (HermJ), fyrrv. 
forsrh., sér fátt um finnast og kallaði það mjög 
ómerkilegt mál, sem tæplega tæki að ræða á Alþ. 
En þó að ég léti undir höfuð leggjast að minnast 
á það þá, er það satt, sem hv. þm. A.-Húnv. sagði 
varðandi afstöðu Sjálfstfl. í þessu máli. í fyrra 
lét þessi hv. þm. sildarmjölsverið til bænda fara 
úr 32 kr. upp í 43 kr. pokann, og þá var þó miklu 
lægra verð á vinnuaflinu og afurðunum heldur en 
nú er. En þetta er venjulegt, að ef við sjálf- 
stæðismenn minnumst á hagsmunamál bænda, þá 
rýkur þessi hv. þm. (SvbH) upp á nef sér, eins 
og enginn megi koma nálægt málum bænda nema 
hann. En hann verður að sætta sig við það, hvort 
sem honum líkar betur eða verr, að við sjálf- 
stæðismenn berum hag bænda fyrir brjósti.

Hitt atriðið, sem hv. þm. A.-Húnv. talaði um, 
er líka rétt. Ég fór fram á Jiað við Kristjón 
Iíristjónsson, að hann tæki sæti i sáttanefnd af 
hálfu Framsfl. Hann slirifaði mér bréf og visaði 
til flokks síns. Ég skrifaði þá tafarlaust form. 
Framsfl. bréf þessa efnis, en við þvi hefur ekkert 
svar fengizt. Þetta gerðist í gær. Það er því allt 
rétt, sem hv. þm. A.-Húnv. hefur sagt í þessu 
efni, og þessi þm. Framsfl. hefur orðið ber að 
ósannindum í þessu, og hefur flokkurinn þar upp 
skorið eins og hann hefur niður sáð. Hlutur lians 
er eins og efni standa til. [Niðurlag ræðunnar 
vantar frá innanþingsskrifara.]

Sveinbjörn Högnason: Herra forseti! Góðir á- 
heyrendur! Mér þykir vænt um að hafa áorkað
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því, að hæstv. forsrh. kæmi fram og sannaði 
þjóðinni, að hann væri ekki alveg sofnaður á 
verðinum. En það munu menn hafa haldið, að 
væri, ekki sízt hér i hv. d., þar sem ekkert lief- 
ur heyrzt i honum um þetta mál.

Hæstv. ráðh. sagði, að það væri leiðinleg ó- 
menning að viðhafa illt orðbragð. En hvernig 
var hans eigið orðbragð? Er hægt að fella harð- 
ari dóm um sjálfan sig en hæstv. ráðh. gerði um 
leið og hann nefndi rosta, ofsa, sérréttindakliku, 
eigin hagsmuni? Hverjum dettur ekki hann i hug, 
þegar þessi orð eru nefnd? Er til meiri sérrétt- 
indaklika en Kveldúlfur eða meiri rosti og ofsi 
en ráðh. beitir, þegar hann er að verja eigin 
hagsmuni þeirrar klíku?

Hæstv. ráðh. spurði og vildi, að ég svaraði 
því, með hvaða valdi hefði átt að halda uppi 
gerðardómsl., lögregluvaldi eða ihlutun erlends 
hervalds. Þekkir hann engin önnur úrræði til 
bjargar? Ég hefði haldið, að fyrsta skylda hans 
væri að beita skynsamlegum úrræðum, en það 
hefur hann svikizt um að gera. Það þurfti t. d. 
að hafa fullt vald á innflutningnum og því, 
hvernig opinberum framkvæmdum væri hagað, 
og það þurfti að koma í veg fyrir, að mikill hluti 
þess vinnuafls, sem fyrir hendi er, færi i ónyt- 
söm störf.

Ég held, að það sé ekki fleira, sem máli skipt- 
ir, sem ég þarf að svara hæstv. ráðh., en vil 
svara hv. 11. landsk. þm. nokkrum orðum. Hann 
sagði, að Framsfl. hefði viljað fjölga þm. í Rvík 
upp í 8, en hann gleymdi að geta þess, að Fram- 
sf'I. vildi þá, að uppbótarþingsætin 11 yrðu af- 
numin, enda eru þau hin mesta meináta, sem við 
búum við í þessum efnum. Það veit hver maður, 
að þessir 11 þm. lenda mest á mesta fólksfjöld- 
anum.

Hv. 4. þm. Reykv. var að tala um, að það þyrfti 
að taka stríðsgróðann úr umferð, en hann gætir 
þess ekki, að skattarnir samkv. till. Framsfl. 
voru miklu hærri en eftir till. Alþfl. 1941. Það 
er líka skrítið að heyra þennan hv. þm. hrópa um 
ranglæti, ef ekki verði grunnkaupshækkun, sama 
manninn, sem sagði í vor, að til slíks kæmi ekki, 
enda væri enginn áhugi fyrir því.

Umr. þessar hafa verið lærdómsrikar, þvi að 
þær hafa leitt i ljós, að allt er að ske, scm við 
framsóknarmenn sögðum fyrir. Hv. þm. V.-ísf. 
lýsti þessu réttilega i gær, þegar hann sagði, að 
sagt væri, að þriggja mánaða stjórn Sjálf'stfl. 
hefði tekizt að gera að engu þriggja ára starf 
Framsfl. Hv. þm. meinti, að ekki hefði það starf 
verið mikið, úr því að svo vel hefði tekizt að 
rifa það niður. En þar skjátlaðist hv. þm., enda 
vcit hann það eins og við öll, að það tekur lengri 
tíma að byggja upp en að rifa niður. Eyðingar- 
öflin eru stórvirk. Sprengjur hv. þm. V.-ísf. og 
flokksmanna hans hafa verkað í bili, og óhappa- 
menn munu þeir verða kallaðir. Hitt er ósenni- 
legt, að þær sprengjur hafi áhrif til frambúðar, 
þegar fólkinu lærist að varast þær. Það var verið 
að reyna á varnarstyrk sveitanna, áður en loka- 
árásin yrði gerð. Það er auðsætt, að hugsað er til 
áframhaldandi sóknar, og hvar eru nú yfirlýs- 
ingar Sjálfstfl. og Alþfl. frá þvi þegar þjóðstj. 
var mynduð 1939? Þá sagði núv. forsrh., að það 
þyrfti að fórna öllum flokkshagsmunum. Eru

þessir menn ekki hættulegir þjóðinni, sem enn 
krefjast kosninga, eingöngu vegna flokkshags- 
muna? Framsfl. mun aldrei hræðast það að leggja 
mál sitt fyrir kjósendur. En baráttan á að hætta 
og starfið að hefjast. Þetta er krafa Framsfl. og 
allra hugsantfi og gætinna manna á fslandi nú.

Finnur Jónsson: Mér virðist þurfa meira en 
meðal blygðunarleysi til þess að koma fram fyrir 
alþjóð eins og hv. þm. V.-Sk., Sveinbjörn Högna- 
son, gerði og eins og hv. 1. þm. S.-M., Eysteinn 
Jónsson, hefur gert og ásaka alla aðra flokka en 
Framsfl. fyrir það, hvernig komið er í dýrtíðar- 
málunum og vinnumálunum í landinu. Framsfk, 
sem þessir tveir þm. sitja hér á þingi fyrir, hefur 
þó einmitt átt ráðh. dýrtíðarmálanna, frá þvi að 
ófriðurinn hófst og þangað til nú fyrir þremur 
mánuðum, og þessi ráðherra, hv. 1. þm. S.-M. 
(EystJ), rækti starf sitt þannig, að í stjórnartíð 
hans óx dýrtiðin örar hér á landi en í nokkru 
öðru landi álfunnar og það án þess, að nokkur 
grunnkaupshækkun færi fram á þeim tíma. Hann 
hefur sjálfur met allra ráðh. i aukningu dýrtið- 
arinnar, þótt hann kasti steinum að öðrum. Á- 
stæðan fyrir þessari öru dýrtíðarhækkun var að 
mestu leyti sú, að þessi fyrrv. ráðh. og flokkur 
hans sáu aldrei nein önnur ráð gegn dýrtiðinni 
en þau að krefjast þess, að launum verkamanna 
yrði haldið niðri með lögum. Þessi ofsókn Fram- 
sfl. náði hámarki með gerðardómsl. Glundroðinn 
í dýrtíðarmálunum stafar fyrst og fremst af þvi, 
að Framsfl. gekk í ríkisstj. erindi stríðsgróða- 
manna, sveik vinstri stefnuna í landinu, sveikst 
um að taka stríðsgróðann af milljónerunum, en 
gerði í stað þess allt, sem hann gat, til þess að 
velta þunga dýrtíðarinnar yfir á almenning.

Sjálfstfl. tók þessari íhaldsstefnu Framsóknar 
fegins hendi, og ef Alþfl. hefði eigi talið tíma- 
bært að bera fram frv. um réttlátari kjördæma- 
skipun, mundi samvinna þessara flokka um að 
kaupkúga launastéttirnar hafa haldið áfram. 
Sjálfstfl. er Framsfl. samsekur um glundroðann 
og vandræðin í dýrtíðarmálunum. Það má telj- 
ast eðlilegt, að Sjálfstfl. sem íhaldsflokkur með 
alla stríðsgróðamennina innan sinna vébanda slái 
skjaldborg um stríðsgróðann, en af hálfu Fram- 
sfl. cru aðgerðir hans í dýrtiðarmálunum og að- 
gerðarleysi hans gagnvart striðsgróðanum, með- 
an hann sat í ríkisstj., svik við kjósendur hans. 
Samvinna þessara flokka í ríkisstj. var hættulcg 
alþýðu til sjávar og sveita.

Af öllum þeim umr., sem fram hafa farið í 
blöðum, útvarpi og á þingmálafundum, ætti öll- 
um kjósendum að vera ljóst orðið, hvernig kjör- 
dæmamálið og gerðardómsfrv. voru tvinnuð 
saman.

Með kjördæmaskipun þeirri, sem gildir, þangað 
til breyt. þær, er síðasta Alþ. samþykkti á stjskr., 
hafa verið staðfestar, hefur Framsfl. getað ráðið 
óeðlilega miklu um úrslit mála, miðað við tölu 
kjósenda sinna. Úr þessu verður nokkuð bætt 
með þeim breyt. á kjördæmaskipuninni ,er nú 
verða gerðar. Þetta mikla vald Framsfl., miðað 
við kjósendatölu, gat verið þolandi, á meðan 
Framsfl. misbeitti því ekki til þess að koma frain 
málum, sem mikill meiri hl. kjósenda var and- 
stæður, cn þegar Framsfl. tók það ráð ásamt
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Sjálfstfl. að setja hin svonefndu gerðardómsl., 
þvert ofan í hagsmuni og vilja verkalýðssamtak- 
anna, var með öllu óverjandi að láta honum 
haldast lengur uppi að hafa meiri umráð en 
kjósendatala hans leyfði urn úrslit mála á Al- 
þingi. Með gcrðardómslögunum sámeinuðust i- 
haldsöflin í Framsfl. og Sjálfstfl. um hreinar of- 
heldisráðstafanir gegn verkalýðnum og launa- 
stéttunum. Þessi lög litu út fyrir að vera upphaf 
kúgunarherferðar, sem enginn gat séð fyrir um, 
hvert leiða mundi. Forsprakkar þessara flokka 
voru hreyknir af gerðardómslögunum ok keppt- 
ust við að lofa þau. Lögin voru sett þrátt fyrir 
aðvaranir Alþfl. og þvert ofan í alla samninga 
um samvinnu í rikisstj. Ráðh. Alþfl. var, svo sem 
kunnugt er, beittur þeim fantabrögðum, að hon- 
um var neitað að gera grein fyrir afstöðu sinni 
í útvarpi 8. jan. s. 1. Hrifning forustumanna 
Sjálfstfl. og Framsfl. yfir þessu fóstri sínu átti 
sér engin takmörk. Núverandi forsrh., Ólafur 
Thors, lét svo um mælt í útvarpsræðu frá Al- 
þingi 11. marz 1942, að Alþfl. hefði flutt rang- 
færslur og blekkingar um gerðardómslögin, — 
„þessa löggjöf, sem þó áreiðanlega verður, þegar 
fram líða stundir, talin merkasta löggjöf siðari 
ára og sú lagasetning, sem öllu öðru fremur 
stefni að því að bægja vá frá dyruin verkamanna 
og annarra launastétta landsins."

Enn fremur var þessi sami hæstv. ráðh. hæst- 
ánægður með undirtektir almennings undir þessa 
lagasetningu og sagði i þessari sömu ræðu: „and- 
staðan gegn 1. hefur farið þverrandi með hverj- 
um degi“. Svona var framsýni og hyggindi þessa 
ráðh. Þáv. forsrh., Hermann Jónasson, sagði, að 
hækkun kaupgjaldsins væri þjóðarhætta, sem 
hann ætlaði að afstýra með þessari dæmalausu 
lagasetningu.

Hnífurinn virtist ekki ganga á milli ihaldsafl- 
anna í þessum tvcimur flokkum i þessu máli. 
Það var augljóst, að ætlunin var að koma með 
þeim i veg fyrir, að alþýða manna, verkamenn, 
bændur, iðnaðarmenn, sjómenn og aðrar launa- 
stéttir, fengju hag sinn hið minnsta bættan, á 
sama tíma og milljónirnar runnu í vasa ein- 
stakra manna. Ég minnist þess, að þáv. forsrh, 
(HermJ) fór i þingræðu mörgum orðum um það, 
live fráleitt það væri, að almenningur gæti gert 
sér nokkra hugmynd um að bæta kjör sín á 
stríðstímum, sbr. og nál. hans á þskj. 66 á þessu 
þingi. Þessi afturhaldssemi Framsfl. kom Sjálf- 
stfl. í góðar þarfir, þó að hann hafi nú látið 
síga undan þunga launastéttanna með kaupkúg- 
unarkröfurnar og sé að því leyti, af sinni eigin 
valdanauðsyn, skárri en Framsfl., sem enn heldur 
fast við kaupkúgunarkröfur sínar. Sjálfstfl. tók 
íhaldsöflin í Framsfl. i þjónustu sina.

Örlög launastéttanna virtust ráðin. Þá tók Alþ- 
fl. það ráð að koma fram með till. um réttlátari 
kjördæmaskipun, bæði vegna þess að hentugur 
timi virtist til þess að koma málinu fram, vegna 
kosninga þeirra, er fyrir lágu, og til þess að 
sprengja hina þjóðhættulegu ofbeldis- og kúgun- 
ai^tefnu ihaldsaflanna i Framsfl. og Sjálfstfl. í 
sundur. Og þetta tókst. Kúgunarráðstafanirnar, 
sem átti að framkvæma til þess að halda uppi 
gerðardómslögunum, runnu út í sandinn. Vopna- 
sendingin, sem fyrrv. forsrh. (HermJ) hafði

pantað, vélbyssurnar, táragasið og skammbyss- 
urnar, voru ekki notaðar. Gerðardómslögin kom- 
ust að vísu fram á Alþingi, en þau voru brotin 
gersamlega niður, eins og Alþfl. hafði sagt fyrir, 
að verða mundi. Með gerðardómslögunum voru 
verkalýðsfélögin svipt öllum rétti, sem þau höfðu 
samkvæmt lögum. Þau voru sett út fyrir lög og 
rétt. Þetta er stærsta synd, sem höfundar gerð- 
ardómslaganna hafa drýgt í opinberum málum. 
í stað skipulagsbundinna verkalýðsfélaga, sem 
berjast fyrir rétti meðlima sinna á löglegan hátt 
og þannig, að hcildarsamningar fáist og vinnu- 
friður til lengri tíma, tíðkast hinn svonefndi 
smáskæruhernaður. Hver vinnuhópur, svo að 
segja, hefur sín sérstöku kjör. Samningum er 
sagt upp með 7 daga fyrirvara eða fyrirvaralaust, 
og í þeim er ckkert öryggi, hvorki fyrir verka- 
manninn, atvinnurekandann né þjóðfélagið. 
Þetta er árangurinn af gerðardómslögunum, sem 
samsteypustjórn Framsfl. og Sjálfstfl. vænti sér 
svo mikils af. Alþfl. sagði þetta fyrir, að svona 
mundi fara. Hann barðist eins og hann gat gegn 
því að þessi löggjöf yrði sett, og nú er orðið 
deginum ljósara, að allt hefur farið eins og Alþ- 
fl. sagði fyrir um. Má í því efni vitna til rök- 
studdrar dagskrár, er þm. Seyðf. (HG) flutti við
1. umr. gerðardómsl. á Alþingi 12. marz 1942. Hun 
er svo hljóðandi:

„Þar sem bráðabirgðalögin um gerðardóm í 
kaupgjalds- og verðlagsmálum, sem leitað er 
staðfestingar á með frv. þessu, eru ekki sett á 
þingræðislegan hátt, svipta verkalýðsfélögin og 
launastéttirnar yfirleitt sjálfsögðum, löghelguð- 
um samningsrétti, valda stórkostlegu þjóðfélags- 
legu misrétti, spillá vinnufriði og eru áhrifalaus 
gegn dýrtíðinni, telur deildin rétt að vikja frv. 
frá umr. þegar á þessu stigi og tekur fyrir næsta 
mál á dagskrá."

Mtð greiddu atkv. Alþfl. og kommar í Nd.
Enn fremur get ég i þessu sambandi vitnað til 

niðurlags í nál. minni hl. allshn. Nd., frá full- 
trúa Alþfl. í allshn., dags. 24. marz s. 1. Þar segir:

„Þegar rikisstjórnin loks tekur rögg á sig, 
ræðst hún ekki á dýrtíðina, lieldur kaupgjaldið. 
Hjá henni snýst baráttan ekki gegn dýrtíðinni, 
heldur gegn launastéttunum. Innflutningur cr- 
lends gjaldeyris, sem keyptur er óeðlilega háu 
verði, hefur ásamt úrræðaleysi ríkisstjórnarinn- 
ar i dýrtíðarmálunum skapað ástand, sem áður 
en varir veldur vandræðum. Ohemju auður hefur 
á skömmum tíma safnazt á hendur örfárra 
manna. I stað þess að taka þennan stríðsgróða 
og nota hann til dýrtíðarráðstafana og jafu- 
framt leyfa honum að nokkru leyti að dreifast 
út á meðal almennings í hækkuðu kaupgjaldi og 
bættum kjörum almennings, hefur ríkisstjórnin 
tekið upp í frv. þvi, er fyrir liggur, þá óheilla- 
vænlegu stefnu að láta stríðsgróðann halda á- 
fram að renna til milljóneranna með því að 
banna ahnenningi að bæta kjör sín, samhliða 
því sem verðlagseftirlit hennar er hik eitt og 
kák, sem eigi kemur að gagni. Frv. það, er fyrir 
liggur, miðar að því að lögfesta þessa stefnu, 
sem jafnvel á friðartímum væri óréttlát og skað- 
leg, en á ófriðartímum leiðir til glötunar.“

Þessi ummæli um gerðardómslögin þurfa engra 
skýrlnga við. Gerðardómslögin hafa verið í gildi
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siöan 8. jan. s. 1. Þau hafa komið af stað slíkuni 
glundroða, óréttlæti og vandræðum i öllum kaup- 
gjalds- og vinnumálum, að slíks eru engin dæmi 
til áður hér á landi. Nú leggur Sjálfstfl. til, að 
þessi merkasta löggjöf síðari ára, eins og hæstv. 
forsrh., Ólafur Thors, komst að orði, verði af- 
numin sem allra fyrst. Verkalýðurinn liefur, 
undir forustu Alþfl., hrundið þessari stórskota- 
árás á mannréttindi alþýðunnar. Arás þessi var 
hættuleg, en hún hefði þó orðið enn hættulegri, 
ef Alþfl. hefði eigi tekizt að kljúfa íhaldsöf'lin í 
Framsfl. og Sjálfstfl. sundur með kjördæmamál- 
inu. Vinnst tvennt við það. Hið fyrra var, að 
gerðardómslögin verða afnumin fyrr en ella, og 
hið síðara réttlátari kjördæmaskipun. Hvort 
tveggja er mikils um vert.

Gerðardómslögin voru orsök þeirra vandræða, 
ranglætis og glundroða í kaupgjalds- og vinnu- 
málum, að til fullrar upplausnar hlaut að leiða 
innan skamms. Nú verða þau afnumin. Nú geta 
verkalýðsfélögin aftur orðið samningsaðilar. Ó- 
vissan, glundroðinn og smáskæruhernaðurinn 
hverfur, og i stað þess koma heilbrigðir launa- 
samningar milli launþega og atvinnurekenda. Þá 
fæst væntanlega vinnufriður í landinu, eins og 
nauðsynlegt er, ekki sízt á þessum tímum. Vegna 
ófriðarástandsins var þetta alveg knýjandi nauð- 
syn. Sama máli er að gegna um umbætur á kjör- 
dæmaskipuninni. Þessar umbætur eiga að tryggja 
það, að vilji kjósenda komi betur i ljós við kosn- 
ingar til Alþingis en verið hefur. Á ófriðartimum 
þarf að gera margvislegar ráðstafanir, sem komið 
geta í bág við hagsmuni einstaklinga. Þeirra hag- 
ur verður að víkja fyrir hagsmunum heildarinn- 
ar. Þegar af þeim ástæðum er alveg nauðsyn- 
legt, að meiri hl. Alþingis hafi vilja meiri nl. 
kjósenda með sér á hverjum tíma. Sérréttindi 
einstakra flokka eiga ekki og mega ekki ráða. 
Breytingarnar á kjördæmaskipuninni eiga að 
tryggja þetta.

Afnám gerðardómslaganna samfara breyttri 
kjördæmaskipan, eru þess vegna sjálfsagðar og 
réttmætar ráðstafanir til þess að reyna að 
tryggja innanlandsfrið á ófriðartímum. Hvort 
tveggja voru grundvallarskilyrði fyrir því, að 
nokkur heilbrigð samvinna gæti átt sér stað milli 
flokka, til þess að leysa vandamálin, sem með 
liverjum degi, sem líður, geta orðið örðugri við- 
fangs.

Sundurþykkju okkar Islendinga hefur löngum 
vcrið við brugðið. Við þurfum að útrýma henni, 
en það getum við því aðeins, að landinu sé 
stjórnað af viti og réttsýni. Meðan fjölmennir 
stjórnmálaflokkar skoða það skyldu sína að 
halda uppi hörðum árásum á lífskjör einstakra 
stétta og þá helzt þeirra, sem minnst mega sín, 
en láta stríðsgróðann flæða í milljónatali i vasa 
einstakra manna, svo sem stefnt var að með 
gerðardómslögunum og tveggja flokka stjórn í- 
halds og Framsóknar, var útilokað, að nauðsyn- 
legur innanlandsfriður fengist. Augu margra 
virðast nú opin fyrir þessu. Alþfl. hefur á und- 
anförnum þingum flutt framkvæmanlegar og 
réttlátar tillögur til úrlausnar á dýrtíðarmálun- 
um og öðrum aðkallandi vandamálum. Þær til- 
lögur hafa eigi náð samþykki hinna flokkanna. 
Nú á næstunni mun koma í ljós, hvort ástandið

i landinu hefur tekið þeim breytingum, að á til- 
lögur Alþfl. verði hlustað. En hvað sem þvi lið- 
ur, mun Alþfl. ganga til kosninga n. k. okt. i 
þeirri von, að hans stefna sigri, sú stefna, að 
landinu sé stjórnað með hag allrar alþýðu fyrir 
augum og undirbúningur hafinn undir það, að 
upp geti risið hér á íslandi að ófriðnum loknum 
nýtt og betra þjóðfélag, byggt á lýðræðis- og 
réttlætisgrundvelli jafnaðarstefnunnar.

Einar Olgeirsson: Það var ekki innanlands- 
ófriður, þegar þrælalög voru sett gegn verka- 
lýðnum og mannréttindum rænt af meiri hluta 
íslendinga! O, nei, nei, — það er bara innan- 
landsófriður, ef verkalýðurinn hindrar, að þessi 
þrælalög nái tilgangi sínum.

Það er góð mynd af innanlandsfriðnum, eins 
og Framsókn hugsar sér hann, að í vetur, þegar 
við þm. Sósfl. komum með till. hér á þingi um, 
að ríkisstj. leitaði samvinnu við verkalýðssam- 
tökin um að tryggja vinnuafl handa landbúnað- 
inum og annarri nauðsynjaframleiðslu íslend- 
inga og landvarnarvinnunni, — þá hundsaði 
Framsókn gersamlega þessa till., og ráðh. Fram- 
sóknar virtu ekki einu sinni verkamannafélagið 
Dagsbrún svars, er það bauð samvinnu um þessi 
mál í vetur. En hnefi þrælalaganna i andiit 
verkalýðsins var svarið. Þetta var innanlands- 
friðurinn eins og Framsókn vildi hafa hann. Það 
var kirkjugarðsfriður mannréttinda og verka- 
lýðshreyfingarinnar, sem hún óskaði eftir.

Hv. þm. V.-Sk., Sveinbjörn Högnason, talaði 
um stríðsgróðann. Hverjir voru það, sem veittu 
stríðsgróðanum til fámennrar yfirstéttar hér i 
landinu, þannig að t. d. 1940 höfðu 40 menn í 
Rvík hver 350 þús. kr. árstekjur að meðaltali, 
meðan meðaltal árstekna þar var 1500 kr. á 
mann?

Hverjir voru það, sem gerðu togaraeigendur 
skattfrjálsa, en bönnuðu verkamönnum um leið 
kauphækkanir með lögum? Eru framsóknarmenn 
búnir að gleyma því, að þeir gerðu þetta sjálfir? 
Læt ég svo útrætt um þessar mislukkuðu til- 
raunir Sveinbjarnar Högnasonar til að leika 
vinstri mann.

Ranglæti það í mannréttindamálum, sem Fram- 
sfl. hefur beitt sér fyrir í sambandi við kjör- 
dæmaskipunina, er nú að fá þungt áfall með end- 
anlegri samþykkt fyrirliggjandi stjórnarskrárfrv., 
þótt ekki verði með því skapað fullt jafnrétti 
kjósenda.

Ki’tgun sú gagnvart verkalýðnum, sem Framsfl. 
sent umboðsflokkur stríðsgróðavaldsins í Rvík 
beitti sér fyrir með setningu gerðardómslaganna, 
er nú að liða undir lok. Engu að siður heldur 
Framsókn dauðahaldi í þessar ritjur kúgunar- 
laga sinna, að hv. þm. Str. (HermJ) lýsir yfir 
því í Ed., að hefði hann setið í stjórn áfram, þá 
hefði ekki verið látið undan verkamönnum, held- 
ur haldið fast í gerðardóminn. Með hvaða að- 
ferðum þessir forustumenn Framsóknar hafa 
hugsað sér að tryggja þetta þrælahald i þágu 
milljónamæringanna í Rvík, er oss ekki fyllilega 
ljóst. Ef til vill hafa þær vélbyssur og táragas, 
sem þessi hv. þm. Str. lét kaupa á 2 undanförn- 
um árum fyrir 74 þús. krónur og Jónas Jóns- 
son, hv. þm. S.-Þ., lýsti yfir, að nota ætti gegn
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kommúnistum, átt að tryggja viðhald þrælalag- 
anna. Ef til vill hafa samningar við ameríska 
hervaldið og vinnuskylda sú, sem Jón Árnaspn 
heimtar í Tímanum, átt að nægja til að tryggja 
framkvæmd þrælalaganna. Það að stöðva allar 
hyggingar í Rvík átti vafalaust lika að vera lið.ur 
í þvi að minnka svo atvinnuna, að hægt væri að 
halda kaupinu niðri. Sveinbjörn Högnason þorði 
litlu að svara spurningum um þetta efni, en við- 
urkenndi þó, að fleiri þrælalög hefði þurft að 
setja til að tryggja þau fyrstu.

Hvaða aðferðir, sem Framsóknarforustan hefur 
liugsað sér að nota, þá er eitt Ijóst af þessu, að 
einskis átti að svifast til þess að framfylgja 
þeirri kröfu stríðsgróðavaldsins í Rvík að halda 
kaupinu niðri. Hnefahögg i andlit meiri hl. þjóð- 
arinnar, verkalýðsins, en sameiginleg ráðstöfun 
við útlent hervald um, hvernig íslenzku vinnu- 
afli skuli ráðstafað gegn vilja sinum, — það var 
stefna Framsóknar á síðasta þingi og auðsjáan- 
lega enn.

Þetta er í skerandi ósamræmi við þá ræðu, 
sem fyrrv. forsrh., Hermann Jónasson, flutti 
fyrir kosningarnar, er hann lýsti yfir því, að 
auðvaldsstefnan væri dauðadæmd, — sú stefna, 
sem Tíminn þá flutti um, að Framsfl. mundi 
berjast fyrir hagsmunum hinna vinnandi stétta. 
Þá þurfti að tala til vinstri manna úti um land 
og reyna að blekkja þá til að greiða Framsókn 
atkv., af þvi að hún væri raunverulegur vinstri 
flokkur. — Nú lítur lielzt út fyrir, að Fram- 
sóknarforustunni finnist engar afturhaldsaðgerð- 
ir nógu harðvítugar. Og mig skal ekki furða, þótt 
framsóknarmenn kvarti undan þvi hér í útvarp- 
inu, að afhjúpuð séu þessi algeru umskipti þeirra, 
sem sanna, að hin róttæku vigorð þeirra fyrir 
kosningarnar voru lýðskrum eitt.

En þeir eiga einskis annars úrkostar, ef þeir 
ætla að reyna að ná aftur því trausti ýmissa 
vinstri manna i dreifbýlinu, sem þeir nú hafa 
misst, en að venda sinu kvæði í kross, gera iðrun 
og yfirbót fyrir allar sínar gerðardómssyndir 
og áralanga þjónustu við auðvald þessa lands. 
Og mér virðist á öllu, að Framsókn sé orðin of 
spillt til að geta slíkt, — en kjósendur hennar 
geta hins vegar við næstu kosningar gefið henni 
þá ráðningu, sem hún á skilið, ef hún hefur ekki 
gcrbreytt um stefnu áður.

Framsókn hefur sýnt það, að hún er enn sem 
komið er ekki orðin vinstri flokkur aftur og því 
alls ekki fær til neinnar forustu fyrir vinstri 
lireyfingu í landinu né yfirleitt fær um að 
stjórna landinu öðruvísi en i samráði við erlent 
hervald og í harðvítugri andstöðu við ísl alþýðu, 
jafnvel með harðstjórn yfir henni.

Ríkisstj. Sjálfstfl., sú er nú situr, hefur í 
ýmsu sýnt það, að hún hefur ekki viljað berja 
höfðinu við steininn, hvort nú sem orsökin er 
veikleiki hennar eða raunsæi, en prófsteinninn 
á afstöðu hennar og hæfileika til að stjórna 
landinu enn um nokkurt skeið (þvi til lang- 
frama er hún ófær um það), verður afstaða 
hennar til þeirrar vinnudeilu, sem nú stendur 
yfir i Reykjavik. Kröfur verkamanna um 8 tíma 
vinnudag og sómasamleg laun eru réttlætiskröf- 
ur. Bak við þær stendur það vald verkalýðsstétt- 
arinnar, sem nú er orðið sterkasta innlent vald

(k jördæmaskipun).
í landi voru. Sakir harðvítugustu yfirstéttar- 
afstöðu meðal forustumanna atvinnurekenda hef- 
ur enn ekki verið látið undan þessum réttlætis- 
kröfum verkalýðsins. Og nú hefur skapazt aukin 
hætta á erlendri ihlutun um mál vor, — á þvi, 
að setuliðið taki uppskipunina í sínar hendur, 
cf lengur er beðið.

Sósíalistaflokkurinn liefur hér á þinginu þegar 
bent á leið til þess að afstýra þessari hættu, þá 
leið, að ríkið taki skipaafgreiðslu Eimskipafélags- 
ins i sínar hendur og greiði verkamönnum það 
kaup, er þeir hafa krafizt. Frumvarp vort um 
þetta mál var til 1. umr. í dag. Hæstv. forsrh., 
Ólafur Thors, sýndi lítinn skilning á því, hve 
nauðsynlegt er að grípa til slíkra úrræða sem 
þessara og leysa vandamál þetta á kostnað stríðs- 
gróðamanna. Framsfl. sýndi það eitt i þeim um- 
ræðum, að hann þorði í hvorugan fótinn að stíga. 
Það var nú „manndómur hans, þrek og vilji“, 
sem Sveinbjörn Högnason talaði svo fagurlega 
um hér áðan, —■ Framsfl. var ráðþrota og úr- 
ræðalaus, ef dæma mátti eftir ræðu fulltrúa hans 
(SvbH) í þeim umr.

Verkalýðurinn einn og fulltrúar hans hér á 
þingi hafa bent á raunhæfa leið út úr öngþveit- 
inu, sem kúgunarpólitik stríðsgróðavaldsins og 
embættismannaflokks þess, Framsóknar, hefur 
skapað á sviði atvinnumálanna. Og það er ekki 
aðeins á þessu sviði, sem stefna verkalýðsins 
flytur einu lausnina á vandamálum vorum.

Verkalýðurinn er nú orðinn sterkasta vald 
þjóðarinnar Framtið hennar veltur nú á þvi, að 
hann verði pólitískt fær um að taka forustu 
hennar í sinar liendur. Til þess þarf' hann að 
samcinast, pólitískt og faglega, og fylkja bak 
við sig öðrum vinnandi stéttum. Það verður 
verkefni alþýðunnar í kosningunum í haust.

Alþýða íslands til sjávar og sveita þarf í 
haust að sýna vilja sinn til þessarar einingar, 
því að liún ein getur bjargað þjóðinni frá missi 
sjálfstæðisins, afstýrt yfirdrottnun striðsgróða- 
valdsins og fært öllum vinnandi stéttum þessa 
lands bætta afkomu, aukin mannréttindi og þau 
völd, er þeim ber.

Forseti (EmJ): Hv. 2. þm. Reykv. (EOl), full- 
trúi Sameiningarflokks alþýðu — sósíalista- 
flokksins, hefur nú lokið máli sínu, og þar með 
cr þessum útvarpsumr. lokið.

Tmr. (atkvgr.) frestað.
A 10. fundi í Nd., 20. ágúst, var enn fram 

haldið 3. umr. um frv.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 18:12 atkv., að viðhöfðu nafna- 

kalli, og sögðu
já: GSv, GTh, IngJ, íslH, JakM, JPálm, PO, 

SigfS, SB, SEH, SK, StJSt, ÁkJ, ÁÁ, EOl. 
FJ, GÞ, EmJ.

nei: GG, HelgJ, JörB, PHall, PZ, PÞ, PHann, 
SkG, SvbH, BÁ, BFB, EystJ.

3 þm. (BjBj, ÓTh, SÞ) fjarstaddir.
Frv. afgr. til Ed.

Á 11. fundi í Ed., s. d., skýrði forseti frá, að 
sér hefði borizt frv. frá Nd., eftir 3. umr. þar.
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A 12. fundi í Ed., 21. ágúst, áður en gengið 
væri til dagskrár, mælti

Einar Árnason: Ég vildi aðeins beina þvi til 
hæstv. forseta, hvort hann sæi sér ekki fært að 
afgreiða stjórnarskrármálið i dag frá þinginu. 
Við, sem á móti þvi erum i þessari d., höfum á- 
kveðið að greiða fyrir því, að afbrigði verði veitt, 
sem þarf, og ræða ekki um málið, nema tilefni 
gefist. Hins vegar er það svo, að flestir eða allir 
þeir þm., sem heima eiga úti um land, óska þess 
að þurfa ekki að sitja hér lengur að sinni en 
hrýna nauðsyn ber til og fagna því, ef þingiuu 
mætti hráðlega slíta, en það ætti að mega, þegar 
stjórnarskrá og kosningalög eru afgreidd, og mun 
cinnig verða greitt fyrir þeim. Ég vildi, að for- 
seti sæi sér fært að fara eftir þessari bendingu, 
það yrði öllum og líka þjóðinni fyrir beztu.

Forseti (JJós): Hv. 2. þm. Eyf. hefur vel mælt, 
og það er víst, að þeir, sem með þessu máli eru, 
ala þá ósk í brjósti að þurfa ekki að sitja leng- 
ur en góðu hófi gegnir á þessu þingi. En það cr 
ekki á valdi forseta þessarar deildar að ákveða 
það að svo stöddu, þótt hann feginn vildi, að 
málið skuli tekið fyrir á nýjum fundi, því að það 
eru fleiri sjónarmið. sem koma hér til greina, og 
útlit fyrir, að annað stórmál krefji athygli þm. 
jafnvel í dag, þótt ekki verði hægt að taka það 
fyrir á opnum fundi. (HermJ: Afgreiðsla stjórn- 
arskrárinnar núna þyrfti ekki að taka nema 5 
mínútur.) En þá eru kosningaiögin o. fl. Annars 
má vel vera, að þessi mál leysist á svo stuttum 
tíma sem óskað cr eftir.

Á sama fundi var frv. tekið til 1. umr.
Of skammt var liðið frá 3. umr. í Nd. — Af-

brigði leyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.
Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 8:5 atkv., að við- 

köfðu nafnakalli, og sögðu 
já: ÞÞ, BBen, EE, GJ, HG, MJ, StgrA, JJós. 
nei: BSt, EÁrna, HermJ, IngP, PHerm.

3 þm. (BrB, JJ, SÁÓ) fjarstaddir.

Á 13. fundi í Ed., 24. ógúst, var frv. tekið til
2. umr.

Enginn tók til máis.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 8:5 atkv., að viðhöfðu 

nafnakalli og sögðu
já: HG, SÁÓ, StgrA, BBen, BrB, EE, GJ, JJós. 
nei: IngP, JJ, PHerm, BSt, EÁrna.

3 þm. (HermJ, MJ, ÞÞ) fjarstaddir.
2. gr. samþ. með 8:3 atkv.
3. gr. (ákvæði um stundarsakir) samþ. með 8:2 

atkv.
Frv. vísað til 3. umr. með 8:4 atkv., að viðhöfðu 

nafnakalli, og sögðu
já: HG, SÁÓ, StgrA, BBen, BrB, EE, GJ, JJós. 
nei: IngP, PHerm, BSt, EÁrna.

4 þm. (HermJ, JJ, MJ, ÞÞ) fjarstaddir.

Alþt. 1942. B. (60. löggjafarþing).

Á 14. fundi i Ed., 25. ágúst, var frv. tekið til 
3. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.

Bernharð Stefánsson: Ég vildi spyrja, hvaða 
ástæður valda því, að stjórnarskrármálið er tek- 
ið nú af dagskrá. í blöðum stjórnarflokkanna 
hafa dag eftir dag verið brigzlyrði til Framsfl. 
um, að hann tefji fyrir afgreiðslu þessa máls. 
Ég vildi, að það kæmi að minnsta kosti fram í 
yfiriýsingu frá forsetastóli, að það er ekki sök 
framsóknarmanna, að málið er tekið af dagskrá 
i dag.

Forseti (JJós): Málið er tekið af dagskrá eftir 
ósk hæstv. forsrh. (ÓTh), og ég geri ekki ráð 
fyrir, að Framsfl. eigi á því neina sérstaka sök, 
ef um sök gæti verið að ræða, sem ég geri ekki 
ráð fyrir. Hins vegar mun hv. 1. þm. Eyf. (BSt) 
vera kunnugt um, að fyrir liggur að taka ákvarð- 
anir í stórmáli, sem verður að vera lokið, áður 
en þingi slítur, svo að frestun stjórnarskrár- 
málsins í dag getur ekki tafið þingið.

Bernharð Stefánsson: Mér kann að vera kunu- 
ugt um eitthvað af því, sem hæstv. forseti bar 
fram þessari seinkun til afsökunar. En honum 
ætti þá einnig að vera kunnugt um þau skrif, að 
það sé Framsfl. að kenna, að þetta mál fáist ekki 
afgreitt.

Forseti (JJós): Forseta er rétt og skylt að 
svara fvrirspurnum um gang mála á þingi og það, 
sem þar að iýtur, en ekki skylt að ræða blaða- 
skrif, og það veit ég, að hv. 1. þm. Eyf. mun 
viðurkenna.

Á 16. fundi í Ed., 27. ágúst, var frv. aftur tekið 
til 3. umr.

Jónas Jónsson: Við framsóknarmenn höfum 
iitið rætt um þetta mál i hv. d. hér á Alþ. Það 
mundi þó þykja nokkuð óviðkunnanlegt, að við 
létum það fara út úr d. án þess að ræða það áð- 
ur litils háttar og benda á atriði i forsögu þess, 
er mun að nokkru leyti skýra það, hvað hér er 
að gerast og hvað mun á eftir koma.

Fyrst vil ég þá bregða ljósi yfir það, hversu 
einkennilegt þetta mál er. Hæstv. fjmrh. hei ur 
sagt um frv. þetta, eftir þvi, sem mér er hermt, 
að það sé stílað gegn Framsfl. og honum til 
eyðileggingai’ og að það væri ekki mikið, þó að 
það þyrfti jafnvel þrennar kosningar til þess 
að geta hnekkt valdi flokksins, og hann rök- 
studdi það með því að staðhæfa, að Framsfl. 
væri versti flokkurinn í landinu, er starfað hefði 
siðan á Sturlungaöld. — Nú ætla ég ekki að fara 
út í það, er á þcirri öld gerðist, þó að benda 
mætti á ljósa punkta frá þeim tíma, og í þessum 
samanburði hæstv. fjmrh. er vafasamt, að hann 
skilji það rétt í andlegu lífi þjóðarinnar á Sturl- 
ungaöld, er hann ætlar að svívirða Framsfl. með, 
því að þá hefur frægð íslands komizt hæst á 
andlegum sviðum. Þessi orð um Framsfl. eru þó 
töluð af greindum og reyndum manni, svo að þáð 
væri ástæða til að halda, að þau væru i alvöru 
töluð. En það, sem eiginlega felst í játningu
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hæstv. fjmrh., að breyta stjskr. til þess að ná sér 
niðri á einstökuro flokki, er alveg eins dæmi, 
og því hygg ég réttara, að þessi orð hæstv. fjm- 
rh. hafi verið sögð í bræði og að hann hafi lítt 
gert sér grein fyrir, hvað hann var í raun og 
veru að segja.

í stuttu ináli: Þar, sem fólk er pólitískt þrosk- 
að, er stjskr. gerð af mikilli vandvirkni og fram- 
sýni og unnið að henni i mörg ár, tii þess að 
hún verði scm bezt úr garði gerð, og þess þá 
framar öllu gætt, að ekki sé níðzt á neinum 
flokki manna í landinu. En svo er nú þessum 
málum komið hjá okkur, að það er i annað skipt- 
ið, sem verið er að höggva í sama knérunn hjá 
okkur og verið að draga stjskr. landsins niður 
í forina.

Ég álít, um leið og þessi stjskrbreyt. er sam- 
þykkt, að rétt sé, að hv. þm. geri sér ljóst, hvaða 
afbrot hér er verið að fremja í dag.

Það var á þingi 1931, sem Héðinn Valdimars- 
son byrjaði þann ófrið og feiknstafi, er hæstv. 
fjmrh., Jakob Möller, hefur haidið áfram með 
sínu ógætilega orðbragði. Héðinn Valdimarsson 
vildi ekki kjósa n., er stjskr. þreytti, heldur 
vildi hann bandalag í leyni um það atriðið. Hann 
vildi með leynisajnningi við Sjálfstfl. svíkjast 
að þjóðinni. Og Alþfl. og Sjálfstfl. gerðu þennan 
leynisamning með sér, og i því efni var sökin 
algerlega á herðum Alþfl. Hann rauf stjórnar- 
samvinnuna á sviksamlegan og ódrengilegan hátt 
með því að lokka Sjálfstfl. í von uin hag. Tryggvi 
Þórhallsson rauf þá þingið, eins og kunnugt er, 
sem kom öllum mjög á óvart, en enginn efast 
nú lengur um, að það hafi verið gert á löglegan 
hátt. Þó gerðu sjálfstæðismenn þá svo mikinn 
aðsúg að honum og voru með svo mikil skríls- 
læti fyrir framan hús hans og hræddu konu 
hans og börn, að vart höfðu aðrar eins æsingar 
átt sér stað i bænum. En það verður að segja, 
að Alþfl. sýndi þroska, á meðan á þessu stóð. En 
skrílslætin voru svo mikil í kringum Tryggva 
Þórhallsson, að hann lét lífið skömmu síðar. En 
þrátt fyrir þessar bardagaaðferðir, sem hinir 
höfðu, sigraði hann samt, þó að djarft væri teflt. 
En niðurstaðan var sú eftir nokkur átök, að 
partur úr Framsfl. svcik undir forustu Ásgeirs 
Ásgeirssonar. En kosningar sýndu, að þjóðin mis- 
virti tiltektir Héðins Valdimarssonar og skrils- 
vikuna í Reykjavík. (Forseti: Finnst ekki hv. 
þm. vera komið nóg af skrílstali í þessari hv. d.?) 
Ef forseti hefði verið sjálfur i Rvík þá dagana, 
er þetta stóð yfir, og séð lætin með sinum eigin 
augum, hefði honum ekki fundizt ég segja of 
mikið um þau. Þeir borgarar í landinu, er ráð- 
settir voru og þroskaðir, litu á þetta sem skamm- 
arlegt tiltæki. Kosningar voru því Sjálfstfl. og 
Aiþfl. til niðurlægingar, en þeim vildi það til 
happs, að einn maður, Ásgeir Ásgeirsson, trúði 
á málstað óvinanna, og hann safnaði valdagjörn- 
um „spekúiöntum“ úr Framsfl. yfir til hinna. 
Þessi maður varð árið eftir forsrh. með til- 
styrk þess flokks, er ráðizt hafði í kjördæmamál- 
ið. — Það er bezt að segja það eins og það er, að 
frá komu uppbótarþm. var brotinn sá skjólvegg- 
ur, er skapaði traust i ísl. stjórnmálum, þegar 
sambandið milli þm. og kjósenda breyttist og 
kjósendur vissu ekki, hvaða þm. þeir höf'ðu. Það
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var Jón Jónsson í Stóradal, er þá kúgaði Sjálfst- 
fl. til þess að gera það, er hann vissi, að var 
rangt, að láta Sjálfstfl. leika þann loddaraleik 
að koma inn uppbótarþm., en þá var það, sem 
Jón Þorláksson neitaði að hafa á hendi forust- 
una, og hann sagði það hér í hv. d., að hann 
vildi ekki þingsvik. Ástæðan hjá Jóni Jónssyni i 
Stóradai var sú, að hann var í félagi við sundur- 
lausan sprengiflokk og heimtaði, að hann gæti 
fengið 4—5 þm. Framkoma þessara manna var 
aum, er þannig léku sér með stjskr. landsins, 
og þeir fengu sinn dóm, sem hv. þm. Seyðf. mun 
einnig dæmast fyrir, þó. að hann fari nú út. En 
Jón Jónsson í Stóradal uppskar enga frægð ai 
þessu, og Þórarinn á Hjaltabakka komst heldur 
aldrei á þing eftir þetta, sem vnr honum miklu 
nýtari maður.

Þannig lauk þá þessari fyrstu viðureign, sern 
varð til þess að skapa þá lausung og þann glund- 
roða, er nú stendur yfir í stjórnmálum okkar. 
Þessi breyt. á aosningal. þá átti að- vera til þess 
að gera Framsfl. dauðan og ómerkan flokk, en í 
kosningunum 1934 kom hann með mjög álitlegan 
þingflokk, og menn, er höfðu yfirgefið hann i 
skyndi, féllu allir saman, einn slapp þó inn, cn 
féll nokkru síðar. Þannig var dómur þjóðar- 
innar.

En út af þessu eina orði hæstv. núv. fjmrh. 
um, að það væri nauðsynlegt að eyðileggja Fram- 
sfl., þá er hezt að segja það eins og það er, að 
það voru svipaðar fyrirbænir og þcgar hin stjskr. 
var samþ. Þetta varð þó honum ekki til eyði- 
leggingar, heldur myndaði hann eftir allt saman 
stj. árið 1934, sem stóð óbreytt að mönnum frá 
honum í 8 ár, og liefur aldrei í þingsögu Is- 
iands staðið eins lengi nokkur stj. eins og þessi, 
sem reis af þeim rústum, sem átti að leggja 
Framsfl. í. Ég hýst við, að á þessum augnablik- 
um hafi þessir tveir flokuar vonazt eftir, að 
Framsfl. mundi ganga verr áfram, en þegar kom 
að kosningunum 1937, hélt flokkurinn enn þá á- 
fram að vaxa, en Alþfl. fór stórar hrakfarir, og 
sá maður, sem stóð að þessu glapræði, leyni- 
samningunum 1931, fékk það áfall, að liann beið 
þess aldrei bætur, er nú farinn út úr þinginu, 
þrátt fyrir það, að hann liefur í raun og veru 
mjög góða hæfileika til slíkra starfa og góða 
menntun og dugnað, en yfirsást, því að það er 
ekki hægt fyrir neinn að ieika sér með stjórnar- 
lög iandsins. Það er eins og því fylg'i einhver 
réttlát hefnd, ef á að fara með stjórnarlög lands- 
ms eins og einhvern ómerkilegan hlut, sem þurfi 
ekki að sýna neina umhyggju. Alþfl. fékk árið 
1937 ráðningu fyrir gamlar og nýjar syndir, og 
síðan hefur hann stöðugt verið að trosna. Ég 
hýst við, að það sé rétt, sem einn utanþings- 
maður þessa flokks sagði við mig eftir bæjar- 
stjórnarkosningarnar í vetur: „Ég skil vel, að þið 
framsóknarmenn hafið aldrei verið með Ásgeiri 
Ásgeirssyni í ykkar flokki, því að ef við losum 
flokkinn ekki við hann, drepur hann flokkinn.“ 
— Mér þótti það þá ekki líklegt, en mér datt þá 
ekki í hug, að nokkrum dögum síðar mundi þessi 
maður, sem með þessum hætti eitt sinn vann 
það fyrir augnabliksvöld að gangast fyrir að 
skaðskemma stjórnarskrá okkar, stíga nýtt ó- 
heillaspor, gerast forustumaður þess að skapa
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allan þennan glundroða, ekki sýnu betri en þann 
fyrri.

Ég kem þá að stjórnarskránni, sem þessir 3 
flokkar standa að. Hún er eðlilegt áframhald af 
fyrri aðförum hv. þm. V.-ísf. í þessu efni. Það 
er bezt að segja það eins og það er, að þeir 
bjuggu þessa stjórnarskrá til svo vitlausa, að þeir 
töldu óhugsandi, að Sjálfstfl. mundi ganga að 
henni. Þeir treystu ranglega á dómgreind hæstv. 
atvmrh. og flokks hans, bjuggust við, að flokkur- 
inn mundi ekki gleypa við þessu. Þeir ætluðu að 
leika leikinn þannig að koma með stjórnarskrá, 
sem væri þannig úr garði gerð, að Sjálfstfl. 
gæti ckki tekið við henni, en hefði nokkra skömm 
af að vera á móti henni. Jafnframt stóð Alþfl. 
í ströngu við kommúnista og vildi vinna þeim 
sem mest tjón, en það hefur orðið þannig, a£ 
eini flokkurinn, sem sýnist hafa gagn af þessu 
brölti, eru kommúnistar, en hinir meiri og minni 
skaða, sérstaklega þó Alþfl. En það er ekki svo 
sérlega hættulegt, þó að einn eða tveir flokka- 
hafi skaða af að gera rangt, — það má segja, að 
það sé aðeins réttlátt. En það sorglega er það, 
nð þessar aðfarir allar eru þjóðinni til bölvun- 
ar. Sjálfstfl. var búinn að taka upp ásamt Fram- 
sfl. haráttu gegn dýrtíðinni. Hann hafði orðið 
fyrir allmikilli gagnrýni, en það var óhugsaudi 
annað um svo stóran flokk en að hann mundi 
halda þeirri baráttu til streitu, fyrst hann hafði 
hafið hana. En hitt var auðvitað óhugsandi, að 
halda henni til streitu með því að hefja á þessu 
stigi þann ófrið við Framsfl., sem hæstv. fjmrh. 
hefur lýst í sinni áður umtöluðu ræðu. Ég ælla 
ekki að fara nema stuttlega út i, hvernig út- 
reikningur Alþfl. bilaði, þvi að Alþfl. a tlaði upp- 
haflega aðeins að geta ráðizt á Sjálfstfl. i kosn- 
ingunum fyrir að hafa ekki viljað ganga að þeirri 
stjórnarskrá, sem hann bar fram og ætlaðist ekki 
til, að næði fram að ganga, og svo að rjúfa þá 
samvinnu, sem hafin hatði verið milli Sjálfstfl. 
og Framsfl. um þau stóru mál, en höfðu svo 
sjálfir aðeins skaða og niðurlægingu af. En ég 
vil taka það fram um Sjálfstfl., af bvi að hann 
hefur oft verið dæmdur hart, stundum ranglega, 
að ástæðan til þess, að hann gekk inn á þetta, 
þó að margir þar hlytu að sjá, að okkar fjár- 
málalíf hlyti þar með að hrynja sundur, var sú, að 
þessi flokkur hefur eins og konservativir flokkar 
þann óvana að eiga ekki sjálfur hlöð sín. Sjálf- 
stft á ekki Visi og Morgunblaðið, og um þetta 
leyti urðu eigendaskipti við Morgunhlaðið, þann- 
ig að ábyrgðarlausari menn en áður fengu þar 
undirtökin, og eftir því sem séð verður, tóku 
blaðaeigendur Sjálfstfl. ráðin af þingflokknum. 
Stj. og þingflokkur gerðu samkomulag um gerð- 
ardóminn, en þegar blöðin snerust á mótí þcssu, 
var ftokknum vandi búinn. Blöðin sigruðu, og 
það samkomulag, sem gert liafði verið um gerð- 
ardóminn, var rofið, og blaðaeigendurnir draga 
með sér aðra flokksmenn Sjálfstfl. meira og 
minna nauðuga. Síðan bjóðast þeir til að fara í 
bandalag við kommúnista, og upp úr því kemur 
svo stjórnarsamvinnan, sem ég mun nú nokkuð 
minnast á, bandalag, sem er svo gífurlega ó- 
traust sem mest má vera, því að þar koma íram 
þeir ólíkustu flokkar. í fyrsta lagi er það Alþfl., 
sem kom þessu öllu af stað, útbjó þessa gildru

til þess að vinna Sjálfstfl. tjón, og viðhorf hans 
til Sjálfstf 1. er þess vegna allt annað en vera þarf 
milli flokka, sem styðja eina og sömu stj. og 
verða því að vinna saman, ekki sizt á hættutíni- 
um. Milli flokkanna er full keppni, og blöð Sjálf- 
stfl. hafa ekki mulið undir Alþfl., því að meðan 
samstjórnin stóð, var Visir stöðugt að ráðast — 
og það mjög ómaklega — á formann Alþfl., svo 
að óhætt er að segja, að eíns og stóð á, þegar 
stj. var mynduð, var engin heil brú milli þess- 
ara flokka um samstarf í þjóðmálum. Um komm- 
únistana er svo það að segja, að ekki var heldur 
um að ræða neina heila brú milli þeirra og þess- 
ara tveggja flokka, og það því síður sem vitað 
var, að kommúnistar stóðu á allt öðrum grund- 
velli, byltingargrundvelli, og stefndu að því að 
leysa upp það þjóðskipulag, sem þeir telja rangt. 
Það er þvi ómögulegt að hugsa sér verri grund- 
völl undir stj. en þann, sem núv. stj. hefur. En 
ef undan er tekin ein framkvæmd hjá þessari 
hæstv. stj., sem er ákaflega óheppileg, nefnilcga 
bílaverzlunin, sýnist mér út af fyrir sig ekki 
hægt að segja, að stj. hafi getað gert miklu betur 
en hún gerði, vegna þess að hún er alveg í lausu 
lofti. Hún kom til valda á máli, sem enginn ætl- 
aðist til, að yrði slíkt mál, en svo þegar kom til 
dýrtiðarmálanna, komu vitanlega veikleikarnir í 
Ijós hjá henni. Þar gat hún vitanlega ekkert gert, 
réð ekki við neitt, því að þar var hver höndin 
upp á móti aimarri. Þeir, sem höfðu staðið að 
gerðardóminum, vildu hamla á móti dýrtíðinni, 
en fengu engu ráðið fyrir þeim, sem vildu láta 
eyðilegginguna verða sem mesta og fulikomnasta.

Sú breyt., sem Alþfl. ætlaðist ekki til, að gengi 
fram, Sjálfstfl. vildi ekki, en varð að taka, en 
kommúnistar einir vildu, var fólgin í þessari 
hugsun liæstv. fjmrh., að níðast á Framsfl. Það 
var vitað, að Framsfl. hafði farið stöðugt vax- 
andi í flestum hlutum landsins, þar á meðal tví- 
menningskjördæmunum, og þá átti að hafa þá 
aðferð. að minni lil. í tvimenningskjördæmunum 
hefði sama rétt og meiri hl. Því var haldið frani,
m. a. af þeim frambjóðanda Sjálfstfl., scm ég 
fylgdist með, að svona fyrirkomulag væri m, a. 
í Svíþjóð. Ég liafði þá ekki við höndina bækur 
til að ganga úr skugga um þetta, en þegar ég 
kom suður, lét ég rannsaka þetta, og þá kom i 
Ijós, að þetta var vitleysa frá rótum, því að það 
eru ekki til tvímenningskjördæmi í nokkru landi, 
svo að vitað sé, ekki heldur í Sviþjóð. Við fram- 
sóknarmenn höfum fært gild rök, sem hafa ekki 
verið hrakin, fyrir því, hvað þetta þýðir. Þetta 
er að snúa við dýpsta eðli parlamentarismans, 
sem hefur vaxið upp í Englandi síðustu ár. Það, 
sem hann er hyggður á, er það, að borgararnir á 
tilteknum svæðum velja sér fulltrúa til nokk- 
urra ára eftir að hafa heyrt ræður þeirra og rök. 
Það er álitið, að því megi treysta, að það, sem 
flestir vilja, sé það bezta. Ef maður, sem hefur 
unnið kjördæmi, fullnægir ekki vilja kjósend- 
anna, kemst hann í minni hluta, og þeir fara til 
annars, sem þeir treysta hetur. En þessi fleygur 
hv. þm. V.-ísf. gengur út á að eyðileggja þetta. 
Þar er byrjað á einræði minni hl., þar er verið 
að brjóta niður dómgreind fólksins, gengið á 
móti þeirri reglu, að meirihlutaviljinn sé réttur. 
Ef við tökum dómstólana eins og hæstarétt, þá er
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gengið út frá því, að það, sem tveir vilja, sé rélt, 
þó að sá þriðji sé á öðru máli. En eftir þessari 
nýju reglu, sem á að koma liér á, er þetta ekki. 
Hér á að koma á þeirri reglu meðal kjósenda eins 
og ef vilji minni hl. i hæstarétti ætti að vera tek- 
inn til jafns við vilja meiri hl. Þetta hefur aldrei 
verið reynt, af því að það er ómenguð vitleysa, 
sem skynsamir menn hafa aldrei látið sér til 
hugar koma og Alþfl. hefði ekki heldur dottið í 
hug, cf' hann hefði ekki hugsað það sem leik, en 
þessi leikur er nú að verða að veruleika í dag.

Þessi var þá undirstaða þessarar stjórnarslsrár 
og hennar undirhúningur allur, að ofan á hrófa- 
tildrið með landskjörið, ofan á það hrófatildur, 
sem Jón Þorláksson kallaði þingsvik, kemur 
þessi ófögnuður, sem ég hef nú lýst. Ef maður 
lítur yfir þessar stjórnarskrárhreytingar báðar, 
sést fullkomlega, að hv. flm. hefur ekki dottið i 
hug nokkur ábyrgð gagnvart þjóðinni. Ef svo 
hefði verið, þá hefðu þeir farið þá leið að skipa 
mþn., sem ef til vill hefði starfað i fleiri ár, til 
þess að athuga og undirbúa sem bezt þessi mál 
öll, en í staðinn fyrir það eru látnir fara fram 
leynisamningar milli flokkanna um það, hvernig 
eigi að koma þessu fram, leynisamningar milli 
andstæðra flokka, sem geta ekki sameinazt um 
neitt annað en þá vitlausustu stjskr., sem vitað 
er til, að sé i nokkru landi, þar sem hvítt fólk 
býr.

Ég vil þá benda á, hver afleiðingin er til að 
hyrja með af þessu stjórnarfari. Hún er sú, að í 
staðinn fyrir þessa stj., sem stóð að gerðardóm- 
inum, studd af tveimur sterkustu flokkunum, sem 
höfðu gert milli sin samkomulag fyrir opnnm 
tjöldum, sem allir sjá nú, að líf þjóðarinnar lá 
við, stjórn, sem hafði nægan þingstyrk og nægt 
fylgi kjósenda á bak við sig til að starfa, ef hún 
hefði fengið að hafa vinnufrið, — í staðinn fyrir 
hana kemur stj., scm hefur engan málefnalegan 
stuðning fyrir utan einn flokk, en hinir flokk- 
arnir, sem hjálpa henni i þessu eina máii, óska 
henni alls ills, og nú er manni sagt, að uin leið 
og lokaatkv. hafa fallið um þessa stjskr., um 
leið og lokið er við þetta nývirki, sem hér er á 
ferðinni, rísi einhver á fætur úr Alþfl. og segi 
við stj.: „Við þökkum fyrir samvinnuna undan- 
farið, og nú höfum við ekkert við ykkur neina 
fjandskap og óskum ykkur ills og ævintegs ó- 
farnaðar." — Hvort kommúnistar segja það sama, 
skal ég ekki segja, en tel það þó líklegast, en vil 
þó taka fram, að það er ekki sama ábyrgð á þeim 
vegna þess sérstaka eðlis, sem þeir hafa, og líka 
af því að þeir eru ekki upphafsmenn að þessari 
stjskr., þó að þeir hafi lika staðið að framgangi 
hennar. Hvað blasir svo við, eftir að þessir flokk- 
ar hafa lokið við þetta prýðilega verk og eftir að 
húið er að ákveða kosningar i stórhríðunum í 
haust eða vetur? Allt logar í ófriði og sundrung, 
hver höndin upp á móti annarri. Þessir þrir 
flokkar hafa sagt upp sínu samkomulagi og eru 
þar að auki að sjálfsögðu í megnuscu andstöðu 
við Framsfl., þvi að allt þetta er til þess gert að 
niðast á honum. Ef Framsfl. tekur sig svo til, 
þegar Alþfl. hefur sagt upp hlýðni og hollustu, og 
ber fram vantraust á stj., þá er búið að fella stj. 
Það er fullkomlega réttmætt af Framsfl. að fella 
stj., sem meira og minna viljug og meira og
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minna nauðug er að gera liermdarverk. Ábyrgðin 
er ekki á Framsfl., þó að hann komi með van- 
traust, lieldur á Sjálfstfl. og Alþf'l., sem hafa 
sameiginlega staðið að þessum óhappaverkum, 
en kemur svo illa saman og liafa svo lítið sam- 
eiginlegt, cftir því sem Alþfl. segir. Þá eru fjórir 
flokkar i þinginu, allir hver á móti öðrum, ailt 
logar í ófriði. Það, sem mér sýnist vel geia 
komið út úr því, er það, að á sama tíma sem 
nicnn vona eða vonuðu a. m. k. áður, að þjóðin 
væri að þoka frelsismálum sinum lengra áfrain, 
þá felldi Alþfl. stj. um leið og iokið er við þetta 
hervirki, og rikisstjóri yrði að skipa stj. til þess 
að fleyta landinu fram yfir næstu kosningar. 
Mér finnst þessi útkoma hér um hil benda á, 
hvað mikil fyrirhyggja hafi verið um þessa stj- 
skrbreyt., þcgar þeir flokkar, sem að henni 
standa, eru ekki fyrr búnir að ganga frá þessu 
upplausnarverki en flokkarnir, sem bera höfuð- 
ábyrgðina á þessu, eru komnir í fullan fjandskap 
hvor við annan, ósammála um allt nema að hafa 
fullan fjandskap sín á milli.

Nú má segja, að ekki sé hundrað í hættunui, 
þó að stj. faili. Það hafa fallið stjórnir og munu 
falla stjórnir, en það er þessi blær, sem er á 
starfinu, þessi algerði upplausnarblær, sem er á 
starfi þessara þriggja flokka, sem ekki geta kom- 
ið sér saman um þjóðmálin, geta ekki komið sér 
saman um neitt nema að búa til stjórnarskrá 
á bak við þjóðina. Hverju spáii- þetta? Við skul- 
um segja, að stj. fari frá og ríkisstjóri skipi aðra 
stj., sem sitji fram undir jól. Hver segir, að þá 
verði hægt að mynda stj. upp úr þessum ósköp- 
um? Við erum hér í tvíherteknu landi. Allt i 
kringum okkur eru stórhættur, og yfir okkur 
vof'ir sá mesti hernaður, sem Island hefur þekkt. 
Hættumerki kveða hér við á nóttu sem degi, og 
við getum hvenær sem er búizt við ægilegum 
loftárásum á þennan hæ og þetta hús, sem er 
milli hafnarinnar og flugvallarins, þetta hús, sem 
við erum nú staddir í og þar sem stjórnarskráin 
verður endanlega samþ., þegar skynsamlegast 
væri að flytja fólkið burt úr bænum eins cg 
annars staðar er gert, en í staðinn fyrir það 
streymir fólkið stjórnlaust á þennan hættuleg- 
asta stað landsins, án þess að nokkurt húsnæði 
geti rúrnað það, án þess að nokkur skynsemi 
sé í því eða nokkur framtiðarvon. Þetta er ein 
afleiðingin af þessu samstarfi núverandi stjórn- 
arflokka síðustu mánuðina. Reykjavík hefur vax- 
ið of mikið fyrir sig og landið, og ósýnt, hvernig 
fram úr því megi ráða, þegar fram líða stundir.

Ég skal ekki spá, hveriíig tekst að eyðileggja 
Framsf'l., þann versta flokk, sem hæstv. fjmrh. 
segir, að hafi verið hér síðustu 6—7 aldirnar. 
Ég held, að ekki einu sinni fjmrh. muni hafa bú- 
izt við, að Framsfl. mundi upprætast, jafnvel 
ekki i stórhríðum í vetur. Mestar likur eru til, 
að hér á landi verði tvenns konar aðrar „grúpn- 
ur“, nefnilega „konservatív" flokkur og verka- 
mannaflokkur, kannske byltingakenndur fyrst 
um sinn, með ósmekklegt samband við eitt af 
hinum stríðandi stórveldum. Þess vegna er ekki 
hægt að búast við öðru en því, að svo fremi fs- 
lendingar haldi frelsi sínu, verði svo ástatt hér, 
að mitt á milli þessara tveggja verði einn flokk- 
ur, sem sé Framsfl. Það verður ekki hægt að
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stjórna laiidinu ncma hann sé mcð. Allt er tóm 
óstjóru nú, ekki af því að í rikisstj. séu ekki eins 
vitibornir inenn og í ríkisstjórnum almennt, 
heldur bagar hana óheilindi og sundrung. Það 
var ekki nóg, að ríkisstj. lofaði að gera sitt bezta, 
hún gerðí ekkert, því að þann sama dag sem hún 
hefði gert eitthvað, var hún búin að tapa stuðn- 
ingi flokkanna, sem hún var flækt við út af 
stjórnarskránni. Ég get fullyrt það, enda kemur 
það i ljós, að við framsóknarmenn munum ráða 
jafnmiklu og við höfuin ráðið, þó að gæsaþm, 
verði teflt fram. Við munum beita fullri alvöru. 
Það kemur líka í ljós, að Alþfl., sem ætlaði að 
cyðileggja Framsfl., mun sjálfur verða eyðilagð- 
ur. Það er spaugilegt, að Alþfl. gaf út sitt eigið 
blað, en lokaði prentsmiðjunum til að þjarma að 
okkur. Hann ætlaði að vinna stóran sigur, en 
eyðileggur sjálfan sig. En við munum halda á- 
fram að koma fram eins og menn í hverri raun, 
og af þessu leiðir, að óinögulegt verður að gera 
neitt, nema hafa okkur með. Þó að tekin verði 
af okkur 2—3 kjördæmi með einhverjum gæsa- 
steikarkúnstum, herðum við bara ólina og höld- 
um áfram ótrauðir. É)g vil segja það hér, og ég 
vil, að það fréttist til Svcins Sveinssonar, sem 
hcfur hjálpað Aiþfl. og kommúnistum, að það 
verður ekkert sainstarf fyrr en Sjálfstfl. hefur 
blöð, sem hann á, svo að ekki komi loddarar 
utan frá og kasti flokknum í fangið á mönnuni, 
sem eru að eyðileggja hann. Að ekkert skuli vera 
gcrt til umbóta, stafar ekki af þvi, að vanti 
krafta, heldur af sundrung.

Ég held því ekkí fram, að Framsfl. eigi til ei- 
lifðar að vera stjórnarflokkur á Islandi — og 
það hefur farið vel um okkur í þessari skemmti- 
legu opposition —, en svo getur farið, að al- 
menningur óski eftir einhverju öðru en þessari 
gæsastjórnarskrá, og þá er ekki hægt að komast 
hjá því að tala við okkur, af því að við byggjum 
á þeim krafti, sem hefur haldið uppi lífinu hér 
i 1000 ár, og öðrum venjum en þeir þm. V.-lsf. 
og Héðinn Valdimarsson hafa innleitt. Þó að 
annar flokkur kunni að vera mannfleiri, verður 
það nauðsyn og gifta þjóðarinnar að fá okkur 
til samstarfs, og orð hæstv. fjmrh. munu verða 
höfð i minni uin langan aldur sem eitt liið and- 
styggilegasta, sem sagt liefur verið í stjórnmál- 
um íslands lengi.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 10:6 atkv., að viðhöfðu nafna- 

kalli, og sögðu
já: BBen, BrB, EE, GJ, HG, MJ, SÁÓ, StgrA, 

ÞÞ, JJós.
nei: EÁrna, HermJ, IngP, JJ, PHerm, BSt.

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (A. 150).

6. Kosningar til Alþingis.
Á 4. fundi í Sþ., 11. ágúst, var útbýtt frá Nd.:
Frv. til 1. um kosningar til Alþingis (stjfrv., A.

29).

Á 5. fundi í Nd., 12. ágúst, var frv. tekið til 1. 
limr.

Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. — Af- 
hrigði leyfð og samþ. með 21 shlj. atkv.

Fjmrh. (Jakob Möller): Dómsmrh. hefur und- 
irbúið frv. þetta, eins og það liggur fyrir. Eins 
og frv. her með sér, eru aðeins teknar upp í það 
hreyt., er óhjákvæmilega leiðir af breyt. þeim, er 
gerðar voru á stjskr. á síðasta þingi. Fleiri breyt. 
en þær, sem hér um ræðir, gátu að vísu komið 
til greina, cn ráðuneytið vildi þó ekki fitja upp 
á þeim.

Ég tel sjálfsagt, að stjskrn. fái þetta frv. til 
‘athugunar, og legg ég þvi til og geri það að lill. 
ininni, að frv. verði visað til þeirrar n. og 2. 
umr.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 23 shlj. atkv. og 

stjskrn. með 22 shlj. atkv.

Á 10. fundi í Nd., 20. ágúst, var frv. tekið til
2. umr. (A. 29, n. 86).

Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — 
Afbrigði leyfð og samþ. með 21 shlj. atkv.

Frsm. (Garðar Þorsteinsson): Stjskrn. hcfur 
athugað frv. þetta og borið það saman við kosn- 
ingal. Eins og tekið er fram í nál., eru þær einar 
breyt. gerðar á gildandi kosningal. með frv. þessu, 
er lciðir af stjskrhreyt. þeirri, er samþ. var á 
síðasta Alþ. og mun væntanlega fá fullnaðarsam- 
þykkt á þessu þingi. Þessi breyt. á kosningal. 
er aðallega í þvi fólgin, að í stað óhlutbundinna 
kosninga i tvimenningskjördæmunum koma nú 
hlutbundnar kosningar.

Til frekari glöggvunar fyrir hv. þm. vil ég 
fara lauslega í gegnum frv. og benda á þær gr., 
þar sem kosningal. er breytt.

Þá cr það fvrst 5. gr., að Siglufjarðarkaupstað- 
ur sé gerður að sérstöku kjördæmi. 9. gr., er 
stafar af þvi, að Siglufjörður er gerður að sér- 
stöku kjördæmi. 14. gr. er aðeins breyt. til sain- 
ræmis. 26. gr., sem er ein afleiðing þess, að hlut- 
fallskosningar ciga að fara fram í tvímennings- 
kjördæmum. 27. gr. er einnig umorðuð, og vil ég 
henda hv. þm. á, að þar er ein prentvilla. f upp- 
hafi gr. stendur hlutbundnum, á að vera óhlut- 
bundnum.

N. hefur komið sér saman um það að flytja 
allar brtt. við 3. umr., sem verða ekki margar, 
ákvæði til braðabirgða um skiptingu kjördeilda, 
])ó að búið sé að ganga frá kjörskrá. N. hefur 
komið sér saman um, að meðmælendur með 
framboði þingmanns megi ekki vera færri en 18 
og ekki fleiri en 36, og mun n. gera till. um það.

Breyt. 29., 30., 32., 33., 41. og 42. gr. eru allt 
umorðanir á gildandi lagaákvæðum, sem leiðir af 
þeirri breyt. á kosningafyrirkomulaginu að taka
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upp hlutfallskosningar í tvíinenningskjördæmum. 
Breyt. á 45. gr. er af praktiskum ásta-ðum, þar 
sem talað er um 10 blaða hefti í stað 25. Svo eru 
hreyt. á 50., 52., 53., 67., 68., 69., 87., 88., 89., 90.,
106., 108., 109. og 110. gr., sem eru allt umorðanir, 
en engin efnisbreyt. að öðru leyti en þvi, sem 
leiðir af því, að hlutfallskosningar eiga að fara 
fram í tvímenningskjördæmum. Sams konar um- 
orðanir aðeins cru og ljrcyt. á 11., 112., 114., 115.,
116., 117., 118., 122., 126., 128., 135., 143. og 144. 
gr., og ég sé ekki ástæðu til að fjölyrða frekar 
um það, vegna þess að breyt. á þessum gr. eru 
engar efnisbreyt. liema áð þessu leyti, sem leiðir 
beinlinis af því, að gert er ráð fyrir hlutfalls- 
kosningum i tvímcnningskjördæinuni i stað ó- 
blutbundinna áður. Prófarkalesarar Alþ. hafa að 
öðru leyti lesið yfir frv. og horið það saman við 
gildandi 1. Og það hefur komið í ljós, að ýmsar 
prentvillur eru í frv., og á 2 eða 3 stöðum hefur 
af þeim ástæðum raskazt efni greinanna, t. d. 54. 
og 43. gr., sömuleiðis í 19., 62., 66. og 127. gr. En 
það var hvorki meining ráðuneytisins, þegar 
þetta frv. var samið, né n., að þessum gr. væri aó’ 
neinu leyti breytt cfnislcga frá gildandi 1., þann- 
ig að þar sem ósainræmi er milli þessa frv. og 
gildandi 1. umfram það, sem ég hef tekið frani, 
að ætti að breyta vegna hlutfallskosniuganna i 
tvímenningskjördæmunum, þá er það texti gild- 
andi 1., sem ætlazt er til, að áfram gildi. Það 
hefur hins vegar ekki verið hægt að prenta þetta 
upp enn sein komið er. Þetta er prentað í skjala- 
partinum alveg leiðrétt. Það mun ekki vera til 
pappir nú, til þess að liægt sé að prenta svo mik- 
ið af frv., að hægt sé að útbýta þvi hér i d. nú. 
En það verður gert við 3. umr. og þá um leið till. 
þeim um breyt. á því, sein n. gerir. Hv. þm. at- 
hugi það við yfirlestur þessa frv., ef það kann 
að vera eitthvað athugavcrt við greinarnar, sem 
þeir vihlu láta leiðrétta. Þeir þurfa þá að bera 
frv. saman við gildandi lagatexta til þess að láta 
frv. ekki villa sér sýn að þessu leyti.

Sigurður Bjarnason: Herra forseti’. Það er að- 
eins eitt atriði hér i þessu frv., sem ég teldi rétt, 
að liv. n. tæki til athugunar, fram yfir það, sem 
liv. frsm. drap á. Það er um fyrirkomulag utan- 
kjörfundargagna. Eins og vitað er, gilda mjög 
ströng ákvæði um atkvæðagreiðslu á kjörfundi 
og allt, sem þar að lýtur. Hins vegar sýnist í 
raun og veru varúðin ekki ná eins langt um at- 
kvæðagreiðsluna utan kjörfundar, því að f 67. 
gr. þessa frv. er gert ráð fyrir þvi eins og áður, 
að ritað sé með ritblýi nafn þess, er kjósandi vill 
kjósa, á kjörseðilinn. Enn fremur er ekki gert ráð 
fyrir því fremur en áður, að frá umslögum utan 
um kjörseðlana, sem notaðir eru við utankjör- 
fundarkosninar, sé gengið neitt tryggilegar held- 
ur en með því að líma umslögin aftur. Ég hygg, 
að á því sé nokkur nauðsyn, að öllu tryggilegar 
sé gengið frá þessum umbúnaði. Umslög, sem 
límd eru aftur, er hægt að opna þannig og lima 
aftur á ný, að ekki sé hægt að sjá eftir á, að þau 
hafi verið opnuð. Og líkur eru til, að þannig megi 
opna þá limrönd, sem gert er ráð fyrir á utan- 
kjörfundar kjörseðlum. Ég hygg, að það væri 
rétt, að gerðar væru á þessu nokkrar breyt. Og 
ég vil benda liv. allshn. á það, að mér virðist

rétt, að sú breyt. væri gerð á ákvæðum þessa 
frv., að innsigla skuli umslög utan um utankjör- 
fundarkjörseðla, til þess að komið væri í veg 
fyrii’, að hægt sé að opna þau, án þess að tekið 
verði eftir, og jafnvel gera breyt. á kosningu. 
Það getur vel verið, að þetta, sem ég nú hef bent 
hv. allshn. á, hafi horið á góma í n. En ég tel 
nauðsynlegt, að öllu tryggilegar sé gengið frá 
þessum utankjörfundargögnuin en gert hefur 
vcrið ráð fyrir áður. Ég mun, ef n. sér sér ekki 
fært að taka þcssar ábendingar mínar til greina, 
hera fram brtt. við frv. um þetta.

Páll Zóphóníasson: Herra forseti! Mér er satt 
að segja ekki reglulega vel ljóst, livernig hv. 
þm. eiga að gera hrtt. við þetta frv., sem hér 
liggur fyrir, eftir að hv. frsm. hefur lýst yfir 
því, að það sé ekki þetta frv., sem fyrir liggur, 
sem um sé að ræða. Hann lýsti yfir því, hv. 
l’rsm., að þetta frv., sem er birt hér, sé töluvert 
öðruvísi lieldur en það frv., scm raunverulega 
liggi fyrir þinginu nú til umr. og afgreiðslu, og 
sé það frv., sem fyrir liggi, raunverulega að finna 
í göinlum skjalaparti —■ einhvern hluta af því, eil 
þó ekki allt.

Þrátt fyrir þetta vildi ég benda liv. n. á eiii- 
stök atriði, sem ég tel, að hún þurfi að taka til 
athugunar, svo sem um atkvgr. utan kjörstaðar. 
Það er ætlazt til þess, að utankjörstaðaatkvgr. 
fari eingöngu fram hjá hreppstjórum og bæjar- 
fógetum. Nú hagar allvíða svo til á landinu, að 
hreppstjórar eru þannig settir i sveit, að það er 
mjög mikil fyrirhöfn fyrir menn í sveitinni að 
ná til þeirra. Má nefna mörg dæmi þess, að 
menn, sem fara út úr sveit sinni, fara gegnuin 
ákveðið kauptún, en svo býr kannske hrepp- 
stjórinn á öðrum enda sveitarinnar, stundum upp 
í þriggja klst. ferð frá kauptúninu. Það sjá allir, 
hversu ákaflega óþægilegt það er fyrir menn, 
sem ekki eru heima kosningadaginn, að gera 
aukaferð til hreppstjórans til þess að kjósa. Þess 
vegna vil ég, að athugað verði, hvort ekki sé 
rétt að gefa í kosningal. heimild til þess að hafa 
kjörstjóra annan en hreppstjóra, einhvern, sem 
betur er settur í sveit til þess. Ég lield, að það 
sé auðvelt að koma þessu þannig fyrir, og það 
mundi verða til mikils hagræðis fyrir marga 
menn sums staðar á landinu, þó að víða sé þess 
engin þörf. Þessi heimild til þess, að skipa megi 
kjörstjóra aðra en hreppstjóra og liafa utankjör- 
fundar kjörstað annars staðar heldur en i skrif- 
stofu hreppstjóra þarf að vera í lögum.

I öðru lagi er sýnt, að til þess er ætlazt af 
ríkisstj., að vetrarkosningar verði í ár. Það var 
leikið sér að því að telja ekki atkv. fyrr en 
verkast vildi i sumar, fyrst í liéraði og siðan hj.i 
yfirkjörstjórn. Þess vegna var talningunni ekki 
lokið fyrr en meira en viku seinna en þurfti að 
vera. Svo er, einhverra orsaka vegna leikið sér að 
því að kalla ekki Alþ. saman fyrr en svo seint, 
að það hljóti að fara svo, að kosningar geti ekki 
orðið fyrr en seint í sláturtíð í haust eða í vct- 
ur. Afleiðingin af' þessu er sú, að allra vcðra er 
von á kjördegi í haust. Þess vegna kemur til á- 
lita, hvort ekki sé rétt að lieimila tvo kjördaga, 
gengið út frá því, að ef gott veður er á kjördegi, 
eða fyrri daginn, sem kemur til greina sem kjör-
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dagur, þá skuli liafa aðoins cinn kjördag, en ef 
svo er ekki, þá sé lieimilt að hafa kjördagana 
tvo á þeim stað. Þetta vil ég biðja hv. n. að at- 
huga.

Ég vil lika biðja n. að athuga það í sambandi 
við það, sem hv. frsm. sagði, að hún hefði hugs- 
að sér að leggja til, að meðmælendur mættu fæst- 
ir vera 18 og flestir 36 i tvimenningskjördæmum, 
að ég álít, að það eigi að hækka þessar tölur 
upp i 24 og 48. Er ekki óhætt að láta það liggja 
fyrir, að það séu a. m. k. það margir menn, sem 
óska eftir, að maður bjóði sig fram til þings? 
Ég hcld, að það ætti að hækka töluna 12 í 24, cn 
ekki að fara niður á við í tvimenningskjördæm- 
unum hlutfallslega miðað við, að 12 meðmælend- 
ur séu í eimnenningskjördæmi. Eg álít fulla á- 
stæðu til þess að stemma stigu við þvi, að fram 
komi listar, sem í raun og veru ekkert fylgi hafa, 
sem talizt getur, lieldur en ýta undir það með 
þvi að hafa mcðmælendur sem fæsta.

Frsm. (Garðar Þorsteinsson): Út af því, sem 
hv. þm. N.-ísf. (SB) var að tala um, þá er það að 
sjálfsögðu athugunarmál, hvort ekki sé rétt að 
setja eitthvað strangari fyrirmæli til þess að 
reyna að útiloka, að það geti komið fyrir, að 
hægt sé að opna umslög, sem eru utan um utan- 
kjörstaðarkjörseðla, og loka þeim aftur, áður en 
atkvæði koma til talningar, og er vel hugsanlegt 
að fara þá leið, að hreppstjórar innsigli umslög- 
in. Mér persónulega finnst í fljótu bragði, að 
það sé vel athugandi. Annars vil ég geta þess, að
n. mun flytja brtt. um að fella burt ákvæðin um, 
að kjósandi skuli skrifa með ritblýi á utankjör- 
staðarkjörseðil, enda mun reyndin vera sú, að 
oft hafi verið skrifað á þá kjörseðla með bleki. 
í 68. gr. frv. er heldur ekkert sagt um það, að 
kjósandi eigi að rita með ritblýi á kjörseðil, 
þegar kosið er utan kjörfundar. Mér fiunst sanni 
nær, ef eitthvað væri ákveðið fast um þetta, þá 
væri ákveðið, að skrifa skyldi á þessa kjörseðla 
með bleki, heldur en að skylda menn til að skrifa 
með ritblýi.

Út af þvi, sem hv. 1. þm. N.-M. (PZ) sagði, vil 
ég taka það fram, að það er hlutur, sem stjskrn. 
á ekki neina sök á, þó að það hafi dregizt eftir 
síðustu kosningar að telja atkv. eða að dregið var 
að Alþ. væri kallað saman. Annars skilst mér 
ekki, að þó að þingið hefði komið fyrr saman 
eftir kosningar, ef' aukakosningar eiga að fara 
fram á annað borð, að þær hefðu getað farið 
fram fyrr heldur en um miðjan október, ýmissa 
ástæðna vegna, þó ekki þess vegna, að ekki væri 
hægt að láta kjörgögn vera undirbúin fyrr en 
svo, heldur sérstaklega vegna atvinnu bændanna, 
vinnu þeirra í sambandi við slátrun og smala- 
mennsku. Élg álít, að haustannirnar séu þannig, 
að ekki sé tiltækilegt að hafa kosningarnar fyrr 
en þetta, ef haustkosningar eiga að fara fram á 
annað borð. Annars vil ég henda á það, að til 
skamms tíma hefur verið kosið til Alþ. á fyrsta 
vetrardag, og allir undu því þá mjög vel.

Hv. þm. N.-M. (PZ) var að segja, að það frv., 
sem hv. þm. hefðu í höndunum, væri ekki það 
sama frv., sem í raun og veru liggur hér fyrir 
til umr. Þetta er að vissu leyti rétt. En ég veit, 
að hv. þm. N.-M. getur fallizt á það, að það er

ótiltækilegt að fara að flytja brtt. i hundraða- 
tala út af prentvillum, þar sem stafir hafa fallið 
burt. Ég hef bent á, hverjar af greinunum eigi 
að vera óbreyttar. Og hins vegar hefur skrif- 
stofustjóri Alþ. sagt, að ekki væri hægt að prenta 
þetta frv. þannig, að það gæti orðið fram borið 
á þann æskilegasta hátt, eins og ég hef tekið 
fram.

Þá var hv. 1. þm. N.-M. að tala um það, að 
meðmælcndatalan þyrfti að vera hærri og að það 
ætti að setja ákvæði um það, að hægt væri að 
kjósa víðar en hjá lireppstjórum. (PZ: Ekki hjá 
hreppstjórum.) Ef einn hreppstjóri býr á af- 
skekktum stað í sveit, ætti liann að geta lag't 
niður embætti sitt, a. m. k. að þessu leyti, og 
sýslumaður að geta skipað annan i staðinn. Ann- 
ars hygg ég það ekki vera mjög miklum erfið- 
leikum bundið að komast til valdsmanna til að 
kjósa. En hitt er erfitt, að koma utankjörfund- 
aratkv. til kjörstjórnar. Það eru kannske minni 
erfiðleikar á því að koma þeim öllum beint til 
yfirkjörstjórnar. Ég hygg, að það sé erfiðara að 
koma atkvæðunum til skila heldur en að greiða 
þau. Kjósendur hafa allt upp undir mánaðar- 
tíma til þess að greiða atkv. Það ætti þess vegna 
ekki að vera svo miklum erfiðleikum bundið.

Ura meðmælendafjöldann er það að segja, að 
í kosningal. þeim, sem nú gilda, minnir mig, að 
meðmælendatalan hafi verið lækkuð frá því, sem 
áður var, a. m. k. var ákveðið, að meðmælenda- 
fjöldinn skyldi ekki vera meiri en í áður gild- 
andi kosningal. Ég hygg, að það hafi verið af 
þeirri ástæðu, að það hafi ekki verið álitið rétt 
né viðkunnanlegt, að frambjóðendur væru að 
ganga á milli kjósenda til þess að fá meðmadi 
þeirra með þeim sem frambjóðendum fyrir kosn- 
ingar, svo margra. Og bak við, hygg ég, að hat'i 
legið að stcmma stigu fyrir þvi, að frambjóð- 
endur hyndu atkv. kjósenda skriflega fyrir kjór- 
dag. Mér finnst ekki ástæða til að fjölga með- 
mælendunum frá því, sem nú eru ákvæðin um 
þá. Og n. þótti ekki ástæða til að fjölga með- 
mælcndunum frá þvi, sem áður var.

Bjarni Bjarnason: Það er mjög mikils virði, 
ef hægt væri að ganga þannig frá kosningal., að 
það væri tryggt, að kjörstjórnir litu nokkuð 
sömu augum yfirleitt á vafakjörseðla. En ég 
hygg, að mjög mikill munur sé á því, hversu 
strangar kjörstjórnir eru um þetta atriði. Það 
mun standa i kosningal., að rétt sé að taka kjör- 
seðil gildan, sem gefur skýlaust til kynna, hvað 
kjósandinn vill. Hins vegar mun það einnig 
vera tekið frrm í þeim ]., að ef nokkur auka- 
merki séu á kjörseðli, sé ástæða til að gera hann 
ógildan. T. d. ef merkt er með tveimur krossum 
við nafn eins frambjóðandans á kjörseðlinum, þá 
er það skýlaust, hvað kjósandinn vill. En nú á 
þar að vera aðeins einn kross, og get ég hugsað 
mér, að kjörstjórn gæti gert kjörseðilinn ónýtan, 
þar sem annar krossinn má skoðast sem auka- 
merki á kjörseðlinum. Ég veit dæmi þessa. Ég 
veit líka dæmi þess um kjörseðil við atkvgr. utan 
kjörfundar, þar sem auk nafns mannsins var 
skrifað nafn sýslunnar. Þessi kjörseðill var gerð- 
ur ógildur, þó að það væri skýlaust, hvað kjós- 
andinn vildi. Ég veit líka til þess, að kjósandi
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hefur gert eitt strik við naf’ii manns, sem hann 
vildi ekki kjósa, nuddað það svo út með fingr- 
inum og gert skýran kross við nafn þess manns, 
sem hann ætlaði sér að kjósa. Þessi seðill var 
gerður ónýtur. Einnig hef ég vitað til þess, að 
fornafn frambjóðandans var skrifað rétt en föð- 
urnafn rangt, og atkv. var samt tekið gilt. Ég 
veit líka, að í slíkum tilfellum liefur atkvæði 
verið gert ógilt.

Væri ekki hægt að koina svo fyrir ákvæðum 
kosningal., að kjörstjórnir dæmi ekki svona cin- 
staklega ólikt, þegar um atkvgr. er að ræða, sem 
að einliverju leyti er ófullkomlega af hendi 
leyst'? Þvi að annars vegar stendur í 1., að rétt 
sé að taka kjörseðil gildan, ef það er skýlaust, 
hvað kjósandinn vill, en auk þess tckið fram í
1., að ekkert aukamerki skuli vcra á kjörseðl- 
inum.

Þá dettur mér i hug, hvort ekki sé rétt að at- 
huga, þar sem eru mjög afskekkt heimili, sér- 
staklega eyjar, hvort þeir, sem þar byggju, gætu 
ekki fengið að kjósa hjá hreppstjóra fyrir kjör- 
dag, ef góður dagur kæmi fyrir þá. Ég tel mjög 
ósanngjarnt, að menn, sem búa í eyjum og hafa 
ekki hátakost nema í góðu veðri, megi ekki 
kjósa fyrir kjördag, ef færi gefur.

Þá er þriðja atriðið, en það er með blekið. Það 
er svo fyrir mælt, að kjósandi skuli skrifa nöfn- 
in með ritblýi, og mun það gert vegna þess, að 
annars kynni að sjást, hvernig hann hefði kosið, 
ef hann notaði þerripappír. En hvað á að gera, 
þegar svo stendur á, ef það er skýlaust, hvað 
kjósandinn vill. Þetta tel ég, að einnig þurfi að 
athuga.

Skúli Guðmundsson: Ég vildi aðeins mega 
koma með eina hendingu til n., en það er við- 
víkjandi 104. gr., en liúu er um, hvernig skuli 
ganga frá kjörkassa og öðrum kjörgögnum, ef’tir 
að atkvgr. er slitið á kjördegi. Þar segir, að ganga 
skuli frá öllu saman, atkvæðakassa, aðalumslavi 
og kjörbók í strigapoka þeim, er atkvæðakass- 
anum fylgir, binda vandlega fyrir með snæri eða 
sterku seglgarni, sem ekki eru hnútar á, og setja 
innsigli kjörstjórnarinnar á fyrirbandið sem 
næst hnútunum. Frambjóðendur eða umboðs- 
menn þeirra eiga rétt á að setja innsigli sín á 
enda fyrirhandsins. Gert er ráð fyrir, að innsigli 
kjörstjórnar sé í vörzlum hreppstjóra. En nú 
getur komið fyrir, og er ekkert við því að segja, 
að dragist að senda atkvæðakassa kjördeildar, og 
er hann þá á incðan varðveittur hjá yfirmanni 
kjörstjórnar, hreppstjóra. Virðist mér óviðfelid- 
ið, að. sami maður geti haft í sínum vörzlum 
bæði atkvæðakassa og innsigli það, er nota bcr. 
Getur það valdið tortryggni. Ég vil vekja máls 
á því, hvort ekki megi setja þarna ákvæði um 
að skvlda kjörstjórnarmenn til að setja einnig 
sitt innsigli á fyrirbandið. Ég vil aðeins beina 
þessu til n. til athugunar.

Sigurður Bjarnason: Hv. 1. þm. N.-M. og fleiri 
framsóknarmenn hafa látið mjög liátt yfir því, 
að taining atkv. í ýmsum kjördæmum hafi verið 
látin fram fara svo seint, að allmjög hafi þurft 
að dragast starf landkjörstjórnar og þar með 
setning Alþ., og hafi þetta orðið til þess, að kosn-

ingar fari fram í haust síðar en ella. Ég vil benda 
á, af því að ég er fulltrúi fyrir það liérað, þar 
sem síðast mun liafa verið talið í, að svo kann að 
visu að liafa verið, að þar hefði mátt telja degi 
fyrr með ærnum tilkostnaði. En ég vil benda á 
annað í þessu sambandi, að i kjördæmi form. 
Framsfl. er talið daginn áður en talið er i N,- 
ísafjarðarsýslu. Ég vil enn fremur benda á ann- 
að, sem sýnir, hversu fjarri lagi þessar ásakanir 
framsóknarmanna eru, að hv. 1. þm. S.-M. segir, 
að talningu hafi verið lokið viku síðar en þurft 
hefði. N.-ísafjarðarsýsla og S.-Þingeyjarsýsla 
voru síðustu kjördæmin, sem talið var i. Þar var 
talið á fyrsta föstudegi eftir kosningarnar, og ef 
staðhæfing hv. þm. væri rétt, hefði átt að telja 
þar tveimur döguin fyrir kjördag! Það er þvi 
með öllu órétt að vera með árásir út af því, að 
talning atkv. hafi dregizt úr liófi fram, og að sá 
dráttur liafi seinkað kosningunum i haust. Og 
það situr a. m. k. sízt á þeim mönnum, sem eru 
nú að gera sér leik að þvi að tefja störf þingsins.

Páll Zóphóníasson: Það er vitanlegt, að stj. 
gat flýtt talningu atkv. Þær leiðir, sem lengst er 
að fara með atkvæðakassa, eru úr Geiradal á 
Patreksfjörð, úr Skeggjastaðahreppi að Bót og úr 
Öræfum að Brunnhól, og úr öllum þessum stöð- 
um gátu kassarnir verið komnir á öðrum degi 
eftir kosningu á talningarstað.

Hv. þm. N.-ísf. segir, að ekki liafi verið lokið 
talningu viku síðar cn hefði þurft. Hvenær fer 
lokatalning fram? Hún fer fram, þegar lands- 
kjörstjórn teiur endanlega öll atkv. og úthlutar 
uppbótarsætum. Fyrst þá er talningu lokið.Hægt 
hefði verið að koma kjörgögnum til landskjör- 
stjórnar það fljótt, að hinni endanlegu talningu 
hennar hefði verið iokið viku eftir kosningu. 
Ég stend því við það, sem ég sagði, að ríkisstj. 
lék sér að því að láta telja viku seinna en þurfti 
að vera, og ég hef fyllstu ástæðu til að ætla, að 
það, ásamt þeim drætti, sem varð á að kalla þing 
saman, sé gert í þeim tilgangi að láta haust- 
kosningarnar verða á sem allra óhentugustum 
tíma fyrir sveitafólkið.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 25 shlj. atkv.
2. —4. gr. samþ. með 22 shlj. atkv.
5. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
6. gr. samþ. með 21 shlj. atkv.
7. —13. gr. samþ. með 22 shlj. atkv.
14.—25. gr. samþ. með 23 shlj. atkv.
26.—32. gr. samþ. með 23 shlj. atkv.
33.—34. gr. samþ. með 23 shij. atkv.
35.—58. gr. samþ. með 23 shlj. atkv.
59. gr. samþ. með 23 shlj. atkv.
60—63. gr. samþ. með 24 shlj. atkv.
64.—75. gr. samþ. með 24 shlj. atkv.
76.—105. gr. samþ. með 24 shlj. atkv.
106.—123. gr. samþ. með 25 shlj. atkv.
124.—133. gr. samþ. með 24 shlj. atkv.
134.—136. gr. samþ. með 25 shlj. atkv.
137.—138. gr. samþ. með 24 shlj. atkv.
139. gr. samþ. með 25 shij. atkv.
140. —141. gr. samþ. með 26 shlj. atkv.
142.—143. gr. samþ. með 26 shlj. atkv.
144. gr. samþ. með 26 shij. atkv.
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145. gr. samþ. mcð 26 slilj. atkv.
146. —151. gr. samþ. með 26 shlj. atkv.
152. gr. samþ. með 26 shlj. atkv.
Fyrirsögn frv. og fyrirsagnir kafla þess samþ.

án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 26 shij. atkv.

Á 11. fundi i Nd., 21. ágúst, var frv. tekið til
3. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
A 13. fundi í Nd., 24. ágúst, var frv. aftur tekið 

til 3. umr. (A. 29, 109, 110, 111, 112).

Frsm. (Garðar Þorsteinsson): Síðan þetta mál 
var til 2. umr. í þessari d., hefur stjskrn. haldið 
fundi um málið og samið brtt. á þskj. 109. Ég 
skal með fáum orðum lýsa þessum brtt. Brtt. 
við 11. gr. er á þá leið, að sá, sem á sæti i yfir- 
kjörstjórn eða undirkjörstjórn, skuli vikja sæti 
strax, ef hann er í kjöri til Alþ. Við töldum ekk- 
ert því til fyrirstöðu, að þessi regla yrði tekin 
upp. Þá er 27. gr. a-liður. Það er aðeins leið- 
rétting á misprentun, þar stendur „hlutbundn- 
uin“ i stað „óhlutbundnum“. Þá er b-liður sömu 
gr. Það er tala þeirra manna, sem þurfa að vera 
meðmælendur frambjóðanda, og er i brtt. gert 
ráð fyrir, að þeir séu eigi færri en 18 og e'gi 
fleiri en 36. Einstakir nm. hafa óbundnar hendur 
við atkvgr. um þetta atriði. — Næsta brtt. er við 
29. gr., og er það aðeins leiðrétting. Þá er brtt. 
við 33. gr. 1 1. segir: „Hver frambjóðandi, þar 
sem kosið er óhlutbundnum kosningum, á rétt á 
að gefa einum manni eða tveimur í hverri kjör- 
deihl umboð sitt til þess að gæta hagsmuna sinna 
við kosninguna á hinum einstöku kjörstöðum, 
sé hann eigi sjálfur viðstaddur." N. var sammála 
um að fella þessa setningu niður, vegna þess að 
það cr engin ástæða til þess að meina frambjóð- 
anda að hafa umboðsmann fyrir sig, þó að haun 
komi sjálfur á kjörstað. — Þá er brtt. við 53. gr. 
í þeirri gr. er gert ráð fyrir, að aukakosning í 
kjördæmum, þar sem kosið er hlutbundnum 
kosningum, geti fallið niður, ef ekki er nema einn 
listi þar í kjöri, eða ef ekki standa fleiri nöfn 
samtals á listum þar en kjósa á þm. og varaþm. 
Þessi ákvæði taldi n. rétt að fella niður.

Við 57. gr. er brtt., sem er þannig, að við gr. 
bætist ný málsgr., svo hljóðandi:

„Seðlum, sem eigi eru afgreiddir til undirkjör- 
stjórnar, gerir yfirkjörstjórn grein fyrir, þegar 
atkv. eru talin." Ég hef að vísu ekki heyrt dæmi 
þess, að þetta liafi komið að sök, en það var liins 
vegar talið rétt að setja þetta ákvæði.

Þá er brtt. við 67. gr., að orðin „með ritblýi“ 
falli burt. Þegar þetta ákvæði var sett inn í ]., 
hefur það verið vegna þess, að gert var ráð fyrir 
því, að hægt væri að sjá á þerripappírnum, sem 
notaður væri, hvern kjósandi hefði kosið. Mér 
er ekki kunnugt um, að þetta liafi komið að sök, 
og virðist þetta því dauður bókstafur, sem sjálf- 
sagt er að nema burt.

Þá er brtt. við 118. gr. Hún er til samræmis við 
brtt. við 53. gr., og þarf ekki að lýsa henni nán- 
ar. Þá er ákvæði til bráðabirgða, og er það sain- 
hljóða bráðabirgðaákvæði því, sem sett var, þeg- 
ar kosningal. síðustu voru sett, sem sé um það,

Alþt. 1912, B, (60. löggjafarþing).

að það skuli sinna kröfum um stofnun nýrra 
kjördeilda, þótt þær komi ekki fram fyrr en 3 
vikum á undan kosningum, enda skuli þá nota 
staðfest eftirrit af kjörskrá hreppa eða hrepps- 
hluta, scm skipt hefur verið.

Á þskj. 112 hafa komið fram nokkrar brtt. 
N. hcfur ekki fjallað um þessar till., og get ég 
þess vegna ekki sem frsm. n. sagt neitt um þær 
fyrir n. hönd. En ég vil aðeins fara um þær 
nokkrum orðum og skýra mína afstöðu til þeirra 
persónulega. [Frh.]

Forseti (EmJ): Ég vil biðja hv. frsm. að gera 
stutt hlé á ræðu sinni, meðan ég leita afbrigða 
um tvær skrifl. brtt., sem mér hafa borizt. — 
Fyrri brtt. er frá hv. 4. Iandsk. þm. og hljóðar 
svo: [sjá þskj. 116].

Hin till. er frá hv. 1. þm. N.-M., svo liljóðandi: 
[sjá þskj. 118].

Enn fremur var útbýtt í fundarbyrjun brtt. á 
þskj. 110, 111, og 112, og er einnig of skammt 
liðið frá útbýtingu þeirra. Mun ég leita afbrigða 
uin allar þessar brtt. í einu, og að þvi loknu 
heldur hv. 6. landsk. þm. áfram máli sínu.

ATKVGR.
Afbrigði um allar þessar brtt. leyfð og samþ. 

með 22 shlj. atkv.

Frsm. (Garðar Þorsteinsson) [frh.l : Ég vil 
gera grein fyrir afstöðu minni persónulega til 
hrtt. á þskj. 112. 1. brtt. er á þá leið, að skipa 
skuli annan kjörstjóra á hentugri stað i hreppn- 
um, ef meiri hl. hreppsnefndar óskar þess. Ég er 
þessari till. algerlega andvígur. Ég fæ ekki séð, 
að nauðsyn beri til þess að skipa sérstakan kjör- 
stjóra, jafnvel þó að svo standi á, að það kunni 
að vera til einhver dæmi um það, að hreppstjór- 
ar búi á afskekktum stöðum. Ég vil því mæla 
gegn þessari till. — Þá er 2. brtt., sem er til 
samræmis við 1. brtt., og er hún samhljóða 3. 
brtt. við 65. gr. Þá kemur næst brtt. við 85. gr., 
og er hún um það, hjá hverjum kjósandi geti 
fengið vottorð um það, að hann standi á kjör- 
skrá. Ef við athugum nú, hvernig þetta gengur 
fyrir sig, þá hefur kjörskrá legið frammi um 
tíma, og kjósendur hafa getað haft tóm til að 
athuga, hvort þeir eru þar skráðir, og kæra, ef 
svo er ekki. Síðan er þetta úrskurðað og kjör- 
skráin send oddvita eða formanni kjörstjórnar, 
cn hann þarf ekki að vera i hreppsnef'nd. Mér er 
því ckki ljóst, hvernig hreppsnefnd getur alltaf 
gefið vottorð, þar er hún hefur ekki nærri allt- 
af hina endanlegu kjörskrá til umráða. Enda er 
mikil óþarfa skriffinnska við þetta, eins og gert 
er ráð fyrir því i brtt. Ég fæ beint ekki séð, að 
hreppsnefnd geti gefið slik vottorð, nema með 
þvi að fá fyrst vottorð frá undirkjörstjórn eða 
oddvita hennar. Þvi aðeins, að oddviti undir- 
kjörstjórnar sé í hreppsnefnd, er hreppsnefndin 
fær um að gefa þessi vottorð. Ég mæli því gegn 
þessari brtt.

Þá er 5. brtt. þess efnis, að atkvgr. megi aldrei 
standa lengur en til kl. 12 að nóttu á kjördag. 
Það er harla einkennilegt, að á þessu sama þskj. 
skuli svo vera prentuð bráðabirgðaákvæði þess 
efnis, að við næstu kosningar i haust skuli vera

14
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tveir kjördagar í sveitum, og er þvi borið við, 
að crfiðar ástæður og vont veður geti að öðrum 
kosti hainlað mjög kosningasókn í sveitum að 
haustinu til. Nú vita þeir hv. flm. þessarar brtt., 
að það er undantekning, ef illveður hamlar nl- 
mennt kjörsókn, þótt það sé hugsanlegur mögu- 
leiki. En þeir vita einnig, að kosningu i kaup- 
stöðum er aldrci lokið kl. 12 að kvöldi. Þetta á 
við um öll hin stærri kauptún og þó einkum 
Kvík. Það væri hugsanlegur möguleiki, að mað- 
ur, sem ekki er á kjörskrá, en öðlast kosningar- 
rétt næsta dag á eftir kjördegi, gæti komið eftir 
kl. 12 og heimtað að kjósa. En þessir hv. þm. 
vita, að þessi móthára er fyrirsláttur einn. Þetta 
er ekki hægt. Reynslan liefur hins vegar sýnt, 
eins og ég sagði áðan, að kosningu í kaupstöð- 
um er aldrei lokið kl. 12. T. d. má nefna, að 
mér er sagt, að bæjarstjóriiarkosning á Siglu- 
firði hafi eitt sinn staðið til kl. 3 að nóttu. Það 
er ekkert ósanngjarnara, að kosning fái að halda 
lengur áfram í kaupstöðum en að kjörfundur í 
t. d. 100 manna sveit skuli verða að taka minust 
8 tíma. Mér finnst ósamræmi í þessu, og er ég á 
móti brtt. þessari.

6. brtt. á þskj. 112, við 104. gr., kemur næst. 
Hugsunin hak við hana er sú, að oddviti kjör- 
stjórnar geti opnað atkvæðakassann og falsað 
atkvæðaseðla. Eg er í sjálfu sér ckki á móti því 
að tryggja, að þetta geti ekki átt sér stað. En til 
eru ákvæði í 1. um það, að umboðsmcnn allra 
flokka megi setja innsigli sitt á pokann, sem 
kjörgögn eru geymd í, ásamt innsigli oddvita 
kjörstjórnar. Akvæði þessa eðlis eru því fyrir 
liendi, og mér finnst, ef þau teljast ekki full- 
nægjandi, þá bæti það ákvæði ekki úr skák, sem 
liér er lagt til. Ekkert er tekið fram um, hver eigi 
að geyma kjörgögnin og innsigli kjörstjórnar- 
innar, aðeins tekið fram, að það megi ekki hvort 
tveggja vera í höndum oddvita kjörstjórnar. Eft- 
ir þessu gæti kona hans annazt vörzluna eins og 
hver annar. Mér finnst, að ákveða þyrfti í þessu 
tilfelli, hver ætti að annast vörzluna. (BÁ: Mað- 
ur og kona eru eitt). Það getur verið, en þau 
mundu ekki verða talin sami vörzluhafi.

Þá er brtt. við 107. gr. Það er meinlaust á- 
kvæði, og mæli ég hvorki með því né móti. Yfir- 
lcitt munu kjörstjórnir hraða talningu svo se*n 
auðið er, og er þetta þvi óþarft ákvæði í sjálfa 
sér.

Þá eru loks ákvæði til bráðabirgða um kosn- 
ingar í haust. Ég tel hvorki nauðsynlegt né 
rétt að ákveða tvo kjördaga utan kaupstaða. Það 
er annað að fresta kosningu, ef veður hamlar. 
Til þess héit ég, að væri heimild í 1. En að gera 
það að almennri reglu að hafa tvo kjördaga utan 
kaupstaða, það get ég ekki fallizt á. Mér virðist 
nægilegt að smala á kjörstaðiiin i einn dag. Enda 
er það ekki ótti við, að veður hamli, sem liggur 
bak við þessa till., heldur áhuginn fyrir þvi, að 
sem flestir kjósi En þá ætti það sama að gilda 
um kaupstaðina. Ég sé enga nauðsyn til að ganga 
inn á þetta, nema það yrði þá a. in. k. látið ganga 
jafnt yfir alla kjósendur. Hv. þm. vita, að veður 
geta hamlað kosningu í einstökum tilfellum. En 
inér skilst, að nægilega vel sé við þvi séð í nú- 
gildandi 1., er leyfa þá að fresta kosningunni.

Út af brtt. á þskj. 110 vil ég segja, að ég tek

ekki neina endanlega afstöðu til þeirrar hugsun- 
ar, er i lienni felst. Þó gæti ég trúað, að nokkuð 
erfitt yrði um framkvæmd þess er þar um ræðir. 
Lakkið getur auðveldlega brotnað í meðferðinní, 
og það kann að vera erfitt fyrir kjörstjórnina 
að ákveða, hvort lakkið hafi viljandi verið brot- 
ið eða það brotnað af sjálfu sér. Ákvæði þyrftu 
því að vera um það, að kjörstjórnin legði slik 
umslög til hliðar.

Þá kemur brtt. á þskj. 111, er vill fella liurt 
ákvæði um, að atkvæðaseðill sé ógildur, ef kjós- 
andi liefur kosið fyrir kjördag, en er svo stadd- 
ur á kjörstað í sinni kjördeild, er kosning fer 
fram. Ég veit, að komið getur fyrir, að rnaður, 
sem ætlað hefur burt úr sinni kjördeild og kýs 
þess vegna fyrir kjördag, vcrður af einhverjum 
ástæðum að hætta við það og þarf svo að vera á 
kjörstað á kjördegi. En ég held, þrátt fvrir svona 
tilfelli, að þetta ákvæði cigi að haldast í 1., þvi 
að væri það ekki lengur, gætu mcnn farið að 
leika það almcnnt að kjósa fyrir kjördag, og 
flokkarnir gætu smalað endalaust. Ég vil ekki 
mæla með, að samþ. verði að fara inn á þessa 
leið.

Sveinbjörn Högnason: Ég get ekki látið lijá 
líða að minna hv. þm. í þessari d. á það, sem er 
algerlega dæmalaust hér á þinginu, að hér hcf- 
ur hv. síðasti ræðumaður talað langt mál gegn 
brtt. þeim, er fluttar hafa verið við þetta mál, 
áður en flm. þeirra hefur verið gefinn kostur á 
að mæla fyrir þeim. Þetta er alveg óheyrt, þar 
eð liv. þm. talaði ekki heldur í umboði n. Ég get 
ekki annað en vakið athygli þm. á þessu, og tel 
ég, að hv. síðasti ræðumaður þurfi að kynna sér 
*þingsiðina betur. Enda kom í ljós við umræður 
hans um brtt. okkar, að ekki hefði honum veitt 
af upplýsingum flm. þeirra um þær, áður en hann 
flutti mál sitt. Annars skal ég ekki hafa langar 
skýringar með þeim. (GÞ: Það er gott að heyra 
það). Ég veit, að hv. þm. þurfa ekki miklar upp- 
lýsingar um þetta mál, þótt hv. siðasta ræðu- 
manni virðist ekki liafa veitt af þeim.

Ég vil benda á það, að við setningu kosninga- 
laga almennt liljóta jafnan að ráða tvö höfuð- 
sjónarmið. Hið fyrra er að gera allar hugsanlegar 
varúðarráðstafanir til tryggingar hlutleysi i 
meðferð kjörgagna, hið síðara að gera hverjum 
kjósanda sem hægast að njóta atkvæðisréltor 
síns og gera öllum það jafn liægt, eftir því sem 
unnt er. Við þetta tvennt á að miða öll ákvæði 
kosningalaga, og við þetta er brtt. á þskj. 112 
miðaðar.

1. brtt. miðar að því að gera mönnum auðveld- 
ara að njóta atkvæðisréttar síns. Það er til mikils 
hægðarauka, jafnt fyrir þá kaupstaðabúa, sem 
dvelja fjarri lieimilum sínum og kjósa úti á landi, 
og sveitafólk, sem þarf að heiman fyrir kjördag. 
Það er alkunnugt, að víða eru torfærir vegir, og 
virðist alveg sjálfsagt, að oddviti kjörstjórnar r,é 
vel í sveit settur með tilliti til þess. Tökum t. d., 
að kjörstjóri sé skipaður á hafnarstað, þar sem 
umferð frá og til einhvers héraðs er mest, ef 
lireppstjóri býr langan veg þar í frá og er e. t. v. 
ekki einu sinni akvegur til hans. Eða t. d. Ölf■ 
usið. Alfaraleið er um Hveragerði, og nú skyldi 
hreppstjórinn búa syðst í hreppnum. Hver mað-
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ur sér, hversu langur krókur gæti verið til haus. 
Eða ég skal taka dæmi úr mínu kjördæmi i 
Kirkjuhæjarhreppi. Alfaraleið er um Kirkjubæ, 
en tveggja stunda ferð á hesti er til oddvita 
kjörstjórnar þar. — Þetta ákvæði er ekkert frem- 
ur sett vegna sveita en kaupstaða. Ég veit dæmi 
til þess, að menn úr Rvík hafa ekki getað notið 
kosningarréttar sins vegna þessara örðugleika. 
I’etta er nauðsynlegt að lagfæra. Síðasta dæmið, 
sem ég tek, er sjúkur maður, sem verið er t. d. að 
flytja úr sinni sveit til lækninga fyrir kjördag. 
Hann vill gjarnan njóta atkvæðisréttar sins, en 
getur það ekki, þar eð hann gctur aðeins ferðazt 
eftir alfaraleiðum, en til oddvita kjörstjórnar er 
löng leið á hestum. Þetta er svo augljóst mál, 
að þeir einir geta verið á móti því, sem vilja mis- 
rétti. Vitanlega eru margir menn til eins færir 
og hreppstjórar að gegna þessu starfi. Enda 
kemur það oft fram við skipun kjörstjórnar, að 
til þess starfa eru valdir ýmsir aðrir valinkunnir 
menn. Enda er, sem betur fer, orðinn fjö’di 
manna hér á landi, sem fær er um að stjórna 
kosningu, ekki vandameiri aðferð en við það er 
höfð. Það, að ekki sé auðvelt að fá nóg af mönn- 
um, sem færir séu til að stjórna kosningu, getur 
því ekki verið ástæðan til að leggjast á móti 
þessurn ákvæðum, sem miða til þess að greiða 
fyrir því, að kjósendur geti neytt kosningarréttar 
síns. Ef slik ástæða er borin fram, þá getur það 
ekki verið gert af öðrum en þeim mönnum, sem 
vilja hreint og beint torvelda það fyrir mönnum 
í dreifbýlinu að neyta atkvæðisréttar síns við 
kosningar til Alþ.

2. og 3. brtt. á þskj. 112 eru aðeins til sam- 
ræmingar við þessa breyt., sem við förum fram 
á um það, að settir verði sérstakir undirkjör- 
stjórar þar, sem hreppsnefndir í hreppum óska 
þess, eins og tekið er fram í 1. brtt.

Þá kemur 4. brtt., sem er við 85. gr., um það, 
að aftan við þá gr. bætist, að vottorð, sem menn 
eiga að gefa um það, að menn séu á kjörskrá, 
sé gilt, sé það undirritað af hreppsnefnd í þeim 
hreppi, þar sem kjósandi er á kjörskrá, eða odd- 
vita fyrir hennar hönd. Nú er það vitað af okkur, 
sem bezt þekkjum til og störfum í þessum n. upp 
um sveitir, að kjörskrárnar liggja hér um bil æv- 
inlega hjá oddvitum, svo að segja alveg fram að 
kosningum. Og í mörgum tilfellum hefur það ver- 
ið þannig, að þegar menn hafa vitjað fá vottorð 
lijá hreppstjóra svo sem ínánuði-fyrir kosningu, 
eru kjörskrárnar Ckki komnar til hans. Þar sem 
oddvitar nú bera ábyrgð á samningu kjörskránnn, 
er þess vegna ekki ástæða til annars cn að lála 
oddvita hafa heimild til að gefa slik vottorð. 
Þetta er ekki annað en hagræðisatriði, þegar 
hreppstjórar geta ekki gefið slík vottorð, þegar 
á þarf að halda. Venjulega eru oddvitar eins 
færir um störf eins og hreppstjórar, og er þvi 
ckki ástæða til að ætla, að þeir geti ekki eins 
annazt þetta starf eins og hreppstjórar. Störf 
oddvita eru oft vandameiri heldur en stórf 
lireppstjóra.

5. brtt. er við 97. gr., að aftan við gr. bætist, 
að eigi megi atkvgr. standa lengur en til kl. 12 
á miðnætti. Það má segja, að það sé óþarfi að 
setja þetta ákvæði í 1., vegna þess að í 1. sé ekki 
heimilaður nema einn kjördagur. Þess vegna cr

vitað, að þegar undirkjörstjórnir liafa látið kosn- 
ingar fara fram, eftir að komið er miðnætti að 
kvöldi kjördags, þá er það brot á kosningah, 
því að dagurinn er talinn frá miðnætti til mið- 
nættis. Þegar slíkt ber við, þá er búið að brjóta
1., og það á þeim stöðum, þar sem langhægast er 
að sækja kosningar. Og þegar til þess er litið, 
að þar sem menn hafa iniklar vegalengdir yfir að 
sækja til kjörstaðar, þar mega þeir ekki greiða 
atkv. nema nokkrar klst. á dag, þá virðist haria 
einkcnnilegt, að það þurfi að ganga fram yfir 
þennan lögákveðna dag að kjósa þar, sem allf. 
fólkið er statt á kjörstaðnum sjálfum og því 
heimilt að hafa hversu marga kjörstaði sem það 
vill. Það er áreiðanlega hægt í þéttbýlinu að hafa 
kjörstaðina nógu marga og nógu víða til þess að 
fólkið þar geti allt kosið einhvcrntíma á thu- 
anum frá kl. 8 að morgni til kl. 12 að kvöldi 
kjördaginn, ef ekki stendur á kjörstjórunum mcð 
að afgreiða það, sem óþarfi er að sé. Þetta á- 
kvæði i þessari brtt. er þvi ekki til annars en að 
slá fastri þeirri reglu, að ekki sé notaður til 
kosninga nema einn dagur — á þeim stöðum, 
þar sem einn dagur nægir fullkomlega. Þeir, sem 
vilja fá lengri tíma til kosninga i kaupstöðun- 
um, vilja það vitanlega ekki til annars en þess 
að liafa tíma til þess að reyna að draga fólkið 
nauðugt á kjörstað, það fólk, sem ekki vill neyta 
kosningarréttar síns. En það er ekki ástæða til 
þcss að gefa mönnum tækifæri til þess að draga 
það fólk til þess að kjósa, sem ekki vill kjósa.

Þá er 6. brtt. á þskj. 112, við 104 gr., um það, 
að við gr. bætist ný málsgr., svo hljóðandi, með 
leyfi hæstv. forseta: Eftir að kjörstjórn hefur 
gengið frá kjörgögnum samkvæmt fyrirmælum 
þessarar greinar, mega hin innsigluðu kjörgögn 
og innsigli kjörstjórnar eigi vera i vörzlu sama 
manns.“ Þetta er ekki sett til annars en að 
tryggja, að ekki leiðist neinn í freistni til að 
fremja neina fölsun á kosningum. Það hefur 
komið fyrir hér á landi, að kosningar hafa verið 
falsaðar, og er sjálfsagt að byggja fyrir það, eins 
og hægt er. Þetta er annað markmið kosningal. 
Ég sé ekki betur en þetta verki í þá átt að tor- 
velda það, ef einhver, sem kjörgögn hefur undir 
hendi, væri þess sinnis, að hann vildi falsa atkv., 
óg a. m. k. ef reynt væri að falsa atkv., þá yrðu 
þó að vera tveir um að framkvæma það. Mér er 
óskiljanlegt, að nokkur hv. þm. geti verið á móti 
þeim breyt., sem miða að því að gera kosning- 
una sem öruggasta. Það er áreiðanlegt, að þetta 
ákvæði „étur ekki mat“, eins og sagt er. Það 
getur ekki skemmt. Alltaf mun það þó heldur 
torvelda, að fölsunum sé hægt að beita við kosn- 
ingar. Það er því óhugsandi, að nokkur hv. þm. 
geti verið á móti því að setja slíkt ákvæði inn i 
lögin.

Þá er 7. brtt. við 107. gr., um það, að aftan við 
gr. bætist, með leyfi forseta: „Ætíð skal talning 
fram fara svo fljótt scm verða má að dómi yfir- 
kjörstjórnar." Við vitum frá síðustu kosningum, 
að þá var ekki látið telja atkv., strax eftir að 
búið var að kjósa. Það er ein af öryggisráðstöf- 
unum að láta ekki geyma kjörkassana víða að 
ástæðulausu, áður en talin eru atkv. I þetta 
skipti hefði það verið hagkvæmdaratriði að telja 
eins fljótt og unnt var, til þess að kosningarnar í
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haust gætu farið sem fyrst fram, áður en stytt- 
ast mjög dagar. En í því kjördæmi, t. d. þar sem 
ég var 1 kjöri, var ákveðið, að ekki skyldi teija 
atkv. fyrr en á 3. degi, cftir að kosið var. En 
það var leikur að telja þar daginn eftir. A öllum 
kjörstöðunum voru bifreiðar til taks strax til 
þess að fara með kjörkassana og þvi hægt að 
telja strax daginn eftir. Og bifreiðar eru hafðar 
i svo að segja hverju einasta kjördæmi til að 
fiytja fólkið á kjörstað. Hvers vegna á þá ekki 
að láta bifreiðarnar, sem eru þegar til taks á 
kjörstöðunum, fara með kjörkassana strax eftir 
kosningar til yfirkjörstjórnar? Ef menn hafa á 
móti þessari brtt., þá getur það ekki verið af 
öðrum ástæðum en þeirri, að þeir vilji láta leika 
sér eitthvað að kössunum, áður en þeir fara til 
talningarstaðar. Þess vegna er það undarlegur 
hugsunarliáttur að setja ákvæði í 1., sem kemur 
i veg fyrir, að hægt sé að telja atkv., svo fljótt 
sem unnt er. Það kynni að vera, að einhverj- 
um þætti mega telja, þegar komið væri fram á 
þingið (BÁ: eða þegar búið væri að skipta i 
deildir.), já, eða þegar búið væri að skipta i 
deildir, ef það væri hagkvæmt, eins og surnir 
virðast þurfa á að halda nú.

Það kom í ljós í ræðu hv. 6. landsk. (GÞ), 
að hann skildi ekki brtt., áður en hann fór að 
tala um þær, þvi að það er ekki ástæða til þess 
fyrir nokkurn mann að mæla á móti þessari 
brtt., ef sá hinn sami skilur hana, nema haun 
vilji láta leika sér að kjörkössunum, áður cn 
þeir eru opnaðir.

Þá kem ég að lokuni að 8. brtt., sem er um 
ákvæði til bráðabirgða. Það ákvæði er í brtt. á 
þessa leið, með leyfi hæstv. forseta.

„I kosningum þeim, sem fram fara næst eftir 
gildistöku þessara laga, skulu vera tveir kjör- 
dagar, þó ekki í þeim kjördeildum, sem eru innan 
takmarka kaupstaðar eða kauptúns. Þegar kosn- 
ingu er lokið hinn fyrri kjördag, skal í öllu 
svo að farið sem fyrir er mælt í 104. gr., að þvi 
viðbættu, að kjörskráin og þau eftirrit hennar, 
sem kjörstjórn hefur haft til afnota, skulu lögð 
með öðrum kjörgögnum í poka þann, sem inn- 
siglaður er. Eftir að kjörfundur en settur hinn 
síðari kjördag, opnar kjörstjórn hinn innsiglaða 
poka og umslög, sem i honum eru, í viðurvist 
frambjóðeiida eða umboðsmanna þeirra. Sé fram- 
bjóðandi eigi mættur eða umboðsmaður hans, 
kveður hún til valinkunnan mann að vera um- 
boðsmaður frambjóðanda. Sé eigi unnt að full- 
nægja þcssu ákvæði, má þó rjúfa innsigli, opna 
umslögin og hcfja kosningu, þegar klukkustund 
er liðin frá setningu kjörfundar. Um hinn síðari 
kjördag gilda ákvæði XII. kafla laganna eftir 
því, sem við á.“

Nú er það sjáanlegt, að kosningar fara að lik- 
indum ekki fram fyrr en síðari hluta október- 
mánaðar í haust. Gæti það því orðið mikið hag- 
ræði fyrir kjósendur i dreifbýlinu að fá þessa 
brtt. samþ., sem í bráðabirgðaákvæðinu felst, um 
tvo kjördaga. En það hefur vitanlega enga þýð- 
ingu fyrir kaupstaðina, vegna þess að þó að 
illviðri séu, eiga ailir þar stutt að sækja til kosn- 
inga. Eins geta allir i kaupstöðunum af sömu 
ástæðu átt mjög auðvelt að sækja kosningar, þó 
að dimint sé orðið að kvöldi. Enda hafa bæjar-

stjórnarkosningar farið fram að vetrinum. Hitt 
er vitað, að þegar kemur fram undir veturnætur, 
er erfitt fyrir þá, sem í dreifbýlinu búa, að 
sækja kjörfundi, vegna þess að dagurinn er þá 
orðinn svo stuttur, hvað þá þar, sem ekki er 
hægt að nota bifreiðar. Og margir kjósendur á 
þessum stöðum hafa um langar vegalengdir að 
sækja. Og einnig hagar þar svo til á ýmsum stöð- 
um, að ekki geta allir, sem kosningarétt liafa 
á heimilunum, farið til kosninga einn og sama 
daginn, þannig að fyrirsjáanlegt er, að jafnvel 
þó að gott veður væri kjördaginn, þá er svo um 
marga hreppa á landinu, að það er óhugsanlegt, 
að allir kjóscndur þar geti sótt kosningar um 
veturnætur á einum degi — hvað þá, ef illviðri 
er að auki, þá er auðséð, hvernig þeim er gert 
fyrir í þjóðfélaginu, sem hafa erfiðasta aðstöðu 
allra til þess að komast frá bæjum sinum til 
kosninga. Það væri þvi liarla einkennilegt að 
láta þá, sem í kaupstöðunum búa, hafa tækifæri 
til að hafa í raun og veru tvo kjördaga, sem hægt 
er með vissri aðferð við kjörsókn með því að 
láta kosningar ganga langt fram á nótt, jafnvel 
fram á næsta dag, ef svo verkast, en láta fólkið, 
sein þarf að verja öllum deginum til þess að 
mæta á kjörstað, ekki hafa nema 6—7 klukku- 
stundir dagsins, aðeins einn dag, til þess að fara 
og mæta á kjörstað. Þetta, held ég, að muni 
vera öllum hv. þm. augljóst. Og ef liv. þm. hafa 
í huga annað meginatriði kosningal., um að gera 
öllum sem auðveldast að neyta kosningarréttar 
sins til Alþ., þá hlýtur hv. þm. að vera Ijóst, að 
ef þeir eru á móti þessari brtt., þá gera þeir 
það á móti hagsmunum þess fólks, — með til- 
liti til kjörsóknarinnar, — sem í dreifbýlinu býr.

Hins vegar höfum við, sem berum fram brtt. 
þessa, bætt við öðru ákvæði, sem er svo hljóð- 
andi, með leyfi hæstv. forseta:

„Ef öll kjörstjórnin er sammála og allir fram- 
bjóðendur eða umboðsmenn þeirra, sem mættir 
eru, samþykkja, má kjörstjórn, þegar kosningu 
er lokið hinn fyrri kjördag, ákveða, að eigi skuli 
vera fleiri kjördagar í kjördeildinni, enda sé kjör- 
bókin undirrituð af frambjóðendum og umboðs- 
mönnum, sem samþykkt hafa. Hafi 80% eða fleiri 
af kjósendum í kjördeildinni kosið eða fengið 
vottorð samkv. 85. gr., nægir einróma samþykki 
kjörstjórnar til slíkrar ákvörðunar.

Hinn fyrri kjördag skal setja kjörfund kl. 10 
árdegis og hinn síðari k*jördag kl. 12 á hádegi."

Mcð þessu móti er alls staðar þar, sem þannig 
vill til, að hægt er að kjósa á einum degi, hægt 
að ákveða, að kosningum skuli lokið eftir einn 
dag. Og kosningin stendur með þessu ákvæði 
aðeins tvo daga á þeim stöðum, þar sem, ógern- 
ingur er að láta 80% kjósenda kjósa á einum 
kjördegi. Það er vitað, að það verða látnar fara 
fram kosningar aðeins einn dag í þeim kjördeild- 
um, þar sem hægt er, því að það eru miklir 
erfiðleikar, kostnaður og fyrirhöfn að hafa tvo 
kjördaga, að láta t. d. bifreiðar vera í gangi 
vegna kosninganna i tvo daga. — Hér er því 
ekki farið fram á annað en það að hafa tvo 
kjördaga á þeim stöðum, þar sem óframkvæm- 
anlegt' er að kjósa á einum degi. Og að mæla á 
móti slíku, en óska þess, að kosningar geti staðið 
í tvo daga þar, sem vitað er, að hægt er að ljúka
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kosningu á einum degi, það sýnir ekki nema 
ranglætislineigð. Og sliks er tæplega von nema 
frá þeim mönnum, sem hafa látið slíkt til sín 
heyra áður en þeir slíildu, hvað í brtt. þessum 
felst.

Þá er í lok þessarar brtt. ákvæði um það, 
livenær kosningar skuli byrja, hinn fyrri kjör- 
dag, kl. 10 árdegis og hinn síðari kjördag kl. 12 
á hádegi.

Hv. 6. landsk. sagði, að það væri ckkert tor- 
veldara að kjósa um veturnætur heldur en á 
vordegi. Þeir halda því fram, hann og annar hv. 
flokksbróðir hans, að það sé eins hægt að kjósa 
um veturnætur eins og í júní. Það er eins og 
þeir viti ekki mismuninn á því að kjósa, þegar 
bjart er allan sólarhringinn, og hinu að kjósa, 
þegar dagar eru orðnir stuttir. Það gerir kannske 
ekkert til í þessu tilliti, þó að dagur sé stuttur 
þar, sem ljóskcr eru meðfram öllum götum. En 
þeir, sem eiga yfir fjöll að sækja til kjörstaðar, 
þeir þekkja muninn á sumri og vori annars veg- 
ar til kjörsóknar og hins vegar vetrármyrkrinu, 
sem grúfir yfir um veturnætur.

Ég held, að það sé svo ekki ástæða til að 
rekja nánar þessar brtt., sem við flytjum hér á 
þskj. 112. Ég held, að ég hafi gert það, sem í 
þeim felst, eins augljóst fyrir hv. þm. og unnt 
er. Það felst ekkert í þeim annað en það, sem 
á að tryggja þessi tvö meginsjónarmið kosn- 
ingal., að tryggja, að vilji kjósenda komi skýrt 
i ljós, og hins vegar að auðvelda sem mest fyrir 
mönnum að neyta kosningarréttar sins.

l'm brtt. á þskj. 110 hef ég það að segja, að 
ég er henni fylgjandi. Hún miðar að því að 
tryggja örvggi kjósendanna.

Sigurður Bjarnason: Herra forseti! Brtt. á 
þskj. 110, sem ég flyt, ásamt hv. 11. landsk. 
(GTh), miðar að því, að gengið verði nokkru 
tryggilegar frá utankjörfundaratkv., heldur en 
áður hefur verið. Eins og kunnugt er, er sá hátt- 
ur á hafður og leyfður í kosningal., að utankjör- 
fundaratkvæði er heimilt að fela svo að segja 
hverjum, sem vera skal, til fyrirgreiðslu og flutn- 
ings. Það lætur að likum, að þegar atkvæði fara 
þannig manna á milli, þá sé nokkru meiri var- 
úðar þörf heldur en ella. Sú breyt., sem farið 
er fram á í brtt. okkar, er það, að til viðbótar 
því, sem áður hefur verið krafizt í því efni, skuli 
innsigla umslagið með kjörseðlinum, til þess 
þannig að koma í veg fyrir, að umslagið sé brotið 
upp og rannsakað, með hverjum liætti kjósand- 
inn hefur greitt atkv., þ. e. a. s., á hvaða fram- 
bjóðanda eða lista atkv. hans hefur ’ fallið. En 
eins og mi cr frá þessu gengið í kosningal., er 
hægt að opna þessi umslög, af þeirri gerð, sem 
þau eru, og enn fremur er hægt með sérstök- 
um aðferðum að opna hina límbornu rönd kjör- 
seðilsins sjálfs. Þegar þetta er vitað, verður ekki 
við það unað, að svo ófullnægjandi sé gengið 
frá atkvæðaseðlinum eins og raun er á. Og það, 
sem ei' um að ræða, er, að hæstv. Alþ. átti sig 
á þeirri staðreynd og geri breyt. á þessum á- 
kvæðum í samræmi við það. Ég hygg, að hv. þd. 
geti ekki haft ástæðu til að leggjast á móti þess- 
ari brtt. Eins og hv. þm. V.-Sk. (SvhH) benti á, 
miðar hún til öryggis.

Hv. frsm., 6. landsk. (GÞ), benti á það, að hv. 
stjskrn. hefði ekki tfeyst sér til þess að taka 
upp þessa brtt., og benti m. a. á það, að hætla 
kynni að vera á þvi, að lakkið brotnaði, og það 
væri erfitt um vik fyrir undirkjörstjórnir að 
átta sig á því, hvort spjöllin, sem orðið hefðu á 
lakkinu, væru af völdum þeirrar löngu leiðar, sein 
bréfin hefðu farið, eða af því, að reynt hefði 
verið að brjóta þau upp. Ég sé ekki, að það sé 
svo mikil hætta á þessu sem hv. 6. landsk. vil! 
vera láta. Ég álít, að reynslan muni hafa sýnt, 
að bréf, sem innsigluð hafa verið á slikan hátl, 
sem hér er um að ræða, hafi komizt gegn um 
mai'gar hendur, án þess að brotnað hafi inn- 
siglið á þeim. Og ég álit, að þess vegna sé ekki 
ástæða til að leggjast á móti þessari brtt.

Ég vildi svo aðeins að lokum benda á það 
ósamræmi, sem er milli þeirra ströngu reglna 
um atkvgr. á kjörfundi, varðandi atkvæðaseðla, 
og hins vegar þeirra reglna, sem gilda um utan- 
kjörfundaratkvæðagreiðslu. Og þegar sá mis- 
munur og það ósamræmi er athugað, verður auð- 
sæ nauðsynin á því, að þessi breyt. verði gerð.

Ég tel svo ekki nauðsyn á því að fylgja þess- 
ari brtt. úr hlaði með fleiri orðum, en vildi að- 
eins drepa á nokkrar brtt. aðrar, sem hér eru 
fram komnar, og þá fyrst á brtt. stjskrn., og af 
þeim fyrst á þá breyt., sem hún vill gera á 27. 
gr. 1. Þar er til tekið í b-lið 2. gr., að niðurlag
2. málsgr. skuli orðast svo: „og eigi færri cn 
18 og eigi fleiri en 3fi í tvimenningskjördæmum", 
þ. c. a. s., þessi brtt. miðar að.því að fjölga 
meðmælendum úr 12 og 24 og í 18 og 36. Ég tel 
þessa breyt. ekki aðeins óþarfa, heldur fara dá- 
lítið í bága við þann anda, sem upphaflega átti 
að vera i kosningal., það að takmarka meðmæl- 
endafjöldann við lága tölu, sem miðaði fyrst 
og fremst að því að koma í veg fyrir, að fram- 
bjóðendur geti með smölun undirskrifta með- 
mælenda bundið menn með sérstökum hætti og 
gengið þannig nokkuð á snið við það, að kosn- 
ingarnar séu leynilegar. Ég sé ekki ástæðu til 
þess að gera þessa breyt., þó að breytt sé um 
kosningaaðferð i tvímenningskjördæmunum. Ég 
sé ekki, að sú breyt. á kosningaaðferð réttlæti 
það á nokkurn hátt að breyta til með meðmæl- 
endafjöldann. Réttmætt er að taka upp hlut- 
fallskosningu í tvímenningskjördæmunum, en 
ckki að fjölga meðmælendum þar. Hættan er ná- 
kvæmlega sú sama í tvímenningskjördæmunum 
eins og í einmcnningskjördæmunum á þvi, að 
slík smölun mundi verka sem nokkurs konar 
binding kjósenda, og þar með væri gengið nokk- 
uð á snið við ])á meginreglu, að kosningar til 
Alþ. skuli vera leynilegar. Ég er mótfallinn öll- 
um breyt. í þá átt að fjölga meðmælendum frá 
því, sem nú er, og mig furðar á þvi, að slik till. 
skuli koma fram nú, þegar talað er meira en 
nokkru sinni um hinn helga rétt þjóðarinnar og 
einstaklingsins til lýðræðisins, — að það skuli 
koma till., scm gengur í þá átt að ganga á snið 
við þennan rétt og binda menn fyrir fram með 
undirskriftasmölun, eins og ætlazt er til með till. 
hv. þm. N.-M. Ég læt svo útrætt um þetta atriði, 
því að það voru önnur atriði, scm ég ætlaði að 
víkja að.

Ég ætla þá að byrja á brtt. á þskj. 112. Um
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fyrstu 4 tölul. á þessari brtt. er ekki mikið aö 
segja. Þessar breyt. eru fremur lítils virði, en 
virðast öllu fremur óþarfar, og hygg ég ekki 
þörf á að ræða um þær frekar en gert hefur 
verið, en um 6. tölulið vildi ég einungis segja 
það, að ég er fylgjandi honum, þar sem gert er 
ráð fyrir að meira öryggis sé gætt í geymslu 
kjörgagna en áður hefur verið, þ. e. a. s., að inn- 
sigli og kjörgögn séu ekki í vörzlu sama manns. 
Sama er að segja um 7. tölul. Hann er meinlaus 
og kann að verða til þess, ef hann verður samþ., 
að ýta undir, eins og hv. þm. V.-Sk. drap á, að 
formenn kjörstjórna hraði talningu, svo sem 
verða má og eftir föngum.

Þá kem ég að aðalatriði þessarar till., að 2 
kjördagar skuli verða við kosningar þær, sem 
fyrst fara fram eftir þessum 1. Ég skal játa, að 
ég er alveg eindregið á þeirri skoðun, að það 
beri að gera allt til þess, að kjósendum uin 
sveitir og í þorpum landsins sé gerð sem auð- 
veldust kjörsóknin, og er að því leyti algerlcga 
sammála um það bráðabirgðaákvæði, sem þessi 
brtt. felur í sér, en án þess að taka beina af- 
stöðu á móti þessu ákvæði um 2 kjördaga vildi 
ég benda hv. flm. á það, að þvi ákvæði, að það 
skuli vera 2 kjördagar, fylgir nokkur hætta, þvi 
að í því frv. til kosningal., sem gildir og hefur 
gilt undanfarið, þar er svo að orði komizt, með 
leyfi forseta: „Nú ferst kosning fyrir í einhverri 
kjördeild á hinum ákveðna degi sökum óveðurs 
eða af öðrum óviðráðanlegum orsökum, og kveð- 
ur þá undirkjörstjórn innan viku til kjörfundar 
að nýju.“ Þarna er kjörstjórn heimilað, ef kosn- 
ing ferst fyrir, að kveðja til kjörfundar að nýju 
innan viku, ef veður batnar, svo að unnt sé að 
kjósa. Það er auðsætt, að það er ætlazt til, að 
kjörstjórn meti það, hvort rétt er að byrja kosn- 
ingu eða fresta henni. Það er rétt að athuga í 
þessu sambandi, að ef kosning er ekki hafin, 
er heimilt að fresta henni, en ef hún er hafin, 
er óheimilt að fresta henni, þótt veður stór- 
versni. Kosningu verður að Ijúka þann eina dag. 
Ef nú er horfið að því, að um 2 daga sé að ræða, 
sem menn megi kjósa, þá er vitað mál, að kosn- 
ing mundi fara fram seinni daginn. Þó mundu 
þeir, sem næstir eru kjörstað, kjósa fyrri dag- 
inn. Það er oft, að tveir óveðursdagar koma í 
röð, og er það tiðara heldur en að það sé bara 
einn. Þá væri kosningu þar með lokið, því að 
eftir að kosning er hafin, er algerlega óheimilt 
að fresta henni. Þá væri verr farið en heima 
setið, því að þar með væri komið í veg fyrir, 
að kosning mætti bíða næsta góðveðursdags. Ég 
taldi rétt að benda hv. flm. á þetta, þvi að ég 
hygg, að það sé réttur skilningur hjá mér, að 
kosningu sé ekki heimilt að fresta, enda þótt 
ekki nema örlítill hluti kjósenda kæmist á kjör- 
stað, svo að þetta er varhugavert.

Svo er það annað atriði í þessu, að fyrirhöfn 
kjörstjórna er stórkostlega aukin, svo að vafa- 
samt cr, að kjörstjórnir mundu una við það, og 
ég hygg, að þar sem svo háttar, að hreppum er 
skipt í 4 kjördeildir, þá sé það nokkuð mikill 
hluti manna í hreppnum, sem bundnir verða yfir 
þessu, þvi að ef' heimildin er sett inn, stendur 
kosningin í 2 daga, hvernig sem veður verður. 
Þvi að þegar svo er komið, að það þarf einróma

álit kjörstjórnar, til þess að kosningu sé lokið 
fyrri daginn, þá cr líklegt, að kapp það, sem er 
i kosningunum, Ieiði til þess, að seinni dagurinn 
verði notaður til þess að „gjörsmala“, ef svo 
mætti að orði komast. Ég held þess vegna, að hér 
sé örðugt um vik, og þó að það, sem fyrir flm. 
vakir, sé að gera mönnum sem hægast að sækja 
kjörfund, þá er hér um vandkvæði að ræða. Og 
ég hygg, að þessi tilgangur náist fullt eins vel 
með því ákvæði, sem er í lögunum nú, ef ekki 
betur.

Það, sem liér hefur verið haldið fram, að Sjálf- 
stfl. vilji hamla gegn því, að sem flestir menn í 
dreifbýli landsins geti komið á kjörstað og að 
sú gagnrýni, sem hér hefur verið tekin upp af 
mér gegn þessum brtt., mótist af þvi, er hin 
mesta fjarstæða, og harma ég það, að hv. flm. 
þessarar till. skvldi vera með svo ljótar getsak- 
ir, að það geti verið keppikefli ákveðins flokks, 
að sem fæst fólk komist á kjörstað og að koma 
i veg fyrir, að sem flestir kjósendur fái lagt sitt 
lóð á vogarskálina. Ég veit ekki, hvað hv. þm. 
V.-Sk. meinar með því að leyfa sér þetta, ekki 
sízt, þegar það er athugað, að fyrir nokkrum ár- 
um var kjördagurinn nokkru síðar en kjördagur- 
inn verður í haust, fyrsta vetrardag. Ég veit ekki 
annað en að til ársins 1927 hafi þessi kjördagur 
verið notaður og þótt gefast sæmilega nema 1926, 
þegar óveður hamlaði kosningu og fjöldi manna 
varð að sitja heima i sveitum. Ég vænti, að 
hvernig sem afstaðan verður til þessarar brtt., 
þá eigi ekki eftir að heyrast, að svo freklega 
óviðurkvæmilegum og óverðskulduðum ummæl- 
um sé kastað aftur fram hér í þessari virðulegu 
deild.

Umr. frestað.
Á 14. fundi í Nd., 25. ágúst, var frv. tekið til 

lrh. 3. umr.
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 15. fundi í Nd., 26. ágúst, var fram haldið 3. 

umr. um frv. (A. 29, 109, 110, 111, 112, 116, 118).

Jón Pálmason: Eins og hv. þm. hafa sjálfsagt 
veitt athygli, þá hef ég flutt brtt. á þskj. 111, 
þar sem lagt er til, að felld verði niður ein 
setning úr 100. gr. í 96. gr. stendur, að ef kjós- 
andi, sem greitt hefur atkv. utan kjörfundar, cr 
staddur í kjördeildinni, þar sem hann á heima, á 
kjördegi, sé hann skyldur að tilkynna það kjöv- 
stjórn, og geti liann þá greitt atkv. aftur og tek- 
ið sinn seðil, sem kjörstjórn hefur hjá sér. í 147. 
gr., 9. lið, stendur, að ef kjósandi vanrækir þetta, 
varði það sektum frá 20—200 kr. f 100. gr. stend- 
ur, að ef kjósandi þannig tilkynnir ekki komu 
sína í kjördeild, megi gera atkv. hans ógilt. Nú 
er augljóst mál, að margvísleg atvik geta komið 
fyrir, sem verða þess valdandi, að kjósandi, sein 
hefur greitt atkv. fyrir kjördag, kemur í kjördeild 
sína, áður en kjörfundi er lokið, t. d. kemur heim 
úr langferð kl. 10 að kvöldi kjördagsins, en kjör- 
fundi er slitið kr. 12. Þá er ákaflega ósanngjarnt 
undir nálega öllum kringumstæðum að ekki að- 
eins sekta manninn, heldur líka ógilda atkv. 
hans. Takmark kosningal. á að vera að gera öll- 
um kjósendum í landinu mögulegt að greiða at- 
kv. með sem allra minnstri fyrirhöfn, og því er
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frá minu sjónarmiði alrangt að ógilda atkv. und- 
ir þcssum kringumstæðum. Hv. frsm., 6. landsk., 
tók fram, sem ég veit, að er alveg rétt, að það 
muni vera mjög á víxl, hvort þessi ákvæði eru 
tekin til greina eða ekki. Þeim mun vera fylgt 
strangt fram á sumum stöðum, annaðhvort, að 
menn séu sektaðir, eða atkv. þeirra gerð ógild. 
Annars staðar mun ekki vera við þessu hreyft, 
þó að vitað sé, að það eigi sér stað, og ég get 
fullyrt, að í ýmsum kjördæmum hafa atkv. ekki 
verið ógilt af þessum ástæðum, bæði við síðustu 
kosningar og eins áður. Ég held þvi, að alveg 
óhætt sé að afnema þetta ákvæði, en láta hitt 
standa, að skylda menn til að tilkynna komu 
sína í kjördeild og láta þá nægja að beita sekt- 
um, ef út af er brugðið.

Ég skal svo ekki hafa fleiri orð um þetta, en 
viðvíkjandi því, sem hv. frsm. sagði, að ef þetta 
væri í burtu numið, væri hægt að misnota 1. 
með því, að mikill hluti kjósenda greiddi atkv. 
utan kjörfundar, þá er hægt að setja inn í kosn- 
ingal. ákvæði um, að það geti ekki gilt um aðra 
en þá, sem fara burt. Setjum svo, að menn hafi 
þannig lagaða atvinnu, að þeir verði hennar 
vegna að fara burt daglega. Slíkir menn kjósa 
eðlilega utan kjörfundar, og það er ekki dæma- 
laust, að þeir komi heim á kvöldin, ef' til vill 
áður en kjörfundi er lokið, án þess að þeir viti 
um það fyrr en löngu eftir á.

Ég skal ekki fara mörgum orðum um aðrar 
brtt., sem hér liggja fyrir, en vil þó aðeins minn- 
ast á tvær, sem mér þykja nokkru máli skipta. 
I fyrsta lagi er það brtt. um meðmælendatölu 
í tvímenningskjördæmum, eftir að hlutfallskosn- 
ingar hafa þar verið lögleiddar. Ég kann illa við 
að fjölga meðmælendum frá þvi, sem verið hefur. 
Ég held, að nægilegt sé, að þar sé sama tala og 
verið hefur og er i þeim kjördæmum, þar sem 
einn maður er kosinn. Þá er önnur brtt., sem 
flutt er af 4 hv. þm., sem er allveigamikil, en 
það er heimild til að hafa tvo kjördaga um næstu 
kosningar. Ég get fallizt á, að til þess séu nokkr- 
ar ástæður, að sú brtt. verði samþ., en mér er 
ijóst, að þetta hlýtur að hafa i för með sér mjög 
mikinn kostnað víða um land, a. m. k. þar, sem 
sá siður hefur verið upp tekinn að hafa bila í 
gangi til að flytja kjósendur, auk þess sem það 
er mikil fyrirhöfn fyrir kjörstjórnirnar að hafa 
kjörfund i tvo daga. Þrátt fyrir þetta sýnist mér 
vel geta komið til mála að samþ. þessa till., þó 
að hún geti orðið til þess, að menn hirði ekki 
um að kjósa fyrri daginn, þó að fært sé, til þess 
að hægt sé að nota síðari kjördaginn til að ganga 
betur fram í að fá menn til að kjósa. Það kann 
að vera, að 80% sé nokkuð há tala að miða við, 
því að við siðustu kosningar var kjörsókn sums 
staðar ekki nema 76% rúmlega, og var þó kosið 
um sumartímann. Ég skal ekki slá neinu föstu 
með brtt. um þetta, en vildi aðeins benda á helztu 
annmarkana, sem mér í fljótu bili virðast vera á 
þessari tili. En ef svo vill til, sem alltaf getur 
komið fyrir, raunar á hvaða tíma árs sem er og 
ekki sízt, þegar líður að vetri, að illt veður verði 
á kjördaginn, þá er hér heimild til að bæta úr, 
ef hafa má kjörfund daginn eftir.

Ég sé svo ekki ástæðu til að hafa um þetta 
fleiri orð að sinni.

til Alþingis.

Páll Zóphóníasson: Herra forseti. Ég á brtt. á 
þskj. 118, sem ég vildi fara um nokkrum orðum. 
Fyrri hrtt. er um að fjölga meðmælendum með 
frambjóðendum frá því, sem nú er, og hafa á- 
kveðna tölu meðmælenda í þessum tilvonandi 
listakosningakjördæmum, en það er ekki ákveðið 
í frv. eins og það er nú. Ég er þar á öndverðum 
meið við ýmsa hv. þm. Reynslan hefur sýnt, að 
stundum hafa boðið sig fram menn, sem hafa 
haft svo litið fylgi, að segja má, að framboð 
þeirra hafi engan rétt á sér, menn, sem í heilli 
sýslu liafa ekki getað fengið nema 12 meðmæl- 
endur, stundum gervimeðmælendur, sem er ekki 
heimilt samkv. kosningal., því að það er tekið 
fram, að þeir, sem mæla með framboði einhvers 
manns, styðji kosningu lians, en það hafa þeir 
ekki alltaf gert, því að það hefur komið fyrir, 
að menn hafa ekki fengið nema 9, jafnvel ekki 
nema 2 atkv., þó að meðmælendur hafi verið 12. 
Helzta leiðin til að koma í veg fyrir þetta er að 
mæla svo fyrir, að dálítill stuðningur sé á bak við 
frambjóðendur. Mér finnst það varla mega vera 
minna en 25—50 menn. Það er ekkert óskaplegt 

.fylgi, sem frambjóðandi hefur, ef hann getur 
ekki fengið þá. Mér finnst það vera dálitið „prin- 
cip“-spursmál, hvort á að leyfa hverjum, sem er, 
að bjóða sig fram til að tefja fundarhöld fyrir 
hinum og flækja mál á fundum. Ég vil reyna að 
koma í veg fyrir þetta með þvi að hafa ákveðna 
tölu meðmælenda. í Rvík er þetta bundið við 
100 til þess að útiloka, að þeir séu að bjóða sig 
þar fram, sem ekkert fylgi hafa.

Þá er brtt. við 57. gr., og er liún smávægileg. 
Þar er gert ráð fyrir, að kjörstjórn dreifi seðl- 
um til undirkjörstjórna, og hver kjördeild skuli 
fá 10% af seðlum fram yfir tölu kjósenda, svo 
að tryggt sé, að nóg sé af seðlum. Nú veit ég, 
að sums staðar hagar þannig til, t. d. er það i 
einum víðlendum hreppi, að utan af jaðri hrepps- 
ins er um 3 tíma reið á kjörstað, en skammt á 
bílveg og ekki nema 10 mín. akstur yfir á kjör- 
stað í öðrum hreppi. Það eru 6 bændur, eða um 
40 kjósendur, sem þarna eiga hlut að máli og eiga 
þannig miklum mun auðveldara með að sækja 
kjörfund í aðra sveit. Ef- þar væru nú til nógir 
kjörseðlar, mundi engum manni detta í hug að 
ferðast í 3 tíma á kjörstað sinnar sveitar, held- 
ur fara með bíl á næsta kjörstað, sem er i ann- 
arri sveit, mcð vottorð um afsal kosningarréttar 
heima hjá sér, en þá er ekki nóg af seðlum á 
þeim kjörstað eftir núgildandi 1. Ég legg því til, 
að kjörstjórnir í sveitum liafi leyfi til að miðla 
seðlum milli kjörstaða, þar sem svona stendur á. 
Eg legg dálítið upp úr þessari till., en þó veit 
ég, að hægt er að ráða nokkra bót á þessu með 
því að búa til sérstakar kjördeildir fyrir þá, 
sem langt eiga, en brtt., ef samþ. verður, veitir 
möguleika til að gera hvort, sem vera skal.

Þá vil ég benda á einstök atriði í öðrum till. 
—- Brtt. 110 er ég samþykkur að eðli til, en hún 
hefur þann ágalla, sem er viðar í kosningal., sem 
sé, að þegar gengið hefur verið frá fylgibréfinu, 
skal kjósandi senda það með kjörseðlinum á- 
föstum til hreppstjórans í þeim hreppi eða bæj- 
arfógetans í þeim kaupstað, þar sem kjósandinn 
telur sig standa á kjörskrá. Þetta er algeng regla 
nú, en afleiðingin er sú, að það tapast ekki svo
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fá atkv. Það eru margir lireppar, sem búið er að 
skipta i kjördeildir, og þegar atkv. koma seint, 
koma seðlarnir svo seint til hreppstjóra, að þeir 
geta ekki komið þeim frá sér. T. d. fór svo núna, 
að það varð að kaupa aukaferðir fyrir kjörseðla, 
sem merktir voru til hrcppstjóra, en ekki kjör- 
deildar. Ég er því i vafa uro, hvort hér á ekki að 
vera oddviti undirkjörstjórnar, en ekki hrepp- 
stjóri. Seðlarnir eiga ekkert erindi til hrepp- 
stjóra, þegar um allt aðra kjördeild er að ræða 
en hann er oddviti i. Þetta atriði held ég, að sé 
vert að athuga.

Þá hefur verið sagt hér, að fjórða brtt. á þskj. 
112 væri óþörf, að i stað hreppstjóra geti oddviti 
undirritað vottorð um, að nafn kjósanda standi 
á kjörskrá i annarri kjördeild innan sama kjör- 
dæmis. Ég vil upplýsa, að síðan ég fór að koma 
nærri alþingiskosningum, hefur allur fjöldinn af 
kjörskrám alis ekki komið til hreppstjóra, fyrr 
en rétt fyrir kosningu, og nú siðast i þremur 
tilfellum vissi hreppstjóri ekki, hvort kjósandi 
væri á kjörskrá eða ekki, og ég varð að fá vott- 
orð oddvita og fara með það til hreppstjóra, til 
þess að hann gæti gcfið vottorð. Það er tvimæla- 
laust í flestum tilfellum oddviti, sem á að gefa 
þetta vottorð. Hann hefur gögnin í höndunum. 
Ég get upplýst, að í Norður-Múlasýslu voru við 
endanlega atkvgr. ekki komnar tvær kjörskrár 
til yfirkjörstjórnar.

Þá er eitt atriði enn á þskj. 112, sem sé ákvæði 
til bráðabirgða. Ég legg mikið upp úr þvi, af þvi 
að mér er ljóst, að þegar komið er fram á vetur 
og dag farið að stytta, er enginn tími til þess í 
stórum hreppum að kjósa á einum degi. Hugs- 
um okkur t. d. Vopnafjörð og Svarfaðardal. 
Þar er enginn tími til að ljúka kosningu á 
einum degi. Það cr stundum upp undir 5 klukku- 
stunda fcrð á kjörstað. Menn veigra sér við 
að taka hesta í langferðir um það leyti árs, og 
sums staðar eru ekki til hestar handa öllu fólk- 
inu, og verður þvi að tvínota sömu hesta, og end- 
ist dagurinn þá ekki. Þess vegna eru margir úti- 
lokaðir frá að kjósa, með því að kjördagurinn 
sé bara einn. En í kaupstöðum vilja Sjálfstæðis- 
menn hafa þá tvo og láta kjósa alla nóttina. Það 
er greinilegasta dæmið um sérréttindi kaupstað- 
anna, sem ég hef heyrt. En i sveitunum, þar sem 
þarf að selflytja, á ekki að vera nema einn stutt- 
ur skammdegisdagur. Ég trúi því ekki, fyrr en ég 
tek á, að sá illvilji sé í raun og veru til staðar í 
garð sveitafólksins, sem í þessu birtist.

Þá sagðist hv. frsm. vera á móti því að heimila 
oddvita yfirkjörstjórnar að setja kjörstjóra þar, 
sem hreppstjóri væri illa i sveit settur. Það eru 
ekki mörg ár siðan hreppstjóri í Svarfaðardal 
bjó frammi á Melum. Það er stutt siðan hann dó, 
og þá tók við bóndinn á Tjörn. Hver maður, 
sem fer um Svarfaðardal, fer um Dalvík, og 
hvaða vit er í því að láta menn af Dalvík þurfa 
að fara fram á Mela? Sama máli gegnir víða ann- 
ars staðar. Úr Hornafirði fer enginn nema um 
kauptúnið. Það er því tvímælalaust sjálfsagt að 
skapa mönnum skilyrði til að kjósa hjá öðrum 
cn hreppstjóra. Ég vona, að menn sjái þetta, og 
enda þótt svo væri ekki nema á fáum stöðum, þá 
á að bæta úr á þeim stöðum, enda fyrirhafnar- 
lítið.

Frsm. (Garðar Þorsteinsson): Eftir að ég hafði 
lokið framsöguræðu minni, sumpart f. h. n. við
3. umr. og sumpart aths. við brtt., stóð á fætur 
hv. þm. V.-Sk. og hellti úr skálum reiði sinnar 
yfir mig fyrir, að ég hefði leyft mér að tala um 
till., áður en flm. hefðu fylgt þeim úr hlaði. 
Sagði hann, að ég þyrfti að læra þingsiði. Þessi 
þm. er nú kunnur að því að vera orðhvass og á- 
deilinn, svo að ég tek skömmum hans með hug- 
arró, en ég vil segja það, að hæstv. forseti var 
nýbúinn að lýsa yfir því, að þessar till. væru til 
umr., enda var hann (liv. þm. V.-Sk.) þá ekki 
sjálfur sterkari á svellinu en svo, að hann fór að 
ræða efni till., scm ekki hafði verið fylgt úr 
lilaði. Hann sagðist vera fylgjandi till. á þskj. 
110, áður en mælt hafði verið fyrir henni. En ég 
skil ekki, að á því eigi að gera greinarmun, 
hvort sá, scm brýtur þingsiði, talar með málinu 
eða móti. Ég mælti og ekki gegn öllum till. á 
þskj. 112, enda var þetta engin goðgá hjá mér 
heldur hefur það alltaf viðgengizt. Það er ekki 
óvenjulegt, að enginn tali fyrir brtt. Eg læt hv. 
þm. vita, að ég ætla ekki að spyrja hann, hve- 
nær ég tek til máls um till., og allra sízt ætla 
ég að læra þingsiði af honum.

Þá ætla ég að segja nokkur orð um brtt., sem 
liann hefur talað fyrir. Ég get hvorki fallizt á 
rök hans né hv. þm. N.-M. um það, að nauðsyn- 
legt sé að skipa kjörstjóra. Og ég vil spyrja, 
hvort það sé ætlunin, að það séu tveir menn í 
lirepp, sem láta kjósa hjá sér, cða á að skeröa 
valdsvið hreppstjóra að þessu leyti? Flm. þess- 
arar till. hefur sagt mér, að hann ætlist til, að 
kjörstjóri geti Iíka látið kjósa hjá sér, enda cr 
það eðlilegra en ef umboð hreppstjóra væri látið 
falla niður.

Hv. 1. þm. N.-M. nefndi dæmi um það, að langt 
væri að fara t. d. í Svarfaðardal, ef hreppstjóri 
byggi á Melum. Það kann að vera rétt, en hv. 
þm. gleymir því bara, að það er engin skylria 
fyrir hreppsbúa að kjósa hjá sinni eigin hrepps- 
nefnd. Menn eiga leið lijá öðrum hreppstjórum, 
sem þeir geta kosið hjá. Maður, sem fer frá 
Dalvík til Akureyrar, ekur um hlaðið hjá þremur 
hreppstjórum, auk þess sem hann getur kosið 
hjá bæjarfógetanum á Akureyri, þegar þangað cr 
komið. Ég legg ekki mikið upp úr þ.essu atriði, 
en ég hygg, að í hreppstjórastöðu séu valdir 
einna hæfustu mennirnir, enda mætti lika deila 
um, hvort skyldu vera einn eða fleiri kjörstjór- 
ar! Ég legg því á móti till., af því að ég fellst 
ekki á principið, þó að þetta gæti ef til vjll í 
sumum tilfellum verið þægilegra.

l’m 4. brtt. á þskj. 112 greinir mig á við suma 
þm. Ég skil málið svo: Kjörskrá liggur frammi, 
og það er auglýst og allir kjósendur geta athug- 
að, hvort þeir eru á kjörskrá eða hvort aðrir eru 
á kjörskrá, sem ekki eiga að vera þar. Innan fárra 
daga á hreppsnefnd að hafa úrskurðað um þetta. 
Þá fyrst er búið að ganga löglega frá kjörskrá. 
Það á ekki að vera hægt að fá vottorð um, að 
maður standi á kjörskrá, fyrr en þessi frestur er 
liðirin, né heldur kæra menn út af kjörskrá. 
Setjum nú svo, að maður, sem veit, að það á að 
kæra hann út, fer og biður um vottorð um, að 
hann standi á kjörskrá. Hreppsnefndin úrskurð- 
ar svo, að hann skuli ekki vera á kjörskrá, en
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maðurinn hefur vottorðið og kýs. Þá er ekki' 
hægt að banna honum að kjósa. Það á því ekki 
að gefa slík vottorð, fyrr en fresturinn er lið- 
inn. Þegar búið er að ganga frá þessu, á kjör- 
skráin að fara til undirkjörstjórnar. Við skulum 
taka til dæmis stóran hrepp með 4 kjördeild- 
um. Hreppsnefndin á að hafa gengið svo frá, að 
hver kjördeild fyrir sig fái þá skrá, sem henni 
tilheyrir. Undirkjörstjórn getur svo gefið vott- 
orð um, að maður standi á kjörskrá.

Ég fæ ekki séð, hvaða útlát það eru fyrir kjós- 
anda að snúa sér til undirkjörstjórnar. En vitan- 
lega mundi ég vilja taka vottorð hreppstjóra eins 
gilt, ef hann hcfði gögnin hjá sér.

Ég verð að segja, að mér finnst lítið samræmi 
í því hjá hv. þm. V.-Sk. og hv. 1. þm. N.-M. að 
gera samtímis kröfu um, að kosningar skuii 
standa tvo daga í sveitum, en í kaupstöðum 
skuli skilyrðislaust loka kl. 12 á miðnætti, þegar 
í sveitum er heimilt að ákveða annan kjördag, 
ef veður hamlar á aðalkosningadaginn. f Svarfað- 
ardal hafavið kosningar eftir kosningar kosið um 
og yfir 90% kjósenda á einum degi. Hv. 1. þm. 
N.-M. sagði, að i kaupstöðum væri hægt að kjósa 
alla nóttina og heilan dag, en hann ætlar að 
greiða atkv. með till., scm felur það í sér, að 
lokað skuli kl. 12 á miðnætti. Ég vil líka benda 
á, að í stórum hreppum er heimilt að hafa 4 
kjördeildir, og það ætti eitthvað að létta undir. 
Það er líka óviðkunnanlegt, ef búið er að lesa 
atkvæðatölur úr kaupstöðum, áður en kosningu 
er lokið í sveitum. Það má segja, að þetta sé ekki 
mikið atriði, cn ég felli mig ekki við það. Og ég 
vil algerlega mótmæla, að það sé af illvilja til 
sveitanna, eins og hv. 1. þm. N.-M. sagði.

Um brtt. á þskj. 112 má vera, að bak við hana 
sé sú liugsun að tryggja öryggi kosninganna, en 
maður verður þó að ganga út frá, að oddvitar 
kjörstjórna rjúfi ekki innsigli. (SvbH: Þess eru 
dæmi). Veit þessi hv. þm. nokkurt dæmi? Ég 
skora á hann að segja til þess. Nei, það er að- 
eins eftir hans innræti að rægja og gera menn 
tortryggilega. En ég vil segja það, þótt þessi hv. 
þm. sé pólitískur andstæðinguw minn, þá mundi 
mér ekki detta i hug að tortryggja hann í þessa 
átt, þótt hann væri kjörstjóri og hefði kjörgögn 
undir hendi. (PZ: Hann er nú líka prestur). 
Hann gleymir því nú víst nema 7. hvern dag. 
Hvað á annars, samkv. þessari till. að gera við 
innsiglið? Hver á að geyma það? Á að hcnda því 
e. t. v.? ViII þessi hv. þm. segja, að þessu ákvæði 
sé fullnægt, ef kjörstjóri afhendir það aðeins 
cinhverjum ótilteknum manni? Ég hygg, að und- 
irkjörstjórn eigi jafnan að skila af sér öllum 
gögnum til yfirkjörstjórnar. Það er bara þetta 
sorglega, að trúa ekki embættismönnum. En álit 
mitt er, að ciðsvarna menn beri ekki að tor- 
tryggja að óreyndu. Það er sami andinn bak við 
þetta ákvæði og það, að oddvita yfirkjörstjórnar 
sé ekki nóg að segja af' sér áður en atkvæða- 
kassar eru opnaðir, heldur verði hann að gera 
það um leið og kosningu er lokið, ef hann er 
sjálfur í kjöri. En sýslumenn geta ekki misnotað 
þetta, þótt þeir séu í kjöri. En af tortryggni 
flytur hv. þm. þessa till., þótt engin ástæða sé 
til þess og ekkert tilfelli finnist í stjórnmála- 
sögu undanfarinna ára, sem réttlæti það. En þess
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háttar þjónar lund þessa hv. þm. Ég skal svo ekki 
fara um þetta fleiri orðum.

Um brtt. hv. þm. A.-Húnv. er það að segja, að 
það er hægt að hugsa sér tilfelli, scm réttlátt 
mætti teljast, að þetta lagaákvæði væri ekki til. 
En það er bara ekki hægt að víkja frá þessari 
reglu eða gera þar á neinar undanþágur. Ef farið 
væri samkv. þessari till., þá mundu menn kjósa 
í stórum stíl fyrir kjördag, og mundu flokk- 
arnir, hver um sig, smala atkvæðum. Þessi regla 
má ekki komast á, og greiði ég ekki atkv. með 
þessari till.

Forseti (EmJ): Hér hefur borizt skrifleg brtt. 
frá hv. 1. þm. N.-M. við brtt. á þskj. 110. Það 
þarf að veita afbrigði til þess, að þessi till. megi 
koma fyrir.

ATKVGR.
Afbrigði um skrifl. brtt. (sjá þskj. 138) leyfð 

og samþ. með 19 shlj. atkv.

Áki Jakobsson: Herra forseti. Ég flyt hér brtt. 
á þskj. 116. — Eins og hv. þm. sjá, er í frv. ekk- 
ert ákveðið um tölu meðmælenda i tvímennings- 
kjördæmunum. Ég hélt því fram í n., að halda 
bæri sér við gömlu töluna, sem er 12—24. Ég sé 
cnga ástæðu til að hafa fleiri meðmælendur i 
tvímenningskjördæmunum, því að þar eru viða 
færri kjósendur á hvorn þm. kjördæmisins en 
eru á þm. einmenningskjördæmanna. Tvimenn- 
ingskjördæmin hafa ekkert breytzt, nema eitt 
þeirra hefur minnkað um ca. 1600 atkvæði. Mér 
finnst það sama eiga því að gilda um þetta og 
verið hefur, eða 12—24 meðmælendur. Það hefur 
verið fært til stuðnings þessari fjölgun meðmæl- 
enda, að með þvi móti væri hægt að útiloka smá- 
flokka og flokksbrot frá þátttöku i kosningum. 
En ég held, að þetta sé veigalitil ástæða. Ég segi 
fyrir minn flokk, að ég álít þýðingarmikið, að 
þessu sé ekki breytt frá þvi, sem var. Ég vil 
benda á, að það er takmörkun á lýðræði, ef tata 
meðmælenda er ákveðin svo há, að flokkur, sein 
annars hefur mikið fylgi i landinu, getur af 
þeim orsökum orðið að hætta við framboð i 
kjördæmum, sem hann hefur þó eitthvert fylgi í.

Hér er fram komin skrifl. brtt. frá hv. 1. þm. 
N.-M. um þetta, og er eins og hann hafi miðað 
takmarkið við atkvæðatölur Alþfl. og Sósfl. við 
síðustu kosningar i kjördæmi hans, svo að þess- 
ir flokkar væru þar útilokaðir frá framboði cg 
liann hefði von um, að geta krækt í einhverja 
kjósendur Alþfl. Frambjóðendur Sósfl. í Norður- 
Múlasýslu munu hafa fengið 52 og 45 atkv., en 
frambjóðendur Alþfl. 44 og 42 við síðustu kosn- 
ingar. Þetta sýnir, að þessir flokkar mundu vart 
geta stillt þar upp til kosninga, ef brtt. hv. 1. 
þm. N.-M. næði fram að ganga, og verð ég að 
telja þetta smásálarlega útreikninga hjá honum. 
Ef útfæra ætti þetta „prósentvís" lilutfallslega 
jafnt í öllum kjördæmum, þá þyrfti 1100—1200 
meðmælendur í Rvík, og þar með væri Framsfl. 
útilokaður frá að geta stillt þar upp. En vafa- 
laust mun nú ekki hafa verið ætlunin, að þetta 
gengi jafnt yfir alla, en með þvi álít ég ráðizt 
á anda lýðræðisskipulags vors. Ég vonast fast- 
lega til þess, að hv. þm. sjái, að með þessu er
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farið inn á hættulegar brautir, ef meiri hl. þings- 
ins ætlaði sér að beita litlu flokkana ofbeldi á 
þennan hátt. Ef þetta á að verða sérstök aðferð 
til þess að hindra framboð, sjá allir, hversu at- 
hugavert það er. Hv. flm. skýrði þetta ofursak- 
leysislega. En ég tel, að með þessu sé reynt að 
koma ákvæðum inn i kosningal. til framdráttar 
einum flokki á kostnað annarra, en það er ein- 
mitt það, sem allra helzt ber að varast við setn- 
ingu þessara 1. Eg vona því, að hv. þm. sam- 
þykki till. mína.

Það væri hugsanlegt í dæminu úr Norður- 
Múlasýslu, er ég tók áðan, að Alþfl. og Sósfl. 
gætu stillt upp við kosningar. En með því móti 
er komin fram nákvæm nafnaskrá yfir alla kjós • 
endur flokkanna í kjördæminu og á þann há’t 
brotin höfuðregla leynilegra kosninga. Þessa skiá 
gæti kaupfélagsstj. látið liggja á borðinu hjá sér.

Ég vil vara þm. við þessu, þótt flokkar þeirra 
gætu virzt hagnast á þessu í svipinn. Þessuin 
sömu brögðum má beita gegn öllum og þá einnig 
þeim sjálfum. Ég tel þetta algerlega ósæmandi.

Þá vil ég fara nokkrum orðum um hinar brtt. 
Það er þá um till. framsóknarmanna, að skipa 
aðra menn kjörstjóra en hreppstjóra. Þetta get- 
ur virzt þægilegra sums staðar, en ég álít það 
þó varhugavert. Hreppstjórar eru yfirleitt valdir 
með tilliti til margs, cn þessir kjörstjórar aðeins 
vegna þessa eina starfs. Það væri þvi hugsanlegt, 
að sumir flokkar gætu kornið þar að harðvítugum 
mönnum, er gætu haft áhrif á kjósendurna. Þar 
eð kosning fer fram án votta og því tiltölulega 
auðvelt með óbeina þvingun, ef kjósandinn er 
reikull í rásinni. Ég álít því rétt að halda sér 
við hreppstjórann, þar sem þetta er einn lítill 
liður í starfi hans.

l'm kjörskrárvottorð er það að segja, að ég 
tel það ákvæði smávægilegt, en þó finnst mér 
brtt. ekki standa til bóta. Um Iok kosninga í 
kaupstöðum kl. 12 er það svo, að kosning getur 
þar oft dregizt lengur, og tel ég litilfjörlega þá 
mótbáru gegn því, að kosning megi standa leng- 
ur, að möguleiki sé til, að einhver geti öðlazt 
kosningarrétt næsta dag, eða eftir kl. 12, og geti 
heimtað að fá þá að kjósa. En það er varlegt 
að hafa kosningu í 2 daga samfleytt — varhuga- 
vert að fara inn á þá braut.

Þá getur kjörstjórn lýst yfir, að kosningu sé 
lokið, ef 80% af kjósendum í kjördeildinni hafa 
greitt atkv. Þetta er liægt að misnota. Einn 
flokkur getur smalað fyrri daginn, svo að lítið 
beri á, í þeirri von, að kjörstjórnin fari þanníg 
að. Þetta er vanhugsað mál. Þá þurfa ekki endi- 
lega 80% að hafa greitt atkvæði, til þess að kjör- 
stjórn og umboðsmenn frambjóðenda geti á- 
kveðið að kvöldi fyrra dags, að kosningu skuli 
lokið.

Nú er svo um minn flokk, að hann hefur ekki 
alls staðar umboðsmenn og getur þar ekki haft 
nein áhrif á þetta. Þetta er höfuðbrot á þeim 
reglum, er frjálsar og leynilegar kosningar 
byggjast á. Ég segi ekki, að það vaki fyrir þess- 
um hv. flm., en þetta er brot á þeirri reglu, að 
enginn geti neitt haft upp á annan að klaga í 
þessu efni. En það, sem ég vildi þó einkum 
leggja áherzlu á með máli mínu, var meðmæl- 
endafjöldinn í tvímenningskjördæmunum.

Sveinbjörn Högnason: Út af umr. um þessar 
brtt. vil ég snúa mér að till. um meðmælenda- 
fjölda í tvímenningskjördæmunum og þvi, sem 
síðasti ræðumaður gaf í skyn, að hér ætti að tor- 
velda framboð fáliðaðra flokka í kjördæmunum.

Nú er sú breyt. þar á orðin, sem hann hefur 
stutt að, að í staðinn fyrir menn koma nú listar. 
Það má að vísu gilda sama tala og var fyrir 
hvern frambjóðenda, en hún var 12—24 með- 
mælendur. En nú eru ákveðnir 4 frambjóðendur 
á hvcrjum lista, og virðist þá ekki nema sam- 
ræmi í þvi, að hver hafi minnst 12 meðmæl- 
endur eða 48 fyrir allan listann og þá mest 96 
fyrir listann.

Það er ætlazt til þess, að frambjóðendur í ein- 
menningskjördæmunum hafi minnst 12 meðmæl- 
endur og mest 24, en að tveir frambjóðendur í 
tvimenningskjördæmunum hafi hvor um sig 
minnst 12 og mest 24 meðmælendur. Það er þvi 
ekki rétt, sem hér hefur verið haldið fram, að 
það sé verið að torvelda meðmælendasöfnun, 
heldur er verið að færa meðmælendafjöldann 
niður um %, því að. það hefur verið svo, að það 
hafa ekki verið nema að sáralitlu leyti sömu 
menn, sem hafa mælt með fleiri en einum í tví- 
menningskjördæmunum. Ef sama „principið" ætti 
að vera eins og áður hefur verið, ættu að vera 
minnst 48 og mest 96 meðmælendur, þvi að í 
staðinn fyrir, að áður er mælt með 1 manni, era 
það nú 4 menn, sem eiga að safna meðmælend- 
um, og ættu þeir því að vera minnst 48 og mest 
96. Ef menn hugsa sér, að flokkarnir hafi ekki 
fullskipaðan lista, ætti að mega draga úr með- 
mælendafjöldanum, ef t. d. er ekki nema um 1 
mann að ræða, en mér finnst ekki skynsamlegt, 
að 4 menn þurfi ekki fleiri meðmælendur en 
éinn maður. Það er ekkert samræmi i því og 
ekkert vit í að hafa það svo.

Hv. 4. landsk. segir, að það borgi sig ekki, 
þótt einhver flokkur hagnist á því í bili, að gera 
breyt. á kosningal. Ég held, að þessum flokki 
farist sízt að tala um það, hvað sé hægt að græða 
á kosningatill., eftir það, sem á uudan er gengið. 
Með kosningal. á»ekki að taka tillit til annars 
en þess, að mönnum sé skapaður réttur til að 
neyta atkvæðisréttar síns og skilyrði til þess að 
sækja kosninguna, hvar sem þeir eru á landinu, 
og að séð sé um, að aðrir geti ekki breytt því, 
sem kjósandi vill.

Viðvíkjandi till. hv. þm. A.-Húnv., á þskj. 111, 
þar sein hann vill fella úr 100. gr. þessa setn- 
ingu „eða það sannist fyrir kjörstjórn, að hann 
sé staddur á kjörstaðnum", — að menn megi 
m. ö. o. kjósa, hvenær sem er, hjá undirkjör- 
stjórn. Ég sé ekki annað en að með þessu sé 
kosning hafin strax og framboðsfrestur er út- 
runnin og hún standi í 30 daga. Hitt er rétt hjá 
hv. flm., að þessari reglu hefur ekki ætíð verið 
fylgt og að menn hafa kosið á undan hjá hrepp- 
stjóra, þótt þeir hafi verið á kjörstað. Þetia 
er ósamræmi, en það er sams konar og í 27. gr., 
þar sem stendur, með Ieyfi hæstv. forseta: 
„Hver einstakur frambjóðandi í kjördæmi, þar 
sem kosið er hlutbundnum kosningum, skal láta 
fylgja framboði sínu skriflega yfirlýsingu eigi 
færri en 12 og eigi fleiri en 24 kjósenda i þvi 
kjördæmi, þar sem hann býður sig fram, að þeir
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styðji kosningu hans.“ Það er vitanlegt, að þet’a 
ákvæði kosningal. er þverbrotið. Mér er kunnugt 
um, að í Rangárvallasýslu var það brotið bæði 
af Sjálfstfl. og Alþfl. Þetta var orðað svo, að þeir, 
sem gefa þessa yfirlýsingu, mæli með þvi, að 
þessi maður sé í kjöri. Ég gæti líka gefið slíka 
yfirlýsingu. Ég gæti verið ánægður með, að 
þessir menn væru í kjöri fyrir Sjálfstfl. og jafn- 
aðarmenn, því það er aðeins sagt, að þeir, se;n 
skrifi undir þessa yfirlýsingu, mæli með því, 
að þessi maður sé i kjöri fyrir þennan flokk, 
ekkert um, að þeir ætli að styðja kosningu hans. 
Þetta eru ekki meðmæli. Vitanlega er hægt að 
fá alla til að mæla með því, að maðurinn sé i 
kjöri, og andstæðingar hans geta ekkert síður 
skrifað undir það en fylgismenn. Jafnvel er því 
fremur hægt að skrifa undir slika yfirlýsingu, 
því Iakari sem maðurinn er, því að það er auð- 
vitað kappsmál fyrir andstæðingana, að sem lé- 
legastur maður sé í kjöri. Það er lika vist, að 
menn taka þessi meðmæli ekki alvarlega, eins 
og sýndi sig með atkvæðatölu jafnaðarmanna. 
Þeir höfðu 17 menn sem meðmælendur, en ann- 
ar frambjóðandinn fékk ekki nema 12, en hinn 
15 atkvæði. Þetta er atriði út af fyrir sig, og ef 
verið er að breyta kosningal., þá er sjálfsagt 
að taka skýrt fram um það og setja sektar- 
ákvæði við þvi, að kosningal. sé ekki fylgt. Það 
er vitanlegt, að með því að safna meðmælend- 
um á þennan hátt, er hægt að safna ótölulegum 
fjölda. Það er gefinn hlutur. Ég held, að i 27. 
gr. ætti að vera ákveðin formúla fyrir þvi, 
hvernig skuli orðað, þegar meðmælum er safn- 
að. Þá er það skýrt, að þeir, sem skrifa undir, 
styðji kosningu þessa manns, og ég held, að þetta 
eigi að vera þannig, að ekki þurfi að fara í nein- 
ar grafgötur um það.

Ég vil i sambandi við þetta minnast á það, 
sem liv. 6. landsk. sagði um það, að ég hefði 
komið með till. um, að oddvitar kjörstjórna ættu 
að segja af sér strax, ef þeir væru í framboði. 
Það er ekki verið að segja, að þeir muni mis- 
nota sína aðstöðu, en það er auðvelt að mis- 
nota hana, t. d. þegar á að ákveða, hvaða fram- 
boð skuli tekin gild og hvenær þau eigi að vera 
komin fram, og eins er hægt að taka á móti 
framboði, eftir að framboðsfrestur er útrunninn. 
Þetta er hægt að gcra á margan hátt með því 
að láta þá menn, sem eru í framboði, gefa úr- 
skurði, og þeir menn, sem vilja hafa þá aðstöðu, 
þótt þeir séu í framboði, sýna bara, að þá langar 
til að fitla eitthvað við þessi mál þrátt fyrir 
það, og þá líklega heldur sjálfum sér í hag en 
óhag. Ef ég væri í framboði, mundi ég óska eftir 
að koma þar hvergi nærri, svo að engum gæti 
dottið í hug, að ég misnotaði aðstöðu mína. Það 
liggur í augum uppi, að ef maður fellir úrskurð 
í sjálfs sín sök, kemst hann aldrei undan því 
að vera grunaður um græsku, hversu heiðarleg- 
ur sem hann er. Þess vegna sé ég ekki ástæðu 
til að setja ákvæði, sem hafa i för með sér, að 
ínenn verði fyrir tortryggni. Það er nær að 
koma i veg fyrir slíkt með kosningalögunum.

Það, sem hv. 6. landsk. (GÞ) var að ræða um 
viðvíkjandi brtt. minum og annarra og minni 
ræðu hér i gær, var náttúrlega alveg eftir hans 
lundarfari, eðli og menntun. Það er hægt með

„juristerii“ að gera sér það til gamans að ræða 
mái á þann hátt, sem hann gerir, cn eins og 
kunnugt er, þá er slíkur málflutningur ekki tek- 
inn alvarlega af mönnum, sem starfa að raun- 
'hæfum málum. Það getur verið, að lögfræðingar 
hafi gaman af því, en það hefur lítið að segja 
við raunhæfa lausn málanna. Þessi hv. þm. tel- 
ur það ástæðulaust og illgirni eina að vilja taka 
út úr kosningal. það, sem skapar tortryggni. Það 
sé ekki nema ég, sem sé með tortryggni. Ég, 
þessi illgjarni maður. Það skyldi ekki vera, að 
ýmsir hafi orðið fyrir tortryggni af öðrum en 
mér, og ég veit, að jafnvel hann hefur orðið 
fyrir því og að það hcfur orðið hlutskipti margra 
að vera tortryggðir, stundum að ástæðulausu, cn 
stundum af ástæðu. Þess vegna ættu þeir, sem 
að þessum 1. standa, að reyna að útrýma göllum, 
sem eru eða gcta orðið til þess að vekja grun- 
senidir um, að hægt sé að misbeita þvi valdi, 
sem í kosningal. er ákveðið.

Hv. 6. landsk. talaði um það, að ekki væri 
skýrt ákveðið, hvort ætlazt væri til, að tveir 
kjörstjórar væru i sama hreppi og hvort hrepp- 
stjórar ættu að vera það áfram eða þeir ættu 
að missa vald sitt. Hreppstjórar hafa vitanlega 
ekki þetta vald nema samkv. þessum 1. Þeir hafa 
þetta vald ekki sem hreppstjórar, lieldur af þvi 
að þeim er veitt það með þessum 1. Það er mein- 
ingin með 1. að gera öllum kjósendum eins auð- 
velt og hægt er að neyta kosningarréttar sins, 
og þegar hann er að tala um, að kjósandi þurfi 
ekki fremur að kjósa hjá sínum hreppstjóra en 
hjá einhverjum öðrum hreppstjóra, þá er það 
„júristerí". Hvað er kjósandi úr Rvík, sem stadd- 
ur er á stað austanlands, þar sem hreppstjóri 
er langt í burtu, — tveggja tíma ferð —, hvað 
er hann bættari, þótt hann þurfi ekki að fara 
til þess hreppstjóra, en fara þess í stað til hrepp- 
stjóra, sem er lengra í burtu? Ég veit, að tveír 
kjósendur, sem áttu lieima í Hafnarfirði og R- 
vík töpuðu kosningarrétti sínum vegna þess, hve 
langt var til næsta hreppstjóra og ekki hægt að 
koma seðlunum á réttum tíma.

Ég get verið hv. 6. landsk. sammála um það, 
að ef kosningar halda áfram i tvo daga, má 
hvergi telja upp fyrr en þeim er lokið, og heldur 
ekki í kaupstöðum, því að það er ekki rétt, enda 
tel ég ekki, að það liggi svo mikið á að telja, að 
neinn voði eða háski sé á ferðum í þeim efnum. 
Hv. 6. landsk. talaði um það viðvíkjandi brtt. 
okkar um það, að þegar kosningu væri lokið, 
skuli innsiglið ekki vera í höndum sama manns, 
sem geymir kjörgögnin, liver ætti að geyma 
innsiglið. Mér er alveg sama, hver það gerir, 
bara að það sé ekki í höndum sama manns og 
kjörgögnin. Því að hver getur hagnýtt sér inn- 
siglið nema sá, sem geymir kjörgögnin? Ef þetta 
hvort tveggja er í höndum sama manns, er það 
vist, að ekki þarf nema einn mann til þess að 
notfæra sér það, annars eru það alltaf tveir, 
og það er þó meiri trygging að eiga eitthvað 
undir heiðarleik tvcggja en eins, og sá sem inn- 
siglið geymir, getur ekki hagnýtt sér það, á með- 
an kjörgögnin eru ekki i hans vörzlu. Og ég vil 
segja það, að þótt ég treysti hv. 6. landsk. i þessu 
efni fullkomlega, eins og hann treystir mér, 
treysti ég honum enn betur, ef annar góður
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maður er með honum — (Forsrh. gripur fram 
i), —• en ég mundi ekki treysta honum betur, 
þótt hæstv. forsrh. væri með honum, því að 
hann mundi frekar leggja til illt en gott, og 
honum er ekki fremur trúandi fyrir innsigli kjör- 
gagna en innsigli ríkisins. Ef hæstv. ráðh. þarf 
eitthvað að segja, skal ég með ánægju setjast 
niður á meðan. (Forsrh.: Það er bara fyrir- 
spurn. Ég ætlaði bara að spyrja hv. þm., hvernig 
væri hægt að treysta einhverjum betur en full- 
komlega.) Ég get sagt þessum hæstv. ráðh., 
að ég mundi aldrei treysta honum fullkomlega, 
eins og ég hef áður sagt, og ég vil líka segja 
honum það, að honum eða þeim, sem nærri hon- 
um standa, verður aldrei treyst fullkomlega, og 
vona ég, að þetta sé nægilegt fyrir hann. Eg 
held annars, að það sé ekki hyggilegt af hæsts’. 
ráðh. að vera að leita sér trausts hjá mér, því 
að hann veit, að það er farið alls staðar og 
einnig hjá f'lokksmönnum hans, og þess vegna 
þorir hann ekki að láta afgreiða hér viss mál, 
eftir að hann er búinn að koma skemmdarverls- 
unum fram hér á þingi og missa þannig traust 
þeirra, sem áður höfðu treyst honum.

Ég held ekki, að það hafi verið neitt sérstakt, 
sem fram hefur komið gagnvart brtt., sem fyrir 
liggja, annað en það, sem hv. 4. landsk. þm. var 
að ræða um viðvíkjandi tveim kjördögum. Hann 
taldi það mjög varhugavert að veita undirkjör- 
stjórnum leyfi til þess að ákveða, að ekki skyldi 
vera nema einn kjördagur, vegna þess að það 
væri víða, sem flokkarnir hefðu ekki menn í 
kjörstjórnum. En ég get ekki skilið, að það só 
miklum liagsmunum fyrir að fara hjá flokki, sem 
ekki á umboðsmann. Ef flokkarnir eru hræddir 
um hagsmuni sína, er hægt að ákveða, að þeim 
skuli skipaður umboðsmaður. Annars getui' vel 
verið, að það þurfi að ákveða nánar um þetta. 
og vitanlega er þessu ekki stefnt gegn neinum 
flokki, heldur aðeins til þess, að ef kjörstjórnir 
og umboðsmenn eru sammála um, að ekki sé 
ástæða til að hafa kosningu lengur, sé ekki skylt 
að hafa tvo kjördaga.

Ég skal svo ekki að sinni fara meira út i þá 
hluti, sem hér hafa verið ræddir, og tel mig 
hafa drepið á flest. Ég tel fleiri breyt. ætti að 
gera á þessum kosningal. en hér hafa komið tilb 
um, sérstaklega við 27. gr. og enn fremur við 
gr. um listakosningu, að hafa ekki nöfn á list- 
unum eins og B, C, D, sem hljóma eins, sér- 
staklega í útvarp. Listarnir þurfa að vera skil- 
greindir þannig, að það þurfi ekki að misheyrast. 
Það virðist lika vera ástæðulaust, þvi að nógu 
langt er stafrófið og flokkarnir ekki orðnir svo 
margir enn, hvað sem kann að verða. Ég held, 
að það væri mjög skynsamlegt að gera þessa 
breyt.

Bjarni Ásgeirsson: Mig langar til að bera fram 
brtt. við 113. gr., en þessi gr. er um úrskurð 
vafaatkvæða. 2. málgr. hljóðar þannig, með leyfi 
forseta: „Ef kjörstjórnarmaður eða umboðsmað- 
ur frambjóðanda eða flokks óskar, skal úrskurða 
ágreiningsseðla, jafnóðum og þeir koma fyrir, og 
stöðva talningu atkvæða, unz úrskurður er felld- 
ur.“ Eins og hv. þm. heyra, er hér gert ráð fyrir 
tvenns konar aðferðum við úrskurð vafaatkvæða:
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að úrskurða þau, strax og þau koma fyrir og 
svo — og það er gert ráð fyrir þvi sem aðal- 
aðfcrð að geyma þangað til siðar að úrskurða 
þau. Nú er þessum aðferðum beitt báðum, en 
ég álít, að það ætti að vera alveg sjálfsögð regla 
að úrskurða vafaatkvæði, þegar þau koma fyrir, 
og tel eðlilegast, að kosningal. segi ótvírætt fyrir 
um þetta, því að það gefur að skilja, að kjör- 
stjórnir eru settar í meiri vanda með að úr- 
skurða vafasama seðla, þegar það liggur fyrir 
að lokinni kosningu, að á þessum seðlum geti 
það oltið, hver verði þingmaður. Þegar það velt- 
ur á einum eða tveimur seðlum, er kjörstjórnin 
sett í meiri vanda, og meiri hætta verður á, að 
ekki sé gætt þess réttlætis eða hlutleysis, sein 
þarf. Þess vegna er eðlilegt, að í gr. standi, að 
vafaseðla skuli úrskurða, jafnóðum og þeir koma 
fyrir, en ekki aðeins heimiia það, eins og gert 
er i gr. Þessi brtt. mín er eingöngu um þetta 
atriði, og vildi ég biðja hæstv. forseta fyrir haua.

Það kemur ekki þessu máli við, en ég kann 
ekki almennilega við ummæli, sem féllu hjá hv.
4. landsk. (ÁkJ), sessunaut mínum, um kaup- 
félagsstjóra landsins. Ég kann ekki við, að alltaf 
sé vegið í saina knérunn, og þegar hann víll 
nefna dæmi um óheiðarleik, nefnir hann alltaf 
kaupfélagsstjórana. Hann gerði þetta í sinni síð- 
ustu ræðu, og liann gerði það í útvarpsumr. uin 
daginn. Það situr nú ekki sérstaklega á mér að 
taka svari kaupfélagsstjóranna, þar sem þeir 
sitja hér þrír í þessari liv. deild, já, fjórir, einn 
úr flokki hv. þm., tveir framsóknarmenn og einn 
sjálfstæðismaður, en ég vil segja það, að ég hef 
ekki þekkt það, að kaupfélagsstjórar hafi beiít 
valdi og kúgun, hvenær sem þeir hafa komið 
Jivi við. Ég verð að segja það um þann kaupfé- 
lagsstjóra, sem ég þekki bezt, sem er i Borgar- 
nesi, að hann er framsóknarmaðui', og meiri hl. 
félagsmanna er framsóknarmenn. Samt starfa 
kommúnistar í félaginu, og mai'gir þeirra eru 
duglegir áróðursmenn, en J>að hefur aldrei verið 
blakað við þessum mönnum, þótt þeir standi á 
öndverðum meið við meiri hl. félagsins. Það cr 
því algerlega óverðskuldað að vera með sífelld 
brigzl um þessa menn. Ég held, að enginn þess- 
ara fjögurra lieiðursmanna, sem hér sitja, eigi 
þetta skilið og aðrir ekki heidur. Ég vildi þvi 
mótmæla þessu og mælast til þess við hv. sessu- 
naut minn, að hann legði þcnnan leik niður.

Forseti (EmJ): Mér hefur borizt skrifl. brtt. 
frá hv. þm. Mýr. (BÁ), svo hijóðandi: [sjá þskj. 
139]. Enn fremur hefur mér borizt skrifl. brtt. 
frá hv. þm. A.-Húnv. (JPálm), svo hljóðandi: 
(sjá þskj. 140]. — Mun ég leita leyfis til afbrigða 
um báðar þessar brtt. i einu.

ATKVGB.
Afbrigði leyfð og samþ. með 23 shlj. atkv.

Páll Zóphóníasson: Herra forseti. Ég skal ekki 
svara miklu hv. 4. landsk. (ÁkJ). Ég hef aldrei 
svarað því, sem beint er til mín persónulega, 
og liann má lala um hvaða hvatir hjá mér, sem 
hann vill, sem ég hafi haft til að bera fram mina 
brtt. Ég svara ekki hans aðdróttunum.

Ég er búinn að lienda þessum hv. þm. á, að
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till. hans um að hafa jafnmarga meðmælendur 
i þeim kjördæmum, þar sem eru hlutfallskosn- 
ingar, og hinum, hún minnkar, ef samþ. verður, 
meðmælendatöluna frá því, sem nú er, þar sem 
hver frambjóðandi hefur rétt til 12 meðmælenda. 
f mínum augum er það ekkert aðalatriði út af 
fyrir sig, hvort meðmælendurnir eru f'leiri eða 
færri, heldur liitt, hyort eigi að taka upp þá 
stefnu að hafa meðmælendurna sem fæsta, 
kannske aðeins 5 eða bara 2, til þess að menn 
geti boðið sig fram til þingmennsku, sem ekk- 
ert fylgi hafa. T. d. um Norður-Múlasýslu þá 
var hv. 4. landsk. að tala um, að hans flokks- 
menn, sósialistar, mundu ekki eftir minni brtt. 
hafa nægilega marga meðmælendur i sýslunni 
til þess að geta haft frambjóðanda þar. Ég hygg, 
að einn flokkur, sem talað hefur verið fyrir hönd 
hér, hafi 31 atkv. i sýslunni, en annar 37. Sveinn 
á Egilsstöðum var kosinn 7 eða 8 sinnum með 
sósíalistum. Hvers flokks menn eru það? Ég veit 
það ekki. Og ég veit ekki, hvort kjósendurnir 
hafa gert sér grein fyrir þvi sjálfir, þegar þeir 
kusu. Það, sem vakir fyrir mér, er ekki að úti- 
loka litla flokka, — það er algerður misskiln- 
ingur. — Það eru til landslistar, og eftir þvi 
kerfi, sem er hjá þeim sósíalistum, þá eru þeir 
ekki í neinum vandræðum með það að láta kjósa 
landslista. Það er því fjarri því, að menn geti 
ekki kosið þann flokk, sem þeir vilja, þó að 
gerðar séu ráðstafanir til þess að torvelda, að 
menn, sem hafa ekki nema kannske 2 atkv. eða 
5—20 atkv., geti boðið sig fram í kjördæmi. Hér 
er um að ræða, hvor þessara tveggja stefna á 
að ráða, að fækka meðmælendunum eða ekki. Og 
það er ekki hærra spenntur boginn hjá mér 
heldur en það, að 50 menn mæli með kosningu 
frambjóðenda í tvímenningskjördæmi.

Út af því, sem hv. 6. landsk. þm. (GÞ) sagði, 
vil ég enn undirstrika það, að ég tel það ákaf- 
lega rnikils virði víða á landinu að geta haft 
kjörstjóra, sem ekki eru hreppstjórar, vegna 
þess, hvernig hreppstjórarnir eru settir. Þeir 
staðir eru líklega milli 10 og 20, þar sem lirepp- 
stjórar eru svo settir, að það er ákaflega mikl- 
um erfiðleikum bundið fyrir menn að kjósa 
hjá þeim. En þar er alfaraleið um annað stað 
heldur en þann, sem þeir eiga heima, og þar 
eiga menn að geta kosið. Ég gæti nefnt frá 
siðustu kosningum fleiri dæmi um það, að það 
fyrirkomulag i þessu efni, sem nú gildir, varð til 
þess, að þeir menn, scm vildu kjósa og þurftu 
að fara út úr hreppnum, og eins þcir menn, sem 
þar voru staddir héðan úr Rvik og víðar að, þeir 
höfðu sig ekki í að fara langa leið til hreppstjóra 
til þess að kjósa. En þar er kauptún, sem skip 
koma til og fara frá og allir eiga leið i eða úr, 
sem koma inn í eða fara út úr hreppnum, þannig 
að allir þessir menn hefðu þvi getað kosið þar, 
án aukaferðalaga. Ég legg töluvert upp úr þessu.

Um skrifl. brtt. frá hv. þm. A.-Húnv. skal ég 
ekki ræða strax, en ég tel ekki þörf á að hafa 
tvo kjördaga í kaupstöðum, þó að menn hljófi 
að sjá, að þegar komið er út í dreifbýlið, þar 
sem cr langt að fara á kjörstað, sums staðar upp 
undir 70 km og nokkuð víða milli 40 og 50 km 
og viða líka ckki fært bifreiðum, þá er nauð- 
synlegt að hafa heimild til þess í 1. að geta haft

tvo kjördaga þar. Sums staðar er líka fátt um 
liesta á slíkum stöðum. Ég man eftir heimili með 
8 manns, sem hafa kosningarrétt, þar sem eru að- 
eins 2 hestar, og þar eru 45 km til kjörstaðar. 
Það er ekki fljótlegt að selflytja fólk á slikum 
og þvilíkum stöðum til þess að kjósa á einum 6 
klst., en tími mundi ekki vera meiri til slíkra 
ferða, ef aðeins einn kjördagur yrði liafður þar 
í kjördæminu nú í haust. (JPálm: Það er hægt 
að stofna þar bara kjördeild). Til þess þarf 20 
kjósendur. En til hins finnst mér engin ástæða 
að ætla kaupstaðabúum tvo kjördaga, og er ég 
því á móti þvi að hafa tvo kjördaga í kaupstöð- 
um. En sumum hv. þm. finnst þó goðgá að á- 
kveða að hafa þar aðeins einn kjördag. Með nú- 
verandi fyrirkomulagi nægir, að fáein hús taki 
sig saman um það, t. d. hér i Rvík, að hafa kjör- 
daga 2, 3 eða jafnvel 5, ef samtök cru um, að 
einhverjir mæti á stundarfjórðungs fresti. 96 
menn geta með samtökum lengt kosningu í kaup- 
stað um sólarhring. Sömu mönnum finnst þó 
ekki ástæða til að hafa tvo kjördaga i sveit, þar 
sem er svo langt og erfitt að fara til kjörstaðar. 
Ég get ekki séð samræmi í þessu.

Gísli Guðmundsson: Ég vildi leyfa mér að fara 
örfáum orðum um brtt. á þskj. 109 og 112. En 
það eru brtt. hv. stjskrn. og brtt., sem ég flyt 
ásamt 4 öðrum liv. þm. á þskj. 112. Ég vildi að- 
eins segja það um brtt. á þskj. 109, frá stjskrn., 
að ég leit svo á sem einn af nm, að um það 
væri samkomulag að bera þær brtt. fram af 
hálfu n. og þær hefðu verið fram settar með það 
fyrir augum, að samkomulag væri um, að n. stæði 
að þessum brtt. Nú sé ég, að einn nm., hv. 4. 
landsk. (ÁkJ), hefur borið fram brtt. við eina af 
þessum brtt., viðvíkjandi meðmælendafjöldanum. 
Og virðist mér þetta vera á nokkuð annan veg 
heldur en ég gekk út frá i gær um samkomulag 
nm. um brtt. á þskj. 109. Og ég verð að segja það, 
að ef þvi er haldið til streitu af þessum hv. nm, 
að þessi brtt. komi til atkv., tel ég mig ekki 
hundinn við þessa brtt. á þskj. 109. Annars vildi 
ég beina því til þessa hv. þm., hvort hann sæi 
sér ekki fært að taka aftur brtt. sína, vegna 
þess að ég sé ekki, að það sé svo mikið undir þvi 
komið fyrir hann eða hans flokk, hvort meðmæl- 
endur í tvímenningskjördæmum eru 18 eða 12. 
Það hcfur verið fært fram sem rök fyrir þvi að 
hafa fáa meðmælendur, — þegar sú regla var 
tekin fyrir nokkrum árum, — að ef tala með- 
mælenda væri ótakmörkuð, væri með því skap- 
aður möguleiki fyrir frambjóðendur að safna 
meðmælendum sér til fylgis og reka þannig 
„agitation“. En liv. 4. landsk. (AkJ) færir nokk- 
uð önnur rök fyrir sinu máli, nefnilega þau, að 
með þessu móti, að fjölga meðmælendum, verði 
fylgismenn einstakra flokka og þar með fylgis- 
menn hans flokks að gefa upp nöfn sín og þar 
með sé kosning þess flokks ekki leynileg lengur. 
Þetta er annað sjónarmið í málinu, og annað 
sjónarmið en fram hefur koinið, og ber á það 
að líta. En ég sé ekki, að það sé mikill munur 
fyrir flokka í þessu tilliti, hvort 12 eða 18 menn 
flokksins þurfa að opinbera nöfn sín. Þar að auki 
er sá möguleiki fyrir hendi fyrir þessa menn, 
cins og hv, 1. þm. N.-M. (PZ) bentj á, ftð hftfa
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ckki sérstakan frambjóðanda i kjördæminu, 
heldur vísa fylgismönnum sinum í því kjördæmi 
að kjósa landslista flokksins.

Þá vildi ég fara nokkrum orðum um þær brtt., 
sem ég er einn af flm. að á þskj. 112. Hefur 
reyndar verið gerð ýtarleg grein fyrir þeim. En 
það er aðeins í tilefni af ummælum, sem fallið 
hafa, sem ég vildi bæta þar nokkruin orðum við. 
í þessum brtt. eru í raun og veru þrjú atriði, sem 
ég lcgg aðaláherzlu á. Og þar er einna veigamest 
fyrsta atriðið, sem er um það, að það sé nokkurn 
veginn tryggt, að sá maður í hverjum hreppi, sem 
atkv. eru greidd hjá utan kjörstaðar, sé á þehn 
stað, sem heppilegastur er fyrir hreppsbúa og 
aðra, sem atkv. greiða í þessum hreppi utau 
kjörfundar. Því að það eru margir fleiri en íbúar 
hrcppanna sjálfir, sem þar þurfa á því að halda 
að greiða atkv. utan kjörfundar, og ég hygg, að 
þeir séu fleiri utanhreppsmennirnir í þessum 
tilfellum, og gæti ég trúað, að flestir þeirra séu 
kjósendur á kjörskrá í Reykjavík. Ég er nokkuð 
undrandi yfir þvi, að menn vilja ekki ganga inn 
á svo sanngjarna breyt. og hér er um að ræða og 
menn skuli tala um, að það sé öruggara að greiða 
atkv. hjá hreppstjóra heldur en öðrum i þessum 
tilfellum. Það er eins og menn loki augunuin 
fvrir þvi, að hreppstjórar eru margir pólitískir 
menn og sumir þeirra mjög harðir fylgismenn 
flokka. Það eru þannig engar líkur til þess, að 
þessum mönnum, sem skipaðir yrðu að tilhlutun 
sýslumanns, væri á nokkurn hátt verr treyst- 
andi heldur en hreppstjórum til þcss að sjá um 
utankjörfundarkosningar. Ég geri ráð fyrir, að 
hreppstjórum yfirleitt, og ég vona undantekn- 
ingarlaust, sé algerlega treystandi í þessum efu- 
um, og ég geri ráð fyrir, að þcssum nýju kjör- 
stjórum yrði það líka.

Annað atriðið, sem ég vildi ininnast á í brtt., 
hefur verið rætt og m. a. af frsm. n. llér virtist 
koma fram hjá lionum nokkur misskilningur um 
það, hverjir cigi að gefa vottorð um það, hverjir 
séu á kjörskrá. Hv. frsm. virtist líta svo á, að 
kjörskráin væri aðallega í vörzlum formanns 
undirkjörstjórnar, og ég hýst við, að fleiri muni 
líta svo á. En við nánari athugun kosningal. 
munu menn komast að raun um, að svo er ekki. 
Það er cngin vissa fyrir því, að kjörskráin liggi 
í höndum oddvita undirkjörstjórnar í hverju 
kjördæmi nema aðeins kjördaginn. En það eru 
þessir menn, sem ætlað er að gefa vottorð um 
það, hverjir séu á kjörskrá. flg vil í því sam- 
bandi minna á ákvæði í 19., 20. og 21 gr. núgild- 
andi kosningal., þar sem talað er um samningu 
kjörskrár og hversu þær skuli fram lagðar. Og 
ef menn athuga þær gr., geta menn gert sér grein 
fyrir, hver það er, sem hefur þessi plögg undir 
höndum. Kjörskráin er samin af hreppsnefnd, og 
þegar alþingiskosningar eiga að fara fram, á að 
leggja kjörskrána fram tveimur mánuðum fyrir 
kjördag. Þá er það gert á einhverjum stað, þar 
sem hreppsnefnd álitur lieppilegast. Það er ekki 
sagt, að það sé hjá hreppstjóra, það er ekki nein 
vissa fyrir þvi, að hún liggi á þessum tima i 
höndum oddvita undirkjörstjórnar. Svo gengur 
kjörskráin til hreppsnefndar aftur, þegar 3 vikur 
eru til kjördags. Þá kemur hreppsnefndin saman 
til þess að úrskurða, hvernig eigi að ganga frá

kjörskránni. Og eftir það getur hún verið i 
vörzlum hreppsnefndaroddvita alveg fram undir 
kjördag, en hann þarf að senda oddvita undir- 
kjörstjórnar hana svo snemma, að hann geti haft 
hana á kjördaginn. En það er ekki til tekið, að 
hreppsnefndaroddvitinn eigi að senda kjörskrána 
löngu fyrir þann dag. Það er þvi oddviti hrepps- 
nefndar, sem hefur bezt skilyrði til þess að gefa 
vottorð um það, hverjir á henni standa. Það er 
að vísu svo, að sá, sem á að gefa vottorðið, þarf 
ekki að hafa kjörskrána undir hendi, og það er 
lireppsnefndaroddviti, sem hefur eftirrit af kjör- 
skránni allan tímann. Það liggur því i augum 
uppi, að það er oddviti hreppsnefndar, sem ætti 
að réttu lagi að gefa þetta vottorð. En vegna 
þess að hreppum er skipt í kjördeildir og að rctt 
fyrir kosningar getur verið þægilegra að gefa 
vottorð frá kjörstjórn, þarf hún að geta gefið 
þessi vottorð. En við leggjum til, að vottorð sé 
einnig gilt, sé það undirritað af hreppsnefnd í 
þeim hreppi, þar sem kjósandi er á kjörskrá, eða 
oddvita fyrir hennar hönd. Og sérstaklega væri 
það hægara fyrir kjósendur nokkru fyrir kjördag, 
að hreppsnefndaroddviti gæti einnig gefið þessi 
vottorð.

Svo eru aðeins nokkur orð um ákvæði til 
bráðabirgða. Ég vil taka það fram, að þessi till. 
var eiginlega ekki rædd i n. Þessari brtt. var 
varpað fram af mér í n., rétt áður en nefndar- 
fundi lauk. Hún fékk daufar undirtektir. Sumir 
nm. voru þá ekki viðstaddir, svo sem hv. 3. 
landsk. (SK) og hv. þm. V.-ísf. (ÁA). Hjá nm. 
var ekki samkomulag um hana. Þessi brtt. er 
flutt vegna þeirra sérstöku ástæðna, sem fyrir 
liendi eru, að kosningar eiga að fara fram á 
þeim tíma, sem getur orðið ákaflega óþægilegur 
fyrir fólk í sveitum landsins, og verður í öllum 
tilfellum óþægilegur, hvernig sem viðrar. Mér 
þykir undarlegt, að liæstv. rikisstj. og hv. þm. 
hafa ekki reynt að finna eitthvert ráð til þess 
að koma kjósendum í dreifbýlinu eitthvað til 
lijálpar með tilliti til þess, hvað kjördagurinn 
verður nú við næstu kosningar á óheppileguin 
tíma fyrir þá til kjörfundarsóknar. Og ég er 
undrandi yfir því, að ekki skuli hafa komið fram 
ineira af brtt. við þetta frv. til þess að bæta úr 
þessu, svo bersýnilegt sem það er, að sanngjarnt 
er að létta undir með þessu fólki í þessu efni. 
Sumir hv. þm., sem ekki stóðu að þessum brtt., 
tóku þó vel í þær. Ég undrast þó stórum, að hv. 
þm. A.-Húnv. (JPálm) skuli hafa fundizt ástæða 
til að bera fram brtt. um tvo kjördaga í kaup- 
stöðum, — um það hafa menn ekki verið með 
neinar kröfur —, því að það er eins og til þess 
að draga úr þeirri ástæðu, að sveitirnar þurfi að 
hafa tvo kjördaga, að kaupstaðirnir skuli fá að 
liafa bað líka.

Þvi hefur vcrið haldið fram, að þessi timi til 
kosninga, seint í október, sé ckki óþægilegur 
fyrir sveitafólk, og er það fært fram þvi til 
stuðnings, að áður hafi kjördagur verið á þess- 
um tíma. Það er nú nokkuð langt liðið, síðan 
kosið var fyrsta vetrardag, og mun það hafa vcr- 
ið síðast við alþingiskosningar 1923, en við lands- 
kjör 1926. En reynslan af kosningunum 1926 mun 
hafa orðið sú, að mönnum mun ckki hafa þótt 
líklegt, að sá kjördagur yrði tekinn upp aftur,
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cf annað reyndist mögulegt. í ýmsum héruðum 
Jandsins var stórhrið þennan dag og sums staðar 
hnésnjór og ófærð, svo að ekki var um annað að 
ræða en fara gangandi, ef menn vildu á annað 
borð komast á kjörstað, því að ekki var hægt að 
fara á hestum. Þess má líka geta, að meðan siður 
var að kjósa fyrsta vetrardag, var fyrirkomulag 
að mörgu leyti ólíkt því, sem nú er, og höfðu 
konur t, d. lengst af engan kosningarrétt, en 
ófærð og illviðri á kjördag mundi fremur verða 
til þess að hamla kjörsókn þeirra en karlmanna.

í 1. þeim, sem nú gilda, er heimilað að ákveða 
kjördag siðar, ef kosning ferst fyrir. Ég tel þetta 
ákvæði lítils virði, þvi að það er alltaf álitamál, 
hvort veður skuli teljast fært eða ekki. Má gera 
ráð fyrir því, að alltaf geti einhverjir komið á 
kjörstað, hversu slæmt sem veður er, og er þá 
alltaf hægt að segja, að kosning hafi farið fram 
og að kosningafært hafi verið. Einhver skaut því 
hér fram, að þessi heimild væri brott fallin, ef 
bráðabirgðaákvæðin i brtt. okkar næðu samþ. En 
ég sé ekki, að svo þurfi að vera. Ég sé ekli, 
hvernig þessi bráðabirgðaákvæði geta komið i 
veg fyrir, að hægt sé að nota þessa heimild, þótt
hún sé í sjálfu sér lítils virði.

Ég ætla svo ekki að fara um þetta miklu fleiri 
orðum. Ég tel svo mikið sanngirnismál felast i 
þessum bráðabirgðaákvæðum, að ég efast um, að 
meira sanngirnismál hafi verið borið fram á Alþ., 
og ég læt segja mér það tvisvar, áður en ég trúi 
þvi, að hv. d. felli þau. Og ég tei líklegt, að 
hæstv. rikisstj. teiji það skyldu sína að stuðia 
að framgangi þessa máls. Þó að ég vilji ekki fara 
að bera fram ncinar sakir á hendur hæstv. ríkis- 
stj., vil ég ekki draga dul á það, að hún hefði 
getað komið í veg fyrir það, að kjördagur væri 
ákveðinn á svona óheppilegum tíma. Kosningarn- 
ar fóru fram 5. júli, en talningu var ekki lokið 
fyrr en 10. júlí, þó að hægt hefði sennilega verið 
að ljúka henni á tveimur dögum. Og ég tel, að 
hægt hefði verið að koma öllum gögnum i hend- 
ur landskjörstjórnar á þremur eða fjórum dög- 
um, svo að hægt hefði verið að úthluta uppbót- 
arsætum þegar í stað. Ætti þá að hafa verið 
hægt að kalia saman þing um 20. júlí, og hefði 
þá þingið getað verið búið að Ijúka störfum din 1 
það leyti, er þetta þing kom sainan, ef vinnu- 
brögð hefðu verið skapleg. Hæstv. ríkisstj. á ó- 
neitanlega nokkra sök á því, að þetta var ekki 
gcrt, og vænti ég því, að liún vilji bæta um með 
því að stuðla að því, að þessi bráðabirgðaákvæði 
nái samþykki.

Jón Pálmason: Hv. þm. V.-Sk. minntist á brtt. 
mína á þskj. 111 og hélt því fram, að það gæti 
orkað því, að farið yrði að hafa almennar kosn- 
ingar fyrir kjördag, ef hún vrði samþ. En í 64 
gr. 1. er gert ráð fyrir, að þeir einir hafi rétt til 
að greiða atkv. utan kjörstaðar, sem búast við 
að verða fjarstaddir á kjördag, og ætti það að 
vcra næg trygging í þessu efni.

Viðvíkjandi þcirri skrifl. brtt, sem ég hef bor- 
ið fram, er það að segja, að í mörgum kauptún- 
um og kaupstöðum er svo ástatt, að þeim fylgja 
nokkrir bæir, sem þannig eru settir, að nauðsyn- 
legt getur verið að hafa þar tvo kjördaga eins 
og í sveitum, ef illviðri hamlar kosningu.

til Alþingis.

Einar Olgeirsson: Öt af till. hv. 4. landsk. vil 
ég taka það fram, að ég tel raunar ákvæðið uni 
meðmælendur óþarft, en ef það er haft, á a. m. k. 
ekki að krefjast þess, að fleiri meðmælendur 
þurfi i tvímenningskjördæmum en fjölmennustu 
cinmenningskjördæmum, þvi að sum einmenn- 
ingskjördæmin eru, eins og kunnugt er, fjöl- 
mennari en tvímenningskjördæmin, og hvaða vit 
er i þvi, að fleiri meðmælendur þurfi i því kjör- 
dæminu, sem fámennara er? Ef 12 menn vilja 
bjóða fram mann, þá álit ég, að þeir eigi að hafa 
rétt til þess. Það hefur einmitt verið andi kosn- 
ingal, að það sé tryggt, að kosningarnar séu 
leynilegar, og að því lýtur meðal annars það á- 
kvæði, að ekki megi hafa nema ákveðinn há- 
marksfjölda meðmælenda. Tilgangurinn með þv í 
að krefjast fleiri meðmælenda virðist vera sá að 
knýja flokka, sem hafa litið fylgi i þessum kjör- 
dæmum, til að gefa upp fylgismenn sina. Ég 
mælí því eindregið með því, að till. hv. 4. landsk. 
á þskj. 116 verði samþ.

Áki Jakobsson: Ég vil aðeins benda á það, að 
samkv. minni till. er ætlazt til, að meðmælendur 
í tvímenningskjördæmum geti verið frá 12 til 
24 að tölu, en samkv. núgildandi 1. geta þeir ver- 
ið 12 til 48. Ég hef raunar ekkert á móti því, að 
meðmælendur geti verið 48 fiestir, en ég vil, að 
lágmarkið 12 haldist einnig i tvimenningskjör- 
dæmum. Það er lágmarkið, sem máli skiptir í 
minni till, en ekki hámarkið.

Sveinbjörn Högnason: Hv. þm. A.-Húnv. sagði, 
að þeir einir hefðu rétt til að greiða atkv. ulan 
kjörstaðar, sem byggjust við að vera fjarstaddir 
á kjördag. En hvaða maður getur ekki sagt, að 
liann ætli að vera fjarstaddur á kjördag? Ég 
tel, að flestir kjósendur gætu gert ráð fyrir þvi. 
Það verður engum skotaskuld úr þvi að finna 
sér átyllu til þess, ef hann vill kjósa fyrir kjör- 
dag.

Hv. 2. þm. Reykv. sagði, að hann sæi enga é- 
stæðu til að hafa fleiri meðmælendur i tvímeun- 
ingskjördæmum en einmenningskjördæmum, og 
ég get verið honum sammála um það, en það 

t verður þó að gera mun á því, hvort 4 menn eru 
í framboði á cinum lista eða bara cinn maður, og 
nær auðvitað engri átt, að 12 meðmælcndur vcrði 
hitnir nægja fyrir þessa 4 meiin, þvi að það 
táknar auðsjáanlega stóruin lækkaða lágmarks-
tölu meðmælcnda.

ATKVGR.
Rrtt. 109,1 samþ. með 22 slilj. atkv.
— 112,1 felld með 16:4 atkv.
— 109,2.a samþ. án atkvgr.
— 118,l.a fclld með 21:3 atkv.
—■ 118,l.b felld með 20: 5 atkv.
—■ 109,2.b samþ. með 18:14 atkv.

116 þar með fallin.
— 109,3 samþ. án atkvgr.

109.4 samþ. með 27 shlj. atkv.
— 112,2 þar með fallin.

109.5 samþ. með 19 slilj. atkv.
118,2 samþ. með 17:3 atkv.

— 109,6 samþ. með 28 shlj. atkv,
—■ 112,3 kom ekki til atkv.
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Brtt. 109,7 samþ. með 18:9 atkv.
—■ 138 samþ. með 21 shlj. atkv.
— 110, svo breytt, samþ. með 22:3 atkv.
—■ 112,4 samþ. með 17:6 atkv.
— 112,5 samþ. með 18:9 atkv.
— 111 felld með 20:7 atkv.
—■ 112,6 samþ. með 23:1 atkv.
— 112,7 samþ. með 23 shlj. atkv.
— 139 samþ. með 25 shlj. atkv.

109,8 samþ. með 21 shlj. atkv.
— 140 felld með 17:4 atkv.
— 112,8 (ákvæði til bráðabirgða) samþ. ineð 

16:15 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og 
sögðu

já: JPálm, JörB, PHalI, PZ, PÞ, PHann, SÞ, 
SkG, SvbH, BÁ, BjBj, BFB, EystJ, GG, 
HelgJ, IngJ.

nei: íslH, JakM, ÓTh, PO, SigfS, SEH, SK, 
' StJSt, ÁkJ, ÁÁ, EOI, FJ, GÞ, GSv, EmJ.
SB greiddi ekki atkv.
1 þm. (GTh) fjarstaddur.

Brtt. 109,9 (ákvæði til bráðabirgða) samþ. mcð 
22 shlj. atkv.

Frv. samþ. með 22 shlj. atkv. og afgr. til Ed.

Á 16. fundí í Ed., 27. ágúst, var frv. útbýtt eins 
og það var samþ. við 3. umr. i Nd. (A. 141).

Á sama fundi var frv. tekið til 1. umr.
Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. — Af- 

hrigði leyfð og samþ. með 12 shlj. atkv.

Fjmrh. (Jakob Möller): Stj. undirhjó þetta frv. 
fyrir Alþ., og var það samið með það fyrir augum 
að samræma kosningal. þeirri breyt., er nú hefur 
verið gerð á stjskr. Hv. Nd. hefur gert á frv. 
nokkrar breyt., er varða önnur atriði en þau, 
sem stj. taldi sig eiga að fást við. Þessar breyt. 
eru að sumu leyti athugaverðar. Ég legg til, að 
hv. d. visi málinu til 2. umr. og n. í þessari l;v. 
d. mun engin stjskrn. vera til, og tel ég ekki. að 
hana beri að kjósa í þetta mál, og legg því lil, 
að því verði vísað til allshn.

Forseti JJJós): Er nokkur krafa frammi í hv. 
d. um að kjósa sérstaka stjskrn. i þetta mál? Ég 
lit svo á, að liv. dm. krefjist þess ekki, ef enginn 
kveður sér hljóðs um það.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 10 shlj. atkv. og til 

allshn. með 13 shlj. atkv.

.4 18. fundi í Ed., 31. ágúst, var frv. tekið til 
2. umr. (A. 141, n. 160, 151, 161).

Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — Af- 
brigði levfð og samþ. með 12 shlj. atkv.

Frsm. (Bjarni Benediktsson): Allshn. hefur 
haft mál þetta til meðferðar og hefur eftir föng- 
um reynt að athuga frv. Frv. er, eins og kunnugt 
er, kosningal. óbreytt frá því, sem áður var, með 
þeirri breyt., sem stafar af stjskrbreyt., sem r.ú 
liefur verið samþ., ásamt nokkrum öðrum breyt., 
sem hv. Nd. hefur gert á frv. Eins og að likum 
lætur, hefur allshn. ekki getað athugað sjálfan

lagabálkinn til neinnar hlitav, þar sem hér er 
um flókin og vandasöm lög að ræða, og tæki það 
miklu lengri tíina en n. taldi fært að verja til 
athugunar á frv. í heild. Þess vegna hefur þetta 
verið lausleg athugun, en að mestu leyti höfum 
við haldið okkur við þær breyt., sem gerðar 
voru á frv. í Nd., og athugað það frá því sjónar- 
miði.

Þó er það svo, að við þá athugun, sem við 
gcrðum á þessu frv., eins og það lá fyrir, þá 
fundum við 2 brtt., sem n. var sammála um að 
gera og lagði til, að gerðar yrðu. Önnur breyt. er 
við 9. gr., þar sem stendur í 2. málsgr.: „Þar sem 
sýslumaður er heimilisfastur í kjördæmi, skal 
hann vera oddviti yfirkjörstjórnar. Annars stað- 
ar skipar ráðh. oddvita, er sé kjósandi í kjör- 
dæminu" o. s. frv. Þetta er óeðlilegt, eins og 1. 
eru, vegna þess að það getur eins þurft vara- 
mann, þar sem sýslumaður eða lögmaður er odd- 
viti kjörstjórnar. Það er gert ráð fyrir þvi í 11. 
gr., að oddviti víki sæti, og er þá meiri ástæða 
til þess að hafa greinileg ákvæðin um vara- 
niann. Þess vegna höfum við lagt til, að 9. gr. 
verði breytt svo, að það sé alveg ótvirætt, að 
ráðh. skipi varamann oddvita, þó að hann sé 
sýslumaður eða lögmaður. Hins vegar er ekki á- 
greiningur um þessa brtt. Hin breyt. leiðir að 
nokkru leyti af meðferð Nd., þannig að hún hef- 
ur ekki gætt fulls samræmis við þær breyt., sem 
hún gerði. Nd. felldi alls staðar niður það á- 
kvæði, að maður skyldi talinn sjálfkjörinn, cf 
ekki stæðu fleiri nöfn á lista en kjósa ætti þm. 
og varaþm. Við gerðum ráð fyrir, að þetta hefði 
verið af vangá, og vorum því sammála um þessa 
síðari breyt. og vonum, að liv. d. geti á hana fall- 
izt. Svo er cin brtt. til viðbótar, sem allshn. hef- 
ur komið sér saman um, en var út af breyt., sem 
Nd. hefur sctt inn í frv. Þetta er í 21. gr., þar 
sem Nd. setti það inn, að umslög skyldu inn- 
sigluð með þar til gerðu innsigli. Okkur sýndist 
liæpið, livort þessu yrði komið við, þar sem 
þessum innsiglum yrði tæplega komið út um allt 
landið á svo skömmum tima sem hér er um að 
ræða.

Þá fluttum við brtt. við ákvæði til bráðabirgða, 
og heimilar það ráðh. að fresta gildistöku þessa 
ákvæðis, ef þurfa þykir. Það mun um tíma hafa 
verið tekinn upp sá háttur, að öllum undirkjör- 
stjórnum í landinu liefur verið sent sérstakt 
innsigli, og þá skilst mér, að mundi vera hægt að 
leysa þann vanda nú með þvi, að kjörstjórnin á 
hvcrjum stað noti þetta innsigli undirkjörstjórn- 
ar. Það má að vísu segja, að þetta fullnægi ekki 
ákvæðinu að vera þar til gert, en væntanlega 
yrði það ekki látið sæta aðfinningum, þó að slíkt 
innsigli væri notað. Ef til vill cr ekki nóg lakk 
til í landinu, en það væri æskilegt, að dómsmrn. 
athugaði það í tíma, því að það þýðir ekki að 
setja ákvæðið, ef það er óframkvæmanlegt.

Þá vil ég gera grein fyrir þeim brtt., sem n. er 
ekki sammála um, en meiri lil. vill fallast á. Þá 
eru fyrst brtt. á þskj. 161. Hv. þm. Str. (HermJ) 
gat ekki fallizt á þær, a. m. k. ekki að svo komiiu. 
Þá er fyrst brtt. við 27. gr. í Nd. var sett inu 
breyt. frá því, sem áður hafði verið. Það er kraf- 
izt fleiri meðmælenda í tvímenningskjördæmum 
heldur en í einmenningskjördæmum, þannig að
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samkv. frv., eins og þaS kom frá Nd., eiga þeir 
ckki að vera færri en 18 og ekki fleiri en 36 i 
tvímenningskjördæmum, en í einmenningskjör- 
dæmum ekki færri en 12 og ekki fleiri en 24. Nú 
cr á það að líta, að sum einmenningskjördæmi 
eru jafnvel mannfleiri hcldur en sum tvimenn- 
ingskjördæmin. Þess finnast a. m. k. dæmi, og 
þá sýnist okkur vera óeðlilegt, að fleiri meðmæl- 
enda væri krafizt í slíkum tvímcnningskjördæm- 
um heldur en í hinurn, og urðum því. sammála 
um að láta sömu tölu gilda um þetta eins og ver- 
ið hefur, og jafnt í einmennings- og tvímenn- 
ingskjördæmum.

Þá cr brtt. við 97. gr., sem meiri hl. varð sam- 
mála um að gera. En þannig stóð á, að segja má, 
að Nd. liafi gert sig seka um nokkurt ósamræmi 
í ákvörðun sinni, vegna þess að í hinum minni 
kjördæmum skipaði hún svo fyrir, að þar skyldu 
vera 2 kjördagar, en ákvað hins vegar, að kosn- 
ingu skyldi vera lokið í siðasta lagi kl. 12 á m’ð- 
nætti í hinum stærri kjördæmum, svo sem Rvik, 
þar scm allt að 25 þús. kjósendur greiða atkv. 
Það hefur oft komið fyrir, að nokkuð margir 
kjósendur hafa greitt atkv. eftir kl. 12 á mið- 
nætti. T. d. var það svo i bæjarstjórnarkosning- 
unum í marz s. 1., að fjölmennur hópur skiða- 
fólks kom ekki í bæinn fyrr en eftir miðnætti 
og átti þá eftir að kjósa. Okkur finnst mikiu 
cðlilegra, að þetta ákvæði sé látið halda sér, eins 
og það var. Við meiri hl. n. leggjum þvi til, að 
þessu ákvæði Nd. verði sleppt. Varðandi hitt á- 
kvæði Nd., að lögbjóða 2 kjördaga í sveitum, 
þá viðurkennum við að vísu, að við næstu kosn- 
ingar, sem fara eiga fram um rniðjan okt., bá 
geti verið full ástæða tii að gjalda nokkuð var- 
huga um það að gæta þess, að allir kjósendur 
eigi raunverulega kost á þvi að greiða atkv. En 
okkur sýnist liins vegar of umfangsmikið að 
lögbjóða 2 kjördaga í sveitum, en nægilegt mundi 
að heimila það, þar sem svo stæði á, að ófærð 
eða illviðri hamlaði kjörsókn, og þá mætti nota 
hinn siðari kjördag eftir sams konar reglum og 
greinir i 134. gr. kosningal. Þar er gert ráð fyrir 
því, ef kosning ferst fyrir vegna illveðurs eða 
ófærðar, að boðað sé til kjörfundar á ný innan 
viku, en það er alls ekki gert ráð fyrir þvi, að 
kosning falli þá niður — eigi sér ckki stað. En 
við viljum rýma þetta ákvæði svo, að kjörstjórn 
inegi hyrja kosningu t. d. í tvísýnu veðri. En 
jafnvel þó að kjörstjórn byrji kosningu i tvi- 
sýnu veðri, en síðan komi á daginn, að eðlileg 
kjörsókn hindrist, þá viljum við, að það sé heim- 
ilt að hoða til kjörfundar af nýju á þann hátt, 
sem í 134. gr. segir. Ég vonast til þess, að menn 
geti fallizt á þetta fyrirmæli, því að það full- 
nægir þeim óskum, að allir eigi að hafa jafna 
aðstöðu til þess að kjósa, hvað sem ófærð og 
illviðri líður. Með þessu er nægilega tryggilega 
um hnútana húið, en það afnemur hins vegar 
það óþarfa umstang, sem yrði því samfara að 
iöghjóða 2 kjördaga í svcitum. Mér finnst hér 
vera um heppiiegan milliveg að ræða, og vil ég 
vænta þess, að hv. d. geti fallizt á þá sanu- 
gjörnu lausn þessa máls, sem með þessu er nú 
fundin.

Loks er svo að minnast á brtt. hv. 1. þm. Eyf. 
Allshn. tók ekki formlega afstöðu til hennar,

Alþt. 1942. B. (60. löggjafarþing).

enda hygg ég, að ég fari með rétt mál, ef ég 
segi, að meiri hl. n. telur ekki ástæðu til þess 
að mæla með lienni, lieldur óskar þess, að hún 
verði felld. Még skilst efni þessarar brtt. vera 
það, ef flokkur fær mann kosinn í tvimennings- 
kjördæmi, þá leiði þar af, að hinn frambjóðand- 
inn í tvímenningskjördæminu geti ekki náð. 
kosningu sem uppbótarþm. Ég sé enga ástæðu til 
þess að setja slík fyrirmæli. Mig skortir skilning 
á þeim rökum, sem kunna að vera fyrir þessu, 
og þar af leiðandi get ég ekki annað en mælt á 
móti þessari till. sem óeðlilegri breyt. frá því, 
sem verið hefur. Ég tel hana geta leitt til réttar- 
skerðingar fyrir þau kjördæmi, sem hér eiga 
hlut að máli. Þetta mundi geta leitt til þess, að 
smákjördæmi, cins og t. d. Seyðisfjörður, fengju 
megnið af uppbótarþm., og það mundi leiða til 
hins fáránlegasta ósamræmis. Ég vona því, að 
þessi brtt. verði felld, en vænti þess, að frv. nái 
samþykki með þeim breyt., sem meiri hl. allshn. 
leggur til, að á þvi verði gerðar.

Hermann Jónasson: Ég hef ekki getað orðið 
sammála mciri hl. allshn. um brtt. á þskj. 161. 
Eins og gengið er frá ákvæðinu til bráðabirgða 
í Nd., er gert ráð fyrir þvi, að tveir kjördagar 
séu hafðir, þó ekki í þeim kjördeildum, sem eru 
innan kaupstaðar eða kauptúns, og ef öll kjör- 
stjórnin er sammála og allir frambjóðendur eða 
umboðsmenn þcirra, sem mættir eru, samþykkja, 
má kjörstjórn þegar kosningu er lokið hinn fyrri 
kjördag, ákveða, að cigi skuli fleiri kjördagar 
vcra í kjördeildinni, enda sé kjörbókin undir- 
rituð af frambjóðendum og umboðsmönnum, sem 
samþ. hafa. Hafi 80% eða fleiri af kjósendum í 
kjördeildinni kosið eða fengið vottorð samkv. 85. 
gr., nægir einróma samþykki kjörstjórnar til 
slikrar ákvörðunar.

Ég held, að með þessu ákvæði hafi verið komið 
í veg fyrir það, að hægt sé að sýna hlutdrægni i 
kosningunum í haust. Ef' 80% kjósa, er kósniug 
allalmenn, og ekki heldur hægt að hafa einu 
kjördag, nema allir aðilar séu því samþykkir. 
Hv. Nd. hefur séð það, að nauðsyn bar til að 
setja þetta bráðabirgðaákvæði í frv. vegna kosn- 
inganna i haust. Ég fullyrði, að þeir, scm búa á 
Suðurlandi, og þeir, sem búa við sjó, gleyma þvi 
annað veifið, hve miklir erfiðleikar geta verið i 
sveitinni að sækja til kjörstaðar, og á þessum 
tíma eru jafnmiklar líkur til þess, að ófært veð- 
ur verði til þess að komast á kjörstað, og ég hef 
ekki svo sjaldan ferðazt um sveitakjördæmi á 
þessum tima árs, að ég viti ekki, að það er þá oft 
ófært fyrir mikinn hluta kjósenda að komast á 
kjörstað. Mér virðist lika meiri hl. allshn. fall- 
ast á það i orði, að kjördagar verði tveir. En 
fyrir þessu hugsar meiri hi. á þann hátt, sem ég 
get alls ekki fallizt á og kemur fram í þeim 
brtt., er hér liggja fyrir, sem gefa opna leið fyrir 
stórkostlegt ranglæti, ef að 1. verða, eins og ég 
skal sýna fram á. — í brtt. felst það, að undir- 
kjörstjórn geti, sé hún því sammála og því sé 
ekki mótmælt af frambjóðendum eða umboðs- 
mönnum þeirra, framlengt kosninguna, ef ill- 
viðri eða ófærð hindri eðlilega kosningu í ein- 
hverri kjördeild, og skuli þá kjörfundur boðaður 
á ný samkv. fyrirmælum 134. gr.
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Nú er auðsætt í fyrsta lagi, að ef kjördeild 
skyldi samþvkkja, að kjördagar verði tveir sök- 
um óveðurs, eins og gert er ráð fyrir, að þeir 
geti orðið, þá er þar með ekki «agt, að hægt sé 
að koma því til fólksins, að þeir verði tveir. — 
Við getum líka hugsað okkur það, að á kjördag 
sé stormur, hellirigning eða slydda eða m. ö. o., 
að veðrið sé þannig, að fólkið hugsi sem svo: 
Kosningarnar hljóta að verða framlengdar til 
næsta dags. (SÁÓ: Vill ekki hv. ræðumaður at- 
liuga 134. gr.?). Ég þarf ekki að athuga hana til 
þess að sjá, að þetta getur hent sig. — Og þvi 
vcrði kjósendur margir hverjir rólegir á kjör- 
daginn, en komi síðan á kjörstað næsta dag, en 
þá sé allt lokað og læst og kosningum þegar 
lokið.

Svo er annað. Við skulum segja, að einn fram- 
lijóðandinn eigi fylgi nálægt kjörstað og geti 
því komið öllu sinu fólki á kjörstað. Það gætu og 
legið aðrar ástæður til þess. Hann gæti t. d. átt 
heti'i bilakost til þess að koma kjósendum á kjör- 
stað. Um kvöldið er sama sem ekkert komið af 
kjósendum andstæðingsins. Þá á það að vera 
undir honum komið, sem hefur fengið flest af 
sínum atkv., livort kosningunni skuli haldið á- 
fram eða ekki. — Svo mikið er víst, að Alþ. getur 
undir engum kringumstæðum verið þekkt fyrir, 
að annað eins og þetta geti náð fram að ganga.

Og í þriðja lagi: Það getur staðið þannig af 
sér, að frambjóðandi eins flokks getur átt þetta 
2, 3 og 10 atkv. í einni kjördeildinni, — ég hef 
um 3 dæmi i huga við fljóta umhugsun ■—, og 
annar frambjóðandi haft um 200 atkv. í kjör- 
deiklinni, þá á það að vera lagt á vald fram- 
bjóðanda eða fulltrúa hans, hvort margt fólk fær 
að kjósa eða ekki.

Ég hef ekki séð þessi ákvæði fyrr en i dag og 
hef í fljólu hragði séð þessa þrjá megingalla á 
hrtt. um þetta atriði, sem er fullkomlega nóg til 
þess, að Alþ. á á cngan liátt að sjá sér fært að 
ganga inn á þetta, sem yrði til þess að bjóða 
hlutdrægninni og ranglætinu heim.

Vitanlega er ég og ósammála því að fækka 
meðmælendum í tvímcnningskjördæmum, og ég 
tel ástæðulaust að vera að ýta undir framboð i 
tvímcnningskjördæmum, ef ekki er liægt að fá 18 
meðmælendur.

Að lokum vil ég jafnframt segja það, að ég cr 
ósamþykkur þvi að fella niður ákvæði, er kom 
frá Nd., um, að atkvæðagreiðsla megi ekki standa 
lengur en til kl. 12 á miðnætti. Með brtt. er opn- 
aður möguleiki fyrir alla kaupstaði að hafa kjör- 
daga tvo, ekki til bráðabirgða eins og í sveitun- 
um, heldur uin ótakmarkaðan tíma, þvi að það 
er vitanlega liægt að liaga því svo í kaupstöðun- 
um, að verið sé að kjósa alla nóttina.

Ég er því undrandi yfir því, að meiri hl. allshn. 
skuli á sama tíma sem hann er að mæla á móti 
því, ;:ð kjördagar í sveitum séu hafðir tveir tií 
hráðahirgða, þá er hann að opna leið fyrir alla 
kaupstaði að liafa tvo kjördaga um ótakmarkað- 
an tiina, þar sem það er vitað mál og augljóst, 
að miklu erfiðara og tafsamara er að sækja kjör- 
stað í sveit cn í kaupstað.

Bernharð Stefánsson: Við þm. Eyf. liöfum bor- 
ið fram hrtt. á þskj. 151 við 128. gr. frv. Hún cr

Um varaþm. í tvímenningskjördæmum, að þá 
skuli nema af landslista flokks, sem ná kosningu 
sem vara’.m. í tvímenningskjördæmi.

Tvær ásí eður liggja til þessa. I fyrsta lagi get- 
ur komið fyrir, að flokkur fái báða þm. kosna í 
tvímenningskjördæmi. Þá verða hinir tveir vara- 
þm., og má hvorugan þeirra missa til að vera 
landsk. En það horfir öðruvísi við i Rvík, og 
ætlumst við til, að ákvæðið haldist liér, því að 
það mun ekki koma fyrir hér, að einn flokkur 
fái alla þm. kosna, a. m. k. ekki, á meðan við 
húum við núverandi skipulag, og það mun því 
alltaf verða af nógum að taka til að vera vara- 
þm., þó að sá næst hæsti á lista verði landsk. 
þm. Það má nú e. t. v. segja, að þetta mundi 
ekki koma að mikilli sök, en okkur flm. finnat 
þetta þó ekki rétt, að þeir verði teknir í allt ann- 
að og því engir varaþm.

En það skal játað, að þetta er þó aukaatriði 
frá okkar sjónarmiði séð. Aðalástæðan fyrir brtt. 
okkar er sú, að við teljum, að frv. óbreytt geti 
komið svo hrapallega í báða við allt lýði'æði, að 
það sé ekki viðunandi, og ætti sizt af' öllu að vera 
þolað af þeim mönnum, er tala mikið um um- 
hyggju sína fyrir lýðræðinu. — Ég vil biðja hv. 
frsm., þar sem hann virtist vanta rök fyrir máli 
sínu, að hlusta þó á það, er ég hef að segja. — 
Nú getur það komið fyrir í tvímenningskjördæm- 
um, að stærsti flokkurinn fái einn þm. kosinn, 
en sá næst stærsti líka einn þm. og næsti maður 
á lista hans verði líka landsk. Ég skal taka dæmi 
úr því kjördæmi, sem ég er kunnugastur i. Þar 
fékk annar flokkurinn um 1580 atkv. og hinn um 
1080 atkv. við síðustu kosningar. Eftir hinum 
nýju kosningal. á hvor flokkanna að fá einn þm. 
og minni flokkurinn auk þess einn uppbótarþm., 
svo að sá flokkurinn, sem fær 1580 atkv., fær 
einn þm., en sá, er fær 1080, fær tvo þm. — Nú 
býst ég við, að hv. frsm. n. segi, að uppbótarþm. 
séu ekki þm. kjördæmisins og þvi komi það ekki 
málinu við. (BBen: Vill ekki hv. þm. gera grein 
fyrir því, livar í röðinni þessi uppbótarþm. 
er?). Hann mun t'á % af atkvæðamagni listans, 
og þá má telja líklegt, að annar maður á listan- 
um verði uppbótarþm. Hann hefði fengið um 
800 atkv., skilst mér. — Framsfl. hefur ekki talið 
það rétt, að % hluti hefði sama rétt og %, né 
álitið það vera lýðræði, en livað er þá að segja 
um það, sem ineð þessu frv. getur átt sér stað, 
að meiri hl. fái einn þm., en minni lil. tvo þm.? 
— Ég veit, að því er haldið fram, að landsk. þm. 
væru ekki þm. kjördæmis, en þeir telja sig það 
sjálfir og eins kjóscndurnir.

Svo er annað í þessu máli. Því hefur verið 
baldið fram af stuðningsmönnum stjskrbreyt,, 
að hlutfallskosningar séu ákaflega sanngjarnar. 
Og ég játa, að það má færa ýmis rök þvi til 
stuðnings, að hlutfallskosningar séu sanngjarn- 
ar, þó að ég sé liæstv. atvmrh. sammála um það, 
sem hann sagði réttilega fyrir nokkrum áruin, 
að hlutfallskosningar i tvimenningskjördæmum 
séu ckkert annað cn vitleysa. En ef hlutfalls- 
kosningar eru sanngjarnar á annað borð, eins og 
þessir menn halda fram, þá skil ég ekki annað 
en að það sé þá heppilegast og bezt, að hlutfalls- 
kosningar séu ekki aðeins hér i Rvík, þar sem nú 
eru reglulegar hlutfallskosningar, og svo í þess-
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um fi kjördæmum, hcldur sem víðast, þannig að 
minni hl. fái nokkurn rétt sem víðast. Nú sér 
hv. frsm. n. það, að ef útilokaður er möguleiki 
fyrir því, að flokkur, sem kemur manni að við 
hlutfallskosningu i tvímenningskjördæmi, fái 
auk þess uppbótarþm., þá leiðir það til þess, að 
uppbótarþm., sem boðið hafa sig fram i einmenn- 
ingskjördæmum, fjölgar. Það verða fleiri ein- 
menningskjördæmi, sem verða þessara hlunninda 
aðnjótandi samkv. till. okkar. Og ég skil ekki 
annað en hann frá sínu sjónarmiði hljóti að 
telja það gott. En einmitt það, að kjördæmi fær 
uppbótarþm., verkar að nokkru leyti eins og 
hlutfallskosning. Þess vegna held ég, að það verði 
ckki á móti því mælt, að þessi lill. okkar Eyf. 
sé í alla staði sanngjörn. Og hún raskar ekki á 
neinn hátt þeim höfuðtilgangi, sem allar þessar 
brevt. eiga nú að hafa, sem sé að jafna hlut- 
lallið miili flokka. Hún kemur því vifanlega ekk- 
crt við. Hún er aðeins um það, hvaða einstak- 
lingar eigi að verða landsk. þm.

Hv. frsm. n. sagði í sinni ræðu, þegar hann fór 
að tala um þessa brtt., að sig skorti allan skiln- 
ing á rökunum fyrir þcssari brtt. Eg hygg, cf 
hann vill líta sanngjarnlega á þetta, að hann hafí 
nú fengið þessi rök og að þau séu alveg ómót- 
mælanleg. Hvernig ætlar hann t. d. að halda þvi 
fram, að það sé lýðræði, að 1080 kjósendur fái 
tvo þm. kjörna af frambjóðendum i einu kjör- 
dæmi, en 1580 kjósendur í sama kjördæmi aðeins 
cinn? Hann var að tala um það, að þetta gæti 
leitt til þess, að smá kjördæmi, eins og t. d. 
Seyðisfjörður, fengju marga þm., ef brtt. væri 
samþ. Ég álít það um smáu kjördæmin, að það 
geti ekki aukið þeirra möguleika neitt, þótt þessi 
lirtt. væri samþ. Það eru nú þegar fullkomnir 
möguleikar á þvi, að Scyðisfjörður geti fengið 
uppbótarþm. á lilutfalli. En það eru einmennings- 
kjördæmin í landinu, sem eru miklu fjölmennari 
en Seyðisfjörður, sem fengju aukna möguleika 
til uppbótarþm. á tölu. En hitt getur komið fyrír 
með því fyrirkomulagi, sem nú er, að Seyðis- 
fjörður fái uppbótarþm. á hlutfalli.

Ég ætla svo ekki að fara fleiri orðum um þetta 
mál. En ef þeir menn, sem aðallega og eingöngu 
hafa staðið fyrir þessum breyt., sem verið er að 
gera á kosningatilhöguninni, standa á móti þess- 
ari brtt. okkar, þá gef ég ekki mikið fyrir það, 
að þeir hafi vcrið að bera lýðræðið fyrir brjósti, 
þegar þeir gerðu till. sínar um breyt. og báru 
þær fram.

Gísli Jónsson: Herra forseti. Ut af brtt.'á þskj. 
löl um ákvæði til bráðabirgða, vil ég fyrir mína 
hönd lýsa yfir því, að cg er alveg samþykkur hv. 
þm. Str. (HermJ) um, að það sé óheppilegt, að 
hafa inni í þeirri setningu orðin: „og því sé ekki 
mótmælt af frambjóðendum eða umboðsmönnum 
þcirra“. Frambjóðendur og umboðsmenn þeirra 
eiga á engan hátt að hafa nokkuð um það að 
segja, hvort kosningu skuli frestað eða ekki. Það 
vald á að liggja hjá kjörstjórn, sem er valin til 
þess starfa að gæta réttlætis við kosningar og 
vera ekki „partisk". Og venjulega, — þó að það 
sé ekki alveg ugglaust, — cr það svo um kjör- 
stjórnir, að þær eru skipaðar hlutlausum mönn- 
um eða þá mönnum af öllum flokkum, ef hægt

er að koma þvi við. Ég mun flytja brtt. um það, 
að þessi setning sé látin falla burt úr a-lið 3. 
brtt. á þskj. 161.

Hitt, sem sá hv. þm. ræddi um, að kjósendui’ 
kynnu að koina að lokuðum dyrum næsta dag, 
cr byggt á misskilningi, vegna þess að það er 
skýrt til tekið og greinilega, hvernig eigi að fara 
með þau mál, í 134. gr. kosningal., ef fresta þarf 
kosningu, og sé ég ekki ástæðu til að ræða það 
mál frekar.

Forseti (ÞÞ): Mér hefur borizt skrifl. brtt. frá 
hv. þm. Barð. (GJ) við brtt. á þskj. 161 við á- 
kvæði til bráðabirgða, um að orðin: „og þvi sé 
ekki mótmælt af frambjóðendum eða umboðs- 
mönnum þeirra" i a-lið falli burt. — Vil ég leita 
afbrigða um, að till verði tekin til meðferðar á 
íundinum.

ATKVGR.
Afbrigði um skrifl. brtt. (sjá þskj. 171) leyfð 

og samþ. með 13 shlj. atkv.

Eiríkur Einarsson: Ég ætla ekki að taka þátt 
í umr. um það, sem hér hefur verið rætt, mn 
meginatriði kosningal., heldur minnast nokkrum 
orðum á fáein atriði önnur í kosningal., sem mér 
virðast þess verð, að leidd sé athygli að, og mér 
finnst, að megi betur fara heldur en fyrir liggur 
í því frv., sem um ræðir, ef það gæti orðið til 
þess, að annaðhvort yrðu þau athuguð af liv. n., 
sem hefur haft málið til athugunar, eða þá, að 
þeiin verði breytt með brtt. frá einstökum þm. 
En það er ekkert af þvi stórvægilegt.

Það er þá það fyrsta í 6. gr. frv., þar sem gert 
er ráð fyrir, að kjördeildir geti orðið 4 i hreppi. 
Mér þykir satt að segja þetta nokkuð ríflegt. Ég 
viðurkenni fúslega, að það er nauðsyn á að opna 
möguleika á því að fjölga kjördeildum i hrepp- 
um, þar sem aðeins 1 kjördeild er, í 2 eða 3, en 
mér finnst helzt til rúmt að mega hafa þær 4. 
Ef t. d. hreppi yrði skipt i 4 kjördeildir, þá er 
því svo háttað, að ég tel, að varla séu til svo 
margir sæmilega fróðir meiin i kosningal. til þess 
að skipa sæti í kjörstjórn í svo mörgum kjör- 
deildum. Ég álít, að það mundi ekki víða vera 
þannig, en það gæti verið fyrir hendi. Ég vek 
máls á þessu til athugunar, hvort mönnum þyk- 
ir rétt að breyta þessu.

Þar næst vildi ég minnast á atriði, sem ég tók 
eftir i 57. gr. frv., eins og það nú liggur fyrir. 
Þar er talað um Jiað, að þegar sendir eru at- 
kvæðaseðlar, þá skuli senda undirkjörstjórn 
hverri jafnmarga seðla sem kjósendur eru á kjör- 
skrá í hcnnar kjördeild og minnst 10% fram yfir. 
Mér finnst, að það ætti að ákveða vissan tiltek- 
inn hundraðshluta fram yfir tölu kjósendanna á 
kjörskrá í kjördeildinni, en gefa ekki yfirkjör- 
stjórn umráð yfir því, hvort eigi að senda meira 
eða minna af seðlum út í sveitirnar, þ. e., hvort 
eigi að leyfa þeim að senda kannske mikið fram 
yfir þessi 10% umfram kjósendatöluna. Ef þessi 
10% fram yfir kjósendatöluna væru fastákveðin, 
þá væri það sæmilegt fyrir vanhöldum. En að 
segja: „Þeir eru nú ekki flinkari að kjósa þar en 
svo, að það er rétt að senda þeim 15% fram yfir,“ 
tel ég ekki ástæðu til. Ég vil binda þetta við 10%, 
en ekki leggja þetta undir mat yfirkjörstjórnar.
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í 92. gr. frv. cr til tckið, að kjósandi geti valið 
mann úr kjörstjórninni til að aðstoða sig við 
kosningu, ef hann er óf'ær um að framkvæma 
hana sjálfur sökum þess, sem til er tekið nánar 
í gr. Mér fyndist réttara að taka fram i þessari 
gr., að kjörstjórnarmeðlimum sé gersamlega ó- 
heimilt að bjóða kjósendum slíka hjálp. Það ligg- 
ur á hak við ákvæði þessarar gr. sú meining, að 
það sé óheimilt, en ég álít rétt, að það sé skýrt 
tekið fram, af því að ég veit þess dæmi, þó að 
það kannskc komi ekki oft fyrir, að örlyndir 
menn í kjörstjórn og framgjarnir, sem brenna í 
skinninu af kosningaáhuga, hafa boðið fram slíka 
hjálp. En slíkt á ekki að eiga sér stað, og þvi er 
rétt að útiloka þetta. Og mér virðist, að það eigi 
að setja í 1. ákvæði um sektir við því að bjóða 
fram hjálp í slíkum tilfellum við kosningar.

Þá er í 96. gr. smávægilegt atriði, sem ég vildi 
minnast á. Það cr um atkvgr. kjósenda, sem ekki 
húast við að mæta á kjörfundarstað á kjördegi 
og kjósa því utan kjörfundar. Við fljótlegan yfir- 
lestur finnst mér þar ekki nægilega skýrt tekið 
frain, hvort þessir kjósendur hafi rétt til þess 
að kjósa eða atkv. þeirra verði tekin gild á kjör- 
degi, ef þeir svo verða staddir á kjördeginum í 
kjördæmi sinu. En ef kjósandi, sem hefur greitt 
atkv. utan kjörfundar, er staddur í sinni kjör- 
deild kjördaginn, en mætir ekki á kjörstað, virð- 
ast ákvæði 96. gr. henda til þess, að atkv. hans, 
það er hann greiddi utan kjörfundar, skuli tekíð 
gilt. Mér virðist eiga að setja skýrar takmarkanir 
í I. um það, hvort atkv. manns, greitt utan kjör- 
fundar eigi að taka gilt eða ógilda það, ef hann 
er staddur í sinni kjördeild á kjördegi, en mætir 
ekki á kjörstað. Virðist mér vera komið í veg 
fyrir óþarfan glundroða og togstreilu, ef þetta 
væri skýrt tekið fram í 1.

Þá er eitt atriði enn, í 104. gr., sem er ekki stór- 
vægilegt, en ég skil ekki vel, þar sem talað er um 
örvggi og frágang kjörbókar og að frambjóðend- 
ur megi setja innsigli sitt á. — Eg skil sem sé 
ckki, hvers vegna þar er til tekið, að frambjóð- 
endur eða umboðsmenn þeirra eigi rétt á að setja 
innsigli sín á enda fyrirbandsins, en kjörstjórn- 
ir sem næst hnútnum. En ég hélt, að þvi nær 
scm innsiglið væri hnútnum, þvi tryggar væri 
gengið frá því. Ef kjörstjórnarinnsiglið bilar, þá 
er hitt eftir við endann. Ef það ólíklega skeði, 
að óráðvcndni ætti sér stað innan kjörstjórnar, 
þá ætti að ganga skýrt frá þessu lagaákvæði og 
Icyfa að hafa innsigli frainbjóðenda eða um- 
hoðsmanna þeirra sem næst hnútnum á cftir 
kjörstjórnarinnsiglinu.

í siðustu málsgr. þessarar gr. segir svo, með 
leyfi hæstv. forseta: „Eftir að kjörstjórn hefur 
gengið frá kjörgögnum samkv. fyrirmælum þess- 
arar grcinar, mega hin innsigluðu kjörgögn og 
innsigli kjörstjórnar eigi vera í vörzlu sama 
manns.“ Þetta er ekkert öryggisákvæði, þó að 
það eigi að vera þarna til öryggis.

Og að síðustu gagnvart ákvæðinu til bráða- 
hirgða um það, hvort kjördagur skuli vera einn 
eða hvort þeir megi vera tveir, þá þykir mér um 
það ekki nægilega skýrt tekið fram í frv. við- 
komandi kauptúnunum sérstaklega, þar sem gert 
er ráð fyrir einum kjördegi. Það vill svo ein- 
kennilega til með þau, að það getur verið ágrein-

ingur um það, hvort kjördeild eigi að heita kaup- 
túnskjördeild, því að kauptún eru töluvert viða 
svo um landið, að sveitabyggð og kauptún fellur 
saman í eitt hreppsfélag og þá eina kjördeild, cf 
lireppnum er ekki skipt i fleiri kjördeildir. Mér 
finnst þetta ákvæði ekki nógu skýrt. Og mér 
finnst ekki rétt að láta hina dreifðu byggð gjalda 
þess, þó að kauptún sé innan kjördeildarinnar á 
einhverjum stöðum.

Læt ég svo útrætt um þessi atriði, sem ég skýt 
hér fram til athugunar, ef hv. n. eða einhverjum 
hv. þdm. þætti ástæða til að gera brtt. um þessi 
atriði, sem mér þætti hetur fara, að væru öðru- 
visi en í frv. nú.

Frsm. (Bjarni Benediktsson): Ég hygg, að það 
hefði verið að vissu leyti heppilegra, ef hv. þm. 
Str. liefði tekið þátt í athugun á þessu ákvæði til 
hráðabirgða í n., vegna þess að þá hefði ekki ver- 
ið útilokað, að samkomulag hefði getað orðið um 
millileið i þessu. Samkomulag hefði þá ekki orð- 
ið út af misskilningi, sem á sér stað um þetta. 
Hann gerði ráð fyrir því i ræðu sinni, að menn 
gætu komið að lokuðum dyrum kjördaginn. 
(HermJ: Ég er búinn að sjá ákvæði um það). 
Eins er það, sem hann setti mest út á, að fram- 
hjóðendum eða umhoðsmönnum þeirra væri gert 
mögulegt að hindra kosningu síðar. Þetta fannst 
mér hann leggja áherzlu á. Ég vil segja, að ef 
þetta sjónarmið hefði komið jafnskýrt fram i n. 
cins og hjá honum nú í umr., getur verið, að það 
hefði verið tekið upp í n.; ég skal ekki um það 
segja. Nú hefur komið fram brtt. um það frá hv. 
þm. Barð. (GJ) að fella þetta ákvæði niður, og 
getur verið, að fleiri hv. þm. séu þeirrar skoð- 
unar, að það væri heppilegra að fella það niður. 
Ég fvrir mitt leyti er engan veginn lokaður fyrir 
þeirri hugsun, sem i þessu felst. Ég gæti hugsað 
mér samkomulag á þessum grundvelli. Og m. a. 
til þess að athuga það, vildi ég fyrir höud n. 
mælast til þess, að þessar brtt. verði teknar aft- 
ur til 3. umr. Og ég lýsi yfir, að brtt. við bráða- 
birgðaákvæðið er tekin aftur til 3. umr, þ. e. 3. 
brtt.

Að lögboðnir séu um alla framtíð 2 kjördagar 
i kaupstöðum, þó að brtt. 161,2 sé samþ., er hrein 
fjarstæða. Það er náttúrlega hægt fyrir menn að 
mála mynd af óncfndri pcrsónu á vegginn, ef' 
menn vilja i þessu sambandi. En ég veit, að það 
hefur verið svo, að kosningu hefur aldrei verið 
lokið fyrir kl. 12 á miðnætti hér i Rvik, og hefur 
það þó aldrei Ieitt til þess, að kjördagar hafi orð- 
ið tveir fyrir það. Enda mundi sýnu liægara að 
„organiscra" kosningu í sveitum heldur en í 
kaupstöðum í þessu skyni, ef vilji til þess væri 
fyrir hendi. Annars legg ég ekkert sérstalclega 
mikið upp úr því, hvort kjörfundi er slitið kl. 12 
á miðnætti í kaupstöðum eða ckki. En ég tel 
það yfirganganlcgt ósamræmi, þegar viðvíkjandi 
kosningunum í haust eru ákveðnir tveir kjör- 
dagar fyrir sveitirnar, ef á þarf að halda, en jafn- 
framt er lagt til, að fvrirskipað verði fyrir ótil- 
tekna framtíð að loka kjörfundi kl. 12 á mið- 
nætti í kaupstöðunum, t. d. hér í Rvík, þar sem 
eru um 25 þús. kjósendur. Saga þess, hvernig 
þessi till. er til orðin, er sú, að Sigurður Jónas- 
son hélt, að sinn hlutur yrði betri við kosning-
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arnar, ef lokað væri kl. 12, en þá till. tók kjör- 
stjórn ekki til greina. Svo hefur einhver vinur 
hans tekið upp hans hlut með þvi að taka upp 
þessa firru hans hér í þinginu. En það er vitan- 
lega alveg sjálfsagt að hafa kjörfund opinn svo 
lengi sem eftir núgildandi 1. er nægileg kjör- 
sókn til þess, hvort scm heldur er i sveit eða 
kaupstað. Og reynslan í mjög kappsömum kosn- 
ingum hefur hvað eftir annað sýnt, að þessu al- 
riði er engin hætta samfara. En eins og ég segi, 
legg ég ekki mikið upp úr þvi, hvort ákveðið er 
að loka kjörfundi í kaupstöðum kl. 12 á mið- 
nætti eða ekki. En þar sem þessi till. er flutt cil 
þess að koma fram réttarskerðingu gagnvart 
kaupstaðabúum, er ekki ástæða til að taka það 
sem góða og gilda vöru og sætta sig við það.

Nú, varðandi það, scm hv. 1. þm. Eyf. sagði, þá 
er það rétt hjá honum, að það er hugsanlegt, eins 
og ákvæðin eru, að þm. verði bæði kjörinn sem 
aðalþm. og að annar komist að sem uppbótarþm. 
úr tvímenningskjördæmi frá sama flokki. Þetta 
hefur skeð áður. Mig minnir, að þetta kæmi fyr- 
ir í Skagafirði árið 1934. Tveir frambjóðendur 
Sjálfstfl. voru kjörnir ásamt einum framsóknar- 
manni. Annar sjálfstæðismaðurinn komst að sem 
kjördæmakosinn, en hinn sem uppbótarþm. Eg 
sé ekkert athugavert við þetta. Það gefur að 
skilja, að þm. er ekki kosinn, nema þær lýðræðis- 
reglur, sem verið er að setja, gefi tilefni til þess. 
Ef aðrir þm. fá hærri atkvæðatölu, eru þeir kosn- 
ir. Þess vegna er iýðræðinu algcrlega fullnægt. 
Það eru ekki sérlega miklar líkur til þess, að þm., 
sem býður sig fram í tvímenningskjördæmi, nái 
kosningu, ef annar er kosinn fyrir það kjördæmi 
af þeim lista. Ef' það kemur fyrir, er það vegna 
þess, að miðað við önnur kjördæmi er atkvæða- 
tala þeirra svo há, og þá liggur í augum uppi, að 
hann á að vera kosinn, og það cr brot á lýðræð- 
inu, ef hann er það ekki. Og þá, sem beita sér 
fyrir því, að fámennu kjördæmin fái að kjósa 
sinn þm. með tiltölulega fáum kjósendum — sem 
ég er sízt á móti —, en telja þetta brot á móti 
lýðræðinu, fæ ég ekki skilið, og í dæminu, sem 
hv. þm. tók af einu kjördæmi, tel ég ekki nema 
rétt, að það fengi uppbótarsæti, ef talan lægi fyr- 
ir. En hann þarf ekki að vera hræddur um þetla. 
Fyrst er það, að kjósendum fækkar, vegna þess 
að Siglufjörður er skilinn frá, og auk þess fær 
sá flokkur, sem kemur til mála, að fái þm. kjör- 
inn og uppbótarþm., ckki þarna svo mörg atkv. 
miðað við önnur kjördæmi. Það eru þannig sízt 
nokkrar likur til þess, þegar tekið er tillit til 
fækkunarinnar með Siglufirði og færri uppbótar- 
þingsæta, að hér verði neitt það lýðræðisbrot, 
sem hann aðallega talaði um, svo að ég sé ekki, 
að þessar aðfinnslur séu réttmætar. Því að það 
er fyrst og fremst þetta, sem ég benti á, að kjós- 
cndum fækkar stórlega, og uppbótarþm. hjá þess- 
um flokki, sem kemur til greina, hlýtur lika að 
fækka, ef 1. eiga að ná tilgangi sínum, og flokk- 
urinn fær kjörna menn í tvímenningskjördæm- 
unum, svo að mér finnst, að hv. 1. þm. Eyf. geli 
sofið rólegur fyrir því, að það yrði ekki í Eyja- 
firði, sem sjálfstæðismenn fengju 2 menn kosna 
i tvímenningskjördæmi, og finnst mér hann hafa 
litið á þetta af nokkrum misskilningi og sízt 
mælt þar rök.

Ég get svo látið útrætt um þetta að sinni, þar 
sem brtt. okkar við ákvæði til bráðabirgða er 
tekin aftur til 3. umr.

Forseti (JJós): Það væri æskilegt, að hægt væri 
að koma þessari umr. frá á þessum fundi, en enn 
þá eru þrír á mælendaskrá og mikið liðið á fund- 
artíma. Þó vil ég freista að halda áfram enn um 
stund, ef hægt væri að koma málinu til 3. umr.

Sigurjón Á. Ólafsson: Ég get verið fáorðari en 
ella, sökum þess að ég hef fallizt á að taka á- 
kvæði til bráðabirgða aftur til 3. umr., en það 
voru þær umr., sem hér hafa orðið út af brtt, 
sem komu mér til að kveðja mér hljóðs. Það var 
hv. þm. Str., sem beindi þeim orðum til okkar 
nm., að mér skildist, okkar, sem vorum í meiri 
hl., að við skildum ekki íslenzka veðráttu og 
vissum ekki, að hún stöðvaði kjörsóknina, þvi að 
hann gengur út frá því sem gefnu, að það hljóti 
að verða þreifandi öskubylur á þeim degi, sem 
kosið verður. Við ræddum það í n., hvort það 
ætti að skapa tvo kjördaga og brjóta þá megin- 
reglu, sem hefur verið í 1. okkar frá fyrstu tíð, 
eins og ætlazt er til með bráðabirgðaákvæði þvi, 
sem hv. Nd. setti inn. Þessi miðlunarleið er um- 
deild, og skal ég ekki rökstyðja till. okkar, en 
við töldum nauðsynlegt að finna einhverja þá 
leið, sem þm. gætu orðið sammála um, til þess 
að koma fyrir kattarnef því, sem við teljum, að 
eigi ekki að vera í frv., tveimur kjördögum. Það 
hefur verið gagnrýnt, að of mikið vald sé gefið 
einum einstökum manni, frambjóðanda eða um- 
boðsmanni hans. t'm það má deila, en ég vil 
vekja athygli á því, að svo getur hagað til, að 
þeir flokkai- geti verið í kjördæminu, sem engan 
mann eiga í kjörstjórn, og hvaða réttlæti er i 
þvi, að kjörstjórn sé skipuð mönnum úr einum 
cða tveimur flokkum, og beiti svo hina flokk- 
ana sennilega ofríki? Ég skal svo ekki fara nánar 
út í það. Vm hitt atriðið, 2 kjördaga, vildi óg 
segja þetta: Ræðumaður lagði á það mikla á- 
herzlu, hversu tveir kjördagar væru nauðsynleg- 
ir í sveitunum, og er rétt, að við gerum okkur 
Ijóst, hvernig ’hlutfallið er milli kjörsóknar í 
sveitum og kaupstöðum. Ég hef hér hjá mér 
allar skýrslur yfir kosningar frá því 1916, en 
ekki hagskýrslu yfir kosningarnar 1916. Og það 
merkilega skeður, að kjörsóknin í sveitum, — 
en kosningarnar fara þá fram að haustlagi —, er 
hlutfallslega meiri en í kaupstöðum. Veður hefur 
sennilega verið gott, en það sýnir, að það gelur 
verið gott veður, þótt þessi timi sé kominn. Við 
skulum taka árin 1919 og 1923, og er skemmst af 
því að segja, að kjörsóknin er þá í sveitunuin 
fyllilega sambærilcg kjörsókninni í bæjunum eft- 
ir því, sem hægt er að sjá. Ég ætla ekki að lesa 
upp tölur. Þær getur hver þm. séð. M. ö. o., í miklu 
fleiri tilfellum getur verið þess að vænta, að 
veðrið verði gott á kjördaginn en að það verði 
vont. Menn mála djöfulinn á vegginn og halda, að 
það verði fárviðri, þegar kosningarnar fara fram.

Ég vildi þá fara nokkrum orðum um brtt., sem 
við gerðum við 27. gr., þar sem hv. Nd. gerði ráð 
fyrir að fjölga meðmælendum í tvímennings- 
kjördæmum frá því, sem gert hafði verið ráð 
fyrir, en við, meiri hl. allshn., viljum færa i sitt
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upprunalega liorf, eða í 12 fæst og eigi f'leiri eu 
24 meðmælendur, og færum þau rök fyrir þvi, að 
við viljum ekki gera þetta að opinberum kosning- 
um. Aukinn meðmælendafjöldi þýðir það, að ver- 
ið er að gera kosninguna opinbera fyrir fámenna 
flokka. Við þekkjum það, að i sveitum er svo 
mikið flokksvald, að það getur verið óþægilegt 
fyrir menn, þótt flokksmenn séu, að þurfa að 
sýna sig sem opinbera méðmælendur, og ætla ég 
ekki að drótta þvi að neinum sérstökum flokki, 
en þetta er eitt af þvi, sem ég hef á móti þvi 
að auka meðmælendafjöidann. Frsm. hefur rétti- 
lega bent á það, að það á ekki að gera mun, hvort 
frambjóðendur flokks eru 1, 2 eðá fleiri.

Um hina breyt., að láta kosningu standa fram 
yfir kl. 12, vil ég segja, að það er svo mikið smá- 
mál, því að það er hvprt sem er hægt að láta 
kosninguna hætta á 15 mín. fresti. Ég þekki þess 
dæmi í þrjú skipti, að skip hafa komið inn á 
höfn kl. 12. Þau ætluðu að koma fyrr, en gátu 
það ekki. Það var óveður í tveimur tilfellunum 
og smávegis vélarbilun j einu, sem olli töfunum. 
Þetta þýðir það, að ef það hefði verið hætt fyrr, 
hefðu þessir kjósendur verið útilokaðir frá því 
að neyta atkvæðisréttar síns. Því tel ég, að þetta 
eigi að standa eins og það hefur staðið og með 
vitund kjörstjórnar eigi að mega draga kosningu 
þann skamma tíma, sem nú er gert ráð fyrir. 
Ég lofaði hæstv. forseta því, að ég skyldi ekki 
verða langorður, en vildi aðeins minnast á þessi 
atriði.

Fjmrh. (Jakob Möller): Út af fyrirspurn við- 
vikjandi innsigli og lakki, skal ég upplýsa, að 
kjörstjórnum er séð fyrir sérstöku númeruðu 
innsigli, svo að fyrir þéssu verður að teljast séð. 
Viðvíkjandi lakki er það að segja, að kjörstjórn- 
ir munu sjá fyrir því, en hvort örðugleikar geta 
verið yfirvofandi á því að fá það, veit ég ekki, 
en ekki hefur maður heyrt þess getið. Þó mun 
rétt að athuga það nánar.

Hermann Jónasson: Það hefur komið hér fram 
sú hugmynd, að ekki mætti loka kjörstað fyrr 
en eftir kl. 12 í kaupstöðum, vegna þess að það 
liefði komið fyrir, að skip hefðu ekki komið inn 
fyrr en kl. 12, en mér skilst, að það hefði getað 
komið fyrir, að þau hefðu ekki getað komið fyrr 
en kl. 2 eða ekki fyrr en næsta dag. Það getur 
eins komið fyrir i sveitum, að bifreið bili. Þetta 
þarf ekki útskýringar við. Þetta cru ekki rök. 
Sama er um skíðafólkið, að það komi ekki fyrr 
en kl. 12, það kemur sjaldan svo seint og mundi 
alls ekki gera það, ef það vissi, að lokað væri kl. 
12. Það cr ekki hægt að hera á móti þvi, að með 
þvi, að ekki sé lokað kl. 12, eru tveir kjördagar i 
hverri kjörsókn. Þessu er ekki hægt að koma \ið 
i sveitum, þvi að ekki mega líða nema 15 minútur 
á milli, svo að það mætti æra óstöðugan að haga 
því svo. En hins vegar má haga þessu svo í 
kaupstað. Og fyrst það má halda áfram eftir kl. 
12, eru ekki nein takmörk fyrir því, hve langt 
það má lialda áfram fram á næsta dag. Pess 
vegna er það svo, að það eru raunverulega tveir 
kjördagar í hverjum kaupstað, og þó að ekki sé 
kosið nema til kl. 2, eru það tveir kjördagar, þvi 
að það er komið fram á næsta dag. Næsti dagur

er byrjaður, þegar kosning endar. Auk þess er 
þetta leiðinlegt fyrirkomulag og alls ekki eftir 
óskum margra kjósenda, því að eftir kl. 12 er 
byrjað að smala fólki, sem alls ekki ætlar sér 
að kjósa, og það verður fyrir ónæði. Hins vegar 
er auðvelt að ljúka kosningunni fyrir kl. 12 á 
miðnætti, því að víðast er það svo, að þetta er 
eins og að fara í næsta hús. Það er öðruvísi en 
að fara margra klukkutíma ferð í vondu veðri á 
vondum vegum, og auk þess geta ekki allir farið 
að heiman í einu. Þcss vegna er það ranglæti, 
sem ég trúi ekki, að þessi hv. d. láti frá sér fara, 
að lögbjóða 2 kjördaga í kaupstöðum, en fyrir- 
hyggja, að tveir kjördagar verði lögfestir i sveit- 
unuin fyrir þær kosningar, sem nú eiga að fara 
fram, og alveg eins má búast við, að verði í 
vondu veðri.

Mér sást yfir það áðan, að þegar meiri hl. 
gerir það að till. sinni, að feld verði niður sú 
heimild, sem er í báðabirgðaákvæðunum, eins og 
Nd. gekk frá þeim, að fjölga megi við næstu 
kosningar kjördeildum samkv. 6. gr. kosningal., 
þá er það ekki þar með fellt úr frv., og er það á 
misskilningi hyggt.

Viðvíkjandi því ákvæði, sem ég ræddi um áðan, 
þar sem gert er ráð fyrir þeirri breyt., að boða 
megi nýjar kosningar samkv. 134. gr., ef' kjör- 
stjórn og frambjóðendur eða umboðsmenn þeirra 
eru á sama máli um að hafa kosningar í tvo daga, 
var það á misskilningi byggt, sem þrír ræðumenn 
liafa minnzt á, sem ég hafði tckið eftir, er hv. 
þm. Barð benti mér á hann og játaði þá. En 
það er vitanlegt, að ný boð taka svo mikinn tíma 
í sumum hreppum, að það má lieita frágangssök 
að hafa það fyrirkomulag, og það er sýnilegt, tf 
ganga á með boðin heim á hvern bæ í stórum 
hreppi, að ekki er hægt að lialda áfram kosn- 
ingu fyrr en eftir 2—3 daga, þvi að það tekur 
þann tíma fyrir kjörstjórn að ná til allra i kjör- 
deildinni, og hygg ég, að þm. frá kjördæmum, 
sem eru sundurskorin og afskekkt, hljóti að sjá, 
að þetta cr ekki framkvæmanlegt.

Það hefur komið f-ram hjá liv. þm. Barð., að 
hann vill fella úr þau ákvæði, að frambjóðend- 
ur eða umboðsmenn þeirra geti haft áhrif á, 
hvort kosningu er haldið áfram eða ekki. Ég á- 
lít, að það sé þó til einhverra bóta. Það er auð- 
sætt mál, eins og kom fram hjá öðrum þm., sem 
fylgir meiri hl. að málum, að kjörstjórnin getur 
verið skipuð alveg frá einum flokki, og má hú- 
ast við þvi, að rökin falli með þeim flokki i 
þeirra kjördæmi, en það verðum við að viður- 
kenna, að sé eðlilegt. En ef kjörstjórn er skipuð 
mönnum frá fleiri flokkum, er það auðsætt mál 
og þekkist a. m. k., að þessir valinkunnu menn 
hafa flokkssjónarmið eins og aðrir, og það 
flokkssjónarmið getur að sjálfsögðu gert sig 
gildandi og getur ráðið því, ef einn flokkur hefur 
hag af þvi, að kosningum sé ekki lialdið áfram, 
að hann geti gert sitt atkv. gildandi í kjörstjórn- 
inni um ákvörðun kjörstjórnar og komið í veg 
fyrir, að kosið verði síðar, þannig að það eru 
kannske ekki á þessu eins miklir agnúar, ef brtt. 
hv. þm. Barð (GJ) verður samþ. En þó eru á því 
fyrirkomulagi agnúar, sem nálgast þá agnúa, 
sem felast í brtt. 161,3, að frambjóðendur eða 
umboðsmenn þeirra geti komið í veg fyrir áfram-
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haldandi kosningu. Og hæstv. Alþ. má undir eng- 
um kringumstæðum ganga þannig frá ákvæðum, 
og sízt að öllu um kosningar til Alþ., að hlut- 
drægni eins manns, ef hún er til staðar, geti 
ráðið því, að fjölda kjósenda verði sýnt rang- 
læti. Þvi að sá stóri munur er á bráðabirgða- 
ákvæðinu eins og það er annars vegar og brtt. 
hv. þm. Barð. hins vegar, að eftir því, eins og 
það er, þarf öll kjörstjórn og frambjóðendur eða 
umboðsmenn þeirra að vera sammála um það, 
ef ekki á að hafa tvo kjördaga, að hafður sé að- 
eins einn kjördagur, enda sé fullnægt ýmsum 
öðrum skilyrðum til þess, að svo geti verið 4- 
kveðið. En eftir brtt. hv. þm. Barð. er þessu snú- 
ið við, þannig að eftir þeirri brtt. þarf samþykki 
allrar kjörstjórnar til þess, að kosningu megi 
halda áfram. Svo að þótt brtt. hv. þm. Barð. væri 
samþ., er samt eftir möguleikinn fyrir því, að 
einn kjörstjórnarmaður geti komið í veg fyrir 
áframhald kosninga. Ef til dæmis þannig hefði 
viljað til, að kjósendur eins flokks hefðu allir 
kosið á aðalkjördegi, en samt væru margir eftir 
á kjörskrá, sem ekki hefðu kosið, þá gæti einn 
maður í kjörstjórninni komið í veg fyrir, að 
þessir, sem eftir væru, gætu neytt kosningar- 
réttar sins. Ég sé þvi ekki, að ákvæðið megi vera 
um þetta, heldur á þennan hátt, sem i brtt. hv. 
þm. Barð. er gert ráð fyrir. Ég álít, að þetta á- 
kvæði megi ekki undir neinum kringumstæðum 
vera með öðru móti heldur en eins og hv. Nd. 
gekk frá því, þannig að til þess að hætta megi 
við að hafa tvo kjördaga, þurfi til þess samþykki 
allrar kjörstjórnar og frambjóðenda eða umboðs- 
manna þeirra, sem tryggir það, að enginn verð- 
ur fyrir misrétti. En með því að snúa þessu á- 
kvæði við er því boðið heim, að þeir, sem þykjast 
standa vel að vígi fyrri daginn, geti komið í veg 
fyrir, að kosið verði seinni daginn. Og af því að 
hv. þm. Barð. (GJ) hefur komið með þessa brtt. 
og ég hygg, að fleiri hv. þm. hugsi á sama hátt 
um þetta mál, þá vildi ég benda á, að sú breyt., 
sem í brtt. hans felst, er alls ekki nægileg við 
brtt. á þskj. 161. Hygg ég, að ég þurfi svo ekki 
að fjölyrða um þetta frekar, sérstaklega með lil- 
liti til þess, að þessar brtt. verða teknar aftur 
til 3. umr, og gefst því timi til þess að atliuga 
þær nánar.

Bernharð Stefánsson: Ég þarf ekki að eyða htr 
Jöngum tíma, þvi að hv. frsm. n. svaraði mér í 
raun og veru alveg út í hött, og býst ég við, að 
það sé af því, að hann tekur sína afstöðu um 
brtt. okkar þingmanna Eyf., áður en liann lief- 
ur heyrt rökin fyrir henni og skilið efni lienn- 
ar. Og hann vill ekki genga frá þessari af- 
stöðu sinni, sem hann hefur tekið. Hann var í 
svari sínu að reyna að sýna fram á það, að ekkert 
væri athugavert við það, þó að frambjóðandi i 
tvímenningskjördæmi yrði uppbótarþm., þó að 
flokkur hans hefði komið manni að í hlutfalls- 
kosningu i þvi kjördæmi, vegna þess að það væri 
samkv. þessum 1., ef það væri samkv. reglum, sem 
um það giltu, þá væri það cðlilegt og sjálfsagt 
og ekkert brot á móti lýðræði. Ég held, að við 
framsóknarþm., sem erum og höfum verið á 
þingi, höfum verið kosnir á alveg löglegan hátt. 
En þegar þingmannatölu hefur verið deilt i kjós-
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endatölu hvers flokks fyrir sig, hefur komið i 
Ijós, að hver þm. Framsfl. hefur haft að meðal- 
tali færri kjósendur á bak við sig heldur en þm. 
annarra flokka, og hefur þetta því verið kallað 
lýðræðisbrot. Og af því stafar allt þetta tilstand, 
sem hér er nú. Mér er nú ómögulegt að skilja 
það, að það sé ekki sama lýðræðisbrotið, — ef 
hitt hefur verið lýðræðisbrot, — að flokkur fii 
2 þm. kosna á þing af frambjóðendum i einu og 
sama tvímenningskjördæmi, þó að sá flokkur 
hafi mun færri atkv. í því kjördæmi heldur en 
annar flokkur í þvi sama kjördæmi hefur, sem 
þó aðeins fær einn þm. kosinn af frambjóðend- 
um þar. Hv. frsm. meiri hl. n. var að minna á 
það, að þctta gæti komið fyrir með núverandi 
fyrirkomulagi og það hefði komið fyrir í Skaga- 
firði, að þar hefði Sjálfstfl. fengið annan þing- 
manninn kjördæmakjörinn við kosningarnar 1934 
og uppbótarþm. að auki úr þessu kjördæmi, og 
þetta hefðu verið ágætir menn. Ég sé ekki, að 
það komi þessu máli beint við, hvort þar var um 
ágæta menn að ræða eða ekki. Það er vilji kjós- 
endanna, sem á að ráða um það, hverjum þeir 
vilja fela umboð sitt. En bæði er nú það, að þeg- 
ar þetta kom fyrir í Skagaf'irði, þá stóð þannig á, 
að flokkarnir, Sjálfstfl. og Framsfl., voru ákaf- 
lega likir að stærð í því kjördæmi — ég hygg að 
Sjálfstfl. hafi þá haft þar ívið fleiri kjósendur, 
þó man ég það ekki fyrir vist — og svo er líka 
hitt, að þetta stafaði af ranglæti, sem komst inn 
í kosningal. 1933. Þá átti ég sæti í stjskrn. hv. 
Nd., sem aðaUega fjallaði um það lagafrv. Og eins 
og n. gekk þá frá því frv. og eins og hæstv. rík- 
isstj. lagði frv. fyrir, þá var svo ákveðið, eins og 
líka var alveg sjálfsagt, að við útreikning upp- 
bótarsætanna ætti í tvímenningskjördæmum að 
dcila með 2 í atkvæðatölu frambjóðendanna, 
vegna þess að flokkurinn fær ekki nema % atkv. 
fyrir hvert atkv., sem frambjóðanda í tvimena- 
ingskjördæmi er greitt, þegar báðir frambjóð- 
endur flokksins eru kosnir á sama seðli. í með- 
ferð þingsins var svo þetta ákvæði fellt burt, og 
% atkv., sem frambjóðendur raunverulega fá i 
tvímenningskjördæmum, var reiknað sem heilt, 
þegar uni útreikninga uppbótarþingsæta var að 
ræða. Ef rétt hefði verið farið að í þessu efni og 
þau atkv. verið látin falla á frambjóðendur, sem 
flokkunum raunverulega bar, þá hefði þetta ekki 
komið fyrir í Skagafirði. Svo kemur hitt ekkert 
málinu við í þessu sambandi, hvort hætta er á 
því í mínu kjördæmi, að svona fari. Ég veit, að 
það eru minni likur til þess, að svona fari, vegna 
þess að Siglufjörður verður gerður að sérstöku 
kjördæmi. Og ég geri ráð fyrir, að Sjálfstfl. fái 
þar (í Eyjaf.) ekki ýkja mörg atkv. En það eru 
til fleiri tvínienningskjördæmi lieldur en Eyja- 
fjarðarsýsla.

En þetta er ómótmælanlegt, að eins og frv. er 
nú, getur það komið fyrir, að minnihlutaflokkur 
í tvimenningskjördæmi fái þar tvo þm. kjöma af 
frambjóðendum þess kjördæmis, en meirihluta- 
flokkur, eftir sömu reglu reiknað, aðeins 1 þm. 
kjörinn á þing. Þessu getur hv. 5. þm. Reykv. 
(BBen) ekki neitað. Og liann skaut sér undan því 
að svara því, hvort það væri lýðræði, að minni 
hl. fengi þannig meiri rétt heldur en meiri hl. Er 
það lýðræði, ef það kemur fyrir í tvímennings-
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kjördæmi, að flokkur fær 1500 atkv. viö kosning- 
ar, en annar 1000 atkv., að sá flokkur, sem fær 
1500 atkv., fái einn mann kosinn, en sá flokkur, 
sem hefur 1000 atkv., fái tvo þm. kosna fyrir 
kjördæmið? Þvi að það hefur sýnt sig, að það 
er bæði af uppbótarþm. sjálfum og fylgismönn- 
um þeirra i kjördæminu litið svo á, að þeir 
séu þm. fyrir kjördæmið. Og ég sé ekki nokkra 
ástæðu til þess fyrir hv. frsm. meiri hl. n. eða 
aðra hv. þm. að leggjast á móti brtt. okkar Eyf. 
Því að eins og ég tók fram áðan, raskar þetta 
ekki á neinn hátt heildarniðurstöðu kosninganna. 
Ef þessar breyt. verða til þess, sem þeim er ætlað 
að verða, að hver flokkur fái þm. í réttu hlut- 
falli við atkvæðamagn sitt við alinennar kosn- 
ingar, þá verður þetta alveg nákvæmlega jafnt 
fyrir því, þó að brtt. okkar verði samþ. Landsk. 
þm. eða uppbótarþm. verða aðeins úr öðrum 
kjördæmum.

Frsm. (Bjarni Benediktsson): Hv. 1. þm. Eyf. 
(BSt) spyr að því, hvort það sé lýðræði, að þeir, 
sem meiri hl. hafa í tvímenningskjördæmi fái 
einn þm. kosinn, en minni hl. fái tvo þm. kosna 
þar. Það má segja, ef litið er á þetta kjördæmi 
eitt sér, að þetta sé ekki lýðræði. En niðurstað- 
an verður þessi: Því aðeins kemur það til greina, 
að sá flokkur, sem hefur minni hl. atkv. i sliku 
kjördæmi, eigi svo mörg atkv., sem afgangs verða 
frá öðrum kjördæmum, að hann eigi á þann hátt 
rétt til þess, bæði samkv. þessum 1., sem hér er 
verið að setja, eins og hv. þm. réttilega gat um, 
og einnig samkv. réttum reglum lýðræðisins. Það, 
sem sagt, leiðir af afgangsatkv. úr hinum kjör- 
dæmunum. Þetta brýtur því ekki i bága við ai- 
mennar réttarreglur, heldur leiðir af því, að það 
er verið að reyna að samræma kosningar i kjör- 
dæmunum við réttar reglur lýðræðisins. Það er 
orsökin til þess, að þetta kemur þannig út. Og 
hv. 1. þm. Eyf. vill halda á rétti kjördæmanna, 
og það viljum við líka. En við viljum það þvi 
aðeins, að það sé hægt að samræma það réttum 
lýðræðisreglum, sem hann hefur ekki viljað fajl- 
ast á fram að þessu. Ég skal ekki þrátta við hv.
1. þm. Eyf. (BSt). En það er eitt atriði rétt i 
því, sem hann heldur fram og ég er fús til a'ð 
taka til frekari athugunar. Ég skal játa, að mér 
sýnist hann hafa sýnt fram á, að það sé rangt 
að láta annan frambjóðandann þurfa að fá 
af öllum atkvæðunum. Mér skilst, að það sé sann- 
gjarnt, að hann fái ekki nema helming af þeim. 
Og ég vil taka fyllilega til athugunar, hvort ekki 
er hægt að sameinast um brtt. um þetta atriði. 
Ég neita þvi, að það sé rétt, sem hv. þm. sagði, 
að það sé rétt að útiloka þessa menn alveg fiá 
uppbótarsætum. Það væri rangt. Ef þeir fá rétt 
hlutfall, þá eiga þeir sanngirniskröfu á því, sam- 
kv. reglum lýðræðisins, að fá að hlotnast upp- 
bótarsæti. En þá er eftir að f'inna hlutfallstöluna, 
sem eftir á að fara. Mér virðist hv. 1. þm. Eyf. 
hafa sýnt fram á, að það sé ósanngjarnt að miða 
við % atkv. Hitt sýnist mér eðlilegra að miða við 
helming atkv. Ég áskil mér þó rétt til að hug- 
leiða þetta betur. Og þar sem ég játa, að hv. þm. 
hefur fært nokkur rök fyrir því, að rétt sé að 
miða við helming atkvæða, vil ég mælast til 
þess, — ekki endilega, að brtt. verði tekin aftur

nú, en að þetta verði athugað áður en cndanlega 
cr gengið frá málinu.

Viðvíkjandi dæminu, sem hv. 1. þm. Eyf. tók, 
er það að segja, að ég hef svarað því, bæði með 
þessu, sem ég nú sagði, og því, sem ég hef áður 
sagt.

Varðandi það, sem hv. þm. Str. (HerinJ) sagði, 
get ég verið mjög fáorður. En það er eitt, sem 
mér virðist honum skjótast ákaflega yfir í allri 
sinni röksemdaleiðslu. Ef' tveir kjördagar eru 
lögboðnir, eins og hann ætlast til, að sé gert, þá 
skilst mér, að þeir eftir hans till. séu hvor á fæt- 
ur öðrum, þannig að síðari kjördagurinn verði 
þá strax næsta dag eftir aðalkjördaginn. Nú er 
ég ekki kunnugur veðurfari úti um land. En hér 
í Rvik er það oft svo, ef slæmt veður er eiun 
dag, að þá er því veðri a. m. k. ekki með öllu 
lokið næsta dag á eftir. Og ég get ekki betur séð, 
en það sé ákaflega varhugavert að láta tvo kjör- 
daga vera mcð þeim hætti, sem þessi og fleiri hv. 
þm. vilja, heldur sé liitt rnikiu heppilegra ein- 
mitt fyrir sveitirnar að hafa möguleika til frest- 
unar á síðari kjördeginum, ef þörf er á, sein við 
viljum fallast á. Mér virðist það betra fyrir sveit- 
irnar heldur en að hafa þá hvorn eftir annan; 
auk þess sem afleiðingin af því að hafa tvo kjör- 
daga yrði sú víðast, að kjörsókn yrði mjög lilil 
fyrri daginn. Og ef veður yrði vont aðalkjör- 
daginn, gæti brugðið til beggja vona með veðrið 
síðari kjördaginn og möguleika til þátttöku i 
kjörsókn. Mér virðist tilgangur löggjafans hljóta 
að verða sá að fá kjósendur til þess að sækja 
kjörstaðinn á þeim degi, sem til tekinn er sem 
aðalkjördagur. En ef reynslan sýnir, að á þess- 
um aðalkjördegi hamlar óveður eða ófærð kjör- 
sókn, þá eigi löggjafinn að gefa kjósendum mögu- 
leika á að fresta kosningunni. Og það er ráðgert 
i brtt. okkar. En hitt er annað mál, liver á að 
ákveða um það. Ég vil ekki hafa tvo kjördaga 
nema full ástæða sé til þess.

Eg get fallizt á að athuga til 3. umr., hvort ekki 
er hægt að finna betri leið í þessu atriði heldur 
en felst í till. hv. þm. Str. Fyrir sveitirnar, hygg 
ég, að það fyrirkomulag sé miklu öruggara og 
vænlegra til góðrar kjörsóknar, sem felst í okk- 
ar till., heldur en sú meginhugsun, sem er í hinni 
till., þó að það skuli játað, að alltaf getur hitzt 
svo á, að óveður sé tvo kjördaga , þó að þeir séu 
með millibili. En fyrir slíkt verður aldrei girt 
mcð nokkurri vissu.

Hermann Jónasson: Það cr aðeins eitt atriði, 
sem ég vildi atliuga, sem haldið liefur verið fram, 
cn mun vera liyggt á misskilningi. Það er við- 
víkjandi boðun á öðrum kjördegi. Það hafa verið 
færð fram rök, sem ég vil svara strax, svo að 
hv. þdm. geti hugleitt þetta.

Þó að boðaður verði nýr áframhaldandi kjör- 
dagur, sem mun oft geta þurft tvo daga til að 
gera, t. d. ef kosið er fyrst á laugardag, og svo 
notaður sunnudayurinn og mánudagurinn til 
þess að boða kjördag, þá er það alveg undir hæl- 
inn lagt, hvort það yrði til bóta og í sjálfu sér 
ekki meiri líkur fyrir því, að það verði til bóta, 
eins og hér hefur verið sett fram. Og jaf'nframt 
má benda á það til viðbótar, að það er ákaflega 
óhagkvæmt að þurfa að eyða tveimur dögum til
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þess að boða nýjan kjördag og bíða með taln- 
ingu atkvæða eftir því, að þessi boðun, sem á 
eðlilega að komast inn á hvert heimili, geti farið 
fram og nýr kjördagur þannig auglýstur. Ég get 
t. d. bent á það, að í norðurhluta Strandasýsiu. 
þar er það ekkert lítið verk í Árneshreppi að 
boða kjördag. (SÁÓ: Ætli það megi ekki nota 
útvarpið?) Utvarp er ekki á öllum bæjum, — og 
ég geri ráð fyrir, að það sé einnig svo viða í 
Barðastrandarsýslu og ísafjarðarsýslum, að það 
sé ekkert áhlaupaverk að boða nýjan kjördag, — 
fara t. d. norður eftir öllum Ströndum til þess 
að boða nýjan kjördag allt norður í Skjaldar- 
bjarnarvik, sem er um 40 km ferð. Líka má telja 
Múlasýslur í þessu sambandi; þar er ákaflega 
erfitt að boða nýjan kjördag. Þannig getur síðari 
kjördagurinn dregizt og talning atkv. eftir þvi, ef 
gengið er út frá því að boða sérstaklega siðari 
kjördaginn, eftir að séð er veður á aðalkjördag- 
inn. Þetta þurfa liv. þm. m. a. að athuga fyrir 3. 
umr. málsins.

Umr. (atkvgr.) frestað.
Á 19. fundi í Ed., 1. sept., var fram haldið 2. 

umr. um frv. (A. 141, n. 160, 151, 161, 171).
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 13 shlj. atkv.
2. —4. gr. samþ. með 13 shlj. atkv.
5. gr. samþ. með 13 shlj. atkv.
6; gr. samþ. með 13 shlj. atkv.
7.—8. gr. samþ. með 14 shlj. atkv.

Brtt. 160,1 samþ. með 13 shlj. atkv.
9. gr., svo breytt, samþ. með 14 shlj. atkv.
10. —13. gr. samþ. með 14 shlj. atkv.
14.—25. gr. samþ. með 14 shlj. atkv.
26. gr. samþ. með 13 shlj. atkv.

Brtt. 161,1 samþ. með 9:6 atkv.
27. gr., svo breytt, samþ. með 9:1 atkv.
28. ----- 32. gr. samþ. með 13 shlj. atkv.
33.—34. gv. samþ. með 11 shlj. atkv.
35.—58. gr. samþ. með 13 shlj. atkv.
59. gr. samþ. með 14 shlj. atkv.
60. —63. gr. samþ. með 14 shlj. atkv.
64.—75. gr. samþ. með 14 shlj. atkv.
76.—96. gr. samþ. með 14 shlj. atkv.

Brtt. 161,2 samþ. með 9:6 atkv.
97. gr., svo breytt, samþ. með 9 slilj. atkv.
98. —105. gr. samþ. jneð 13 shlj. atkv.

Brtt. 160,2 samþ. með 14 shlj. atkv.
106. gr., svo breytt, samþ. með 14 shlj. atkv.
107. —123. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
124.—127. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.

Brtt. 151 felld með 7:6 atkv., að viðhöfðu nafna- 
kalli, og sögðu

já: HermJ, IngP, JJ, PHerm, BSt, EÁrna. 
nei: EE, GJ, HG, MJ, SÁÓ, ÞÞ, BBen.

StgrA, BrB, JJós greiddu ekki atkv.
128.—133. gr. samþ. með 13 shlj. atkv.
.^‘<4.—136. gr. samþ. með 13 shlj. atkv.
137.—138. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
139. gr. samþ. með 14 shlj. atkv.
140. —141. gr. samþ. með 13 shlj. atkv.
142.—143. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
144. gr. samþ. með 13 shlj. atkv.
145. gr. samþ. með 13 shlj. atkv.
146. —151. gr. samþ. með 13 shlj. atkv.
152. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
Alþt. 1942. B. (60. löggjafarþing).

Brtt. 161,3 og 171 teknar aftur til 3. umr.
Ákvæði til bráðabirgða samþ. með 9 shlj. atkv. 
Fyrirsögn frv. og fyrirsagnir kafla þess samþ.

án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 12 shlj. atkv.

Á 20. fundi í Ed., s. d., var frv. tekið til 3. umr.
Forseti tók málið af dagskrá.
Á 21. fundi í Ed., 2. sept., var frv. aftur tekið 

til 3. umr. (A. 172, 161,3.a—b, 171, 175, 179).
Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 

leyfð og samþ. með 12 shlj. atkv.

Atvmrh. (Magnús Jónsson): Brtt. þær, sem hér 
liggja fyrir til atkvgr., voru ræddar hér við 2. 
umr., og því taka flm. þeirra ekki til máls nú. 
Ég skal ekki gera að umtalsefni brtt. á þskj. 175, 
enda er frv. ekki mitt frv., og ég tala bara sem 
1. þm. Reykv. En ég vil scgja nokkur orð um 
brtt. 161, 3. lið, sem tekin var aftur til 3. umr. 
Við 2. umr. var numið burt ákvæðið, sem bann- 
aði kosningar eftir kl. 12 að kvöldi og þar með 
greitt fyrir kosningunni þar, sem mest er fjöl- 
mennið. Þetta var óviðkunnanlegur hemill, og um 
leið var greitt fyrir því, að kosningar til sveita 
gætu farið fram í 2 daga. Mér þykir vænt um 
þetta, því að þó að kosningar standi að jafnaði 
ekki lengur en til kl. 12, er það svo, að í ill- 
viðrum er fullerfitt með þvi húsnæði, sem fyrir 
hendi er, að ná öllum saman. Mér finnst nokkur 
aukin ástæða til þess að verða þá einnig við 
óskum þeirra, sem dreifðara búa, svo að kosn- 
ingarnar í haust geti farið fram með sem trygg- 
ustum hætti. Það, sem ágreiningur er um, er bara 
aðferðin. Þó að ég sé ekkert hræddur við haust- 
kosningar, eru þær slæmar fyrir frambjóðendur, 
cn í sveitunum er þetta rólegur tími. Hins vegar 
er óneitanlega mikill munur á vordegi og haust- 
degi, og þeim, sem orðnir eru vanir við að kjósa 
vorlangan daginn, lirýs hugur við að eiga að 
kjósa í skammdeginu. Þess vegna var enginn á- 
greiningur í n. um að gefa þeim þetta svigrúm.

Aðalkosturinn við brtt. meiri hl. allshn. finnst 
mér sá, að þar er skýrar gert ráð fyrir, að kosn- 
ingar eigi að fara fram á aðalkjördaginn, en í 
frv. var of mikið gefið undir fótinn um að dpaga 
kosningarnar þangað til siðari daginn. Samt eru 
þeir annmarkar á brtt., að ég get ekki fylgt henni. 
Ef á annað borð á að ákveða í skyndi, hvort vr 
kosningu verður, er ekki liægt að koma þeim 
skilaboðum til kjósenda svo fljótt, að kosning 
geti farið fram næsta dag. Maður getur hugsað 
sér, að illviðri gangi yfir nokkurn hluta lands- 
ins, svo að í fáeinum kjördæmum sé frestað t. d. 
um viku, en þá er ekki hægt að stöðva talningu 
allan þann tima, og kosningar eiga að vera um 
garð gengnar, áður en nokkuð ér uppvist um úr- 
slit. Þetta er meginatriði, og það er á móti þeim 
reglum, sem annars er fylgt, nefnilega, að kosn- 
ingaundirbúningurinn einn komi til greina um að 
hafa áhrif á úrslit kosninganna. Ég var áður með 
brtt., en eftir vandlega ihugun er ég kominn á 
aðra skoðun. Ég tel það draga úr annmörkun- 
um, að aðeins sé um bráðabirgðaákvæði að ræða 
í eitt skipti.

Ég vildi greina þessa ástæðu fyrir þvi, að ég 
17
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get ekki fylgt brtt. mciri hl. allshn., enda þótt ég 
hefði kosið skýrara orðalag í frv. sjálfu.

Frsm. (Bjarni Benediktsson): Meiri hl. allshn. 
hefur borið fram till, sem er framhald af till. 
þm. Eyf. við 2. umr. og við töldum ganga of 
langt, en við höfum nú að nokkru leyti fallizt á 
rök þeirra og væntum samkomulags í hv. d. Efni 
till. skýrir sig sjálft. Munurinn kemur fram í 
því, að varamanni eru ekki talin fleiri atkv. til 
uppbótarsætis en helmingur þess, sem listi haus 
fékk, þar sem áður voru allar líkur til, að hann 
fengi þrjá fjórðu.

Út af ræðu hæstv. atvmrh. skal ég geta þess, 
að ég legg ekkert kapp á, hvort fyrirkomulagið 
verður haft. Ef það þykir varhugavert að láta 
kjósa, eftir að talning atkv. hefur farið fram í 
öðrum kjördæmum, vil ég beina því til hv. þdm, 
hvort ekki sé ástæða til að hefja hvergi talningu 
fyrr en að kosningum loknum um allt land. Þa'ð 
væri ekki óeðlilegt að mæla svo fyrir, eða er ekki 
meiningin, að þessir tveir kjördagar yrðu viku- 
dagar hvor á eftir öðrum?

Bernharð Stefánsson: Ég vil tjá hv. meiri hl. 
allshn. þakkir fyrir, að hann hefur með brtt. á 
þskj. 179 tekið upp efnið í þeirri till., er við þm. 
Eyf. fluttum við 2. umr. og felld var, þvi að þó 
að brtt. n. sé öðruvisi orðuð, nær hún þó sama 
marki. Okkai’ till. var um, að varaþm. í tvímenn- 
ingskjördæmi gæti ekki orðið uppbótarþm., ef 
listi hans kæmi að manni. Eins og frv. var áð- 
ur, hefði annar maður á lista fengið % atkv., en 
þriðji maður helming atkv., en samkv. þessari 
till. skal, þegar um útreikning uppbótarsæta er 
að ræða, reikna frambjóðendum eins og flokk- 
unum eru reiknuð atkv. Annar maður fær heim • 
ing atkv, sem listanum eru greidd, og er því nið- 
urstaðan alveg sú sama og við hugsuðum okkur. 
Við bárum fram till. okkar út frá þeirri hugsun, 
að það kæmi varla fyrir, ef flokkur kæini að ein- 
um manni og annar maðurinn, sem væri vara- 
maður, væri útilokaður frá uppbótarþingsæti, þá 
kæmi þriðji maðurinn til greina. Með till. n. er 
orðið jafnólíklegt, að annar maðurinn komist að. 
Við þin. Eyf. erum alveg ánægðir með þessa till. 
í stað okkar, því að formið var ekki aðalatriðið 
fyrir okkur, heldur töldum við óeðlilegt, að næst- 
stærsti flokkur í kjördæmi fengi tvo þm., en 
stærsti flokkurinn einn. Þetta torveldast á sama 
hátt með till. n. og okkar.

Ég vil endurtaka þakklæti mitt til liv. allshn. 
og tel það til-bóta, ef þessi till. verður samþ.

Gísli Jónsson: Ég vil aðeins segja nokkur orð 
í tilefni af brtt. á þskj. 175. Þar er farið fram á 
að hafa kjördeildirnar 3 í stað 4, og ég vil benda 
á, að með þessu tel ég aðeins aukið á erfiðleika 
afskekktra héraða, og vænti þess, að hv. d. samþ. 
þessa brtt. ekki.

Sigurjón Á. Ólafsson: Herra forseti. Ég heyrði 
lítinn hluta af ræðu liæstv. atvmrh., en í þeim 
liluta, sem ég hlustaði á, kom sú skoðun frarn, 
að rétt' væri að samþykkja bráðabirgðaákvæðið 
eins og það kom frá hv. Nd. Mér kemur þetta 
mjög undarlega fvrir eyru, því að það virðist

svo sem Sjálfstfl. sé nú að skipta um skoðun, 
ekki aðeins frá því, sem var í Nd., heldur einnig 
frá afstöðu flokksins, eins og hún var túlkuð af 
fulltrúa flokksins í n. þeirri, sem fjallar um þetta 
mál hér í hv. d. í hv. Nd. var þvi svo liáttað, að 
allir sjálfstæðismenn voru á móti ákvæðinu nema 
tveir, og það kemur ekki fram fyrr en nú i umr, 
að flokkui'inn gangi nú inn á að samþ. þetta. — 
Breyt. þær, sem meiri hl. allshn. leg'gur nú til, tr 
að gera ákvæðið rýmra, og taldi það fullnægj- 
andi. Ég veit ekki, hvernig á þessum straum- 
hvörfuin stendur, en ef' til vill er það af ótta við 
það, að sú leið, sem meiri hl. allshn. fer, sé ekki 
eins gott áróðursefni í sveitunum eins og hitt. -- 
Um það verður ekki deilt, að með tveimur dög- 
um notfærir fólkið sér að draga kosninguna tii 
seinni dagsins af ýmsum ástæðum, þótt ekki 
hamli 'veður, því að það er vitað mál, að mjög 
hægt er um vik að koma af stað áróðri í sam- 
bandi við tvo kjördaga, ekki sizt, ef kunngert er 
fyrri daginn, livernig kosning hafi farið í bæj- 
unum. — Ef t. d. kosningin í Rvík hefur verið 
óhagstæð Sjálfstfl, þá hlýtur það óhjákvæmi- 
lega að verka á kjósendur úti um land. — Ég vit 
aðeins benda Sjálfstfl. á þetta, því að þetta 
snertir Eramsfl. ekki, þar eð hann hefur engra 
hagsmuna að gæta í bæjunum. Mér finnst þetla 
nijög óheillavænleg stefna, en hitt er annað að 
gefa sveitakjördæmum möguleika til þess að hafa 
tvo kjördaga, ef fresta þarf kosningu vegna ó- 
veðurs, og þá er hægt að frcsta kosningu samkv. 
134. gr, eins og meiri hl. allshii. leggur til. — Ég 
vænti þess, enda þótt útséð sé um örlög þessa 
máls, að brtt. verði bornar upp þaunig, að í ljós 
komi, hverjir vilja liafa tvo kjördaga og hverjir 
ekki. —Ég skal svo ekki tefja með frekari umr. 
af minni hálfu, en vil benda á það, hvort ekki 
sé réttara, áður en lengra er farið, að setja inn i 
bráðabirgðaákvæðið, að eigi megi telja í neinuui 
kjördæmum, fyrr en kosningu sé lokið alls staö- 
ar á landinu. — Ég hef átt tal um þetta við ýmsa 
hv. þm, og þeir eru mér sanunála um þetta.

Atvmrh. (Magnús Jónsson): Herra forseti! Ég 
verð að játa, að ég skildi ekki fyllilega upphaf 
ræðu hv. 9. landsk, þegar hann var að tala um 
straumhvörf Sjálfstfl. viðvíkjandi bráðabirgða- 
ákvæðinu. — Ég veit ekki annað en að í Nd. hafi 
skoðanir um þetta atriði ekki verið skiptar eftir 
flokkum, og ég get sagt það, hvað mér sjálfum 
við kemur, að ég hef alltaf verið opinn fyrir 
því að hafa 2 kjördaga í sveitum, og i gömlum 
þingtíðindum má áreiðanlega sjá, að svo er, svo 
að ekki er liægt að tala um straumhvörf hjá 
mér í þessu máli. Ég tel tvímælalaust, að hafa 
beri tvo kjördaga i sveitum. — í raun og veru 
er ekki mikið, sem á milli ber nál. meiri hl. 
hv. allshn. og bráðabirgðaákvæðinu, eins og það 
kom frá hv. Nd, þvi að í báðum tilfellum 
um tvo kjördaga að ræða, aðeins er í nál. meiri 
hl. ekki gert ráð fyrir, að það séu tveir dagar 
í röð, og ekki fast ákveðnir tveir dagar.

Viðvíkjandi því, sem hv. 9. landsk. drap &, að 
það gæti haft áhrif á kosninguna seinni dag- 
inn, að þá væri búið að telja i bæjunum, vil ég 
segja, að ég tel ekki svo mikla hættu stafa af 
þessu, því að það hefur t. d. sýnt sig, að engin
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áhrif hefur það haft á kosningu í Rvík, þótt 
atkvæðatalningu hafi verið lokið og úrslit hirt 
í ýmsum kjördæmum, áður en kosningu væri 
lokið í Rvík. — Svo er líka mjög auðvelt að 
fyrirbyggja þetta með því að láta kosninguna 
fara fram í sveitunum einurn fyrri daginn, og 
það er á valdi þess, sem ákveður, hvenær 
kosningar skuli fram fara. Með því móti yrði 
kosingu lokið alls staðar á sama tima. — Ég 
tel sjálfsagt að hafa tvo kjördaga i röð, því að 
það gegnir öðru máli nú, þegar kosningar fara 
fram að hausti og allra veðra er von, heldur en 
á sumardegi.

Hermann Jónasson: Það er óþarft að lengja 
umr. um þessi atriði, sem hér eru rædd, sér- 
staklega þau, sem snerta tvo kjördaga i sveit- 
um, á þann hátt, sem samþ. var í hv. Nd.

Ég tel það ekki vera mikið atriði, sem hv. 
9. iandsk. (SÁÓ) gerði að verulegu atriði í 
þessu sambandi, þ. e., að kjósendur muni skipta 
mn skoðun, ef þeir frétta urn úrslitin í öðrum 
kjördæmum og höguðu kosningu í samræmi við 
það.

Þegar verið er að finna lausn á einhverju 
máli, þá er ekki nema eðlilegt, að menn hagi 
sér í atkvgr. i samræmi við þær upplýsingar, 
sem fram koma. Það er ekki nema eðlilegt, að 
ýmsir hv. þm. séu ekki allir jafnkunnugir stað- 
háttum út til sveita, og það er siður en svo niðr- 
andi fyrir þá, þótt þeir skipti um skoðun, ef 
þeim eru gefnar upplýsingar um staðhætti þai', 
sem þeim voru eigi áður kunnar. Mér finnst 
þcss vegna, að hv. 9. landsk. ætti ekki að ámæla 
þeim, sem skipta urn skoðun af þessum ástæð- 
um, heldur taka þá sér til fyrirmyndar. Það 
er ólíkt meira öryggi í því fyrir sveitirnar að 
hafa tvo kjördaga í haust heldur en einn. Ég 
var áðan staddur hér frammi í stofu og hitti 
þar tvo bændur úr Borgarfirði. í þeirra sveit 
hafði einu sinni verið frestað hreppsnefndar- 
kosningum eitt vor og þar til urn liaustið, en 
þegar þá átti að kjósa, gátu margir bændur 
ekki komið vegna þess, að þeir voru að bjarga 
fé sínu úr fönn. (SÁÓ: Hvaða ár var þetta?) 
Xlig minnir, að það hafi verið árið 1934 eða 
1935. — Þegar slíkt getur hent í Borgarfirði, 
hverju er þá ekki hægt að búazt við á Norður- 
landi? Ég er viss um það, að það mundi lita 
illa út nú, þegar kosningafyrirkomuiaginu hefur 
verið breytt, ef' sveitafólki yrði neitað um tvo 
kjördaga í haust. Hv. 9. landsk. ætti að haga 
skoðunum sínum í samræmi við upplýsingar 
þær, sem fram liafa komið í málinu.

Jafnframt þessu liggur hér fs rir till. frá ein- 
um hv. þm. (EE), á þskj. 175, þar s'em gert er 
ráð fyrir, að sú breyt. verði gerð við 6. gr. 
þessa frv., er hér liggur fyrir, að ekki megi 
vera meira en 3 kjördeildir í hverjum hreppi.

Eftir kenningu hv. 9. landsk. má sá, er þetta 
flytur, ekki skipta um skoðun. En ég veit, að 
hann muni gera það, er liann kemst að raun 
um, að sums staðar eru 4 kjördeildir i. sama 
hreppi. Ég get nefnt t. d. Sléttuhrepp og Árnes- 
hrepp, og sums staðar berjast hrepparnir fyrir 
að fá 5 kjördeildir, en þeim á að fækka niður i 
3 samkv. þessari till. Hún mun fram borin af

því að kjördeildirnar eru óvíða fleiri en 3, og 
ekkert við því að segja, þótt hún sé borin fram, 
en ég býst við, að hv. flm. taki hana aftur, er 
þetta er upplýst. Ég ætla svo ekki að evða fleiri 
orðum um þetta mál.

Ég tel vel farið, að það hel'ur verið rætt og 
upplýst hér rólega og virðist ætla að komast í 
einn viðunandi farveg.

Eirikur Einarsson: Við 1. untr. þessa máls gat 
ég nokkurra atriða, er ég taldi betur mega fara. 
Hér hef ég gert brtt., er miðar að því, og eru 
þær á þskj. 175. Hv. þm. Str. (HermJ) var núna 
í ræðulokin að minnast á 1. brtt. þar, sein er 
um það, að hámark kjördeilda í hreppi skuli 
vera 3 í stað 4. Satt að segja bar ég fram þessa 
brtt. af þvi, að mér þótti, fljótl á litið, að þetta 
mundi nægja og hverjum hreppi mundi með 
því borgið. Ég skal fúslega játa, að mig brestur 
um þetta fullkominn kunnugleika. Það má vera, 
að slíkir erfiðleikar séu um samgöngur í ein- 
staka sveitum, að 3 kjördeildir nægi varla í 
hrepp. En ég hygg þó, að það séu hreinar und- 
antekningar.

Þar sem svo er ástatt, verður manni á að 
detta i hug, að þeir, sem búa við svo erfiða 
kosningasókn, hljóti og að eiga erfiða aðstöðu 
unt margt annað, svo sem t. d. læknissókn o. fl. 
En það er nú svo hér á Alþ., að hugulsemin 
í þessu efni er einna mest, þótt ég véfengi ekki, 
að hv. þm. Str. gangi gott til í þessu máli.

Eg veit dæmi um víðlent hérað, sundurskorið 
af stórám. Fyrir síðustu kosningar var áhuginn 
þar ekki meiri fyrir kjördæmaskiptingunni en 
svo, að því var ekki einu sinni skipt í 2 kjör- 
deildir, hvað þá fleiri. Ég nefni þetta sem dæmi, 
og hver og einn tekur dæmi þaðan, sem hann 
er kunnugastur. Ef hv. d. samþ. að hafa liá- 
markið 4 i staðinn fyrir 3, þá mun ég sætta mig 
við það. En ég tek till. mína ekki aftur.

En það er athugunarvert, þar sem kjördeildir 
eru mjög margar, að það likist ekki um of 
gamla heima-kosningafyrirkomulaginu. Það þótti 
nokkuð nærgöngult og vafasamt. Ég segi þvi, 
að menn mega ekki um of tevgja armana heim 
til kjósendanna, því að um sama annmarkann 
getur þá orðið að ræða. Hv. d. sker úr um þetta. 
Xlér er það ekki kappsmál.

Þá er 2. brtt. mín, við 47. gr., sem fjallar 
um umframseðla. Það er sagt, að þeir megi vera 
minnst 10%. En mér þótti þetta vera nokkuð 
óákveðið og vil segja nákvæmlega 10% með nán- 
ari skilgreiningu, en sleppa orðinu „minnst".

Þá kemur 3. brtt., við 92. gr., þar sein ég óska 
lögfest, að kjörstjórn sé óheimilt að bjóða sjón- 
döprum eða fötluðum aðstoð sína við kosning- 
una, því að þess eru dæini, að þær liafa boðið 
fram lijálp sína. En það er gott, að kjörstjórn- 
irnar viti, að þetta varðar við lög og hvaða 
viðurlög eru fyrir liendi. Ég tel þessa brtt. 
sjálfsagða.

4. brtt. cr urn öryggi i frágangi kjörgagna.
Þá vil ég að siðustu geta eins, það eru bráða- 

birgðaákvæðin. Ég ætla ekki að ræða um, hvort 
brtt. um 2 kjördaga eigi að samþ. eða ekki. En 
ég vil aðeins geta þess, ef þetta verður að L, 
eins og það nú er á þskj. 141, þá tel ég að breyta
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þurfi atriði í 1. málsgr., ákvæði til bráðabirgða, 
þar sem gert er ráð fyrir tveimur kjördögum, 
þó ekki í kaupstöðum eða kauptúnum. Það cr 
ekkert tekið fram um, livernig er þar, sem 
hreppsfélag er með kauptúni. Ég leyfi mér því 
að bera fram skriflega brtt. um, að kjördeild- 
irnar verði að öllu leyti að vera utan takmarka 
kaupstaða eða kauptúna, til þess að þar megi 
vera 2 kjördagar. Ég get t. d. nefnt Stokkseyri. 
Þar er stórt kauptún, en þar er alltaf ein kjör- 
deild. Því tel ég þetta réttmætt og sanngjarnt, 
og fel ég hv. d. till. mínar til þeirrar afgreiðslu, 
er henni þykir bezt fara á.

ATKVGR.
Afbrigði um skrifl. brtt. (sjá þskj. 189 og 191) 

leyfð og samþ. með 14 shlj. atkv.

Frsm. (Bjarni Benediktsson): Það var út af 
orðum hv. 1. þm. Eyf. (BSt). Við þurfurn ekki 
að deila um, hvort ég hafi fallizt á till. hans 
eða ekki. En ég hygg það þó rangt. Munurinn 
er fyrst og fremst sá, að eftir hans till. þá var
2. maður á lista útilokaður sem uppbótarþm., ef 
1. maðurinn var kjörinn. En við teljum eðlilegra, 
að hann komist að sem uppbótarþm., ef atkvæða- 
magn er fyrir hendi.

í öðru lagi, eftir hans till., þá kom maður, 
sem kosinn var sem varaþm., ekki til greina 
sem uppbótarþm., þótt honurn væri raðað á 
landslista. Röðin á landslista hafði ekki tilætluð 
áhrif. Ég veit ekki, hvort liv. þm. hefur gert sér 
þetta ljóst.

Það var viss kjarni réttur í till. hans, og á 
hann höfum við fallizt. En hér er þó um efnis- 
mun að ræða, ekki aðeins formmun.

Ég skal nú vera stuttorður. — Eg játa, að 
afstaða atvmrh. var önnur en mín í allshn., um 
2 kjördaga, og ég skal játa, að bent hefur verið 
á þvílíkan annmarka á brtt. allshn., að ég er 
ekki jafnsannfærður og áður. En ég mun þó 
greiða atkv. með minni till. Það eru gallar á 
hvoru tveggja og álitamál. Ég skal þó lýsa yfir, 
að ef einum flokki þykir kjósendum gert erfitt 
um að greiða atkvæði, þá tel ég það nokkuð 
þungt á metunum, því að kosningalögunum má 
enginn telja misboðið, ef vel á að vera. Og þótt 
ég hafi ekki sannfærzt af rökum hv. þm. Str., 
þá munu þau þó borin fram í góðri trú, og eins 
og ég sagði áðan, þá er það mikils virði, að 
enginn telji sér misboðið í þessu efni.

Eftir umr. hér í hv. d. býst ég við, að brtt. 
meiri hl. allshn. verði felldar. Við höfum því 
borið fram þessa brtt. skriflega við ákvæði til 
bráðabirgða um, að rétt sé að við næstu kosn- 
ingar skuli hvergi á landinu iiefja talningu at- 
kvæða fyrr en kosningu er alls staðar lokið.

Einar Arnason: Ég hafði búizt við eftir 2. 
umr., að meiri hl. allshn. mundi taka aftur brtt. 
sínar um bráðabirgðaákvæði frv. En það hefur 
nú ekki orðið. Hv. 9. landsk. (SÁÓ) reyndi allt, 
sem hann gat, til að tína fram það, sem mælt 
gæti í móti tveimur kjördögum í sveitum. En 
þau rök hans voru vægast sagt ekki þungvæg, 
og það kom fram hjá honum, að hann hefur 
ekki mikla þekkingu á þvi, hvernig ástandið er

í sveitunum á þessum tima, sem kosningar eiga 
að fara fram á.

Ég get vel skilið, að báðir þeir hv. þm., er 
standa að þessum brtt., þekki ekki annað til 
kosninga en kosningarnar í Rvík. Eg skal því 
ekki áfella þá. En þegar búið er með rökum 
að sýna fram á, að brtt. þeirra eru óheppilegar, 
þá álít ég, að þeir ættu að taka þær aftur.

Hv. 9. landsk. var að tala um, að hér væri 
tekin upp einhver stefna. Það er engin stefna, 
þetta á aðeins að gilda fyrir næstu kosningar. 
Það er því þvert á móti. Við vorkosningar eru 
aldrei 2 kjördagar.

Xú dettur mér í hug að bera saman þetta 
atriði og kosningar til sveitastjórna. Það er 
kosið á allt öðrum tímum í hreppsnefndir og 
•sýslunefndir en í bæjarstjórnir, af því að kosn- 
ingar í sveitum eru svo óhentugar um hávetur. 
Hér er í rauninni hið sama á ferðum, og það c,’ 
lögfcst fyrir fullt og allt.

Hv. 9. landsk. sagði, að menn í sveitunum 
yfirleitt sleppa fyrri deginum. Þetta er mesti 
misskilningur. Ef gott veður er þann dag, þá 
fara allir, sem geta. Það dettur engum í hug að 
bíða eftir vondu veðri. Sú mótbára er því eins- 
kis virði.

Þá taldi hann, að með þessu móti væri fremur 
liægt að koma við áróðri og smalamennsku við 
kosningarnar. Heilaga einfeldni! Ætli það sé 
þá ekki einnig nóg um smalamennsku og áróð- 
ur í kaupstöðunum? Og það er ekki hneykslun- 
arefni. Það er orðið svo vanalegt. Eða heldur 
hv. 9. landsk. þm., að enginn áróður verði i 
sveitunum um kosningarnar, ef ekki er hafður 
nema einn kjördagur? Hann talaði um, að það 
gæti haft ákaflega mikil áhrif um það, hvernig 
menn sæktu kosningar í sveitum, ef menn færu 
að heyra úrslit héðan úr Rvík, áður en búið 
væri að lúka kosningu í sveitunum. Og fleiri 
hafa minnzt á það hér, að óheppilegt væri að 
byrja talningu atkvæða í kaupstöðum, áður en 
lokið er atkvgr. i sveitum. Eg held, að engin 
hætta stafaði af þessu. Og svo er annað, sem 
ég vil benda á við þetta atriði. Hvers vegna er 
þörf á þvi í kaupstöðum að vaka alla nóttina 
við talningu atkvæða? Hvers vegna má ekki bíða 
með það til næsta dags, þegar fólk yfir höfuð 
er vakandi? Og ég get ekki séð annað cn að 
kjörstjórar í kaupstöðunum geti ráðið þessu. 
Ég veit ekki til þess, að það sé fyrirskipað i 
kosningal., að telja skuli atkvæðin að næturlagi. 
Það eru engin fyrirmæli um þetta i sveitum 
eða kjördæmum úti um land, og ég hygg, að 
það sé heldur ekki í kaupstöðunum. Og ég get 
ekki betur séð en að kjósendur kaupstaðanna 
geti tekið á þolinmæðinni alveg eins og fólkið 
úti um sveitirnar um það að bíða eftir kosninga- 
úrslitunum nokkrum klukkutímum lengur. Og 
þó að farið væri að telja atkv. i liaupstöðunum 
kl. 10 árdegis síðari kjördaginn í sveitunum, 
þá er ekki fjarska mikil hætta á, að það geti 
haft áhrif á kosningar úti um sveitir. í fyrsta 
lagi eru úrslitin ekki komin strax. Og þó að 
úrslitin séu komin, þá eru þau sannarlega ekki 
komin inn á livert heimili úti um sveitir, þvi 
að það er ekki sími á hverju lieimili í sveit og 
ckki heldur útvarp á liverju heimili þar. Og ég
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liygg, að þau lieimili séu mörg í sveit, þar sem 
ekkert útvarp ér. Þessi röksemd á móti þvi að 
liafa tvo kjördaga í sveit er þvi einkis virði.

Ég játa fullkomlega það, sem hæstv. atvmrh. 
sagði, að þetta er bæði aukin fyrirhöfn og auk- 
inn kostnaður í sveitunum að hafa kjördagana 
tvo. En ég er jafnsannfærður um það, að sveit- 
irnar telja það ekki eftir sér. Og ég er líka sann- 
færður um það, að það verður gert allt, sem 
liægt er, ef veður er hagstætt aðalkjördaginn, 
til þess að lúka kosningu þann dag. Svo á siðari 
dagurinn eiginlega að vera til vara. Og það er 
miklu hentugra, að menn geti gengið að því vísu 
og gefnu, að það verði líka kosið næsta dag, ef 
þeir fá ekki annað að vita, heldur en að menn 
séu i óvissu um það, hvort það verði nú kosið 
einlivern tíma og einhvern tíma seinna, eftir 
t. d. 134. gr. kosningal.

Ég held, að það sé hugarburður hjá hv. 9. 
landsk. (SÁÓ), að einhver sérstakur flokkur geti 
skaðazt á þessu, en annar þá sennilega grætt. Ég 
bara skil ekki, hvernig liægt er að færa rök 
fyrir þessu. En það er annað, sem ég get sagt 
liv. 9. landsk. þm., að ef hans flokkur á eitthvað 
af atkvæðum i sveitunum, þá mun þeim atkv. 
áreiðanlega ekki fjölga, ef liann kemur í veg 
fyrir, að þar megi hafa tvo kjördaga i haust. 
Þvi að ég þekki svo vel til í sveitunum, að ég 
veit, að því er vel tekið þar, að það sé hægt 
að hafa rýmra um kosningarnar þar lieldur en 
hefur verið.

Það má heldur ekki gleyma því, jafnvel þó 
að gott veður sé kjördaginn, að um næstu kosn- 
ingar verður skammdegi á Norðurlandi, eins og 
hæstv. atvmrh. (MJ) tók fram. Það er mikill 
munur á því, hvað birtutíminn er styttri þar 
þá heldur en liér. Og svo er annars að gæta, að 
fólk þar, sem fátt er í heimili, það þarf að hirða 
um búpening á morgnana, áður en það fer á 
kjörstað, og það þarf að komast heim helzt fyrir 
myrkrið að kvöldinu, af því að það er ekki eftir- 
sóknarvert fyrir gamalt fólk og kvenfólk að 
þurfa að vera á ferð i kolsvarta náttmyrkri að 
vetrarlagi. Þetta er sem sé töluvert annað en 
að keyra um göturnar í ltvík við ljósin, sem 
þar eru. Og ég vil vona það, af því að hv. 9. 
landsk. og hans flokkur tapar ekkert á því, þó að 
tveir kjördagar séu hafðir í sveitum, að hann 
styðji að því, að þessi brtt. verði tekin aftur. Ég 
geng út frá þvi, að hrtt. þcssi hafi verið borin 
fram af ókunnugleika og athugunarleysi. Og það 
er engin niðrun fyrir neinn inann að taka skyn- 
samlegum rökum, þegar þeir fá þær upplýsingar, 
að þessi mótspyrna gegn því að heimila tvo 
kjördaga í sveitum, liún er til ógagns, sveitun- 
um fyrst og fremst, og hún er til ógagns þeim 
mönnum eða flokkum þeirra, sem ekki vilja 
leyfa þessa tvo kjördaga.

Páll Hermannsson: Það er nú húið að ræða 
svo mikið um þetta mál, að það ætti að vera 
óhætt að fara að stytta umr. um það. Ég skal 
því vera fáorður.

Ég þykist sjá fram á það, að ákvæðin um 
heimild til að liafa tvo kjördaga í sveitum fái 
að standa óbreylt. Og mér þykir vænt um það 
vegna þess, að ég álít, að það sé réttlátt. Og

mér þykir vænt um það líka vegna þcss, að ég 
þykist alveg vita það, að hv. þdm. vilji gera það 
eitt, sein rétt er. Ef það misheppnaðist að gera 
það réttasta í þessu efni, þá hygg ég, að það 
vrði fyrir ókunnugleika. Og ég skal aðeins í 
þrern setningum segja, hvers vegna þarf að vera 
heimild til tveggja kjördaga víða í sveitum 
landsins. í fyrsta lagi er dagurinn þá stuttur. 
I öðru lagi geta þá kallað að óvenjulegar annir 
á sveitaheimilum. Og í þriðja Iagi getur veður 
lagt sérstakar hindranir í leið manna.

En nú liafa menn verið að búa sér til ýmiss 
konar rök fyrir því, að þetta væri ekki svona. 
T. d. ætla ég, að það hafi verið hv. 9. landsk. 
þm. (SÁÓ), sem hér við umr. dró fram hag- 
slcýrslur (statistik) frá kosningunum 1919, 1923 
og ináske fleiri kosningum. Og liann leit svo á, 
að þær skýrslur sýndu það — það voru liaust- 
kosningar — að þá liefði kjörsóknin verið alveg 
eins mikil í sveitum eins og i kaupstöðum. En 
þegar litið er á þetta í heild, munar töluvert 
iniklu þar á. 1919 hefur meðaltals kjörsókn i 
þremur kaupstöðum verið 72%, en hins vegar 
meðaltals kjörsókn á öllu landinu ekki verið 
nema 58.2%. Það þýðir það, að meðaltals kjör- 
sókn í sveitakjördæmunum hefur ekki verið yfir 
55%. Hins vegar árið 1923 er meðaltals kjör- 
sóknin í 4 kaupstöðum landsins 90%. Það eru 4 
kaupstaðir, sem kjósa þá. En meðaltals kjörsókn 
á öllu landinu er ekki neina 75,0%. Af þessu 
sést, að það eru ekki eins vel sóttar kosningar 
í sveituin. Og þó er á það að líta, að við kosn- 
ingar þessar 1919 og 1923 er heimilt að kjósa 
heima á heimilum kjósendanna. Og 1923 er sú 
heimild notuð það mikið, að það eru hara 13% 
af öllum atkv. á landinu, sein eru greidd utan 
kjörstaða, aðallega lieima á heimilum manna. — 
Og það eru alls konar ástæður færðar fyrir 
þessum heimakosningum, elli fyrir 2 þús. atkv- 
gr., veikindi og lasleiki fyrir 2 þús. og svo ann- 
riki. Og svo er hátt á fimmta liundrað manna, 
sem kýs utan kjörstaða án þess að gera nokkra 
grein fyrir hvcrs vegna. — Þetta hefur mikið 
aukið þátttöku í atkvgr. i þessum kosningum.

Ég get nú ekki annað sagt við hv. 9. landsk. 
út af þessum skýrslum- en að það að líta svona 
gálauslega yfir skýrslur, að manni sýnist kjör- 
sóknin vera álíka i kaupstöðum og í sveitum, 
eins og hann hefur gert, það gelur náttúrlega 
ruglað menn þannig, að mönnum sýnist ekki 
þörf á þvi að létta undir með mönnum úti uin 
sveitir um það að neyta kosningarréttar síns.

Skal ég svo ekki fjölyrða um þetta meira, 
nema aðeins bcnda hv. 10. landsk. þm. (EE) á 
það, að i eiiini sveit í mínu kjördæmi eru tölu- 
vert á fimmta liundrað kjósendur. Og þar hefur 
nú frani að þessu verið kosið bara í einni kjör- 
deild. Það er ljótt frá að segja, en það hefur 
aldrei orðið framkvæmd úr því að skipta hreppn- 
um í fleiri kjördeildir, sem mun stafa af því, 
að þar er einn ákveðinn staður, sem er aðalmið- 
punktur sveitarinnar. Þetta er Vopnafjörður, sem 
er ein víðlendasta og fjölmennasta sveit á land- 
inu. En cf farið væri að skipta þessari sveit i 
kjördeildir, þá munu menn vera sammála um 
það, að ekki kæmi til mála að hafa þær færri en 
fjórar. Landsháttum er þar svo farið, Það væri
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því gott að vera laus við það, að dregið verði 
úr því ákvæði, að liafa megi 4 kjördeildir í 
cinni sveit.

Ég álít annars svo vel húið að upplýsa þetta 
mál, að frekari umr. um það liljóti að vera 
óþarfar.

Gísli Jónsson: Út af uraraælum liv. 9. landsk. 
þm. (SÁÓ) um, að Sjálfstfl. hefði snúizt í þessu 
ináli, vildi ég mega segja þetta: Ég var undrandi 
vfir því, að þessi hv. þin. skyldi lialda þessu 
fram, vegna þess að liann fullyrti, að Sjálfstfl. 
mundi tapa á því að hafa kjördagana tvo, i 
sveitunum. Ég gat ekki hetur skilið ræðu liv. 
þm. en svo, að hann áliti, að kjósendur Sjálf- 
stfl. mundu sækja kjörfund fyrri kjördaginn, 
en liinir sitja frekar heima, af því að það væri 
örðugra fyrir þá menn að komast á kjörstað. 
Hefur ekki þessi liv. þm. lært meira i sambýl- 
inu við Sjálfstfl. en þetta öll þessi ár, sem hann 
hefur alltaf sett flokkshagsmunina fyrst og rétt- 
lætið og þjóðarhagsmunina á eftir? Og ef hann 
hefur ekki gert það, er tími fyrir hann kominu 
til að læra það, að í þessu máli hugsa sjálf- 
stæðismenn ekki eins og hann. I’að er líka á- 
kaflega einkennilegt hjá manni, sem alltaf þyk- 
ist vilja herjast fyrir réttlætismálum, að hann 
skuli nú ekki vilja berjast fyrir því, að menn 
fái að njóta réttlætis í dreifbýli landsins. Ég 
álít, að ef einhver þm. væri kominn á þing fyrir 
það eitt, að kjósendum í kjördæmi, sem hann 
liefði boðið sig fram í, liefði verið fyrirmunað 
að sækja kjörfund fyrir flokkshagsmunastreitu 
annarra manna, ætti hann ekki að sitja á þingi, 
þó að hann fengi meiri hl. við kosningar.

Ég vil nú í sambandi við það, að það virðist 
nú öruggt, að það verði samþ. hér í hv. d., að 
lieimild verði til að hafa tvo kjördaga í svcit- 
um benda á, að það er nauðsynlegt, að hurt falli 
orðin í 1. málslið 1. málsgr. ákvæðis til hráða- 
hirgða „eða kauptúns", og mun ég hera fram 
skriflega brtt. við það atriði. Skal ég i stuttu 
máli gera grein fyrir þessari hrtt. T. d. í Suður- 
fjarðarhreppi er ein kjördeild, og i hreppnum er 
Bíldudalur, sem er kauptún. Allur hreppurinn 
mundi ekki vilja hafa iieinn annau kjörstað en 
Bíldudal, vegna þess að það er hægast að sækja 
til Bíldudals. Ef ákvæði til bráðabirgða væri 
samþ. án þess að breyta því eftir minni brtt., 
þá væru þessir menn útilokaðir frá því að geta 
liaft tvo kjördaga í haust. Ég held ekki þessari 
breyt. fram vegna þessa hrepps vegna hagsmuna 
míns flokks, nema síður sé. En það er rétt- 
lætismál að laga þetta. Sama er að segja um 
Flateyjarhrepp. I’ar er fjöldi íbúa, sem við kosn- 
ingarnar í vor s. 1. t. d. ekki gátu hyrjað að 
kjósa, þeir sem þurftu á sjó að fara til Flat- 
vyjar, fyrr en kl. 4 á kjördaginn. Mér skildist 
áðan hjá hv. 2. þm. N.-M. (PHerm), að líkt 
stæði á mn Vopnafjörð og um Bíldudal, ef ekki 
verður skipt hreppnum þar i fleiri kjördeildir. 
Eg tel því sjálfsagt, að þessi orð, sem ég greindi, 
falli burt.

Ég álít, að aukinn kostnaður, sem því fylgir 
að hafa tvo kjördaga í sveitum, séu smámunir 
í samanburði við það réttlæti, sem i þvi felst, 
sem dreifbýlinu er sýnt með þvi að gera kjós-

endum þar auðveldara að neyla kosningarrcttar 
sins.

Forseti (ÞÞ): Mér hefur borizt skrifleg hrtt. 
frá hv. þm. Barð. (GJ). Hún er við ákvæði til 
bráðahirgða um, að orðin „eða kauptúns" í nið- 
urlagi 1. málsl. 1. málsgr. falli burt.

Afbrigði þarf frá þingsköpum til þess að brtt. 
þessi verði tekin til meðferðar á fundinum.

ATKVGR.
Afbrigði um skrifl. hrtt. leyfð og samþ. með 

11 shlj. atkv.

Sigurjón Á. Ólafsson: Herra forseti. Það er nú 
farið að tevgjast nokkuð úr þessum umr. En 
ég hef orðið þess var, að skeytum hefur verið 
til mín heint, og ég get ekki látið vera að vikja 
þeiin frá mér og senda þau til föðurhúsanna. Að 
vísu eru þessar umr. að sjálfsögðu, eins og vera 
ber, liógværar, og menn rökstvðja sitt mál eins 
og þeir eru menn til.

Vy ég þá víkja að þvi, sem liæstv. atvmrh. 
sagði. Hann vildi mótmæla því, sem ég sagði 
áðan, að það hefðu orðið nokkur skoðanaskipti 
lijá lians flokk i þessu máli. Eg benti honum á 
það í fvrri ræðu minni, sem ég veit ekki, hvort 
liann hefur heyrt, að allur flokkur hans í liv. 
Nd. að undanteknum einum eða tveimur, var á 
móti hráðahirgðaákvæðinu um tvo kjördaga. Því 
að það munaði aðeins einu atkv. í Nd. að það 
ákvæði komst inn. Ef maður lítur á meðferð 
málsins í stjskrn. Nd., því að þar var sérstök n. 
sett í málið, þá kemur ekkert fram í nál. — 
ekki frá einum einasta nm. — um það, sem 
lýtur að þessu liráðabirgðaákvæði um tvo kjör- 
daga. I þeiin brtt., sem sú n. virðist standa öll að, 
kemur ekkert fram um tvo kjördaga. Eg geri 
ráð fyrir, að í stjskrn. Nd. liafi málið verið mjög 
rækilega rætt, og þar áttu allir þingflokkar full- 
trúa. En svo keinur það fram, að 4 af hv. þm. 
Framsfl. bera fram þessa lirtt. Sjálfstfl. í Nd. 
cr ekki meira en svo fylgjandi till., að það eru 
aðeins tveir menn úr þeim fl. með lienni, og 
Alþýðuflokkurinn og sósíalistar eru allir á móti 
þessu máli í hv. Nd. Undir meðferð málsins hér 
í hv. Ed. kemur í raun og veru mjög litið fram 
um afstöðu flokka til þessa máls við umr. máls- 
ins. Þetta atriði er ekki rætt þá, en málið fer 
umræðulítið til allshn. Og nú, hurt séð frá 
minni skoðun um málið og hvaða skoðun Alþfl. 
og Sósfl. hafa haft um þetta ákvæði, þá ætla ég 
að segja hæstv. ráðh. það, að ég hafði fullkomna 
ástæðu til að ætla, að Sjálfstfl. stæði hér í liv. 
d. óskiptur á móti þessari till. Og þess vegna er 
það fullkomlega rétt, sem ég sagði, að það virð- 
ast liafa orðið einhver straumhvörf í málinu. 
Ástæðurnar til þess skal ég ekki rekja. Hæstv. 
ráðli. getur sjálfsagt gert sér grein fyrir þeim.

En viðvíkjandi ræðu hv. þm. Barð. (GJ) vil ég 
segja það, að við 2. umr. málsins víkur hann 
ekki einu orði að því, að hann sé á móti þvi að 
vera með þeirri till., sem fulltrúi hans flokks í 
n. hafði lagt til, heldur vill liann hreyta till. i 
mildara horf með sinni brtt. Þetta gefur mér 
tilefni til þess að ætla, að hann sé á móti bráða- 
birgðaákvæðinu, eins og það er i frv. nú. Annars
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kem ég að lionuin siðar. — I’etta vildi ég segja i 
sambandi við það, sem ég áður taldi, að stefnu- 
breyt. hefði orðið hjá Sjálfstfl. i þessu máli.

Hitt er alveg rétt, eins og hæstv. ráðh. sagði, 
að náttúrlega geta hv. þm. að upplýstu máli haft 
ýmsar skoðanir á málum og nokkuð breyttar frá 
því upphaflega. En ég geri þó ráð fyrir, að þetta 
mál hafi verið ýtarlega rætt í hv. Nd. og þar hafi 
komið fram það i málinu, sem ekki hafi sann- 
fært hans flokksbræður hér í liv. þd. Um rök 
fyrir þessu geta menn þráttað aftur og fram og 
þá sanngirni, sem hér liggi á bak við. En ég skal 
taka það fram, að innan n. kom fram fulikominn 
skilningur á að greiða fyrir þvi, að fólkið i dreif- 
býlinu geti notað sinn kosningarrétt, ef illviðri 
eða ófærð ekki hamlar því, að það geti sótt kjör- 
fund.

En við vorum og erum enn í þessari n. á móti 
þvi að bjóða í öllum lsjördæmum landsins, að 
kaupstöðunum undanskildum, upp á tvo kjör- 
daga, en viljum greiða svo fvrir því sem unnt er, 
að fólkið í sveitunum geti neitt kosningarréttar 
sins innan þess ramnia, sem er fullkomlega 
tryggur, svo að það er alveg út í hött, að kasta 
þvi til okkar, að við séum að sýna kjósendum 
sveitanna einhverja frámunalega ósanngirni og 
óréttlæti í þessu máli. Ég get svarað hv. þm. Str. 
því, að það er i samræmi við það, sem ég hef 
haldið fram í málinu bæði fyrr og nú, og sömu- 
leiðis ritari og frsm. n., að við viljum láta þessa 
till. koma til atkv., og allt skraf þessa hv. þm. 
um, að við viljum neita fólkinu í sveitunum um 
að nota rétt sinn, er rakaleysa ein.

Það kom fram hér í umr. áðan, að kjördeild- 
irnar væru of margar. Að mínu áliti á að hafa 
kjördeildirnar eins margar og framast verður 
komið við. Ég er þess vegna alveg á móti því 
að fækka kjördeildunum. Það á þvert á móti að 
fjölga þeim. Það er það, sem á að gera fyrir 
sveitirnar. Það á að hafa kjördeildirnar svo 
margar scm unnt er til þess að stytta leiðina, og 
þá hygg ég, að ekki þurfi að óttast það, jafnvel 
þótt komið sé fram í október, ef veður er ekki 
því verra, að fólkið fái ekki neytt atkvæðisréttar 
síns. Ég held, að það sé ekki fleira í hans ræðu, 
sem ég þarf að svara.

Hv. 2. þm. Eyf. (EÁrna), sá virðulegi maður, 
gerði hér tilraun til að hrekja suml af því, sem 
ég hef haldið hér fram. Það kom það sama fram 
lijá honum, að við Reykvíkingar þekktum litið til 
ástandsins i sveitunum, en hversu þekkingar- 
snauða sem hann álítur okkur vera, verð ég að 
segja honum það, að ég er kominn svo til ára 
minna og hef þá lifsreynslu, að ég veit fullkom- 
Iega, hvernig ástandið er í sveitunum. Ég lief 
lieyrt það i blöðum, ræðum og ritum. Það þarf 
ekki að koma með neina nýja fræðslu eða kenn- 
ingar, sem eiga að upplýsa mig um það. — Þá 
kom hann með það sem rök, að það væru hafðir 
tveir kjördagar við sveitar- og bæjarstjórnar- 
kosningar. Það kemur ekki þessu við, þvi að þar 
er verið að kjósa til tveggja stofnana, en Alþ. 
er ein stofnun, ein heild, svo að þessi rök, ef 
rök skyldi kalia, eru aiveg út í hött. Það hefur 
engum komið til hugar að hafa neitt við það að 
athuga, þótt kosningar i sveitarstjórnir færu 
fram á þeim tíma, sem óskað er.

Hann lagði mikið upp úr því, að það væri ein- 
dreginn vilji í sveitunum að hafa 2 kjördaga. 
Eg veit nú ekki til þess. Ég les blöðin og hlusta 
á útvarpið, en ég lief aldrei heyrt eina rödd um 
það að hafa kjördagana 2. Þetta var ekki áróð- 
ursmál á kosningafundunum, a. m. k. ekki þar, 
sem ég þekki til, og þetta er liara fundið upp 
hér á þingi. Það getur verið að þetta hljómi 
vel í eyrum margra, en ekki annarra. Hann vildi 
draga það í efa, að það væri þörf á að telja at- 
kv. strax. Ég vil benda á ákvæði 107. gr. kosn- 
ingal., með leyfi liæstv. forseta, þar sem segir: 
„.Etíð skal talning fara fram svo fljótt sem verða 
má að dómi vfirkjörstjórnar." M. ö. o., þetta 
skil ég svo, að strax og kosningu er lokið, skuli 
talning fara fram og i sveitum, undir eins og búið 
er að koma kjörgögnum til yfirkjörstjórnar. Svo 
finiist lionum ekki nauðsynlegt að telja strax í 
kaupstöðum, af þvi að ekki er talið strax í 
sveitum. Aðrir geta kallað þetta rök. Ég geri það 
ekki. Um lians spádóm, hvort okkar fylgismönn- 
um fjölgi eða fækki, skal ég ekki dæma, en ég 
held, að þetta skipti ekki neinu máli og hafi litla 
þýðingu í þessu efni. Fólkið skilur, að hér er 
aðeins um niismunandi aðferðir að ræða, en ekki 
efnismun. Hann vildi einnig skora ó mig að 
taka aftur þá till., sem hér er um að ræða. Ég 
skil ekki í, að liann þurfi að vera hræddur, ef 
hann telur hana til ávinnings fyrir sinn flokk, 
en til óþurftar fyrir Alþfl. og sennilega Sjálfstfl. 
Þá lield ég, að honum mætti vera það kært, að 
till. sé borin fram, til þess að ná því marki, sem 
sennilega er stefnt að mcð öllu þessu, þ. e. að 
fá áróðursefni í sveitunum, þegar ekki er hægt 
að rífast um kjördæmamálið lengur.

Hv. 2. þm. N.-M. (PHerm) flutti hér stutta 
ræðu og gagnrýndi það, sem ég liafði sagt um 
kosningaþátttöku fyrri ára. Hann fór nákvæmar 
út í þær tölur en ég hafði gert. Hann hefur ekki 
gert annað, og ég ekki heldur, en að liera saman 
kjörsóknina 1920—1923 við kjörsóknina á síðari 
árum, og ætla ég, að það sé svipað og að sumar- 
lagi siðari árin. Hlutfallið hefur komizt niður í 
það, sein ég liýst við, að það sé, burtséð frá því, 
á livaða degi kosið var, og vildi ég svara honum 
aðeins með þessu. Ég vil svo að siðustu svara 
hv. þm. Barð. (GJ) út af hans afstöðu í málinu. 
Ég skal játa, að liann lýsti kannske ekki nógu 
skýrt fylgi sinu við okkar brtt., sem liér liggur 
fyrir, en hann belgdi sig bér upp afskaplega 
niikið, og þessi vindur fannst niér fara út i busk- 
ann, þvi að liann skaut yfir markið. Hann vildi 
segja, að ég væri að draga það frain, að það 
væru flokkshagsmunir SjálfstfL, sem liér væri 
um að ræða. Hann sagði, að Sjálfstfl. mundi hér 
eftir hugsa meira um þjóðarlieill en flokkshags- 
muni. M. ö. o., að flokkurinn liafi metið meira 
flokkshagsmuni en þjóðarliagsmuni. Brögð eru 
að, þá barnið finnur. Ég skal ekki segja, hvort 
flokkshagsmunir Sjálfstfl. eru í veði, en átökin 
eru fyrst og fremst milli Framsfl. og Sjálfstfl., 
og ef til vill er þetta undanhald, sem nú er í 
málinu, vegna þess, að þeir eru liræddir um ein- 
hverja hagsmuni, ef' ekki er fallizt á þessa til- 
lögu. Að siðustu belgdi hann sig upp með það, 
að þeir, seni ekki skildu réttlætið, ættu ekki að 
vcra að tala hér. Hann er nú ekki búinn að sitja
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liér ncma tæpan mánuð eins og við hinir og ekki 
húinn að sýna, hve sterkur liann cr á réttlætis- 
svellinu, en grunur minn er sá, að hann muni líta 
meira á einkahagsmuni en alþjóðarheill.

Atvmrh. (Magnús Jónsson): I’að er nú liðið 
á fundartímann og æskilegt, að atkvgr. gæti far- 
ið fram á þessum fundi. Ég skal vera stuttorð- 
ur, enda er ágreiningurinn svo litill, að það er 
næstum ótrúlegt, að umr. skuli fara fram uin 
það. Hér er ekki að ræða um 1 eða 2 kjördaga, 
heldur mismunandi aðferðir.

Mér þótti cinkennilegt það, sem hv. 9 landsk. 
(SÁÓ) sagði uin skoðanaskipti í Sjálfstfl. Hv. 
þm. er svo þingvanur, að hann veit, að þetta er 
algengt fyrirbrigði, að það sé ágreiningur milii 
deildanna, að önnur d. afgreiði mál einróma, en 
hin felli það. Þetta er einn af leyndardómum 
deildaskiptingarinnar í þingi, að við það að ræða 
málin í tveim d. er eins og önnur d. vakni af 
dvala og að viðhorf, sem ekki komu frarn í fyrri 
d., koini fram í hinni síðari. Eins er það, að 
þegar liv. þin. Barð. (GJ) har fram brtt., þá er 
hv. 9. laudsk. svo þingvanur, að hann veit, að 
það er algengt, að maður beri fram brtl. við 
till., sem liann er ekki með, en samþykki liana 
fremur svo breytta en óbreytta.

Ég vil segja það, að ég álít, að ekkeil sjónar- 
mið eigi að vera í þessu máli nema það, að það 
er skylda þingsins, að greiða eins mikið fyrir 
þvi, að kjósendur taki þátt í kosniugu, og hægt 
er, og það var út frá því, sem þingið fór svo 
langt að lögleiða heima-kosningar, sem voru 
svo mjög misnotaðar, en þetta er það rétta, til 
þess að kjósandi fái að nevta þess valds, sem 
honum er ætlað í þjóðfélaginu. Þetta er liið eina 
„Suverænitet" í þjóðfélaginu. Og livað á þá að 
sjá um annað en það, að kjósandi fái að nota 
þetta vald? Þess vegna held ég, að ekki eigi að 
bægja manni frá að njóta kosningarréttar sins, 
þó að svo vilji til, að hann liggi í fótbroti eða 
hitaveiki og komist ekki á kjörstað. En þetta 
var misbrúkað. Hér í Rvík fóru menn til lækn- 
anna, sem gáfu vottorð og kjörstjórnin tók á 
móti atkvæðaseðlunum, og þetta sýndi, að ekki 
gat orðið áframhald á þessu. En þetta átti að 
vera til þess að létta mönnum að neyta kosning- 
arréttar síns, og hér er gengið út frá því sama, og 
það er vegna þess, að ég get ekkert séð á móti 
því að skipta hreppum í margar kjördeildir, því 
að þótt skipt sé í margar kjördeildir, fer kosn- 
ing fram í réttu formi á kjörstað, og ég álít, að 
það eigi að vera á valdi þeirra, sem til þekkja, 
að skipta hreppum i deildir, og ég veit ekki 
hvers vegna á að takmarka deildirnar við 4. En 
ég álít, að það eigi að miða skiptinguna við fjölda 
kjósenda, svo að það minni ekki á heiinakosn- 
ingu.

l'm þessa skrifl. brtt., að það megi ekki byrja 
að telja fyrr en kosningu er lokið, — það hefur 
verið gert, að byrja dálítið að telja, áður en kosn- 
ingu er lokið, og ég sé ekkert athugavert við 
það, þótt byrjað sé að telja á Seyðisfirði, áður 
en kosningu er lokið. Hví skyldu menn ekki hér 
mega hrópa húrra fyrir kosningaúrslitunum á 
Seyðisfirði, og hvi skyldu menn ekki mega eftir 
erfiðan lsosningadag njóta spenningsins við að

lieyra atkvæðatölurnar, ef menn vilja vaka við 
það? Ég legg ekki mikið upp úr þessu.

Þá er það skriflega brtt. frá hv. 10. landsk. 
út af bráðabirgðaákvæðinu. Hvers vegna vilja 
menn ekki, úr því að þessir erfiðleikar eru, 
breyta þessu rétt og skipta í kjördeildir? Þetta 
er bara eitthvert þrætuatriði. Annars er ég ekk- 
ert á móti þessu. Það er ekki búið að athuga 
þetta, því að þetta ákvæði er ekki alveg ljóst, en 
það, sem ég iegg áherzlu á, er það, að vilji kjós- 
enda komi fram eins og hægt ei', og tek undir 
það með liv. þm. Barð., að það væri leiðinlegt 
fvrir þann mann að sitja á þingi, sem þangað 
væri kosinn fyrir einliverja þvermóðsku Alþ. 
og að kjósendur geti þess vegna ekki notað 
kosningarrétt sinn.

Að Jokum vil ég segja það, að ég lield, að við 
cigum í þessu efni að fara að óskum þcirra, sem 
lilut eiga að máli. Það er meinlaust kaupstöð- 
unum, og livers vegna geturn við ekki, úr því 
að búið er að hliðra til svo, að við megum kjósa 
eftir kl. 12, hvers vegna má þá ekki hliðra til 
við þá kjósendur, sem búa við önnur skilyrði, 
ef þeir óska eftir því?

Bernharð Stefánsson: Ég skal ekki lengja umr, 
en tel mér skylt að játa, að það er rétt, sem hv. 
5. þm. Reykv. (BBen), frsm. allshn., sagði, að 
mér láðist að geta um það, að sá einn er munur 
á þeirri till., sem við þm. Eyf. bárum fram, og 
þeirri till., sem meiri hl. allshn. ber fram á þskj. 
179, að samkv. okkar till. eru varaþingm. í tví- 
menningskjördæmum útilokaðir frá því að hljóta 
uppbótarþingsæti, þótt þeim sé raðað á landslista 
flokksins, en samkv. till. allshn. hljóta þeir upp- 
bótarsæti, ef þeiin er raðað á landslista floleksins 
og flokknum beri það þingsæti; eða a. m. k. 3. 
sæti. Ég tel þetta að vísu sizt bót á till. og hefði 
engu að siður talið til bóta, að okkar till. hefði 
verið samþ., því að eins og ég færði glögg rök 
að og meiri hl. allshn. og n. öll hefur fallizt á 
síðar, er það órétt, að næststærsti flolíkur í 
kjördæmi fái raunverulega tvo fulltrúa á þingi, 
en stærsti flokkurinn ekki nema einn. En þegar 
þess er gætt, að það er ekki nema þriðja hvert 
sæti á landslista, sem flokkarnir fá að raða, og 
að aldrei hefur komið fyrir, að raðað sé nema 
cinum manni, þ. e. a. s. settur efstur, og þegar 
þess er gætt, að við síðustu kosningar var ekki 
raðað á landslista neins flokks, liggur í augum 
uppi, að þessi brtt., sem allshn. flutti um þetta 
efni, er til mikilla bóta við það, sem frv. var 
óbreytt. Að vísu má segja, að mögulegt sé, að 
næststærsti flokkurinn fái tvo þm. í kjördæmi, 
en stærsti flokkurinn eleki nema einn, sem ég 
teldi fullkomið hneyksli, ef það kæmi fvrir, og 
brot á öllum lýðræðisreglum, livað sem menn 
skilja við lýðræði, því að svo skiptar skoðanir 
geta ekki verið um það atriði, að allir séu ekki 
sammála um, að það væri brot á öllu lýðræði. 
Hins vegar má benda á, að jafnvel þótt þetta 
kæmi fyrir, að varamaður hlyti uppbótarsæti 
vegna þess, að raðað er, og liann fengi sætið þar 
af leiðandi, en ekki með öðru móti, því að þegar 
manni er raðað á landslista flokks, iná líta svo 
á, að flokknum sé meira áhugamál að koma hon- 
um að en öðrum, og þess vegna má frekar telja
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hann þm. flokksius alls, og sé litið á liann sem 
slikan, en siður sem einstakan aukaþm. héraðs.

Ég sný því ekki aftur með það, sem ég sagði 
áðan, að ég er ánægður með, að þessi till. kom 
fram, úr því að okkar till. var felld, og tel hana 
mikla umbót á frv.

ATKVGR.
Brtt. 175,l.a—b felld með 11: 1 atkv.

— 175,2. a—b felld með 8:6 atkv., að viðhöfðu 
nafnakalli, og sögðu

já: StgrA, BBen, BrB, EE, MJ, JJós.
nei: PHerm, SÁÓ, BSt, EÁrna, HermJ, IngP, JJ, 

ÞÞ.
GJ greiddi ekki atkv.
1 þm. (HG) fjarstaddur.

Brtt. 175,3 samþ. með 9:5 atkv., að viðliöfðu 
nafnakalli, og sögðu

já: StgrA, ÞÞ, BSt, BrB, EE, GJ, MJ, SÁÓ, 
JJós.

nei: BBen, EÁrna, HcnnJ, IngP, JJ.
PHerrn greiddi ekki atkv.
1 þm. (HG) fjarstaddur.
1 þm. gerði grein fyrir atkv. sinu:

Bernharð Stefánsson: Með þeim skilningi, að 
kjörstjórnarmanni sé ekki hcimilt að hjálpa 
þeim, sem ekki þarfnast hjálpar, segi ég já.

Brtt. 175,4 felld með 9:4 atkv.
— 179 samþ. með 11 shlj. atkv.
— 171 samþ. með 11:2 atkv.
— 161,3. a—b, svo breytt, felld með 9:4 atkv.
— 189 samþ. með 13 shlj. atkv.
— 191 samþ. með 9:4 atkv.
— 190 tekin aftur.
Frv., svo breytt, samþ. með 14 shlj. atkv. og 

endursent Nd.

Á 20. fundi í Nd., 3. sept., var frv. útbýtt cins 
og það var samþ. við 3. umr. í Ed. (A. 192).

Á sama fundi var frv. tekið til einnar umr.
Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. — Af- 

brigði leyfð og samþ. með 17 shlj. atkv.

Sveinbjörn Högnason: Háttv. Ed. hefur gert 
nokkrar breyt. á þessu frv., sem liér liggur fyrir 
til kosningal., og m. a. um atriði, sem hér í hv. 
d. var ágreiningur um, og tekið út það, sem 
þessi liv. þd. hafði sainþ., sem eru nokkur at- 
riði. Ég held, að mörg af þeim séu ekki mikils 
varðandi. En það, sem einkum skiptir máli og 
aðallega hefur verið barizt um, er, hversu margir 
kjördagar skuli vera ákveðnir í kosningal. Hv. 
Ed. hefur samþ. i ákvæðinu til bráðabirgða, að 
þar sem vitanlegt sé, að ekki sé hægt að kjósa 
á tilteknum aðalkjördegi — á þeim stöðum, þar 
sem ekki er hægt að kjósa nema í sex klst. — 
þá skuli leyfilegt, ef kjörstjórnin er öll sam- 
mála um það, að halda kosningu áfram næsta 
dag. En í kosningal. hafði hv. Nd. sett skýrari 
ákvæði um 97. gr., um að kosningar almennt skuli 
ekki standa nema einn dag, þannig, að atkvgr. 
mætti ekki standa lengur en til kl. 12 á miðnætti. 
Og það er vitanlegt, að til þcss er ætlazt sam- 
kv. gildandi 1. Hins vegar mun liafa komið fyrir 
i kaupstöðum, þar sem liægt er á tiltölulega

Alþt. 1912, B. (60. löggjafarþing).

skömmum tíma að greiða atkv., að það hefur 
gengið fram á annan sólarhringinn að greiða 
atkv. Þess vegna var sett inn i þessa 97. gr. 
svo hljóðandi ákvæði: „Eigi má atkvæðagreiðsla 
standa lengur en til kl. 12 á miðnætti." M. ö. o., 
kjördagurinn er aðeins einn.

Það er talinn óþarfi, þegar kosningar fara fram 
að vorinu, að liafa nema einii kjördag. En hér 
hefur verið breytt svo til, sem á að gilda við 
næstu kosningar, að tveir kjördagar eru heim- 
ilaðir í sveitum. En það liefur myndazt sá ósið- 
ur að taka tvo kjördaga i kaupstöðum. Og nú 
hefur hv. Ed. viljað fá þá reglu samþ. hreint 
og beint inn i kosningal. áfram, að þar, sem menn 
vilji í kaupstöðum, geti menn haft tvo kjördaga, 
með þvi að kosningar megi slanda fram yfir 
kl. 12 á miðnætti. Ég sé ekki ástæðu til þess að 
hreyta þessu ákvæði frá þvi, sem samþ. var hér 
i liv. d., um að kjördagurinn væri aðeins einn 
í kaupstöðunum, og vil ég því flytja brtt. aftur 
við 97. gr. frv. í samræmi við það, sem liv. Nd. 
samþ. áður um þetta, uin, að síðasti málsl. 97. 
gr., „Nú getur kjörfundur" o. s. frv., orðist svo: 
„Eigi má atkvæðagreiðsla standa lengur en til kl. 
12 á miðnætti.“ Þessu vil ég breyta þannig, af þvi 
að eftir frv., eins og það er nú, er liægt að láta 
kjörfund standa ekki aðeins tvo, hcldur þrjá eða 
jafnvel fleiri daga; því að þar, sem þúsundir 
manna eru í sama kjördæmi, er hægt með sam- 
tökum að láta kjósendur lengi mæta á lítið eitt 
minna en stundarfjórðungs fresti. En að hafa 
þannig lagað fleiri en einii kjördag í kaupstöð- 
unum, þar sem samgöngurnar eru eins greiðar 
innan þeirra og þær eru, það er gersamlega á- 
stæðulaust.

ATKVGR.
Afbrigði um skrifl. brtt. (sjá þskj. 194) leyfð 

og samþ. með 17 shlj. atkv.
Brtt. 194 felld með 16:13 atkv., að viðhöfðu 

nafnakalli, og sögðu
já: JörB, PZ, PÞ, PHann, SÞ, SkG, StJSt, SvhH, 

BÁ, BjBj, BFB, EystJ, GG.
nei: JPálm, ÓTh, PO, SigfS, SB, SEH, ÁÁ, EOI, 

FJ, GÞ, GSv, GTh, IngJ, fslH, JakM, EmJ.
4 jini. (PHall, SK, ÁkJ, HelgJ) fjarstaddir.
Frv. samþ. með 20 shlj. atkv. og afgr. sem lög 

frá Alþingi (A. 198).

7. Stjórnarskrárbreyting 
( st jórnskipulag).

Á 22. fundi í Nd., 7. sept., var útbýtt:
Frv. tii st jórnarskipunarlaga um breyt. á

stjórnarskrá konungsríkisins Islands, 18. maí 
1920, sbr. stjórnarskipunarlög 24. marz 1934 og 
1. sept. 1942 (stjfrv., A. 210).

Á sama fundi var frv. tekið til 1. umr.
Of skamnit var liðið frá útbýtingu frv. — Af-

brigði leyfð og samþ. með 17:1 atkv.

Forsrh. (Ólafur Thors): Herra forseti. Ríkisstj. 
hefur nú lagt fyrir Alþingi nýtt frv. til stjórn-

18
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skipunarl., sem hér liggur fyrir til uinr. Ég get 
látið nægja mjög stutta framsögu fyrir þessu 
ínáli, vegna þess, að það liefur allra mála mest 
— og það langincst — verið rætt meðal hv. þm., 
hæði á lokuðum fundi í sameinuðu Alþingi og 
í öilum flokkum, allt frá því að Alþ. kom saman 
nú á þessu sumri.

Eins og kunuugt er, var í lok síðasta Alþingis 
samþ. svo hljóðandi þáltill.:

„Alþingi ályktar að kjósa 5 manna milliþinga- 
nefnd til þess að gera lill. um breyt. á stjórn- 
skipunarl. ríkisins í samræmi við yfirlýstan vilja 
Alþ. um, að lýðveldi verði stofnað á Islandi, og 
skili nefndin áliti nógu snemma til þess, að mál- 
ið geti fengið afgreiðsiu á nasta Alþ. Nefndin 
kýs sér sjálf formann. Nefndarkostnaður greið- 
ist úr ríkissjóði."

Það var ætlan og vilji ríkisstj., að málið yrði 
horið fram í frumvarpsformi á þessu Alþ. í 
samræini við þessa þál. Og að þessu vann þá 
cinnig sú milliþinganefnd, sem í lok síðasta 
Alþ. var kosin samkv. þessari þál., sem ég las 
upp. En skömmu áður en þetta þing kom saman, 
sköpuðust ný viðhorf í þessu inikla máli, sem ég 
að svo stöddu sé ekki ástæðu lil að vikja nánar 
að. Enda eru þau nýju viðhorf öllum hv. þm. 
kunn og liafa mikið verið rædd. Eftir að þessi 
nýju viðhorf höfðu skapazt, liætti stjórnarskrár- 
nefndin störfum. En i þess siað var kosin hér 
iniian Alþ. 8 manna nefnd, scm i voru 2 menn 
úr hverjum þingflokki, ríkisstj. til aðstoðar í 
Jiessu máli, til þess að leita nýi ra úrræða i sam- 
ræmi við hið nýja viðhorf. Og málið var mjög 
rætt af Jieirri n. á sameiginlegum fundum ríkis- 
stj. og n. og, eins og ég gat um, á lokuðum 
fundum í sameinuðu Alþ. og á mörgum flokks- 
fundum. Eftir allar þessar hollaleggingar hefur 
það orðið niðurstaðan, að ríkisstj. liefur flutt 
þetta frv., sem hér liggur fyrir. Efni þess er, 
eins og menn sjá, að aftan við 3. málsgr. 75. gr. 
stjórnarskrárinnar bætist ný málsgrein, svo 
liljóðandi, með leyfi hæstv. forseta:

„Þegar Alþingi samþykkir þá hreyt. á stjórn- 
skipulagi Islands, sem greinir í ályktun þess frá 
17. máí 1941, hefur sú samþykkt eins þings gildi 
sem stjórnskipunarl., er meiri liluti allra kosn- 
ingarhærra manna í landinu liefur með leyni- 
legri atkvæðagrciðslu samþykkt hana.“

Hér er vísað, eins og menn sjá, til þeirra á- 
lvktana, sem Alþ. samþykkti 17. maí 1941, og 
er þar átt við þessar þál., með leyfi liæstv. for- 
seta:

„Alþingi álvktar að lýsa yfir Jieim vilja sín- 
uin, að lýðveldi verði stofnað á fslandi, jafn- 
skjótt og sambandinu við Danmörku verður 
formlega slitið“, og i öðru lagi við þál. um sjálf- 
stæðismálið, svo hljóðandi:

„Alþingi álvktar að lýsa vfir þvi: 
að Jiað telur ísland hafa öðlazt rétt til fullra 

sambandsslita við Danmörku, Jiar sem fsland 
liefur þegar orðið að taka i sinar hendur með- 
ferð allra sinna mála, enda liefur Danmörk ekki 
getað farið með Jiau mál, sem hún tók að sér 
að fara með í uinboði fslands með sambands- 
samningi fslands og Danmerkur frá 1918, 

að af fslands liálfu verði ekki um að ræða 
endurnýjun á samhandslagasáttmálanum við

(stjórnskipulag).

Danmörku, þótt ekki þvki að svo stöddu tima- 
hært, vegna ríkjandi ástands, að ganga frá 
forinlegum sambandsslitum og endanlegri stjórn- 
arskipun rikisins, enda verði því ekki frestað 
lengur en til styrjaldarloka."

I’að eru þessar þál., sem vísað er til i frv.
Mergur málsins er sá, að eftir að þetta frv. til 

stjórnskipunarl. Iiefur verið samþ. á Alþ., kosn- 
ingar hafa farið fram og endanleg samþykkt 
liefur farið fram á aukaþingi, þá verður eftir 
það, með samþykki eins þings, hægt að setja 
lýðveldi í stað konungdæmis og gera óhjá- 
kvæmilegar breyt. vegna niðurfellingar sam- 
handslagasáttmálans, í stað þess að liafa kosn- 
ingar á milli þess, sem stjskrbreyt. er samþ. 
á tveimur þingum í röð. Ríkisstj. telur, að með 
þessu sé stigið stórt spor og mjög greitt fyrir 
endanlegri afgreiðslu þessa mýls. Og eftir að 
þetta frv. liefur náð endanlegri staðfestingu á 
liaustþinginu, er ]iað á valdi þcss þings eða sér- 
livers annars þings á eftir að binda fullkominn 
enda á þetta mál, livenær sem Alþ. telur, að að- 
staða lieimili slíkt. Þetta frv. og samþykkt þess 
er þvi alveg sama eins og við hefðum gengið 
frá inálinu í fullkomnu formi, síðan látið kosn- 
ingar fara fram og staðfest það svo á liaust- 
þinginu, þannig að Alþ. hefur alveg sama vald 
síðar til þess að ganga endanlega frá þessu, 
þegar þar að kemur eftir þeirri aðferð, sem hér 
er lagt til, að við verði höfð. Að vísu er hér 
gert ráð fyrir, að fram fari um málið almenn 
leynileg þjóðaratkvgr., áður en slík samþykkt 
Alþ. sé tekin gild, og ákvörðun Alþ. í þessu 
efni nái því aðeins staðfestingu, að a. m. k. helm- 
ingur kosningarbærra manna i landinu hafi mæít 
og goldið jákvæði við þeirri ákvörðun Alþ. Ég 
viðurkenni, að hér er þá gcrt ráð fyrir þessarí 
þjóðaratkvgr. i stað þess að efna til kosninga. 
En ég veit líka, að hv. alþm. munu sammála 
mér um það, að það er veigamikill munur á 
kosningum annars vegar og þjóðaratkvgr. um 
sjálfstæðismálið hins vegar. Kosningar vekja 
úlfúð og deilur. En það mætti mega vænta þess, 
að þjóðaratkvgr. um sjálfstæðismálið hefði ein- 
mitt gagnstæð áhrif, sameinaði Islcndinga í eina 
fylkingu, þegar þeir stíga lokasporið að liinu 
langþráða marki i sjálfstæðisharáttu sinni.

Mér þykir rétt að taka fram, til þess að fyrir- 
byggja allan misskilning, að heimild Alþ. sam- 
kv. þessu frv. nær eingöngu til þess að setja 
lýðveldi i stað konungdæmis og gera óhjá- 
kvæmilegar breyt. vegna niðurfellingar sam- 
bandslagasáttmálans, en ekki til þess að breyta 
á neinn hátt annan stjórnskipun landsins, svo 
sem um kjördæmaskipun né neitt annað, án 
þess að kosningar fari fram á milli þess, sem 
slíkar aðrar breyt. væru samþ. Það þvkir engin 
hætta á, að slík breyt. á stjskr., sem hér er gerð, 
geti skapað fordæmi, vegna þess að aðstæður 
eru nú algerlega óvenjulegar og koma sjálfsagt 
aldrei i sama fornii fyrir aftur.

Ég vil leyfa mér að láta þessi fáu orð nægja 
sem framsögu þessa máls, af þvi að ég veit, að 
allir hv. þm. hafa nú tekið ákvörðun um það, 
hvaða afstöðu þeir taki til þessa máls, þótt það 
sé stórt og merkilegt. Og ég vænti því, að það 
geti fengið afgreiðslu á hæstv. Alþ. i dag eða
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í dag og á inorgun, cf þurfa þykir. Ég hef ekki 
taliö ástæðu til þess, að málið fari til n. Eu ef 
liv. þd. vill það heldur, hef ég ekkcrt við það 
að athuga, í trausti þess, að það tefji ekki af- 
greiðslu málsins. En ég minnist á þann mögu- 
leika, cf hv. þm. vilja vísa þessu máli til n., 
hvort þeir, sem það vilja, geíi ekki gengið inn 
á, að séð verði um, að nokkur tími líði milli 
1. og 2. umr, þannig að sú athugun, sem ein- 
hverjum hv. þm. kynni að þykja æskilegt, að 
fram færi um málið, gæti farið fram á þeim 
tíma.

Eysteinn Jónsson: Ég geri nú ráð fyrir, að 
það muni svo verða, að landsmönnum bregði 
talsvert í hrún, þegar þeir sjá, að frv. til stjórn- 
skipunarl. hefur nú verið lagt fyrir Alþ., og þá 
með sérstöku tilliti til þess, að þeir hafa átt 
annars von en þess, sem hér kemur fram í þessu 
frv., samkv. þeim yfirlýsingum, sem gefnar voru, 
þegar fram fóru kosningar á þessu sumri.

Ég sé ekki ástæðu til þess að rekja mjög sögu 
þessa máls, það, sem gerzt hefur í þessu máli 
fvrr og siðar. En ég vil þó aðeins með örfáum 
orðum minna á það við þessa umr.

Þegar þing það kom saman, sem sleit i vor, 
höfðu verið gerðar samþykktir um þetta efni, 
nefnilega 17. maí 1941. í þeim stóð, að Islend- 
ingar ætluðu að stofna lýðveldi, þegar þeir álitu 
timabært, þó ekki siðar en í styrjaldarlok. I 
þessari yfirlýsingu Alþ. stóð enn fremur, að 
ekki þætti heppilegt að ganga endanlega frá 
þessu, eins og málin stæðu þá, en það yrði gert 
ekki seinna en að styrjöldinni lokinni.

Hv. þdm. er kunnugt, hvað gerðist á siðasta 
Alþ. Þá gengu í samband þrir stjórnmálafl. í 
landinu um að breyta stjórnskipun landsins. Og 
um skeið stóð það svo, að því var lýst yfir, að 
þau samtök væru um það út af fyrir sig. En 
ekki höfðu langar stundir liðið, áður en því var 
lýst yfir til viðbótar af hæstv. ríkisstj. og þeim 
flokkum, sem höfðu bundizt samtökum við Sjálf- 
stfl. um að breyta kjördæmaskipuninni, að 
stjórnskipunarl. landsins yrði hreytt eftir þær 
kosningar, sem fóru fram i vor, og lýðveldi 
skvldi verða stofnað á íslandi. Fram að þeim 
tíma liafði aldrei vcrið stigið neitt slíkt skref 
eða gefin nokkur slík yfirlýsing, án þess að 
leita vilja hv. alþm., í livaða flokki, sem þeir 
voru. Þessari reglu hafði verið fylgt, og ég 
vissi ekki betur en þing og þjóð væru mjög 
ánægð með þessar stjórnaraðferðir. En nú brá 
svo við, að þeir, sem stóðu að hinni stjórnar- 
skrárbreyt., um kjördæmamálið, gáfu yfirlýs- 
ingar um aðra stjórnarskrárbreyt., án þess að 
um þá stjórnarskrárbreyt. væri rætt við alla 
flokka. Og það er ómögulegt að komast fram 
hjá því, að ástæðan til þess, að hér var skipt 
um stjórnaraðferðir, var ekki önnur en sú, að 
liæstv. forsrli. og þeim flokkum, sem að stjórn- 
inni stóðu, var ljóst, að þeir stóðu ákaflega 
höllum fæti í stjórnmálum landsins, að dómi 
landsmanna, með því að leggja á hilluna af- 
greiðslu sjálfstæðismálsins og undirbúning breyt. 
á stjskr. þar að lútandi, en taka upp baráttu wn 
kjördæmabreyt. Og þessi yfirlýsing um það, að 
það væri ekki aðeins gengið til kosninga til

þess að breyta kjördæmaskipuninni, heldur 
einnig til þess að stofna lýðveldi, — það er 
ekki liægt að komast fram lijá því að segja það, 
og tel ég það vægilega orðað, að þessi yfirlýs- 
ing átti að vera nokkurs konar uppbót á mál- 
stað þann, sem þeir gengust fyrir, sem þvi verr 
mæltist fyrir, eftir því sem liann var betur 
skýrður. Og ég hygg, að það hafi verið með 
ráðnum hug, að hér var breytt um stjórnarað- 
ferð og yfirlýsing þessi gefin út, án þess að allir 
flokkar væru kvaddir til ráðuneytis um það, 
hvernig fara skyldi með þctta stærsta áhuga- 
mál landsmanna. En það hafði ævinlega verið 
reglan um það, hvernig ætti að koma fram i 
sjálfstæðismáluin þjóðarinnar, að þar kæmi þing- 
ið saman sem ein heild. Og ég veit ekki til þess, 
að það liafi komið fyrir síðan ákveðið var að 
levsa þetta mál á næstunni, — mér er ekki 
kunnugt um, að það hafi komið fyrir lijá flokk- 
um á Alþ., að það hafi verið reynt að nota þetta 
mál flokkum til framdráttar. Enda væri slikt 
og er óviðunandi. En það var ekki liægt að líta 
öðruvísi á en að þetta væri meiningin með 
þessuni stjórnarliáttum. Málið var sctt þannig 
fram, að jöfnum höndum og kosningarnar á 
siðasta vori væru flokkakosningar, þá færu þær 
einnig fram um hreyt. á stjórnarskránni. Og 
það hafði ekki lengi gengið málafærslan, þangað 
til að því var komið, að þvi var haldið fram, að 
til kosninganna liefði verið stofnað fyrst og 
fremst með tilliti til stofnunar Iýðveldis á fs- 
landi og Framsfl. væri á móti því. Og sagt var, 
að kjördæmaskipunin væri afleiðing þessa máls 
og rétt væri að breyta kjördæmaskipuninni um 
leið. Þetta vil ég gera athugasemdir við, hvernig 
þetta mál var tekið upp og hvernig á því var 
haldið allan þennan tima.

Nú varð niðurstaðan sú, að þó að því væri 
haldið fram, að þetta þing væri til þess ætlað að 
stofna lýðveldi á íslandi, þá varð niðurstaðan 
sú, samkv. þvi frv., scm hér liggur fyrir, að 
það verður ekki stofnað lýðveldi í sumar eða 
byggt á samþykkt Alþ. nú um það efni. Það er 
ljóst, að íslandi verður ekki sett lýðveldisstjórn- 
arskrá á þessu þingi, eins og þó var tekið greini- 
lega fram, að um væri kosið í þessum síðustu 
kosningum.

Og það er annað líka, sem sérstaklega ber að 
taka til atliugunar, sem er annað höfuðatriðið 
i allri þessari afstöðu, eins og liún liggur fyrir. 
Menn voru sem sagt beðnir af liálfu þessara 
flokka að segja til um það, livort þeir vildu 
setja lýðveldisstjórnarskrá á þessu þingi og 
brevta kjördæmaskipuninni. En menn liafa aldrei 
verið spurðir að þvi, livort þeir vildu breyta 
kjördæmaskipuninni, en fresta að breyta stjórn- 
arskrá landsins að öðru leyti. Og það var tekið 
svo mikið fram, að menn áttu að láta sér það 
skiljast, að breyt. á stjórnskipuninni, livað sjálf- 
stæðismálið siierti, væri aðalatriðið, en kjör- 
dæmabrevt. ætti að gera um leið. Og Sjálfstfl. 
stuðlaði þetta svona.

Nú á svo ekki að ganga frá breyt. á stjórn- 
skipuninni um stofnun lýðveldis. En svo er þvi 
bætt ofaii á, að þessar breyt. á kjördæmaskip- 
uninni liafi orðið að gera vegna loforða, sem 
gefin hafi verið. Og menn hafa verið ausnir
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ókvæðisorðum fyrir það að liafa álitið, að kjör- 
dæmabreyt. mætti bíða, og út í það ætla ég ekki 
að fara, nema bara að segja það, að um þær 
mundir, sem svo óstinnt var tekið í þetta efni, 
var mönnum þó ljóst, að ýmsir annmarkar voru 
á stofnun lýðveldis. I’jóðin befur vcrið spurð 
um það, hvort liún vildi, að á þessu þingi væri 
stofnað lýðveldi og framkvæmd breyt. á kjör- 
dæmaskipuninni í sambandi við það. Nú er 
stjórnarskránni ekki breytt í þá átt að stofna 
lýðveldi, en kjördæmaskipuninni brevtt og sagt, 
að það liafi orðið að gera þnð vegna þess, að 
þvi bafi verið lofað. Nú sjá menn, að það er 
ekki beil brú í þessari afstöðu allri saman. Og 
ég hvgg, að þjóðinni þyki undarlegt, hvernig 
tekið bcfur vcrið í tillögur l'ramsóknarmanna 
um að hverfa frá breyt. á stjórnskipunarl. um 
sinn, þegar það keinur í ljós, að ekki á að af- 
greiða þetta mál á nokkurn bátt nema annan 
þáttinn, sem fyrir iá. Læt ég svo þetta nægja um 
aðdraganda málsíns.

Til viðbótar vil ég taka þetta fram uin frv. 
það mn brcyt. á stjórnskipunarl, sem bér liggur 
fvrir.

I’að er alvcg augljóst, að þcssi brcyt. felur 
ekki í sér neitt sjálfstæðismál og með lienni er 
ckkcrt skref stigið í málinu. I>essi brevt. felur 
eingöngu i sér, hvcrnig landsmenn ætli sér að 
fara að |>ví að stofna lýðvcldi, þegar þeiin þykir 
tímabært að gera það. Hér er aðeins um form að 
ræða, og þó að það geti verið nokkurt atriði 
út af fyrir sig, þá endurtek ég það, að með 
þessu er ekkert skref stigið í fullveldismálinu, 
það ætla ég, að öllum laiidsmönnuin sé ljóst, og 
bæstv. stj. kannske bezt.

Hvað, sem viðborfinu til liæstv. stj. líður, þá . 
sk.ulum við játa, að það, sein í þessu máli hefur 
gerzt, getur kennt okkur, að við skulum aldrei 
framar gera okkur leik að þvi að draga þetta 
mál inn í flokkadeilur, cins og gert var við síð- 
ustu kosningar með þeim árangri, sem nú liggur 
fvrir. Við skulum játa, að hér licfur verið beitt 
aðferðum, sem við getum verið hryggir yfir, og 
bér liafa skeð þeir atburðir, sem við getum 
einnig verið brvggir vfir, að þelta bing skuli 
ekki stíga það spor í fullveldismálinu, sem það 
ætlaði sér, og þetta getur kennt okkur, að við 
skulum aldrei framar draga þetta mál inn í 
flokkadeilur á Islandi. Ef við gætum þess fram- 
vegis, þá má að minnsta kosti segja, að við höf- 
um nokkuð lært.

Eg bef ekki rætt einslök atriði þessa stjórn- 
arskrárfrv, en legg til, að þvi verði visað til 
stjórnarskrárn. þessarar d. Iig tel, að n. geti 
lokið því fljótt, en eigi að siður finnst mér óhjá- 
kvæmilcgt að vísa málinu til n, því að þótt 
það sé rétt bjá hæstv. forsrb, að þetta mál hafi 
mikið verið rætt milli flokka og þm., þá er það 
svo, að ég vcit a. m. k. uin okkur framsóknar- 
menii, að við böfum ekki haft aðstöðu til að 
kynna okkur svo nákvæmlega cinstök atriði i 
þcim till, sein fyrir bafa legið og fvrir liggja, 
að ég telji það ekki beppileg vinnubrögð, að 
þessu máli sé vísað til n.

Eg skal svo láta þetta nægja, en bið hæstv. 
forseta að taka þetla sem till. um að vísa mál- 
inu til ti.

Stefán Jóh. Stefánssön: Alþfl. hcfur fyrir 
löngu lýst yfir sem stefnu sinni í sjálfstæðis- 
málinu, að á íslandi bæri að stofna lýðveldi, 
þegar þess væri kostur. I’að kom strax fram af 
liálfu flokksins í umr. um sambandið milli Is- 
lands og Danmerkur árið 1928 og í samþykkt 
flokksþingsins 1940 um sama cfni. Samtímis þvi 
befur Alþfl. lýst vfir þeirri skoðun sinni, að 
þetta mál bæri að setja ofar öllum flokkaríg 
og nauðsynlegt væri, að allir flokkar gætu kom- 
ið sér saman um lausn málsins og þær aðferðir, 
sem bafa ætti til þess að ná þessu lokamarki. 
Alþfl. þykist því fyrir sitt leyti bafa fvlgt þeirri 
reglu að slá ekki pólitíska mynt úr sjálfstæðis- 
málinu, enda þótt bann liafi liaft þar ákveðna 
skoðun, sem bcfur vcrið ljós öllum landslýð á 
löngu tímabili.

Ég vil ekki frekar en aðrir víkja nú að því 
viðborfi, sem ábrif kynni að bafa á, bvernig 
og hvenær væri bægt að stíga það lokaskref, 
sem allur þingbeimur kom sér saman um 17. 
maí 1941, og vil ekki fara út í þær umr, sem 
orðið liafa um það, nema sérslakt tilefni gefist 
til. Ég vil aðeins taka fram, að Alþfl. getur, eins 
og sjálfstæðismálið liggur fyrir nú, fvlgt því 
stjórnarskrárfrv, sem bér liggur fvrir til 1. 
umr, m. a. af því, að með því frv. eru gerðar 
ráðstafanir til þess að auðvclda að framkvæma 
endanlega lausn málsins, þegar kominn er sá 
tími, livort sem er fvrr eða síðar, að lokaskrefið 
verður stigið.

Að öðru leyti þarf ég ekki að fara út í efni 
stjórnarskrárfrv. I’að er skýrt og greinilegt, og 
liæstv. forsrli. liefur með framsögu sinni skýrt 
það svo, að það liggur í augum uppi, til hvers 
er ætlazt tneð frv. Eg er þeirrar skoðunar og 
Alþfl, að með þessu sé lagt inn á leið, sem 
auðveldar lausn málsins, þegar að því kæmi, að 
tímabært þætti og eðlilegt að stiga síðasta 
skrefið.

Eg vil svo að lokum, fyrst liv. 1. þm. S.-M. 
óskaði þess fyrir bönd síns flokks, að málið 
fari til n, taka fram, að Alþfl. befur ekkert við 
það að athuga, ef einhver flokkur óskar eftir 
því, og tel sjálfsagt, að jafnmikilsverðu máli 
verði vísað til n, þó að það sé vitað, að á þessu 
þingi hafi þetta niál vcrið rætt ýtarlcga milli 
þingflokkanna og innan bvers þingflokks fyrir 
sig og á lokuðum þingmannafundum. Ég tel 
því sjálfsagt að verða við þeiin eðlilegu óskum, 
sem frain koma um, að málið verði athugað i 
stjórnarskrárn, sem þegar hefur verið kosin, og 
mun ég því styðja þá till, að inálinu verði visað 
til stjórnarskrárn.

Sigfús Sigurhjartarson: Herra forseti! Ég vil 
undirstrika það, sem komið befur fram í ræðum 
hv. þm, að þetta mál eigi að vera bafið upp 
yfir allan flokkaríg. En út af því, sem liv. 1. 
þin. S.-M. sagði, að vissir flokkar liefðu notað 
þetta mál sér til pólitísks framdráttar við síð- 
ustu kosningar, þá vil ég bvað Sósfl. snertir 
algcrlcga vísa þessu á bug. Sósfl. befur ekki gert 
þetta mál að neinu sérstöku kosningamáli við 
siðustu kosningar. Ég vil minna á, að þegar 5 
manna nefnd var kosin, til þess að undirbúa 
bina svokölluðu lýðveldisstjórnarskrá, sem fyrir
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þetta þing átti aÖ leggja, var það samkomulag 
allra annarra flokka þingsins að ganga fram hjá 
Sósfl., að hann einn skyldi ekki hafa neinn full- 
trúa í n. Ég segi þetta þó ckki til að vekja 
deilur, heldur aðeins til að skýra frá stað- 
reyndum.

Það, sem gerzt hefur síðan í þessu máli, er 
öllum hv. þm. kunnugt, og kemur engum á ó- 
vart, að þetta frv. kemur hér fram, því að meg- 
inhluti af tíma þessa þings hefur, eins og hæstv. 
forsrh. tók fram, farið til að ræða þetta mál á 
lokuðum þingfundum og flokksfundum. Ég vil 
svo aðeins birta hér yfirlýsingu f. h. Sósfl., 
svo liljóðandi:

„Sameiningarflokkur alþýðu, Sósialistaflokkur- 
inn, telur það ótvíræðan vilja íslenzku þjóðar- 
innar, enda óafsalanlegan rétt hennar, að stofna 
lýðveldi á Islandi, og álitur eðlilegast, að til 
þess yrði farin sú leið, að samþykkja fullmótaða 
stjórnarskrárbreytingu þess efnis nú þegar, 
enda þótt gildistaka slikrar lýðveldisstjórnar- 
skrár kynni að dragast enn um skamma stund. 
En þar sem ekki hefur náðst meirihlutafylgi 
við þessa leið, mun Sósíalistaflokkurinn greiða 
atkvæði með þeirri till., sem fvrir liggur, þar 
sem með henni er fyrri samþykkt Alþingis 
gefið stjórnlagagildi og eftir er aðeins að kveða 
á um formsatriði og gildistöku stjórnarskrár- 
breytingarinnar, og getur því ekki talizt, að með 
þessum hætti skapist neitt fordæini um að kom- 
ast lijá kosningum, þegar stjórnarskrá er hreytl.“

Við þessa yfirlýsingu hef ég svo i rauniuni 
engu að bæta, en vil taka undir með hv. 4. þm. 
Reykv., að úr því að komin er fram sú krafa 
frá einum hv. þm., að málið fari til n., þykir 
mér sjálfsagt að verða við henni, þó að málið 
sé mjög vel undirhúið með öllum þeim löngu 
umr, sem hafa farið fram um það á lokuðum 
þingfundum og innan flokkanna. Sósfl. treystir 
því, að ekki verði liafður sami háttur nú og upp 
var tekinn, þegar kosin var stjórnarskrárn. á 
siðasta þingi, að ganga fram hjá vissum þing- 
flokki, þegar málið verður nánar undirhúið. Ég 
treysti því, að á þessu þingi verði kosin stjórn- 
arskrárn., þar sem eigi sæti tveir fulltrúar frá 
hverjum þingflokki, sem hafi með höndum end- 
urskoðun á allri stjórnarskránni, því að ég ætla, 
að öllum hv. þm. sé Ijóst, að i stríðslok verður 
að endurskoða stjórnarskrá okkar í heild. Ég 
vænti þess að heyra yfirlýsingu frá liæstv. stj. 
um, að hún muni leggja til að kjósa á þessu 
þingi stjórnarskrárn. með fulltrúuin frá öllum 
flokkum til þess að athuga þessi verkefni.

Pétur Ottesen: Mér þykir rétt að gera nú við 
1. umr. grein fyrir afstöðu minni til þessa máls. 
Alþingi það, er nú situr, var kvatt til funda í 
hyrjun fvrra mánaðar, til að ganga frá hreyt- 
ingum á stjórnarskránni. Kosningar þær, sem 
fram fóru 5. júlí s. 1., leiddu það í ljós, að 
hreytingar þær á stjórnarskránni, sem gerðar 
voru á síðasta þingi, höfðu að haki sér meiri 
liluta kjósenda, og liefur þetta þing nú gengið að 
fullu frá þeirri stjórnarskrárbreytingu. Næsta 
sporið, sem stíga átti á þessu þingi í sömu átt, 
kemur fram í þeirri þáltill., sem samþ. var á 
síðasta þingi um skipun milliþingan. til að gera

tillögur um hreytingar á st jórnskipunarlögum 
rikisins, sem hæstv. forsrh. las hér upp, þegar 
hann reifaði þetta mál.

Efni þeirrar till. var, eins og liæstv. forsrh. 
hefur lýst, að kosin yrði 5 manna milliþingan. 
til þess að gera tillögur um breyt. á stjórnskip- 
unarl. ríkisins í sainræmi við yfirlýstan vilja 
Alþingis um, að lýðveldi verði stofnað á íslandi, 
og nefndin skili áliti nógu snemma til þess, að 
málið geti fengið afgreiðslu á þingi því, er nú 
situr.

Það voru ærin vonhrigði fyrir alþni., sem 
komu til þings í þeirri trú, að mál þetta væri 
undirbúið til afgreiðslu, eins og ákveðið hafði 
verið, þegar þeir voru, strax eftir að þing kom 
saman, hoðaðir á fund í sameinuðu þingi, sem 
haldinn var fvrir luktum dyrum, þar sem þeim 
var tilkynnt, að komið væri fram nýtt viðhorf 
í þessu máli, sem liefði orðið þess valdandi, að 
málið hefði ekki verið lagt fram, eins og ráð 
liafði verið fyrir gert.

Forsrh. liefur nú rakið gang þessa máls og 
reifað þetta nýja frv., sem er mótað af hinu 
nýja viðhorfi. Eins og frv. þetta her með sér, 
er afgreiðsla þessa máls, með þeim hætti, sem 
stofnað var til og verða átti, lögð á hilluna á 
þessu þingi. Hins vegar greiðir frv. götu þess, 
að flýtt verði fyrir afgreiðslu málsins síðar, 
þar sem samþvkkt eins þings nægir til þess, að 
það öðlist gildi sem stjórnskipunarlög.

I grg. frv. og ræðu forsrli. er algerlega gengið 
fram hjá því að gera grein fvrir því, hvað fel- 
ist í liinu nýja viðhorfi, sem valdið hefur straum- 
livörfum um afgreiðslu málsins. Eins og það er 
skoðun miii, að hið nýja viðhorf sé engan veginn 
þess eðlis, að við eigum að liopa frá settu marki 
um ákveðna afgreiðslu þessa máls nú, þá lít 
ég svo á, að það sé óviðurkvæmilegt og ekki 
verjandi gagiivart þjóðinni að lialda því leyndu, 
hvert hið nýja viðhorf er. Því fyrr, sem þetta 
er upplýst, því betra. Bæði af þessum sökum 
og til þess að rökstyðja afstöðu mína til af- 
greiðslu þessa frv., þá segi ég það hér hiklaust, 
að þessi straumhvörf í afgreiðslu málsins stafa 
af íhlutun erlends valds. Stjórn þess ríkis, sem 
tekið hefur að sér hervernd hér á landi, hefur 
farið fram á það, að endanlegri afgreiðslu máls- 
ins verði frestað nú.

Það er athyglisvert, að ýmislegt liendir til, að 
íhlutun hins erlenda valds geti verið að ein- 
hverju levti fram koinin fyrir danskan áróður, 
og meira að segja liggur nærri, eftir því, sem 
fyrir liggur, að álvkta, að hafin liafi verið eftir- 
grennslan eða njósnir liér á landi um afstöðu 
íslendinga til þessa máls og því, sem upp úr 
þvi krafsi liefur hafizt, komið á framfæri við 
stjórn Bandaríkjanna, hersýnilega í þeirn til- 
gangi að gera tortryggilegan áður yfirlýstan 
einlægan vilja og álit Alþingis á málinu.

Það er skoðun mín, að við eigum að afgreiða 
þetta mál nú, þrátt fyrir það, sem fram hefur 
komið, eins og ráð var fvrir gert á síðasta þingi 
og gengið var út frá við síðustu kosningar. 
Uiidanhald í málinu getur ekki stafað af öðru 
en ótta við, að afgreiðsla þess geti haft liættu- 
legar afleiðingar fyrir okkur, — að stjórn 
Bandaríkjanna kunni að láta okkur gjalda þess.
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Slíkar getsakir í garð Bandarikjastjórnar geta 
að minum dómi ekki lxaft við nein rök að styðj- 
ast. Þykir mér þvi rétt að athuga þessa hlið 
málsins nokkuð nánar.

Er þá fvrst þess að gæta, að Bandaríkin hafa 
tekið í sínar hendui’ forustuna i baráttunni fyrir 
rétti smáþjóðanna, einstaklingsfrelsi og lýðræði. 
Auk þess má benda á það sein ekki óverulegt 
atriði i þessu máli, að stjórn Bandaríkjanna 
gerði samning við rikisstjórn Islands á síðast 
liðnu ári.

I þessum sainningi lýsir Bandarikjastjórn því 
yfir, að samningurinn sé gerðui- með fullri við- 
urkenningu á fullveldi og sjálfstæði íslands, og 
til enn fyllri viðurkenningar á réttarstöðu ís- 
lands gengur Bandarikjastj. inn á, að bæði ríkin 
skiptist strax á diplómatiskum sendimönnum. 
Enn fremur skuldhinda Bandaríkin sig til að 
beita öllum áhrifum sinum við þau ríki, er 
standa að friðarsamningunum að loknurn nú- 
verandi ófriði, til þess að ófriðarsamningarnii’ 
viðurkenni algert frelsi og fullveldi fslands. Þá 
lofa Bandaríkin að hlutast eklsi til um stjórn 
íslands, hvorki meðaii herafli þeirra cr í land- 
inu né siðar, og að Bandaríkin skuldbinda sig 
til að styðja hagsmuni íslands á allan hátt, sjá 
landinu fyrir nógum nauðsynjavörum og tryggja 
nauðsynlegar siglingar, og loks lýsir forseti 
Bandaríkjanna því yfir, að þau skilyrði, sem 
sett eru af hálfu forsrh. fslands, séu fullkom- 
lega aðgengileg fyrii- ríkisstjórn Bandaríkjanna. 
Þessi atriði í samningnum og fleiri sýna skýrt 
og ótvírætt, að liér er ekkert að óttast, þvi að 
auk þess, sem slíkar refsiaðgcrðii- hrjóta í bág 
við þær hugsjónir i alþjóðamálum, sem Banda- 
ríkin berjast fyrir, þá er síðui’ en svo ástæða til 
að ætla, að stjórn Bandarikjanna fari, þegar til 
alvörunnar kemur, að ganga á gefin loforð og 
gerða samninga.

Eg skal svo ekki fara fleiri orðum um þetta, 
en lýsi yfir, að ég mótmæli öllu undanhaldi í 
máiinu og tek engan þátt i afgreiðslu þess á 
öðrum grundvelli en þeim, sem lagður var á 
síðasta Alþingi.

Sigurður Þórðarson: Ég get nú sagt það, að 
ég tek undii' hvert orð í ræðu liv. þm. Borgf., 
en vil þó ekki láta hjá líða að skýra afstöðu 
mina nánar. Mér þykir það hörmulegt, að ekki 
skuli tekið djarflegar á en i þessu frv. Því var 
beinlínis heitið af Sjálfstfl. við síðustu kosn- 
ingar, að það yrði gert á þessu þingi, og við, 
sem vorum í framboði fyrir Framsfl., sögðumst 
vilja gera hið sama. Ég álít það beint mann- 
dómsleysi að leka niður i þessu máli, eins og 
nú stendui- til. Hvenær skyldu erlendar þjóðir 
ýta undir okkui- að lýsa yfir fullu sjálfstæði, 
ef við þorum ekki að gera það sjálfir? Hvenær 
verðui' okkui- stætt, ef við reynum ekki að standa 
nú á eigin fótum?

Þjóðin hefur hlakkað til þeirrar stundar, þegar 
lýst yrði yfir óskoruðu sjálfstæði, og ég er sann- 
færður um, að sú yfirlýsing nú mundi vekja 
almenna hrifningu landsmanna. Þó að segja 
megi, að úr ákafa manna hafi dregið um málið, 
er það ekki af því, að menn sjái ekki mikil- 
vægi þess og meti það umfram allt.

Ég get ekki að svo koninu máli rætt um það, 
hvað þingið hræðist, hef ekki verið lcystur frá 
þagnarskyldu um það. Ég licf athugað þær á- 
stæður og virði þær að verðleikum, en get ekki 
séð, að þæi' séu þannig vaxnar, að við þurfum 
þeirra vegna að leka niður í sjálfstæðismálinu. 
Eins og ég virði þai' annarra manna rök, verð 
ég að virðu þau rökin, sem við hv. þm. Borgf. 
teljum miklu sterkari, að engan afslátt heri að 
gera í málinu. Ég veit ekki hetur en við séum 
vopnlaus þjóð og hlutlaus og munum halda 
liluíleysi okkar eins og við liöfum stöðugt gert. 
Hví skyldum við þá óttast, að stórþjóðir hremmi 
okkur fyrir það, að við höldum fast á rétti 
okkar? Ég skammast min fyrir að láta það út 
úr mér og sé þó ekki, hvað ætti annað að vera: 
Þið hv. þm. þorið ekki að halda fast á þessu 
máli. — Þegai' stríði lýkur, veit ég, að það verð- 
ui' okkur til bölvunar að hafa ekki slitið sam- 
bandinu við Danmörku. Það vcldur mér mestu 
vonbrigðum og sárri sorg, að Alþ. skuli hafa 
tekið þessa stefnu. Ur því að við erum húnir að 
segja, að lýðveldi eigi að stofna á þessu þingi, 
verðum við að efna það heit eða liggja dauðir 
élla.

Og ég lield, að í stað þess, að í flestum mál- 
um hættir okkur til að vera harðir flokksinenn 
fyrst og fremst, ættum við i þcssu máli að vera 
linir flokksmenn, en harðir og sjálfstæðir fs- 
lendingar.

Forsrh. (Ólafur Thors): Ég tel mér ekki fært 
á þessu stigi máls að gera athugasemdir við 
ræður hv. þm. Borgf. og hv. 1. þm. Skagf. og sé 
ekki heldur ástæðu til að deila við hv. 4. þm. 
Reykv. né hv. 1. landsk. En ég vil skýra liv. 1. 
landsk. frá því, að þegar er þessu máli er lokið, 
mun ríkisstj. láta leggja fyrir þingið þáltill. um, 
að aukið verði í stjórnarskrárnefnd, þannig að 
hún verði skipuð alls átta inönnum, fulltrúum 
allra þingflokka, tveim frá hverjum.

Hv. 1. þm. S.-M. sagði, að ríkisstj. og ekki 
sízt ég persónulega liefði farið með fullyrðingar 
um, að lýðveldi yrði stofnað á þessu þingi, og án 
þess að ég hefði haft samráð um það við aðra 
flokka. Ég sagði í ræðu, sem þm. munu eiga kost 
á að lesa, að lagt mundi verða fyrir þingið frv. 
í samræmi við það, sem samþ. var um málið 
á síðasta þingi, — ekkert umfram það, að ríkis- 
stjórnin mundi eiga þátt i undirbúningi þess, 
sem Alþ. vildi gera i málinu, — í samræmi við 
þál. frá 17. maí 1941. Þegar ég síðar í blaðavið- 
tali lýsti afstöðu minni, var mér kunnugt um, 
að fulltrúar Frainsfl. í stjórnarskrárn., þeir 
hv. þm. S.-Þ. og liv. þm. Str., eða a. m. k. hinn 
fyrrnefndi, formaður flokksins, höfðu sömu af- 
stöðu og ég um framkvæmd málsins á þessu 
þingi, og hafði ég ástæðu til að halda, að þar 
með væri vilji Framsfl. í málinu ljós orðinn. 
Aður en nokkru var lýst yfir af minni hendi, 
hafði fullkomin eftirgrennslan farið fram um 
þann flokksvilja. Nú heldur hv. 1. þm. S.-M. 
þeirri fjarstæðu fram, að Sjálfstfl. hafi hreyft 
þessu máli til þess að dreifa óánægju, sem upp 
hafi verið komin vegna kjördæmaskipunarmáls- 
ins. En það mál var réttlætismál og þurfti engra 
afsakana við. En þessi getsök þm. sýnir vilja
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til að blanda því saman við þetta mál, sjálf- 
stæðismálið, sem ætti að vera yfir allt slíkt 
liafið.

Astæðurnar fyrir því, að ckki er hægt að af- 
greiða sjálfstæðismálið, eru öllum þm. kunnar, 
þó að ekki sé hægt að gera þær hér að umtals- 
efni. Mér þykir vænt uin yfirlýsingu þess hv. 
fulltrúa Framsfl., sem siðast talaði, urn vilja 
sinn, hafinn yfir flokkadeilur. Og það hefur 
aldrei verið og mun aldrei verða vilji Sjálfstfl. 
að gera þetta að flokksmáli.

Hv. 1. þm. S.-M. vildi slá því föstu i fyrsta 
lagi, að á þessu þingi hefði ekki verið stofnað 
iýðveldi og í öðru lagi gætu aðgerðir, sem fólgn- 
ar eru í þessu frv., aldrei orðið grundvöllur að 
stofnun lýðveldisins. Þetta er fullkominn mis- 
skilningur. Einmitt á grundvelli þessa frv. mun 
verða stofnað lýðveldi á íslandi. I frv. felst 
ekkert nema það, að Alþ. getur, eftir að frv. 
cr orðið að 1., með einni þingsamþykkt stofnað 
lýðveldið, bæði sett forseta og rofið sambandið 
við Danmörku að fullu, getur gert það án þing- 
fofs og kosninga, svo sem lýst hefur verið fyrir 
hv. þd. I liaust getum við þá stigið hið endan- 
lega spor og stofnað lýðveldið, ef ástæður aðrar 
banna ekki. Og það og ekkert meira hefði verið 
hægt að gera, þó að við hefðum nú samþ. stjórn- 
arskrárfrv. um það. Ef íslendingar telja sig 
hafa ástæður til að stofna lýðveldi sitt í haust 
að dómi Alþ., verður það gert.

Eysteinn Jónsson: Eg undrast þessa ræðu 
hæstv. forsrh., þó að ég hafi áður heyrt margt 
af hans munni til að undrast yfir. Ég gat ekki 
betur skilið en hann segðist hafa lýst vfir því 
fyrir síðustu kosningar, að fyrir þetta þing yrði 
lagt frv. til að framkvæma nú þegar i haust 
fyrirætlanirnar uin stofnun lýðveldis og á engu 
stigi málsins liafi hann afráðið neitt án þess að 
leitast fyrir um vilja Framsfl., vinna í samráði 
við hann, eins og sjálfsagt var. Ekkert sýnir 
hetur en þetta, hvernig maður þessi hæstv. 
forsrh. er, — það, sem hann segir, virðist ekki 
vera að marka. Það, að hann telur sig vinna í 
fullu samráði við Framsfl., þýðir, að hann legg- 
ur til að afgreiða málið i haust þvert ofan í til- 
lögur Framsfl., sem vildi láta nefnd athuga það 
rækilega til fullkomnari afgreiðslu siðar. Hann 
telur, að ekkert skref hafi verið stigið án þess 
að bera það undir alla flokka, fullkomin eftir- 
grennslan hafi farið fram um vilja Framsfl. 
Ekkert af þessu gefur rétta hugmynd um með- 
ferð hans á málinu, meðferð, sem öll hefur miðað 
að flokkshagnaði hans sjálfs og því að gera á 
eftir Framsfl. tortryggilegan í málinu, honum 
væri ekki trúandi til neins. Hver maður, sem kom 
á kosningafundi í vor, hlaut að taka eftir við- 
leitni sjálfstæðismanna til að eigna sér sjálf- 
stæðismálið, en tortryggja framsóknarmenn. Svo 
talar þessi hæstv. ráðh. um það af mikilli vand- 
lætingu, að framsóknarmenn hafi hvrjað á að 
hlanda þessu máli saman við kjördæinabreyting- 
armálið. Hann taldi það fjarstæðu, að kjördæina- 
skipunarmálið þyrfti nokkurrar afsökunar við, 
og það sýni, hve ég seilist Iangt til raka. En 
hvernig stóð þá á því, að Sjálfstæðisfl. hagaði 
því þannig, að hann skaut því aftur fyrir sjálf-

stæðismálið í kosningunum? Hvernig stóð á þvi, 
ef þetta mál var ekki nema sjálfsagður og rétt- 
mætur hlutur? Við vitum, að hæstv. forsrh. tók 
þetta mál upp til þess að draga úr óánægjunni 
með kjördæmamálið og ekki aðeins með málið 
sjálft, lieldur með alla þá óheill, sem þvi fylgdi, 
eins og á stóð. Það er ekki hægt annað en ásaka 
hann fyrir að leiða sjálfstæðismálið úr eðlileg- 
uiu farvegi til þess eins að reyna að draga úr 
óánægju með hitt málið og hafa gefið yfirlýs- 
ingar í sjálfstæðisinálinu, án þess að þær væri 
að marka, en hins vegar engar yfirlýsingar gefið 
um það, hvað taka skyldi til hragðs, ef máluin 
kynni svona að fara sem orðið er.

Þá er sú lausn, sem hér liggur fyrir í frum- 
varpsformi. Hæstv. forsrh. heldur þvi fram, að 
hér sé stigið mjög mcrkilegt spor. En um það vil 
ég aðeins leyfa mér að vísa til þess, sem hv. 
þm. Borgf. sagði, en hann lét svo um mælt, að 
hér væri verið að gera ráðstafanir til þess að 
greiða fvrir lausn málsins síðar meir, þegar til 
þess kæmi að stofna lýðveldið, en annars fæl- 
ist það eitt i frv. að leggja málið á hilluna. 
Þetta er alveg rétt, en ýmsir telja, að það sé 
hægt að gera á einfaldari hátt með því að fara 
aðra leið. — Af því að ég vil ekki lengja umr. 
að óþörfu, vil ég ljúka máli mínu með því að 
lýsa yfir því, að Framsfl. stendur í þessu máli 
á þeim grundvclli, sem markaður var hér á þingi 
17. maí 1941, og þvkist ég vita, að liið sama eigi 
við um hina flokkana.

Forsrh. (Ólafur Thors): Ég þarf ekki miklu 
að svara hv. 1. þm. S.-M., en get að mestu látið 
mér nægja að visa til fyrri ræðu minnar. Það er 
öllum vitanlegt, að afstaða framsóknarmanna í 
þessu máli markast ekki af þvi, að þeir séu lé- 
legri sjálfstæðismenn en aðrir hv. þm. í þeirri 
merkingu orðsins, sem hér keinur til greina, 
heldur liinu, að þeir voru á móti hreytingunni 
á kjördæmaskipuninni og þess vegna á móti 
kosningum, og af þeirri ástæðu urðu þeir svo 
að vera á móti því, sem felst í þessu frv. Þetta 
er alveg tæmandi skýring á afstöðu flokksins, 
og ætti því hv. 1. þm. S.-M. ekki að vera að leit- 
ast við að villa mönnum sýn um hugarfar sitt 
og flokksins í sjálfstæðismálinu. Af þessari á- 
stæðu gat Framsfl. ekki verið með í afgreiðslu 
þál. um stjórnarskrárn., en þegar búið var að 
samþ. hana gegn atkv. framsóknarmanna, kusu 
þeir menn í n. og vildu taka þátt í störfum 
hennar einmitt vegna þess, að þeir eru ekki 
siður skeleggir í sjálfstæðismálinu en aðrir. Ég 
vissi a. m. k. um afstöðu hv. formanns Fram- 
sfl. í málinu, og eins má minna á það, að blað 
flokksins, „Timinn“, hefur hvað eftir annað ver- 
ið að nudda um það, að Sjálfstfl. væri enn að 
druslast með konung, en telja verður, að slíkt 
sé mælt fyrir munn flokksins, fyrst ekki hefur 
komið annað fram. Ég legg áherzlu á það, að 
yfirleitt hefur ekki verið farið dult með, hver 
er afstaða Framsfl. í þessu máli, þó að ræða hv. 
1. þm. S.-M. gæti gefið í skyn, að flokkurinn 
væri tregari í málinu en aðrir flokkar. En ég 
held, að ég megi fullyrða, að hv. formaður 
flokksins liefur verið einn þeirra, sem harðast 
liafa viljað fara um lausn þessa máls, og er ekki



287 Lagafrumvörp samþykkt. 288
Stjórnarskrárbrcyting (stjórnskipulag).

ástæða til annars en ætla, að flokkurinn hafi 
staðið á bak við liann í þessum efnum.

Varðandi hjálp þá, er hv. 1. þm. S.-M. sótti til 
hv. þm. Borgf., er það að segja, að það var gott, 
að hann skyldi geta leitað skjóls hjá jafngöml- 
um og mætum þm., en þetta varpar þó ekki 
neinu nýju ljósi á málið sjálft, heldur miklu 
fremur skapferli hv. 1. þm. S.-M. sjálfs.

Sigurður Kristjánsson: Hv. þm. mun vera 
kunnugt, að ég hefði viljað ganga lengra en 
gert er i þessu frv. Ég get að sönnu ekki farið 
langt út í það mál, enda hvílir á því hálfgerð 
þagnarskylda, eins og mönnum er kunnugt, að 
því er snertir orsakir þær, er til þess liggja, að 
ekki var afgreidd fullkomin lýðveldisstjómar- 
skrá á þessu þingi, eins og undirbúið var með 
störfum mþn. En í grg. er gefið í skyn, að skap- 
azt hafi ákveðnir örðugleikar, þó að þeir hafi 
reynzt misjafnlega ægilegir í augum ýmissa hv. 
þm. Ég er einn þeirra þm., sem litið hafa svo á, 
eins og hv. þm. Borgf., að fara bæri nokkuð 
djarflega að málinu, — djarflegar en ýmsir aðrir 
hafa viljað fara, — en ég vil þó gjarnan benda 
hv. þm. S.-M. á það, að hann ætti að hreinsa 
fyrir sinum eigin dyrum, áður en hann fer að 
bregða öðrum flokkum um óákveðna afstöðu, 
því að til þessa hefur ekki tekizt að fá flokk 
hans til þess að sýna ákveðinn lit í því. Þó að 
ég efist ckki um, að formaður flokksins sé skel- 
eggur í málinu og ég hafi heyrt hann tala um 
það mjög að mínu skapi, þá er víst, að flokkur- 
inn í heild lítur ekki svo á, að ráða beri því til 
lykta fyrst um sinn.

Ég er nú kominn í þann vanda að ákveða af- 
stöðu mína til þessa frv., sem gengur skemmra 
en ég hefði kosið, en ég er vanur því oftast nær 
að taka skárri kostinn af tvcimur misjöfnum, 
ef bezti kosturinn er ekki fáanlegur, og þess 
vegna mun ég greiða atkv. með frv.

Hv. 1. þm. S.-M. sór mjög fast fyrir, að það 
hefði verið borið undir flokk hans, er ákvarðað 
var að ráða stjórnarskrármálinu til lykta á þessu 
þingi og hinu næsta. Mér finnst hv. þm. full- 
ákafur i að auglýsa tregðu sína gagnvart þessu 
máli. En eins og kunnugt er, lá fyrir síðasta 
þingi þáltill. frá nokkrum framsóknarmönnum, 
þar sem lagt var til, að kosin yrði 7 manna mþn. 
til þess að endurskoða rækilega stjórnarskrá 
rikisins, og skyldi n. miða starfsemi sína við 
það, að ísland sé fullvalda ríki á traustum lýð- 
ræðis- og þingræðisgrundvelli. Við sjálfstæðis- 
menn gerðum brtt. við þáltill., og var hún samþ. 
Bar ekki annað á milli en það, að í okkar till. 
var gert ráð fyrir 5 manna n. og að n. skilaði 
áliti svo snemma, að hægt yrði að ráða málinu 
til lykta á þessu þingi. Mér sýnist því málið 
liggja ljóst fyrir. Báðir flokkarnir vilja láta 
gera ísland að sjálfstæðu lýðstjórnarríki, og 
þeir lýsa yfir þessu í kosningabaráttunni. 
Ágreiningurinn er um það eitt, hvort gera eigi 
þetta strax eða slá því á óákveðinn frest. Það 
er alrangt, þegar verið er að ásaka sjálfstæðis- 
menn um, að þeir hafi haft málið til þess að 
gylla sig við kosningar, því að í málinu var að- 
cins ágreiningur varðandi það, hvenær ætti að 
framkvæma það. Hin ásökunin, um tregðu í>jálf-

stæðismanna í málinu, er jafnfjarstæð, því að 
ef hægt cr að ásaka nokkurn flokk um tregðu 
i málinu, þá er það Framsfl. Hanii vildi ekki láta 
málinu í té styrk til þess, að það yrði leyst á 
þessu þingi. (EystJ: Vildi Sjálfstfl. það?) Já, 
og hann bauð það, en Framsfl. liafnaði þvi. Þetta 
er hægt að sanna skjallega, og ég get sagt það 
til huggunar liv. þm., að það skal verða birt.

Læt ég svo þetta nægja sem grg. fvrir mínu 
atkvæði.

Jörundur Brynjólfsson: Ég hygg, að mörgum 
hafi komið það á óvart, í livaða búningi þetta 
mál kom fram. Kosningarnar síðast liðið vor 
gáfu reyndar visbendingu um það, að fullnaðar- 
afgreiðsla málsins skyldi fást á þessu þingi og 
þá skyldi endanlega gengið frá stjórnskipunar- 
1. ríkisins. Þetta fyrirheit var gefið og er alþjóð 
kunnugt.

Þegar málið var rætt á síðasta þingi, þá töld- 
um við framsóknarmenn ekki hyggilegt að ráð- 
ast i stjórnarskrárbreyt. nema því aðeins, að 
stjórnarskráin væri jafnframt öll tekin til ræki- 
legrar endurskoðunar, bæði þau mál, sem lúta að 
þessu atriði, er hér um ræðir, og önnur, eins og 
t. d. kjördæmaskipunarmálið. En við töldum, að 
þá væri ekki hægt að gera málið svo vel úr garði 
sem þyrfti, og rökstuddum það svo, að leggja 
yrði mikla vinnu í málið, svo að hægt yrði að 
flytja það þjóðinni í slíkum búningi, að við 
væri hlítandi. Sumir töldu, þar á meðal liæstv. 
ríkisstj., að nota mætti tiinann milli þinga til 
undirbúnings málinu, en við töldum, að ekki 
mundi vinnast tími til þess, þótt ekki væri af 
öðrum ástæðum en þeirri, að þeir menn, sem 
áttu að vinna að undirbúningi þessum, mundu 
verða bundnir við kosningar. Einnig var það 
skoðun okkar, að ekki mætti hreyfa við stjórnar- 
skránni, nema þetta mál, sem frv. fjallar um, 
yrði tekið þar til meðferðar lika. En til þess að 
friða samvizku okkar og þeirra, sem likt litu 
á, var sagt, að þetta mundi verða gert á næsta 
þingi. Ég taldi, að ekki mundi vinnast tími til 
þess, og lét þess um lcið getið, að hæpið væri, 
að atburðarásin yrði slík, að liægt yrði að gera 
þetta. Um slíkt var vitanlega ekkert hægt að 
fullyrða á því stigi málanna, en þetta frv. er 
vissulega sönnun þess, að við höfum reynzt 
sannspáir. Ég verð að segja, að ég tel það illa 
farið, að gengið var inn á þá braut að hrófla 
við stjórnarskránni, án þess að það væri gert i 
samráði við alla þingflokkana. Síðan 1918 hefur 
ekkert slíkt spor verið stigið, án þess, að allir 
væru þar með í ráðum, en á síðasta þingi er 
svo breytt út af þessu. Maður er að visu nokkuð 
bundinn af því, sem fram hefur komið, og fyrir 
þá sök er ekki hægt að taka þetta mál þeim 
tökum, sem vert væri, en bað er óhætt að segja, 
að með þessu er ekkert spor stigið, sem horfi 
málinu til lausnar. Með þessari breytingu er það 
eitt unnið, að betur er liægt en áður að fara á 
bak við þjóðina. Það atriði, sem málið fjallar 
um, er líka þess eðlis, að það þarfnast ekki sér- 
staks frv. Þar mundi nægja yfirlýsing af hálfu 
þingsins, enda er það svo rækilega undirstrikað 
af hæstv. stj., livers cðlis málið er, að um leið og 
óskað er eftir þvi, að þingið samþ. frv., á að
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skipa stjórnarskrárn., sem á að gera till. unt 
fyrirkomulag á okkar æðstu stj. Það er ekki lítið 
mál, og því skiptir það mjög miklu, hvernig frá 
því verður gengið. Og ég kann þvi illa, er rofin 
er sú venja, sem viðhöfð hefur verið, þegar um 
það hefur verið að ræða að breyta stjórnar- 
skránni. Það hefur til þessa aldrei verið gert 
nema með þingrofi og kosningum, þar sem þjóð- 
inni hefur verið veittur kostur á að dæma um 
breytinguna. Nú á að gera þetta á einfaldari 
liátt. Og það sýnir, hve menn eru i rauninni 
hræddir við þessa braut., sem hér er farið út á, 
að i grg. cr það tekið fram, að með þessu sé 
ckkert fordæmi gefið um breytingar á stjórnar- 
skránni siðar meir. Það þykir ástæða til að taka 
stranglega vara fyrir því, að þetta verði gert 
aftur einhvern tíma í framtiðinni. Ég vil vona, 
að ávextir þessa máls verði ekki eins ógiftu- 
samlegir og ætla mætti af því, hvernig til þess 
er stofnað.

Það kom fram í ræðu eins hv. þm., að þetta 
mál lægi ljóst fyrir og hefði verið rætt ræki- 
lega milli þingflokkanna. Já, það er rétt, að 
þingflokkar hafa rætt það með sér, en ég veit 
ekki til, að leitað hafi verið álits míns flokks 
um það, hvernig það fyrirkomulag eigi að vera, 
sem ætlazt er til, að verði okkar æðsta stjórn- 
skipulag. Það hefur að vísu verið rætt um það, 
að stofna eigi lýðveldi, og mn það eru allir sam- 
mála, en um hitt hefur ekkert verið talað, hvert 
vald æðsti maður lýðveldisins ætti að hafa.

Mér finnst kynlegt, þcgar talað er um, að þctta 
frv. sé skýrt, því að það segir ekkert um hún- 
ing málsins, og hann finnst mér skipta mestu 
máli. — Ég skal ekki fjölyrða um, hvort þetta 
mál sé dregið inn í flokkadeilur, en vil aðeins 
segja það, að betra hefði verið við siðustu 
kosuingar, að þeir, sem hera þetta frv. fram, 
hefðu sýnt minna yfirlæti þá en þeir gerðu i 
þessu máli. Ég hygg, að framkoma þessara 
manna í málinu nú staðfesti þá skoðun fram- 
sóknarmanna, að þetta mál skyldi ekki upp tek- 
ið nema rækilega undirbúið. Ég vona, að þótt 
svona hafi tekizt til um undirbúning málsins 
nú, þá standi allir saman um lausn þess að 
lokum. En það verður að vera öllum ljóst, jafnt 
utan þings sem innan, að dragá það ekki inn 
í flokkadeilur né veitast sérstaklega að þeim 
mönnum, sem ef til vill virðast deigir, er til 
kastanna kemur. — Það eru atriði í stjórnar- 
skránni nú, sem ég get vel skilið, að menn vilji 
losna við, en þessi yfirlýsing í þessu frv., sem 
hér er um rætt, bætir ekkert úr skák, þvi að hin 
hvimleiðu ákvæði standa eftir sem áður í stjórn- 
arskránni, enda þótt þetta frv. verði samþ. — 
Ég gef ekki um að fjölyrða mikið um þetta 
mál, enda þótt ýmis atriði hafi komið fram í 
umr., seRi gefi tilefni til, að á þau sé minnzt.

Ég var mjög undrandi á ræðu hv. 3. landsk., er 
hann sagði, að Framsfl. liefði verið tregur í 
þessum málum, og vil ég visa þeim ummælum 
aftur til föðurhúsanna. Það hefur ekki staðið á 
Framsfl. að stiga mikilvæg spoi- í málum, en 
það var á allan hátt eðlilegt, að við biðum eftir 
till. frá hæstv. ríkisstj. og þeim, sem að málinu 
stóðu með henni, því að það var ekki í okkar 
verkahring að gera till. um lausn málsins. Okkur

Alþt. 1942. B. (60. löggjafarþing)-

var skákað til hliðar á síðasta Alþingi, og umr. í 
blöðum og á kosningafundum i vor voru á þá 
leið, að okkar liðsinnis væri ekki þörf. Þar að 
auki höfðum við varað við að taka málið upp 
á þessum grundvelli. í því sambandi vil ég 
benda á till. okkar til þál. á síðasta Alþingi, 
sem hv. 3. landsk. vitnaði í, en liann dró það 
af till., að við værum andvígir málinu, og það 
er misskilningur, sem ég vil hér með leiðrétta.

Ég vil geta þess, að mér finnst undarlegt að 
taka hér aukaatriði, en skilja eftir mikilvægari 
atriði, sem var frestað í vor og cr enn frestað 
að öllu leyti. Þetta frv. hér stvttir ef til vill leið- 
ina að markinu, en það er borið fram á óvið- 
felldinn hátt, og ég vil, að sleginn verði varnagli 
við, að það verði gert aftur.

Ég skal svo ekki fjölyrða um þetta frekar að 
sinni, en vona, að þetta víxlspor, sem hér hefur 
verið stigið, endurtaki sig ekki og við náum því 
marki slysalaust, sem við aliir keppum að. Að 
lokum þetta: Ég vona, að þeir menn, sem bera 
höfuðábyrgð á málum þjóðarinnar, hafi það i 
huga, að þetta mál er þjóðinni mikils virði, og 
þeir gæti meiri varúðar framvegis en þeir hafa 
gert nú.

Forsrh. (Ólafur Thors): Ræða liv. 1. þm. Árn. 
kom mér mjög á óvart. Pifnið var í stuttu máli 
það, að annars vegar i þessu máli stæði ríkisstj. 
og þeir, sem vildu ásamt henni samþ. þetta frv., 
en liins vegar hv. 1. þm. Árn. og hans flokks- 
menn, sem vildu gera sem minnst úr frv. Þessi 
liv. þm. veit vel, að eigi er hægt á þessu þingi 
að stíga fullnaðarspor í málinu. Hann veit og, að 
ekki er hægt að gera allt i einu, og einnig er 
honum kunnugt um, að allt, sem hér er gert, er 
i samræmi við vilja Framsfl. Eg skal ekki ræða 
einstök atriði i ræðu hv. 1. þm. Árn., því að þess 
gerist ekki þörf, en mér þykir leiðinlegt, ef það 
gæti litið svo út af ræðu hans og fleiri liv. þm. úr 
hans flokk, að vilji Alþ. í málinu sé annar en 
hann er í raun og veru. Eg hygg, að þessi ágrein- 
ingur, sem hér hefur komið upp, sé í raun og 
veru ágreiningur um kjördæmainálið, en ekki 
þetta mál, sem hér er til umr.

Eysteinn Jónsson: Mér finnst lilálegt að heyra 
hæstv. forsrh. gera tilraun til að slá því föstu, 
að allt i þessu máli sé gert í samræmi við vilja 
Framsfl., því að hæstv. ráðh. veit vel, að svo 
er ekki og þetta mál var ekki borið undir Fram- 
sfl„ frá því þjóðstjórn sleit störfum og þar til 
fyrir skömrnu. Enn frcmur sagði hann, að af- 
staða Framsfl. markaðist nú af kjördæmamálinu, 
og cr slíkt algerður misskilningur. Þegar stjórn- 
arflokkarnar eru húnir að afgr. kjördæmamálið, 
þá hreyta þeir uin stefnu i þessu máli frá þvi, 
sem ákveðið var 17. maí 1941. Framsfl. ætlaði að 
vera með i þvi, sem hinir flokkarnir fyrst lögðu 
til, en síðan fór samvinnan út um þúfur. Hæstv. 
forsrh. gerir sér nú miklar áhyggjur út af Fram- 
sfl. og telur hann tregari til fylgis þessu máli 
en Sjálfstfl. og reynir að láta skugga falla á 
liann, en ég held, að hæstv. ráðh. geti alveg spar- 
að sér þessar áhyggjur. Yfirlýsingar hæstv. 
forsrh. nú eru í fullu ósamræmi við yfirlýs- 
ingar hans í vor, þegar hann sagði, að Framsfl.
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væri til einskis nýtur, en Sjálfstfl. hefði forust- 
una í sjálfstæðismálinu, og líkt þessu var kom- 
izt að orði í stærsta blaði Sjálfslfl. 5. júlí í sum- 
ar. Það átti að fá fólk til að skilja, hvernig 
Framsfl. væri, — að honum væri ekki treystandi 
til neins. Sannleikurinu er sá, að sú afgreiðsla, 
sem þetta mál er að fá nú, varpar engum ljóma 
yfir núv. hæstv. ríkisstj. og þá, sem með henni 
standa að þessu frv., og það er engin hætta á, 
að nokkur skuggi falli á Frainsfl. í máiinu, þeg- 
ar hann var ekki með í þessum leik. Hæstv. 
forsrh. getur þess vegna vel sparað sér þær á- 
hyggjur, sem liann hefur af þvi. Hv. 3. landsk. 
talaði um þetta mál og gat þess, að stærsti 
flokkur þingsins, Framsfl., hefði ekki staðið sig 
þannig í þessu máli, að honum bæri að g'era 
það að umtalsefni. Það var ólijákvæinilegt fyrir 
þá, sem hlustuðu á ræðu þessa hv. þm., að skilja 
hana öðruvísi en þannig, að Sjálfstfl. væri for- 
kólfur málsins, en Framsfl. lil einskis nýtur. 
Mér finnst einkennilegt, að þeir inenn, sem ekki 
þurftu eða vildu aðstoð Framsfl. i málinu, sltuli 
tala svona. Eg skal ekki frekar gera þetta að 
umtalsefni, en það er upplýst mál, að það var 
Sjálfstfl., sem kom með till. uni, að lýðveldi 
skyldi ekki stofnað á þessu sumri, og þess vegna 
er enginn fótur fyrir því, sem mér fannst liggja 
i orðum hv. 3. landsk., að allt liafi strandað á 
Framsfl. Ef til vill liefur þetta verið óviljandi 
hjá þessum hv. þm, en ég fékk ekki skilið ræðu 
hans á annan liátt.

Það er því i fylista máta óviðeigandi að vera 
nieð dylgjur um það í garð Framsfl, að hann 
sé að tregðast við að veita þessu máli fram- 
gang og endanlega lausn. Það þarf ekki að á- 
saka Framsfl. um fylgileysi í þessu máli.

Forsrh. (Ólafur Thors): Eg vil aðeins taka það 
fram, að gefnu tilefni, að það, sem ég hef hér 
talað um afstöðu Framsfl. í þessu máli, liefur 
ekki hyggzt á neinum einkaviðtölum við forniann 
eða aðra þm. flokksins, heldur á því, sem opin- 
lierlega hefur komið frá þeim flokki i blaðagrein- 
um og á öðrum opinberum vettvangi. Ég hef 
ekki minnzt á Framsfl. í sambandi við þetta mál 
af neinni umhyggju fyrir honum, heldur af um- 
hyggju fyrir málinu. Lokaorð mín við umr. í út- 
varpinu, þær er fóru fram fyrir kosningarnar í 
sumar, voru þau, að það væri gott til þess að 
vita, að það væri þó eitt mál, sem allir flokk- 
ar væru sameinaðir um, sjálfstæðismálið, sem 
biði úrlausnar. Og það sannar bezt, að ég leit 
ekki á þetta mál sem mál eiiilivers sérstaks 
flokks, heldur mál allra flokka. Framsfl. stóð að 
því einhuga í stjórnarskrárn, að málið yrði 
leyst nú í sumar eða haust, eins og bezt sést af 
því, sem bókað er i fundarbók stjskrn. frá 11. 
júlí þ. á. Hv. þm. S.-Þ. greinir frá því, að hann 
muni vera fjarverandi um nokkurn tíma, og segir 
svo, með leyfi hæstv. forseta: „Vil þó vegna 
annarra nefndarmanna taka fram þá persónu- 
legu skoðun mína, að ég tel sjálfsagt að Ijúka 
nú i sumar eða haust sambandsslitum við Dan- 
mörku á grundvelli yfirlýsingar Alþ. 17. maí 
1941, með þeim hætti, að stofnsett verði ísl. þjóð- 
veldi, þar sem forsetinn tekur við starfi kon- 
ungs, eftir þvi sem eðli málsins ‘leyfir. Þessa

breytingu, vil ég mæla með, að þjóðin fram- 
kvæmi annað hvort með vel undirbúnum þjóð- 
fundi eða með stjórnskipunarl, sem fái fyrst 
endanlegt gildi við almenna allivgr. allra kjós- 
enda í landinu."

Nokkru síðar lætur hv. þm. Str. á stjskrnfundi 
bóka það eftir sér, sem ég skal cinnig lesa upp, 
með leyfi hæstv. forseta:

„HermJ lýsti yfir þvi, að hann væri fyrir sitt 
ieyti samþykkur bókun þeirri, er JJ kom með á 
fundi n. 11. þ. ni„ enda kunnugt um hana áður.“

Hér er það sem sagt skýrt tekið fram af tveim- 
ur foringjum Framsfl, að þeir voru þessu sam- 
þykkir. Ef það var glapræði af öðrum flokkum að 
ganga djarft til þessa máls, þá er Framsfl. sam- 
sekur. En hér er við engan að sakast, því að það 
eitt var gert, sem rétt var og sjálfsagt. Ég segi 
það veg'na málsins sjálfs, að cnginn ágreining- 
ur hafi verið í málinu, en af öðrum og óvænt- 
um viðhorfum gat ekki orðið úr því, að við legð- 
um það frv. fram, er í uppliafi var ætlazt til, 
að lagt yrði fvrir þing það, er nú situr.

Jörundur Brynjólfsson: Hæstv. forsrh. taldi, 
að ég mætti bezt vita það, að sú stjórnarskrár- 
lireyt, sem gerð yrði nú, gæti ekki öðlazt gildi 
fyrr en á næsta þingi, í hvaða búningi, scm málið 
hefði komið fram. Þetta veit ég mæta vel. En það 
snertir býsna lítið kjarna þess máls, sem við 
erum að ræða uni. Og það er áreiðanlegt, að sú 
stjórnarskrárbreyt, sem boðuð var á síðasta vori 
og vikið var að m. a. við kosningarnar, að fram- 
kvæmd yrrði á þessu þingi, átti að vera allt ann- 
ars eðlis en þessi stjórnarskrárbreyt, sem fyrir 
liggur nú, og það var gert ráð fyrir þvi, að hún 
öðlaðist gildi á næsta þingi. Mér virtist hæstv. 
ráðh. telja, að við hlytum að gera einhverja breyt. 
í þessa átt, þar sem við liefðum talið upphaf- 
lega, að það væri óhjákvæinilegt að hreyta stjórn- 
arskránni nú öðruvísi en greinir í þessu frv. 
snertandi undirbúning málsins, því að í þessu 
frv. er aðeins greiddur vegurinn að því að gera 
liina reglulegu stjórnarskrárbreyt. En ég vil 
vona, að hæstv. ráðh. gæti þess, að það, sem við 
liéldum fram í þessu efni, var, að við töldum 
óframkvæmanlegt að gera nokkra stjórnarskrár- 
breyt. öðru vísi en svo, að þau atriði yrðu tekin 
strax með við hina fyrstu stjórnarskrárbreyt., 
sem boðað var í vor, að breytt yrði nú og á næsta 
þingi, en að því yrði ekki slegið á frest, þegar 
farið væri að breyta stjskr. á annað borð, þvi 
að þær lireyt. væru liöfuðatriðin, sem breyta 
þvrfti, og allt annað væru smámunir hjá þessu. 
Eigi að síður var hnigið að því ráði hjá hæstv. 
ríkisstj. og flokkum þeim, sem að henni standa, 
að breyta stjskr. í öðru atriði. En þá var iofað, 
að á þessu þingi yrði gerð fullkomin stjórnar- 
skrárbreyt., sem yrði um stofnun Iýðveldis, og 
gengið frá skipun á æðstu stjórn landsins.

Nú liggur þetta frv. fyrir. Menn sjá, í hvaða 
liúningi það er. Það er vissulega allt annað en 
það, seni rætt var um. Það snertir i raun og veru 
ekki kjarna þessa máls. Breyt. á æðstu stjórn 
ríkisins er algerlega ógerð af hálfu þingsins 
eftir sem áður. En það má segja, að samþykkt 
þeSsa frv. greiði götu þeirra breyt. með því að 
fá umboð fyrir fram hjá þjóðinni til þessara
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breyt., svo að þingið geti gert þær með þeim skil- 
yrðum einurn, að slík breyt. verði lögð undir 
þjóðaratkvæði og þjóðin eigi þá þess kost að játa 
eða neita.

Aldrei liefur stjórnarskrá vorri verið breytt 
nteð slíkum hætti. Þessu máli hefur verið gert 
þannig öðruvísi undir höfði en nokkurri annarri 
stjórnarskrárbreyt., sem gerð hefur verið. En, 
sem betur fer, er gert ráð fyrir, að stjórnarskrár- 
breyt. verði framvegis ekki heldur gerð með 
þessu móti.

Það er ekkert við þessa stjórnarskrárbreyt., 
sem hér liggur fyrir, unnið annað en þetta, að 
það er gert mögulegt fyrir hæstv. Alþ. að gera 
þá breyt., sem það kann að koma sér saman um, 
og þjóðin hefur ekkert um þá breyt. að segja 
öðruvisi en að játa eða neita. Og eftir eðli þessa 
máls, þykir mér þetta býsna óviðfelldinn frá- 
gangur á slíku máli sem breyt. á stjórnarskrá 
ríkisins, svo að ekki sé við liaft sterkara orð. 
Upphaf 1. gr. frv. ber þetta lika greinilega með 
sér. Þar stendur svo, með leyfi hæstv. forseta:

„Þegar Aiþingi samþykkir þá breytingu á 
stjórnskipulagi Islands, sem greinir í ályktun 
þess frá 17. maí 1941, hefur sú samþykkt eins 
þings gildi sem stjórnskipunarlög, er meiri hluti 
allra kosningarbærra maíina í landinu hefur með 
leynilegri atkvæðagreiðslu samþykkt hana.“

En ég er ekki viss um, að mönnum standi á 
sama, hvernig þessi breyt. verður gerð, hvers 
konar ákvæði verða sett inn i stjórnarskrána uin 
skipan á æðstu stjórn ríkisins. Og það er eigin- 
lega allt annað fyrir þjóðina, hvort raunverulega 
er gengið til kosninga um þetta mál og þm. 
lýsa viðhorfi sínu til þess fyrir kosningar og 
kjósendur velja þingfulltrúana með tilliti til 
þess, — það er mikill munur á því, hvort málið 
liggur þannig fyrir, eða þegar komið er með 
málið samþykkt af þinginu fram fyrir þjóðina, 
hefur kannske verið samþ. í þinginu með aðeins 
meiri hluta, og svo er ekkert liægt fyrir þjóðina 
annað að gera í málinu en annaðhvort að játa 
eða neita. Þá er ekki kosið um málið, heldur 
aðeins leitað atkvgr. um það, og þjóðin á þá 
ekki annars úrkosta en annaðhvort að samþ. það 
eða fella. Og það segir sig sjálft, þegar um slíkt 
mál er að ræða, hvort það þurfa ekki að vera 
meira en litlir agnúar á afgreiðslu málsins frá 
Alþ., til þess að þjóðin neyðist til að fella málið. 
Það má svo að orði kveða, að það gæti verið í 
svo illum búningi, að meiri lil. þjóðarinnar þætti 
ekki við lilítandi, svo að ef hún ætti að greiða 
atkv. um málið eftir venjulegum reglum um 
stjórnarskrárbreyt., mundi hún liiklaust kjósa 
þingmenn eftir því, livernig hún liti á málið og 
vildi breyta búningi þess, þar sem hún liins veg- 
ar með þessu móti, sem hér er gert ráð fyrir, 
hlýtur að greiða atkvæði með því.

Hér er um mál að ræða nokkurs annars eðlis 
en venjuleg dægurmál. Hér er um frelsi þjóðar- 
innar að ræða og framtíðarstjórnskipan henn- 
ar og öryggi í æðstu málum hennar. Þetta tvennt 
er svo gerólíkt, sem mest má verða.

Það þurfti sannarlega ekki að minna mig 
á það, að þessi breyt. öðlaðist ekki gildi fyrr 
en á næsta þingi. Og þó að gefin hafi verið 
fyrirlieit um fullkomna lýðveldisstjórnarskrá,

þá er það vitað, eins og hæstv. forsrli. liefur 
játað, að þetta, sem hér liggur fyrir, er allt 
annað mál og á litið skylt við það. Það er, eins 
og ég lief lýst, borið fram á mjög sérkennilegan 
liátt og miður viðkunnanlegan. Og það er eng- 
inn kominn til að segja, hvað kann að verða 
dregið inn i þetta. Það er ekki eins og sú álykt- 
un, sem vitnað er til í frv., afmarki svo þröngt 
þá skipan, sem kann að verða á þeirri stjórn. 
Og í frv. er ekkert gert annað en að vitna til 
þessarar ályktunar, sem lítið segir annað en að 
það skuli gert, sem ályktunin fjallar um. Þess 
vegna getur maður ekkert fyrirfram vitað um 
það, í hvaða búningi þetta kann að verða. Það 
er því sitt livað að koma nú með þetta mál fram 
svona, eins og hér er gert, eða eins og við fram- 
sóknarmenn héldum fram, að gera ætti, að þetta 
mál skyldi taka í upphafi, strax er stjórnar- 
skránni yrði breytt. Það er vissulega allt annað 
mál. Kjarna málsins er nú með samþykkt þessa 
frv. eftir sem áður slegið á frest.

Hæstv. forsrh. sagði, eins og rétt er, að við 
framsóknarmenn hefðum staðið með málinu og 
fulltrúar Framsfl. í þeirri n., sem málið hafði 
til undirbúnings, hefðu lýst því yfir, að þeir 
vildu fylgja því. Það veit ég vel, og á því stendur 
ekki. Þar látum við málefnið fullkomlega njóta 
þess, livers eðlis það er. Og þó að við séum óá- 
nægðir með það, hvernig það er tekið upp, þá, 
eftir að búið er að taka það upp, dettur okkur 
ekki í liug annað en að greiða götu þess til fulln- 
aðarúrslita, eftir því sem við frekast getum. Það 
er þessi samþykkt af okkar hálfu, sem fyrir 
liggur. Og það er allt annað mál heldur en hitt, 
að við værum samþykkir því að taka það upp í 
fyrstu, eins og gert var. Þessi þáttur stjórnar- 
skrárinnar var ekki tekinn upp í fyrstu til endur- 
skoðunar, eins og við vildum láta gera, heldur 
minni atriði, sem eru dægurmál, sem eru hrein- 
asti liégómi, borið saman við þetta mál. Það 
liefur sem sé verið farið alveg öfugt að hlutun- 
um í þessu máli. Það liefur aldrei, eins og hæstv. 
forsrli. sagði, verið ágreiningur um stofnun lýð- 
veldis á íslandi. En það á ekkert skylt við þessi 
vinnubrögð, sem höfð eru nú á málinu. Og mér 
finnst hæstv. forsrh. gera of lítið sjálfur úr sín- 
uin eigin orðum og yfirlýsingum, sem liann lief- 
ur við haft i þessu máli, ef hann ætlast til þess, 
að þjóðin og hv. þm., þó að í andstöðuflokki séu, 
leggi mjög lítið upp úr þvi. Það gera menn vissu- 
lega ekki. Menn ætlast fyrst og fremst til þess, 
að slíkar yfirlýsingar séu sagðar í fullri einlægni 
og af ráðnum bug og með þeirri vissu, að við 
þær yfirlýsingar verði staðið og á þeim tíma, 
sem um liefur verið talað. Nú vil ég ekki ásaka 
bæstv. ráðli. um það, þó að það kunni að bregö- 
ast. Og þó að lionum þyki það á skorta hjá mér, 
að ég tali ekki nógu ljóst um einstök atriði, þá 
verður liann að virða mér til vorkunnar, að ég 
get ekki farið grcinilega út í einstök atriði, og 
má hann gerst vita, að þar um er ég og fleiri hv. 
þin. nokkuð bundnir, að því er snertir þetta mál. 
Og ég iiygg, að það mundi ekki horfa til góðs 
fyrir okkur að draga slíkt inn í unir. eða verða 
til neins ávinnings fyrir þjóðina sjálfa.

Ég hirði svo ekki að fjölyrða frekar um þetta. 
Mér skilst, að búið sé að semja um afgreiðslu
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þessa máls í einhverri mj'nd, en ég held, að }>að 
væri vel þess vert að ganga að einhverju leyti 
betur frá 1. gr. frv., svo að hún sé ekki alveg 
eins ótakmörkuð. Það væri hægt að setja eitt- 
hvert frekara ákvæði, sem snertir efnishlið máls- 
ins, í 1. gr., þvi að, svo framarlega sem hægt er 
að heimfæra undír hana, að hún snerti æðstu 
stjórn okkar mála, þá eru þar engin takmörk 
sett.

Pálmi Hannesson: Herra forseti. Nú, þegar 
þetta mál er sett fram hér í d., fer ekki hjá því, 
að okkur, sem höfum setið liér á undanförnum 
þingum, verði liugsað til hinna fyrri funda. Þeg- 
ar þessi mál, sem lúta á cinn eða annan hátt 
að fullveldi íslands, eru rædd hér á þingi, minn- 
ist ég fyrst og fremst dagsins 10. apríl 1940, 
þegar þingið tók það skref að flytja æðsta vald í 
málefnum ríkisins inn i þetta land. Ég minnist 
jafnframt 17. maí 1941, þegar enn þá var stigið 
spor í fullveldisáttina. A þeim fundum hvíldi 
virðuleiki yfir þessum sal, hátíðlciki og ein- 
hugur. Nú er engu slíku hér til að dreifa. Hvers 
vegna? Af því að hér ræðir ekki um fullveldis- 
mál, sjálfstæðismál, heldur aðeins leið til þess að 
komast að því marki, leið, sem þó færir okkur 
ekki nær markinu. Hér ræðir ekki um fullveldis- 
mál, heldur aðeins, hvernig halda skuli áfram til 
næsta áfanga, sem ef til vill gæti leitt að enda- 
markinu. Ég skil þetta frv. þannig, að hæstv. 
ríkisstj. og alþm., sem að henni standa, vilji með 
frv. gera nokkurs konar þvott á sjálfum sér og 
telji það nauðsynlegt, eins og málefni stóðu til. 
Okkur er öllum kunnugt, að við síðustu kosn- 
ingar var það mjög dregið fram af stuðnings- 
mönnum hæstv. stj., að nú á þessu þingi, sem við 
sitjum hér, yrði endanlega gengið frá fullveldis- 
málum þjóðarinnar, eins og það var sagt, að í 
haust mundi fáni hins fullvalda Islands blakta 
yfir landinu undir forustu Sjálfstfi. Það var 
sagt, að einmitt nú væri sérstakt tækifæri til 
að stíga þetta síðasta skref í sjálfstæðismálinu. 
Aldrei hef ég fengið upplj’-st, í hverju það tæki- 
færi fólst, en ég leit svo á, að hæstv. stj. og 
þeir, sem í henni voru, vissu það hetur en við 
liinir. Mönnum er minnisstætt, hvernig forsíða 
Morgunblaðsins var á kjördaginn í vor. Þar gat 
að lila ungan mann með fánann í hendi á sjálf- 
um Þingvöllum, þar á hak við brynjaðir víkingar, 
prestar og biskupar með hagal og mitur, og á 
bak við þá þjóðin öll undir forustu Sjálfstfl. Ég 
leit á þetta, eins og fleiri, með sársauka, eins 
og þegar einn flokkur setur islenzka fánann á 
kosningabíla sína, hvenær sem kosið er. Mér 
fannst, að verið væri að taka hjartfólgnasta mál 
þjóðarinnar og gera það að flokksmáli. Hjá 
þessum flokki gætti mikils yfirlætis við síðustu 
kosningar, því er ekki að neita. Nú er þetta með 
öðrum hætti. Eg hygg, að öllum, sem væntu sér 
nokkurra framkvæmda í þessu máli, þyki nú 
sem gefnir séu stcinar fyrir hrauð. Hér er ekki 
í minni vitund um sjálfstæðismál að ræða, og 
ég hygg, að þjóðin muni líta á einn veg á það. 
Það er að líkindum, að þessi leið, sem kemur 
fram í frv. stj., sé, eins og ég sagði áðan, nokkur 
forsögn um, hvernig eigi að framkvæma sam- 
þykkt Alþ. 17. maí 1941. Það á að gera það með

þcim hætti að fara ckki venjulega leið, þegar 
um breyt. á stjórnarskrá er að ræða, heldur á 
að gefa þinginu vald til að breyta þessu svo, 
að málið verði á eftir lagl undir þjóðaratkvæði. 
Mér finnst, eins og ég sagði áðan, að með þessu 
sé ckki gengið sérlega langt til liins síðasta 
áfanga í þessu máli. Ég get ekki komizt hjá þvi, 
að mér finnst málinu vera sýnd r.okkur lítils- 
virðing, að það skuli ekki eiga að sæta sömu 
meðferð og aðrar stjórnarskrárhreytingar. Síð- 
ast segir í þessu frv. stj., að aðeins þurfi meiri 
hl. allra kosningarbærra manna í landinu að 
greiða því atkv., til þess að það öðlist gildi. í 
raun og veru finnst mér, að gera ætti þá kröfu, 
þcgar um fullveldismálið sjálft er að ræða, að 
með því yrðu að vera 80—90, já jafnvel 100%. 
Ég hcr ckki það vantraust til þjóðarinnar, að ég 
lialdi, að standa muni á jáyrði hennar um þetta 
mál, en mér finnst, að það sé eins og fram komi 
vantraust í því, að aðeins cr krafizt einfalds 
meiri lil. um málið, til þess að það komist fram.

Nú efast ég ekki um, að hæstv. stj. hefði vilj- 
að fara lengra í þessu máli en hér kcmur fram. 
Hún talar um óvænt viðhorf, sem öllum er kunn- 
ugt um og hcfur verið upplýst, að stafi af er- 
lendum áhrifum. Ég spyr nú hæstv. forsrh., hvort 
hann hafi ekki gert néina athugun fyrir fram, 
hvort fyrir hendi væru liindranir cða óvænt 
viðhorf, scm gætu hindrað framgang þessa máls. 
A. m. k. má scgja, að ckki hafi verið of mikið 
lagt til í till. framsóknarmanna á síðasta þingi, 
að málið fengi meiri undirhúning en það hefur 
fengið.

Mér er ljóst, að tvær leiðir voru fyrir hæstv. 
stj. Önnur var sú að spyrja Pétur og Pál, hvað 
við mættum gera í málinu og fara eftir því. Hin 
var sú að spyrja engan og fara svo sínu fram, 
hvað sem aðrir segðu. En ef átti að fara þá 
leið, að beygja sig, ef mótmæli kæmu fram, þá 
átti vitanlega að kanna fyrir fram, hvort um 
mótstöðu væri að ræða. Þetta virðist inér, að 
hæstv. stj. liefði verið rétt og skylt að gera. Ég 
er þess vegna þeirrar skoðunar, að miklu betra 
liefði verið fyrir málið í lieild, fyrir okkur, sem 
sitjum á þingi, og fyrir þjóðina, að hreyfa ekki 
inálinu á þessu þingi en að láta það koma fram 
i því formi, sem það hefur nú.

Það liefur verið talað um, að aðrar hraðleiðir 
hafi vcrið hornar fram í þessu máli. Mér er 
það ekki kunnugt, og slíkt liefur ekki verið lagt 
fyrir mig, Ég segi fyrir mína parta, að ég á erfitt 
með að sætta mig við þessa afgreiðslu eftir öll 
breiðmælin, sem viðhöfð hafa verið í þessu máli, 
og glaður hefði ég tekið til athuguiiar hraðari 
leið, ef fram liefði komið, en ég tel, að heppi- 
legra liefði verið og sársaukaminna að lireyfa 
nialinu ckki nú cn að koma fram mcð það á 
þann hátt, sem liér cr gert.

Sigurður Kristjánsson: Það er aðeins stutt 
atlis., sein ég þarf að gera.

Hv. 1. þm. Árn. sagði liér í fyrri ræðu sinni, 
að liann vísaði til föðurliúsanna þeim ummæl- 
um minum, að Framsfl. hcfði sýnt tregðu í þessu 
stjórnarskrármáli. Ég ætla ekki að deila við 
þann góða mann um þetta, en legg það hara 
undir dóin þeirra, sem orð okkar heyra, því að
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fyrir þessu liggja glöggar sannanir, og hef ég 
hér vitnað í eina. Ég lief lcsið hér upp þáltill. 
nokkurra framsóknarmanna, þar á meðal hans, 
frá siðasta þingi, þar sem þeir, að ég ætla, i um- 
hoði flokksins, flytja þá till, sem ég las upp, að 
skipa 5 manna n. til þess að endurskoða ræki- 
lega stjórnarskrá ríkisins. Þetta átti að vera 
mþn, og átti ekki að setja henni nein takmörk 
um, hvenær hún skilaði áliti sínu, það gat verið 
eftir eitt ár, og það gat verið eftir 10 ár, allt 
eftir atvikum. Nokkrir sjálfstæðismenn, þar á 
meðal ég, fluttum hrtt, sem ég gat líka um, að 
5 manna mþn. skyldi skipuð til að vinna þetta 
sama verk, og skvldi hún skila áliti sínu nógu 
snemma til þess, að málið gæti fengizt allt af- 
gr. fyrir næsta þing. Nú har ekki á milli nema 
tímatakmarkið. Við vildum láta undirhúa málið 
það fljótt, að því yrði endanlega lokið fyrir 
næsta þing, sem er þctta þing, svo að þá væri 
hægt að samþ. lýðveldisstjórnarskrána, en fram- 
sóknarmenn, sem hafa þar sjálfsagt ekki haft á 
hak við sig vilja allra flokkshræðra sinna, en 
þó meiri hl, vildu, að það væri alveg óbundið, 
hvenær n. skilaði áliti og hvenær málið fengi 
fullnaðarsamþykki. Ég ætla, að allir muni skilja, 
að þeir, sem vilja fá málið afgr. fyrir ákveðinn 
tíma, hafa verið hvatamenn að málinu, en hinir 
a. m. k. tregari, sem vildu ekkert ákveða um, 
hvað lengi afgreiðsla málsins mætti dragast. Ég 
sé svo ekki ástæðu til að deila frekar um þetta. 
Þetta virðist liggja glöggt fyrir, þó að hv. 1. 
þm. Árn. hafi á þessu annan skilning, og undrar 
mig það mjög, af því að liann er vanur að geta 
brotið til mergjar jafneinfalt mál og þetta.

Hv. 1. þm. S.-M. lagði cnn áherzlu á, að Sjálf- 
stfl. hefði haft þetta mál sér til áróðurs við 
síðustu kosningar. Ég hef ekki orðið var við 
þetta, en mér sagði annar frambjóðandi Sjálf- 
stfl. í hans kjördæmi, að þeir hefðu alls ekki 
minnzt á þetta mál á kosningafundunum þar. 
Það er því bersýnilegt, að hann hefur þetta eftir 
annarra sögusögn, því að í hans kjördæmi hefur 
þetta alls ekki komið fram. Ég Iield, að þessi 
hv. þm. sé hér ekki viðstaddur, en ég þarf þó 
að svara öðru atriði í ræðu hans. Hann segir, 
að Sjálfstfl. hafi ekki sent Framsfl. tilmæli um 
að vera með því að samþ. Iýðveldisstjórnarskrá 
á þessu þingi. Mig undrar mjög, að hv. þm. skuli 
segja slikt, þvi að þingfl. sjálfstæðismanna sendi 
hv. þm. Str. tilmæli um, að I'ramsfl. stæði að 
því með öðrum þingfl, að á þessu þingi yrði 
samþ. lýðveldisstjórnarskrá, og bað um, að ef 
flokkurinn vildi fara einliverja aðra lcið, þá 
styngi hann upp á þvi, en flokkurinn vildi hvorki 
samþ. þessa leið né stinga upp á öðru. Ég hef 
heyrt og veit, að það lilýtur svo að vera, að cin- 
hverjir í þingfl. framsóknarmanna hafi verið á 
öðru máli, en þetta hafi orðið ofan á. Ég vildi 
ekki láta hjá líða að leiðrétta þetta, þvi að ég 
vildi ekki láta standa ómótmælta slíka stað- 
hæfingu, sem er alveg ósönn.

Það var upphaflega ekkert fleira, sem ég ætl- 
aði að segja, þó að ég gæti sagt margt fleira til 
stuðnings þvi, að Framsfl. hefur verið seinlátari 
í þessu máli en við sjálfstæðismenn, en við höf- 
um aldrei ætlað að nota það sem deiluatriði milli 
flokka. En undarlegt þykir mér að heyra, þegar

hv. 2. þm. Skagf. setur það aðallega út á þetta 
mál, scin hér liggur fyrir, að það sé of auðvelt 
að fá það samþ. með þjóðaratkvæðagr. Mér 
skilst, að hann ætli sér að vera á móti þessu 
stjórnarskrárfrv. En það cr þó ljóst, að það er 
spor í rétta átt, en má vera, að hann liafi aðra 
skoðun á því. En það undrar mig mjög, að hann 
skuli sérstaklega setja það út á frv, að það sé 
gert of auðvelt að fá það samþ. með þjóðarat- 
kvæðagreiðslu.

Skúli Guðmundsson: Það hefur þegar nokkuð 
vcrið vitnað í ummæli, sem komið liafa frá Sjálf- 
stfl. i ræðu og riti um þetta mál. Ég ætla ekki 
mörgu þar við að bæta. En svo langt var g'engið 
af sjálfstæðismönnum fvrir siðustu kosningar, 
að þvi var haldið fram, ekki einu sinni, heldur 
oft, í aðalblaði þeirra, að ef kjósendur veittu 
Framsfl. stöðvunarvald, þá væri víst, að þetta 
mikla mál fengi ekki fullnaðarafgreiðslu á þessu 
ári. Því væri það, að hver sá, er léði Framsfl. 
fylgi við kosningarnar 5. júlí, væri að bregðast 
skyldum við sjálfan sig og þjóðina i sjálfstæðis- 
málinu. Hv. 3. landsk. var hér að vitna i þáltill, 
sem nokkrir framsóknarmenn fluttu á siðasta 
þingi um skipun mþn. til að undirbúa breyt. á 
stjórnarskránni, en í þeirri t.ill. kom fram sú 
stefna, sem Framsfl. vildi þá laka upp í málinu. 
Þetta vildi hv. þm. telja sönnun þess, að Fram- 
sfl. liefði verið dragbítur í þessu máli. En liæstv. 
forsrh. hefur nú, þegar hann las upp úr gerða- 
bók mþn. í stjórnarskrármálinu, sannað, að full- 
trúar Frainsfl. ætluðu að vera með þeirri af- 
greiðslu málsins, sein stjórnarfl. höfðu boðað, 
fyrst á annað borð var búið að taka málið upp 
á þennan hátt. Annar þeirra, liv. þm. Str, hafði 
þó sérstaklega áður verið á rnóti því, að málið 
væri tekið upp á þennan hátt, sem stjórnar- 
flokkarnir gerðu á Alþ. i vor með þeirri brtt, 
sem þeir fluttu við þáltill. okkar framsóknar- 
manna, en þrátt fvrir það lýsti hann því yfir 
og báðir fulltrúar Framsfl. í stjórnarskrárn, að 
þeir inundu fvlgja málinu, eins og kemur fram 
í þcim bókunum, sem liér hafa verið upp lesnar, 
til þess að samkomulag gæti orðið um málið. 
Þetta gerðu fulltrúar Framsfl. vegna þess, að 
þeir sáu, að það gat orðið málinu hættulegt, ef 
klofningur befði orðið um það við þá afgreiðslu, 
sem boðuð bafði verið af þeim flokkum, sem 
stóðu að liæstv. stj. Það er því langt frá og 
síður en svo, að nokkuð hafi staðið á Framsfl. 
í þessu ináli. Stj. liefur aldrei lagt fyrir flokk- 
ana neina till. um þá afgreiðslu málsins að 
þessu sinni, sem hún og liennar flokkur og mál- 
gögn lýstu yfir, að þeir mundu beita sér fyrir. 
Sú till, sem hv. 3. landsk. var að tala um i sið- 
ustu ræðu sinni, að hefði verið send Framsfl, 
var alls ekki um það, sem boðað hafði verið af 
stj. og hennar flokkum. Það átti að visu að 
samþ. einhverja stjórnarskrárbreyt, en sá bögg- 
ull fylgdi skammrifi, að hún átti ckki að öðlast 
gildi á sama liátt og venja er um stjórnarskrár- 
breyt. Og þar sem um annað var að ræða, bjarg- 
ar það að engu leyti hæstv. stj. og Sjálfstfl, þó 
að hv. 3. landsk. sé að reyna, með ósönnum full- 
yrðingum um þetta mál, að láta lita svo út, að 
staðið hafi á Framsfl. og liann hafi ekki viljað
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taka ákveðna afstöðu i málinu. Hann tók full- 
komlega ákveðna afstöðu, eins og hæstv. fors- 
rh. hefur sannað með upplestri úr gerðabók 
mþn. í stjórnarskrármálinu.

Ég get ekki komizt hjá, fyrst ég kvadtli mér 
hljóðs, að víkja nokkrum orðum a'ð framkomu 
hæstv. stj., og þá fvrst og fremst liæstv. forsrh., 
í þessu máli.

Hann lýsir sjálfur vfir í vor og lætur blöð 
sin, ekki einnu sinni, heldur mörgum sinnum, 
lýsa því yfir, að Sjálfstfl. muni beita sér fyrir 
því, að lýðveldisstjórnarskrá verði samþ. á þessu 
þingi og lýðveldi stofnað á íslandi á þessu ári. 
Niðurstaðan hjá liæstv. ríkisstj. er hins vegar 
allt önnur, eins og nú cr komið á daginn. Hæstv. 
ríkisstj. leggur fram frv. aðeins til málamynda, 
sem alls ekki felur í sér lausn sjálfstæðismáls- 
ins á þessu þingi, eins og hæstv. ríkisstj. og 
flokkur hennar hafði þó liátíðlega lofað. Við 
alþm. erum nú ýmsu vanir af þessuin hæslv. 
forsrli., þó að liann liafi ekki lengi skipað for- 
sætið í ríkisstjórninni. Ég held varla, að það 
hefði getað komið fyrir annars staðar í verökl- 
inni en hér á landi undir stjórn Sjálfstfl., að 
forsrh. gæfi slíliar yfirlýsingar i langstærsta 
máli þjóðarinnar, hætti nokkrum vikum síðar 
við að framkvæma það, sem harin hafði lofað 
þjóð sinni, en sæti eftir sem áður í ráðherrastóli, 
eins og ekkert hefði í skorizt. Eg býst ekki við, 
að nokkur þjóð hafi forsrli., scm metur orð sín 
svo lítils. Það er raunalegt, að þjóð okkar skuli 
búa við slíkt. Finnst mönnum slik framkoma 
vera fallin til þess að auka virðingu fyrir Alþ. 
og ríkisstj.? Og vilja menn athuga það, livernig 
þessi málsmeðferð h.æstv. ríkisstj. muni líta út 
i augum annarra þjóða, sem fylgjast greinilega 
með framkomu okkar nú í þessu máli sem öðr- 
um? Hlýtur þeim ekki að lítast svo á, að ís- 
lendingum sé ekki mikil alvara með þetta mál, 
fyrst sjálfur forsrli. landsins litur svo smáum 
augum á málið, að hann sér enga ástæðu til að 
víkja úr því sæti, er hann nú skipar, þótt hann 
liafi algerlega gefizt upp á að framkvæma það, 
sem hann lofaði þjóðinni og lýsti yfir, að hann 
ætlaði að gera þegar á þessu þingi?

íslenzku þjóðinni er alvara mcð þetta mál, — 
það er áreiðanlegt. Þess vegna er raunalegt, að 
þjóð okkar skuli húa við ríkisstj., sem virðir svo 
lítils yfirlýsingar sínar í þessu stóra máli sem 
raun ber vitni um.

Forsrh. (Ólafur Thors): Ég þarf ekki miklu að 
svara þessum ræðum, sem hér hafa verið fluttar. 
Eg sé, að Framsfl. vill gjarnan stofna til mikilla 
umr. um þetta mál. En þær eru ekki að sama 
skapi innihaldsríkar. Hv. 1. þm. Árn. fjargviðr- 
aðist mikið yfir því, að kjósendurnir í landinu 
fengju ekki að vita nú liið endanlega form, sem 
haft yrði á afgreiðslu sjálfstæðismálsins, þegar 
endanlcga verður gengið frá þvi. Framsfl. hefur 
nú lýst þvi vfir, að það þurfi engar kosningar 
til þess að leysa þetta mál, heldur nægi einföld 
saniþykkt Alþ., og þá sé málið leyst. Svona rök 
eru ekki samboðin svo mikilsverðu máli sem 
sjálfstæðismálinu.

Ég held, að það hafi eltki verið mikið í ræðu 
liv. 2. þm. Skagf., sem gefi tilefni til andsvara

fram yfir þær aths., sem cg lief þegar gert við 
ræður annarra hv. flokkshræðra hans hér i dag. 
Allar röksemdir þeirra stangast, og ekkert verður 
eftir annað en óvild gagnvart málinu og ekkert 
annað spursmál í sambandi við það annað en 
það, hvort Framsfl. vill fyrir opnum dyrum 
beita sér gegn lausn sjálfstæðismálsins. Ég við- 
urkenni, að ríkisstj. hefur ekki spurt fyrir fram 
um það, livað gera ætti i þessu máli, af þeim 
ástæðum, að okkur þótti orka tvimælis, livort 
slík fyrirspurn yrði til þess að greiða götu máls- 
ins eða torvelda það.

Hv. 2. þm. Skagf. lýsti yfir, að sér þætti rétt, 
að 100% atkvæða kosningarbærra manna þyrfti 
til þess að leysa þetta mál. Og ég veit, að Danir 
mundu taka undir þessa uppástungu með honum.

Hv. þm. V.-Húnv. veit vel um hin nýju við- 
horf í þessu máli og þau öfl., sem liér eru að 
verki. Og þó að hann sé meira fyrir að sýnast 
heldur en að reynast vel, þá efast ég um, að 
liann hefði þorað eða haft svo litla ábyrgðar- 
tilfinningu, að hann liefði beitt sér fvrir ann- 
arri lausn á sjálfstæðismálinu nú cn Sjálfstfl. 
Og þegar hann er með grátstaf í kverkunum yfir 
þessu öllu og yfir þvi, að ég skuli ekki hafa 
viljað segja af mér út af þessu máli, þá cru 
það krókódílstár, sem hann fellir um það í þcssu 
máli, sem engum hv. þm. eru sæmandi í þessu 
máli, ekki heldur honum. Eg bendi honum á, að 
sú lausn, sem hér er borin fram, ber með sér 
möguleikana fyrir hann, ef hann kemst að sem 
þin., og aðra hv. þm. til þess að stiga hið endan- 
lega spor á næstu þingum, ef þeir liafa mann- 
dóm til þess. Og ég hef lýst yfir, að Sjálfstfl. 
mun bcita sér fyrir því, að lýðveldi verði stofn- 
að á þessu ári. En vegna hinna nýju viðhorfa 
i þessu máli, tel ég hæpið, að þær tilraunir beri 
árangur.

Ég cndurtck þá yfirlýsingu, að Sjálfstfl. mun 
beita sér fyrir þvi, en ég fer ekki dult með 
það, að vegna hinna nýju viðhorfa er liæpið, 
hvort þetta er hægt, þvi að hvorki ég eða liv. 
þm. V.-Húnv. né aðrir geta neitt um það full- 
yrt. En flokkur liv. þm. V.-Húnv. telui- ekki um 
annað að ræða en að ríkisstj. sitji áfram og að 
betri ríkisstj. verði nú ekki hægt að fá. Og um 
það er ég sammála Framsfl.

Jörundur Brynjólfsson: Hv. 3. landsk. þm. veik 
að því, að við framsóknarmenn hefðum verið 
eitthvað tregari í þessu máli heldur en sjálf- 
stæðismenn, að við skyldum ekki fallast á þeirra 
leið í málinu, og sagði, að eftir till. framsóltn- 
armanna um skipun n. til að athuga málið hefði 
ekki verið til tekið, livenær störfum þeirrar n. 
skyldi verða lokið. En þar var svo til tekið, að 
fulltrúai- annarra flokka ættu þar einnig sæti, 
svo að það hefði verið liægt að liafa samtök um 
að hafa áhrif á að liraða þcssu máli i n., ef 
þeim flokkum hefði þótt í framrni haft seinlæti 
i málinu.

En ég vil liins vegar spyrja hv. 3. landsk. þm.: 
Hvar ber þetta frv. það með sér, að það eigi að 
flýta þessum störfum? Hv. 3. landsk. þm. sagði, 
að ekkert hefði verið tekið fram um það í till. 
okkar, hvort það ætti að vera eftir eitt ár, sem 
n, hefði lokið störfum, eða hvort það hefði
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kannske átt að vera eftir 10 ár, að n. hefði gert 
það. En hvar stendur það í þessu frv., hvenær 
þetta skuli vera gert? Þar stendur ekkert annað 
um timann en að þegar Alþ. samþ. þá breyt. á 
stjórnarskrá íslands o. s. frv. Mér finnst siður 
en svo, að mcð þessu sé nokkuð ákvarðað um 
það, hvcnær þetta sé gert. Og það skil ég mæta 
vel, að ekki sé auðvelt að gcra nú. En þá eiga 
menn ekki heldur að vera með svigurmæli út af 
sama máli um það, að í till. okkar framsóknar- 
rnanna hafi ekkert staðið um það, livenær þetta 
skuli gert. En hann og flokkur lians hafa til 
tekið það, að þetta skuli gert á þessu þingi. Nú 
ætlar það að bregðast. Það færi ég ekki þeim til 
tekna. Þeir hafa verið full skjótráðir i þvi að 
fullyrða um þetta. Ég efast ekki um vilja liv. 3. 
landsk. þm. i þessu máli. Og mér finnst, að við 
getum alveg sparað okkur það að gruna hvor 
annan um nokkra græsku í þessu máli. Þess 
vegna fer ég ekki lengra út í það.

En annað atriði i ræðu hans vil ég minnast 
á, vegna þess að það hlýtur að valda misskiln- 
ingi, ef það er ekki leiðrétt. Hann tclur, að okkur 
framsóknarmönnum hafi staðið til boða að sam- 
þ. fullkomna stjórnarskrá um lýðveldi og liún 
hefði sitt fulla gildi. Þetta er fjarri öllu lagi. 
Það liafa að vísu komið fram uppástungur um 
það að undirbúa þetta mál, en svo ætti að ganga 
frá formshlið málsins, þegar stjskr. öðlaðist 
gildi. En sá böggull fylgdi skammrifi, að það 
átti að slá þessu máli á frest um ótiltekinn tima. 
Þegar Alþ. sæi sér fært, þá skyldi það öðlast 
gildi. En ég vil spyrja: Hvað stóðum við þá nær 
afgreiðslu málsins? Er nú víst, að okkur heri 
svo mikið á milli í þessu efni? Ég kann þess 
vegna illa við, að hv. 3. landsk. þm. sé á þessum 
grundvelli að revna í ummælum sínum að saka 
okkur framsóknarmenn um það, að við séum 
eitthvað tregari í þessu máli lieldur en sjálf- 
stæðismenn. Það er síður en svo, að ég óski 
þess. Þegar ákvörðun verður tekin um þetta mál, 
og ef þá reynir á karlmennsku, þá get ég búizt 
við, að aðrir verði engu síður og jafnvel fullt 
svo vambsíðir um það að stíga það spor sem við 
framsóknarmenn.

Ég vil svo aðeins segja það við hæstv. forsrh., 
út af þvi, sem hann sagði síðast, að mér þykir, 
að á skammri stundu hafi skipazt veður í lofti. 
Fyrir stuttu taldi hann, að við framsóknarmenn 
mundum ekki vera ófúsir á að gera það, sem 
gagnlegt væri í þessu máli. En nú segir hann, að 
það lýsi ekki öðru en tregðu hjá okkur, að við 
gerum þessar aths. við þetta mál og við ætlum 
að tregðast við að gera eitthvað í þessu máli. 
Þetta þykir mér illa mælt og ómaklega. Frá 
okkar hálfu liggur ekkert fyrir annað í því efni 
en að við munum fylgja málinu fram til sigurs 
eftir þeim leiðum, sem vænlegastar eru og þjóð- 
inni megi að gagni verða. Þess vcgna vil ég nú 
vona, að það verði ekki endurtekin þrásinnis 
þau ummæli um það, að menn muni ekki gjarnan 
vilja koma þessu máli scm fyrst í höfn.

Sigurður Krist jánsson: Það er aðeins stutt 
aths. út af því, sem hv. 1. þm. Arn. sagði liér 
um ummæli mín. Sá liv. þm. vill láta líta svo 
út sem ástæður séu þær sömu nú eins og voru.

þegar fyrir síðasta þingi voru þáltill. þær, sem 
ég vitnaði i. Þetta veit hv. þm., að er ekki rétt. 
(JörB: Ég sagði það ekki heldur.) Hann veit, að 
þeir örðugleikar, sem hafa skapazt á afgreiðslu 
málsins nú, voru þá ekki þekktir. Og sá vilji 
Framsfl. að láta þess alveg ógetið, livenær málið 
skyldi afgreiðast, þegar þessar þáltill. voru á 
ferðinni gegnum síðasta þing, skapaðist þess 
vegna alls ekki af þeim örðugleikum, sem nú 
eru fram koinnir. Og að sjálfsögðu veit þessi 
hv. þm. það, að það stafar eingöngu af þeim, að 
Sjálfstfl. hefur neyðzt til þess að slá þennan 
varnagla, scm sleginn er í þessu frv., og þá, 
sem slegnir voru í orðsendingu Sjálfstfl. til 
Framsfl. En það stendur enn óhaggað, að Fram- 
sfl. vildi livorki ganga inn á að standa með öðr- 
um flokkum að þvi að samþ. lýðveldisstjórnar- 
skrána á þessu þingi með því að hafa það óá- 
kveðið, hvenær lokasamþykkt kæmi á hana, né 
heldur stinga upp á neinu öðru.

Pálmi Hannesson: Herra forseti. Hæstv. for- 
srh. sagði, að hæði fyrrv. og núv. ríkisstj. liefði 
þótt orka tvímælis, að rétt væri að spyrja aðra 
um þær leiðir, sem farnar væru í sjálfstæðis- 
málinu. Ég vil taka það fram, að þessi núv. 
hæstv. rikisstj. lók það upp lijá sér að flytja 
þetta mál liér til þess að bera það fram til sig- 
urs. lig held því frain, að um tvær leiðir hafi 
verið að velja, annars vegar að spyrja hvorki 
kóng né prest, og afleiðingin af því gat ekki 
verið nema ein, að halda sitt strik, þó að Pétur 
eða Páll segði nei. Hin var að prófa ísinn og 
aka svo seglum eftir þeim vindi, sem blési i 
þeim efnum. En liæstv. forsrh. hefur farið þá 
leið að spyrja enga, en láta svo undan síga, 
þegar aths. komu fram. Þetta tel ég, að hafi 
verið óheppilegt. Það er nokkuð djúpt gróið í 
okkar vitund, að menn þurfi að vita fótum sín- 
um forráð, en það hefur ekki verið gert hér.

Hæstv. forsrh. lét sér sæma að víkja að þvi, 
að ég mundi vilja reka erindi Dana, og vitn- 
aði í það, sem ég hafði sagt, að mér þætti lieldur 
lítið að láta þurfa aðeins einfaldan meiri hl. 
við þjóðaratkvgr. til þess að samþ. þetta mál. 
En þegar hann talar um dansklund, gæti manni 
orðið fvrir að hugsa, að kannske helmingur þessa 
liæstv. ráðli. mundi vera á móti þessu máli, en 
lielmingurinn með.

Skúli Guðmundsson: Hæstv. forsrli. sagði, að 
ef þetta frv. væri sainþ., þá væri mögulegt að 
ganga til fulls frá lýðveldismyndun á næsta 
þingi. En þetta cr ekki alveg rétt, því að til 
þess, að þær samþykktir nái gildi, þá er eftir 
að láta fara fram þjóðaratkvgr. um málið. Það 
getur vel verið, að hæstv. ríkisstj. og hennar 
flokkur ætli nú, eftir að horfið liefur verið frú 
þvi, sem yfir var lýst af ríkisstj. fyrir síðustu 
kosningar um afgreiðslu þessa máls, að fitja 
upp á því aftur fyrir haustkosningarnar og segja 
þjóðinni, að undir forustu Sjálfstfl. muni málið 
verða endanlega afgreitt á því þingi, sem vænt- 
anlega keiuur saman fvrri partinn í nóvember 
í haust. En þá verður það nóttúrlega að fylgja 
með, að þjóðin, í viðbót við það að fara út í 
almennar alþingiskosningar um veturnætur, verði
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liún cinnig að fara út i slika atkvgr. i skainm- 
ílcginu.

Af þcssu og öðru, scm fram hcfur komið, ætti 
mönnum að vera ljóst, að liér cr á allt annan 
veg á máiinu haldið en yfirlýst var af hæstv. 
rikisstj., að verða mundi á þcssu þingi.

Út af aths. liæstv. forsrh. um það, sem cg 
sagði um framkomu hans og ríkisstj. í þessu 
máli, vil cg hcnda á, að það cr vitanlega með 
ymsu inóti, sem stjórnarskipti verða. Stundum 
verða stjórnarskipti fyrir það, að ríkisstj. hefur 
misst traust meiri hl. þings og sá meiri lil. liefur 
sagt henni að víkja, ef mögulciki liefur verið til 
þcss að mvnda þingræðisstjórn í staðinn. Svo 
hcfur lika stundum komið fvrir, liér á landi og 
annars staðar, að stjórnin hefur sjálf fundið 
iivöt hjá sér til þess að víkja úr sæti, ef liún 
hefur ekki komið fram vilja sínuin í málum, 
sein liún liefur talið mjög mikils virði. Og það 
var aðeins það, sem ég henti á áðan í ræðu minni, 
að mér virtist það vera allmikill skortur á 
sjálfsvirðingu hjá liæstv. rikisstj. í þessu máli 
og framkoma hennar benti tii þess, að hún liti 
ekki injög stórt á þetta mál, sem aliur þorri 
landsmanna liefur þó talið citt af þeim stærstu 
málum, sem þjóðin hefur haft um að fjalla.

Forsrh. (Ólafur Thors): Ég vii aðeins benda 
hv. 2. þm. Skagf. á það, að samkv. ákvæðum sam- 
handslagasáttmálans um uppsögn hans er á- 
kveðið þannig, að það eru aðeins 56.25% at- 
kvæðisbærra kjósenda í landinu, sem þar er til 
skilið, að þurfi að gjalda jákvæði sambandsslit- 
unum, til þess að þau séu lögmæt. Sá maður, 
sem nú á fslandi nýtur mestrar samúðar af 
dönskum stjórnmálamönnum, telur sjálfsagt, að 
hvenær, sem gengið væri til atkvgr. um þetta 
mál, nægði meiri hiuti atkvæða, sem kæmu fram, 
til þess að sýna vilja þjóðarinnar.

Varðandi ræðu hv. þin. V.-Húnv. vil ég geta 
þess, að ef honum finnst ríkisstj. sýna þessu 
máli of litla sæmd með því að fara ekki frá 
völdum, eftir að hún veit, að stjórnarskrárbreyt. 
getur ekki komizt fram á þessu þingi í því 
formi, sem hún óskar, þá er sama að scgja um 
hans flokk, að þegar hans flokkur bar fram 
þáltill. uni það, að þessi ríkisstj. eigi að vera 
áfram yfir kosningar, þá þekkti hans flokkur 
eins vel allt um þetta mál, sem nú er komið á 
daginn. Fleira þarf ég ekki að taka fram honum 
til leiðbeiningar um velsæini i þessu ináli.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 22 shlj. atkv. og til 

stjskrn. með 26 shlj. atkv.

A 23. fundi í Nd., s. d., var frv. tekið til 2. 
umr.

Of skammt var liðið frá 1. umr. — Afbrigði 
leyfð og samþ. með 22 shlj. atkv.

Fram voru lögð skrifl. nál. frá stjskrn., frá 
mciri hl. (sjá þskj. 212) og minni hl. (sjá þskj. 
213). — Afbrigði leyfð og samþ. með 22 shlj. 
atkv.

Frsm. meiri hl. (Gísli Sveinsson): Herra for- 
seti. Stjskrárn. hefur haldið fund um málið, og

má segja, að þó að nál. séu á tveimur blöðum. 
beri ekki svo mikið á milli. Málið hefur verið 
rakið rækilega og hefur, eins og kunnugt er, 
vcrið iliugað vandlega á ineðal þingheims á allar 
lundir. N. skírskotar um efni og grg. bæði til 
þess, sem prentað er sem aths. við frv., og þess, 
sem liæstv. forsrh. hefur tekið frain. Meiri hl. 
n. leggur til, að frv. verði samþ. Minni hl. leggur 
ekki á móti því, en telur sig mundu sitja hjá 
við atkvgr. Geta flm. málsins, þ. e. liæstv. ríkis- 
stj., vel við það unað eftir atvikuin, því að 
Framsfl. hefur ávallt tekið þá afstöðu að þykj- 
ast ekki vilja blanda sér um of í það mál, scm 
á að vera mál allrar þjóðarinnar.

N. varð öll sammála um vatill. við 1. gr., þó 
að segja megi, að hún sé óþörf. En liún er ó- 
skaðleg og tekur fram það, sem áður er húið að 
slá föstu, að sé ótviræður tilgangur þingsins. Við- 
hótin hljóðar svo: „Þó er óheimilt að gera méð 
þessum liætti nokkrar aðrar hreyt. á stjórnar- 
skránni cn þær, sem beinlínis leiðir af sam- 
bandsslitum við Danmörku og því, að ísleud- 
ingar taka með stofnun lýðveldis til fullnustu 
í sínar hendur æðsta vald í málefnum rikisins."

Það væri æskilegt, að þetta mál gengi áfram 
án frekari umr. Ég mun verða mjög stuttorður, 
cf ekki koma fram sérstakar aths. Ég vænti, 
að hv. minni hl. muni ekki lieldur tcfja málið.

Eins og liæstv. forsrli. hefur tekið fram og er 
bert, cr með þessari breyt. þegar á næsta hausti 
og livenær sein með þarf kleift að gera fulln- 
aðarskipun á höfuðatriði þessara mála. Það er 
tilgangurinn, og þetta mál er svo vaxið og tim- 
arnir eru svo gerðir, að það getur verið lífs- 
nauðsyn að vinda bráðan hug að þessari fulln- 
aðarskipun. Þess vegna er þetta ákjósanleg leið.

Frsm. minni hl. (Jörundur Brynjóifsson): Ég 
get af hálfu minni hl. í stjskrn. þegar tekið 
það fram, að það mun ckki af okkar hálfu fjöl- 
vrt um málið, nema sérstakar ástæður komi til. 
Eins og hv. frsm. meiri hl. greindi, var n. öll 
ásátt um að gera vatill. við 1. gr. Með þeirri 
vatill. er tryggilega um það búið, að ekki verði 
með þessu móti gerðar frekari bre-t. á stjórnar- 
skránni. Ég er þess fullviss, að það, sem vakað 
hefur fyrir flm. frv., hefur ekki átt að vcra ann- 
að, og á það bendir grg., að ekki er til þess 
ætlazt, að slikar breyt. verði gerðar á stjórnar- 
skránni. En samkv. þeirri tilvitnun, sem grg. 
vitnar til um samþ. Alþ. frá 1941, mátti vissu- 
lcga, ef vilji hefði verið fyrir hendi, heimfæra 
mörg atriði undir þetta ákvæði, og þess vegna 
er tryggara, að beinlínis sé tekið fram i laga- 
ákvæðinu, hvað heimilt sé og hvers til ætlazt. 
Þetta er þvi nauðsynlegra sem ekki er vist, þcg- 
ar þetta verður gert, að sömu mennirnir sitji 
á Alþ. og nú. Um þetta eru menn sammála.

Það, sem vinnst með þessu móti, og skirskota 
ég þar til umr. við 1. umr., frá okkar sjón- 
armiði, mátti ná með öðru móti á auðveldari 
hátt, sem sé með einni yfirlýsingu af liálfu Al- 
þingis um þessi tvö ákvæði. Hitt er annað mál, 
að vera má, að þá hefðu gerzt með öðrum hætti 
breyt. á stjórnarskránni um önnur ákvæði 
málsins.

Mál þetta var rætt ýtarlega við 1. umr., svo
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að ég skal ekki fjölyrða um það, ef ekki koma 
ný atriði fram. Frá okkar sjónarmiði er svo 
lítið á unnið, að við tókum þann kostinn að 
sitja hjá við atkvgr., en hinu mótmæli ég harð- 
iega, að við séum ekki ótrauðir að ná þessum 
réttindum þjóðinni til handa.

Forsrh. (Óiafur Thors): Varðandi hrtt. stj- 
skrn., sem lesin var upp, gct ég lýst yfir þvi 
f. h. ríkisstj., að liún hefur ekkert á móti henni, 
nema hvað ég get visað til þess, sem hv. frsm. 
meiri hl. sagði, að hrtt. er óþörf, en óskaðleg. 
Vil ég vitna í rök hv. frsm. um það.

Ég skal ekki lengja umr. með því að fara að 
vitna í ágreiningsatriðin frá 1. umr., sem eru 
að nokkru leyti tekin upp i nál. liv. minni hl. 
Aðeins vil ég vekja athygli á því, að það er 
veigamikill munur á því, hvort þetta cr gert með 
einni þingssamþykkt, án þcss að fengið sé til þess 
löglegt leyfi. Ég vil svo árétta það, að með þess- 
um hætti er hægt að ná markinu með nákvæm- 
lega sama hraða eins og ef málið hefði verið 
borið fram i frvformi, eins og í fyrstu var ætl- 
unin.

Frsm. minni hl. (Jörundur Brynjólfsson): Ég 
vil aðeins benda á það út af orðum hæstv. for- 
srh., að þegar þetta mál verður tekið upp og 
gengið frá því, öðlast það ekki gildi sem stjórn- 
skipunarl. fyrr en þjóðaratkvæðagreiðsla liefur 
gengið um það, svo að ekki munar miklu, hvað 
þetta gengur fljótara en ef verið hefði á annan 
veg.

Sigurður Bjarnason: Herra forseti. Ég mun 
ekki lengja umr. né blanda mér í þær deilur, sem 
upp komu í dag við 1. umr. Ég tel það miður, 
með hverjum hætti þær umr. hafa orðið. Sjálf- 
stæðismálið hefur ætíð notið þeirrar helgi, að 
það hefur verið talið ofar slíkum deilum. En 
ég vil gera grein fyrir afstöðu minni.

Lokaafgreiðsla sjálfstæðismálsins var ákveðin i 
haust, en úr því varð þó ckki. Hvers vegna? 
spyr þjóðin. f grg. fyrir frv. er talað um ný og 
óvænt viðhorf, sem skapazt hafi. Alþm. er kunn- 
ugt um, á hvaða skeri strandaði, en þjóðinni er 
það ókunnugt, nema af ágizkun einni, en hún 
hefur rétt til að vita það. Ég kem þá að aðal- 
atriði máls míns. Ég tel, að þær hindranir, sem 
átt er við í grg., hafi ekki verið þess eðlis, að 
þeirra vegna væri rétt að hvika frá afgreiðslu 
sjálfstæðismálsins. Okkar lagalegi og siðferðis- 
legi grundvöllur var nógu sterkur til þess, að 
ekki þurfti að óttast fullnaðarafgreiðslu máls- 
ins. Má i því efni vitna til yfirlýsingar sjálfrar 
Bandaríkjastjórnar, er gefin var i samningnum 
um hervernd fslands.

Vegna þagnarheits, sem við þm. erum bundnir 
viðvíkjandi hinum nýju viðhorfum, þá get ég 
ekki rætt um þau hér. En mér virðist, að eigi 
geti lengi verið hægt að hafa algera þögn um 
þetta, og þjóðin getur ekki unað við það, að 
talað sé rósamáli um frelsismál hennar, og hún 
á heimtingu á að fá að vita hið sanna. Viðvikj- 
andi frv. sjálfu hef ég þetta að segja: Það mark- 
ar óvenjulegt spor í sjálfstæðismálum íslend- 
inga, en greiðir þó fyrir fullnaðarsigri i þeim

Aiþt. 1942. B. (fiO. löggjafarþing),

inálum siðar. Ég mun fylgja frv., enda þótt ég 
hefði kosið, að lengra hefði verið gengið.

Að lokum vil ég láta þá ósk mina í Ijós, að 
íslenzka þjóðin beri giftu til að standa saman 
og koma sjálfstæðismálinu í örugga höfn.

ATKVGR.
Brtt. 212 samþ. með 26 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 17 shlj. atkv.
2. gr., samþ. með 18 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 18 shlj. atkv.

A 24. fundi i Nd., s. d., var frv. tekið til 3. 
umr. (A. 214).

Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
leyfð og samþ. með 24 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATIÍVGR.
Frv. samþ. mcð 18 shlj. atkv. og afgr. til Ed.

Á 24. fundi í Ed., s. d., skýrði forseti frá, að 
sér hefði borizt frv. frá Nd., eftir 3. umr. þar.

Á sama fundi var frv. tekið til 1. umr.
Of skammt var liðið frá 3. umr. i Nd. — Af- 

brigði leyfð og samþ. með 9 shlj. atkv.

Forsrh. (Ólafur Thors): Herra forseti! Þetta 
mál er hingað komið úr hv. Nd. Það hefur verið 
rætt þar allýtarlega, og að viðstöddum, að ég 
held, öllum hv. dm. hér. Ég sé þvi ekki ástæðu 
til umr. hér um málið.

Ég vísa um það til frv. sjálfs og umr. um það 
í gær. Það eina, sem ég vil taka fram, er það, 
að þessi leið, sem farin er vegna breyttra að- 
stæðna, felur i sér möguleika til jafnskjótrar af- 
greiðslu eins og þótt málið hefði verið fram 
borið i sinni fyrstu mynd. En frá þvi hefur 
verið fallið eftir ýtarlegar umr. við þm.

Ég geri ráð fyrir, að til álita komi að vísa 
málinu til n., en vænti, að það fái skjóta af- 
greiðslu, þar eð þingi á að slíta í dag.

Ég vona, að málinu þyki cnginn ósómi sýnd- 
ui', þótt því sé hraðað sem auðið er, með þvi 
að hv. þm. er málið svo kunnugt.

llermann Jónasson: Því fer alls fjarri, að 
þetta stærsta mál, sem Alþ. hefur haft til af- 
greiðslu, skuli a. m. k. ekki sæta venjulegri með- 
ferð mála hér.

Og ofan á hina mcstu lítilsvirðingu, sem mál- 
inu er sýnd með þessari afgreiðslu, kemur vitan- 
lcga ekki til mála að flaustra þvi af, eins og 
hæstv. forsrh. vill. En þetta er í samræmi við 
alla sögu málsins, sem ég mun nú rekja. Tel 
ég margt vera óframkomið í henni, sem lands- 
menn eigi heimtingu á að fá að vita.

Með þessu frv. er ætlazt til, að nýrri gr. verði 
bætt við stjskr. og i henni verði heimild til að 
breyta stjskr. f þessu atriði er um leið gerð und- 
antekning frá því ákvæði stjskr., að henni megi 
ckki breyta, nema með tvennum kosningum. Á- 
stæðan til þessarar undantekningar er að auð- 
velda afgreiðslu málsins, er menn kynnu að
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verða sammála um að taka siðasta skrefið i 
sjálfstæðismálinu. Eins og frv. liggur hér fyrir, 
er það ekkert sjálfstæðismál. Það er aðeins 
fyrirkomulagsatriði hér innanlands, til að spara 
einar kosningar, er þar að kemur. A þetta benti 
hv. þm. Borgf. við 1. umr. í Nd. og enn fremur, 
að með þessu væri málið lagt á hilluna fyrst 
um sinn. Þetta er hin nákvæmasta lýsing á sann- 
leikanum. Það er auðséð á blöðunum í morgun, 
að nú á að telja þjóðinni trú um, að þessi snuða 
sé sjálfstæðismálið, sem lofað var.

Sumir hv. þm. telja það spor i rétta átt, aðrir 
lelja það kyrrstöðu.

Það er víst, ef hv. þm. skoða það með ein- 
lægni i huga sér, þá sjá þeir, að það er hvorugt. 
Það er spor aftur á bak. Og hvers vegna?

Allir hv. þm. geta verið sammála um það, að 
þetta frv. hefði ekki verið sýnt hér á hv. Alþ., 
ef stj. hefði ekki verið búin að marglofa að 
leysa sjálfstæðismálið á þessu og næsta þingi. 
Þetta frv. er því spor aftur á bak, það cr ekk- 
ert i sjálfu sér nema ný óheilindi í sjálfstæðis- 
málinu. Þessi loforð og yfirlýsingar til þjóðar- 
innar í vor fyrir kosningarnar voru að vísu gefin 
í óvenjulegri fljótfærni, án þess að vitað væri, 
hvort hægt væri að standa við þau. Og nú reyn- 
ist þetta ekki hægt.

Þetta frv. er því fram borið til þess að reyna 
að draga fjöður yfir brigðmælgi við kjósendur. 
Það cr ekkert sjálfstæðismál, það er gervimál, 
eins konar uppbót, sem þó engin er, til að reyna 
að bæta að einhverju þau loforð, sem ekki var 
staðið við.

Og ef skoða á það í réttu Ijósi, þá er það í 
þessu ljósi. En það er sagt, að ein ósannindi 
krefjist sjö annarra ósanninda á varðbergi, enda 
er byrjað að varpa gerviijósi á þetta mál í blöð- 
unum. En þessi hula yfir hrigðmælgina efast ég 
nú um, að komi stj. að nokkru gagni, þvi að 
ég held, að hún sé of þunn. Það verður ekki 
hægt að villa þjóðinni sýn með henni. Það er 
hvorki hægt né rétt að ganga fram hjá þvi, af 
hverju ógæfan stafar, því að í þessu máli hefur 
skeð þjóðarógæfa, og hún er mikil. Hún stafar 
af því, að í sjálfstæðismálinu hafa verið brotnar 
þær drengskapar- og starfsreglur, sem gilt hafa 
að mcstu í því máli síðan 1918. Flokkarnir hafa, 
þrátt fyrir deilur um önnur mál, reynt að halda 
frið um sjálfstæðismálið og ekki brotið þá reglu 
::ð gera það að sínu flokksmáli. 011 spor, sem 
stigin hafa verið i því, hafa verið vandlega at- 
huguð og undirbúin af öllum aðalflokkum og 
haft um þau fullkomið samkomulag.

Þannig var t. d. slaðið að samþykktunum 10. 
april 1940 og 17. maí 1941, sem voru einróma 
og Alþ. til sæmdar út á við. Dómarnir um þær 
voru á einn veg erlendis.

Frá þessari starfsreglu var vikið síðast liðið 
vor. Þá var málið gert að kosningamáli og flokks- 
máli fyrir einn flokk. Það var sagt, að sjálf- 
stæðismálið væri aðalmálið og kjördæmamálið 
leiðin að því. Því var lialdið frain, að ef Fram- 
sfl. fengi stöðvunarvald í því, þá mundi hann 
nota það til þess að bregða fæti fyrir sjálf- 
stæðismálið á bcssu þingi. Undir forustu Sjálf- 
stfl. skyldi málið ieyst, ef stjórnarflokkarnir 
fcngju meiri hl. Þaunig var talað fyrir kosning-

arnar. En eins og nú er ástatt, hlustuðu, þvi 
miður, fleiri en íslenzka þjóðin á þessi kosn- 
ingaloforð í sjálfstæðismáli Islands. Út af fyrir 
sig var það óverjandi, er stj. lofaði lausn á við- 
kvæsnasta máli þjóðarinnar, að hún skyldi eklti 
undirbúa það betur en svo, að nú er verið að 
svíkja þetta loforð hér á Alþ.

Það er hætt við, að þetta verði ekki til að 
auka tiltrú manna til Alþ. um sameiginlega og 
örugga lausn þessa máls. Auðsætt er, að taka 
verður tillit til þessa. En svik stj. um fram- 
kvæmd málsins og tjónið, sem því er unnið, er 
þó vitanlega stærsta atriðið í þessu öllu. Það 
er kannske ekki það allra stærsta, heldur hitt, 
að þessari rikisstj. hefur tekizt með framKoniu 
sínni í þessu máli að minnka virðingu umheims- 
ins fyrir okkur meir en nokkurri ríkisstj. hefur 
áður nokkurn tíma tekizt í þessu landi. Ég er 
ekki i ncinum vafa um það, að flestir lslend- 
ingar hugsa þannig um þetta mál. Eins og mál- 
um er nú komið, var þess vegna aðeins um tvo 
kosti að velja. Sá var annar að standa við 
þær yfirlýsingar og þau loforð, sem gefin höfðu 
verið, hvað sem það kostaði og hvað sem í skær- 
ist. Hinn kosturinn var að kannast hreinskilnis- 
lega við og svo drengilega sem verða mátti, að 
í kosningabaráttunni voru gefin oftöluð og lítt 
hugsuð kosningaloforð, — og segja bara eins og 
er: Þetta var fljótfærni og glópska, og við get- 
um ekki staðið við þetta. Það var þá þar með 
látið sitja við ákveðnar samþykktir og einróma, 
sem Alþ. gerði 10. apríl 1940 og 17. maí 1941. 
Með þessum samþykktum tókum við okkar mál 
í okkar hendur að svo stöddu og án þess að gera 
nokkra breyt. á stjskr. Og það hefur enginn 
orðið var við, að sú aðferð hafi komið að sök. 
Hér höfðum við þess vegna fordæmið. Við gát- 
um gert með þessum sama liætti samþykkt hér 
á Alþ. um fullt og endanlegt frelsi þjóðinni til 
handa, hvenær sem við teljum fært að taka það 
frelsi í okkar hendur. Þetta höfum við gert 
þannig til bráðabirgða. Þessi skipan hefur. staðið 
í þrjú ár, og við getum gert hana endanlega, án 
þess að kosningar fari fram og án þess að við 
fyrst semjum stjskr. um það, að þetta skuli 
okkur heimilt. Við höfðum ekkert stjórnarskrár- 
ákvæði eða heimildarl., þegar við gerðum þetta 
fyrir þremur árum. Ég hygg, að flest lýðveldi 
eða öll séu orðin til með þessum hætti. Og slík 
vinnuaðferð, sem hér er viðhöfð, að semja heim- 
ildarl. í stjskr.formi til þess, að við megum gera 
þetta, hefur vist engum lifandi manni dottið í 
liug fyrr en það var fundið upp fyrir nokkrum 
dögum. Og þetta var ekki fundið upp, til þess 
að auðvelda lausn málsins, heldur til þess að 
auðvelda það, að stj. gæti dregið með þessu 
fjöður yfir sárustu nekt sína, litið eitthvað bet- 
ur út í næstu kosningum. Þetta er það skamm- 
arlega við þetta gcrvimál. Óheilindi og óhrein- 
skilni eru öllum málum háskaleg, en engu máli 
háskalegri en einmitt sjálfstæðismálinu. Frá 
mínu sjónarmiði er frv. þetta eingöngu að bæta 
gráu ofan á svart. Það er þýðingarlaust fyrir 
sjálfstæðismálið og þýðingarlaust sem yfir- 
breiðsla fyrir þá, sem loforðin gáfu í vor. Yfir- 
breiðslan er svo gegnsæ, að kjósendur sjá i gegn 
um hana. Hjá íslenzku þjóðinni eykur þetta tor-
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tryggni og tiltrúarleysi til Alþ. Tíjá umheimin- 
um gerir þetta okkur enn þá broslegri heldur 
en við áður vorum orðnir í þessu máli, og vor- 
um við það vissulega nægilega fyrir. Það er 
áreiðanlega spor stigið aftur á bak að koma með 
þessi óheilindi í sjálfstæðismálinu, eingöngu tdl 
þess að dvelja enn fyrir.

Ég hygg ég skýri bezt aðstöðu flokksins, sem 
ég tilheyri, til þessa máls með þvi að rifja upp 
i fáum dráttum sögu sjálfstæðismálsins siðan 
1940. Úr því að einn þm. úr stjórnarflokknum 
hefur skýrt frá vissu atriði á opnum fundi Alþ., 
þá er það vitanlega ekki neitt leyndarmál, enda 
ólíklegt, að hann hafi gert það án þess að fá 
til þess samþykki ríkisstj. Hinn 17. maí 1941 
gerir Alþ. samþykktir i sjálfstæðismáli íslend- 
inga og lýsir yfir, að vegna vanefnda af hálfu 
konungs höfum við öðlazt réttindi til fullra sam- 
bandsslita við Danmörku og til lýðveldisstofn- 
unar. En jafnframt var samþ., að þótt þessi 
réttur væri ekki gerður gildandi þá, skyldi það 
ckki dragast lengur en til stríðsloka eða til 17. 
mai 1944. Þessi tvö tímatakmörk voru sett vegna 
þess, að ef styrjöldin stæði lengur en til 1944, 
ætluðum við að leysa okkar mál á því ári. En ef 
styrjöldinni lyki fyrir 17. maí 1944, þá ætluðum 
við að Ijúka málinu í síðasta lagi í stríðslok. 
Það munu allir hafa gengið út frá því, að við 
þetta samkomulag, sem kostaði svo mikil vand- 
ræði að ná, yrði staðið og ekki við því hróflað 
í neinum flokkslegum tilgangi. Það hafði verið 
ósamkomulag á milli flokkanna og í flokkunum 
innbyrðis áður en þetta samkomulag náðist. Ég 
hef áður skýrt frá því, að ég hafði rökstuddar 
ástæður til að treysta því, að ekki yrði hreyft 
við stjórnarskránni með hinu svokallaða kjör- 
dæmamálið á síðasta þingi. Ég ætla ekki að fara 
inn á það, hverjar þessar rökstuddu ástæður 
voru. En þeim til viðbótar hafði bæði ég og aðrir 
þm. fulla ástæðu til að álíta, að engum þm. kæmi 
til hugar að koma fram með frv. til breyt. á 
stjskr., meðan sjálfstæðismálið stóð svo sem 
samþykktirnar frá 17. maí 1942 höfðu markað 
með eini'óma samþykki þingsins. Menn gengu al- 
mennt út frá því„ að ef breyt. yrði gerð á stjskr. 
á annað borð, þá yrði ekki hjá því komizt að 
fella úr stjskr. þau ákvæði, sem hljóðuðu um 
konunginn og konungserfðir. En að fara að 
breyta stjskr. var sama og að opna sjálfstæðis- 
málið. Þegar kjördæmamálið var tekið upp á 
síðasta þingi, var af þessari ástæðu, sem ég 
greindi, þegar auðsætt, að fyrst stjskr. átti að 
lireyfa, varð ekki hjá þvi komizt að leysa sjálf- 
stæðismálið um leið, samkv. þeim skilningi, sem 
menn höfðu á því haft. Flokkarnir, sem stóðu að 
kjördæmaskipuninni, viðurkenndu þetta undir 
eins og þeim var á það bent, og héldu meira að 
segja fram, að þeir hefðu alltaf — og þegar þeir 
tóku kjördæmamálið upp — hugsað fyrir þeirri 
lausn. Og þeir komu með till. í samræmi við það 
og gáfu síðan Ioforð, sem ég hef rakið, i sam- 
bandi við þá till. Og þetta gckk meira að segja 
svo langt, að innan Alþfl. og Sjálfstfl. var þetta 
atriði, lýðveldisstjórnarskráin, gert að aðalmáli 
í kosningunum, svo sem hefur verið tekið fram 
i umr. um þetta mál.

Nú vil ég ekki halda þvi fram, að það sé beint

brot á samþykktum Alþ. frá 17. mai 1941, að 
málið er tekið upp með þessum hætti, því að i 
samþykktunum stendur, að það skuli tekið upp 
í síðasta lagi árið 1944 eða í stríðslok. En það 
segir ekki, að ekki megi taka sjálfstæðismálið 
upp fyrr. En þó að orðalagið sé þannig — og af 
skiljanlegum ástæðum —, að ekki mætti þetta 
vera síðar en þennan tiltekna tíma, þá gengu 
menn almennt út frá því, þegar samþykktirnar 
voru gerðar 1941, að sjálfstæðismálið yrði ekki 
hreyft fyrr en 1944 eða þá í stríðslok, ef þau 
yrðu fyrr, nema þá eitthvað sérstakt kæmi fyrir, 
sem enn er ekki til að dreifa. Með kjördæmamál- 
inu og því, sem gerzt hefur í sambandi við það, 
var því raunverulega brotið það samkomulag, 
sem gert var einróma á Alþ. 17. maí 1941. Það var 
ekki aðeins, að teknar væru upp nýjar starfs- 
reglur, heldur var í raun og veru brotið þetta 
samkomulag. Og ég hygg sannast að segja, að það 
muni sýna sig, að þessi atburður sé í þessu máli, 
og kannske i fleirum, einhver hinn örlagarikasti, 
sem gerzt hefur í íslenzkum stjórnmálum um 
langt skeið.

Hér er ekki liægt að ganga fram hjá því, að 
þegar samþykktirnar 17. maí voru gerðar, var 
a. m. k. af mörgum þm. tekið tillit algerlega til 
þrenns: Við vildum vera vissir um, að við stæð- 
um á okkar rétti, sem hefur verið langsterkasta 
vopn okkar í sjálfstæðisbaráttunni. Og þess vegna 
var það, að þó að við teldum okkur hafa riftun- 
arréttinn, þá vildum við ekki nota hann, nema i 
neyðartilfelli. í öðru lagi vildum við leysa málið 
þannig, að það væri Dönum sem sársaukaminnst. 
Og mörgum fannst það ekki alls kostar drengi- 
legt að nota riftunarréttinn meðan Danmörk var 
hernumið land. í þriðja lagi höfðum við, áður en 
við lýstum nokkru yfir um það, hvað við ætluð- 
umst fyrir í sjálfstæðismálinu, fengið, án þess 
að við grennsluðumst eftir því, vitneskju um 
það, beinlínis skilaboð, frá ensku stj. —■ skilaboð, 
sem birt voru hér i blöðum, og þess vegna var 
það, sem nú er að gerast, ekkert leyndarmál, — 
að þeir væru mótfallnir því, að við leystum sjálf- 
stæðismálið árið 1941, og töldu rétt, að við létum 
það bíða til þess tíma, sem samningar við Dani 
tilskildu. Það kom þá beinlínis fram í viðræðum, 
sem ég átti um málið, að Englendingar höfðu 
borið sig saman við Bandaríkin. áður en þeir 
gáfu þessa yfirlýsingu. [Fundarhlé vegna loft- 
varnarmerkis.]

Ég var kominn að því að gera grein fyrir, 
hverjar hefðu verið þær þrjár meginástæður, sem 
ollu því, að við gerðum samþykkt 17. maí 1941 
ineð þeim hætti, sem raun ber vitni, að ekki var 
gengið endanlega frá sjálfstæðismálinu. Ég gerði 
grein fvrir því, hvernig afstaða Englands hefði 
verið, og við vissum jafnframt, að það var sam- 
eiginleg afstaða Englands og Bandarikjanna i 
sjálfstæðismálum okkar.

Ég hef einatt verið þeirrar skoðunar, að hvað 
sem öllum sjálfstæðisyfirlýsingum liður, gætum 
við ekki öðlazt eða varðveitt neitt varanlegt sjálf- 
fitæði nema með velviid og skilningi þeirra þjóða 
eða þjóðar, sem mestu ræður á Atlantshafi, hver 
sem sú þjóð er eða verður. Við þurfum ekki, 
þrátt fyrir það, að spyrja þær um, hvenær við 
stígum síðasta skrefið í fullveldismálinu. Þessi
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skoðun hefur frekar styrkzt en veikzt 1 þessari 
styrjöld og með styrjöldinni frá 1914—18, að ö- 
gleymdri Napóleonsstyrjöldinni, held ég, að það 
ætti að vera okkur fullljóst, að þetta er stað- 
reynd. Tækni nútímans hefur fært okkur nær 
umheiminum en áður, og ef til vill er viðhorfið 
iil fulls sjálfstæðis smáríkja að breytast meir en 
við gerum okkur ljóst.

Ég hef litið svo á, að með skynsamlegri fram- 
komu i sjálfstæðismáli okkar út á við og með 
því að sýna, að við séum menn til að laga vanda- 
mál okkar inn á við, mundum við geta aflað 
okkur þess trausts, sem væri okkar bezta og 
varanlegasta lausn í sjálfstæðismálinu, að ó- 
gleymdri þeirri virðingu, sem menningarþjóðirn- 
ar bera fyrir okkar sérstöku tungu og gömlu 
menningu.

En þegar hæstv. forsrh. lýsti yfir því í Morg- 
unblaðinu afdráttarlaust, sem hann hafði ekki 
gert á Alþ., að sjálfstæðismálið yrði leyst undir 
forustu Sjálfstfl. á þessu þingi og liaustþinginu 
og lýðveldi stofnað, gekk ég út frá þvi sem al- 
veg vísu, að hann hefði þá alveg gengið úr 
skugga um það, að málið yrði leyst með velvild 
eða a. m. k. án mótstöðu þeirra tveggja stór- 
velda, sem við eigum nú rnest skipti við. Ég hafði 
alveg sérstaka ástæðu til að vera viss í minni 
sök, þar sem mér var kunnugt af samstarfinu í 

* fvrrv. ríkisstj., að hann hafði, og ég held rétti- 
lega, tekið verulegt tillit til þessara aðila, þegar 
gengið var frá samþykktinni 17. maí 1941, enda 
sannar afstaða hans nú í sjálfstæðismálinu þetta 
bezt. Hæstv. stj. hafði ágæta aðstöðu til að afla 
sér þessarar vitneskju, þar sem hér voru tveir 
mjög merkir fulltrúar fyrir bæði ríkin og við 
höfðum einnig sendiherra hjá báðum þjóðunum.

Eg hvgg, að flestum eða öllum þm., a. m. k. 
úr Framsfl., hefði farið líkt og mér í þessu máli, 
að þeir hafi verið þess fullvissir, eftir þessa af- 
dráttarlausu yfirlýsingu hæstv. forsrh., að hann 
hefði aflað sér vitneskju um það, að andstaða 
þessara tveggja stórvelda væri ekki lengur neinn 
þröskuldur i vegi málsins.

En við alþm., og raunar allir aðrir, vorum 
fullvissaðir um þetta atriði með enn fleiri yfir- 
lýsingum frá ríkisstj. Hæstv. atvmrh. sagði á 
tveimur fundum, þar sein ég var staddur, að nú 
væri hinn hentugasti tíini til að leysa málið án 
mótstöðu utan að. Hæstv. fjmrh. lýsti yfir þvi í 
útvarpsræðu rétt fvrir kosningarnar, að ekkert 
væri nú til fyrirstöðu væntanlegri lausn sjálf- 
stæðismálsins, ef íslendingar vildu.

Hvernig gat nú nokkrum, sem vissi það, að 
samþykktirnar 17. maí 1941 voru ekki endanleg- 
ar samþykktir í sjálfstæðismálinu, að verulegu 
leyti vegna andstöðu umræddra stórvelda, komið 
það til hugar, að ráðh. gæfu svo afdráttarlausar 
yfirlýsingar, eiginlega fyrir hönd Alþ., án þess að 
þeir vissu, að það, sem hafði haft veruleg, að 
ekki sé sagt afgerandi, áhrif á meðferð málsins 
á Alþ., væri gerbreytt?

Ég vil ekki með þessu slá því föstu, að það 
eigi að vera regla að leita eftir vilja stórveld- 
anna í sjálfstæðismáli okkar. En hitt segi ég 
hiklaust, og ætli það verði ekki skoðun nokkuð 
margra, að það er alveg ófyrirgefanlegt póli- 
tiskt glappaskot að grennslast ekki eftir þessu

atriði, eins og á stóð, þar sem við höfðum áður 
óumbeðið fengið að vita um þessa andstöðu og 
Alþ. a. m. k. haft hliðsjón af henni, þegar það 
afgreiddi málið 1941, sérstaklega þegar þess er 
gætt, að hæstv. ríkisstj. virðist frá upphafi hafa 
ætlað sér að slá þegar undan i málinu, ef þessi 
mótstaða væri enn fyrir hendi. En fyrst það er 
nú komið á daginn, sem fáa hafði grunað, að 
engin eftirgrennslun átti sér stað, áður en yfir- 
lýsingarnar voru gefnar, átti þessi vinnuaðferð 
ekki að geta þýtt nema aðeins eitt, ef einhver 
hugsun liggur bak við loforð og yfirlýsingar 
hæstv. stj. Það er, að hæstv. rikisstj. hafi ætlað 
sér að afgreiða málið, eða a. m. k. að gera það 
að ákveðinni till. sinni og fráfararatriði, að mál- 
ið yrði afgr., hvort sem andstaða umræddra ríkja 
var breytt eða ekki, þvi að hæstv. ríkisstj. hlýtur 
að hafa séð það fyrir fram, að þegar hún, eftir 
allar yfirlýsingarnar, hættir við allt saman við 
fyrsta andblæ, hefur hún unnið sjálfstæðismál- 
inu mjög mikið, ef ekki óbætanlegt tjón, bæði 
inn á við og út á við. Enn fremur hefur hún 
aflað okkur talsverðrar lítilsvirðingar umheims- 
ins.

Ég held áfram að rekja gang málsins síðustu 
mánuði.

Eftir kosningarnar tók ég mér nokkurra daga 
sumarfrí uppi í Borgarfirði. Þá var skrifuð á- 
rásargrein á mig i Morgunblaðið, þar sem sagt 
var með þjósti, að ég væri að dunda við lax- 
veiðar uppi i Borgarfirði og tefði fyrir afgreiðslu 
stjórnarskrármálsins, sem þingið biði eftir. Þeg- 
ar ég kom suður, var verið að leggja siðustu hönd 
á stjórnarskrána, hún var raunverulega alveg til- 
búin. Á leiðinni suður mætti ég hv. þm. S.-Þ., 
sem skýrði mér frá störfunum í n. og að hann 
liefði lagt til, að málið fengi að ganga til flokk- 
anna til athugunar. Ég mætti síðan á næsta fundi, 
og það hefur verið lesin upp yfirlýsing mín um 
það, að ég væri þessari afstöðu hans algerlega 
sammála, en liann hafði jafnframt lýst yfir þvi, 
að hann væri því persónulega samþykkur, að 
sjálfstæðismálið væri leyst á þessu þingi. Ég get 
um þetta út af þeim bókunum, sem upp hafa ver- 
ið lesnar, og vil skýrt taka fram, að yfirlýsing 
mín um, að ég væri því samþykkur, að málið 
gengi til flokkanna, breytir engu um yfirlýsing- 
ar mínar og afstöðu til sjálfstæðismálsins fyrr 
og siðar. Þó að þessi bókun þýði þetta út af 
fyrir sig, þá gaf ég yfirlýsingar í nefndinni bæði 
fyrr og síðar, þótt það sé ekki bókað, sem gengu 
nákvæmlega í sömu átt og þessi yfirlýsing.

Þegar suður kom, standa mál þannig, eins og 
ég sagði, að verið er að leggja síðustu hönd á 
verkið. Þá er fullvíst, að % hlutar Alþingis æt'a 
að afgreiða málið. Ég geng þá vitanlega út frá 
því sem gefnu, að sú andstaða tveggja stórvelda, 
sem áður hafði verið gegn málinu, væri horfin. 
Bikisstj. er búin að tilkynna konungi, að það 
eigi að sctja hann af, það er gert fyrir kurteisi 
sakir, svo að honum gefist kostur á að segja 
af sér. M. ö. o., ástæðurnar, sem áður höfðu verið 
fyrir hendi um andstöðu stórveldanna, voru að 
sjálfsögðu horfnar eftir yfirlýsingar hæstv. for- 
srh., og sú tilfinningasemi, sem verið hefur gagn- 
vart Dönum, var ekki lengur i vegi, þar sem bú- 
ið var að tilkynna konungi, að sporið yrði nú
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stigið, og það var vitað, að % hlutar þingsins 
voru þessari aðferð samþykkir. Mér hefði aldrei 
dottið i hug, ef ætti að stiga síðasta skref í sjálf- 
stæðismálinu, sem meiri hl. þings hefði verið 
samþykkur, hvað óánægður sem ég hefði verið 
með málsmeðferðina, að greiða atkv. á móti því, 
að síðasta skrcfið yrði stigið, sérstaklega af því 
að ég sagði af mér með tilliti til þeirrar stjórn- 
arskrárbreyt., sem gerð hefur verið, því að út á 
við hefði það litið út sem veruleg andstaða gegn 
málinu, ef maður, sem gegnt hefur þeim störf- 
um, sem ég hef gegnt að undanförnu, væri mál- 
inu andvígur. Ég skýrði því n. frá, að ég mundi 
ekki beita mér gegn þvi, að málið yrði afgr., 
siður en svo, ég mundi vera þvi fylgjandi. En 
svo, þegar málið stendur þannig, að hæstv. stj. 
hefur lýst yfir, að málið verði leyst, vitað er, 
að % hlutar þingsins standa að þessari lausn 
samkv. loforði, einn af þeim, sem óánægðastur 
hafði verið með þessa málsmeðferð, hafði lýst 
yfir, að hann mundi ekki vera á móti málinu, 
heldur greiða atkv. með því, og búið er að til- 
kynna konungi Dana, að nú verði sporið stigið, 
svo að honum gefist tækifæri til að segja af 
sér, þá cr allt í einu lýst yfir því, að nýtt við- 
horf hafi skapazt í málinu. En það er ósatt, það 
hefur ekkert nýtt viðhorf skapazt í málinu, — 
ckki neitt. I’ær yfirlýsingar, sem Bretar upp- 
hafiega gáfu, voru gerðar í samráði við Banda- 
ríkin, eins og ég hef margsinnis tekið fram og 
mun hafa tekið fram opinberlega á prenti. Þess 
vegna var það, að við gátum búizt við og mátt- 
um búast við, að þessi andstaða væri enn þá til 
staðar, við gátum a. m. k. ekki verið vissir, 
meðan það hafði ekki verið rannsakað. Það hef- 
ur því ekkert nýtt komið fram í málinu, ekki 
nokkur skapaður hlutur, það kom bara frá öðru 
ríki, sem vitað var áður, að leit þannig á málið. 
Og hvers vegna? Vegna þess, að það ríki, sem 
áður hafði hernumið okkur, og það ríki, sem 
nú hefur hernumið okkur, þau vilja ekki láta 
neitt riki, meðan þessi styrjöld stendur, og það 
er i samræmi við Atlantshafsyfirlýsingu þeirra, 
gera breytingar á stjórnskipulagi sínu. Af þessu 
er augljóst, að ekkert nýtt hefur skeð, en stj. 
gleymdi bara, þegar hún gaf yfirlýsingarnar um, 
að nú yrði síðasta skrefið i sjálfstæðismálinu 
stigið, að grennslast eftir, hvort þær hindranir, 
sem voru í vegi málsins 17. mai 1941, væru enn 
þá fyrir hendi cða ekki. Hún getur sagt eins og 
maðurinn: Mér gleymdist að geta þess, að ég 
kann ekki að róa,“ svo glópskukennd er þessi 
framkomu. Þess vegna er hér ckkert nýtt annað 
en það, að hér hefur verið viðhöfð sú allra ein- 
kennilegasta og fljótfærnislegasta pólitíska að- 
ferð, sem þekkzt hefur. Niðurstaðan er lika þessi, 
að eftir allar yfirlýsingarnar og loforðin, sem bú- 
ið er að gefa þjóðinni, er allt svikið, og eftir allar 
yfirlýsingarnar, sem búið er að gefa umheimin- 
um, er lekið niður við fyrstu andstöðu, og eftir 
yfirlýsingarnar, sem við erum búnir að gefa 
Danakonungi, töpum við virðingunni gagnvart 
Norðurlöndum. Þetta er það, sem út á við hefst 
upp úr þessum vinnubrögðum, en þjóðin er sett 
til baka, hrygg og vonsvikin. Ég hygg satt að 
segja, að þessi vinnuaðferð sé nokkurn veginn 
einsdæmi hjá nokkurri ríkisstj. eftir allar yfir-

lýsingarnar, sem gefnar hafa verið, og svo i of- 
análag að reyna að telja þjóðinni trú um þaö, 
sem kemur fram í Morgunblaðinu í morgun, að 
nýtt og óvænt viðhorf hafi komið fram i sjálf- 
stæðismálinu, svo að nú verði að fara aðra leið, 
en sannleikurinn er aðeins sá, að stj. hefur 
gleymt að athuga, áður en liún gaf allar yfir- 
lýsingarnar, hvort gömlu andstöðunni, sem allir 
vissu, að var til, hefði verið rutt úr vegi eða 
ekki.

Ég býst ekki við, að ég orðlengi miklu meira 
um þetta mál, nema alveg sérstakt tilefni gefist 
til þess, en ég kunni ekki við að láta málið fara 
út úr þessari d., án þess að fyrir lægi i Alþt. 
grg. frá mér fyrir viðhorfi mínu til þessa máls 
og þessarar alveg einstöku málsmeðferðar í 
stærsta og viðkvæmasta máli þjóðarinnar. Sanu- 
leikurinn er sá, að eftir þessa meðferð ríkisstj. á 
sjálfstæðismáiinu er í raun og veru ómögulegt,— 
ég veit ekki, livort það verður gert, — fyrir þjóð- 
ina að þvo af sér þá minnkun og smán, sem yfir 
hana hefur gengið, nema að þvo af henni þá 
rikisstj., sem nú situr, og fylgi við þá rikisstj., 
sem þetta hefur gert.

Forsrh. (Ólafur Thors): Þeir, sem þekkja þenn- 
an mann, þurfa að sönnu ekki að vera undrandi 
við það, hve ákaflega hlakkar í honum yfir því, 
að við skulum ekki geta stigið lokaspor sjálf- 
stæðismálsins með þeim liraða, sem við óskuðum. 
En þegar það er fyrrv. forsrh., sem hlakkar yfir 
þcssu, hljóta menn að skammast sín fyrir það, 
að þess konar manni skuli hafa verið lyft hér i 
þá stöðu og hann hafi setið í henni 7 ár. Það er 
sorglcgt til þess að vita, að við skulum vera 
komnir á svona lágt stig, að lielgasta viðfangs- 
efni þjóðarinnar skuli vera dregið inn í deilur á 
þann hátt, sem nú er gert. Ég vil forðast stór 
orð, en það er sorglegt, hvernig jafnvel langur 
valdaferill getur skilið eftir svo lítinn stjórn- 
málaþroska til að koma sæmilega fram í stór- 
máli sem þessu. (HermJ: Drottinn minn, að 
hcyra þessi svör!) Ég trúi því vel, að hv. þm. 
Str. þurfi núna að andvarpa til drottins síns og 
skilur þó hvcrgi nærri sjálfur, hve báglega hann 
er staddur með hinn auma málstað sinn.

Þessi hv. þm. talar um það scm eins konar 
glæp, að við sjálfstæðismenn skulum hafa haft 
hug á að ljúka stjórnarskrármálinu á þessu 
hausti og stjórnin ráðgert að bera málið fyrir 
þetta þing i frumvarpsformi. Hann talar þar nm 
fávizku, glópsku og fljótfærni og lætur sér fleira 
slíkt um munn fara. En ef við sláum upp i funda- 
bók stjórnarskrárnefndar 11. júlí í sumar, sjáum 
við, að formaður Framsfl., sem kunnur er að 
því að hafa stöðugt verið mjög ákveðinn í að af- 
greiða sjálfstæðismálið sem fyrst, lætur bóka 
cftir sér, að hann vill, „vegna annarra nefndar- 
manna taka fram þá persónulegu skoðun mina, 
að ég tel sjálfsagt að Ijúka nú í sumar eða haust 
sambandsslitum við Danmörku á grundvelli yfir- 
lýsingar Alþingis 17. maí 1941 með þeim hætti, 
að stofnsett verði islenzkt þjóðveldi, þar sem 
forsetinn tekur við starfi konungs eftir þvi, sem 
eðli málsins leyfir. Þessa breytingu vil ég mæla 
með, að þjóðin framkvæmi, annaðhvort með vel 
undirbúnum þjóðfundi eða með stjórnskipunar-



315 Lagafrumvörp samþykkt. 316
Stjórnarskrárbreyting (stjórnskipulag).

lögum, sem fái fyrst endanlegt gildi við almenna 
atkvæðagreiðslu allra kjósenda i landinu."

Þetta leggur formaður Framsfl. til, að sé gert 
þegar á þessu sumri. Það er i fullu samræmi við 
allan hans vilja í þessu máli, og ég veit, að hv. 
þm. Str. sá þá ekki aðra leið réttari. Þegar hann 
kemur á næsta nefndarfund, 15. júlí, lýsir hann 
yfir og lætur bóka, að hann sé „fyrir sitt leyti 
samþykkur bókun þeirri, er 'Jónas Jónsson 
kom með á fundi nefndarinnar 11. þ. m., enda 
kunnugt um hana áður.“ Það er eftirtektarvert, 
að þessi þm. leggur áherzlu á, að sér hafi áður 
verið kunnugt um bókun flokksformannsins, og 
verður ekki annað frekar af því ráðið en hann 
hafi þá fyrir fram verið henni samþykkur.

Þarna stóð ekki á því, að hv. þm. Str. vildi 
stofna lýðveldið á þessu sumri. Svo kemur hann 
og segir: En mér bara datt ekki annað í hug en 
ríkisstj. væri búin að spyrja Breta og Banda- 
ríkjamenn, hvort þeir væru því fylgjandi. — En 
því kom hann ekki, hinn reyndi stjórnmálamað- 
ur, fram með þetta í sumar og spurði: Hafið þið 
nú, drengir mínir, gert allt, sem þarf, spurt um 
þessi atriði? Eruð þið vissir um, að allt sé í lagi? 
Hann vildi 15. júlí óður og uppvægur stof'na lýð- 
veldið, en nú telur hann háskalegt glapræði að 
stíga nokkurt skref á þeirri braut. Ég veit ekki, 
hvað eru andstyggilcgri látalæti en þetta og það 
í þessu máli, — þar sem hann snýst nú gegn till., 
sem hann varð fyrstur manna til að veita ákvað- 
inn stuðning. Ég held, að hann hafi ekki sjálfur 
stungið upp á þessu. Eftir 3 ára samstarf við 
þennan mann verð ég að gefa honum þann vitn- 
isburð, að honum er mjög sýnt um að velja úr 
till. annarra þá, sem bezt hentar, en frjór er 
iiann ekki sjálfur. Nú vill hann velja þessari 
lausn, sem hann studdi, sem hraklegust orð. Þeg- 
ar Framsfl. fékk um bað fyrirspurn frá Sjálfstfl., 
hvort hann væri reiðubúinn að bera nú málið 
fram í frumvarpsformi, eða þá, hvaða leið hann 
vildi fara, svaraði hann engu öðru en þvi að 
vekja athygii á þeirri ieið, sem nú liggur fyrir 
og hv. þin. Str. ræðst á. Hafi það verið nokkuð 
nema biekking, sýnir það, að þeir framsóknar- 
menn hafa gert ráð fyrir samþykkt einmitt þeirr- 
ar till. á þinginu, — hafa ekki gert málið upp á 
sama veg og hv. þm. Str. gerir nú, er hann kall- 
ar hana svik við fyrri ákvarðanir Alþ.

Ég vildi ekki standa í sporum þessa hv. þm., 
þegar búið er að upplýsa hina síbreytilegu af- 
stöðu hans og framkomu á öllum stigum þessa 
máls. Hátterni hans getur gefið útlendingum til- 
efni til annarra eins ummæla og þeirra, að hér 
sé um að ræða „certain factions“ á íslandi. Ef 
nokkur íslendingur ber ábyrgð á því, að erlendar 
þjóðir hafa farið að skipta sér af þessum málum, 
þá er það þessi þm.

Um bað, hvort nokkur ný viðhorf erlendra 
þjóða hafi verið kunn i málinu, þegar ákveðið 
var að leggja til að stíga lokaspor í sjálfstæðis- 
málinu, get ég tekið örfátt fram. Þegar mér bár- 
ust skilaboð frá Bretum um málið eftir áramót 
1941, verð ég að segja, að ég tók ekkert tillit til 
þess. Ég veit ekki, hverju hv. þm. Str., þáverandi 
forsrh., kann að hafa svarað. Þessi skiiaboð bár- 
ust mér gegnum sendiherra Breta. En mér er 
kunnugt um, að siðar leit hinn sami sendiherra

þeirra öðrum augum á sambandsmál okkar við 
Dani en í fyrstu. og ég tel mig hafa haft nokkra 
aðstöðu til að álíta, að ekki yrði frá Bretum 
mótspyrnu að vænta i sjáifstæðismálinu. Ég vil 
biðja hv. þm. að muna, að yfirlýsingin frá 17. 
mai 1941 uin viija íslendinga til að setja af kon- 
unginn og segja upp sambandslögunum er aðai- 
atriðið. Hitt er annað mái, hver hinn lagalegi 
réttur okkar er til að afnema konungdæmið, en 
um það kom ekkert nýtt fram. Nú vil ég, að hv. 
þm. Str. svari því, hverja hann spurði um ráð, 
þegar gerð var hin djarfa yfirlýsing 17. maí 1941. 
— Ef hann hefur spurt um leyfi eða ráð þá, sem 
ég veit ekki til, hefur hann gert það á bak við 
mig — eins og fleira. — Annars vil ég segja þess- 
um hv. þm. það, ef hann er sá kappi, sem hann 
vill vera, þá fylgi hann bara mér í málinu, þvi 
að i þessu frv. eru möguleikar til þess að sam- 
þykkja lýðveldið á haustþinginu. Hann hefur að- 
stöðu til að koma á lýðveldi þá, ef ráðlegt þykir. 
Mér finnst lítið leggjast fyrir kappann, þegar 
liann telur það höfuðskömm að fyigja þeirri 
miðlunartili., sem hann varð fyrstur til að styðja, 
en skjalfest er, að áður var hann búinn að lýsa 
fylgi sínu við það að stíga nú lokasporið. Og það 
er honum, sem fyigzt hafði með málinu á öllum 
stigum þess og vissi allt hið sama og ég um af- 
stöðu erlendra ríkja, mjög hæpin afsökun, að 
segjast nú hafa elt mig út i vitleysuna. Og ég spyr 
enn: Hverja eftirgrennslan hafði hann gert um 
hug stórveldanna til yfirlýsinganna 17. maí 1941?

Þessi ræða hv. þm. Str. var annars eins konar 
heildarútgáfa af ræðum Framsflþm., sem um 
málið töluðu i Nd. i gær. Ég hef' aldrei heyrt 
eins ilia á málum haldið fyrir þann flokk og þá, 
þó að ýmsu liafi mátt venjast áður, og er það 
e. t. v. skiljanlegt, — málefnaundirstaðan er ekki 
góð. Einn framsóknarmannanna taldi þetta frv. 
vera spor í áttina. Annar þm., hv. 1. þm. S.-M., 
var ekki beint fagnandi yfir frv., en ræddi það 
af nokkru hófi, en bessi hv. fulltrúi flokksins 
liér í deildinni, svo gott sem upphafsmaður hug- 
myndarinnar, telur hana og frv. vera forsmán. 
Aðeins einn tilgangur er eins og rauður þráður 
gegnum ræðuhöld Framsfl., það er að láta málið 
líta út eins og flokkshagsmunir heimta, —■ og 
bjá Sósfl. hefur einnig á því borið. —• Jafnframt 
ásaka fulltrúar Framsfl. Sjálfstfl. fyrir að vilja 
liafa kosningahag af að beita sér fyrir sjálf- 
stæðismálinu. Sú ásökun er tilhæfulaus. í út- 
varpsræðu við síðustu kosningar lýsti ég yfir 
því, að það mál væri allra flokka mál, eins og 
það á að vera. Hér á Alþ. var þetta mál fyrst bor- 
ið fram, er kjördæmaskipunarmálið var afgreitt, 
svo að ekki yrði hægt að blanda þeim saman.

Ég veit ekki, hvort nokkuð sýnir betur hug 
þm. Str. til sjálfstæðismálsins en það, að hann 
telur það svik við samþykktina frá 17. maí 1941 
að reyna að fara að stofna lýðveidið á árinu 1942, 
en áður hefur hann ekki verið vissari á þvi en 
svo, að hann er búinn að taka undir þau ummæli, 
sem foringi hans lét bóka í stjórnarskrárnefnd 
11. júií í sumar, og syngur þar undir sinn bassa. 
En nú eru það svik! Er hægt að skýra það betur, 
livernig hlakkar í þessum hv. manni, jafnskjótt 
og hann finnur örðugleika okkar í sjálfstæðis- 
máiinu?



317 318Lagafrumvörp samþykkt.
Stjórnarskrárbreyting (stjórnskipulag).

Ég get látið þessari aths. minni lokið að sinni. 
Ég harma ákaflega mikið, að svo skuli hafa farið 
um þetta mál, að það skuli þurfa að verða opin- 
bert deilumál, eins og orðið er og mun verða enn 
meir við komandi kosningar. En það er e. t. v. í 
samræmi við aðra hcgðun hv. þm. Str. að ieiða 
málið á þá braut. Ég hafði í lengstu lög vonað, 
að hann léti sér nægja að hafa þetta hátterni 
frammi á öðrum sviðum, en hlífði sjálfstæðis- 
málinu við því.

Jónas Jónsson: Mál það, sem hér er til umr., er 
kallað stjórnarskrármái, en er í raun og veru 
fjárhagsmál. I raun og veru ætti það að heita: 
„Ég vil fá að vera með i stríðsgróðanum." Þetta 
mál, sem hefur vakið allmiklar deilur milli ráðh. 
úr fyrrv. ríkisstj. og stríðsgróðamanna, hefði 
aldrei komið fram nema út af þeim átökum, sem 
orðið hafa um dýrtiðina og stríðsgróðann. Það 
er ekki líklegt, að þessi stjskrbreyt. né sú, sem 
samþ. var fyrir nokkrum dögum, hefði verið 
nefnd á nafn nema fyrir þá ólgu, sem orðið hef- 
ur meðal verkamanna og stefnt hefur að því að 
rjúfa stjórnarsamvinnu Framsfl. og Sjálfstfl. 
Barátta Alþfl.leiðtoganna í þessu máli er síður 
en svo sprottin af áhuga fyrir sjálfstæðismálinu, 
heldur hinu, að þeir ásettu sér að sprengja gerð- 
ardóminn til þess að vinna sér fylgi verkamanna, 
og í því skyni fóru þeir úr stj. Þeir tóku þá 
stefnu að sprengja upp kaupið, án þess að hugsa 
um afleiðingarnar. Stjórnarskrármálið er grein 
af þessu tré, og er ekki hægt að ræða það án þess 
að minnast um leið á þetta. Sem dæmi um afleið- 
ingarnar af þessari stefnu má minna á það, að 
nýlega er búið að semja um 50% grunnkaups- 
hækkun á skipum Eimskipafélagsins, og nemur 
hún nokkuð á aðra millj. kr. á ári. Þessi „litli“ 
skattur leggst svo á nauðsynjavörur landsmanna. 
Þessar kauphækkanir leiða af sér hækkun á öll- 
um lilutum öðrum, sparisjóðsmyndun landsmanna 
fellur i verði o. s. frv. Enda er það nú smám 
sainan að verða mönnum ljóst, hvílikt flónsku- 
strik það var að sleppa dýrtíðinni svona lausri.

Ég ætla ekki að fjölyrða um þennan þátt máls- 
ins. Þetta er aðeins eins konar inngangur. En 
þctta er skýringin á því, að Alþfl. lagði fram 
till. um breyt. á stjskr. Allir vita, að hún var 
ekki mcint í alvöru, og gæti það verið nokkur af- 
sökun, en það er aftur ásökun, að þeir máttu 
vita, hverri skriðu þeir mundu hleypa af stað 
með þessu. Alþfl. taldi sér heppilegt að koma 
fram með slíkt herbragð, sem gæti gert Framsfl. 
og Sjálfstfl. að óvinum um hríð. Þeir hugsuðu 
sér að taka sex kjördæmi, þar sem kjósendur 
vildu kjósa Framsfl., og bjóða þau Sjálfstfl. 
Þessi ráðagerð var ekki hugsuð i því skyni að 
gera gott eða þjóna þjóðarhagsmunum, heldur 
til þess að spilla milli þessara tveggja flokka. 
Tilgangurinn var reyndar ekki í sjálfu sér sá 
að spilla samkomulagi þeirra, heldur hitt að 
koma í vcg fyrir, að þeir störfuðu saman gegn 
vexti dýrtíðarinnar. Einn þáttur afleiðinganna 
af þessu er svo það, þegar Eimskipafélagið verð- 
ur að hækka farmgjöld um nokkuð á aðra millj. 
kr. á ári fyrir eina kauphækkun, sem leggst svo 
á nauðsynjar landsmanna. Þetta er aðalatriðið í 
stjórnarskrármálinu. Alþfl. gerði raunar ráð fyr-

ir, að svo mikil heilbrigð skynsemi mundi vera 
til innan Sjálfstfl., að þeir mundu ekki gina við 
þessu, þótt þeir vildu auðvitað gjarnan auka 
fylgi sitt, en það var hægt að gera með öðrum 
ráðum. Leiðtogum Sjálfstfl. mun nú vera orðið 
Ijóst, að enginn einn flokkur getur ráðið, eins og 
nú er komið. Það er hart á því, að tveir eða þrír 
geti það. Og þó að sex þingsæti flyttust frá 
Framsfl. yfir til Sjálfstfl., mundi hann ekki 
standa betur að vígi, þvi að hann gæti ekki orð- 
ið meirihlutaflokkur á þann hátt, og jafnvel þótt 
hann væri meirihlutaflokkur, væru ekki likur til, 
að hann gæti farið einn með stj. landsins. Alþfl. 
bjóst við, að forustumenn Sjálfstfl. mundu segja: 
Okkur er ekki hagnaður að auka verulega þing- 
mannafjölda okkar nú, þó að við gætum það með 
einhverjum holahrögðum. En í Sjálfstfl. voru líka 
ábyrgðarlausir menn, sem sögðu: Við þurfum að 
gera upp sakirnar við Framsfl., því að hann vill 
stórgróðaskatt, innflutningstakmarkanir og anu- 
að, sem er á móti hagsmunum stríðsgróðamann- 
anna. Og þeir hafa valdið yfir blöðum flokksins. 
Þetta varð til þess, að sjálfstæðismenn drógust 
inn í þetta kjördæmamál, sumir viljugir, sumir 
nauðugir. Það er svo í öllum flokkum, að skoð- 
anir eru skiptar um einstök mál. Svo er t. d. í 
gengismálinu. Astæðan til þess, að það mál gekk 
fram á heppilegan hátt, var sú, að Framsfl. lagði 
allan sinn þunga í vogarskálina með öðrum helm- 
ingi Sjálfstfl. En nú er þessu öfugt farið. Nú 
kom Albfl. með sína skaðlegu till. og fékk nokk- 
urn hluta Sjálfstfl. með sér út í ógöngurnar. Ég 
tel, að það hafi að vísu verið skynsamlega álykt- 
að af Alþfl., að Sjálfstfl. mundi ekki gína við 
þessu, meðal annars vegna þess, að í þeim flokki 
eru margir menn, sem er ekki sama, þó að allt 
leysist hér upp i kommúnistíska liringiðu. En 
raunin varð samt sú, að viss hluti Sjálfstfl. beit 
á þctta agn. Og kommúnistum var frá öllu sjón- 
anniði ánægja að þessu. Eru líkur til, að þessi 
matargerð Albfl. inuni hjálpa kommúnistum til 
að njóta sín, eins og nokkuð kom fram i siðustu 
kosningum, en Alþfl. muni hafa hinn mesta 
skaða af.

Þó er rétt að geta þess, að bæði blöð kommún- 
ista og Alþfl. komu fram með nokkra iðrun út 
af dýrtíðinni, sem væri óskiljanleg, ef menn vissu 
ekki þann aðdraganda, að þeir ætluðu sér aðeins 
að sprengja stj., sem var fengin upp úr dýrtið- 
inni, og kippa grundvellinum undan öllu, en al- 
veg sérstaklega undan atvinnumöguleikunum. Ég 
legg svo dýrtíðarmálin til hliðar með þeirri at- 
hs., að þar er allt komið fram, sem liægt er að 
segja um þessa fáránlegu ráðstöfun. Þegar svo 
þessi ráðagerð, bandalag við Sjálfstfl., var tekin 
upp af verkamannaflokkunum, til þess að koma 
fram kjördæmabreyt., þá kom enn fremur i ljós, 
eins og ég hef bent á við annað tækifæri, hversu 
undirstaðan var ótrygg, því að samvinnan stóð 
ekki nema nokkrar vikur. Þegar búið var svo að 
koma fram annarri stjórnarskrárbreyt., þá yfir- 
gáfu verkamannaflokkarnir stj. Ég var hér eins 
og hver annar áhorfandi, en það sjá allir, hver 
upplausn er hér á ferðinni. Þessir flokkar hlaupa 
saman, en geta svo eklsi staðið saman að öðru en 
að sprengja allar hömlur dýrtíðarinnar og svo að 
reyna að eyðileggja Framsfl. Á meðan Framsfl.
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var í bandalagi við aðra flokka, tókst að halda 
nokkuð i horfinu með stjórnarfarið og atvinnu- 
málin yfirleitt. Undir stjórn þeirra manna, sem 
nú fara með völd, þarf aftur á móti ekki að búast 
við öðru heldur en áframhaldandi upplausn í 
öllum stjórnarháttum. — Það, sem svo gerist, 
eftir að Sjálfstfl. féll í þessa tálgröf, sem Alþf'l. 
hafði búið honum, er það, að ráðuneyti Her- 
manns Jónassonar segir af sér, Framsfl. fer úr 
stj. og það af tvennum ástæðum. Hann vissi, að 
eftir að Sjálfstfl. var kominn í bandalag við 
verkamannaflokkana, var óhugsandi, að dýrtið- 
inni yrði lialdið niðri. Það var einmitt þetta mál, 
sem samstarfið hófst um. í öðru lagi sló nokkr- 
um óhug ó okkur framsóknarmenn við það, að 
þessir flokkar gerðu með sér bandalag, vegna 
þess, sem gerðist 1932 og aftur 1934.

Þegar svo var áslatt í okkar landi sem nú er 
að verða ljóst með hvcrjum degi, mátti búast 
við því, að þjóðin hefði eitthvað annað að hugsa 
urn en að fara að breyta stjskr. landsins, sem 
var ætlað til þess eins að reyna að niðast á ein- 
um þingflokki.

Ég hef ekki komizt hjá því að minnast á að- 
dragandann að upplausn þjóðstjórnarinnar og þá 
atburði, sem hafa orðið þess valdandi, að algert 
upplausnarástand ríkir nú i landinu. Þvi miður 
eru líkur til, að stjórnarfarið eigi eftir að kom- 
ast lengra niður á við, þó er vonandi, að svo 
fari ekki. Svo er borin fram stjskrbreyt., sem á 
sér ekkert fordæmi. A framboðsfundum í Suður- 
Þingeyjarsýslu bar mótstöðumaður minn það 
fram, að hlutfallskosningar væru til i Svíþjóð, 
og það mun eina tilraunin í kosningunum, sein 
gerð var til að halda þvi fram, að hlutfalls- 
kosningar væru til í nokkru landi, en þetta reynd- 
ist rangt. Eins og á stóð, hefði verið eðlilegt, að 
stjórnarskrárbreyt. miðaði fyrst og fremst að 
skilnaði við Dani, en svo var ekki. Við erum enn 
með stjskr., þar sem konungur Dana er konung- 
ur yfir íslandi og allt um rikiserfðirnar stendur 
óbreytt o. s. frv. Þegar mér var svo sagt það 
eftir þm. V.-ísf., að það ætti að skipta stjórnar- 
skrárbreyt. í tvennt, það ætti fyrst að taka fram- 
sóknarmenn, kónginn i síðara skiptið, þá fór ég 
að sjá það, á hvoru þeir höfðu meiri áhuga. 
Þegar svo búið var að koma fyrri breyt. gegnum 
þingið, mátti vænta þess, að farið yrði að undir- 
búa seinni breyt., en um það var ekkert rætt við 
okkur framsóknarmenn, heldur komu stjórnar- 
flokkarnir með till. um að skipa 5 manna n., 
sem skinnaði upp á undirbúning skilnaðarmáls- 
ins fyrir næsta Alþingi. Þetta bar svo brátt að, 
að ég gat ekki náð saman verulegum flokks- 
fundi, til þess að velja menn í þessa n., sem ég 
vissi, að gat aldrei orðið neitt annað en viravirki. 
Það varð þó úr, að ég og hv. þm. Str. völdumst 
í þessa nefnd. [Fundarhlé vegna loftvarna- 
merkis.]

Ég hafði þar komið ræðu minni, er ég var að 
gera grein fyrir þeim undirbúningi, er gerður 
var, og að ekki var þá leitað til Framsfl. um 
samstarf í þeim undirbúningi. Mun það hafa 
komið til af þvi, að þá var hafinn tvenns konar 
hernaður af hálfu þess flokks, er að undirbún- 
ingnum stóð. Það var hafin árás á einn stjórn- 
málaflokk i landinu til þess að rífa af honum

fylgið, ög það átti að leggja í vanhugsaðan hern- 
að við að afstýra hættum út á við. En vitaskuld 
hefur þetta markað og á eftir að marka nokkuð 
meðferð málsins. Því að það sjá allir, að það er 
mjög ólíkt því, sem er í öðrum löndum, þar sem 
menn hafa lagt niður flokkadeilur til þess að 
geta staðið saman um vandamál. En hér var 
rofið samstarf þriggja flokka, og síðar tveggja, í 
þvi skyni að geta hafið innanlandsófrið og ó- 
l'ögnuð.

Ég áleit þessa stjskrn. svo víravirkiskennda, 
að ég var með þvi, að 2 menn skyldu vera i 
lienni úr liverjum flokki, ekki af því, að ég áliti, 
að hún mundi áorka miklu, því að mér fannst, 
að sú ráðagerð, sem tekin var, útkrefði eklti neina 
sérstaka nefndarskipun. Þegar ég kom á fyrsta 
fund í n., voru þar 5 menn, tveir sjálfstæðis- 
menn, einn alþýðuflokksmaður og tveir fram- 
sóknarmenn.

Þegar ég var að líta yfir fundarbókina, sem 
var gerð af þeim, sem stóðu að þessum málefna- 
tilbúningi, þá tók ég eftir þvi, að mönnum var 
ekki raðað þar eftir stafrófsröð, heldur vorum 
við framsóknarmenn neðstir, en forseti samein- 
aðs þings efstur, sem að vísu var nokkuð framar- 
lega í stafrófsröðinni. Þetta hefur að vísu enga 
þýðingu nema sem táknandi upp á það, að sá 
andi, sem svcif yfir vötnunum, var, að það væri 
í raun og veru þessi flokkur, sem átti að drepa 
eða lama, að liann væri þarna ekki sem vel- 
komnastur gestur. Saint sem áður stóð til I þeirri 
n., eftir að forseti sameinaðs þings var kosinn 
sem formaður n., eða þá var leitazt við að fá hv. 
þm. Str. til að vera skrifara n. En hann færðist 
undan og bar við burtför sinni, sem var næg 
ástæða, þannig að ég stakk upp á þvi, að fulltrúi 
Alþfl. í n. tæki þetta að sér, til þess að það væri 
samræmi i því, að stjórnarflokkarnir stæðu að 
þessu.

Af því að hæstv. forsrh. hefur lesið upp fyrir 
mér úr fundarbókinni, þá ætla ég, með leyfi 
hæstv. forseta, að lesa upp það, sem ég Iét bóka 
á 2. fundi í þessari n., því að þar er mörkuð af- 
staða mín, — ég vil segja afstaða mín, af því að 
þá hafði Framsfl. enga liugmynd um, hvernig n. 
átti að starfa. Þetta bar svo brátt að, og engin 
skýring hafði verið gefin á því. En við hv. þm. 
Str. höfðum svo að segja kastazt inn i þessa n. 
eins og af hendingu.

Það, sem ég lét bóka, var þetta:
„1. Að hann (JJ) álítur, að Alþingi 1941 hefði

átt að undirbúa löggjöf um þjóðfund, sem 
hefði með samkomu á Þingvöllum það sum- 
ar ráðstafað hinu æðsta valdi á íslandi með 
lýðveldismyndun.

2. Að hann telur það furðulegt, að sá þing- 
meirihluti, sem stendur að stjórnarskrár- 
breytingu vorið 1942, skuli samþykkja stjórn- 
arskrá, þar sem ekki er hróflað við hinum 
fornu ákvæðum um erfðavald konungs, sem 
búsettur er i Kaupmannahöfn, yfir íslenzk- 
um málum.

3. Að hann efast mjög um hagsýni þeirra ráða- 
gcrða að lúka málinu um endanlegan skilnað 
íslands og Danmerkur á Alþingi þvi, sem 
kann að verða haldið á miðju sumri 1942.

4. Að hann álítur, að svo framarlega sem hall-
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azt var að því að framkvæma skilnað ís- 
lands og Danmerkur vorið eða sumarið 1942, 
hafi ekki verið um annað að ræða en byggja 
á uppkasti um þetta efni, sem þjóðstjórnin 
lét nokkra merka lögfræðinga gera árið 1940.

5. Að hann telur ósennilegt, að nefnd önnum 
kafinna þingmanna og frambjóðenda, sem 
kosin var i maí 1942 og á að skila áliti 
snemma í júlí sama ár, um skilnað íslands 
og Danmerkur, geti gert nokkuð annað en 
mæla með frumvarpi því, sem um getur i 
4. lið.

6. Að hann telur, að undireins nú i sumar verði 
að sltipa nefnd, sem að likindum mundi 
starfa alllengi og með nægilegum hjálpar- 
mönnum að því að undirbúa framtiðarkjör- 
dæmaskipun og stjórnarhætti landsins, eftir 
að þjóðin hefur endurheimt frelsi sitt, og að 
það verði jöfnum höndum byggt á reynslu 
íslenzku þjóðarinnar og þeirra erlendra 
þjóða, þar sem frjálst þjóðlíf er með mest- 
um blóma.

7. Að hann er ekki mótfallinn þvi, að nefndin 
ráði til starfs lögfróðan mann til að safna 
heimildum um stjórnarfar i frjálsum lönd- 
um, með þvi að þær heimildir gætu komið að 
fullum notum fyrir nefnd þá, sem um ræðir 
í 6. lið.

8. Að hann býst við að verða norður í landi 
mestallan þann tíma, sem nefnd þessi hefur 
til umráða, en vill gjarnan, vegna sjálfstæð- 
ismálsins og þátttöku Framsóknarflokksins i 
endanlegri lausn þess, fylgjast með aðgerð- 
um þess þingmeirihl., sem stendur að hinni

, nýsamþykktu stjórnarskrárbreytingu."
Ég ætla aðeins að skýra það, fyrst þessi nefnd- 

arvinna hefur komið til umr., að ástæðan til þess, 
að ég komst svona að orði: „Að hann efast mjóg 
um hagsýni þeirra ráðagerða að lúka málinu um 
endanlegan skilnað íslands og Danmerkur á Al- 
þingi því, sem kann að verða haldið á miðju 
sumri 1942“—er sú, að þetta lýtur að þeirri skoð- 
un minni, sem ég vildi þó ekki forma nánar á 
þessum stað, að eins og málið var upp tekið, var 
eiginlega ekki skemmtilegur aðdragandi að þvi. 
En þar sem hér er minnzt á það, að varla sé um 
annað að ræða en að byggja á uppkasti lögfræð- 
inganna frá 1940, þá kom það til greina, að mér 
þótti algerlega óþörf þessi nefndarstarfsemi, 
vegna þess að frv. það, sem lá fyrir frá tíma 
þjóðstjórnarinnar, var gert með töluverðri vand- 
virkni af merkum lögfræðingum, og það laut að 
þvi einu að færa konungsvaldið inn í landið og 
láta þingkjörinn forseta taka við valdi konungs 
með sem allra minnstum breyt. Þess vegna gerði 
ég svo lítið með þá n., sem þarna var stofnuð, 
af því að mér fannst sá bráðabirgðaundirbún- 
ingur, sem þurfti að gera, væri gerður, og það 
varanlega verk, sem þyrfti að gera að öðru Ieyti, 
ætti að gera með öðrum hætti.

Það var ágætt samkomulag í n. það litla, sem 
ég starfaði þar. Hæstv. forseti sameinaðs þings 
gekk skörulega gegnum þetta frv., sem áður var 
til, og við það voru gerðar smávegis orðabreyt- 
ingar. En eins og á stóð, var ekki hægt annað en 
annaðhvort að taka þetta frv. eins og það var 
eða, ef gera átti á þvi gagngerðar breyt., þá

Alþt. 1942. B. (60. lðggjafarþing).

þurfti langan tima til þess. En við, sem vorum i 
þessari n., vorum allir frambjóðendur, 3 þm. frá 
siðasta þingi og 2, sem voru í framboði i sumar 
og náðu báðir kosningu. Svo að það leit út fyr- 
ir, að þessi n. gæti lítið gert, því að nm. voru 
mikið burtu úr bænum, þó að ég kannske hafi 
verið mest í burtu. Ég fór tvær ferðir norður í 
land á þeim tíma. Þegar ég kom aftur að norð- 
an hið fyrra sinn, var hæstv. forseti sameinaðs 
þings kominn úr kosningabaráttunni og byrjaður 
að halda fundi aftur. En þar sem ég þurfti að 
fara bráðlega aftur norður í land, lét ég bóka 
það, sem hæstv. forsrh. vitnaði í. í þessari bókun 
tók ég það fram sem mína persónulegu skoðun, 
og það er rétt, sem hæstv. ráðh. sagði, að það 
var þá min persónulega skoðun, og er nú, ef h'ægt 
væri. En af þvi að ég hafði þá ekki haft neina 
aðstöðu til þess að bera mig saman við flokks- 
menn mína, orðaði ég þetta svo, að þetta væri 
mín persónulega skoðun. Það mátti heita, að 
enginn flokksmanna minna hefði hugmynd um, 
hvað þessi n. var að gera, nema við hv. þm. 
Str. Ég hafði þannig enga aðstöðu til þess að 
binda flokkinn, og orðaði þetta því þannig.

Nú kem ég að því deiluefni, sem kemur mér 
fyrst og fremst ekki við persónulega, sem snertir 
þessa bókun mína. Þegar ég varð að fara burt 
hið seinna sinn, varð nefndin að halda áfram 
þessu starfi, sem var ekki þýðingarmikið, af því 
að búið var að vinna verkið. Og það var ekki 
vafi á því, að allir í n. bjuggust við, að það mundi 
verða tekið til greina, — það má e. t. v. segja, að 
það hafi verið fávislegt af okkur. En, eins og 
málið lá fyrir, höfðum við framsóknarmenn ekki 
haft forustu um að taka það fyrir eins og gert 
var þarna. Ég hafði viljað taka málið af meira 
krafti 1940 og 1941. En úr þvi að nú ríkisstj. 
hafði tekið málið upp, mál, sem mér fannst og 
finnst vera gott og sjálfsagt mál, og þó að hún 
hefði tekið það upp án þess að tala um það við 
Framsfl., þá var um tvennt að velja fyrir mig 
og flokksmenn mína, annaðhvort að vera á móti 
málinu eða segja: Ríkisstj. hefur farið óheppi- 
lega að í þessu, en þetta er okkar stj. og hefur 
farið með stórt þjóðmál, og við gerum ekki á- 
greining út á við. Og fyrir mér var það meira 
en það. Því að eins og ég óskaði eftir skilnaði 
1940 og 1941, þá gat ég ekki annað en verið á- 
nægður með, að skilnaður yrði 1942. Samt sem 
áður er nauðsynlegt að skilja þessa afstöðu sér- 
staklega, þar sem hæstv. forsrh. taldi svo þessa 
nokkuð heitu yfirlýsingu mína bindandi fyrir 
annan mann, sem kom að og var ekki á þessum 
fundi, nefnilega hv. þm. Str. Hann mun skýra 
þetta frá sínu sjónarmiði. Og hann hefur litið 
á það þannig, að þar sem byrjað var á svona 
stóru máli, yrði að standa með því.

Viðvíkjandi þessu nefndarstarfi kom enn eitt 
atriði fram, sem rétt er að skýra frá, enda þótt 
ekki skipti miklu máli nú orðið. Fyrir formanni 
n. vakti það eðlilega, eins og öllum, sem stýra 
fyrirtækjum, að eitthvert gagn yrði að þessu 
nefndarstarfi, sem sízt er ámælisvert. Hann hugs- 
aði sér svo þann möguleika, að þessir 5 menn 
kæmu sér saman um þetta frv., sem var að 
mestu áður til, en hafði nokkuð verið breytt á 
ýmsum stöðum. Það hugsaði formaður sér, að
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yrði samþ. í n. og síðan lagt fyrir ríkisstj. og 
rikisstj. legði það fyrir Alþ. Út af fyrir sig hefði 
þetta verið eðlileg málsmeðferð á venjulegum 
tímum með venjuiegum undirbúningi. En ég 
benti á það, að það væri alveg ómögulegt fyrir 
mig, hversu mikið sem ég kynni að vera með 
þessu frv., að gera um það nokkra bindandi und- 
irskrift á þessu stigi, vegna þess að þeir menn, 
sem ég væri fulltrúi fyrir, vissu ekkert, hvað 
þarna væri um að ræða. Enn fremur benti ég á 
það, sem mér fannst hv. meðnefndarmenn minir 
taka til greina, að þar sem óvild hefði verið og 
hörð barátta milli flokkanna um þann þáttinn 
af stjórnarskrárbreyt., sem orðinn var, þá væri 
ekki hyggilegt, ofan á allan undirbúning annan, 
að við, þessir 5 menn, færum að leggja fram frv., 
sem að vísu áður var til, og fleygðum því svo í 
hið nýkosna þing, þar sem mikið mundi verða 
af nýjum mönnum, og þar sem ýmsir flokkar 
höfðu alis ekki undirbúið málið. Þess vegna hef 
ég lagt til, að ekki væri gengið þá frá þessum 
undirbúningi og að meðan barizt væri um kjör- 
dæmamálið, væri þetta mál sent til þingflokk- 
anna til þess að sjá, hvað upp kæmi i því. Mér 
fannst það sú eina byrjun, sem þá væri hægt að 
gera með samkomulagi milli þingflokkanna í 
málinu, og sérstaklega með tilliti til nýjustu 
þingmannanna. En það kom ekki til þess, að 
þetta frv. væri nokkurn tíma lagt fyrir þing- 
flokkana i þessu formi, af þvi að um það leyti, 
sem þing kom saman, þá fór ríkisstj. að fá það 
aðhald frá öðru valdi, sem hér hefur verið vik- 
ið að og ég fer ekki út í nánar, af því að mönn- 
um er kunnugt, að þetta aðhald hefur haft þau 
áhrif, að meiri liluti hefur skapazt fyrir því i 
þinginu að leggja málið til hliðar, þó að ýmsir 
hv. þm. vildu fara þessa leið úr því, sem komið 
er. Ég hleyp yfir þann kaflann, sem öllum hv. 
þm. er kunnur, þegar þessir erfiðleikar komu 
fyrir hæstv. Alþ., sem á þvi eru að framkvæma 
lýðveldismyndun nú sem stendur. En ég kem að 
því, þegar ríkisstj. byrjaði á því að taka flokkana 
til samstarfs í 8 manna n. með 2 fulltrúum frá 
hverjum þingflokki. Ég vil aðeins taka fram um 
það, að þetta mál var rætt nokkuð ýtarlega i 
öllum flokkum og rætt á nokkuð mörgum fund- 
um af þessum 8 mönnum. Það komu fram margar 
uppástungur. Aðalleiðin var lokuð. Og það, sem 
skapaði erfiðleikana í þetta skipti, mun, því mið- 
ur, skapa þá eitthvað áfram. Það er þessi sér- 
staka aðstaða, eins og ég var áður búinn að 
segja, þessi hlið á málinu, sem gerði aðstöðuna 
erfiða, að málið kom ekki fram af því fyrst og 
fremst, að Sjálfstfl. áliti neina ástæðu til þess 
að fara út í stjórnarskrárbreyt., heldur var 
Sjálfstfl. hrundið út i þessa stjórnarskrárbreyt. 
af baráttumönnum verkamannaf'lokkanna. Ein- 
mitt það, að þetta mál var vakið upp á annan 
hátt en vera átti, gerði aðstöðuna erfiða. Þvi að 
þótt 8 manna n. og hv. þm. allir hafi reynt og 
vilji gera það bezta úr málinu, þá leiðir af sjálfu 
sér, að þegar fjórir flokkar eiga að taka snögga 
hreyfingu frá framsókn í málinu og til þess að 
hrökkva til baka, þá gerast margir hershöfðingj- 
arnir og mörg ráðin um það, hvað til á að taka.

Eitt af þvi, sem hæstv. forsrh. minntist á í 
ræðu sinni, var, að í þessum umr. hefði Framsfl.

talað ekki ólíkega um þessa leið, sem hann hefur 
lagt til undanfarið, að farin yrði. Á þessum fund- 
um, sem haldnir voru í n., voru uppi margar upp- 
ástungur. Ein af þessum leiðum var nefnd af 
mér og manni, sem ekki er í Framsfl., sem liggur 
hér fyrir að mestu leyti í frumvarpsformi. Þeg- 
ar svo Framsfl. fær nótu frá hæstv. forsrh., þar 
sem stungið var upp á ákveðinni leið, sem Fram- 
sfl. geðjaðist ekki að, þá var sagt á þeirri nótu, 
að nú væri ekki Iengur að ræða um sjálfstæðis- 
málið, af þvi að það væri lagt á hilluna — eins 
og hv. þm. Borgf. sagði — heldur um það, hvern- 
ig ætti að taka á málinu í bili, til þess svo að 
taka það til meðferðar seinna. Þegar svo þetta 
var rætt áfram i Framsfl., þá varð niðurstaðan 
sú, að flokkurinn hallaðist að annarri leið, sem 
ekki er hér til í ályktunarformi, en ég held, að 
sé rétt að skýra frá, fyrst ýtarlega er talað um 
þetta mál. Sú leið, sem við framsóknarmenn 
lögðum seinast til í 8 manna n., að væri athuguð, 
var að halda áfram i heimflutningsmáli hins 
æðsta valds sömu aðferð, er beitt var 10. apríl 
1940, þ. e. a. s., að allt, sem utan við stjórnar- 
skrána væri í sambandslögunum, væri enginn 
samningur um né neitt á að byggja, en öll þau 
atriði væru ráðin með meiri hluta ákvörðun á 
Alþ. í stuttu máli: Við vorum ekki að leggja það 
beinlínis til, að gerð væri nein ályktun nú, held- 
ur vildi Framsfl., að þessi leið yrði gerð gild- 
andi, og þegar tími þætti til kominn, gerði Alþ. 
áiyktun eins og 10. apríl 1940 og 17. maí 1941, 
ályktun, þar sem yfir því væri lýst, að fsland 
væri lýðveldi. Og alveg eins og skipun ríkisstjóra 
og skipun utanríkismála var skipað til bráða- 
birgða, þá héldu þeir menn i Framsfl., sem voru 
með þessari leið, því fram, að að sjálfsögðu væri 
ekki hægt að leysa lýðveldismyndunarmálið öðru- 
vísi en með snöggu átaki utan við fyrirkomulag 
eldri samninga, og þegar búið væri að gera þessa 
ákvörðun, þá yrði vitanlega að setja bráðabirgða- 
skipulag á stjórnskipunina. Það getur verið, að 
ef eftir þessu væri farið nú eins og stendur, þá 
væri kosinn bráðabirgðaforseti í stað ríkisstjóra, 
og svo kæmi að þvi síðar að gera fullkomna 
stjórnarskrá, sem næði yfir öll málefni rikisins, 
sem þar til heyra.

Það, sem hæstv. forsrh. þannig minntist á, að 
væri bindandi fyrir okkur framsóknarmenn, er 
ekki annað en það, að í þvi endalausa spjalli, sem 
hefur verið milli flokkanna um þetta mál, síðan 
hætt var við að halda áfram hina áður umtöl- 
uðu leið, þá hefur Framsfl. sagt um eina af þess- 
um uppástungum, sem komið hafa fram hjá öðr- 
um flokkum: Það getur komið til álita með hana. 
En við athugun hefur flokkurinn komizt á þá 
skoðun, að það væri hægt að gera á þessu endur- 
bætur. Hurfum við þá frá þvi að telja það bezt, 
sem við höfðum sagt um, að gæti komið til álita, 
en aldrei meira. Ég býst við, að hv. 1. þm. Eyf. 
muni skrifa um þessa till. nokkru nánar innan 
skamms, en ég fer ekki frekar út i þetta að sinni.

Að síðustu vil ég segja það, að það, sem ég 
álít nú liggja næst fyrir þjóðina að gera i sjálf- 
stæðismálinu, er að læra af þeim mótgangi, sem 
hefur komið fyrir. Mál þjóðarinnar eru nokkuð 
mikið i molum nú sem stendur af ýmsum ástæð- 
um. Við erum með okkar atvinnumál og fjármál
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nokkurn veginn í svo mikiili hættn sem hægt er 
að vera. Og þessi eyðilegging og þetta fjármála- 
lega hrun er komið fyrir ógætni hinna ábyrgu 
flokka. Og það þriðja er, að um sjálfstæðismálið, 
sem verið er með á undanhaldi nú í bili, virðist 
vera nokkuð trúleysi og lítið fjör. En það skiptir 
engu máli nú, hvað hefði verið hægt að gera. 
Við erum komnir í þá aðstöðu, sem við erum i. 
Og þegar þær umr. eru búnar, sem gerzt hafa 
og gerast munu í þessu máli, þá er það eftir að 
reisa við það, sem gert hefur verið ónýtt í okk- 
ar stjórnarfari síðan þjóðstjórnin var rofin. í 
stuttu máli: Það, sem liggur fyrir, er að reyna að 
bæta aftur hin brotnu ker atvinnulifsins, og það, 
sem liggur fyrir í sjálfstæðismálinu, er að reyna 
smátt og smátt eftir þennan lítið skemmtilega 
þátt að reyna að byrja að byggja upp að nýju 
og taka tillit til reynslunnar, en við verðum að 
byggja upp sterkari einingu en áður um málið. 
Það er nauðsynlegt, að það komist inn í meðvit- 
und manna smátt og smátt, að það, sem liggur 
við, að hæstv. forsrh. áfelli hv. þm. Str. fyrir að 
hafa ætlað að fylgja stj. i þessu máli, þótt hann 
væri ekki á sama máli, er sú leið þegnskapar, 
sem verður að fara. Það er óhjákvæmilegt að 
deila um þetta, en ég vil segja það, að þetta er 
ólíkt afstöðu þeirra manna, sem í góðri trú, ákaf- 
lega mikilli fáfræði og litlum þegnskap fóru að 
safna liði til þess að stinga núverandi rikisstj. 
í bakið. f þessum hópi eru margir góðir menn, 
en allt menn, sem hafa stundað nám í Danmörku, 
hafa þegið þar styrki, tekið þar próf og eiga 
kunningjasambönd, svo að 'það er eins og það 
sitji í þeim einhver þakklætiskennd, sem ekki á 
við, vegna þess að þessir styrkir eru í raun og 
veru vextir af fé, sem við lögðum inn í Dan- 
mörku á fyrri öldum. En að það skuli geta komið 
fyrir, að menn rotti sig saman, komi og segi 
við stjórnina, ekki: „Við erum með stjórninni“, 
heldur segja þeir: „Við stingum stjórnina i bak- 
ið, af því að okkur likar ekki við hana.“ Ég vil 
segja, að þetta er ljótt mál. Það er ljótt mál, sem 
ég er að lýsa hér, en samt er það ekki eins ljótt 
á bak við eins og það gæti litið út fyrir. Þessir 
menn eru sæmilegir menn. Þeir eru á öllum aldri, 
ungir, miðaldra og gamlir, en það, sem þessa 
menn vantar, er sá þegnskapur, sem forsrh. vill 
lasta í fari sins gamla starfsbróður viðvikjandi 
framkomu hans í sjálfstæðismálinu, að hann 
fylgdi stj. á meðan hægt var að búast við, að 
einhverju yrði þokað áfram. En framkoma þess- 
ara manna er hættuleg, af því að þeir vildu 
stöðva málið. Ekki af' því, að það hefði nokkur 
áhrif haft. Það var ekki af því. En þessi leið- 
indi, sem komu fram, eru aðeins dæmi og ásök- 
un um það, að þegnskapurinn i þjóðfélaginu sé 
ekki nógur, að það sé ekki búið að innprenta 
þjóðinni nógu vel, að þetta sé stærsta málið. Og 
ef við athugum það, sem er að gerast i kringum 
okkur, hvað er það þá, sem kemur Bretum, Þjóð- 
verjum, Rússum, Bandarikjamönnum og Kinverj- 
um til þess að fórna öllu, öllu, sem þeim þykir 
um vert, fyrir frelsið? Þess vegna er það ákaf- 
lega óeðlilegt hér, þar sem búið er að berjast 
fyrir þessu af miklum dugnaði i 110 ár, skuli 
vera mikill hluti af þjóðinni, sem heldur, að 
þetta sé smámál.

Nú höfum við beðið ósigur í bili, og það hafa 
stærri karlar gert. En það, sem ég vildi segja í 
lok ræðu minnar, er það, að við höfum lært af 
þessum ósigri, hvernig við eigum að sigra.

Haraldur Guðmundsson: Þessar ræður eru 
farnar að fara á dreif, og þótt mér þyki það 
miður, verður ekki hjá því komizt að minna á 
atriði, sem komið hafa fram, vegna þess að þau 
mega ekki ómótmælt standa.

Um þetta frv. er það að segja, að Alþfl. hefur 
jafnan verið þeirrar skoðunar, að sjálfsagt væri 
að slíta sambandinu við Danmörk að fullu svo 
fljótt sem mögulegt væri. Alþingi hefur hinn 
17. mai 1941 lýst yfir þvi, að vegna vanefnda væri 
sambandssáttmálinn úr gildi fallinn, svo að is- 
lenzka þjóðin gæti að fullu tekið utanríkismálin 
í sinar hendur.

Annað, sem Alþfl. hefur lagt mikla áherzlu á, 
er það, að reynt yrði að haga lausn sjálfstæðis- 
málsins svo, að bæði stjórnmálaflokkarnir og 
þjóðin öll gæti orðið sammála um það, vegna 
þess að bæði inn á við og út á við erum við miklu 
sterkari, ef ekki er hægt að sýna fram á deilur, 
heldur að þjóðin sé einhuga um málið. Af þessu 
hefur leitt, að menn hafa stundum orðið að sam- 
þykkja aðra meðferð málsins en þá, sem þeir 
hefðu helzt kosið, til þess að ná með því sam- 
komulagi um málið. Þetta hefur verið svona allt 
fram að þessu, eins og kom fram í ræðu hv. þm. 
Str., þegar hann gat um samþykktina, sem gerð 
var 17. maí 1941 með svo til einróma samþykki 
Alþingis. Ég vil taka það fram, að það er svo 
langt frá þvi, að þessi samþykkt feli i sér allt 
það, sem við Alþflm. hefðum kosið, en um það 
tjáði ekki að fást.

Við höfum litið svo á, að þetta væri hið eina 
eðlilega framhald af þvi, sem gerðist 1918, að 
við yrðum okkar eigin húsbændur að fullu og 
öllu og i fullkomnu samræmi við þroska þjóðar- 
innar og trú á eigin getu, auk þess sem sýnt var, 
að sambandið við Danmörk gat slitnað, hvenær 
sem var, og sérstaklega á hættulegum timum, 
eins og nú eru.

Við Alþflm. erum þess fullvissir, að þessi af- 
staða valdi engum misskilningi eða sársauka í 
Danmörku og sú sambúð, sem fór batnandi milli 
Dana og Islendinga á hverju ári siðan sambands- 
sáttmálinn var settur, muni fara enn batnandi, 
þegar stjómskipulagið, sem bindur okkur saman, 
er að fullu rofið, eins og sambúðin batnaði mik- 
ið, þegar það var að mestu afnumið 1918. Og 
einmitt með tilliti til þess að taka þátt i sam- 
vinnu allra Norðurlandaþjóðanna teljum við að- 
alskilyrðið til þess að geta notið þeirrar sam- 
vinnu til fulls, að þjóðirnar séu jaf'nréttháar og 
hafi sömu aðstöðu. Við teljum fjarri sanni að 
gera ráð fyrir þvi, að af þessu hljótist minni 
samvinna við Dani eða Norðurlandaþjóðirnar yf- 
irleitt, en teljum, að viðskiptaleg og menningar- 
leg samvinna milli þessara þjóða muni geta náð 
meiri þroska en áður. Mér þykir rétt, að þetta 
komi fram í umr. um þetta mál hér á þingi.

Um það frv., sem hér liggur fyrir, vil ég segja 
það, að Alþfl. hefur ákveðið að fylgja þessu frv. 
fram. Ég skal segja fyrir mitt leyti, að ég hefði 
persónulega kosið aðra aðferð i málinu, en get til
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samkomulags fallizt á þessa leið. Ég held, að 
við getum slegið þvi föstu, að með þessu sé 
tryggt, að við getum á stjórnskipulegan hátt, 
með einfaldri samþykkt Alþ., hvenær sem er, 
slitið sambandinu við Danmörk og stofnað lýð- 
veidi. A þeim tímum, sem nú eru, þegar skjótra 
aðgerða þarf, er það að minni hyggju talsvert 
mikið atriði, að svo sé hægt að ganga frá, eins og 
hér er gert ráð fyrir, í staðinn fyrir, að það þurfi 
að hafa tvær alþingissamþykktir. Ég vil mótmæla 
þeim ummælum, sem komu fram, að hér sé um 
eitthvert stjórnlagaskrípi að ræða. Það, sem hér 
er verið að gera, er það, að ákvæðið frá 1941 er 
sett inn í stjórnarskrána, þannig, að það er hægt 
að greiða atkv. um það í haust, það er einungis 
orðalag gr., sem felld er inn í stjskr., sem ekki 
er hægt að ákveða nú.

Ég skal ekki fara að hætti hv. þm. S.-Þ. og 
fara að greina frá þeim till, sem fram komu í 
umr. um þetta mál i 8 manna n., því að till. sú, 
sem hér liggur fyrir i frumvarpsformi, er sú eina 
aðgerð, sem fyrir liggur. Meðan ekki er önnur 
till. borin fram, verður þingið að taka afstöðu 
til þessarar till, sem hér liggur fyrir, og Alþfl., 
eins og ég sagði áðan, greiðir atkv. með frv.

Ég skal ekki blanda mér inn í þau harla óvið- 
felldnu orðaskipti, sem fóru á milli hæstv. núv. 
forsrh. og hv. fyrrv. forsrh., þm. Str., en vil þó 
geta þess, að ég tel, að þessum nýverið mjóg 
nánu samstarfsmönnum hefði verið miklum mun 
sæmra að nota annað tilefni en þetta mál til þess 
að bera hvorn annan brigzlum og ásökunum, og 
hygg, að þessu máli, sem hér er rætt, sé lítill 
greiði gerður með siiku, en i sambandi við um- 
mæli hv. þm. Str. um hin nýju viðhorf, sem 
getið er um í grg. frv., og í sambandi við um- 
mæli hv. þm. Borgf. í Nd. í gær, viidi ég mega 
beina því til hæstv. ríkisstj., hvort hún sjái sér 
ekki fært hið fyrsta að gefa út opinbera skýrslu 
um gang þessa máls og undirbúning þess utan 
þings og innan og, að svo miklu leyti sem unnt 
væri, hin nýju viðhorf, sem talað er um. Þm. 
eru bundnir þagnarheiti um ýmis þau atriði, 
sem þeir hafa gefið upplýsingar um, og kann ág 
því illa, þegar rætt er um ýmislegt af þessu opin- 
berlega, og tel ekki rétt að segja frá ýmsu, sem 
komið hefur fram i ræðum þm. Ég verð því að 
láta ósvarað atriðum, sem ég hefði annars viljað 
ræða um, en vil skjóta þvi til stj, hvort hún 
sjái sér ekki fært að gefa út skýrslu um aðdrag- 
anda og undirbúning málsins.

Það er eitt atriði í ræðu hv. þm. Str., sem ég 
get ekki látið ómótmælt. Hann fullyrðir, að i 
samþykktinni 1941 hafi verið gert eins konar 
samkomulag milli allra flokka um að hreyfa ekki 
stjórnarskrárbreytingu fyrr en gengið væri til 
stofnunar lýðveldis, og að það hefði verið brot á 
því samkomulagi, þegar breyt. um kjördæma- 
skipunina var flutt á síðasta þingi. Þm. veit 
manna bezt, að þetta er fullkomið ranghermi. 
Slikt samkomulag hefur aldrei komið til mála, 
a. m. k. ekki frá hlið Alþfl. Þm. veit, að við Al- 
þýðuflokksmenn höfum alltaf litið svo á, að 
héppilegast og sjálfsagt væri að afgreiða sér- 
staklega þessa breytingu á stjórnarskránni og 
kjördæmaskipunina sér. Af hverju? Af þvi að 
við vissum, að um þá breyt. yrðu átök, af því

að Framsfi. táldi sig hafa og hafði hag af þvi, 
livernig ákvæði kjördæmaskipunarinnar voru 
fram að þessu, og þeirri aðstöðu mundi hann ekki 
sleppa án þess að gera það, sem hann gæti, til 
þess að standa gegn því, að breyt. gengi fram. 
Það var þvi fullvíst, að um þessa breyt. á stjskr. 
mundu verða deilur. Einmitt þess vegna litu Al- 
þflm. svo á, að heppilegast mundi vera að taka 
þessa breyt. út af fyrir sig, i von um það, að 
þessi ágreiningur yrði ekki til þess, að menn 
greindi einnig á um sjálfstæðismálið sjálft, þ. e. 
a. s. um sambandsslitin við Danmörk. Þessi að- 
staða Alþfl. var hv. þm. Str. kunn og flestum 
öðrum þm.

Ég vil annars segja það, að ég teldi það á- 
kaflega æskilegt, og segi það í sambandi við ræðu 
hv. þm. Str. og ekki síður ræðu hv. þm. S.-Þ., 
ég teidi það æskilegt, ef þessir þm. færu að gera 
sér grein fyrir því nú, að það er búið að afgreiða 
þá breyt. á stjskr., sem felur í sér breyt. á kjör- 
dæmaskipuninni. Þeirri afgreiðslu er lokið, lokið 
að fuiiu, svo að það væri æskilegt, að þvi væri 
ekki blandað inn í svo að segja hvert einasta 
mál, sem hér er til afgreiðslu á þingi. Mér er 
það óskiljanlegt, hvernig hv. þm. S.-Þ. i sinni 
iöngu og að mörgu leyti merkiiegu ræðu gat var- 
ið ekki minna en 30—40 min. til þess að ræða 
kjördæmamálið, til þess að koma enn á ný að 
þeirri furðulegu staðhæfingu sinni, að i raun og 
veru stafaði öil ógæfa þessa iands, sem virðist 
vera mikil, og öil ógæfan, sem framundan er, 
sem virðist ekki vera minni, af því, að Alþfl. 
hefði af hrekkvísi sinni fundið upp þetta her- 
bragð að ginna Sjálfstfl. til þess að vera með sér 
um að gera breyt. á kjördæmaskipuninni, til 
þess að spilla vináttu og náinni samvinnu milli 
Sjálfstfl. og Framsfl, og afleiðingin af þessu 
herbragði, sem hann telur, að hafi lukkazt svo 
vel, sé svo það geigvænlega ástand, sem er í öllu, 
og afleiðingin er líka sú, að mér skilst, að ekki 
er hægt að ná eins langt í sjáifstæðismálinu og 
flestir vonuðu síðast liðinn vetur.

Ut af þvi, sem hv. þm. Str. sagði um yfirlýs- 
ingu forsrh, vil ég segja, að mér er kunnugt, 
eins og öðrum þm, um þá yfirlýsingu, sem for- 
srh. gaf, skömmu eftir að stj. hans tók við völd- 
um. Ég minnist þess ekki, að hún væri um ann- 
að en hann ætlaði að leggja fyrir þing það, sem 
nú kom saman, frv, sem feli í sér fullkomna 
lausn á sjálfstæðismálinu. (HermJ: Ég ræddi um 
yfirlýsinguna í Morgunblaðinu.) Um þær yfir- 
lýsingar ætla ég ekkert að segja. Hann getur 
rætt um þær við sinn gamla starfsbróður, en 
ætti um leið að lesa dálítið í Tímanum. Það 
mundi ekki spilla.
_ Annars furðar mig mjög á ræðu hv. þm. Str. 
Ég fékk ekki betur skilið en þetta frv, sem hér 
liggur fyrir, væri mjög hættulegt á alla vegu, að 
það væri þjóðarsmán að samþykkja það. Og for- 
srh, sem venjulega er prúður, notaði stór orð i 
svarræðu sinni, en því furðulegri þóttu mér þessi 
gifuryrði, þegar þess er gætt, að á fundi i Nd. 
guldu allir flokksmenn hv. þm. Str. samþykki 
við þessu frv. með þögninni. Þögn er sama og 
samþykki, og sá, sem ekki greiðir atkv, greiðir 
atkv. með þögninni. (HermJ: Það getur verið af 
fvrirlitningu.) Ekki eftir þingsköpum Alþingis.
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Til þessarar till. verðum við að taka afstöðu, 
eða hann verður að flytja aðra till. Mér er spurn: 
Hvaða till. flutti hv. þm.? Ef hann telur þessa 
leið ófarandi þjóðinni, vill hann þá fara þá leið, 
sem bent var á i vor? Vill hann fara hana? Vill 
hann, að fengnum þeim upplýsingum, sem hann 
hefur fengið, eins og aðrir þm., að þingið sam- 
þykki stjórnarskrárbreyt.? Það hefur engin slik 
till. komið fram, og eftir fyrri afstöðu hv. þm. 
er ekki ástæða til að ætla, að hann vildi faliast 
á þetta. Svo er önnur leið til, ef leið skyldi kalla: 
það er að lita á þessi nýju viðhorf sem þýðing- 
arlaus, þótt vitað sé, að mestur hluti af störfum 
þingsins hefur farið í þetta. Er það sú leið, sem 
liann vill fara? Margar leiðir hafa verið rædd- 
ar. Og ein af þeim er sú, sem hér er til umr., og 
hygg ég, að það sé sú leið, sem flestir hafi vilj- 
að sameinast um, og þess vegna var hún valin. 
Afstöðu Alþfl. hef ég áður getið um og þarf 
ekki að endurtaka það.

Það væri freistandi að ræða ýmis atriði við- 
vikjandi ræðu hv. þm. S.-Þ., önnur en þau, sem 
ég drap á hér áðan, en mjög einkennilegt þótti 
mér það, að meiri hl. af ræðu hans, eins og áður 
er sagt, snerist um kjördæmamálið, sérstaklega 
i þvi ljósi, að Alþfl. væri þar höfundur alls hins 
illa. Það, sem kom fram þar, var það, að Sjálfst- 
fl. lét Alþfl. ginna sig til þess að skilja við 
gamla vini sína, en hafði af því svo mikinn skaða 
og skömm, að það er von um, að hann taki upp 
samvinnu við sína gömlu vini, þ. e. hv. þm. S.-Þ. 
og Framsfl. Ég hef' ekkert við þetta að athuga. 
Það er ekkert annað en staðfesting á þeirri till., 
sem hefur komið fram og verður til atkvgr. inn- 
an skamms, og vænti ég, að þetta komi þá eins 
skýrt fram og hér.

Skraf hans um dýrtíðina skal ég ekki fara 
út i, en býst við, að okkur greini svo á þar, að 
ekki sé von um samkomulag. En mætti kannske 
minna hann á það, að dýrtiðin hafði hækkað 
upp i 183 stig, áður en nokkur grunnkaupshækk- 
un, sem nokkur áhrif hafði á visitöluna, var 
komin fram, og ég má kannske minna hann á 
það, að stórkostleg grunnkaupshækkun hafði far- 
ið fram, áður en sú nána samvinna, sem var 
milli Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokks- 
ins i sambandi við stofnun gerðardómsins, hafði 
rofnað.

Ég hygg mér sé engu siður ljóst en hv. þm., 
hversu knýjandi nauðsyn er á því að stöðva verð- 
faólguna og verðfall peninga í landinu. En það 
verður að segja hverja sögu eins og hún gengur, 
og hún er á þann veg, að hvorki Sjálfstfl. né 
Framsfl. hafa enn sem komið er fengizt til þess 
að gera nokkrar þær ráðstafanir þess efnis, að á 
nokkurn hátt skerti möguleika þeirra, sem þeir 
telja sig umboðsmenn fyrir, til að hagnast á 
vaxandi dýrtíð og vaxandi verðfalli krónunnar. 
Ég vildi óska, að á þessu yrði breyt. Alþfl. hefur 
ekki tvisvar heldur þrisvar á þessu þingi látið 
þess getið, að hann væri fús til þess að hefja 
viðræður um aðgerðir, til þess að ráða bót á 
þessu vandamáli. Það hafa engar undirtektir 
komið, engin svör frá hvorugum þessum flokki 
þess efnis, nema ef sú till., sem Framsóknar- 
flokkurinn ber fram í sameinuðu Alþingi er svar 
af hans hálfu.

Hermann Jónasson: Ég get verið fáorður, þvi 
að ég hef gert grein fyrir þessu máli í fyrri ræðu 
minni og þarf aðeins að leiðrétta fáein atriði.

Hv. þni. Seyðf. taldi þetta mjög þarft frv., þar 
eð það tryggði, að við gætum á stjórnskipulegan 
hátt tekið fullt frelsi í okkar hendur. En ég hef 
áður sýnt fram á, að þetta gætum við gert strax 
í dag, ef Alþ. hirti um það, eins og gert hefur 
verið áður, og væri munurinn aðeins sá, að við 
gerðum það þá aðeins ,,að svo stöddu". En sú 
athöfn gæti vitanlega eins haft varanlegt gildi. 
Það þarf enga nýja samþykkt í þessu efni, og 
því er frv. algerlega gagnslaust.

Hv. þm. Seyðf. sagði, að betra hefði verið fyrir 
hæstv. forsrh. og mig að velja eitthvert annað 
mál til að hnútabitast um á þennan óviðeigandi 
hátt, eins og hann komst að orði. En ég tel, að 
eins og þetta mál er fram borið, eigi þjóðin 
heimtingu á, að það sé krufið til mergjar. Og 
þegar málið er þannig fram borið, að það er aug- 
lýst á kosningadaginn með forsíðumynd í Morg- 
unblaðinu, að Sjálfstfl. ætli að stofna lýðveldi, 
og sýnt, hvernig hann tekur frelsið á ÞingvöIIum 
landinu til handa, — þegar lýst er yfir þvi skýrt 
og skorinort i kosningabaráttunni, að stefnan sé 
sú að taka sér fullkomið frelsi, og þegar kosið er 
beinlínis um þetta, en siðan fallið frá málinu, 
eins og hér er gert, þá þekki ég ekkert orð, sem 
betur eigi við um slíkar aðfarir en svik. Það er 
búið að senda Danakonungi tilkynningu ura, að 
setja eigi hann af, það er búið að auglýsa þetta 
fyrir öllum heimi, þrír fimmtu hlutar þingsins 
eru búnir að lýsa yfir því, að þetta eigi að gera, 
og menn tála um, að þetta sé merkasta þing, 
sem haldið hefur verið á íslandi, af því að það 
eigi að leysa sjálfstæðismálið. Og þegar á dag- 
inn kemur atriði, sem allir játa, að sjá mátti 
fyrir, þá er lekið niður og hætt við allt saman. 
Þetta er þjóðarsmán, og það væri að bregðast 
málstað þjóðarinnar að finna ekki að þvi. Ég 
hef að vísu ekkert á móti því, að gefin sé út op- 
inber skýrsla um þetta mál og sögu þess, en ég 
tek það fram, að ég tel hæstv. rikisstj. ekki 
treystandi til þess, heldur utanrmii.

Hv. þm. sagði, að samkomulag hefði verið um 
að breyta ekki kosningal. fyrr en breytt væri 
þessu atriði stjórnarskrárinnar. Þetta er ekki 
rétt, um það var ekkcrt samkomulag, en hitt er 
satt, að almennt mun hafa verið litið svo á, að 
þetta tvennt yrði látið fylgjast að, og flokkar 
þeir, sem báru fram kjördæmaskipunarrnálið, 
treystust ekki til að gera það án þess að taka 
sjálfstæðismálið með um leið.

Það er rétt hjá hv. þm. Seyðf., að kosningum 
um kjördæmamálið er lokið, en hitt er ekki síð- 
ur rétt, að sjálfstæðismálið var aðalmáliö i kosn- 
ingunum, og ég man t. d., að á tveimur kosn- 
ingafundum, þár sem ég var staddur, bar þetta 
mál hæst. Var einna helzt litið svo.á, að kjör- 
dæmamálið væri borið fram til þess að fá rétt- 
láta kjördæmaskipun í hinu nýja lýðveldi.

Hv. þm. spurði, hvort ég vildi nú fara þá leið, 
sein boðuð var í vor. Ég skal i því sambandi 
taka það fram, að þar sem þrir fimmtu hlutar 
þingsins höfðu bundizt samtökum um að leysa 
málið, og þar sem búið var að tilkynna Dana- 
konungi og erlendum þjóðum, að það ætti að
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leysa, var ég ekki í neinum vafa um það, hvemig 
mér bæri að haga mér i málinu. Það var þvi ó- 
þarfi fyrir hæstv. forsrh. að lesa upp úr fundar- 
gerðabók ummæli mín, sem eiga raunar við allt 
annað atriði. É’g hafði gert það upp við mig, 
eins og komið var, að greiða hiklaust atkv. með 
málinu, en eins og kunnugt er, hefur Framsfl. 
ekki verið gert neitt tilboð um að leysa málið á 
þessu þingi og hinu næsta, eins og lofað var í 
kosningunum. En þar sem búið var að tilkynna 
það öllum heimi, að málið ætti að leysa, þá var 
það fjærst skapferli mínu að fara að snúa til 
baka með það.

Hæstv. forsrh. og fleiri töluðu hér um það, að 
ég hefði ekki verið á móti þessari leið i 8 manna 
n. Þar var raunar talað um ýmsar leiðir, og lagði 
ég yfirleitt lítt til þeirra mála. Hæstv. forsrh. 
sagði, að það hefði verið eins og að klappa á 
stein að ætla sér að fá svör hjá mér varðandi 
málið. En ég lýsti yfir þvi á fyrsta fundi n., að 
ég teldi ekki vera til nema tvær leiðir i málinu, 
að halda málinu til streitu eða lýsa yfir þvi, að 
ekki væri hægt að halda því áfram vegna and- 
stöðu erlendis. Millileið væri hér engin til, og 
það gæti aðeins orðið þjóðinni til blekkingar og 
sársauka, ef það ráð yrði tekið að fara einhverj- 
ar slíkar millileiðir. Það skýtur því dálitið 
skökku við, þegar hv. þm. Seyðf. er að spyrja, 
hvað Framsfl. vilji gera í málinu, sá flokkur, 
sem reynt var í vor að setja utan gátta.

Ég skal geta þess, að ég notaði þetta mál aldrei 
sem uppistöðu í kosningabaráttunni, en ég hef 
beitt mér gegn því ásamt öðrum framsóknar- 
mönnum, að það væri tekið upp á þessum grund- 
velli. Hins vegar lýsti ég yfir því eftir kosning- 
arnar, að ég mundi ekki standa í vegi fyrir mál- 
inu, þótt ég væri óánægður með, hvernig til þess 
væri stofnað. Mér finnst því alveg einstök fram- 
koma hæstv. forsrh., er hann stendur hér upp og 
vitnar í það, að ég hafi sagzt ekki ætla að vera 
á móti málinu, og bætir þvi við, að ég hafi þvi 
svikið ekki siður en hann. Nei, ég gaf vissulega 
engin loforð viðvíkjandi málinu fyrir kosning- 
arnar. En ég hef talið, að þeir, sem óánægðir 
eru með málið, eigi samt að standa með því sem 
íslendingar, þegar sýnt er, að meiri hl. þings er 
því fylgjandi. Hitt er svo annað mál, þótt það sé 
gagnrýnt, hvernig til málsins er stofnað.

Það má segja, að ræða hæstv. forsrh. hafi verið 
sú kóróna á málið, sem var því samboðin. Hann 
sagði, að þm. Str. hlakkaði eins og ránfugl yfir 
þvi, að svona væri komið i sjálfstæðismálinu. 
Hann sagði líka, að þm. Str. væri allra manna 
grautlinastur í sjálfstæðismálinu. Ég ætla ekki 
að fara að bera saman sjálfstæðisvilja minn og 
annarra. Ég hef ekki tiðkað það að auglýsa til- 
finningar minar á götum og gatnamótum i þvi 
máli fremur en öðrum, en ef farið væri út i get- 
sakir í þessum efnum, held ég, að hæstv. forsrh. 
stæði þar öllu hallari fæti en flestir aðrir, og ég 
afþakka algerlega, að hann tali til mín á þennan 
hátt.

Hæstv. ráðh. sagði líka annað, sem ég veit ekki, 
hvort allir hv. þm. hafa tekið eftir. Hann sagði, 
að ef nokkur maður ætti sök á erlendri íhlutun 
um þetta mál, þá væri það ég. Hverju sætir það, 
að maður i stöðu forsrh. skuli leyfa sér að bera

slíkt fram, án þess að reyna að færa fram snefil 
af rökum þvi til stuðnings? Hann sagði, að ég 
hefði gengið manna lengst i þvi að taka til greina 
vilja erlendra aðila. Hvaða rök hefur hann fyrir 
þessu? Hann kvaðst ekki hafa tekið tilmæli 
brezku stjórnarinnar varðandi sjálfstæðismálið 
til greina, en sagði, að vel mætti vera, að ég hefði 
gert það. Það er nú á allra vitorði, að þegar við 
tókum ákvörðun um málið á Alþ., þá höfðum við 
hliðsjón af þessum tilmælum. En eins víst er, að 
málið hefði verið leyst á sama hátt og varð, þó 
að þessi tilmæli hefðu alls ekki komið fram. Aft- 
ur á móti eru nú sams konar tilmæli ein saman 
látin valda þvi, að hætt er við málið, og hefur 
hæstv. forsrh. forgöngu um það. Hver trúir þvi, 
að sá hinn sami maður hafi verið allra manna 
harðastur, þegar tilmælin komu frá Bretum? Þá 
var hæstv. ráðh. með getsakir um, að ég hefði 
farið á bak við sig með eitt og annað, meðan við 
vorum báðir í stj. Ég vek sérstaklega athygli á 
þessu, til þess að þeir, sem siðar lesa þingtíð- 
indin, megi sjá það.

Þá eru aðeins tvö atriði enn. Þvi er lialdið 
fram, að með frv. opnist möguleikar til að leysa 
málið að fullu á haustþinginu. Á nú að fara að 
byrja aftur á þvi að lofa að Ieysa málið á næsta 
þingi?

En nú á að láta skína i málið með þvi að lofa 
að framkvæma það á haustþinginu, sem nú hefur 
farizt fyrir. En sannleikurinn er sá, að það er 
verið að búa til úr þessu gervimál og utan um 
það gerviljós, m. ö. o., það er verið að blekkja 
þjóðina, og það er hættulegt. Ég vil með nokkr- 
um orðum sýna fram á, hve fjarstæðukennd 
þessi aðferð er, sem hér á að nota. Eftir styrj- 
öldina rekur að því, að taka verður stjórnar- 
skrána og breyta henni aftur. Þá verður þing 
kallað saman til að ganga endanlega frá stjskr. 
og taka upp þær breyt., sem leiðir af þvi, að kon- 
ungsvaldið verður flutt inn í landið og fengið i 
hendur forseta. Um þetta þarf svo að fara fram 
þjóðaratkvgr. eða eitthvað þess háttar, og líklegt 
er, að á þessu þingi eftir striðið verði skipuð 
önnur n. i málið, sem undirbúi annað frv. Þetta, 
sem er verið að gera nú, er þess vegna ekkert 
nema kák, — Samþykktirnar 17. mai 1941 eru 
endanlegar samþykktir. Við höfum nú beðið i 3 
ár og gátum alveg eins beðið eitthvað lengur, 
i stað þess að koma fram með þetta frv., sem hér 
liggur fyrir. — Það er ekki annað sýniiegt en 
þetta mál sé aðeins borið fram nú sem yfir- 
breiðsla, vegna þess að hæstv. rikisstj. gat ekki 
haldið þau loforð, sem gefin voru af henni i 
kosningunum í vor. í málinu eru óheilindi, og 
það er ekkert annað en gervimál, búið til til 
þess að blekkja þjóðina, og það er skaðlegt. En 
von min er sú, að hulan sé svo þunn, að þjóðin 
sjái i gegnum hana.

Brynjólfur Bjarnason: Herra forseti. — Ég get 
verið stuttorður, því að bæði hefur afstöðu Sós- 
fl. verið lýst í þessu máli og svo hef ég og aðrir 
hv. þm. öðrum störfum að sinna en halda uppi 
jafnómerkilegum og óþörfum umr. og gert hefur 
verið hér i dag. Ég mun lýsa afstöðu Sósf'l. með 
nokkrum orðum.

Ég vil þá fyrst minna hv. þdm. á afstöðu SósfL
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i vor. Hann var þá á þeirri skoðun, að það væri 
engin óhjákvæmileg nauðsyn að afgreiða lýð- 
veldisstjórnarskrána á þessu þingi, enda þótt 
hann teldi eðlilegt, að svo yrði, og mundi þess 
vegna fylgja þvi eindregið. Hann taldi, að þá 
bæri að endurskoða stjskr. og bezt færi á þvi, að 
sú endurskoðun og stofnun lýðveldis færi saman. 
Þá hefði þurft kosningar, og við það var ekkert 
að athuga. Sósfl. lítur öðruvisi ó kosningar en 
hinir flokkarnir, sem telja þær hið mesta mein 
og eru hræddir við þær. Sósfl. álitur, að kosn- 
ingar eigi að vera oft, sérstaklega þegar slík 
vandamál eru á döfinni sem nú.

Það var horfið að því ráði, að lýðveldi skyldi 
stofnað á þessu þingi og atriðið um æðstu stjórn 
landsins afgr. nú. Úr því að svo var komið, þá 
var ekki um það að sakast fyrir Sósfl., og hann 
hafði ekki annað í huga en fylgja málinu fast 
fram. Nú hafa skapazt ný viðhorf, sem hafa vald- 
ið þvi, að frá þessu hefur verið horfið nú. Um 
það var rætt allt þetta þing, bæði i flokkunum, 
i sérstökum n. og á lokuðum þingfundum, og nið- 
urstaðan var þetta frv., sem hér er nú til umr. 
Afstaða Sósfl. til þessa frv. er sú, sem hv. þm. 
flokksins i Nd. hafa lýst og hv. þdm. mun vera 
kunriugt um. Sósfl. er óánægður með þessa af- 
greiðslu. Hann viidi, að iýðveldisstjskr. væri af- 
greidd á þessu þingi og fengi lokaafgreiðslu með 
þjóðaratkvgr. eða þjóðfundi, sem til yrði boðað 
með sérstakri löggjöf. Um þetta náðist ekki sam- 
komulag, og meiri hl. Alþ. var á móti þvi. Úr 
því að svo var komið, taldi Sósfl. rétt að fylgja 
þessu frv. á þskj. 214. — Framsfl. er einnig ó- 
ánægður með þetta frv., en vill ekki fylgja þvi, 
og einn aðalfulltrúi þess flokks hér í hv. d., hv. 
þm. Str., lýsti yfir þvi, að þetta plagg á þskj. 
214 væri þjóðarsmán, þjóðarógæfa og niðurlæg- 
ing. Þetta er ekki i samræmi við afstöðu flokks- 
ins að öðru leyti, því að hann situr.hjá við at- 
kvgr. máisins. Það er ekkert samræmi i því að 
segja, að þetta frv. sé þjóðarsmán og niðurlæg- 
ing og sitja síðan hjá, en greiða ekki atkv. gegn 
þjóðarsmáninni.

Framsfl. er andvigur þessu frv., en hvaða till. 
hefur þessi flokkur í málinu? Um þetta var spurt 
áður i dag af hv. þm. Seyðf., en þvi var ekki svar- 
að. Sósfl. þætti fróðlegt, ef Framsfl. gæti bent á 
einhverjar leiðir i þessu máli, en það getur hann 
ekki. Það er að visu ekki alveg nákvæmt hjá mér, 
þegar ég segi, að Framsfl. hafi ekki komið með 
neinar till. í máiinu, því að í 8 manna n. iagði 
hv. þm, Str. til, að farin yrði þessi leið, sem er 
á þskj. 214. Hann kom þannig fyrstur manna 
fram með þessa till. (HermJ: Þetta er ósatt.) 
Þetta er satt, og ég hef vitni að þvi, að hv. þm. 
Str. kom með þessa till. — Þegar aðrir flokkai’ 
vilja nú fara þessa leið, þá gengur Framsfl. á 
móti þvi og telur þá till. þjóðarsmán, þjóðar- 
ógæfu og niðuriægingu, sem hv. þm. Str. kom 
fyrst fram með. Síðan hafa ekki komið aðrar 
till. frá Framsfl., nema núna síðast frá hv. þm. 
Str., þar sem hann leggur til, að ekkert sé nú 
gert ög gefizt upp. Hann minntist að vísu á þá 
leið, að setja kónginn af með byltingu, en ég 
treysti þeim byltingamönnum illa, sem byrja 
byltinguna á þvi að gefast upp. Ef litið er laus- 
lega á málf'lutning Framsfl., þá er afstaða hans

óskiljanleg, enginn botn i henni, en ef skyggnzt 
er dýpra, þá verður hún strax skiljanlegri. Af- 
staðan er nefnilega nákvæmlega sú sama og í 
dýrtíðarmálunum, sú sama og kom fram í hinu 
alræmda bréfi Framsfl., sem hann skrifaði hin- 
um flokkunum á þessu þingi, þar sem hann ósk- 
aði eftir samstarfi við hina flokkana til þess að 
leysa vandamál þjóðarinnar, með þvi skiiyrði, að 
kjördæmamálið yrði látið niður falla. Það er ekki 
aðalatriðið fyrir Framsfl. að bjarga þjóðinni, 
heldur að halda í sín gömlu sérréttindi. Önnur 
meining var ekki i þessu endemis bréfi. Nú er 
tilgangurinn sá sami, sem að baki býr. Framsfl. 
vill ekki lausn á þessu máli, nema kjördæma- 
málið verði látið niður falla. Þeim stendur alveg 
á sama um sjálfstæðismál þjóðarinnar, og þeir 
snúast nú öndverðir gegn því, aðeins með það 
fyrir augum að halda í sín gömlu sérréttindi. 
Þetta er hörð ádeila, en hún cr sönn og verður 
ekki hrakin. Eg öfunda Framsfl. ekkert af að 
ganga til kosninga nú með jafnóhreinan skjöld 
og hann hefur.

Ég skal svo ekki fjölyrða um þetta frekar, cn 
get endurtekið það, að Sósfl. mun fylgja þessu 
frv., þar eð ekki er um aðrar leiðir að ræða.

Gísli Jónsson: Herra forseti. —■ Mér finnst 
eðlilegt, að ég sem nýliði hér á Alþ. geri grein 
fyrir afstöðu minni i þessu máli með nokkrum 
orðum.

Frá því fyrst, að ég fór að hugsa um þessi 
mál, hafði ég aðeins eina skoðun á þeim, sem sé, 
að því fyrr sem ísland yrði frjálst, því betra. 
Margra ára kynni min af erlendum þjóðum hafa 
æ betur og betur sannfært mig um það, að að- 
eins með stórhug getur þjóðin unnið stærstu 
sigrana, t. d. með stofnun Eimskipaféiags íslands 
og skipun sendiherra erlendis, hvort tveggja 
móti vilja erlends valds, eða hvert það spor á 
frelsisbrautinni, sem hátt stefnir.

Þegar ég tók til athugunar hin nýju viðhorf i 
þessu máli, þá voru það tvær hliðar, sem við 
mér blöstu. Annars vegar var sú hliðin, sem vissi 
að ihlutun erlends valds. Ég leit á hana aðeins 
sem hjalla, að vísu örðugan, en taldi þó enga 
goðgá, þótt íslendingar tækju upp baráttuna gegn 
þessu valdi, og engan glæp, þótt þjóðin yrði að 
leggja eitthvað í sölurnar fyrir frelsi sitt, eins 
og aðrar þjóðir. Ég gat ekki sannfærzt um, að það 
hefði mikla hættu í för með sér að striða gegn 
þessu valdi, því' að með viðurkenningu og mót- 
tökum sendiherra okkar bæði í Bretlandi og 
Bandaríkjunum sýndu þær þjóðir innræti sitt til 
okkar, og ég trúði því ekki né trúi enn, að þær 
gangi á bak orða sinna. Þetta var önnur hliðin. 
Mér fannst aðalatriðið vera það, að þing og þjóð 
stæðu saman sem einn maður, en það kom ekki 
til samheldni þjóðarinnar, því að samheldni Alþ. 
brast. Hin hliðin var sem sagt deilurnar innan 
Alþ. íslendinga, og af hverju voru þær deilur 
sprottnar? Af' því að einn flokkurinn, stærsti 
flokkur þingsins, vildi ekki vera með sökum 
gremju, er hann þurfti að lúta vilja þings og 
þjóðar og afsala sér gömlum sérréttindum, sem 
nýi tíminn viðurkenndi ekki. Fyrir þá sök brustu 
stoðirnar, og ræður hv. framsóknarþm. hér sýna, 
að þetta er rétt. Ég vil spyrja þessa hv. þm.,
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hvort þeir liti ekki á sjálfstæðismáiið sem heil- 
agt mál. (HermJ: Á þessi hv. þm. við það, að 
þetta frv. sé heilagt?) Ég á við, að sjálfstæðis- 
málið sé heilagt, og hv. þm. Str. hefur áreiðan- 
lega ekki umboð kjósenda sinna til þess að traðka 
á þessu máli. Út á við var þjóðinni nauðsyn- 
legt, að Alþ. stæði saman sem eitt, en þegar ég 
sá, að byrjað var að grafa skotgrafir, þá var það 
hið eina, sem fékk mig til að hvika frá marki, 
ekki af því að ég hefði misst trúna, heldur vegna 
þess, að þegar svo var komið málum sem raun 
bar vitni um, þá áleit ég betra að fara kelduna 
en krókinn. Ég greiði þessu frv. atkv., þó að ég 
sjái, að með því verði eigi náð marki eins fljótt 
og von var um, ef' stærsti flokkur þingsins hefði 
ekki brugðizt á síðustu stundu.

Ég hef ekki margt fleira að segja um þetta, 
en ég vil benda á, að í nál. minni hl. á þskj. 213 
virðist mér ekki vera neitt, sem getur bent til 
þess, að hann vilji fara skynsamlega leið. Þar 
eru allar till. neikvæðar. Það er það sama og 
kemur fram í ræðum framsóknarmanna hér, nið- 
urrif og svik við þjóðina, er mest reið á.

En nú vildi ég spyrja hv. þm. Str. og hv. 
þm. S.-Þ., hvort þeir vildu nú kasta öllum deilu- 
málum til hliðar og taka þátt í að mynda allra 
flokka stj. og hrinda þessu máli sem fljótast í 
framkvæmd. En ég veit svo sem, hvaða svar ég 
fæ: að þeir þurfi ekki að hugsa um málin, úr 
þvi að þeir fara ekki með stj. En ég vona, að 
þjóðin beri gæfu til að standa saman um þetta 
mál, stærsta mál hennar. Það er ekki sæmandi 
að deila um þetta mál allra mála.

Bernharð Stefánsson: Umr. eru nú þegar orðn- 
ar nokkuð langar, og skal ég reyna að vera stutt- 
orður, en reyndar er þó ekkert að furða, þótt 
tveimur dögum af þingtímanum sé eytt vegna 
þessa máis, og mundi ekki mikið hafa þótt, ef 
það hefði verið tekið fyrr upp á þinginu.

Þetta frv. er nú augljós vonbrigði fyrir alla. 
Það er af því, að fyrir síðustu kosningar var því 
lofað af Sjálfstfl., að lýðveldi yrði stofnað nú i 
sumar, en með frv. er ekki um neina lýðveldis- 
stofnun að ræða.

Allir flokkar voru sammála um samþykktirnar 
frá 17. maí 1941, og þjóðin stóð að baki þeim. 
Með þessum samþykktum höfðum við tekið öll 
okkar mál í okkar hendur og lýst yfir, að fram- 
tíðartakmarkið væri lýðveldi. É'g tel, að þjóðin 
hefði unað því, að við svo búið stæði fyrst um 
sinn, ef nýjar vonir liefðu ekki verið kveiktar 
með ótímabærum loforðum í vor. Og ég minnist 
þess, er kjördæmamálið var til 1. umr. í Nd., þá 
lýsti hæstv’. forseti Sþ. þessari afstöðu greini- 
lega, er hann sagði, að í rauninni lægi ekkert á 
að taka ákvarðanir um sambandsmálið. Það lægi 
skýrt fyrir, hvað ísland hefði gert og ætlaði að 
gera. En að þetta mál var tekið upp í vor, var af 
því, að farið var að hrófla við breyt. á stjskr. 
Þess vegna hugsuðu menn sér þessa tilhögun. 
Það öngþveiti, sem þetta mál er nú komið í, er 
bein afleiðing af því, að fyrra málið var upp tek- 
ið, eins og tveir flokksbræður minir hafa tekið 
fram hér.

Ég er sammála hv. þm. Barð. um, að æskilegt 
hefði verið, að sjálfstæðismálið hefði náð fram

að ganga á þessu þingi. En ég er honum ekki 
sammála um annað. Brigzlyrðin i ræðu hans, er 
hvergi geta staðizt, eru sizt til þess fallin að 
fylkja mönnum um málið.

En sjálfstæðismálið hefur strandað á þessu 
þingi sökum þess, að s’tjórnin hefur ekki treyst 
sér til að framfylgja loforðunum frá í vor. Skal 
ég ekki deila á hana fyrir það. En til þess að 
láta sem eitthvað sé gert í málinu, er þetta frv. 
fram borið, sem vitanlega er þó ekki neitt sjálf- 
stæðismál. Það er talið, að það eigi að flýta fyrir 
afgreiðslu sjálfstæðismálsins, er að henni kemur, 
og hæstv. forsrh. sagði í dag, að þetta frv. gæfi 
möguleika til þess, að málið yrði framkvæmt 
jafnsnemma og ætlað var. Þetta er ekki rétt. 
Þetta frv. bcr ekki í sér neina möguleika til 
jafnfljótrar afgreiðslu og orðið hefði, ef málið 
hefði fengið þá meðferð, sem ráðgerð var. Þetta 
er af því, að svo er ákveðið í frv., að auk sam- 
þykkis eins þings þurfi þjóðaratkvæðagreiðslu. 
Þvi verður ekki þcssum tilgangi náð, sem stj. og 
stuðningsmenn frv. vilja vera láta, þetta verður 
mjög lítið fljótari leið en farin væri, er venju- 
leg breyt. á stjskr. væri gerð. Ég sé ekki, að 
fljótara sé að láta fara fram þjóðaratkvæða- 
greiðslu en kosningar. Það væri þá aðeins tim- 
inn frá kosningum og fram að þingi, er spar- 
aðist.

Okkur framsóknarmönnum hefur verið brigzl- 
að um það hér af andstæðingum okkar, að frá 
okkur hafi ekki komið fram nein uppástunga 
um leið í þessu máli. Þetta er rangt. Tveir flokks- 
bræður mínir hafa hér bent á leið, sem jafnan 
hefur verið farin, er lýðveldi hafa verið stofn- 
uð hingað til, og gefizt vel.

Ég er ákaflega hræddur um, eins og nú standa 
sakir, að þetta frv., sem á að flýta fyrir lýð- 
veldisstofnuninni, nægi ekki í því efni. Vel get- 
ur hugsazt, að við verðum að hafa hraðari hend- 
ur en þar er ráð fyrir gert. Hvernig var ekki með 
ákvörðun þingsins 10. apríl 1940? Þá hefði ekki 
verið hægt að láta fara fram þjóðaratkvæða- 
greiðslu, nema þá eftir á.

Ég hjó eftir því í ræðu hæstv. forsrh. í dag, 
að hann sagði, að yfirlýsingin frá 17. maí 1941 
samrýmdist ekki sambandslagasáttmálanum og 
væri strangt tekið ekki lögleg. Ég held þetta sé 
rétt, og ég vil láta koma fram, að ég tel, að lýð- 
veldi verði vart stofnað á löglegan hátt, jafnvel 
ekki eftir þessu frv. Og getur nokkur bent á 
dæmi um löglega lýðveldisstofnun samkvæmt 
eldri stjskr.?

Hv. 6. þm. Reykv. sagði, að eins mætti segja, 
að hér hefði orðið bylting 10. april 1940. Ég tel 
þýðingarlaust að þræta um meiningu orða. En 
ég hef ekki heyrt kallaða byltingu i Noregi 1905, 
er Norðmenn lýstu yfir því, að konungur Svía 
væri ekki lengur þeirra konungur. Þeir settu þá 
ekki á stofn lýðveidi, af þvi að þeir ætluðu að 
taka sér annan konung. En ef þeir hefðu ætlað 
að stofnsetja lýðveldi, þá hefðu þeir yfirlýst 
Noreg lýðveldi þann sama dag og þeir slitu kon- 
ungssambandinu við Svía, enda þótt engin lýð- 
veldisstjórnarskrá væri til.

Því hefur verið haldið fram, að Framsfl. hafi 
risið gegn þessu frv. Ég held, að það sé ekki rétt 
að orði komizt. Hér hefur verið deilt á stj. og
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andstæðinga okkar fyrir ýmislegt í sambandi við 
þetta mál, en Framsfl. hefur ekki lýst yfir þvi, 
að hann væri á móti þessu frv. Ég skal þó lýsa 
yfir þvi fyrir mitt leyti, þar eð ég hef ekkert 
umboð til að tala fyrir flokk minn, að ég tel 
ákvæðið um þjóðaratkvæðagreiðsluna mesta gall- 
ann á frv. Ég veit raunar, að það getur gefið 
málinu styrk út á við, ef mikil þátttaka næst. Að 
öðru leyti er þetta þýðingarlítið inn á við. Allir 
vita, að allir íslendingar eru sammála um, að 
stofna eigi hér lýðveldi við fyrsta tækifæri. Um 
það þarf ekki að spyrja þjóðina fyrr en þá eftir 
á. Mér hefði því fundizt, að þessi stjskrl. hefðu 
mátt öðlast gildi á undan þjóðaratkvæðagreiðsl- 
unni, því að ekki er víst, að við höfum tima til 
að biða eftir henni, er að þessu kemur. En sjálf- 
sagt er nú ekki hægt að breyta þessu ákvæði eft- 
ir þetta. En yfirleitt er það min skoðun og Fram- 
sfl., að ein samþykkt Alþ. eigi og geti nægt til 
þess, að lýðveldið verði stofnað.

Ég sé svo ekki ástæðu til að lengja mnr. með 
því að svara þeim hv. þingmönnum, er hér hafa 
talað.

Eina setningu sagði hv. 6. þm. Reykv., er ég 
hef oft heyrt fyrr. Hann talaði um sérréttindi 
Framsfl. Ég er alveg undrandi á því, að menn 
með fullu viti, sem hafa lesið stjskr., skuli stag- 
ast á þessu. Eftir henni hafa allir flokkar jafna 
aðstöðu til að vinna kjördæmin. Það er því ekki 
vegna neins sérréttindamissis, að Framsfl. hefur 
barizt gegn kjördæmamálinu, en það er nú út- 
rætt mál.

Ég skildi hv. þm. Barð. svo, að ástæðan til 
sundrungar í þessu máli væri sú, að Framsfl. hafi 
ekki viljað vera með í því. Að hann skuli leyfa 
sér að segja þetta! Ég hef ekki orðið var við 
nein tilboð um þetta frá öðrum flokkum. Þetta 
eru rakalaus ummæli og sízt til þess fallin að 
fylkja mönnum um málið. Ég fullyrði, að ekki 
muni standa á Framsfl. að samþykkja fullt sjálf- 
stæði íslands, þegar þess er kostur, þó að hann 
sjái ekki ástæðu til að styðja hégómamál sem 
þetta frv. Ég ætla að minna hv. þm. á það, að um 
þetta frv., sem ekki er neitt sjálfstæðismál, er- 
um við framsóknarmenn sammála hv. þm. Borgf. 
Hann sá ekki heldur ástæðu til að samþykkja 
þetta frv. Ef þeir áfella hann ekki, geta þeir ekki 
heldur áfellt okkur, það sama verður að ganga 
yfir báða.

Ég skal svo ekki eyða tíma hv. d. lengur.

Bjarni Benediktsson: í umr. um sjálfstæðis- 
málið nú er talað um formleg sambandsslit við 
Danmörku og hvenær þau skuli verða. Er þvi svo 
látið sem þetta mál varði sameiginlega bæði 
löndin, fsland og Danmörku.

Þetta er villandi. Sambandinu við Danmörku 
er þegar raunverulega slitið. Yfir þvi hefur sag- 
an þegar kveðið upp sinn dóm. Það er dautt og 
vaknar áreiðanlega aldrei framar upp frá dauð- 
um. Enginn ábyrgur íslendingur mun nokkru 
sinni veita atbeina sinn til slikrar uppvakningar.

Viðfangsefnið nú er þvi ekki viðskipti Dana 
og íslendinga.heldur annars vegar, hvenær fs- 
lendingum sjálfum lízt að staðfesta það i eigin 
stjórnskipunarlögum, sem sagan sjálf hefur ö- 
afturkallanlega sagt, og hins vegar, hvenær tekst

Alþt. 1942. B. (60. löggjafarþing).

að fá viðurkenningu stórveldanna á þessum að- 
gerðum íslendinga.

Ég skal játa, að ekki er gott að átta sig á, 
hver er afstaða þeirra framsóknarmanna, sem 
mest hafa nú rætt um sjálfstæðismálið og lausn 
þess. Að svo miklu leyti sem nokkurn botn er að 
finna í kviksyndi hinna gagnstæðu fullyrðinga 
framsóknarmanna, þá skilst mér þó,,að hann 
felist í þeirri fullyrðingu Hermanns Jónassonar, 
að sjálfstæðismenn og aðrir andstöðuflokkar 
Framsóknar hafi stefnt sjálfstæði, frelsi og áliti 
islenzku þjóðarinnar í hættu, með því, án at- 
beina Framsóknar og án þess að atvik hafi á 
nokkurn veg breytzt, að „svfkja“ þá stefnu í 
þessum málum, sem upp hafi verið tekin mcð 
þingsályktununum 17. mai 1941.

Því fer að visu fjarri, að enn hafi nokkurt ó- 
heillaspor verið stigið í þessu máli. Enn hefur 
sóknin látlaust verið fram á við, og allt, sem 
ríkisstj. og Alþ. hafa i málinu gert, hefur horft 
til góðs fyrir þjóðina. Þess vegna er ekkert til- 
efni til þess og mjög illa farið, að Hermann Jón- 
asson skuli láta sem þjóðin hafi nú ratað i nið- 
urlægingu og ógæfu vegna þess, að án atbeina 
Framsóknar hafi að tilefnislausu verið horfið af 
fyrri braut.

En vegna þessara fullyrðinga Hermanns Jónas- 
sonar verður að rifja upp tvennt. í fyrsta lagi, 
hvort það sé að tilefnislausu, að talið hefur 
verið, að atvik í sjálfstæðismálinu hafi breytzt 
verulega, frá því Alþ. gerði ályktunina 17. maí 
1941 og þar til málið var tekið upp á s. 1. vori. 
í öðru lagi, hvort það hafi verið andstæðingar 
Framsóknar einir, sem litu svo á, að veruleg 
hreyting hafi átt sér stað, eða hvort framsóknar- 
menn hafi allt til þessa verið sömu skoðunar og 
aðrir landsmenn um, að svo hafi verið.

Þá er fyrst á það að líta, að 17. maí 1941 segir 
Alþingi: „að af íslands hálfu verði ekki um að 
ræða endurnýjun á sambandslagasáttmálanum 
við Danmörku, þótt ekki þyki að svo stöddu 
tímabært, vegna ríkjandi ástands, að ganga frá 
formlegum sambandsslitum að endanlegri stjórn- 
arskipun rikisins".

Það ástand, sem i þessari ályktun er til vitn- 
að,var, að þá hafði Island verið hernumið af er- 
lendu stórveldi, án samþykkis og þrátt fyrir mót- 
mæli íslenzku þjóðarinnar og islenzkra stjórnar- 
valda. —■ Stórveldi það, sem landið hafði her- 
tekið, hafði ráðið islenzku ríkisstjórninni frá því 
að ráða sjálfstæðismálinu til lykta að svo stöddu. 
Skildu menn það svo, að það væri vegna þess, 
að hið erlenda ríki teldi sig að vissu leyti bera 
ábyrgð á þvi, sem hér gerðist á meðan landið 
væri hernumið, og teldi þvi ekki heppilegt, að 
formlegri réttarstöðu íslands væri breytt á með- 
an svo stæði. Hermann Jónasson, þáv. forsrh., 
hélt þcssari erlendu visbendingu mjög á loft og 
lagði á hana ríka áherzlu í harðri deilu, sem 
hann þá átti i blaðinu Tímanum við formann 
Framsóknar, Jónas Jónsson. Siðan hefur Her- 
mann Jónasson einnig skýrt frá þvi, að sendi- 
maður Bretlands, sem þessa aðvörun bar fram, 
hafi talið, að hún væri gefin með vitund Banda- 
ríkjanna. En þá, snemma árs 1941, höfðu Banda- 
rikin, gagnstætt þvi, sem almennt hafði verið 
álitið hér á landi, ann eigi viðurkennt algert
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frelsi og fullveldi íslands og beinlinis hliðrað 
sér hjá að senda hingað erindreka með diplo- 
matisku umboði, sendiherra, heldur látið sér 
nægja að hafa hér ræðismann.

Er það nú rétt, að enn sé hið sama ástand í 
þessum efnum og var vorið 1941? Ég fullyrði, að 
það hafi gerbreytzt.

Landið var ekki lengur hernumið í sama skiln- 
ingi og þá var. Yfirstjórn þeirra herja, sem hér 
dveljast nú, er í höndum ríkis, sem íslendingar 
sjálfir hafa falið hervernd landsins. Hlýtur það 
vissulega mjög að breyta aðstöðu allri og við- 
horfi, hvort landið er hernumið gegn mótmælum 
þjóðarinnar eða verndað ef her, sem hér dvelst 
með samþykki þar til bærra isl. stjórnarvalda. 
— Akvarðanir, sem við höfðum ekki geð i okkur 
til eða hirtum eigi um að gera á meðan hér á 
landi var her í okkar forboði, getum við haft 
fulla ástæðu til að gera, þegar hér situr her með 
samþykki okkar. Og þótt riki láti sig ekki einu 
gilda, hvað gert er í landi, sem það hefur hertek- 
ið, þá má ekki þar af álykta, að það haldi áfram 
afskiptum sinum cftir að hertökunni er lokið og 
við hefur tekið hervernd annars ríkis. Þvert á 
móti verður að ætla, að þá sé lokið þeim af- 
skiptum, sem vegna hertökunnar voru gerð.

Þá vil ég enn fremur vekja athygli á þvi, sem 
að visu hefur áður verið gert í umr. um þetta 
mál, að í því samkomulagi, sem gert var í júní-- 
júlí 1941 við Bandarikin um hervernd þeirra á 
íslandi, þá er berum orðum tekið fram, að Banda- 
ríkin skuldbinda sig til að viðurkenna algert 
frelsi og fullveldi fslands og að beita öllum á- 
hrifum sinum við þau riki, er standa að friðar- 
samningunum eftir yfirstandandi ófrið, til þess 
að friðarsamningarnir viðurkenni einnig algert 
frelsi og fullveldi fslands. Enn fremur er tekið 
fram, að talið sé sjálfsagt, að Bandaríkin við- 
urkenni þegar frá upphafi þessa réttarstöðu ís- 
lands, enda skiptist bæði ríkin strax á diplo- 
matiskum sendimönnum. Loks er þess að geta, 
að Bretland gerði af sinni hálfu alveg sams kon- 
ar skuldbindingar og Bandaríkin um réttarstöðu 
fslands.

Með bessari samningagerð var réttarstaða 
landsins þvi, a. m. k. formlega, miklu betur 
tryggð en nokkru sinni áður. Bandarikin ákváðu 
þá fyrst að senda diplomatiskan sendimann til 
landsins og vjðurkenndu þá fyrst algert frelsi og 
fullveldi þess. — í samningagerðinni felst, að 
íslendingar eigi sjálfir að ráða stjómarháttum 
sínum, án ihlutunar þeirra ríkja, sem undir 
skuldbindingarnar gengust, Bretlands og Banda- 
rikjanna. Þvi að það er frumréttur hverrar þjóð- 
ar, sem fengið hefur viðurkenningu fullveldis 
síns, að hún ráði sjálf að öllu leyti stjórnar- 
skipun sinni.

Enda er það sérstaklega vitað um Bandarikin, 
að þau, vegna uppruna sins og allrar sögu, þar 
sem þau eru til orðin eftir frelsisstrið við móð- 
urland sitt, Bretland, — hafa ætíð talið það leiða 
af sjálfsákvörðunarrétti hverrar fullvalda þjóð- 
ar, að hún ráði sjálf stjórnarskipun sinni. Hafa 
þau og ætíð staðið gegn því, að slík íblöndun 
annarra ríkja ætti sér stað. Má benda á mörg 
dæmi úr sögunni þessu til sönnunar. Ég skal þó 
aðeins nefna hyltinguna í Rússlandi 1917, þegar

Englendingar, Frakkar og ýmsir aðrir banda- 
menn þeirra vildu hafa ihlutun um, hverja 
stjórnskipun rússneska þjóðin veldi sér. Banda- 
rikin beittu sér þá á móti þessum afskiptum og 
sögðu, að Rússar ættu að ráða þessum málum 
sjálfir.

Loks ber á það að minna, að sjálfir samning- 
arnir um herverndina bera það með sér, að bæði 
Bretland og Bandaríkin viðurkenndu, að sam- 
bandssáttmálinn við Danmörku væri í raun og 
veru úr sögunni. Það er vitað, að Bandarikin 
vildu ekki senda her sinn hingað, nema sam- 
þykki réttra stjórnarvalda kæmi til. En ef sam- 
handslögin voru enn i gildi, er ljóst, að stjórn- 
arvöldin hér á landi gátu ekki ein gefið lög- 
formlegt samþykki til þessara aðgerða. Þá hefði 
til þeirra þurft milligöngu og atbeina utanrikis- 
ráðherra Dana í Kaupmannahöfn.

Hervernd Bandarikjanna hvilir þvi beinlinis á 
þeirri forsendu, að sambandslögin séu í raun og 
veru úr sögunni og fslendingar hafi heimild til 
þess að skipa málum sinum, án þess á nokkurn 
hátt að vera af þeim bundnir. En erfitt er, jafn- 
vel þótt öllum lögfræðilegum hugleiðingum sé 
sleppt, að telja mönnum trú um, að þau bönd 
fái bundið þjóðina á hættulausum tímum, er 
byrjað verður með að leysa i hvert sinn, sem 
verulegur vandi er á höndum.

Það er þvi ljóst og óumdeilanlegt, að mjög 
verulegar breytingar höfðu orðið á aðstöðu allri 
og ástandi í þessum efnum frá 17. mai 1941 og 
þar til stjórnarskrármálið var tekið upp á síðast 
liðnu vori. Hinar breyttu aðstæður réttlættu 
fyllilega þá skoðun, að fslendingar þyrftu eigi 
framar að hlíta afskiptum annarra um það, hve- 
nær þeir vildu stíga siðasta sporið í sjálfstæðis- 
máli sinu, né kvíða því, að viðurkenning á þess- 
um aðgerðum fengist eigi hjá þeim stórveldum, 
sem öllu geta ráðið um hagi okkar.

Og ég læt mér ekki nægja að fullyrða, að þessi 
skoðun hafi verið réttmæt, heldur fullyrði ég 
einnig, að þessi hafi verið hin almenna skoðun 
íslendinga eftir samningana um herverndina.

Þessu til sönnunar vil ég vitna í ummæli mín 
i ræðu, er ég hélt héðan af svölum alþingis- 
hússins 1. des. s. 1. Ég geri það ekki vegna þess, 
að ég telji þau orð sérstaklega merkileg, heldur 
til að sýna, að það, er ég nú hef sagt, er ekki 
fundið upp að þjónkun við flokk minn, heldur 
mælt af sannfæringu um, að rétt mál sé flutt. 
í hinni tilvitnuðu ræðu drap ég á herverndar- 
samningana og segi síðan, með leyfi hæstv. for- 
seta:

„Skal það ekki frekar rakið hér, en einungis 
rifjað upp, að i þeim samningum, sem um þetta 
urðu, skuldbundust þessi tvö ríki, sem vegna 
hnattstöðu sinnar gætu öllu ráðið um örlög fs- 
lands, til að viðurkenna algert frelsi og full- 
veldi landsins og beita öllum áhrifum sínum við 
þau ríki, sem standa að friðarsamningum, til 
þess að einnig þá verði viðurkennt algert frelsi 
og fullveldi íslands.

Ef fslendingum hefði fyrir fram verið sagt, að 
um þær mundir, er þeir hefðu öðlazt rétt til að 
taka öll sín mál i eigin hendur, hlytu þeir jafn- 
skýlausa viðurkenningu þessara tveggja stórvelda 
sem þá, er þeir nú hafa fengið, mundi engum
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hafa blandazt hugur um, að þann rétt ætti að 
nota.“

Skömmu síðar segi ég:
„Hlýtur því óðum að þvi að líða, að íslending- 

ar noti rétt sinn og komi stjórnarskipun sinni i 
fast horf, svo að þeir megi við hana una um fyr- 
irsjáanlega framtíð."

Þessari skoðun var þannig haldið fram á á- 
berandi stað á hátiðisdegi þjóðarinnar. Ég hef 
eigi orðið þess var, að þessari skoðun hafi verið 
mótmælt. Þvert á móti fullyrði ég, að þetta hafi 
ekki verið einkaskoðun mín, heldur ráðandi 
skoðun íslendinga á þessum tíma, og ég vitna 
einungis i min eigin ummæli af þvi, að þau eru 
mér tiltækust. í betra tómi mætti sjálfsagt finna 
miklu fleiri tilvitnanir þessu til staðfestingar.

Réttmæti þeirra fullyrðinga, að á s. 1. vori og 
sumri hafi skoðun íslendinga i þessum efnum 
verið sú, er ég nú hef lýst, og þar með, að það 
sé alrangt, að framsóknarmenn hafi þá haft 
nokkra sérstöðu í þeim, sést og glögglega, þegar 
athugað er, með hverjum atvikum sjálfstæðis- 
málið var tekið upp á síðast liðnu vori. Þá ein- 
mitt kemur í ljós, að sjálfstæðismálið var á sið- 
asta þingi tekið upp af Framsfl. í till. til þál., 
sem nokkrir þm. hans fluttu i sambandi við kjör- 
dæmamálið. — Till. var um kosning stjórnar- 
skrárnefndar og hljóðar svo, með leyfi hæstv. 
forseta:

„Alþingi ályktar að kjósa 5 manna milliþinga- 
nefnd á þessu þingi. Hlutverk hennar er að end- 
urskoða rækilega stjórnarskrá ríkisins, og skal 
hún sérstaklega miða starf sitt við það, að ís- 
land sé fullvalda lýðveldi, á traustum lýðræðis- 
og þingræðisgrundvelli. Vanda skal nefndin svo 
til tillagna sinna, að vænta megi, að stjórnar- 
skráin geti verið til frambúðar. Nefndin kýs sér 
formann. Kostnaður við nefndarstörfin greiðist 
úr rikissjóði.“
. í grg. till. segir m. a.:

„Nú er svo háttað, að þörf er gagngerðra breyt- 
inga á stjórnarskránni vegna breyttrar réttar- 
stöðu landsins gagnvart öðrum löndum. Breyta 
þarf ákvæðum stjórnarskrárinnar um æðsta vald 
i málefnum rikisins og ákveða, hvernig þvi skuli 
fyrir komið, og yfirleitt breyta þannig stjórn- 
skipunarlögunum, að þau verði i fuliu samræmi 
við þingsályktanir Alþingis frá 17. mai 1941“. 
Þ. e., að sambandssáttmálanum verði formlega 
slitið og lýðveldi stofnað.

í till. sjálfri og þessum ummælum grg. kemur 
alveg tvimælalaust fram, að Framsókn þá telur 
rétt að taka stjómarskrármáiið og sjálfstæðis- 
málið þar með til meðferðar. Bemm orðum er 
talað um breytta réttarstöðu landsins. Ég vek 
athygli á, að ótvírætt kemur fram, að það sé 
einungis undir íslendingum sjálfum komið, hve- 
nær þeir taka þessar ákvarðanir, þótt á hitt sé 
lögð áherzla, að vel skuli vanda það, sem lengi á 
að standa. Hvergi er með einum stafkrók að því 
vikið, að af öðmm ástæðum en þessum sé var- 
hugavert að afgreiða stjórnarskrármálið þá þeg- 
ar. Slíkt hefði þó vissulega verið gert, ef flm. 
hefðu talið, að enn væru fyrir hendi þeir ann- 
markar, sem flokksbróðir þeirra, fyrrv. forsrh. 
Hermann Jónasson, hafði árið áður lagt megin- 
áherzlu á.

Aðrir flokkar þingsins álitu, að þessi aðferð 
Framsóknar væri ekki hin heppilegasta. Ástæð- 
an til þess var sú, að það kom fram bæði í till. 
sjálfri, grg. hennar og umr. á vorþinginu, að 
Framsókn vildi tengja saman fullnaðarafgreiðslu 
sjálfstæðismáisins annars vegar og kjördæma- 
málsins hins vegar. Hún vildi láta afgreiða hvort 
tveggja samtímis. Allir aðrir flokkar þingsins 
voru um þetta á annarri skoðun. Þeir töldu mesta 
óráð að blanda þessu saman. Þeir töldu, að kjör- 
dæmamálið væri slikt deilu- og hitamál, að ef 
það yrði ekki afgreitt á undan sjálfstæðismál- 
inu, þá mundi það um ófyrirsjáanlega langan 
tíma þvælast fyrir sjálfstæðismálinu og hafa þau 
áhrif, að ekkert væri í því gert og að þjóðin 
stæði ekki sameinuð um frelsisstjórnarskrá sína, 
þegar timabært þætti að afgreiða hana. Og mig 
furðar satt að segja á málflutningi framsóknar- 
manna, að þeir skuli enn leyfa sér að halda því 
fram, að heppilegt hefði verið að tengja þessi 
tvö mál saman, eftir að reynslan er búin að 
sanna og þeir með eigin framferði að gera kjör- 
dæmamálið að einu hinu mesta hatursmáli, sem 
í þingsögunni greinlr. Þar sem framsóknarmenn 
láta þetta mál standa í vegi fyrir þjóðhollri sam- 
vinnu um öll stórmál, sem fyrir þinginu liggja, 
jafnvel cftir að þjóðin hefur ótvírætt svo fyrir 
mælt, að kjördæmabreytinguna skuli samþykkja, 
og búið er að afgreiða hana og staðfesta á stjórn- 
skipulegan hátt. Þegar þeir bregðast svo við 
kjördæmamálinu, eftir að búið er að afgreiða 
það til fulls, hvernig halda menn þá, að það 
hefði verkað á samlyndið um sjálfstæðismálið, 
ef bæði málin hefði átt að afgreiða samtimis? 
Og hvenær hefði sjálfstæðismálið verið afgreitt, 
ef bíða hefði átt með afgreiðslu þess, þar til 
Framsókn féllist á, að sérréttindi hennar i kjör- 
dæmamálinu væru afnumin?

Ég hef hér á undan rakið afstöðu Framsóknar 
til stjórnarskrármálsins, tviskinnung flokksins i 
þvi máli, er flokkurinn flytur till. um að skipa 
milliþn. í málið, en vildi þó, vegna kjördæma- 
málsins, láta allar stjórnarskrárbreytingar bíða. 
Þetta kemur glögglega fram við athugun á till. 
þeirri, er framsóknarmenn fluttu um skipun 
milliþinganefndar. En það sést einnig af þvi, 
hvernig framsóknarmenn brugðust við brtt. 
þeirri, sem sjálfstæðismenn og Alþýðuflokks báru 
fram við þessa till., en brtt. hljóðaði svo, með 
leyfi hæstv. forseta:

„Alþingi ályktar að kjósa 5 manna milliþinga- 
nefnd til þess að gera tillögur um breytingar á 
stjórnskipunarlögum rikisins í samræmi við yf- 
irlýstan vilja Alþingis um, að lýðveldi verði 
stofnað á fslandi, og skili nefndin áliti nógu 
snemma til þess, að málið geti fengið afgreiðslu 
á næsta Alþingi. Nefndin kýs sér sjálf formann. 
Nefndarkostnaður greiðist úr rikissjóði."

Þessi brtt. var samþ. með 25 atkv. gegn 19, þ. e. 
öllum framsóknarmönnunum. Með þessu var á- 
kveðið að skilja i sundur kjördæmamálið og 
sjálfstæðismálið. Á móti þvi var Framsókn. En 
hinu var hún alls ekki andvig, að sjálfstæðismál- 
ið væri tekið upp, ef kjördæmabreyting þegar i 
stað varð eigi með neinu móti umflúin. Þegar bú- 
ið var að breyta hennar upphaflegu till., þá sátu 
þm. hennar þess vegna hjá og greiddu ekki atkv.
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um till. svo breytta. Og Framsókn sýndi stjórn 
arskrárnefndinni, sem undirbúa átti sjálfa frels- 
isstjórnarskrána. hina mestu virðingu, þar sem 
hún kaus í nefndina tvo sína fremstu menn, þótt 
ólíkir séu, þá Jónas Jónsson og Hermann Jónas- 
son.

Störf þessara tveggja forustumanna Framsókn- 
ar i nefndinni sýna bað og óumdeilanlega, að 
það var breyting á stjórnarskránni vegna kjör- 
dæmaskipunarinnar, sem þeir voru á móti, en 
alls eigi breyting, sem eingöngu væri vegna loka- 
ákvörðunar i sjálfstæðismálinu. Fundargerðabók 
stjórnarskrárnefndarinnar, sem þegar hefur 
raunar verið svo rækilega visað til, að ég get 
látið mér nægja að drepa á hana, sannar þetta 
ótvirætt. I’ar kemur fram, að alger breyting 
verður á afstöðu framsóknarmanna, eftir að al- 
þingiskosningarnar í sumar voru búnar að sýna, 
að kjördæmamálið yrði eigi stöðvað.

Á meðan framsóknarmenn vonuðu, að þeir 
gætu fengið stöðvunarvald gegn kjördæmabreyt- 
ingunni, þá lýsti Jónas Jónsson yfir því, að hann 
teldi mjög tvisýnt hagnýti þeirrar ráðstöfunar 
að ætla að afgreiða sjálfstæðismálið á því þingi, 
sem nú stendur yfir. Þessu lýsti hann yfir eitt- 
livað um 20. maí. En nokkrum dögum eftir kosn- 
ingarnar, þegar vonin um stöðvun á kjördæma- 
málinu var rokin út í veður og vind, þá lýsir 
hann óhikað yfir því, að hann telji, að sjálf- 
stæðismálinu beri að ráða til lykta á þessu þingi. 
Og Hermann Jónasson tók undir þessa yfirlýs- 
ingu flokksformanns síns.— Strax á fyrsta fundi, 
sem hann kom á, eftir að sú yfirlýsing var gefin, 
þá notaði hann fyrstu orðin, sem hann lét bóka, 
til þess að lýsa yfir, að hann væri þessu sam- 
mála.

Hermann Jónasson vill nú láta líta svo út sem 
hann hafi gert þetta vegna þess, að rikisstj. hafi 
látið einhverjar eftirgrennslanir fara fram hjá 
erlendum ríkjum, sem sýndu, að óhætt væri að 
taka málið upp. Eg var á öllum fundum stjórn- 
arskrárnefndarinnar, og ég fullyrði, vegna þess 
að ég heyrði það með minum eigin eyrum, að 
ekkert slíkt vakti þá fyrir Hermanni Jónassyni. 
Hann var þá alveg jafnsannfærður um það eins 
og við hinir nefndarmennirnir, að af hálfu ann- 
arra ríkja væri eigi framar um að ræða örðug- 
leika i þessu máli, heldur væri það eingöngu 
undir vilja okkar sjálfra komið, hvenær við 
stigum í því fullnaðarsporið.

Hermann Jónasson gerði margar athugasemd- 
ir i nefndinni. Það er rétt. Sumar þeirra eru bók- 
aðar. En öll hans málfærsla var í þá átt, að rangt 
hefði verið að taka kjördæmamálið út úr og gera 
þyrfti enn frekari breytingar á stjórnarskránni 
en af sjálfri lýðveldisstofnuninni leiddi. Kjósa 
bæri forseta, sem hefði eins konar einræðisvald 
í málcfnum ríkisins, gæti sjálfur valið sér ráð- 
herra og\ annað slíkt. Hann taldi, að langan tíma 
tæki að koma sér niður á, hvernig þessu yrði 
bezt fyrir komið, og sú stjórnarskrárbreyting, 
sem nú ætti að gera vegna sjálfstæðismálsins, 
gæti því ekki orðið nema til bráðabirgða. Enda 
væri þegar til stjórnarskrárfrv., sem til slikrar 
afgreiðslu nægði, og væri starf nefndarinnar 
því nánast óþarft, þar sem málið væri fullundir- 
búið til þvilíkrar skyndilausnar. En aldrei nefndi

hann það einu orði, að vegna aðstöðunnar til 
annarra rikja væri varhugavert að hreyfa sjálfu 
sjálfstæðismálinu nú.

Ég hef hér að framan sýnt fram á svo skýrt, 
að eigi verður um deilt, þetta tvennt:

f fyrsta lagi, að þau atvik, sem 17. maí 1941 
gerðu að verkum, að þá þótti eigi timabært að 
ganga frá formlegum sambandsslitum og endan- 
legri stjórnskipun ríkisins, voru úr sögunni á 
síðast liðnu vori og í þeirra stað komin sú að- 
staða, að ætla varð, að einmitt þá væri rétti 
tíminn til að taka málið upp til endanlegrar af- 
greiðslu.

í öðru lagi, að Framsfl. átti fyllilega sinn þátt 
í þvi, að málið var tekið upp. Forustumenn hans 
áttu sæti i stjórnarskrárnefndinni og lýstu því 
þar með ótvíræðum orðum, að þeir teldu rétt að 
afgreiða málið, eftir að sýnt var, að kjördæma- 
breytingin náði fram að ganga.

Framsóknarmenn reyna nú að sanna, að það sé 
vegna þess, að við sjálfstæðismenn teljum, að við 
höfum hlaupið á okkur í málinu, að við leggjum 
megináherzlu á hin breyttu atvik eftir 17. maí 
1941 og á það, að Framsókn hefur allt til þessa 
viðurkennt, hverja þýðingu þessi breyting hefði, 
og þar af leiðandi átt sinn þátt i þeim aðgerð- 
um, sem hún nú afneitar. Framsóknarmenn vilja 
nú halda því fram, að þjóðin sé vegna þessara 
aðgerða lent i ófremd og smán, og ástæðan til 
þessa sé sú, að gengið hafi verið á gefin grið 
við Framsókn og málið tekið upp á móti hennar 
vilja.

Það ei’ satt, að við sjálfstæðismenn mótmælum 
því, að þetta sé sannleikanum samkvæmt. En við 
mótmælum þvi ekki vegna flokkshagsmuna okk- 
ar. Þvert á móti. 1 innanlandserjunum við Fram- 
sfl. er varla unnt að hugsa sér betri vígstöðu 
en þá, ef hann kýs sér þann reit að halda þvi 
fram, að með herverndarsamningunum og öllum 
afleiðingum þeirra hafi engin aðstöðubreyting 
orðið íslendingum til hags í sjálfstæðisbaráttu 
þeirra. Sá, sem slíku heldur fram, getur eigi gert 
það vegna neins annars en þess, að hann vill 
ekki, að fsland verði sem allra fyrst frjálst. Hann 
vill ekki lialda þeim hætti f'eðra okkar og fyrir- 
rennara að standa ætíð fast á ýtrasta rétti lands- 
ins og linna aldrei baráttunni fyrr en síðuslu 
leifum ófrelsisins er rutt úr vegi.

Það kann að vera, að framsóknarmenn telji, 
að ef þeir veldu sér slíkan málstað, þá mundi 
hann vera vænlegur til fylgis hjá þjóðinni. Við 
sjálfstæðismenn höfum allt aðra skoðun. Við 
sjálfstæðismenn öfundum framsóknarmenn sann- 
arlega ekki, ef þeir vilja hverfa frá eigin fortið 
og fara nú að halda þvilíku fram.

En hér er alls eigi um að ræða aðstöðu flokk- 
anna i baráttu þeirra inn á við, heldur um hitt, 
hvernig fara eigi að til þess að fá fullt frelsi 
þjóðarinnar sem fyrst viðurkennt af hinum er- 
lendu þjóðum, er við eigum mest skipti við. Þetta 
eitt getur nú haft þýðingu, og fyrir því verður 
allt annað að lúta i lægra haldi.

Það er vegna þess, að mér er þetta ljóst, sem 
ég scgi, að ef Framsfl. ætlar sér nú, vegna hags- 
muna sinna af þvi að litillækka Sjálfstfl., að fara 
að lítillækka sjálfstæðisviðleitni þjóðarinnar og 
gera lítið úr fengnum réttindum hennar og við-
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urkenningu stórveldanna á þeim, þá er það 
stærsta og geigvænlegasta syndin, sem þessi 
flokkur hefur nokkru sinnni drýgt gegn þjóð 
sinni.

Stjórnmálamönnum crlendra þjóðá þykir það 
vissulega harla kynlegt, að svo litil þjóð i stóru 
og erfiðu landi, hér norður á hjara veraldar, sem 
við fslendingar, skuli ætla sér þá dul að vera 
sjálfstætt riki. Við skulum gera okkur það alveg 
ljóst, að þessi vantrú hefur við mikið að styðjast 
og að við getum ekki á henni sigrazt nema við 
leggjumst á það allir sem einn að kveða hana 
niður. Við skulum aldrei láta okkur falla úr 
minni, að þeir af erlendum stjórnmálamönnum, 
sem af einhverjum ástæðum hafa talið sig hafa 
hag af því að standa á móti sjálfstæðisóskum 
fslendinga, hafa ætið lagt á það höfuðáherzlu, 
að það væru einungis fáir fslendingar, sem í al- 
vöru meintu þá fjarstæðu, að fsland ætti að vera 
alfrjálst. Við skulum ekki gleyma stjórnmála- 
manninum erlenda, sem hingað kom og sagði 
siðan, að hann hefði einungis hitt einn stjórn- 
málamann i fremstu röð, sem vildi, að ísland 
yrði alfrjálst lýðveldi. Og í framhaldi af þessu 
var þvi lætt út, að þessi eini maður væri hálf- 
gert gamalmenni, sem eigi væri mikið mark tak- 
andi á. Nei, fslendingar verða að hafa það hug- 
fast, að skæðasta vopnið á móti frelsisþrá okk- 
ar hefur ætið verið það, að það væri ekki nema 
lítill hópur, fáeinir menn, sem áhuga hefðu á 
fullu frelsi þjóðarinnar.

íslendingar sjálfir vita, að þótt svo virðist á 
stundum, sem furðuhljótt sé um óskir þjóðarinn- 
ar í þessum efnum, þá er það eigi af' áhugaleysi, 
heldur af hinu, að hún telur óþarft að eyða orð- 
um að því, hvort til fulls eigi að afmá siðustu 
trefjar hins aldagamla ófrelsisbands. í hópi fs- 
lendinga hafa úrtölumennirnir í þessu efni því 
aldrei verið öfundsverðir. Er það nú samt, þrátt 
fyrir þetta, alvara framsóknarmanna að skipa sér 
í þennan lítt öfundsverða hóp úrtölumannanna ? 
Er það alvara þeirra, að rangt hafi verið að 
knýja á dyrnar um það, að fslendingar tryggðu 
fullt frelsi sitt á stjórnskipulegan hátt í skjóli 
þeirrar viðurkenningar, sem fengin var? Er það 
alvara þeirra að gefa erlendum stjórnmálamönn- 
um færi á að segja, að það séu einungis sumir 
fslendingar, sem vilji algert frelsi þjóðinni til 
handa? Ef framsóknarmenn í alvöru og að at- 
huguðu máli taka sér þessa stöðu, þá er það ef- 
laust vegna þess, að þeir telja sig þar með auka 
fylgisvonir sínar við kosningarnar i haust. Eg er 
þess fullviss, að í þvi bregzt þeim bogalistin.

En setjum nú svo, að Framsókn takist að gera 
alla hina flokkana tortryggilega með þvi að gera 
lítið úr réttindum landsins og ynni á því nokk- 
ur atkv. Er það þá tilvinnandi fyrir flokk, sem 
í 15 ár samfleytt hefur átt forsrh. landsins, er 
enn stærsti flokkur þingsins og annar stærsti 
flokkur þjóðarinnar, að vinna einhvern óveru- 
legan kosningasigur með því að ganga í lið með 
vantrúnni á frelsisréttindum þjóðarinnar?

Framsfl. mun svara fyrir sig. En það er vist, 
að ef einhverjir menn eru til, sem vilja koma í 
veg fyrir, að islenzka þjóðin fái fullt frelsi, þá 
geta þeir eigi kosið sér betri bandamann en þann, 
sem slíka aðstöðu hefur sem Framsfl.

Talað hefur verið um sterka og veika leið i 
þessu máli, eftir þvi, hverjar samþykktir Alþ. 
gerir nú. I málinu er ekki til nema ein sterk 
leið, og hún er sú, að allir íslendingar standi 
saman um það, að við fáum fullt frelsi svo fljótt 
sem nokkur kostur er á.

Það er alveg víst, að við náum ekki frelsinu 
eða viðurkenningu þess með fjandskap við þau 
voldugu herveldi, sem hér eru. Við erum allt of 
veikir, fáir og smáir til þess, að okkur stoði að 
beita venjulegum vigvélum. Eina vopnið, sem 
okkur er tiltækt, og eina vopnið, sem þær göf- 
ugu þjóðir, sem hér eiga hlut að, beygja sig fyr- 
ir, er það, cf við íslendingar berum gæfu til að 
standa saman sem einn maður um rétt okkar, 
ekki með neinu offorsi, sem leiða kann til þess, 
að við missum það, sem þegar er fengið. Sjálfs- 
ákvörðunarrétti okkar megum við vissulega ekki 
láta misbjóða. En við verðum að beita honuin 
með hófi og stillingu og aðgæzlu á öllum at- 
vikum hverju sinni.

Þingið fer nú einmitt svo að með samþykkt 
þeirra stjórnskipunarlaga, sem fyrir liggja. Með 
þeim er, eins og fyllilega hefur verið sýnt 
fram á í þessum umr., hægt að ná settu marki 
nákvæmlega jafnsnemma og með nokkurri ann- 
arri leið, sem til álita hefur komið í þessu máli. 
Því fer þess vegna fjarri, að nú sé lagt á nokk- 
urt undanhald i þessu máli. Þeir menn, sem því 
halda fram, hvar í flokki sem þeir eru, hafa ger- 
samlega misskilið kjarna þessa máls, misskilið 
að það, sem okkur nú ríður á, er að öðlast við- 
urkenningu stórvelda þeirra, sem öllu geta ráðið 
um okkar hag, á úrslitaákvörðunum okkar i þessu 
efni, misskilið, hvernig okkar litla þjóð á að ná 
þessari viðurkenningu. Það verður sannarlega 
ekki gert með því að loka augunum fyrir þvi, sem 
umhverfis okkur er að gerast.

Hitt er fullkomið undanhald, sem getur leitt til 
algerrar uppgjafar, ef við sjálfir byrjum á inn- 
byrðis ásökunum og illindum út af þessu máli. 
Slíkt tjáir sannarlega ekki, ef' við viljum berjast 
fyrir fullu frelsi, og slíkt er áreiðanlega ekki 
málum okkar til fyrirgreiðslu.

Framsfl. einn hefur engan hlut viljað að þessu 
eiga. Hjá honum hefur ætíð hið sama kveðið 
við: Fyrst kjördæmamálið. Síðan allt annað. Ef 
kjördæmamálið er lagt á hilluna, þá erum við 
viðmælandi, en ef svo er ekki gert, þá er ekki 
hægt að ætlast til þess af okkur, að við tökum 
þátt í nokkru slíku samstarfi.

A þessu þingi hafa sannarlega komið fram ó- 
vænt viðhorf í sjálfstæðismálinu. Viðhorfið út 
á við er að vísu vissulega óvænt og annað en 
við höfðum rökstudda ástæðu til að ætla. En 
ég hef þá trú, að þær hindranir, sem þar hafa 
komið fram, hvíli að langmestu leyti á mis- 
skilningi. Og jafnvel þótt svo væri ekki, þá eru 
þær hindranir einungis til bráðabirgða, og í 
sambandi við þær hefur fengizt greinilegri við- 
úrkenning á sjálfsákvörðunarrétti íslenzku þjóð- 
arinnar á venjulegum tímum en nokkru sinni 
fyrr hefur fengizt. Ut á við hafa þvi síður en svo 
nokkrar óyfirstíganlegar hindranir komið fram. 
Viðhorfið inn á við er miklu ískyggilegra. Sigrar 
út á við eru engan veginn vonlausir. En vonin 
til þeirra hlýtur mjög að minnka, ef íslendingar
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kunna ekki að standa saman um þetta m&l. A 
meðan þeir hafa i frammi slikan málfiutning, 
slík illindi og brigzlyrði sem framsóknarmenn 
hafa gert sig seka um, bæði i gær og i dag, en 
þó einkum hv. þm. Str. (HermJ) i ræðu sinni í 
morgun, þá horfir ekki vænlega um framgang 
hins æðsta áhugamáls íslenzku þjóðarinnar.

Með því stjórnskipunarlagafrv., sem hér liggur 
fyrir, er á mjög einfaldan, en áhrifaríkan hátt 
greitt fyrir því, að sjálfstæðismálið geti orðið 
afgreitt, hvenær sem tímabært þykir. Ég skal 
ekki um það segja, hvort takast megi að afgreiða 
það til fullnaðar á næsta þingi. En ég er sann- 
færður um, að þegar fslendingar leggja niður 
innbyrðis deilur, að þegar þeir slökkva það bál 
haturs og illinda, sem Framsfl. kynti, er skammta 
átti honum sama rétt og öðrum landsmönnum, 
að þegar íslendingar skilja, að frelsisþrá sina 
verða þeir að setja öllu öðru ofar, þá er skemmra 
að markinu en margur hyggur. Og þá munu ekki 
verða um það skiptar skoðanir, að með sam- 
þykkt þessa frv. er stigið markvert spor i sjálf- 
stæðissögu þjóðarinnar.

Hermann Jónasson: Það er aðeins stutt aths., 
enda hefur málið tekið nokkuð mikinn tima, og 
svo er ráð fyrir gert, að deildarslit og þing- 
lausnir fari fram í kvöld.

Ég vil segja það um ræðu hv. 5. þm. Reykv., 
að þegar hann talar um sundurlyndi, þá veit 
hann vel, hverjir það voru, sem slitu samstarf- 
inu i vor. Það er vitanlegt, að það, sem sam- 
starfinu sleit, var það, að það mál var upp tek- 
ið, sem aldrei gat leitt til annars en að friður- 
inn rofnaði, og um það lágu yfirlýsingar fyrir. 
Það er þvi ekki nema eðlilegt, að þessir % hl. 
þings fari með málin fram yfir þær kosningar, 
sem þeir hafa stofnað til, og við getum ekkert 
að þvi gert, þótt ástandið sé þannig, að þeir 
kvíði fyrir, að það komi i ljós, þegar að kosn- 
ingum kemur, ef það þá þarf að koma betur i 
ljós en nú er. Það hefur sýnt sig, að þetta skref, 
sem Sjálfstfl. steig, hefur ekki verið sérstaklega 
heillavænlegt, og þjóðin er byrjuð að vakna við 
það, að stjóm þess flokks er ekki sérstaklega 
gæfurik, og mér finnst ekki nema eðlilegt, að 
þjóðin fái reynsiuna af því að geta ekki afstýrt 
þvi, að lagt var út i þetta ævintýri.

Viðvikjandi sjálfstæðismálinu vil ég segja það, 
að eftir að forsrh. hafði lýst yfir því, að hann 
ætlaði að leysa málið, kom fram sú afstaða 
Framsfl., að hann mundi ekki skerast úr leik, ef 
hinir flokkarnir vildu standa við loforð sin, svo 
að það kemur úr hörðustu átt, þegar Alþfl. vill 
halda þvi fram, að Framsfl. hafi verið eins konar 
dragbitur í málinu. En annað mál er það, að þeg- 
ar málið er komið á það stig, að það á að telja 
þjóðinni trú um, að ekkert undanhald sé i þvi, 
en hv. þm. Borgf. orðaði öðruvisi 1 Nd. i gær, 
þegar hann sagði, að í raun réttri væri búið að 
leggja málið til hliðar, þegar á að telja þjóðinni 
trú um það með fánum og bumbuslætti, að þetta 
sé ekkert undanhald, þá tekur Famsfl. ekki þátt 
í slíkri skrautsýningu i sjálfstæðismálinu.

Að hlanda sjálfstæðismálinu inn i kjördæma- 
málið, hverjir gerðu það í siðustu kosningum? 
Ég þarf ekki að svara þvi. Það er á allra vit-

orði, að það voru sjálfstæðismenn, sem það 
gerðu.

Það, sem við viljum, er að lýsa yfir lýðveldi 
og síðan ganga frá stjómarskrármálinu á eftir. 
Það er sú leið, sem fyrri þm. Eyf. benti á.

Að ég vilji, að forsetinn sé kosinn með ein- 
veldi, er rangt. Ég ræddi um, að hann væri kos- 
inn eins og i Bandarikjunum eða eins og tiðkað- 
ist í Frakklandi og viðar.

Ég ætla ekki að eyða tíma i að svara því, sem 
sagt var um það, að Framsfl. hafi bmgðizt í 
málinu. Það hefur fyrri þm. Eyf. gert. En það er 
eitt atriði, sem ég vil ekki láta ósvarað. Það kom 
fram í ræðu hv. 6. þm. Reykv. Hann sagði, að 
ég hefði stungið upp á þeirri till., sem hér liggur 
fyrir. Ég vil ekki bera á hv. þm., að hann segi 
þetta vísvitandi ósatt, en ég bendi aðeins á um- 
mæli tveggja þm., þar á meðal hæstv. forsrh. 
Hann segir, að það hafi verið eins og að klappa 
á stein, ef' það hafi átt að fá frá mér einhverja 
till. i málinu, enda hafi ég enga till gert þar, 
frekar en í öðrum málum. Ég sæti yfirleitt hjá, 
og svo endaði með því, að ég féllist á það, 
sem aðrir styngju upp á, því að ég væri svo 
litið frumlegur. Þetta væru vinnubrögð mín. Ég 
ætia ekki að fara inn á vinnubrögð min, en eitt 
af þvi, sem ég lærði, þar sem ég tók áhrifin frá 
i æsku, i sveitinni, var það, að það væri hygginna 
manna háttur að hlusta og spyrja, og ég held, 
að betur hefði farið, að hæstv. forsrh. hefði að 
einhverju leyti kynnt sér þau vinnubrögð, áður 
en hann gaf yfirlýsingarnar. Ráðh. sagði, að ég 
hefði enga till. gert. Það er rétt. Það komu engar 
till. frá Framsfl. aðrar en þær, sem ég hef lýst, 
og hv. þm. S.-Þ. lýsti jafnframt yfir því, að 
þessar till. væru lagðar fram til álita, en það 
var sízt ætlunin, að þær ættu að útlistast á þann 
hátt, sem hér hefur verið gert. Hún gat komið 
til álita eða önnur leið, sem nefnd var og svipað 
mátti segja um. Hann gat þess, að merkur maður 
úr öðrum flokki hefði komið með hana. Það er 
vitað mál, að hún var alltaf við þann þm. kennd, 
og ég held, að einn af hv. þm. þessarar deildar 
sé lítið þakklátur fyrir að eigna mér það, sem 
alltaf var við hann kennt. Eitt fæst þó út úr 
þessari umsögn. Það vill enginn kannast við 
þessa till., og vilja allir koma henni á aðra. 
Stjórnarflokkarnir vilja sérstaklega koma henni 
á Framsfl. Þetta er kannske betri sönnun þess 
en margt annað, hvernig mál þetta er.

Gísli Jónsson: Ég vildi svara tveimur fyrir- 
spurnum hv. 1. þm. Eyf. Fyrst er það, hvenær 
Framsfl. var boðin samvinna um það að koma á 
lýðveldi á íslandi. Þessari þd. og hv. 1. þm. Eyf. 
er það ljóst, að þegar í þingbyrjun var Framsfl. 
boðin samvinna um öll mál, forsetakosningar og 
annað, sem máli skipti. Honum hlýtur að vera 
ljóst, að Framsfl. var boðin samvinna um lausn 
þessa máls i því formi, sem 8 manna nefndin 
taldi þá hættulaust. Við því boði hefði þá átt 
að koma gagntilboð frá Framsóknarflokknum, en 
kom aldrei.

Um afstöðu hv. þm. Borgf. verður að taka 
fram, að hún markast af þvi, að hann vildi ekki 
sjálfur láta nokkurn hlut undan þvi, sem kalla 
má afskipti erlends valds. Þetta er manndómur,
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sem þeir ættu að meta einhvers, sem telja engar 
fórnir of stórar fyrir þetta mál.

Afstaða framsóknarmanna i Nd. í umr. i gær 
var mjög minnisverð. Hv. 2. þm. Skagf. vildi ekki 
láta samþykkja sambandsslitin við Dani fyrr en 
80—100% kjósenda hef'ðu greitt þeim atkvæði. 
Þetta sýndi hug hans til þessa máls, og hann er 
allur annar en hugur hv. þm. Borgf. Uppistaðan 
i ræðu hv. 1. þm. Árn. var ekki önnur en sú, að 
Framsfl. hefði verið skákað til hliðar, og þá 
komst ekki annað að en þessi sára gremja yfir 
að hafa orðið undir í kjördæmamálinu. Afstaða 
hv. þm. V.-Húnv. var helzt sú að brýna stjórn- 
ina á þvi, að þar sem hún hefði ekki fylgi allra 
þm. i þessu máli, hefði hún orðið undir i þvi og 
ætti þess vegna að fara frá völdum. Ég held, að 
hver heilvita maður ætti að geta séð mun á þessu 
og afstöðu hv. þm. Borgf. Ef allir framsóknar- 
menn hefðu setið hjá atkvgr. af sömu ástæðum 
og hann, hefðum við fyrir bragðið ekki staðið 
veikar, heldur sterkar að vígi erlendis, þvi að 
honum þótti frv. einungis fara of skammt, og það 
er reginmunur.

Jónas Jónsson: Ég vil ekki láta það ómót- 
mælt, sem eru alveg tilhæfulaus ósannindi, að 
Framsfl. hafi verið boðinn þáttur í samstarfi 
um mikilvægustu þjóðmál á þessu þingi. Það er 
afsökun þessa hv. þm., að hann veit ekkert um 
þetta. Hann hefur haldið þvi fram á opinberum 
fundi, að Gústaf Svíakonungur stefndi að keis- 
aravaldi yfir Norðurlöndum og tilgangur Svia 
með lánveitingum hingað væri að ná því marki, 
og meðan hann heldur sig á þessum keisaralegu 
skáldhæðum, mælir hann með sér sjálfum til 
síns hlutverks, — að vera þingfífl. — Hitt er ó- 
viðkunnanlegt, ef hann, sem ekkert veit um störf 
8 manna nefndarinnar, ætlar að kenna okkur 
eitthvað fróðlegt um hana eða fullyrðir, að það 
sé merki um samvinnuvilja við Framsfl., þegar 
felldir eru forsetar, sem búnir eru að gegna 
starfi 8 ár og eru svo viðurkenndir fyrir rétt- 
dæmi og aðra kosti, að margir andstæðingar 
hefðu enga forseta fremur viljað, en með því 
kappi gengið að því að fella Einar Árnason, 2. 
þm. Eyf., úr forsetastóli, að til þess varð að gefa 
forsetaúrskurð, sem hægt er að hrekja lið fyrir 
lið og aðstandendum hans hefur ekki tekizt að 
verja. Það vita allir og sjá, að samstarf við 
Framsfl. var eina leiðin til að stöðva þá upp- 
lausn, sem orðin er svo mikil, að einn af yngri 
útgerðarmönnum, sjálfstæðismaður, sagði við 
mig fyrir nokkrum dögum, að eftir stuttan tima 
gætu engir haldið uppi útgerð nema fáeinir 
stærstu togararnir, annar sjávarútvegur færi i 
kaldakol. Þegar meðalkaup háseta kemst í 40—50 
þús. kr. hjá Eimskipafélagi íslands eða á togur- 
unum og striðinu siðan lýkur og aftur á að fara 
að pilla sig niður á það stig, sem t. d. frændtir 
okkar, Norðmenn, eru á, — þá yrði litið eftir af 
Eimskipafél. fslands og einhverju fleira. Hverj- 
um dettur svo í hug, að það, sem Sjálfstf'I. þurfti 
mest með, hafi verið kjördæmaskipunarmálið? 
Þegar að þvi er stefnt, að sparifé í landinu verði 
álika verðlaust og i Þýzkalandi í eina tið, þá er 
sagt það sé i þágu heilags málefnis Sjálfstfl. En 
eins og ég hef skýrt með sögulegum rökum, er

orsök upplausnarinnar brella, sem fundin var 
upp til að sprengja samstarf sjálfstæðismanna 
og Framsfl., og þó að hinir skynsamari þeirra 
sæju upplausnina fyrir, gátu þeir ekki spyrnt 
við fótum. Það er ekki um stjórnarskrármál að 
tala í þessu sambandi, heldur afleiðingar þess 
óheillaráðs, sem Sjálfstfl. tók. Að hugsa sér þá 
svívirðingu, þegar auglýst er á hverju skipi, svo 
að segja, missætti út af' þvi, hvort hærri skuli 
vera áhættuþóknun yfirmanna eða háseta og 
kyndara eða jöfn, eins og nú er metizt mest um, 
og annað ekki betra. Þetta er sjálfsagt eins gott 
fólk og annars staðar hér á landi, en þetta er 
eitur í þjóðlífinu út frá þeirri óheilladeilu, þegar 
Sjálfstfl. lét leiðast út i ófrið á hendur sam- 
starfsflokki sinum. Slík glópska verður aldrei 
afsökuð, þó að hv. 5. þm. Reykv. beiti til þess 
allri rökfimi sinni.

Forsrh. (Ólafur Thors): Ég vil ekki eiga þátt 
í, að málið tefjist, og vona, að það geti farið til 
n. nú í matartímanum. Þó að ýmislegt hafi kom- 
ið fram í málinu, siðan ég talaði seinast, fyrir 
hádegið, get ég yfirleitt látið nægja að visa til 
þess, sem ég hef þegar sagt, einkum við 1. umr. 
í hv. Nd. í gær. Um margt get ég vísað til hinnar 
óvenjulega mögnuðu og rökstuddu ræðu hv. 5. þm. 
Reykv. og get gert hana að mínum orðum, þó að 
þar kæmi fram ýmislegt, sem hjá honum varð 
skýrara en hjá mér hefði orðið, sakir þess að 
hann stendur föstum fótum á grundvelli stjórn- 
lagafræðinnar. Enda er það sannast sagna, að 
allt frá því i apríl 1940 eða raunar fyrr hefur 
hann samið flestar þeirra yfirlýsinga um full- 
veldismál vor, sem gerðar hafa verið, og einnig 
samdi hann þann sáttmála, sem gerður var milli 
okkar og Bandarikjaforseta og átti kannske mest- 
an þáttinn í, hvernig efni hans var sett fram.

Langt mál þarf ekki um, hvað breytzt hafði, 
frá því að gerð var samþykktin 17. mai 1941, 
þangað til við vorum almennt farnir að gera ráð 
fyrir, að okkur væri frjálst að gera í fullveldis- 
málum það, sem við vildum. Sú breyt., sem varð 
í júní—júli 1942, virtist skapa okkur þar hag- 
stæða aðstöðu, — við tölclum allar leiðir færar. 
Um það, hví þá var ekki látið kné fylgja kviði, 
og um hin nýju viðhorf líðandi stundar tel ég 
ekki heppilegt fyrir málefnið að fjölyrða eða 
skýra að svo stöddu. En um eitt deiluefnið vildi 
ég láta falla nokkur orð.

Hv. formaður Framsfl. og hv. þm. Str. hafa 
rætt um, hver ætti hugmyndina, sem liggur til 
grundvallar þessu frv. Hv. 6. þm. Reykv. segir, 
að Hermann Jónasson, hv. þm. Str. eigi hana. Ég 
held, að það sé ekki rétt, en skil, hví hv. 6. þm. 
Reykv. hefur ástæðu til að álíta þetta. Hann var 
ekki á nefndarfundi, þegar till. var fyrst varpað 
fram, heldur á fundi sáttanefndar í vinnudeilum, 
og þegar Hermann Jónasson bar till. upp á næsta 
fundi, leit svo út, sem hún væri hans sjálfs. 
Þetta er allur kjarni þessa máls.

Að lokum vil ég segja: Ég hef sætt ámæli frá 
hv. þm. Str. í ræðum hans í dag, en breyting hef- 
ur orðið á framkomu hans við umr. Ég hefði 
kosið og mikið viljað til þess gefa, að framkoma 
hans í fyrstu ræðu hans i morgun hefði eklci 
verið ósæmilegri og óþinglegri en framkoma hans
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hefur orðið í síðarí ræðum, eftir að hann fór 
ögn að átta sig á, hvar hann var staddur. Ég 
veit líka, að þetta var ekki hans rétta eðli, og get 
nefnt það nú, að sjálfur hefur hann verið með 
mér í því að semja orðsendingu til forseta 
Bandaríkjanna þess efnis, að það sé frumréttur 
sjálfstæðrar þjóðar að ákveða sjálf stjórnskip- 
unarlög sín. Hann heimtar af mér eftirgrennsl- 
anir, en skilur sjálfur, að slíkar eftirgrennslan- 
ir geta sýnt alls óþarfan og ósæmandi undir- 
lægjuhátt. Þeir, sem þessa skoðun hafa, eins og 
ég veit, að við höfum báðir, eiga að viðurkenna, 
hve hæpið er að líta sífellt á, hvað kunni að vera 
vilji erlends ríkis. Og hvernig gat hann búizt við, 
að ég hefði hafið eftirgrennslanir um þetta hjá 
ríki, sem viðurkennir skilyrðislaust þennan skoð- 
anagrundvöll, þegar hann sjálfur fann enga á- 
stæðu til að spyrja slíks í stjórnarskrárnefnd- 
inni? Það er sannleikur þessa máls, að honum 
þótti þá eins og öðrum ástæðulaust að spyrja 
um leyfi. — Það er von mín, að með samþykkt 
þessa frv. komumst við miklu nær marki en áð- 
ur, þó að við náum ekki marki í haust. Þegar 
unnt verður að birta öll plögg um málið, mun 
sjást, að þessi leið er til velfarnaðar og veitir 
okkur tryggingu, sem getui- orðið mjög mikils 
virði i framtiðinni.

Um konung vorn vil ég segja það, að ekkert 
hefur verið gert í þessum málum án þess að láta 
hann vita um það fyrir fram, og ástundað hefur 
verið að sýna honum virðulega framkomu í hví- 
vetna, enda munum við allir sammála um þann 
konung, að hann hafi staðið prýðilega í stöðu 
sinni. Um það, er konung snertir, hefur ríkisstj. 
haft samráð við formann Framsfl., og mér hefur 
skilizt, að hv. þm. Str. hefði ekkert við þetta að 
athuga.

Mér finnst framkoma Framsfl. i þcssu stór- 
máli ekki vera virðuleg né viturleg. Ég vona, að 
þm. hans skiljist, að með þessu móti aka þcir 
aldrei heilum vagni heim.

Bernharð Stefánsson: Hv. þm. S.-Þ. hefur tek- 
ið af mér mesta ómakið að svara hv. þm. Barð. 
En út af ummælum þess hv. þm. áðan vildi ég 
skýra honum frá, að ég hef yfirleitt ekki orðið 
var við þessi kostaboð, sem hann taldi að Fram- 
sfl. hefði verið boðin á þessu þingi.

Ég hef i sumar lítið orðið var við annað í af- 
stöðu annarra flokka til Framsfl. en svívirðingar 
og ósannar ásakanir. T. d. er hamrað á því i 
blöðum flokkanna dag eftir dag og eins hér á 
þingi, að Framsf'l. tefði þingið, einmitt þegar 
framsóknarmenn sögðu varia orð á þinginu.

Hv. þm. varð að játa, að hv. þm. Borgf. hefði 
sömu afstöðu til þessa máls og Framsfl., en 
sagði, að það væru allt aðrar ástæður, sem lægju 
til þeirrar afstöðu en hjá okkur. Nú veit hv. þm. 
vel, að hann fer með bein ósannindi, þegar hann 
talar um Framsfl. i heild, þvi að það er yfirlýst 
á þingi, a. m. k. af einum framsóknarmanni, að 
afstaða hans markast alveg af sömu ástæðum og 
hv. þm. Borgf. Ýmsir framsóknarmenn hafa ekk- 
ert opinberlega sagt um málið, og því veit hann 
ekkert, hvað það er, sem markar afstöðu þeirra, 
en eftir þvi, sem fram hefur komið, er það likt 
þvi, sem hv. þm. Borgf. lýsti yfir, það, sem lýst

hefur verið yfir af framsóknarmönnum, að þeir 
teldu þetta mál litils virði og ekkert spor stigið 
í sjálfstæðismálinu. Svipuð ummæli hafði hv. þm. 
Borgf. i Nd., þegar málið var þar til umr.

Forsrh. (Óiafur Thors): Það er heppilegra að 
hafa allt skjalfest, þegar á milli ber við þessa 
liv. þm., enda vill svo vel til, að það er það. í 
nótunni frá Framsfl. er eina leiðin, sem vakin cr 
athygli á, einmitt þessi leið. Og ég skal viður- 
kenna, að það haf'ði ekki hvað minnst áhrif á 
mig um að fara þessa leið, að ég vonaði, að með 
því að fara einu leiðina, sem Framsfl. stakk upp 
á, gæti ég sameinað þingið.

Brynjólfur Bjarnason: Það er stutt aths. Það, 
sem ég sagði, var, að ég hefði fyrst heyrt þessa 
till. af munni hv. þm. Str. Það hefur e. t. v. ein- 
hver bent á hana á undan honum, en ég hafði ekki 
heyrt það. Hann benti á þessa leið i átta manna 
n., eins og staðfest hefur verið af öðrum nm. 
Auk þess er líka vakin athygli á þessari leið í 
nótu, sem kom frá Framsfl. En hvað þvi við- 
vikur, að þm. hafi tekið það fram, að slíkar till. 
væru ckki bindandi, þá er það rétt, og fulltrúar 
Framsfl. hafa að sjálfsögðu tekið það vel fram, 
því að þeir vildu ekki vera með í lausn málsins, 
eins og kom á daginn.

Jónas Jónsson: Ég hef ekkert á móti því, að 
það verði kosin n., en vil benda á, að það var 
ekki kosin n. í stjórnarskrármálinu i fyrra, af 
því að það varð að hraða því. Við framsóknar- 
menn leggjum ekki til menn í slíka n. og óskum 
ekki eftir henni.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 10 shlj. atkv.
Till. um að kjósa þriggja manna n. til að fjalla 

um málið samþ. með 10 shlj. atkv.

NEFNDARKOSNING.
Forseta barst einn listi, og voru á honum nöfn 

þriggja manna, eða jafnmargra og kjósa skyldi. 
Lýsti forseti þá menn rétt kjörna án atkvgr., cn 
þcir voru þessir:

Bjarni Benediktsson,
Haraldur Guðmundsson,
Brynjólfur Bjarnason.

Á 25. fundi í Ed., s. d., var frv. tekið til 2. 
umr.

Of skammt var liðið frá 1. umr. — Afbrigði 
leyfð og samþ. með 11 shlj. atkv.

Lagt var fram skrif'l. nál. frá stjskrn. (Sjá 
þskj. 215). — Afbrigði leyfð og samþ. með 11 
shlj. atkv.

Forseti (JJós): Hv. þm. S.-Þ. hefur óskað að 
gera stutta aths. um þingsköp.

Jónas Jónsson: Ég vil skjóta þvi til hæstv. 
forseta, þar sem hér er um nokkuð óvenjulega 
málsmeðferð að ræða, þar sem þetta skjal (nál.) 
hefur ekki einu sinni getað fengið þinglega með- 
ferð, — ég vil skjóta þvi til hans til úrskurðar,
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hvort Framsfl. geti ekki fengið að birta greinar- 
gerð i útvarpinu um leið og þetta nál. verður þar 
lesið upp. Ég álit, að hér sé um illvíga árás á 
Framsfl. að ræða, þar sem þetta skjal er.

Forseti (JJós): Ég vil taka það fram, að það 
er náttúrlega ekki á minu valdi, hvort slík aths. 
yrði birt i útvarpinu.

Forsrh. (Ólafur Thors): Ég vil aðeins vekja 
athygli á því, að i nál. minni hl. i Nd. kom fram 
hörð ádeila á okkur. Það er hins vegar sjálf- 
sagt ekki á valdi hæstv. forseta þessarar d., 
hvað birt er í útvarpinu og hvað ekki.

Jónas Jónsson: Ég vil leiða athygli hæstv. 
forsrh. að því, að hér er lagt fram ádeiluskjal á 
Framsfl., sem ég kann ekki við, þar sem við 
framsóknarmenn höfum leyft öll afbrigði, til 
þess að málið mætti koma til meðferðar. Ég veit, 
að þetta mál verður samþ., en ég vil bara reyna, 
hversu mikinn drengskap er hér um að ræða. Ég 
vil því skora á þann ráðh., sem útvarpið hcyrir 
undir, að hann láti birta grg. frá okkur fram- 
sóknarmönnum i útvarpinu á morgun.

Forseti (JJós): Ég vil aðeins út af ummælum 
hv. þm. S.-Þ. segja það, að mér þykir sómi þings- 
ins mestur með þvi, að öllum sé gert jafnt undir 
höfði með það að fá að flytja mál sitt fyrir 
þjóðinni, og mundi ég ekki leggja til, að einum 
frekar en öðrum væri leyft að birta skoðanir 
sinar i útvarpinu. — Hv. frsm. tekur nú til máls.

Frsm. (Bjarni Benediktsson): Ég vil aðeins 
benda á það, að Framsfl. neitaði að eiga sæti i 
n„ og ég get ekki séð, að hann geti neitt við 
því sagt, þó að við birtum þetta nál. Ég vil 
einnig benda á það, að hv. þm. Str. gat þess í 
morgun, að hann teldi eðlilegt, að málið færi 
til n. (HermJ: Ég sagði ekki eitt einasta orð um 
það, enda var nál. þá samið.) Um efni málsins 
er það að segja, að það er gerð grein fyrir þvi 
i nál., hvaða ástæður liggi til þess, að n. telur 
sjálfsagt að leggja til, að frv. nái samþykki ó- 
breytt. Því var að visu haldið fram af einum hv. 
þm. i byrjun umr. í dag, að frv. kynni að leiða 
til þess, að ekki væri hægt að hafa svo snöggar 
aðgerðir í þessu máli sem æskilegt hefði verið. 
En i þvi sambandi vil ég benda á það, að Alþ. 
hefur tekið handhafa konungsvaldsins inn í 
landið að svo stöddu, eins og segir í ályktun Alþ. 
frá 10. apríl 1940, og það er að sjálfsögðu Alþ. 
að dæma um það, hve lengi þessi ákvæði standa. 
Er ég ekki með þessu að fullyrða, að sú bráða- 
birgðaskipun eigi að haldast, sem upp var tekin 
10. apríl 1940. En Alþ. álítur, að sú stefna eigi 
að haldast, þangað til þjóðinni hefur á stjórn- 
skipulegan hátt gefizt tækifæri til þess að dæma 
um það, hvort hún vilji hafa á þessu aðra skipan 
eða eigi. Því fer þess vegna fjarri, að hér sé á 
nokkurn hátt verið að stefna þessu stórmáli í 
hættu. Það er gert ráð fyrir, að sú bráðabirgða- 
skipan haldist, sem verið hefur, þangað til málið 
hefur verið til lykta leitt á stjórnskipulegan 
hátt. Hitt er svo annað mál, þó að bráðabirgða- 
skipunin þannig haldist, sem verið hefur um

Alþt. 1942. B. (60. löggjafarþing).

nokkurt skeið, það má ekki blanda þvi saman, 
eins og gert hefur verið, að sú bráðabirgðaskip- 
an geti komið i stað fullnaðarskipunar málanna. 
Slíkt er vitanlega á misskilningi byggt og fær 
eigi staðizt. Enda hefur það komið fram i fyrri 
meðferð þessa máls, eins og 10. apríl, að til voru 
tvær leiðir, annaðhvort að málinu yrði ráðið tii 
lykta til bráðabirgða eða þá hitt, að hið æðsta 
vald yrði flutt inn í landið að fullu. Það var að 
beinu fyrirlagi þáv. stj., að talið var sjálfsagt, 
að ef konungsvaldið yrði að fullu tekið inn i 
landið, þá þyrfti að samþykkja nýja stjskr. Þeim, 
sem að þessum málum unnu, var þá faiið að 
gera þá stjskr., sem siðan hefur oft verið um 
talað og vitnað í í umr. um þetta mál nú og 
kjöræmamálið i vor.

Hermann Jónasson: Það var aðeins til að leið- 
rétta það, að það féll ekki eitt einasta orð í 
minni ræðu í þá átt að skipa n. um þetta mál hér 
á Alþ. Enda var auðséð, eins og nú er fram 
komið, til hvers n. var skipuð. Ég ætla ekki nú 
að fara að ræða þetta mál frekar, enda er enn 
ósvarað þeirri fyrirspurn, sem formaður flokks 
míns bar fram og beindi til ráðh. um þetta mál. 
En þar á eftir gæti skeð, að einhverjar umr. yrðu 
um þetta mál.

Bernharð Stefánsson: Mér fyrir mitt leyti er 
alveg sama um það, hvort birt verður aths. frá 
Framsfl. í útvarpinu á morgun eða ekki. Þetta 
nál., sem ég hef nú heyrt lesið, er þeim til 
minnkunar, sem það hafa undirskrifað, og þó að 
það verði hrakið lið fyrir lið, þá veit ég ekki, 
hvort minnkun þeirra verður meiri en orðið er. 
Þeir segja t. d. í þessu skjali, að ekki sé hægt að 
stofna lýðveldi nema með stjórnarskrárbreyt- 
ingu. Þessi nýja kenning er sama og að segja, að 
ekkert lýðveldi hafi enn verið stofnað i heim- 
inum, því að það er ekkert lýðveldi til, nema þá 
Kína, sem hefur gert stjskr. um leið og lýðveld- 
ið hefur verið stofnað. Var ekki stofnað lýðveldi 
í Þýzkalandi 1918? Var það gert með stjskr.? Ég 
held, að stjskr. hafi ekki komið fyrr en árið 
eftir, eða jafnvel ekki fyrr en 2 árum siðar. Var 
ekki stofnað lýðveldi í Frakklandi 1870, 4. sept., 
ef ég man rétt, og stjskr. þess ekki samþ. fyrr 
en 5 árum siðar? Var ekki stofnað lýðveldi í 
Bandarikjunum? Þar kom stjskr. ekki fyrr en 
mörgum árum siðar. Lýðveldin hafa nefniiega 
alltaf verið stofnuð á bann hátt, að þjóðhöfð- 
inginn hefur látið af völdum, annaðhvort af 
frjálsum vilja eða verið settur frá völdum og 
lýðveldi yfirlýst, en stjórnarskrá þess var samin 
síðar.

Það er því i raun og veru ekki um hreinustu 
fjarstæðu að ræða, að þessi leið sé fær og eðli- 
leg og að ýmsu leyti heppileg.

Annars er það einkennilegt hjá hv. 5. þm. 
Reykv., sem er prófessor i stjórnlagafræði, að 
hjá honum kemur fram sú kenning, sem, ef rétt 
er, gerir það óþarft að samþ. þetta frv. Hann 
sagði, að ísiendingar hefðu tekið yfirstjórn mála 
sinna í sínar hendur og sú skipun yrði látin 
standa, þar til íslendingar hefðu gengið frá 
henni á stjórnskipulegan hátt.

Ef þetta er rétt, þá þyrfti ekki að afhenda 
23
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konungi og utanrmrh. Dana völdin, þó að friður 
væri saminn, heldur hefði verið hægt að halda 
því, er þegar er fengið, þangað til formlega væri 
gengið frá sambandsslitum á tilsettum tíma. M. 
ö. o. er ónauðsyniegt eftir þessu að samþykkja 
þetta frv.

Það er ekki ætlun min að fara að ræða nál. 
þetta efnislega, því að búið er að ræða mál þetta 
mikið í dag, en mér finnst það vera hæfilegur 
endir á öllu því athæfi, er þessi stj. hefur stað- 
ið að, allt frá þvi áð hún tók við völdum og 
beitti sér fyrir kjördæmamálinu. Mér finnst þetta 
nái. vera hæfilegur endir á því öllu saman og 
birta það svo í útvarpi á ódrengilegan og ósann- 
gjarnan hátt.

En ég treysti því, að þjóðin kunni að meta 
þetta hátterni, og um annað kæri ég mig ekki.

Frsm. (Bjarni Benediktsson): Ég skil ekki, í 
hverju sá ódrengskapur á að vera fólginn, þó að 
birt sé þetta nál., og hitt get ég enn síður skilið, 
hvernig nokkur á að geta haft mikið við þvi að 
segja, að stjskrn. skili áliti svo sem aðrar n. 
(JJ: Þó að logið sé upp á þá „specielt". — HermJ: 
Þið eigið eftir að iðrast eftir þetta. — Forseti: 
Ekki að munnhöggvast í hv. d.). En framkomu 
hans mun verða minnzt sem hinnar ódrengileg- 
ustu á Alþ. fyrir það, er hann hefur gert sig 
sekan um.

Ég veit ekki, hvort hv. 1. þm. Eyf. hefur gert 
sér ljósa grein fyrir afleiðingum af dæmum 
þeim, er hann tók úr sögu annarra ríkja máli 
sínu til stuðnings. Hann vitnaði í Þýzkaland 1918 
og Frakkland 1870, þegar Napóleon var vikið frá 
völdum. (BSt: Hann sagði af sér.) Hann var 
píndur til þess að segja af sér, eins og hv. þm. 
Str. (HermJ: Gott var að fá það fram.— Forseti: 
Ekki samtal í hv. d.). Kemur bað lika heim við 
það, sem hv. þm. S.-Þ. sagði hér á dögunum, að 
Framsfl. hefði liðið vel í ráðherrastólunum. Af 
þvi, sem gerðist í þessum tveimur löndum 1870 
og 1918, leiddi það, að allt hið gamla stjórn- 
skipulag var látið fara og síðan hvatt til þjóð- 
fundar eða stjórnlagaþings á aigerlega nýjum 
grundvelii. Er það þá það, sem vakir fyrir hv. 
þm. að svipta alþm. umboði sínu og fá það i 
staðinn, er byggist á öðrum réttargrundvelli en 
þeim, er íslenzka ríkið hefur staðið á? Þetta er 
afleiðingin, sem liver hlýtur að sjá, sem ekki ber 
höfðinu við steininn.

Hv. 1. þm. Eyf. var að segja það, að ég hefði 
verið að halda fram einhverri nýrri kenningu, 
að Alþ. ætti að ráða þessu málum sjálft. Með 
leyfi hæstv. forseta langar mig í því sambandi 
að lesa upp úr grein, er ég hef skrifað i Andvara 
um þessi mál:

„Hún (þ. e. a. s. ályktun Alþ. 1940) afnemur 
ekki konungdæmi á íslandi og sviptir konung 
ekki tign sinni. Island er eftir sem áður konungs- 
riki, og hinn rétti konungur vor tekur aftur við 
völdum, þegar er Alþ. telur skilyrði vera fyrir 
höndum til þess, að svo megi verða.“

Ég hef alltaf litið svo á, að Alþ. hefði þetta i 
hendi sinni, en það breytir aftur ekki því, að, 
er taka á hina endanlegu ákvörðun, verður að 
setja um bað stjórnskipunarl. Þetta er regla, 
sem bæði hv. þm. Str. og ailir aðrir hingað til

hafa viðurkennt, að rétt væri. í sömu grein minni 
í Andvara segi ég:

„Ef þau atvik yrðu fyrir hendi, sem tvímæla- 
laust sýndu, að íslendingar væru ekki framar 
bundnir af sambandslögunum, mundi eðlilegast, 
að Alþingi og handhafi konungsvaldsins gæfu 
yfirlýsingu þess efnis, og siðan yrði þjóðaratkv- 
gr. henni til staðfestingar látin fara fram, með 
hliðsjón af 2. mgr. 75. gr. stjskr. Jafnframt þessu 
þyrfti Alþ. að samþykkja nýja stjskr., þingrof 
að fara fram, nýjar kosningar, hið nýkosna Alþ. 
að samþykkja stjskrfrv. fyrra þingsins og hand- 
hafi konungsvalds að staðfesta það.“

Hér er sem sagt nákvæmlega það sama tekið 
fram og ætlað er að gera með því, er felst í frv. 
þessu. Það er hv. 1. þm. Eyf., sem með óskilj- 
anlegum hætti þykist hafa fundið einhverja nýja 
kcnningu. En það breytir ekki þeirri staðreynd, 
að nýrri stjskr. verður ekki komið á, fyrr en ný 
stjórnskipunarl. hafa verið sett.

Bernharð Stefánsson: Ég sagði nú ekki, að ég 
væri með nýja kenningu í þessu máli. Annars 
skal ég taka það fram, að ég er ekki lögfróður 
maður, og les ég ekki allt, sem hv. 5. þm. Reykv. 
hefur skrifað um þau efni. En það breytir ekki 
því, að hann kemur nú með nýja kenningu í 
þessu máli, og samkv. þessari kenningu hans 
virðist engin ástæða til að gera sérstakar ráð- 
stafanir til að fá lýðveldisstjskr. fyrr samþ. en 
ella, því að allir sjá, að hér er lýðveldisfyrir- 
komulag, og ef við getum haldið þvi svo lengi 
sem við viljum, þá sé ég ekki, að við getum ekki 
farið venjulega leið.

Annars virðist það hefði verið ómögulegt eft- 
ir hans kenningu að stofna hér lýðveldi, ef ekki 
þetta óvenjulega viðhorf hefði skapazt, a. m. k. 
ef konungur hefði neitað að samþ. stjskr.

Hann talaði um það, að ekki væru sambæri- 
leg þau dæmi, er ég tók, þvi að þar hefði grund- 
völlurinn allur breytzt, Ég vil minna hann á, að 
Ríkisdagurinn þýzki hélt áfram fyrst í stað, eftir 
að lýðveldið var stofnað, og að þingið í Frakk- 
landi setti keisarann af, og í báðum löndunum 
giltu að öðru leyti sömu Iög áfram.

Eg átti ekki við né ræddi neitt um, að eins ætti 
að ganga til hjá okkur og i þessum löndum, 
heldur benti á þessi dæmi til að sýna fram á 
fjarstæðurnar í nál. Ég gæti bent honum á þriðja 
landið, þar sem engin brevting var gerð önnur 
en sú, að konungur, sem var útlendur, hætti að 
vera konungur þjóðarinnar, en það hélt þó áfram 
að vera konungsríki. Þetta er Noregur. Ef þing- 
ið hefði heldur viljað lýsa yfir lýðveldi en að 
kveðja til sín annan konung, þá hefði það gert 
það þá strax.

Ég ætlaði mér ekki að fara að deila um málið 
við 2. umr., en gat þó ekki látið hjá líða að 
benda á veilur og vitleysur í nál. og illgirni og 
getsakir i garð Framsfl.

AI KVGR.
1. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 10 shlj. atkv.
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Á 26. fundi í Ed., s. d., var frv. tekið til 3. umr.
Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 

leyfð og samþ. með 14 shlj. atkv.

Jónas Jónsson: Ég ætla ekki að f'jölyrða um 
málið við 3. umr., en út af nál. því, er fram hef- 
ur komið frá stjskrn. Ed., vil ég leyfa mér að 
lesa upp örstutt bréf, er mun sent til stjórnar- 
valdanna og hljóðar svo:

„Þar sem núverandi ríkisstj. óskaði eftir við 
meðferð hins fyrra stjórnarskrármáls i Ed., að 
það færi nefndarlaust í gegnum Ed., lét and- 
ófsflokkur ríkisstj. að þeirri ósk, þar sem vitað 
var, að meðhaldsmenn málsins voru staðráðnir í 
að samþykkja frv. óbreytt. Þar sem eins stóð á 
með hið síðara stjskrfrv. og bæði ríkisstj. og 
einstakir þm. lögðu áherzlu á, að öllum þremur 
umr. yrði Iokið á einum degi og auk þess ætl- 
azt til, að nokkrum störfum í Sþ. yrði lokið 
þann sama dag, lýsti ég yfir, að Framsfl. mundi 
ekki að þessu sinni óska eftir, að n. yrði kosin 
i málið, og ekki taka þátt í kosningu, þótt fram- 
kvæmd yrði.

En þar sem stuðningsmenn ríkisstj. hafa nú 
notað þetta tækifæri til þess að semja einhliða 
og villandi ádeiluskjal um framsóknarmenn i 
stjórnarskrármálinu og það verður lesið upp í út- 
varpinu, fer ég þess á leit við kennslumrh., að 
hann leyfi stj. Framsfl. að fá lesna upp samhliða 
áðurnefndu áliti, jafnlanga grg. um málið.

Virðingarfyllst 
Jónas Jónsson.

Til kennslumálarh. Magnúsar Jónssonar."

ATKVGR.
Frv. samþ. með 10 shlj. atkv., að viðhöfðu 

nafnakalli, og sögðu
já: MJ, SÁÓ, StgrA, ÞÞ, BBen, BrB, EE, GJ, 

HG, JJós.
JJ, PHerm, BSt, EÁrna, HermJ, greiddu ekki 

atkv.
1 þm. (IngP) fjarstaddur.
1 þm. gerði grein fyrir atkv. sínu á þessa leið:

Bernharð Stefánsson: Eftir þær skýringar, cr 
d. hefur fengið hjá hv. 5. þm. Reykv. (BBen) við 
frv. þetta, tel ég það enn þýðingarminna en áð- 
ur, og greiði þvi ekki atkv.

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (A. 216).

8. Nýjar síldarverksmiðjur.
Á 5. fundi í Sþ., 17. ágúst, var útbýtt frá Nd.: 
Frv. til 1. um að reisa nýjar síldarverksmiðjur

á Norðurlandi (bmfrv., A. 64).

Á 8. fundi í Nd., 18. ágúst, var frv. tekið til 
1. umr.

Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. —• Af- 
brigði leyfð og samþ. með 21 shlj. atkv.

Frsm. (Finnur Jónsson): Ég vildi f'. h. sjútvn. 
mælast til þess, að þessu frv. verði nú visað til 2.

umr. Það munu koma fram brtt. við frv. við þá 
umr. Sjútvn. mun reyna að koma sér saman um 
þær brtt.

Ef þessi ósk mín verður samþ., um að málinu 
verði nú þegar visað til 2. umr, mun ég geyma 
framsöguræðu mina þangað til við þá umr.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 19 shlj. atkv.

Á 9. fundi i Nd., 19. ágúst, var frv. tekið til 
2. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 10. fundi í Nd., 20. ágúst, var frv. aftur tekið 

til 2. umr. (A. 64, 84).

Frsm. (Finnur Jónsson): Sjútvn. hefur flutt 
þetta mál eftir ósk hæstv. atvmrh., en flytur 
svo við það brtt. á þskj. 84, sem n. hefur borið 
sig saman við hæstv. ráðh. um og hann talið 
sig sambykkan því, að n. flytji brtt. þessar.

Þessar brtt. eru í fyrsta lagi við 1. gr. frv. 
um, að í staðinn fyrir það orðalag, sem þar er: 
„Rikisstjórninni er heimilt, eins fljótt og ástæður 
leyfa, að láta reisa nýjar síldarverksmiðjur með 
30 þúsund mála afköstum á sólarhring á eftir 
töldum stöðum:" komi: „Ríkið lætur reisa nýjar 
síldarverksmiðjur á þessum stöðum:“ Enn frem- 
ur er þessi 1. brtt. um það, að raðað sé öðruvisi 
nöfnum þeirra staða, sem um ræðir i frv. að 
reisa nýjar síldarverksmiðjur á, þannig að tveir 
staðir, þar sem nú eru ekki hafnarskilyrði til 
þess að reisa sildarverksmiðjur, séu færðir aftur, 
en þeir staðir, þar sem hægt er vegna hafnar- 
skilyrða að reisa sildarverksmiðjur, séu f'ærðir 
framar i þessari upptalningu. Þó er ekkert með 
þessari brtt. fram tekið um það, að verksmiðj- 
urnar skuli reistar þar fyrst, sem staðanöfnin 
framar i þessari upptalningu benda til, eða þær 
séu teknar í röð, eftir því sem staðanöfnin 
standa í brtt„ heldur séu verksmiðjumar byggð- 
ar, eftir því sem ástæður leyfa. En stærsta brtt. 
við 1. gr. er í niðurlagi 1. liðs brtt., þar sem 
segir: „Enn fremur lætur ríkið reisa verksmiðju 
til herzlu síldarlýsis, þegar rannsóknir sýna, að 
það sé tímabært." Athuganir hafa farið fram 
um þetta af háifu stjórnar Síldarverksmiðja rik- 
isins og framkvæmdarstjóra þeirra. Þær athug- 
anir hafa sýnt, að eins og sakir standa, er ekki 
ráðlegt að leggja í að reisa verksmiðju til herzlu 
síldarlýsis. En á friðartíma mundi það vera hag- 
kvæmt. Vill sjútvn. fá því slegið föstu, að ríkið 
reisi slika verksmiðju, þegar ástæður leyfa. En 
að sjálfsögðu verður þá leitað fjárveitingarheim- 
ildar til þess, og þá verða að liggja fyrir fjár- 
hagsáætlanir um þetta, og Alþ. tekur svo ákvarð- 
anir um þessar framkvæmdir nánar, þegar að því 
kem'ur.

Þá hefur n. lagt til, að fjárveitingarheimildin, 
sem er í frv., verði færð úr 25 millj. kr. niður 
í 10 millj. kr., þar sem sýnt þykir, að ekki verði 
ráðizt í bessar framkvæmdir allar á næstunni, og 
n. leit svo á, að nægilegt væri nú að hafa þessa 
fjárveitingu 10 millj. kr. að svo komnu. Enn 
fremur leit sjútvn. svo á, að rétt væri, að lán- 
tökuheimildin væri bundin við innanríkislán, en 
ekki við lán i erlendri mynt, eins og segir í frv.



35Ó Lagafrumvörp samþykkt. 36Ö
Nýjar síldarverksmiðjur.

Afköst síldarverksmiðjanna í landinu munu 
vera alls um 40 þúsund mál á sólarhring, og þar 
af hjá Síldarverksmiðjum ríkisins um 20 þúsund 
mál á sólarhríng. Stjórn Síldarverksmiðja ríkís- 
ins telur, að eins og nú er háttað, muni hafa 
tapazt mjög mikil verðmæti vegna þess, að ekki 
séu nógar síldarverksmiðjur til þess að vinna úr 
þeirri síld, sem skipin veiða. Og með núverandi 
útflutningsverðlagi munu hafa tapazt þannig í 
ár hjá Síldarverksmiðjum ríkisins eingöngu verð- 
mæti, sem nema 12 millj. kr. Nú cr við þetta að 
athuga, að síldveiði hefur verið óvenjulega mikil 
á þessu ári. En hins ber þá einnig að gæta, að 
þátttaka í síldveiðum í sumar hefur verið ó- 
venjulega lítil. Til samanburðar má geta þess, 
að á árinu 1940 var 171 skip að síldveiðum af 
hálfu Islendinga, auk þess voru 28 norsk herpi- 
nótaskip og færeysk, eða samtals um 200 skip. 
En á þessu ári eru veiðarnar ekki stundaðar 
með meira en um 100 herpinótum. Og þrátt 
fyrir það hefur orðið að setja á löndunarbann 
hjá Sildarverksmiðjúm ríkisins, sem nemur 8 
dögum á 6 vikum. I öðrum síldarverksmiðjum 
hafa litlar löndunartafir orðið, vegna þess að 
þær verksmiðjur hafa haft mjög fá skip. En ef 
veiðiþátttakan hefði verið eitthvað svipuð og var 
1940, má gera ráð fyrir, að tapið vegna tafa á 
löndun hefði orðið miklu meira á þessu ári en 
það hefur þó orðið.

Síldarverksmiðjur ríkisins, sem afkasta að 
bræða um 20 þúsund mál á sólarhring, hafa 
kostað um 8 milljónir kr. í fyrningarsjóði þeirra 
hafa verið teknar 1200000 kr., i varasjóði 2800000 
kr. Samtals eiga verksmiðjurnar nú í fyrningar- 
og varasjóðum fjárhæð, sem nemur um 4 millj. 
kr. En afborganir hafa farið fram á þessum 
tima sem svarar 1% milljón kr. Þannig má segja, 
að Síldarverksmiðjur ríkisins séu búnar að borga 
i sér og hafi eignazt i fyrningar- og varasjóðum, 
sem svarar alls 5Vz millj. kr. á þeim tíma, sem 
þær hafa starfað, sem má teljast mjög vel af 
sér vikið, af því að sumar þessar síldarverk- 
smiðjur hafa verið tiltölulega dýrar. T. d. kost- 
aði síldarverksmiðjan, sem byggð var 1930, um 
1 millj. og 600 þús. kr. og afkastaði þó ekki nema 
24 þús. málum á sólarhring. Næst er svo bætt 
verksmiðju við Síldarverksmiðjur ríkisins, sem 
tekur til starfa 1935, sem afkastar einnig 24 þús. 
málum á sólarhring, en kostar um 1 millj. kr. 
eða um % millj. kr. minna en verksmiðjan, sem 
byggð var árið 1930. Þessi mismunur á bygging- 
arkostnaði þessara tveggja verksmiðja, sem þó 
bræða jafnmikið á sólarhring, stafar af þvi, að 
þegar fyrri verksmiðjan var byggð, voru byggðar 
við hana svo stórar þrær, að þær nægðu einnig 
hinni síðar byggðu verksmiðju, enda þótt stofn- 
kostnaðurinn við byggingu þrónna væri talinn 
með byggingarkostnaði verksmiðjunnar, sem 
byggð var 1930.

Þegar Síldarverksmiðjur ríkisins hófu starf- 
semi sína 1930, voru afköst síldarverksmiðjanna 
í landinu um 9500 mál á sólarhring. Síðan hafa 
afköst síldarverksmiðjanna i landinu verið auk- 
in smám saman, svo að þau eru nú rúm 40 þús. 
mál á sólarhring. Þetta nægir ekki þeim flota, 
sem þátt tekur i síldveiðum hér við land á þessu 
ári, hvað þá, ef þátttakan væri með fullum

krafti eða eins og hún var árið 1940. Þess vegna 
hefur stjórn sildarverksmiðja rikisins lagt til, að 
ríkisstj. legði i að byggja sildarverksmiðjur, svo 
fljótt sem unnt er, svo að aukin afköst síldar- 
verksmiðja ríkisins yrðu um 30 þús. mál á sól- 
arhring. Það er ætlazt til þess, að þessi aukn- 
ing fari fram, svo fljótt sem hægt er, á þeim 
stöðum, þar sem hafnarskilyrði eru þannig, að 
hægt er að reisa síldarverksmiðjur þar nú þegar, 
en á öðrum stöðum, sem um getur i frv., verði 
byggðar síldarverksmiðjur, strax þegar hægt er, 
eftir að hafnarskilyrði leyfa það.

Ég skal geta þess, að nm. í sjútvn. voru ekki 
allir á einu máli um frv., eins og það var lagt 
fyrir í fyrstunni. Bæði áskildu nm. Framsfl. og 
nm. Sjálfstfl. sér rétt til þess að koma með brtt. 
við frv. En þær brtt., sem hér eru á þskj. 84, eru 
samkomulagsbrtt. frá n. allri, enda mun ekki n. 
í heild né einstakir nm. flytja aðrar brtt. við 
t'rv. en þær, sem á því þskj. eru.

Legg ég til, að brtt. verði samþ. og frv. að 
þvi loknu visað til 3. umr.

Jörundur Brynjólfsson: Ég hef nú ekki hugs- 
að mér að láta mjög mikið til mín taka um þetta 
mál. En það er eitt atriði, sem ég óska að flytja 
brtt. við. Það er sá liður í brtt. n., þar sem til 
er tekið, að á Húsavík skuli reist 5 þús. mála 
verksmiðja, sem er 4. tölul. 1. brtt. á þskj. 84, og 
brtt. mín er um það, að í staðinn fyrir „5 þús- 
und“ komi: „10 þúsund".

Mér var tjáð, að stjórn Síldarverksmiðja ríkis- 
ins hefði átt tal við forustumenn kauptúnsins 
um stækkun á þessari verksmiðju. Nú standa 
þannig sakir um höfn á Húsavík, að það á nokk- 
uð langt í land, að hún verði góð, og þarf til 
þess mannvirki, sem kosta allmikið fé. Eigi að 
síður er það verk talið nauðsynlegt, og byrjað 
er á framkvæmdum, og verður til þeirra vandað, 
svo að eðlilegt er, að þá sé að því stefnt, að 
framleiðsla verði þar að því búnu sem mest, til 
þess að mannvirkin komi að notum. Ég leyfi 
mér þvi, fyrir hv. þm. S.-Þ. að flytja skrifl. brtt. 
um hækkun upp i 10 þús. mál á þessum stað. Er 
það af því, að liklegt er, að þingið fari að stytt- 
ast og eigi sé tími til að afgreiðá frv. í öðru 
formi en það fær hér i deildinni.

ATKVGR.
Afbrigði um skrifl. brtt. (verður þskj. 95) levfð 

og samþ. með 21 shlj. atkv.

Jón Pálmason: Þegar ég sá þessa brtt. á þskj. 
84 frá sjútvn., datt mér i hug, hvort það mundi 
vera ætlunin, að þessi breyting ætti að þýða, að 
reisa skyldi verksmiðjurnar í þeirri röð, sem í 
till. stendur. Nú hefur því verið neitað af frsm., 
og get ég þá látið niður falla frekari andmæli 
gegn þessari brtt.

Skúli Guðmundsson: I grg. með þessu frv. á 
þskj. 64 höfum við hv. 1. þm. Skagf., fulltrúar 
Framsfl. í sjútvn., skýrt frá sérskoðunum okkar 
í aðalatriðum. Við erum samþykkir því, að á- 
kveðin sé með lögum framtíðarskipun síldariðn- 
aðarins á vegum rikisins og þær síldarverksmiðj- 
ur verði reistar, sem 1. gr. til tekur, en teljum
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rétt, að við sé bætt 5 þúsund mála verksmiðju 
við vestanverðan Húnaflóa, liklega helzt á 
Hólmavik, en fulltrúar Sjálfstfl. og Alþfl. gátu 
ekki á það fallizt, —■ jafnframt sé ákveðið, að 
rikið hafi einkarétt til að reisa verksmiðju til 
herzlu síldariýsis og verði hún reist, þegar rann- 
sóknir sýna, að það sé timabært. I öðru lagi 
teljum við óþarft að veita að svo stöddu eins 
háa lántökuheimild og gert er ráð fyrir i 2. gr., 
þar sem auðséð er, að alllengi muni dragast að 
reisa verksmiðjur á þeim stöðum, sem skortir 
tii þess nauðsynleg hafnarmannvirki. Auk þess 
vantar allar áætlanir um kostnað við fram- 
kvæmdirnar. Astæðulaust er að gera ráð fyrir 
lántöku erlendis, þegar innieignir okkar þar eru 
komnar yfir 200 milljónir kr., og er erfitt að 
skilja, hvernig mönnum getur dottið í hug og 
hvernig ríkisstj. getur borið fram till., þar sem 
crlendar lántökur eru ráðgerðar. Um einstök at- 
riði þessa má siðar ræða. Um lýsisherzlustöð- 
ina þótti rétt, að ríkið ætti hana og hefði þá 
einkarétt, þar sem gert er ráð 'fyrir, að meiri hl. 
síldarvinnslunnar sé á þess hendi eftir þessa 
aukningu, og yrði það til þess að tryggja sjó- 
mönnum og útgerðarmönnum sannvirði fram- 
leiðslu þeirra á hverjum tíma. Um öll þessi at- 
riði áskildum við okkur rétt til að bera fram 
brtt. fyrir 3. umr.

Á siðasta þingi gerði ég umkvörtun um það, 
að reikningar verksmiðjanna hafa ekki verið 
birtir að undanförnu, eins og lög mæla fyrir. Ég 
flutti þáltill. ásamt hv. þm. N.-Þ., um, að birtar 
yrðu ársskýrslur verksmiðjanna. En til þess að 
fá yfirlit yfir, hvernig hagur verksmiðjanna væri 
í raun og veru, leitaði ég eftir að fá lánaða reikn- 
inga þeirra, og hefur nú sjútvn. haft þá í hönd- 
um. Samkv. þeim er stofnkostnaður ríkisverk- 
smiðjanna orðinn rúmar 8 millj. alls. Allar end- 
urbætur hafa verið færðar á eignareikning. 
Skuidahækkun verksmiðjanna vegna gengislækk- 
unar islenzkrar krónu, sem varð 1939, er talin 
með eignum, þ. e. bætt við stofnkostnað verk- 
smiðjanna, en ekki afskrifuð sem tap. Afborgan- 
ir af stofnlánum, sem eru færðar með gjöldum 
ár hvert, og fyrningarsjóðir eru i árslok 1941 
samtals 2712 þús. kr. Sé sú upphæð dregin frá 
stofnkostnaði, verða eftir 5300 þús. kr., sem eru 
raunverulegt bókfært verð verksmiðjanna um 
siðustu áramót. Varasjóðir voru um siðustu ára- 
mót 2.8 millj. kr.

Oft hefur verið á það bent að undanförnu, að 
mikið tap hlytist af því, að ekki er hægt að taka 
á móti allri þeirri síld, sem aflast. Þetta er rétt, 
og æskilegt, að hægt væri að afstýra því tapi. En 
um leið og aukið er við verksmiðjurnar á dýrum 
tíma, þarf að tryggja það, að þær fái nógu mikið 
í sinn hlut af afurðaverðinu, meðan það er hátt, 
til þess að geta borgað ríflega af stofnkostnaðin- 
um og komizt á fjárhagslega tryggan grundvöll. 
Ég tel, að þessa hafi ekki verið gætt sem skyldi 
siðustu árin. Árið 1939 varð að vísu allmikill 
tekjuafgangur. 1940 varð aftur ekki um tekjuaf- 
gang að ræða, og 1941 hefur orðið halli á rekstr- 
inum, sem nemur rúmum 134 þús. kr. Hefur um 
það bil helmingur af varasjóðstillaginu það ár 
eyðzt i rekstrarhalla. Það má ekki endurtakast á 
timum, þegar afurðaverð er svo hátt sem það var

1941. Hætt er við, að þá gengi erfiðlega á timum 
með lágu afurðaverði, ef ekki verður komizt 
hjá rekstrarhalla, meðan afurðaverð er hæst, og 
ekki hægt að afskrifa eignirnar riflega í árferði 
eins og nú er.

í n. lögðum við framsóknarmenn áherzlu á 
þá nauðsyn að afskrifa nú eignirnar riflega og 
tryggja þannig framtíðarreksturinn. Enn hefur 
ekki orðið samkomulag í n. um till., sem tryggt 
gæti þetta, en fyrir 3. umr. mun verða athugað, 
hvort n. getur ekki flutt slika till. Þetta mætti 
framkvæma þannig að borga aukaafborganir, 
þegar verðið er óeðlilega hátt, eða ákveða, að 
þegar lán eru tekin til verksmiðjubygginga á 
dýrum tíma, skuli nokkur hluti þeirra lána 
greiddur á tiltölulega skömmum tíma. Auðsætt er, 
að ef ríkisverksmiðjurnar leggja í nýjar fram- 
kvæmdir á mjög dýrum tíma, hljóta þær um 
langa framtið að standa verr að vigi en verk- 
smiðjur í einkaeign, sem reistar voru fyrir strið- 
ið. — Gildir það að vísu nokkuð jafnt, hvort 
sem stofnlánin eru greidd á lengri eða skemmri 
tíma, en hitt liggur í augum uppi, að auðveld- 
ari eru þær greiðslur fyrir sjávarútveginn, með- 
an afurðaverð er hátt, eins og það er nú, en eftir 
að það er orðið lægra, eins og áður var. Þrátt 
fyrir dýrleikann getur verið rétt að ráðast í 
verksmiðjubyggingarnar nú, eins fljótt og unnt 
er, vegna hinnar miklu þarfar útgerðarinnar á 
auknum vinnuafköstum.

Það, sem ég hef nú nefnt um fjárhag síldar- 
verksmiðjanna, þarf að hafa 1 huga til að tryggja 
öruggan framtiðarrekstur þessara fyrirtækja.

Sjútvn. telur ekki skylt að reisa verksmiðj- 
urnar i þeirri röð, sem þær eru nefndar i brtt. 
Að sjálfsögðu verður þetta þannig, að verk- 
smiðjur verða fyrst reistar á þeim stöðum, þar 
sem hafnarskiiyrðin eru fyrir hendi, en á sum- 
um stöðunum, svo sem Húsavik og Skagaströnd, 
þarf að auka við hafnarmannvirki, til þess að 
unnt sé að reka þar verksmiðjurnar, sem ráð er 
fyrir gert.

Sigurður E. Hlíðar: Herra forseti. — Frv. þetta 
hyggist á þeirri brýnu þörf, sem aldrei hefur 
orðið ljósari en i sumar, þegar sett eru veiði- 
bönn um lengri tíma eða skemmri, hvað eftir 
annað. Og fleiri sumur hefur það orðið eins.

Þó að ekki sé fært að framkvæma á skömm- 
um tima þá miklu aukningu verksmiðjanna, 
sem hér er ráðgerð, vil ég ekki segja, að neitt 
sé á móti því að ákveða hana nú þegar í því 
formi, sem í frv. er gert. En það, sem þegar er 
liægt að framkvæma, mega menn ekki láta ó- 
gert fyrir því. Hvers vegna hcfur yfirstjórn síld- 
arútvegsins ekki hrundið þvi i framkvæmd, að 
Krossanesverksmiðjan sé tekin í notkun? Af 
stríðsástæðum hafa hinir norsku eigendur ekki 
getað starfrækt hana. Hvers vegna hefur ekki 
verið reynt að fá hana leigða? Ég sé að fram er 
komin þáltill. um, að ríkisstj. láti athuga mögu- 
leika á að fá verksmiðjuna í eigu ríkisins. Ég 
vil aðeins benda á þetta og geri ráð fyrir, að hv. 
þm. Isaf., sem er í verksmiðjustjórninni, geti 
veitt einhver svör i málinu og svo ríkisstjórnin. 
Þetta er sú eina aukning, sem þegar hefði getað 
orðið á þessu ári.
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Frsm. (Finnur Jónsson): Mér hefur verið tjáð, 
að í Krossanesi liggi gamlar lýsisbirgðir, svo að 
ekki sé rúm fyrir meira en 500 smálestir til við- 
hótar. Ef það er rétt, var útilokað að taka verk- 
smiðjuna á leigu á þessu sumri. í öðru lagi vil ég 
taka fram, að það var mjög hæpið, að hægt yrði 
að setja nýju verksmiðjuna á Raufarhöfn af 
stað vegna fólksleysis, og eldri verksmiðjan þar 
er ekki rekin af þeim sökum. Sólbakkaverk- 
smiðjan var rekin um tíma, en ekki var það hægt 
iiema aðra vaktina. Það hefði vitanlega verið 
þýðingariaust að fá á leigu Krossanesverksmiðj- 
una til viðbótar á þessu sumri, þótt ekki hefði 
verið lýsi þar. í verksiniðjustjórninni var 1937 
lagt til, að ríkið reyndi að kaupa Krossanes- 
verksmiðjuna, m. a. til þess að draga úr síldveið- 
um Norðmanna hér við iand. En þar sem sú 
verksmiðja er í rauninni undirstaða þess at- 
vinnuvegar þeirra hér, hef ég litla trú á, að þeir 
séu útfalir á hana.

Verksmiðjustjórnin lagði upphaflega til, að 10 
þús. mála verksmiðja yrði á Húsavik. Síðan var 
tekin upp 5 þús. mála verksmiðja á Skagaströnd, 
án þess að ástæða þætti til að breyta heildar- 
aukningunni, sem ráðgerð var, og var þá lækkað 
á Húsavík. Þar á nokkuð langt í land, að hafnar- 
mannvirki verði gerð, sem nægja. Þau munu 
kosta — ekki hundruð þúsunda, heldur milljónir. 
Ef þm. vilja koma þessu máli fram á þinginu, 
vildi ég beina þvi til þeirra, sem flutt hafa brtt., 
að ekki mun aðeins timi til þess einu sinni, 
heldur mörgum sinnum, áður en byrjað verður 
að reisa verksmiðju á Húsavík, að fá hana aukna, 
ef næg rök mæla þá með, og skiptir þá engu, 
hvort þessari breyt. er komið inn í frv. nú eða 
ekki.

Ef byrjað er að hnýla upp á þetta frv., þá er 
hætt við að of margir komi fram með till. um 
að bæta við, svo að frv. vcrði það að falli nú á 
þessu þingi. Eg legg því til, að hv. þm. gangi 
inn á samkomulagstill. sjútvn. og atvmrh. og 
samþykki frv. í þeirri mynd og láti þar við sitja.

Viðvíkjandi aths. liv. þm. V.-Húnv. (SkG), er 
hann gerði út af því, að reikningar frá 1940 hefðu 
komið svo seint sem raun bar vitni um, þá er 
ástæðan sú, að uppgjör kom svo seint frá við- 
skiptanefnd fyrir afurðasölu verksmiðjanna. 
Þessi dráttur á birtingu reikninganna er þess 
vegna ekki verksmiðjustjórninni að kenna. — 
Mér skiidist á hv. þm. V.-Húnv., að honum þætti 
ekki nógu vel séð fyrir hagsmunum verksmiðj- 
anna í núgildandi 1. Ég er hv. þm. ekki sammála 
um þetta. Ég benti á, að meiri hluti verksmiðj- 
anna er aðeins þriggja til sjö ára gamall, en þó 
er það nú svo með hag þeirra, að þær, sem kost- 
uðu 8 miilj. kr., hafa nú greitt sig svo mikið nið- 
ur, cð skuldir þeirra eru nú aðeins 2% millj. kr. 
Það er því alveg einstakt, hvað jafnungt fyrir- 
tæki hefur greitt sig niður.

Hv. þm. V.-Húnv. sagði, að verksmiðjurnar 
hefðu ekki grætt árið 1940. Þetta er rétt að því 
leyti, að þá var síidin lögð upp til vinnslu, en 
þó er ekki þar með sagt, að verksmiðjurnar hafi 
ekki liagnazt. Gjöld þau, sem verksmiðjurnar 
reikna sem rekstrarkostnað, eru samningsbundn- 
ar afborganir, sem námu árið 1940 kr. 323274.00, 
fyrningargjald kr. 221976.00 og varasjóðsgjald kr.

514761.00. Svo að þótt verksmiðjurnar hafi ekki 
hagnazt af viðskiptamönnum, þá var brúttó- 
hagnaður þeirra i kringum eina milljón kr., að 
meðtöldu fyrningargjaldi. — Ég er þvi ekki sam- 
mála hv. þm. V.-Húnv. um, að eigi sé vel séð 
fyrir hag verksmiðjanna, t. d. nemur varasjóðs- 
gjaldið mjög miklu. Þetta ár er það 0.90 kr., sem 
sjómenn og útgerðarmenn greiða af' hverju máli 
í þann sjóð. Ég tel mjög vafasamt gagnvart út- 
gerðinni í landinu að fara lengra. Það er rétt, að 
árið 1941 fengust ekki þær tekjur, sem áætlaðar 
voru, en ástæðan er sú, að það ár var mjög óhag- 
stætt fyrir verksmiðjurnar. Afli var litill, undir 
meðallagi, og auk þess var síldin svo rýr, að 
jafnlítið lýsi hefur ekki fengizt síðan árið 1931, 
þegar verksmiðjurnar tóku fyrst til starfa. Af 
þessari ástæðu vantaði verksmiðjurnar 134600 kr. 
til þess að geta lagt fullt gjald í varasjóð. En 
þrátt fyrir þessa lélegu veiði, þá gátu verksmiðj- 
urnar þó greitt sínar afborganir, kr. 340660.00, 
255 þús. kr. í fyrningarsjóð og 85 þús. kr. í vara- 
sjóð, og má það teljast gott, þegar á þessu ári 
fóru saman öll verstu óhöpp, sem fyrir verk- 
smiðjurnar geta komið.

Út af því, sem hv. þm. V.-Húnv. sagði um geng- 
istap, þá vil ég taka það fram, að samnings- 
bundnar afborganir teljast með rekstrarkostnaði 
og afborganir af gengistani eru færðar á rekstr- 
arkostnað.

Ég mun svo ekki fjölyrða um þetta frekar, en 
vil itreka þau tilmæli mín til hv. dm, að þeir 
haldi sig við samkomulagstill. sjútvn. og atvmrh. 
og bæti engu þar ofan á.

Asgeir Asgeirsson: Það kom fram hér i hv. d., 
að verksmiðjan á Flateyri sé ekki rekin i sumar 
vegna skorts á vinnuafli. Ég vil leiðrétta þet'a. 
Verksmiðjustjórnin vildi setja verksmiðjuna af 
stað með fárra daga fyrirvara, en þannig er ekki 
hægt að reka verksmiðjur nú á þessum tímum, 
þegar fólk á einhvers úrkostar, og alls ekki hægt 
að búast við, að fólk sitji heima meiri hluta 
sumars til þess að bíða eftir því, að verksmiðjan 
verði starfrækt. Það á að ákveða það í byrjun 
síldveiðitímans, hvort verksmiðjan skuli starf- 
rækt, því að öðruvísi er ekki hægt að reka verk- 
smiðjur nema á eymdarárum, þegar fólk vantar 
atvinnu.

Verksmiðjustjórnin ættí að taka þetta til at- 
hugunar og tryggja sér fólk með fyrirvara, þvi 
að eins og nú árar, er ekki hægt að krafsa upp 
fólk á nokkrum dögum.

Skúli Guðmundsson: Frsm. n., hv. þm. ísaf., 
benti á, að enda þótt reikningar verksmiðjanna 
sýndu ekki tekjuafgang, þá hefðu þær þó aukið 
sjóði sína, og væri þess vegna um gróða að 
ræða. Ég get ekki fallizt á að telja það gróða, 
þótt afborganir séu greiddar, og tel verksmiðj- 
urnar reknar með tapi, ef þær geta ekki greitt í 
sjóði það, sem lögákveðið er. Þeim útgjöldum, 
sem hv. þm. Isaf. drap á, verður alltaf að gera 
ráð fyrir. Hitt er rétt, að eignir verksmiðjanna 
hafa aukizt á síðari árum. Hv. þm. ísaf. telur vel 
séð fyrir hag verksmiðjanna með þessum sjóð- 
gjöldum og afborgunum. Mér fyndist skynsam- 
legra að greiða meiri afborganir af stofnkostn-
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aði nú, svo að það verði léttara fyrir viðskipta- 
mennina, þegar illa árar. Ég tel auðveldara fyrir 
síldareigendur að greiða meira af hverju máli, 
þegar það er i 18 krónum, heldur en þegar það 
er aðeins í 3 krónum, eins og jafnvel hefur koni- 
ið fyrir.

Þó að þetta frv. verði samþ. nú, þá verður án 
cfa bið á, að allar þær verksmiðjur verði reist- 
ar, sem frv. gerir ráð fyrir, bæði sökum skorts 
á vinnuafli, byggingarefni o. fl. En þótt svo 
verði, þá er þó rétt að ákveða með 1. nú þess- 
ar verksmiðjubyggingar í framtiðinni. Það er 
sambærilegt 1. um vega- og brúagerð, sem sett 
eru, þó að það taki oft langan tíma að fram- 
kvæma þau lög.

Sigurður Kristjánsson: Við, hv. þm. N.-Isf. og 
ég, höfum sett sérstaka aths. frá okkur inn i 
nál., sem er þess efnis, að við ætlumst til, að 
eigi verði lagðar hömlur á, að einstaklingar, fé- 
lög eða sveitarfélög reisi verksmiðjur, en rikið 
reisi aðeins verksmiðjur til þess að hlaupa í 
skarðið, ef einstaklingar geta ekki bætt úr þess- 
ari þörf. Ég mun nú gera grein fyrir þessu 
nokkru nánar. Þegar ríkið hóf' þessa starfrækslu, 
þá var það gcrt til þess að bæta úr þörf, sem 
aðrir gátu ekki úr bætt. Efnahagur útgerðarinnar 
var þá svo slæmur, að einstaklingar og félög 
gátu eigi lagt fram fé til verksmiðjubygginga, og 
þess vegna var nauðsynlegt, að rikið hiypi þar 
undir bagga, svo að síldveiðin færðist í það horf, 
sem atvinnurekstrinum var nauðsynlegt. Þegar 
fram leið, komu fram raddir um það, að ríkið 
legði þetta alveg undir sig, og þess vegna komust 
þau ákvæði inn i 1., að enginn mætti byggja 
sildarverksmiðjur nema með leyfi ríkisstj. A 
tímabili var tregða á, að þeir menn, sem það 
gátu, fengju leyfi til að byggja verksmiðjur. 
Okkur finnst þvi rétt að slá varnagla við því, að 
ríkisstj. hefti ekki framtak á þessu sviði, þegar 
verksmiðjurnar fullnægja ekki þörfinni. Nú er 
svo, að menn og félög hafa mikið fé handa á 
milli, og einstaklingsgetan er því meiri en áður. 
Það er ekki gott, að þessi atvinnurekstur kom- 
ist i hendur eins eða fárra aðila, þvi að ekki er 
heppilegt fyrir fólk, sem að útgerð vinnur, að 
einn aðili hafi hag þess i sinni hendi. Þess vegna 
þótti okkur réttara að taka það fram í nál., að 
við viljum ekki, að ríkið leggi stein í götu þeirra 
manna, sem geta einhverju áorkað í þessu efni.

Út af því, sem hv. þm. V.-Húnv. sagði, að nauð- 
syn væri á að hraða afborgunum, þá vil ég taka 
það fram, að það er álit .manna, sem selja verk- 
smiðjunum afla, að mikið sé af þeim tekið. T. 
d. þegar Paulsverksmiðjan á Siglufirði var keypt, 
þá var hún keypt með því skilyrði, að hún yrði 
greidd upp á 5 árum. Síldareigendur greiddu hana 
upp á tilsettum tíma, og greiddu þar að auki 
2% í fyrningarsjóð og 5% í varasjóð, svo að 
þeir borguðu verksmiðjuna tvisvar upp án þess 
að eignast hana. Mér finnst gengið nógu nærri 
síldareigendum i þessum efnum, þótt ekki sé 
lengra gengið. Og ég sé heldur enga ástæðu til 
þess að þyngja þetta, og menn verða að athuga, 
að ef gengið er of langt í kröfum á hendur síld- 
arútvegsmönnum frá ríkisins hálfu, getur það 
orðið til þess að draga úr síldarútgerð. Ég vil því

mega vona, að ekki verði gengið lengra i þessu 
efni en nú er gert.

Þótt sumir nm. áskilji sér rétt til brtt., þá vil 
ég lýsa yfir því sem minni skoðun og hv. þm. 
N.-ísf., að við munum ekki nota okkur þann 
rétt, ef aðrir nota sér hann ekki.

Frsm. (Finnur Jónsson): Ég skal ekki lengja 
umr. mikið úr þessu, en út af orðum hv. 3. 
landsk. um síldarútvegsmál, þá vil ég taka það 
fram, að mér finnst það ekki svo mjög koma 
þessu frv. við. Við munum lita ólíkum augum á 
það, hvort heppilegra sé að hafa síldarrekstur í 
höndum ríkisins eða einstaklinga. Ég lit að sjálf- 
sögðu svo á, að rekstur síldarútvegsins eigi að 
vera í höndum ríkisins, þó að ég þar með vilji 
ekki útiloka það, að hann sé að einhverju leyti í 
höndum einstakra manna, en það mun áreiðan- 
lega vera happasælast, að hann sé sem mest hjá 
ríkinu sjálfu, og það væri áreiðanlega misráðið, 
ef hið opinbera drægi úr síldarútvegi ríkisins. 
Það mun litið svo á, að afurðir síldarútvegsins 
fyrir stríð hafi verið stærsta útflutningsvara 
okkar, og ef ríkið hefði ekki aukið verksmiðjur 
sínar þá, væri sildarútvegurinn ekki orðinn sá 
bjargræðisvegur, sem hann nú er.

Hv. þm. V.-Húnv. sagði, að hann teldi ekki 
gróða hjá verksmiðjunum, þótt þær skiluðu gjaldi 
í fyrningarsjóði, og ef einstaklingsskattur væri 
gerður upp af varasjóðstiiiaginu. Ef við ieggjum 
þennan mælikvarða á þær, var gróði ríkisverk- 
smiðjanna 1940 838 þús. kr. og 1941 425 þús. kr., 
en ’það er versta árið, sem yfir síldarútveginn 
hefur komið.

Ég sé svo ekki ástæðu til að orðlengja þetta 
frekar, en vænti þess, að hv. þm. fylgi brtt. sjút- 
vn. þannig breyttri.

Sigurður Kristjánsson: Það er að sjálfsögðu 
ekki rétt hjá hv. þm. ísaf., að þetta komi ekki frv. 
við, sem ég var að tala um áðan, því að þessi 
heimild er ekkert smáskref, og þeir, sem álíta, að 
nota eigi framtak einstaklingsins til hins ýtrasta, 
vilja ekki, að lagðar séu neinar hömlur á, að 
það fái að njóta sín, þar sem það er til staðar. 
Ég hef alltaf haldið því fram og held því fram 
enn, að ég tel ekki, að ríkið eigi að vera að 
„spekúlera" með þcssi mál, heldur eigi það að- 
eins að bæta úr brýnustu þörf.

Þegar sjávarafurðir okkar, aðallega saltaður 
þorskur, mættu nokkrum örðugleikum á markaði, 
en aftur var góður markaður fyrir fituefni, þá 
var bannað með lögum, að reisa mætti síldar- 
verksmiðju. Ég hef tvisvar flutt till. um að nema 
burtu þetta ákvæði, og hv. þm. Isaf. var mér 
sammála, svo að óþarfi er fyrir okkur að vera að 
deila um þetta atriði.

Skúli Guðmundsson: Mér virtist koma fram 
ótti hjá hv. 3. landsk. um það, að síldarútvegs- 
menn væru látnir greiða of mikið til verksmiðj- 
anna. (SK: Eða sjómenn fái of lítið.) En niér 
virðist ekki þurfa að kviða því, að síldarverk- 
smiðjur ríkisins safni auði eða verði of ríkar.

Ég sé ekki ástæðu til að vera að ræða við hv. 
þm. ísaf. um gróða og tap Síldarverksmiðja rík- 
isins. Um það atriði tala reikningarnir skýrast,
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Eins og ég hef áður tekið fram, var nettótekju- 
halli 1941 134 þús. kr., en á því ári var lagt í 
sjóði og greitt af lánum eins og lögákveðið er. 
Það má segja, að varasjóðir séu eignaaukning, 
ef þá ekki myndast vafasamar eignir á móti, og 
ég verð að segja, að ég dreg í efa, að nóg sé 
að reikna 5% í fyrningargjald af síldarverk- 
smiðjuvélunum.

Engin rökstudd andmæli hafa komið fram gegn 
því, sem ég hef haldið fram, að rétt sé að nota 
tækifærið, þegar sildarverð er óvenju hátt, til 
þess að borga ríflega af stofnkostnaðinum, svo 
að afborganirnar verði léttari á útgerðinni, þeg- 
a.r illa árar.

ATKVGR.
Brtt. 95 felld með 13:11 atkv., að viðhöfðu 

nafnakalli, og sögðu
já: BÁ, BjBj, BFB, EOI, HelgJ, fslH, JörB, 

PHall, SigfS, SÞ, SvbH.
nei: EystJ, FJ, GÞ, GSv, JakM, JPálm, PZ, 

PHann, SB, SEH, SK, StJSt, ÁÁ.
IngJ, PÞ, SkG, ÁkJ, EmJ greiddu ekki atkv.
4 þm. (GG, GTh, ÓTh, PO) fjarstaddir.

Brtt. 84,1 (ný 1. gr.) sarnþ. með 21 shlj. atkv.
— 84,2 (ný 2. gr.) samþ. með 25 shlj. atkv.

3.—4. gr. samþ. með 23 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 34 shlj. atkv.

Á 11. fundi í Nd., 21. ágúst, var frv. tekið til 
3. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 13. fundi í Nd., 24. ágúst, var frv. aftur tek- 

ið til 3. umr. (A. 96, 97).

Jörundur Brynjólfsson: Ég hef leyft mér að 
bera fram brtt. við 1. gr. frv. úm, að heimilt 
verði að reisa síldarverksmiðju á Hólmavík að 
stærð 5000 mál. Þó að síldarverksmiðja verði 
reist á Skagaströnd, getur auðveldlega svo farið, 
að hún reynist ófullnægjandi, en eins og kunn- 
ugt er, þá eru oft beztu síldarmiðin út af Húna- 
flóa og í grennd við hann, og er þar oft mikill 
afli. Getur þvi hæglega svo farið, að Skagaströud 
geti ekki tekið á móti öllum þeim afla, sem þar 
bærist að landi. Nú hagar svo til á Hólmavík, að 
innsigling er þar mjög góð og sjálfgerð höfn. 
Skipalægi er þar á staðnum og auðvelt með af- 
greiðslu, því að þar er nýleg stórskipabryggja, 
og er aðstaða þar því öll góð til athafna við 
þennan veiðiskap. Ég tel því vel til fallið, fyrst 
nú er verið að gera breyt. á 1. um þessi efni, að 
heimilað verði að reisa síldarverksmiðju á þess- 
um stað. Það getur á engan hátt skaðað, þó að 
þessi heimild verði veitt, því að auðvitað verður 
ekki ráðizt þarna í framkvæmdir, fyrr en tæki- 
færi er til og hentugleikar leyfa, en það gæti 
orðið til fyrirgreiðslu um þessa framkvæmd, að 
heimildin væri i 1. Ég vil því mega vænta þess, 
að d. geti fallizt á þessa brtt.

Sé ég svo ekki ástæðu til að fjölyrða frekar 
um till.

Frsm. (Finnur Jónsson): Ég og meiri hl. sj- 
útvn. getum ekki fallizt á, að þessi brtt. verði

samþ., vegna þess að við teljum mjög sæmilega 
séð fyrir móttöku þess síldarafla, sem líklegt er, 
að komi á Húnaflóa, með þeim tveimur mjög 
stóru einkaverksmiðjum, sem nú eru á Djúpa- 
vík og Ingólfsfirði, þegar Skagaströnd kemur 
svo þar til viðbótar, og sé þvi ekki ástæðu til 
að fara að bæta þar einni verksmiðju við, sein 
þar að auki mundi liggja heldur illa við fyrir 
veiðiskip. Það má segja um fjölda marga staði, 
eins og hv. flm. sagði um Hólmavik, að það skaði 
ekki, þó að heimildin sé til í 1. En ef hnýtt yrði 
við frv. upptalningu á svo og svo mörgum stöð- 
um, gæti árangurinn orðið sá, að frv. næði ekki 
fram að ganga á þessu þingi. Með þessum rökum 
vil ég leggja mjög á móti því, að gerðar séu þess- 
ar eða aðrar breyt. á frv.

Skúlt Guðmundsson: Ég vil geta þess í sam- 
bandi við þetta mál, að i sjútvn. var nokkuð 
rætt um, hvort bæta skyldi inn í frv. ákvæði um, 
að heimilt væri að reisa 5000 mála verksmiðju á 
Hólmavík, en eins og form. n. gat um, vildi meiri 
hl. n. ekki á það fallast. Meiri hl. heldur því 
fram, að ekki sé þörf á fleiri verksmiðjum við 
Húnaflóa en búið er eða nú ákveðið að reisa. En 
ég vil benda á, að þó að búið sé að reisa eina 
einkaverksmiðju og líkur séu til, að önnur verði 
reist, getur verið jafnmikil þörf fyrir, að ríkið 
reisi þar verksmiðjur, ekki aðeins á Skagaströnd, 
heldur líka við vestanverðan flóann. Með þeirri 
aukningu á sildarverksmiðjum ríkisins, sem nú 
er verið að gera, má gera ráð fyrir, að meiri hl. 
af þeim skipum, sem stunda sildveiði, skipti við 
rikisverksmiðjurnar, og hafa þau þá engin not af 
þeim einkaverksmiðjum, sem eru við Húnaflóa. 
Ég tel þvi, að allt mæli með, að brtt. hv. 1. þm. 
Árn. verði samþ.

Bjarni Bjarnason: Ég vil leyfa mér að bera 
fram skrifl. brtt. við þetta frv.

Þegar þetta mál var til 2. umr., bar hv. 1. þm. 
Árn. fram brtt. um, að bræðslustöðin á Húsa- 
vík yrði stækkuð um 5000 mál, þ. e. a. s., að hún 
yrði 10000 mál i stað 5000. D. hefur ekki fallizt á 
þessa till., en þar sem mér finnst liggja mjog 
skýr rök fyrir, að hún sé réttlát, ætla ég að leyfa 
mér að bera fram eins konar miðlunartill. um, að 
i stað 5000 komi 9000. Höfuðrökin fyrir þessari 
brtt. eru þau, að eftir þvi sem mér er sagt, hef- 
ur bræðslustjórnin lagt til, að Húsavikurverk- 
smiðjan verði 10000 mál að stærð, en mér finnst 
það höfuðatriði, hvað bræðslustjórnin leggur til 
i þessu efni.

Enn er þess að geta, þó að hv. þdm. viti það 
nú allir, að þarna eru einhver beztu fiskimið 
landsins og ágætur staður til að leggja upp sild, 
og ég vænti þess, að þó að hv. d. geti ekki fallizt 
á 10 þúsund mála verksmiðju þarna, vilji hún 
fallast á miðlunartill. mína, sem ég ber fram 
skriflega og leyfi mér að afhenda forseta.

ATKVGR.
Afbrigði um skrifl. brtt. (verður þskj. 119) 

Ieyfð og samþ. með 18 shlj. atkv.

Jón Pálmason: Það er kunnugt, að i meðferð 
þessa máls hér er að tvennu leyti vikið frá hin-
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nm upphaflegu till. stjórnar Sildarverksmiðja 
rikisins. f fyrsta lagi er bætt inn nýrri 5000 mála 
verksmiðju á Sauðárkróki, og i öðru iagi er till. 
um að minnka af'köstin á Húsavik úr 10000 mál- 
um i 5000 mál. Það er svo, að þörfin fyrir stofn- 
un síldarverksmiðja er misjöfn á hinum ýmsu 
stöðum. En mér hefur skilizt, að þvi meiri likur 
séu til, að þessar bræðslustöðvar beri sig, því 
stærri sem þær eru. Sú nýja till., sem fyrir ligg- 
ur, um að bæta við stöð á Hólmavík, gengur því 
i öfuga átt. Mér finnst því ekki réttmætt að sam- 
þykkja hana. Hitt er meira vafamál, hvort ekki 
er rétt að samþ. miðlunartill. hv. þm. Snæf., 
og get ég frekar fallizt á hans till.

Páll Zóphóníasson: Herra forseti. — Ég stend 
upp til að gera grein fyrir fáfræði minni. Mig 
vantar undirstöðu til að geta skapað mér skoðu’i 
um það, hve mikil afköstin þurfa að vera hjá 
bræðslustöðvunum, en það finn ég ekki i grg. 
frv. Það er talað um, að afköstin þurfi að auka 
um 25000 mál, til þess að stöðvarnar geti tekið 
við síldinni á miklum veiðisumrum, en eiga þær 
þá að standa tómar, þegar verr veiðist? Hvað 
þurfa sildarverksmiðjurnar að geta tekið á móti 
mikilli síld til bræðslu á sæmilegum meðalsumr- 
um? Það hefur verið talað um mikinn skaða í 
sumar, af því að skipin hafi þurft að bíða, en á 
sanía tíma standa a. m. k. 4 verksmiðjur ónot- 
aðar vegna þess, að sagt er, að menn fengust 
ekki til vinnunnar. Var þörf á enn fleiri verk- 
smiðjum til að standa ónotaðar? Ég skil ekki 
það samræmi, og mér er alls ekki ljóst, hve mik- 
il raunveruleg þörf er á aukningu. Það er búið 
að veita a. m. k. tveimur einstaklingum leyfi 
til að stofna nýjar síldarverksmiðjur með 20 
þúsund mála afköstum, og svo bætast við 25000 
mál samkv. þessum till. Er þess arna þörf? Þetta 
vil ég fá upplýst, og á þvi byggist afstaða min 
til málsins, hvort það tekst að koma mér i 
skilning um þörfina á því að stækka verksmiðj- 
urnai’ og auka afköstin á meðal síldarári.

Jörundur Brynjólfsson: Hv. þm. Isaf. (F.I) 
taldi, að ekki væri ástæða til að fjölga verk- 
smiðjum við Húnaflóa vegna þess helzt, að ein- 
stakir menn hefðu bækistöðvar við flóann, og 
væri i ráði að auka það. Ég vil benda hv. þm. á, 
að þau skip, sem skipta við verksmiðjur rikisins, 
vilja ógjarnan fara til einstakra manna. Ríkis- 
verksmiðjurnar mundu aldrei una því heldur. Ég 
efa, að samningar tækjust þannig, jafnvel þó að 
veiðiskapur væri meiri á vmsum tímum en unnt 
væri að taka á móti. Ég held, að það færi svo, 
að skipin biðu. Það fer að verða alvarlegt, ef 
hindrunarlítið á að veita einstaklingum heimild 
til að setja á stofn síldarverksmiðjur. Ríkið er 
búið að leggja inikla fjármuni í þetta, og gæti 
farið svo, að lítill hagnaður yrði, ef á að halda 
áfram að leyfa einstaklingum að keppa við rík- 
isverksmiðjurnar.

Ég bjóst ekki við andmælum frá hv. þm. A.- 
Húnv., því að þótt verksmiðja komi á Skaga- 
strönd, er veiðiskapur svo mikill við flóann, að 
hún hefði nóg að starfa. Ég held þvi, að öll 
sanngirni mæli með því, að þessu sé bætt i frv. 
Þegar horfið verður að framkvæmdum, verða þær

Alþt. 1942. B. (60. löggjafarþing).

byggðar á fullkomnum athugunum og litið á þá 
raunverulegu þörf, sem er fyrir aukningu. Það á 
að vera næg trygging.

Ég vona, að hv. d. taki brtt. vel.

Frsm. (Finnur Jónsson): Þess var getið i umr., 
að hafnargerð á Húsavik ætti langt í land og því 
mundi vera nægur tími til að bæta við afkasta- 
getu verksmiðjunnar þar. Ég hef tilhneigingu til 
þess að vera með því, að verksmiðjan á Húsavík 
sé stærri en getur í frv., en fellst á r.öksemdirnar 
fyrir því, að óþarfi sé að ákveða hana stærri nú.

Varðandi fyrirspurn hv. þm. N.-M. skal ég geía 
þess, að ég er ekki viss um, að ég geti upplýst 
hann eins og hann telur þurfa. Ég tel, að sú 
aukning, sem lagt er til, að gerð verði, eigi að 
nægja í góðu meðalári, en það er aðeins skoðun, 
sem ég get eigi sannað. Það er, held ég, bent á 
það i grg., að árið 1040 hafi herpinótaveiðar 
verið stundaðar með helmingi fleiri nótum en á 
þessu ári, og geri maður ráð fyrir, að sildveið- 
arnar séu stundaðar af álika krafti, lætur þetta 
nærri. En svo koma ár, sem sildarverksmiðjurn- 
ar standa tómar, og það hafa komið fyrir ár, 
þegar enga verksmiðju hefur þurft, t. d. 1935. 
Við slíku er ekkert að gera. Það verður að miða 
við góða meðalveiði.

Þegar um afgreiðslu mála hér er að ræða, þá 
eru fleiri en einn vegur til að hindra framgang 
þeirra. Algengast er að gera það með þvi að vera 
á móti málinu. Þá má vísa þeim til stjórnarinnar, 
en í þriðja lagi má gera þau svo flókin og marg- 
brotin, að þau tefjist þess vegna. Mér finnst brtt., 
sem liggja fyrir frá tveimur framsóknarmönnum, 
miða að þessu. Þó að seinna gæti komið til mála 
að auka við, eins og þeir stinga upp á, tel ég mál- 
inu núna stofnað i voða með þvi að bæta meira 
við frv. Ég vil því skora á þá þm., sem er þaö 
áhugamál, að koma frv. i gegn, að greiða atkv. 
á móti þeim brtt.

Bjarni Bjarnason: Það er óþarfi af hv. þm. 
ísaf. að beita sér svo eindregið á móti minni 
brtt., en hitt skil ég, að hann kæri sig ekki um 
miklar breyt. um fram það, sem sjútvn. hefur 
komið sér saman um. En þar sem fyrir liggur 
staðfesting frá honum um, að hann sé i raun 
og veru sammála rökum hv. 1. þm. Árn. við 2. 
umr. og minum um, að á Húsavík séu einhver 
beztu skilyrði og ódýrara að reka 10000 mála 
verksmiðju en 5000 mála, og enn fremur muni 
hráðlega verða hentugt að stækka þá verksmiðju, 
tel ég réttara að samþ. brtt. nú, þó að eins og 
stendur þurfi fyrst eitthvað að bæta aðstöðu 
þarna. Ég vænti því, að hv. d. sjái sér fært að 
samþ. mína miðlunartill.

Umr. (atkvgr.) frestað.
Á 14. fundi í Nd„ 25. ágúst, var fram haldið 

3. umr. um frv. (A. 96, 97, 119).
ATKVGR.

Brtt. 119 samþ. með 18:7 atkv.
— 97 samþ. með 16:14 atkv., að viðhöfðu

nafnakalli, og sögðu
já: SkG, SvbH, BÁ, BjBj, BFB, EOl, EystJ, GG, 

HelgJ, ísIH, JörB, PHall, PZ, PÞ, PHann, 
SigfS.

24
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nei: SB, SEH, SK, SÞ, StJSt, ÁÁ, FJ, GÞ, IngJ, 
JakM, JPálm, ÓTh, PO, EmJ.

ÁkJ, GSv greiddu ekki atkv.
1 þm. (GTh) fjarstaddur.
Frv., svo breytt, samþ. með 24 shlj. atkv. og 

afgr. til Ed. með fyrirsögninni:
Frv. til I. um að reisa nýjar síldarverksmiðjur.

Á 15. fundi í Ed., 26. ágúst, var frv. útbýtt 
eins og það var samþ. við 3. umr. í Nd. (A. 124).

Á sama fundi var frv. tekið til 1. umr.
Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. — Af- 

brigði leyfð og samb. með 12 shij. atkv.

Atvmrh. (Magnús Jónsson): Nokkru eftir að 
þetta Alþ. hófst, kom stjórn Sildarverksmiðja 
ríkisins á fund minn og fór fram á það, að 
flutt yrði nú á þinginu frv. i svipaða átt eins og 
það, sem hér liggur fyrir. Það var þó þannig orð- 
að hjá stjórn síldarverksmiðjanna, að það var 
óskað eftir því, að stjórn Síldarverksmiðja rik- 
isins heimilaðist að láta reisa þær síldarverk- 
smiðjur, sem þar var um talað, og að um leið 
\æri veitt heimild um fjárframlag til þessara 
framkvæmda upp á 25 millj. kr., sem þó var 
rennt blint í sjóinn með, hvort væri hæfilegt 
t'ramlag til þess að reisa þessar verksmiðjur fyr- 
ir, en það var ætlazt til þess, að það mundi 
hrökkva til þess. Till. stjórnar síldarverksmiðja 
rikisins voru þær, að reistar yrðu nýjar sildar- 
verksmiðjur svo fljótt sem ástæður leyfa,

1. Á Siglufirði 10 þús. mála verksmiðja".
2. Á Raufarhöfn 5 þús. mála verksmiðja.
3. Á Húsavik 10 þús. mála verksmiðja.
4. Á Skagaströnd 5 þús. mála verksmiðja.
Ég var fyrii' mitt leyti alveg samþykkur því, 

að Sildarverksmiðjur rikisins — svo framarlcga 
sem annað eða önnur fyrirtæki ekki bættu úr 
þeirri þörf, sem cr á auknum sildarverksmiðju- 
byggingum — bættu úr þeim mikla skorti, sem 
reynzt hefur vera á vinnslumagni Sildarverk- 
smiðja ríkisins. Ég áleit þetta rétt og fékk sam- 
þykki stjórnar Síldarverksmiðja ríkisins um það, 
að til væri tekið, að á Sauðárkróki yrði reist 5 
þús. mála verksmiðja, og á Húsavík 5 þús. mála 
verksmiðja í stað 10 þús. Enda var það, held ég, 
samkomulag milli okkar, að það væri í raun og 
veru svo, þó að slegið væri upp á ákveðnu 
vinnslumagni verksmiðjanna á hverjum stað, þá 
hlyti það að vera hlutverk hæstv. Alþ. á hverj- 
um tíma að ákveða til fullnustu um það atriði, 
þegar til framkvæmda skyldi koma um að reisa 
sildarverksmiðjurnar. Því að þetta, að reisa sild- 
arverksmiðjur, er mál, sem er nokkuð úti í fram- 
tíðinni, eins og nú horfir við, sérstaklega með 
tilliti til þess, að á sumum þessum stöðum, sem 
nefndir eru i frv., eru ekki enn fullnægjandi 
hafnarskilyrði til þess að ráðast i þessar fram- 
kvæmdir, svo sem á Hólmavik og Skagaströnd. 
Mér þótti einnig þessi heimild um 25 millj. kr. 
lántöku óþarflega stór, þó að ég tæki hana inn í 
frv. En ég vildi taka nokkra heimild um lántöku 
inn í lögin í byrjun, en að ríkisstj. skyldi svo á 
hverjum tíma leita samþykkis hæstv. Alþ. fyrir 
frekari lántökum í þessu skyni, þegar til fram- 
kvæmda ætti að koma. Þar sem hér var um verk 
að ræða, sem næði sýnilega langt út i framtið-

ina, fannst mér rétt, að lánsheimildin skyldi 
vera orðuð þannig, að ríkisstj. heimilaðist að 
taka lán fyrir hönd rikissjóðs, að upphæð allt að 
25 millj. kr., eða jafngildi þeirrar upphæðar i 
erlendri mynt, til greiðslu kostnaðar af þessum 
framkvæmdum. Þessum 1. má að vissu leyti líkja 
við brúal., að það er enginn, sem segir okkur, 
hvort allt verður í peningamálum okkar innan- 
lands eins og nú, þegar kemur til þess að byggja 
þessar síldarverksmiðjur. Og um langt skeið, 
þangað til nú fyrir skemmstu, hefur aldrei verið 
rætt um að taka lán annars staðar en í útlöndum 
til slíkra framkvæmda sem bessara.

Sjútvn. Nd. flutti svo þetta mál inn í þingið, 
alveg eins og ég hafði búið það í hendur hennar, 
cn gerði svo, með mínu fulla samþykki, þær tvær 
breyt. af sinni hálfu á frv. — auk þess, sem hún 
breytti ofurlítið röð á staðanöfnum í frv., sein 
út af fyrir sig ekkert gildi hefur — að hún bætti 
við því ákvæði í frv., að ríkið léti enn fremur 
reisa verksmiðju til herzlu síldarlýsis, þegar 
rannsóknir sýndu, að það væri timabært. Og 
enn fremur, að lánsheimildin væri lækkuð niður 
í 10 millj. kr. — samkv. minni skoðun. Þar sem 
miðað er við byrjunarframkvæmdir, þá var ekki 
nauðsyn á að setja það ákvæði inn, að taka mæíti 
lán í erlendum gjaldeyri, þó að það væri skað- 
laust, að það stæði. Þessar brtt. báðar voru svo 
samb. í hv. Nd.

Ég hef farið ofurlítið inn á þetta mál m. a. af 
því, að þetta mál hefur verið nokkuð einkenni- 
lega túlkað af einu málgagni hér. Þar stóð í 
grein um þessi mál, fyrst:

„Stefna Framsóknarflokksins: Nýjar síldar- 
vcrksmiðjur og iýsisherzlustöð á Norðurlandi.

Ríkið byggi síldarbræðslustöðvar á Sauðár- 
króki, Húsavík, Skagaströnd og Hólmavik og auki 
við verksmiðjur sinar á Raufarhöfn og Siglufirði.

Ríkið reisi, undir eins og tímabært verður, 
verksmiðju til herzlu síldarlýsis.“

En svo kemur fram siðast eins og skollinn úr 
sauðarleggnum, að ríkisstj. fari fram á að mega 
fá lán fyrir þessu í erlendum gjaldeyri, og svo 
er spurt: Hvar hafa þeir menn dvalizt undanfar- 
ið, sem gera slikar tillögur á sama tíma og Islend- 
ingar eiga nú 230 millj. króna erlendis í erlend- 
um gjaldeyri?

Þetta hef ég tekið fram til þess að skýra, hvað 
fyrir stjórninni vakti, því að þetta er einkenni- 
legur málflutningur hjá Framsfl.

En það er ekki húin öll sagan enn, því að það 
er eins og Framsfl. hafi ekki viljað lifa eftir 
þessari „stefnu Framsfl.**, þvi að þeir báru fram 
brtt., sem voru samþ. { fyrsta lagi báru 2 hv. 
framsóknarmenn fram brtt. um að hækka ákvæð- 
ið um vinnslumagn síldarverksmiðjunnar á Húsa- 
vík úr 5 þús. málum upp í 9 þús. mál, sem var 
samþ. Hafði ég ekkert á móti því. Það getur 
liins vegar vel verið, að Alþ. vilji á þeim tíma, 
þegar sú verksmiðja verður reist, hækka þetta 
eða lækka. Svo vildu þeir famsóknarmenn bæta 
við einum stað enn i þessa upptalningu staða, 
þar sem reisa skyldi síldarverksmiðjur, nefnilega 
Hólmavík. Þá var frv. að vísu ekki lengur um 
síldarverksmiðjur á Norðurlandi aðeins, og þá 
varð að breyta nafninu á frv. til þess að gera sig 
ekki sekan um stórt landfræðilegt gat. Frv. er að
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þessu leyti komið hér fram dálítið öðruvisi held- 
ur en það var upphaflega, þannig að n., í fullu 
samráði við mig, bar fram brtt., sem samdar 
voru af henni. Síðan voru þessar tvær brtt. sam- 
þykktar, sem voru að nokkru leyti óþarfar, en 
þó ekki þannig, að þær spilitu málinu, því að hér 
er um að ræða áætlun alllangt út i framtíðina, 
og er þá að vísu fullkomlega skaðlaust, þó að 
bætt sé inn í frv. nokkrum viðaukum um sild- 
arverksmiðjur, svo framarlega sem ekki er farið 
út i svo miklar öfgar, að málið verði fyrir það 
hlægilegt. Ef hér væru komnar fram till. frá hv. 
þm. um verksmiðjur, sem samtals skyldu geta 
brætt á sólarhring t. d. mikið á annað hundrað 
þús. mál, þá væri náttúrlega málið orðið hlægi- 
legt. En hér er um að ræða áætlun frá stjórn 
Síldarverksmiðja ríkisins, sem ég tel, að Alþ. nú 
ætti að ganga frá, enda þótt um byrjunarfram- 
kvæmdir verði ekki strax að ræða vegna erfið- 
leika um kaup og flutning á efni til þeirra. Það 
er mikil þörf á þvi, að hægt sé að koma þessari 
aukningu á hjá Síldarverksmiðjum rikisins, enda 
þótt einum einstaklingi hafi verið veitt leyfi til 
að reisa 5 bús. mála síldarverksmiðju á Siglu- 
firði og hó að Siglufjarðarbær fari fram á það 
nú eins og fyrr að fá Ieyfi til að stækka sína 
verksmiðju upp í það, að hún hafi 5 þús. mála 
afköst á sólarhring. Það er æskilegt, að afköst 
Síldarverksmiðja ríkisins verði meiri á Siglufirði 
og Raufarhöfn, þar sem langmest síldarmagn 
berst á land. Og það þyrfti þá ekki að standa á 
öðru en erfiðleikum á að ná í efni, að aukning 
á þeim verksmiðjum yrði framkvæmd, ef þetta 
frv. væri samþ. Hvert mikið síldarár, sem kemur, 
þýðir mikið óbeint tap, ef ekki er hægt að nota 
alla þá síld, sem veiðist.

Ég vil vonast til þess, að hv. þd. veiti þessu 
máli svo greiða afgreiðslu, að það geti orðið að 1. 
á þessu þingi. Alít ég þó sjálfsagt, að frv. verði 
athugað í sjútvn., sem ég vil biðja að afgr. málið 
svo fljótt sem hún getur komið við, svo að málið 
þurfi ekki að stranda á því út af fyrir sig, að n. 
afgreiði bað ekki eða afgreiði það seint.

Enda þótt hv. þm. hér í hv. d. virðist þurfa 
að gera breyt. á frv., eins og það kom frá Nd., 
þá vildi ég mælast til þess, að þeir gerðu það 
ekki, því að það gæti orðið til þess, að málið dag- 
aði uppi á þessu þingi.

Ég legg svo til, að málinu verði að þessari umr. 
lokinni vísað til 2. umr. og sjútvn.

Gísli Jónsson: Með tilvísun til þess, að þetta 
mál komi fyrir sjútvn. til athugunar, þá vil ég 
benda á nokkur atriði í frv. og vildi gjarnan fá 
að heyra álit hv. dm. um þau. Það fyrsta, sem 
ég vil benda á, er það, að mér finnst allmikill 
munur á frv. hæstv. rikisstj. á þskj. 64 og á frv. 
á þskj. 124 nú, eins og það kemur frá hv. Nd., 
og ég veit ekki, hvort hv. þm. hafa gert sér 
grein fyrir þvi. Á þskj. 64 stendur, að rikisstj. sé 
heimilað, svo fljótt sem ástæður leyfa, að láta 
reisa sildarverksmiðjur, en á þskj. 124 er þcssu 
breytt í beina fyrirskipun, þannig að rikið láti 
byggja o. s. frv. Á þessu finnst mér vera mikill 
efnismunur. í 2. mgr. 1. gr. á þskj. 124 er enn 
fremur fyrirskipað, að ríkið láti reisa verksmiðju 
til herzlu sildarlýsis, en þar er ekkert áætlað,

hvað sú verksmiðja muni kosta. Mér finnst þess- 
ar framkvæmdir vera svo stórar, að ekki megi 
skipa ríkisstj. og láta framkvæma þær óundir- 
búið.

Á þskj. 64 er gert ráð fyrir 30 þús. mála af- 
köstum verksmiðjanna á sólarhring, og þar er 
lánsheimildin 25 millj. kr., en á þskj. 124 eru af- 
köstin hækkuð upp í 39 þús. mál, en lánsheimild- 
in lækkuð niður í 10 millj. kr. — Mér finnst 
mjög einkennilegt að lækka lánsheimildina um 
leið og afkastagetan er hækkuð.

Viðvikjandi því, hvar verksmiðjurnar skuli 
hyggðar, þá finnst mér aðeins koma til greina að 
byggja þær þar, sem verksmiðjustjórnin leggur 
til á liverjum tima, en ekki á einhverjum og 
einhverjum stöðum, af því að nógu harðskeytt- 
ir þm. fái því framgengt. Sem sagt, að verk- 
smiðjustjórnin i samráði við viðkomandi ráðh. 
leggi til, hvar verksmiðjurnar skuli reistar, þvf 
að með því yrði engum gert rangt til. Verk- 
smiðjan á Sauðárkróki verður byggð, eftir þvi 
sem sagt er, af því að þar eru hafnarmannvirki, 
sem ekki bera sig, og verksmiðjan verður reist á 
Húsavik af þeirri ástæðu, að þar vantar hafnar- 
mannvirki. Mér finnst þetta ekki fullkomin rök 
fyrir þvi, að verksmiðjurnar séu byggðar á þess- 
um stöðum.

Ég held, að það sé ekki fleira, sem ég þarf að 
taka fram, nema hvað ég er samþykkur þvi, að 
sem flestar verksmiðjur verði reistar, þó að ég 
líti hins vegar svo á, að þær framkvæmdir eigi 
að liggja í höndum einstaklinga, en um það 
ætla ég ekki að ræða hér.

Atvmrh. (Magnús Jónsson): Ég efast ekki um, 
að hv, þm. Barð. sé kunnugri þessum málum 
heldur en ég, og er gott að hann fjallar um þetta 
frv. i n., en ég vil itreka þau tilmæli mín við hv. 
n., að hún geri ekki breyt. á frv. úr þessu, því að 
það gæti orðið til þess, að málið yrði ekki afgr. 
á þessu þingi.

Ég er ekki sammála hv. þm. Barð. um, að eins 
mikill munur sé á frv. á þskj. 64 og nú, eftir að 
það kom frá Nd., og hann vill vera láta. Mesta 
muninn telur hann þann, að breytt hafi verið úr 
heimild i skipun, en í raun og veru er í báðum 
tilfellum um heimild að ræða, því að i 2. gr. á 
þskj. 124 er nýtt ákvæði þannig: ,,....sem hef'j- 
ist svo fljótt sem ástæður Ieyfa....“ o. s. frv. 
Það er þvi algerlega á valdi ríkisstj., hvenær hún 
notar þessa heimild. Um hitt atriðið, að láns- 
heimildin hefur verið lækkuð niður i 10 millj. 
kr. úr 25 millj., er það að segja, að á þskj. 64 
er gert ráð fyrir 25 millj. kr. til alls verksins, 
en á þskj. 124 eru 10 millj. kr. ætlaðar til byrj- 
unarframkvæmda aðeins, og mér finnst heppi- 
legra að hafa það þannig, og að ríkisstj. komi þá 
aftur til Alþ. til frekari lánsheimilda.

Ég er hv. þm. Barð. sammála um, að verk- 
smiðjustjórnin í samráði við viðkomandi ráðh. 
leggi til, hvar verksmiðjurnar verði reistar, en 
ég efast um, að þær ástæður, sem hv. þm. taldi 
upp, liggi til þess, að ákveðið hefur verið að 
reisa sildarverksmiðjur á Sauðárkróki og Húsa- 
vík. Báðir staðirnir liggja mjög vel við síldveiði, 
og Húsavik er mitt fyrir bezta veiðisvæðinu. 
Báðir staðirnir uppfylla þvi fullkomlega þau
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skilyrði, sem fyrir hendi þurfa að vera til þess 
að reisa, síldarverksmiðjur. — Um Skagaströnd 
er það að segja, að ég tel hana mjög heppilega 
valda til þess að taka á móti síldinni af' Húna- 
flóa. Ég get sagt það, að ég hef ekki miðað till. 
mínar við það, hverjir fastast hafa sótt á, held- 
ur við það, sem ég áleit hyggilegast. — Ég mælti 
með Saúðárkróki, af því að staðurinn liggur vel 
fyrir, og einnig vegna þess, að þetta er fjölmennt 
kauptún, sem hefur gott af þvi að fá verksmiðju. 
Verksmiðjustjórnin féllst á að hafa Sauðárkrók 
með, enda þótt hún hafi ekki haft hann i sínum 
tiIL, vegna þess að hún taldi hann liggja of nærri 
Siglufirði og litlu meira hagræði í að fara með 
sildina þangað heldur en til Siglufjarðar, sér- 
staklega þegar verksmiðja væri komin á Skaga- 
strönd líka.

Ég er sammála hv. þm. Barð. um, að Alþ. eigi 
að standa af sér persónulegan vilja eða héraðs- 
togstreitur og ákveða sjálft, hvar verksmiðjurn- 
ar séu reistar, og þess vegna var ég mótfallinn 
því að fela sérstakri nefnd að rannsaka verk- 
smiðjustæði. Einu sinni var slík n. send um- 
hverfis landið, og hún átti ekki sjö dagana sæla, 
því að margir voru þeir, sem vildu fá verk- 
smiðjur.

Ég vil ljúka máli minu með því að segja það, 
að ég get vel unað við frv., eins og það er nú.

Hermann Jónaason: Hv. þm. Barð. óskaði eftir 
því sem formaður sjútvn. að heyra álit hv. d. um 
þetta frv., og ætla ég nú án þess að tefja umr. 
um of að skýra frá minni afstöðu til þess.

Ég hygg, að hæstv. atvmrh. hafi gert grein 
fyrir því i siðustu ræðu sinni, að mjög lítill 
munur sé á frv. upprunalega og eins og það ligg- 
ur nú fyrir, eftir að það kom frá hv. Nd. — Ég 
tel einnig, að munurinn sé lítill og að í báðum 
tilfellum sé um heimild að ræða fyrir ríkisstj., 
enda þótt það sé öðruvísi orðað á þskj. 124. Ég 
hygg meira að segja, að þetta frv., eins og það 
er nú, sé meiri takmörkunum háð en frv. upp- 
haflega, því að í 2. gr. þess nú er ríkisstj. heim- 
ilt að taka 10 millj. kr. lán til byrjunarfram- 
kvæmda, en áður var um 25 millj. að ræða til 
alls verksins, svo að ríkisstj. þarf síðar að koma 
til Alþ. og fá meiri lánsheimildir til frekari fram- 
kvæmda. Viðvikjandi byggingu á verksmiðju til 
herzlu sildarlýsis, þá er það greinilega tekið 
fram, að framkvæma skuli það, þegar rannsóknir 
sýna, að það sé tímabært.

Um staðina, sem valdir hafa verið, skal ég 
ekki dæma, en ég er sammála hv. þm. Barð, um, 
að framkvæmdir beri að miða við það, sem telja 
má hyggilegt frá sjónarmiði heildarinnar.

Ég kom til Skagastrandar í sumar og sá höfn 
þá, sem verið er að vinna að þar, og þá rak ég 
mig á einkennilegt fyrirbrigði, sem ég vona, að 
verði hægt að ráða bót á. — Þannig er, að sjór- 
inn hefur borið sand inn í höfnina, og kveður 
svo rammt að þessu, að þar sem áður gátu legið 
nokkuð stór skip, þar er nú þurrt land. Nú er 
verið að byggja garð innan við höfnina til þess 
að fyrirbyggja þetta, en menn eru þó hræddir 
um, að það takist ekki, en vona samt hið bezta. 
Hvort verksmiðjan þar er miðuð við hafnar- 
mannvirkin, skal ég ekki dæma um.

Viðvíkjandi Hólmavík vil ég segja það, að ég 
tel að mjög vel athuguðu ráði, að það sé ein- 
hver bezti staður fyrir verksmiðju, sem fundinn 
verður. Einstaklingar ætluðu að reisa þarna 
verksmiðju i samráði við mig, en töldu sér ekki 
fært að byggja liana nema með 5—600 mála af- 
köstum, og þá reis ég beinlínis gegn þvi. —■ Ég 
vil benda á i sambandi við þennan stað, að þar 
eru ágæt skilyrði, bæði góð bryggja og ágæt 
böfn. Þangað er lítið lengri sigling með síld en 
inn til Djúpavíkur, og þar að auki veiðist síldin 
oft fyrir innan Hólmavík, á Bitrufirði, t. d., hafa 
margir togarar fengið aðalveiði sína. Enn fremur 
er stutt að sækja þaðan til veiða við allt Norður- 
land. — Ég lít svo á, að skilyrði séu eins góð 
á Hólmavík og á nokkrum öðrum stað. Og að 
öðru leyti eru á þessum stað beztu skilyrði fyrir 
búskap. Þar er einhver bezta fjárbeit, sem til er 
á landinu, og þurfum við ekki að fara í neinar 
grafgötur með það vegna skýrslna, sem við höf- 
um fengið um þunga dilka, sem slátrað er af 
þessu svæði. Þar er einnig töluvert af ræktanlegu 
Iandi og ágætt upprekstrarland. Þarna er enn 
fremur lítið að gera á þeim tíma, sem síld veið- 
ist. Hins vegar eru þarna á öllum öðrum tímum 
ársins einhver hin allra fiskisælustu mið á fjörð- 
um inni við landið. Þarna er fiskurinn allan 
veturinn. Þess vegna getur fólk, sem þar er, haft 
atvinnu við fiskveiðar og landbúnað á öðrum 
tímum ársins en síldveiðitímanum. Þessi staður 
er þvi að öllu samanlögðu einhver búsældarleg- 
asti staður, sem til er á landinu. Það hefur ver- 
ið svo þarna á undanförnum árum, að menn hafa 
að vetrinum hvað eftir annað tvíhlaðið báta á 
firðinum á sama degi, og meira að segja stund- 
um við luktarljós á bryggjunni. Og þegar tekið 
er tillit til alls þessa, þá hygg ég, að það megi 
teljast rétt, að það sé frá almennu sjónarmiði 
séð rétt að byggja sildarverksmiðju á þessum 
stað. Og það cr rétt hjá hv. þm. Barð. (GJ), að 
það á fyrst og fremst að taka tillit til þess, þeg- 
ar um byggingu nýrra síldarverksmiðja er að 
'ræða, hvað hagkvæmt er frá almennu sjónarmiði.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 13 shlj. atkv. og til 

sjútvn. með 13 shlj. atkv.

A 17. fundi í Ed., 28. ágúst, var frv. tekið til
2. umr. (A. 124, 134, n. 147).

Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — Af- 
brigði leyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.

Frsm. (Gísli Jónsson): Herra forseti. — Sjút- 
vn. þessarar hv. d. hefur haft málið til athugunar 
og orðið sammála um að leggja til, að frv. verði 
samþ., eins og bað kom frá Nd. Ég vil hins veg- 
ar benda á það, að frv. í heild hefði þurft betri 
undirbúning heldur en virðist koma fram í frv. 
stj., eins og gengið var frá þvi í hv. Nd. Það, 
sem hefur skeð um þetta mál i Nd., er, að af- 
köstin voru aukin úr 30 þús. upp i 39 þús. mála 
vinnslu, og kemur það af þvi, að sumpart eru 
afköstin aukin hjá einstökum verksmiðjum og 
sumpart er um nýjar verksmiðjur að ræða. En 
á sama tíma hefur hv. Nd fært heimildina til, 
úr 25 millj. niður i 10 millj. Þetta vildi ég benda
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hv. d. á, ef hún kynni að standa á móti till. ein- 
stakra þm. um byggingu verksmiðja. N. litur 
þannig á, að það hefði verið mjög æskilegt, að 
legið hefði fyrir rannsókn um þessi mál. Það er 
t. d. ekkert getið um það, hvernig þessar verk- 
smiðjur skuli byggðar, hvort þær skuli byggðar 
sem ein samstæðuverksmiðja eða sem fjölsam- 
stæðuverksmiðja o. s. frv. — Þetta er vitanlega 
nauðsynlegt að rannsaka með gaumgæfni. Það er 
lika alveg nauðsynlegt að byggja verksmiðjurn- 
ar þannig, að einhver hluti þeirra geti tekið til 
starfa strax, þó að veiðin sé ekki í fullum gangi. 
Þetta þarf allt rannsóknar við.

Þá vildi n. leggja til, að komið yrði á sér- 
stökum kæli í sambandi við verksmiðjurnar, og 
skal ég vikja að þvi fáum orðum. Það út af fyrir 
sig að koma þessum kæli á í sambandi við verk- 
smiðjurnar, er svo mikilsvert atriði, að fram hjá 
því verður ekki gengið, ef hægt væri að koma þvi 
i framkvæmd. Það er ljóst, að þessi aðferð er svo 
fjárhagslega trygg fyrir verksmiðjurnar, að sjálf- 
sagt er að athuga það rækilega. N. lítur svo á, 
að þetta mál hafi ekki verið rannsakað nægilega, 
og vill beina því til hæstv. stj., að hún láti ekki 
undir höfuð leggjast að fá fullkomna rannsókn 
á bessu atriði.

Einar Árnason: Við þm. Eyf. flytjum brtt. við 
þetta frv., þar sem gert er ráð fyrir því að fjölga 
þeim stöðum í frv.; þar sem byggðar væru síld- 
arverksmiðjur. Það er vitanlegt, þó að gert sé 
ráð fyrir þvi í frv. að reisa þessar verksmiðjur, að 
þá verður það ekki gert nú, jafnvel ekki á næstu 
árum, heldur er þetta eins konar framtíðaráætl- 
un um það, að byggðar verði síldarverksmiðjur 
á þessum stöðum, þegar ástæða þykir til þess. 
En það getur alltaf verið álitamál, hvaða staðir 
eru hentugastir, og þá jafnvel það, hvaða staðir 
eigi að koma fyrstir og hverjir síðastir. Við 
leggjum til í þessari brtt., að byggð verði verk- 
smiðja á Dalvík og í Hrísey. Það stendur þannig 
á í Dalvik, að þar er verið að byggja höfn, og er 
það mannvirki komið talsvert langt á leið, en 
verður vitanlega dýrt, og þess vegna verður 
nauðsynlegt fyrir það sveitarfélag að geta komið 
upp fyrirtæki, sem gæti létt undir með að greiða 
þær skuldir, sem óhjákvæmilega verða fyrir 
hendi, þegar höfnin er fullgerð. í Hrisey er 
einnig mjög hentugur staður fyrir sildarverk- 
smiðju, og það er nú oft svo, að síldveiðin er 
einmitt mikil um þessar slóðir, bæði við Dalvik 
og við Hrísey.

Ég ætla ekki að hafa fleiri orð um þetta, ég 
sé, að í nál. sjútvn. er ætlazt til þess, að þetta 
frv. gangi fram óbreytt eins og það liggur nii 
fyrir. En ég vænti þess samt, að hv. þdm. telji 
það ekki til baga, þó að þessum stöðum sé bætt 
við. Ég vil skjóta því til hæstv. forseta, hvort 
hann vill ekki, þegar til atkvgr. kemur, bera 
stafliðina upp sinn í hvoru lagi, þvi að það væri 
hugsanlegt, að hv. þdm. féllust á að byggja síld- 
arverksmiðju á öðrum staðnum, en ekki á hinum. 
En ég skal ekki leggja neitt kapp á það, hvor 
staðurinn yrði þá valinn.

Atvmrh. (Magnús Jónsson): Ég vil þakka hv. 
sjútvn. fyrir afgreiðslu hennar á þessu máli, og

það rýrir ekkert þakklætið til hennar, þó að hv. 
frsm. kunni að hafa aðrar skoðanir á einstök- 
um atriðum, þar sem n. mælir öll með þvi, að 
frv. verði samþ. óbreytt.

Viðvíkjandi þvi, að undirbúningur undir þetta 
mál hafi verið lítill, þá vil ég aðeins segja það, 
að þessar áætlanir hafa verið alllengi á döfinni 
hjá stjórn verksmiðjanna, og verksmiðjustjórnin 
ræddi þessi mál við mig. Meðal annars var rætt 
um fyrirkomulag verksmiðjanna og einnig það, 
sem hv. frsm. minntist á, að verksmiðjurnar yrðu 
gerðar þannig úr garði, að það mætti starfrækja 
þær að hálfu leyti. Ég ræddi einnig við verk- 
smiðjustjórnina um það, að það væri vandlega 
rannsakað, hvort hægt væri að lengja vinnutíma 
þessara dýru fyrirtækja, þannig, að þau gætu 
verið starfandi hálft árið. Það liggur alveg í 
augum uppi, að þetta er mikið rannsóknarefni 
og að hér er vafalaust um mikilsverðan þátt í 
þessari atvinnugrein að ræða. Ég vil aðeins í 
sambandi við þetta mál minnast á meðferð hv. 
Nd. á því og lækkun lánsheimildarinnar. Það var 
gert i samráði við mig, af því að mér þótti eðli- 
legt, að lánsheimildin væri miðuð við byggingar- 
framkvæmdir. Heimildin virtist nokkuð út i blá- 
inn, þar sem hún var komin upp i 39 millj. kr., 
en nú hefur hún verið færð niður i 9—10 millj. 
kr. Ég álít, að hér sé komið svo langt út í fram- 
tíðina, að þýðingarlaust sé að gera nokkrar frek- 
ari áætlanir til svo langs tima.

Viðvíkjandi fram komnum brtt. frá þm. Eyf. 
á þskj. 134, þá vil ég ekki vera að reka hornin í 
það, og út frá þeirri röksemd hv. 1. flm., að hér 
sé aðeins um framtíðaráætlun að ræða, er þetta 
náttúrlega sjálfsagt, en ég vil þó samt mega 
vænta þess, að hv. d. breyti ekki þessu frv., svo 
að það þurfi að fara aftur til hv. Nd. Ég vil þvi 
fara fram á það, að frv. verði samþ. óbreytt.

Frsm. (Gísli Jónsson): Herra forseti. — Ég vil 
fyrst minnast á þær brtt., sem hér liggja fyrir. 
Þær voru ekki komnar fram, þegar sjútvn. hafði 
fund um þetta mál, en ég hef átt kost á því að 
ræða þetta mál við sjútvn. utan fundar, og hún 
hefur ekki tjáð sig fylgjandi þessum brtt. á þessu 
stigi málsins, og með tilvísun til nál., að allar 
breyt. mundu torvelda framgang þess, vil ég lýsa 
yfir bví fyrir hönd n., að svo framarlega sem 
gerðar verða breyt. á frv., þá hefur sjútvn. ó- 
bundnar hendur til þess að setja inn þær breyt., 
sem hún telur raunverulega betri. Ég vildi skýra 
frá þessu, áður en hv. dm. greiða atkv. um frv. 
Ég vil benda hv. flm. brtt. á það, að væntanlega 
kemur þing saman aftur á þessu ári, og þá er 
vitanlega hægt að fá tekin upp 1. um síldarverk- 
smiðjur á þessum stað eða öðrum.

ATKVGR.
6rtt. 134, fyrri liður, felldur með 9:3 atkv.

—• 134, síðari liður, felldur með 9:3 atkv.
1. gr. samþ. með 14 shlj. atkv.
2. —4. gr. samþ. með 14 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 14 shlj. atkv.

Á 18. fundi í Ed., 31. ágúst, var frv. tekið til
3. umr. (A. 124, 157).
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Einar Árnason: Við þm. Eyf. höfum gert brtt. 
við frv. um að bæta Ólafsfirði við þá staði, þar 
sem fyrirhugað er að reisa sildarverksmiðjur. 
Það má segja um Ólafsfjörð eins og þá tvo 
staði, sem við höfum áður lagt til, að bætt yrði 
inn i frv., — þótt sú till. fyndi ekki náð fyrir 
augum hv. d. —, að síldarmið eru þar góð úti 
fyrir og aðstaða ágæt til að hafa þar síldar- 
verksmiðju, þegar búið er að laga höfnina. Þar 
er nú verið að koma upp rafmagnsstöð, og mundi 
hún verða verksmiðjunni til mikils hagræðis, en 
hins vegar mundi verksmiðjan verða til þess að 
styðja þetta fvrirtæki, sem Ólafsfirðingar eru nú 
að ráðast i. Vænti ég þess, að hv. d. sýni till 
þessari velvilja.

Atvmrh. (Magnús Jónsson): Ég get sagt um 
þessa till. það sama og fyrri till. frá þessum 
tveimur hv. þm. um að bæta inn í frv. Dalvik og 
Hrísey, að ég verð að fara fram á, að þeir taki 
hana aftur, til þess að frv. geti náð fram að 
ganga. Ég ætla ekki að fara að þrátta við hv. 
flm. um það, hvort rétt kunni að vera að koma 
upp verksmiðjum á þessum stöðum einhvern 
tíma siðar meir. Það getur vel verið rétt, að þar 
séu góð skiiyrði til þess konar atvinnurekstrar. 
En mér sýnist svo mikið áætlað í frv., að ekki 
muni vera rétt að bæta þar á, þvi að frv. yrði 
þá að fara aftur til Nd., og þar mundu eflaust 
koma fram margar till. um nýja staði, er ættu 
ef til vill sama rétt á sér. Ég fer því fram á það 
við hv. d., að hún samþykki ekki þessa till., ekki 
af þvi að ég sé á móti Ólafsfirði fremur en Dal- 
vik eða Hrísey, heldur til þess, að frv. geti náð 
fram að ganga.

ATKVGR.
Brtt. 157 felld með 8:3 atkv., að viðhöfðu nafna- 

kalli, og sögðu
já: BSt, EÁrna, JJ.
nei: ÞÞ, BBerj, EE, GJ, HG, MJ, SÁÓ, JJós.

HermJ, PHerm, StgrA greiddu ekki atkv.
2 þm. (BrB, IngP) fjarstaddir.
Frv. samþ. með 11 shlj. atkv. og afgr. sem lög 

frá Alþingi (A.170).

9. Sala Ólafsvíkur og Ytri-Bugs.
Á 8. fundi í Nd., 18. ágúst, var útbýtt:
Frv. til 1. um sölu þjóðjarðanna Ólafsvíkur og

Ytri-Bugs (þmfrv., A. 73).

Á 9. fundi í Nd., 19. ágúst, var frv. tekið til
1. umr.

Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. — Af- 
brigði leyfð og samþ. með 20 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 20 shlj. atkv. og til 

allshn. með 21 shlj. atkv.

Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — Af- 
brigði ieyfð og samþ. með 20 shlj. atkv.

Garðar Þorsteinsson: Þar sem hv. frsm. cr ekki 
viðstaddur, vil ég geta þess, að allshn. vill mæla 
með, að þetta frv. verði samþ., en hefur gert 
till. um eina breyt., nefnilega þá, að lönd þau, er 
Ólafsvíkurhreppur eignast í þessum kaupum, sé 
honum óheimilt að selja, en heimilt sé- honum 
að leigja þau, og fari um leiguna samkv. rcglu- 
gerð, er samþ. sé af ríkisstj. Þessi brtt. er i sam- 
ræmi við löggjöf, sem hefur verið sett, þcgar 
svipað hefur staðið á, og Alþ. hefur talið rétt að 
setja. Ég vil mæla með, að frv. verðí samþ. mcð 
þe; sari breyt.

Frsm. (Gunnar Thoroddsen): Eg vil biðja vel- 
virðingar á því, að ég kom svo seint. Einn nm. 
hefur skýrt nál., en ég vildi samt segja fácin orð.

Ólafsvík er mikil þörf á að fá aukin ræktunar- 
lönd, og því var í janúar í vetur ályktað á al- 
mennum hreppsfundi að rannsaka möguleika á 
því, hvort þ.etta fengist. Málið kom svo fyrir síð- 
asta þing. Það var borin fram till. af hv. þm. 
Dal., en hún náði ekki fram að ganga, ekki af 
því að ágreiningur væri um málið sjálft, heldur 
af því, að formlega umsögn sýslunefndar vantaði.

Um nauðsynina skal ég ekki fjölyrða og vísa 
til grg. N. var sammála um að mæla með samþ. 
frv., en ber fram eina brtt. um, að lönd þau, er 
Ólafsvíkurhreppur eignast í þessum kaupum, sé 
honum óheimilt að selja, en heimilt sé honum 
að leigja þau, og fari um leiguna samkv. reglu- 
gerð, er samþ. sé af ríkisstj.

Þetta er í samræmi við afgreiðslu, sem svipuð 
mál hafa fengið áður, m. a. frv. um sölu Hvann- 
eyrar í Siglufirði í vetur. Hagsmunir íbúanna 
eru betur tryggðir með því, að reglugerð sé sett 
um leigumálann, sem samþ. sé af ríkisstj.

Bjarni Bjarnason: Ég efa ekki, að brtt. sé til 
bóta, og vil bakka hv. allshn.

Umr. (atkvgr.) frestað.
Á 14. fundi í Nd., 25. ágúst, var fram haldið 2. 

umr. um frv.

ATKVGR.
Brtt. 104 samþ. með 25 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 24 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 24 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 24 shlj. atkv.

Á 15. fundi í Nd., 26. ágúst, var frv. tekið til
3. umr. (A. 130).

Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
leyfð og samþ. með 23 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 20 shlj. atkv. og afgr. til Ed.

Á 15. fundi i Ed., s. d., skýrði forseti frá, að 
sér hefði borizt frv. frá Nd., eftir 3. umr. þar.

Á 13. fundi i Nd., 24. ágúst, var frv. tekið til
2. umr. (A. 75, n. 104).



381 _ Lagafrumvörp samþykkt. 382
S.ila Ölalsvikur og Ytri-Bugs. — Lendingarbætur á Skáluirt.

Á 16. fundi í Ed., 27. ágúst, var frv. tekið til
1. umr.

Of skammt var liðið frá 3. umr. i Nd. — Af- 
brigði leyfð og samþ. með 11 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

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

Atvmrh. (Magnús Jónsson): Mér þætti réttara, 
að þetta mál færi til n., því að hér er ekki um 
neitt smámál að ræða, að selja lóðir undir stærð- 
arkauptúni.

Frv. vísað til allshn. með 12 shlj. atkv.

Á 18. fundi í Ed., 31. ágúst, var frv. tekið til
2. umr. (A. 130, n. 155).

Frsm. (Hermann Jónasson): N. er sammála 
um það að afgreiða þetta mál á þann hátt að 
veita þessa söluheimild. Þetta mál var hér fyrir 
hæstv. Alþ. í fyrra, og var þá mælt með þvi af 
hv. allshn., að þessi sala færi fram, og nú er 
hún fyrir hendi. Þessar jarðir, sem hér á að 
selja, eru Ólafsvik og Ytri-Bugur. Ólafsvík er 
fyrst að fremst ætluð sem lóð undir þorpið Ól- 
afsvik. Hin jörðin er fyrst og fremst ætluð sem 
beitiland fyrir skepnur þorpsbúa og jafnframt 
sem slægjuland. Ég álít, að hæstv. Alþ. geti með 
góðu móti fallizt á að verða við þvi að selja 
þessu þorpi (Ólafsvík) þær jarðir, sem hér um 
ræðir, enda er það í samræmi við þá stefnu, 
sem Alþ. hefur áður tekið í þessum málum, að 
þorpin eigi sjálf jarðirnar, sem þau standa á. Að 
mörgu leyti hefur mér virzt, af þeirri reynslu, 
sem ég hef fengið i þessum málum, að það sé 
nauðsynlegt, að slík sala geti gengið fram.

Það eru eindregin tilmæli allshn., að þessi sala 
geti farið fram. Ég vil svo óska eftir, að þessu 
máli verði vísað til 3. umr.

Þorsteinn Þorsteinsson: Mál það, sem hér er 
til umr., flutti ég á síðasta þingi. En þá var sá 
ljóður á, að ekki hafði fengizt samþykki sýslu- 
nefndarinnar á Snæfellsnesi um málið. Þess 
vegna varð það að samkomulagi milli mín og 
allshn., að ég tæki málið til baka. En allshn. 
lýsti hins vegar yfir því, að hún mundi hefja 
málið að nýju, ef það kæmi aftur fyrir og hún 
yrði eins skipuð. Nú hefur svo farið, að hér á 
þessu þingi hefur málið aftur komið fyrir, og 
hefur hv. allshn. haldið loforð sitt, enda þótt 
hún sé nú annan veg skipuð en á síðasta þingi. 
Ég vil svo aðeins þakka hv. n. fyrir góða af- 
greiðslu hennar á málinu og vil vænta þess, að 
það fái góðan byr gegnum þingið.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 13 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 13 shlj. atkv.

Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
leyfð og samþ. með 12 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 13 shlj. atkv. og afgr. sem lög 

frá Alþingi (A. 176).

10. Lendingarbætur á Skálum.
Á 6. fundi í Nd„ 13. ágúst, var útbýtt:
Frv. til 1. um lendingarbætur á Skálum (þm- 

frv., A. 51).
Á 8. fundi i Nd., 18. ágúst, var frv. tekið til

1. umr.

Flm. (Gísli Guðmundsson): Ég hef leyft mér 
að leggja það til á þskj. 51, að sett verði löggjöf 
um lendingarbætur á Skálum á Langanesi. Und- 
anfarLð hafa verið samþ. 1. á hæstv. Alþ. um 
lendingarbætur, m. a. á síðasta þingi tvenn 1., um 
lendingarbætur á Stokkseyri og í Skipavík á 
Ströndum. Þessi löggjöf, ef frv. verður samþ., 
um lendingarbætur, er með nokkuð öðrum hætti 
heldur en almenn hafnarl., bæði að því er fram- 
lög snertir og tekjuöflun, og fer ég nánar út í 
það.

Rökin fyrir því að setja þessa löggjöf um 
lendingarbætur á þessum stað, Skálum á Langa- 
nesi, eru þau, að þarna eru ákaflega fengsæl 
fiskimið á sumrin, og hefur fengizt reynsla á 
því um langan tíma, að fiskur liggur þar ákaf- 
lega nærri. Þegar bátar geta komizt á þessi fiski- 
mið frá Skálum, geta þeir marghlaðið daglega, 
þar sem aðrir bátar lengra að geta ekki farið til 
fiskjar á þessi mið nema einu sinni á sólarhring.

Fyrir 25 árum má segja, að þessi góðu fiski- 
mið á Skálum hafi verið uppgötvuð. Þá var mik- 
ill straumur fiskimanna þangað, og útgerð jókst 
þar mjög. Svo fór þó síðar, að mikið dró úr þess- 
ari útgerð og framkvæmdum, og eru orsakirnar 
annars vegar það, að fyrirtæki, sem stóð fyrir 
rekstri útgerðar þarna, fékk fjárhagslegt áfall, 
sem ekki stóð í sambandi við útgerðarrekstur 
þess þarna sérstaklega, en hins vegar var sú or- 
sök, að lendingarskilyrði eru þarna ákaflega erf'- 
ið og ekki að búast við því, að menn sæki þarna 
róðra, eins erfitt og það er, og getur verið lífs- 
hættulegt á þessum stað.

Fyrir 10—12 árum var hafizt handa um að gera 
þarna lendingarbætur. Þá var byrjað á að gera 
öldubrjót fyrir lendinguna. En vegna þess, að ó- 
nógt fé var fyrir hendi og kreppuár fóru í hönd, 
var verkið aldrei nema hálfunnið, og hefur því 
ekki orðið nema hálft gagn að þessari fram- 
kvæmd. En samt sem áður hefur þessi öldu- 
brjótur orðið til mikilla bóta fyrir lendinguna, 
þó að ýmsir gallar séu á honum, sem aftur gera 
aðstöðuna verri þarna. Nú er t. d. erfiðara að 
ryðja lendinguna, sem stafar af' þvi, að öldubrjót- 
urinn er ekki nógu hár, svo að í stórbrimum á 
veturna hefur fjörugrjót borizt yfir garðinn, sem 
mikla fyrirhöfn hefur kostað á vorin að ryðja 
burt. Ég hef talsvert rætt þetta mál við vitamála-

Á 19. fundi í Ed., 1. sept., var frv. tekið til
3. umr.
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stjóra, og hann hefur athugað lendinguna. Og ég 
held, að hann sé því hlynntur, aö eitthvað sé 
gert fyrir lendinguna á þessum stað. Ég hef borið 
þetta frv. undir hreppsnefnd Sauðaneshrepps, og 
er hún reiðubúin til að framkvæma fjárhagsá- 
ætlun, sem vitamálastjóri hefur gert.

Ég vildi mega vænta þess, að hæstv. Alþ. af- 
greiði þetta mál, og sú n., sem f'ær það til með- 
ferðar, ætti að tala við vitamálastjóra, og vænti 
ég, að sú hv. n. geri sér grein fyrir því, að hér 
er raunverulega þarft mál á ferðinni, sem sjálf- 
sagt er að sinna.

Ég legg svo til, að frv. verði að lokinni þess- 
ari umr. visað til 2. umr. og sjútvn.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 22 shlj. atkv. og til 

sjútvn. með 25 shlj. atkv.

Á 14. fundi í Nd., 25. ágúst, var frv. tekið til
2. umr. (A. 51, n. 113).

Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — Af- 
brigði leyfð og samþ. með 23 shlj. atkv.

Frsm. (Skúli Guðmundsson): N. hefur orðið 
sammála um þetta frv. og leggur til, að það verði 
samþ. með einni lítils háttar breyt. á þskj. 113, 
við 2. gr., sem er aðeins leiðrétting villu, sem 
slæðzt hefur inn í greinina.

Gísli Guðmundsson: Ég þakka hv. sjútvn. fyrir 
afgreiðslu þessa frv. og vil mælast til þess við 
hæstv. forseta, að málið verði tekið á dagskrá á 
næsta fundi d., þvi að mér þætti mjög æskilegt 
að fá það afgr. sem fyrst.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 22 shlj. atkv.

Brtt. 113 samþ. með 21 shlj. atkv.
2. gr., svo breytt, samþ. með 23 shlj. atkv.
3. -14. gr. samþ. með 24 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 23 shlj. atkv.

Á 15. fundi í Ed., 26. ágúst, var frv. tekið til
3. umr.

Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
leyfð og samþ. með 23 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 21 shlj. atkv. og afgr. til Ed.

Á 15. fundi í Ed., s. d, skýrði forseti frá, að 
sér hefði borizt frv. frá Nd, eftir 3. umr. þar.

Á 16. fundi i Ed, 27. ágúst, var frv. tekið til 
1. umr.

Of skammt var liðið frá 3. umr. i Nd. — Af- 
brigði leyfð og samþ. með 12 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 11 shlj. atkv. og til 

sjútvn. með 11 shlj. atkv.

Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — Af- 
brigði leyfð og samþ. með 13 shlj. atkv.

Frsm. (Ingvar Pálmason): Þetta frv. var flutt 
í Nd. af hv. þm. N.-Þ. og gekk gegnum þá d. 
breytingalaust. Það fjallar um lendingarbætur á 
Skálum. Um það mál er það að segja, að árið 
1930 fór fram rannsókn á lendingarskilyrðum 
þarna, en fjhn. hefur ekki átt kost á að kynnast 
niðurstöðum þeirrar rannsóknar né sjá teikning- 
ar þær, sem gerðar voru. Hér er meðal annars um 
það að ræða að gera varnargarð, og var byrjað 
á því verki 1930. Var veitt nokkurt fé á fjárl. 
gegn sama framlagi annars staðar að. Gekk íbú- 
unum erfiðlega að ná í það fé, sem leggja skyldi 
til móts við framlag rikissjóðs, en það tókst þó 
að lokum. Var svo byrjað á þessum garði, en 
siðan hefur ekkert verið gert i málinu. Hefur 
staðið á því, að vitað var, að opinbert fé feng- 
ist ekki, nema jafnmikið fé a. m. k. kæmi ann- 
ars staðar að. Þessi byrjun hefur gert mikið 
gagn, en garðurinn er þó mikils til of stuttur og 
kemur ekki að fullum notum af þeirri ástæðu, að 
hann er of lágur, svo að sjórinn rótar grjóti yfir 
hann í stórbrimi. Þarf þvi að framlengja garð- 
inn og hækka, svo að hann verði örugg vörn 
fyrir lendinguna. Aðstandendur hafa óskað þess, 
að um þetta yrðu sett 1, svo að auðveldara yrði 
að afla fjár til framkvæmdanna með þeim hætti, 
sem gert er ráð fvrir í frv.

Sjútvn. hefur athugað frv, og þó að skoðanir 
væru nokkuð skiptar meðal nm. um það, hvort 
rétt væri að ákveða þetta með I, varð það þó 
ofan á, að n. féllst á það, þvi að fyrir þessu eru 
fordæmi.

Gísli Jónsson: Ég sem form. sjútvn. lýsi hér 
með yfir því, að ég er sammála þvi, að þetta frv. 
nái fram að ganga, en vil hins vegar taka það 
fram, að ég tel þessa braut svo varhugaverða, 
að rétt sé að gera sér grein fyrir því, hvert 
stefnir í þessum málum. Hér er um að ræða 150 
þús. kr. fyrirtæki, þar sem ætlazt er til, að 75 
þús. kr. komi frá ríkissjóði. Geri ég ekki svo 
mikið úr þessu tillagi ríkissjóðs, þar sem ekki 
er ætlazt til, að þetta verði endurtekið. En hinn 
helminginn á hreppurinn að leggja til. Það ligg- 
ur ekkert fyrir um það, hvort hreppurinn getur 
staðið undir þessu, og er það varhugavert. Ættu 
alltaf, þegar likt stendur á, að vera til útreikn- 
ingar um það, hvaða möguleikar eru til þess, að 
hreppurinn geti tekið slíkar skuldbindingar á 
sig. Það hefur ekki heldur verið upplýst, hve 
mikið landrými er fyrir ofan þennan stað. En 
við höfum ekki gert mikið úr þessu, þar sem 
fiskifélagið hefur mælt með málinu.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 11 shlj. atkv.
2. —14. gr. samþ. með 10 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. visað til 3. umr. með 11 shlj. atkv.

Á 20. fundi í Ed, s. d, var frv. tekið til 3. umr. 
Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði

leyfð og samþ. með 13 shlj. atkv.
Enginn tók til máls.

Á 19. fundi i Ed, 1. sept, var frv. tekið til
2. umr. (A. 132, n. 164).
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ATKVGR.
Frv. samþ. með 13. shlj. atkv. og afgr. sem lög 

frá Alþingi (A. 183).

11. Raforkusjóður.
Á 4. fundi í Sþ., 11. ágúst, var útbýtt frá Nd.:
Frv. til 1. um raforkusjóð (þmfrv., A. 149).

Á 5. fundi x Nd., 12. ágúst, var frv. tekið til 
1. nmr.

Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. — Af- 
brigði leyfð og samþ. með 20 shij. atkv.

Flm. (Ingólfur Jónsson): Rafmagnsmál sveit- 
anna cru mál, sem tímabært er að tala um og 
ráða til lykta. Það er þó ekki svo að skilja, að 
efni þessa frv. sé neitt nýtt mál hér á Alþ., því 
að á árinu 1929 flutti Jón Þorláksson, eins og 
mönnum er kunnugt, sitt merkilega og mikilvæga 
frv. um raforkumál sveitanna. Sjálfstæðismenn 
sýndu það þá, og þeir hafa ætíð sýnt það, að 
þeir vilja veita þessum málum fullkomna athygli 
og skilja gildi þess, að rafmagn verði sem mest 
notað í sveitum landsins. Thor Thors flutti á- 
samt öðrum frv. til 1. um raforkusjóð, þar sem 
úr honum var hægt að veita allt að % stofn- 
kostnaðar af raforkuverum. Einnig átti frv. hv. 
þm. Borgf. (PO), er hann bar fram 1941, fullan 
rétt á sér sem og fleiri frv., er fram hafa komið 
á Alþ. og gengið i þá átt að hjáipa sveitunum til 
að koma upp raforkuverum og raforkuveitum. 
En í þessu máli er ekki nóg að setja nefndir á 
rökstóla til þess að athuga raforkumál sveit- 
anna og leiðir til fjárafla i þvi skyni. Það gæti 
orðið til þess að tefja og hindra framkvæmdix- i 
þessu máli, þar sem nefndir eru oft seinar til 
að skila áliti, og þá gæti svo farið hér, að fé 
yrði ekki fyrir hendi, er til ætti að taka. Það, 
sem ég finn þeim frv., er fram hafa komið um 
þetta mál sveitanna, til foráttu, er, að þau hafa 
gengið of skammt í áttina að settu marki. Það 
hefur verið skortur á stórhug til framkvæmda. 
En raforkumál sveitanna eru þannig nú, að þau 
þoia enga bið, og það þarf' strax að gera það, 
sem gera þarf. Það þarf strax að hefjast handa 
um tekjuöflun, og þess vegna er frv. okkar sjálf- 
stæðismanna komið fram og liggur nú fyrir til 
umr. Það er að nokkru sniðið eftir frv. um sama 
efni, eins og það var eftir 2. umr. á siðasta þingi, 
að öðru leyti en því, að framlagið úr sjóðnum 
hækkar, og er þvi gert ráð fyrir stofnfénu svo 
miklu, að hægt sé að veita öfluga styrki úr 
sjóðnum strax og efni til rafstöðva fæst. Hann 
á að geta, eins og tekið er fram í frv., veitt styrk, 
sem nemur 25—50% af stofnkostnaði orkuvers 
eða orkuveitu, en í hinu frv. var miðað við 15—• 
30%. Ef rafmagn á að verða almennt í sveitum 
landsins, þarf að styrkja orkuverin a. m. k. þetta, 
sem fram á er farið i frv., ef bændum á að verða 
kleift að ráðast i framkvæmdir slíkra fyrirtækja.

Sumum mun e. t. v. finnast hér vera of langt 
gengið i kröfum á hendur rikinu, að þvi skuli 
ætlað að leggja 5 millj. kr. og svo 500 þús. kr.

Alþt. 1942. B. (60. löggjafarþing).

árlega, en þá vil ég minna hv. þm. á það, að ríkið 
hefur aldrei haft úr jafnmiklu að spila og ein- 
mitt nú, þar sem nettótekjur ríkissjóðs námu 17 
inillj. kr. 1941. Það virðist því engin goðgá vera, 
þó að farið sé fram á þessa upphæð, þar sem 
fénu á að verja til þess, sem öllum landslýð mun 
verða til bóta

Við höfum horft á fólksstrauminn úr sveitun- 
um í kaupstaðina, sem með hverju hinna siðustu 
ára hefur farið ört vaxandi, og það er því brýn 
nauðsyn fyrir alla hugsandi menn að gera sér 
þess ljósa grein, í hverju það öfugstreymi er 
fólgið og hvað að baki því liggur, svo og, á 
hvern hátt það megi lagfæra. Og menn munu 
komast að raun um það, að fólkið streymir þang- 
að, sem þægindin eru og lífsskilyrðin eru betri. 
Það ætti því ekki síður að vera áhugamál verka- 
manna og sjómanna en annarra að stöðva þetta 
öfugstreymi í tæka tíð, sem það er vitað, að 
atvinna í kaupstöðum landsins og annars staðar 
í þéttbýlinu mun þverra mjög að stríðinu loknu. 
Það, sem því þarf að gera, er að bæta lifsskilyrði 
sveitafólksins á þann hátt, sem hér er bent á, og 
á þann hátt einan er hægt að stemma stigu við 
fólksstrauminum úr sveitunum, því að það er 
ekki nema eðlilegt, að fólkið í landinu, hvort 
sem það býr í sveit eða kaupstað, geri kröfu um 
lík þægindi og lífsskilyrði.

Að lokum vil ég táka það fram, að frv. þetta 
er borið fram í þeirri trú, að það verði að lög- 
um á þessu þingi, og flm. vænta þess, að því 
verði mætt með drengskap og skilningi. Legg ég 
svo til, að frv. verði visað til 2. umr. og fjhn.

Sveinbjörn Högnason: Ég vil byrja með því 
að lýsa ánægju minni yfir iðrun þeirri, er komið 
hefur fram i Sjálfstfl. með komu þessa frv. á 
Alþ. Þó verður að játa það, að ekki er alveg 
víst, að hér sé um beina iðrun að ræða af hendi 
þess flokks, þar sem það eru nýliðar hér á Alþ., 
er það bera fram.

Á siðasta þingi voru athugaðir möguleikar á 
tekjuöflun til raforkuframkvæmda og Sjálfstfl. 
boðið að koma með till. i því efni, er honum 
þætti líklegast, að næði fram að ganga. Og hann 
kom með þá till. að afla tekna úr rikissjóði, en 
frv. strandaði samt, og Framsfl. stóð með því, að 
það mál næði fram að ganga.

Það, sem einna mest er áberandi í frv. þessu, 
er, að í þvi er sáralítið annað en það, sem Fram- 
sfl. hefur lagt til þessara mála áður. Á síðasta 
þingi vildi Framsfl. leggja til hliðar af tekjum 
ríkíssjóðs til myndunar framkvæmdasjóðs, en 
það strandaði enn sem fyrr á SjálfstfI.

Frv. þetta gefur að vísu ekki glæstar vonir um 
heilindi í þessu máli, þar sem vitnað er í sem 
aðalforsendur fyrir frv. þessu till. Jóns Þor- 
lákssonar frá 1929, sem hvergi nærri komu við 
jörðina og hafa þess vegna legið í þagnargildi 
siðan.

Það er og eitt, sem þarf að athuga í sambandi 
við raforkumál sveitanna, um leið og veitt er fé 
til þeirra mála, og það þarf jafnframt að rann- 
saka allar aðstæður, áður en hafizt er handa til 
framkvæmda, og það er ekki nóg að ausa fé i 
sjóð og úr honum aftur án þess að rannsaka, 
á hvern veg þvi verður bezt varið.

25
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Ég skal svo ekki hafa um þetta fleiri orð að 
þessu sinni. Aðeins ætla ég að taka fram, að ég 
vona, að hv. flm. hafi í þessu máli tryggt al- 
vöru og festu meira en verið hefur til þessa hér 
á þingi og sýni, að þeir vilji raunhæfar fram- 
kvæmdir, en komi ekki fram sem leikarar.

Sigurður Bjarnason: Herra forseti. — Mig furð- 
ar stórlega á, að hv. þm. V.-Sk. skuli rísa hér 
upp til þess að bera fram annan eins „sannleika" 
og hann hefur boðað hv. d., þann sannleika, að 
Sjálfstfl. hafi verið þrándur í götu þess, að heil- 
brigð þróun í rafmagnsmálum þjóðanna gæti átt 
sér stað. Ég ætla ekki að eyða orðum að annarri 
eins fjarstæðu og þeirri, að þetta frv. eigi að 
sýna iðrun ákveðins hluta Sjálfstfl. eða nokkurs 
hluta hans eftir kosningarnar. Allir hv. þdm. 
vita, að undanfarin ár hafa rafmagnsmálin ver- 
ið ofarlega á baugi í þinginu, ekki sízt hjá Sjálf- 
stfl. Sannast það ekki sízt á þvi, að sá, sem fyrst 
hreyfði málinu á Alþ., var þáverandi formaður 
Sjálfstfl., Jón Þorláksson, sem setti þá málið 
fram skýrt og djarflega, eins og hans var von og 
vísa. Ég er undrandi yfir, að jafnskýrum manni 
og hv. þm. V.-Sk. skuli hafa skotizt yfir það, að 
þegar verið var að koma af stað mestu rafvirkj- 
un hér á landi, Sogsvirkjuninni, þá var það 
Sjálfstfl., sem barðist fyrir því gegn mótspyrnu 
Framsfl., og það hefur alltaf verið áhugamál 
Sjálfstfl. að koma rafmagninu sem víðast frá 
Soginu, og hefur nú verið hafinn undirbúningur 
undir það af núv. rikisstj.

Mér þykir mjög miður, að hv. þm. V.-Sk. skuli 
hafa hlaupið svona út undan sér í þessu máli, 
þvi að það v£.r skýrt tekið fram af hv. 1. flm., 
að það væri vilji okkar að fá sem nánasta sam- 
vinnu allra um þetta mál, enda liefur líka verið 
góð samvinna um það á undanförnum þingum 
milli framsóknarmanna og sjálfstæðismanna, sem 
sannast á því, að hv. þm. Borgf. hefur flutt á- 
samt nokkrum framsóknarmönnum frv., sem í 
nál. er talin undirstaða þessa frv. Þrátt fyrir 
þetta leyfir hv. þm. V.-Sk. sér að koma með 
brigzlyrði til Sjálfstfl. og saka hann um óheil- 
indi. Ég sé ekki ástæðu til að fara lengra út í 
að svara slíku, því að það er svo langt frá, að 
nokkur rök megi færa fram fyrir slíkri fullyrð- 
ingu. Ég vil aðeins taka undir það, sem hv. 1. 
flm. sagði, að málið er flutt af fullri alvöru og 
bak við þær og aðrar till., sem miða til mestra 
átaka í þessum málum, stendur Sjálfstfl. ó- 
skiptur.

Ég segi ekki, að i þessu frv. sé ekki margt, 
sem betur mætti fara, og flm. munu taka mcð 
þökkum hverri viturlegri hrtt., sem fram kann 
að koma frá góðgjörnum og sannsýnum mönn- 
um, og vonum við, að um málið megi verða sem 
bezt samvinna.

Um einstakar gr. eða frv. í heild sé ég ekki á- 
stæðu til að fjölyrða, því að hv. 1. flm. hefur 
gert það röggsamlega, en vil aðeins undirstrika 
orð hans um nauðsyn þess, að framvegis megi 
verða stigin í þessum málum fleiri og stærri 
spor en verið liefur hingað til, svo að sem allra 
flestir, hvar sem er á landinu, megi verða að- 
njótandi þeirra miklu þæginda, sem rafmagnið 
þefur í för með sér.

Hv. þm. V.-Sk. talaði einnig um, að Sjálfstfl. 
hefði verið á móti því, að fé væri lagt til hliðar, 
eins og talað er um í grg. þessa frv. Ég ætla, að 
aðrir hv. þm. hér séu betur færir um að svara 
þessu, en mér er þó kunnugt um, að andstaða 
Sjálfstfl. gegn framkvæmdasjóðstill. byggðist 
engan veginn á því, að flokkurinn væri þvi mót- 
fallinn, að fé væri lagt til hliðar. Hygg ég, að 
gleggst hafi verið bent á það af hv. þm. A.-Húnv., 
að flokkurinn teldi ástæðulaust að stofna sér- 
stakan sjóð fyrir utan ríkissjóðinn, féð gæti eins 
vel geymzt í sjálfum rikissjóðnum. Ég skal per- 
sónulega ekki leggja dóm á þetta, en þetta sýnir, 
hversu fjarri lagi sú staðhæfing hv. þm. V.-Sk. 
er, að Sjálfstfl. sé á móti því að leggja fé til 
hliðar til framkvæmda síðar. Það, sem við leggj- 
um til í grg., er því engan veginn í ósamræmi 
við þær till. eða þá stefnu, sem Sjálfstfl. eða þm. 
hans fylgdu á síðasta þingi.

Ég vil að lokum láta í ljós sömu ósk og hv. 
1. flm. frv., að þrátt fyrir að nokkuð hjáróma 
rödd haf'i heyrzt um þetta mál i upphafi, megi 
svo fara, að allir hv. þdm. vilji eiga þátt í því 
með þessum hætti eða einhverjum öðrum skyld- 
um, að rafmagnsmál sveitanna og smærri sjávar- 
þorpa komist í viðunandi horf.

Sigurður Kristjánsson: Það hefði verið ástæða 
fyrir mig og fleiri sjálfstæðismenn að kveðja 
okkur hljóðs til að mæla með þessu frv., þó að 
engin aths. hefði komið fram við það. Ég kvaddi 
mér liljóðs út af ummælum hv. þm. V.-Sk.

Það er mál, sem þarf ekki að deila um, að 
Sjálfstfl. hefur fyrir löngu gert rafmagnsmálið 
að baráttumáli sínu, og þótt að sjálfsögðu megi 
deila um þær leiðir, sem flokkurinn og flokks- 
mcnn hafa valið og hvatt til að leggja út á í 
þessu máli, verður ekki um það deilt, að Sjálf- 
stfl. hefur haldið uppi baráttu fyrir rafmagns- 
málunum og fyrst og þrautseigast reynt að boða 
trú á þá miklu þjóðhagslegu blessun, sem leiða 
mundi af rafmagnsveitunum. En það er vitan- 
lega hægt að koma þessu máli fyrir á mjög mis- 
munandi hátt, og eins og ég tók fram áðan, má 
alltaf deila um, hversu heppilegt sé að stofna til 
hvers fyrirtækis fyrir sig. En það verður að 
teljast mjög undarlegt, að einn hv. þm. skuli 
standa upp og heilsa þessu frv. með ókvæðisorð- 
um til einstakra þm. og eins flokks og það þess 
flokks, sem hefur gerzt brautryðjandi í þessum 
málum.

Ég skal ekkert um það fullyrða, ekki einu 
sinni láta mér detta í hug, að Framsfl. sé fjand- 
samlegur rafveitum, það væri slíkt óeðli, að ég 
held, að engin mannkind geti verið með slíku ó- 
eðli, ekki einu sinni í Framsfl., en Framsfl. hefur 
að þessu sinni eins og áður ekki metið málin 
eftir því, sem þau eru i eðli sínu, heldur eftir 
því, hverjir hafa flutt þau. Þess vegna hefur sí- 
fellt andað kalt til þessa máls, þegar menn úr 
Sjálfstfl. hafa flutt það fram. Mér finnst um- 
mæli þessa hv. þm. benda enn á þetta sama eðli 
framsóknarmanna, að þeir meti málin eftir flm.

Ég hef séð, að menn úr Framsfl. hafa verið að 
fitja upp á slíkum málum, hver fyrir sitt kjör- 
dæmi, einkanlega þegar kosningar hafa staðið 
fyrir dyrum, en að öðru leyti hefur ekki borið
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mjög mikið á áhuga þessa lofsamlega flokks i 
rafveitumálunum, en á það má minna, að þegar 
þessu máli var fyrst hreyft á myndarlegan hátt, 
sem var af Sjálfstfl. og fyrir hans hönd af Jóni 
Þorlákssyni, þá reis Framsfl. gegn þvi með fá- 
heyrðum f'jandskap, og hefur því máli ekki verið 
hreyft svo síðan, að menn úr Framsfl. hafi ekki 
risið upp með ofsa út af þeirri dirfsku og hafa 
kallað vitfirringu að koma fram með slikt mál. 
Þessi brigzl um óframsýni, heimsku og van- 
hyggju hjá Jóni Þorlákssyni eru merkileg af 
því, að sá maður var annars ekki vændur um 
það að fara með fleipur eða vera öðrum ógleggri 
á verklega hluti, enda hafði hann vit og menntun 
til að geta dæmt betur um svona hluti en al- 
menningur. Ég vil minna á þessa herferð Fram- 
sfl., þegar stærsta rafvirkjun á íslandi var á 
döfinni, að hann Iét það m. a. verða ástæðuna 
til, að þing var rofið, að fram var komið þetta 
mikla landráðamál, sem flokkurinn taldi þetta 
mál vera, og það yrði að stöðva. Ég held, að 
menn, sem hafa slíka verðleika í pokahorninu 
sem framsóknarmenn, ættu helzt að hafa hljótt 
um sig. Það er bezt fyrir þá annaðhvort að 
þegja eða segja, að þeir vilji snúa frá villu síns 
vegar.

Þó að ástæða væri til að fara um þetta mörgum 
og alvarlegum orðum, þá held ég, að þess gerist 
ekki þörf, bæði vegna þess, að gangur þessara 
mála og þátttaka manna i þeim er þjóðkunnug, 
og eins VQgna þess, að þau orð, sem hv. þm. V.-Sk. 
mælti hér, voru þau vanstillingarorð, að ég held, 
að þau dæmi sig bezt sjálf.

Það er ekki nema eðlilegt, að flm. þessa frv. 
taki nokkuð dýpra í árinni en gert hefur verið 
um fjárframlög, því að vitað er, að sama fjár- 
upphæð nær nú miklu skemmra en áður og 
verður því að skammta miklu stærra til sömu 
framkvæmda. En af þvi að minnzt hefur verið 
hér á þau frv., sem fram hafa komið áður um 
rafveitumál, þá vil ég taka fram, að mér er ekki 
kunnugt um, að þar hafi verið ágreiningur um 
annað en tekjuöflunina. Menn greindi að sjálf- 
sögðu á um, hversu fullnægjandi það fé væri, 
sem þar var gert ráð fyrir, og vitanlega væri það 
algerlega ófullnægjandi nú, og að öðru leyti 
greindi menn á um, hvernig ætti að afla fjárins. 
Framsóknarmenn lögðu mjög mikla áherzlu á, að 
féð væri tekið frá öðrum rafveitum, en það 
sýndist okkur ýmsum öðrum óskynsamlegt, eink- 
anlega þegar mælikvarðinn var slikur, að raf- 
veiturnar áttu að greiða skatt af skuldum sinum, 
þvi hærri skatt sem þær voru skuldugri. Ég lagði 
til til samkomulags, að rafveiturnar gyldu að 
sönnu í þennan sjóð, en ekki fyrr en þær hefðu 
borgað skuldir sínar að vissu marki, en við það 
var ekki komandi, a. m. k. ekki af hálfu fram- 
sóknarmanna. Það varð að leggja þennan skatt 
á rafveiturnar, þó að þær skulduðu allan stofn- 
kostnaðinn. Kom þar fram eins og oft endranær, 
að Framsókn vill ekki koma fram með mál 
mönnum til hjálpar, nema hún geti um leið gert 
öðrum mein.

Sveinbjörn Högnason: Ég var að velta þvi fyrir 
mér, eins og dagblöðin segja, hver mundi verða 
hrifnastur af að hlusta á annan eins framburð

og þann, sem hér hefur fram komið af hálfu 
þessara tveggja siðustu ræðumanna. Ég er sann- 
færður um, að það væri útbreiðslumálaráðherr- 
ann þýzki, Göbbels, sem væri hrifnastur af þess- 
um lærisveinum sinum. Þeir eru sýnilega þeirrar 
skoðunar, að sama sé, hvort sagt sé satt eða ó- 
satt, ef þeir geta hjálpað sinum málstað, en það 
er, eins og menn vita, eitt undirstöðuatriðið i út- 
breiðslustarfsemi nazista.

Hv. 3. landsk. segir, að framsóknarmenn ættu 
að hafa hljótt um sig, m. ö. o., það er óþægi- 
legt fyrir andstæðinga. Framsfl. að heyra sann- 
leikann og sjá engin önnur ráð til að útiloka 
það en þessa aðferð, sem nú er orðin fræg hér í 
heimi, að binda fyrir munn andstæðingsins og 
lofa honum ekki að tala. Ég ætla samt, þrátt 
fyrir það að hv. 3. landsk. yggli brún og vilji 
segja mér að þegja og öðrum, sem vilja segja, 
hvað rétt er í þessum málum, að leyfa mér, eins 
og ég gerði áðan, að halda fram því, sem satt 
er, og skýra rétt frá gangi þessa máls hér á Alþ. 
Sérstaklega ætti þessi hv. þm. að blygðast sin, 
þegar hann segir, að þetta mál hafi verið sér- 
stakt baráttumál Sjálfstfl., þegar hann á síðasta 
þingi var sérstaklega þrándur í götu þessa máls. 
Má þar vitna til eins flokksbróður þessa hv. þm., 
hv. þm. Borgf., sem vann að þessu máli með 
okkur og sagði, að sjá yrði svo fyrir, að hv. 3. 
Iandsk. yrði ekki þrándu i götu þessa frv.

Hv. þm. nefndi till. Jóns Þorlákssonar því til 
sönnunar, að þetta hefði alltaf verið baráttu- 
mál Sjálfstfl. En ég vil syrja: Ef till. Jóns Þor- 
lákssonar voru svo viturlegar og framsýnar, 
hvers vegna hefur flokkurinn í öll þessi ár aldrei 
minnzt á þær, aldrei dottið í hug að bera þær 
fram, og loks nú, þegar hann raknar úr rotinu 
eftir öll þessi ár, dettur honum ekki í hug að 
nota þær? Er það af því, að ekki megi nota það, 
sem er viturlegt?

Þá segir hann, að Framsfl. hafi alltaf staðið 
gegn Sogsvirkjuninni og það sé eingöngu Sjálfst- 
fl. að þakka, að hún komst i framkvæmd, en ég 
held, að allt, sem nýtilegt er við það mál, sé til 
komið fyrir hjálp framsóknarmanna, en allt, sem 
er þar ekki eins og það á að vera, er fyrir til- 
stilli Sjálfstfl. Hann hugsaði eingöngu um sér- 
hagsmuni Reykjavíkur, en sveitirnar skiptu þar 
engu máli, eins og síðar kom í ljós, þegar búið 
var að setja stöðina upp. Hvað margir sveita- 
bæir fá rafmagn frá stöðinni? Veit hv. þm. það? 
Nei, honum er sama. En ég veit það. Það mun 
vera einn einasti bær. Ef framsóknarmenn hefðu 
ekki staðið á verði í þessu máli, hefðu sveit- 
irnar, þegar þær hefðu fengið rafmagnið, 
orðið að kaupa það margfalt hærra verði en 
uotendur í Rvík, en nú er það talið sjálfsagt, að 
rafmagnið verði selt sama verði til hvers, sem er, 
en verði ekki skoðað sem einkaþægindi vissra 
staða eða manna. Er þar með komin viðurkenn- 
ing á sjónarmiði framsóknarmanna, þó að seint 
gengi, og lýsi ég ánægju minni yfir, að það skuli 
koma fram í þessu frv.

Hv. þm. N.-ísf. (SB) taldi óviðurkvæmilegt að 
tala um sögu þessa máls eins og ég gerði. Ég 
skil vel, að þeir kveinki sér við, að hún komi 
fram, en það er erfitt að ganga fram hjá því, sem 
satt er, og ekki hægt að draga niður nema nota
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aðferðir Göbbels, að það sé sama, hvort sagt sé 
satt eða logið, eins og þessir menn virðast mjóg 
álíta, að sé rétt.

Þá talaði hv. þm. N.-ísf'. um, að samvinna 
hefði verið um þessi mál að undanförnu, og er 
það rétt. Það hefur verið samvinna milli fram- 
sóknarmanna og nokkurs hluta Sjáifstfi., sér- 
staklega hv. þm. Borgf. En hvernig hefur sú 
samvinna verið? Það er ljóst, að ef Framsfl. og 
Sjálfstfl. hefðu staðið saman óskiptir um málið, 
hefði verið ómögulegt að hindra það. En hverj- 
ir hafa hindrað það? Hafa framsóknarmenn gert 
það? Ég skora á þennan hv. þm. að fara í þing- 
tíðindin og sjá þar, hver hefur verið afgreiðsla 
þessa máls, koma með það skriflega staðfest frá 
skrifstofu Alþ., ef einn einasti framsóknarmaður 
hefur staðið gegn því. Vilja þeir ekki leita til 
þess þm. í Sjálfstfl., sem hefur haft samvinnu 
við framsóknarmenn um málið, hv. þm. Borgf.? 
Hann gctur frætt þá uin, hvernig þetta hefur 
gengið til. Hv. 3. Iandsk. segir, að við hugsum 
aðeins um, hver flytji málin, en ekki, hvernig 
þau séu. Frv., sem um þetta voru flutt, voru tvö. 
Þau voru svipuð. Þegar svo varð samkomulag um 
að fiytja eitt frv., iétum við það strax eftir, að 
það bæri það nafn, sem þeir höfðu haft á sínu 
frv. Við létum það líka eftir, að hv. þm, Borgf. 
yrði 1. flm. En allt kom fyrir ekki. Sjálfstfl. 
varð og hefur fram til þessa dags verið í vegi 
fyrir, að hægt væri að útbreíða rafmagn í sveií- 
um þessa lands, og þetta sýnir, hversu fjand- 
samleg afstaða hv. 3. landsk. hefur verið. Þeir 
fáu sjálfstæðismenn, sem hafa viljað styðja þetta 
mál, hafa fengið að ráða því, sem þeir vildu.

Annars er það líka einkennilegt, sem hv. þm. 
N.-ísf. segir, að ástæðulaust sé að skipta ríkis- 
sjóði. Honum er skipt með því, að fé cr lagt til 
hliðar. En er það ekki alveg eins hér? Hver er 
munurinn? Það er einhver ný Göbbelsfræði, sem 
hér er á ferðinni. — Þá hef ég ekki heldur heyrt 
það á Alþ. fyrr, að flm. frv. tekur það fram, að 
frv. sé flutt i alvöru. A að skilja það svo, að 
annars séu frv. flutt í grini? Ég hef ekki þekkt 
þessa skilgreiningu fyrr. Þegar ég hef flutt mál, 
hefur það jafnan verið af því, að mér voru það 
sérstök áhugamál, og svo hygg ég, að sé um flesta 
þm. Þessi nýja skilgreining gefur málinu leiðin- 
legan blæ, og mér finnst sjálfsagt að gefa flm. 
strax við 1. umr. tækifæri til að skýra frá því, 
í hverju hún sé fólgin.

Hv. 3. landsk. var að tala um, að það, sem m. a. 
hefði staðið í vegi fyrir frv. um rafveitur i dreif- 
býlinu, væri, að við framsóknarmenn vildum 
leggja skatt á aðrar rafveitur. Þegar mál þessi 
voru fyrst á döfinni, var óhugsandi, að ríkissjóð- 
ur einn risi undir þeim. Það var engin leið að 
koma rafmagninu upp til sveitanna, nema aflað 
væri sérstakra tekjustofna, en þó að nú sé rúmt 
um hjá rikissjóði, þá er það engin trygging fyrir 
þvi, að almenningur fái rafveitur, því að þegar 
að fer að sverfa, er nauðsynlegt að skera niður 
jafnvel hinar þörfustu framkvæmdir, ef ríkis- 
sjóður á einn að standa undir þeim. Það er það, 
sem við höfum jafnan bent á í þessu máli.

Flm. (Ingólfur Jónsson): Herra forseti. — Umr. 
um þetta mál hafa farið á annan veg en ég ætl-

aðist til, en ég vil virða hv. þm. V.-Sk. (SvbH) 
það til vorkunnar, þó að hann verði heitur. Ég 
efa ekki, að hugur hans sé heill í þessu máli og 
að hann vilji koma því í höfn, en það er ekki 
rétta leiðin að hefja illdeilur að tilefnislausu. Það 
er nokkuð utan við dagskrána að blanda Göbbels, 
útbreiðslumálaráðherra Þýzkalands, inn í umr.

Hv. þm. V.-Sk. hneykslaðist mjög á því, að ég 
gat þess, að mál þetta væri flutt i fullri alvöru. 
En það þarf ekki að hneykslast á þvi, því að svo 
mikla ástæðu hef ég til þess að ætla, að ýmis 
frv. af hendi framsóknarmanna um rafmagns- 
mál séu ekki flutt í alvöru. Það hefur ekki verið 
svo að sjá sem frv. framsóknarmanna á undan- 
förnum þingum hafi verið flutt í fullri alvöru 
eða til þess eins að koma rafmagnsmálinu heilu 
í höfn, þegar ekki var annað ráð fyrir hendi en 
að afla teknanna með sköttum á skuldug fyrir- 
tæki, því hærri sköttum sem fyrirtækin voru 
skuldugri. Það hlýtur að vera á móti allri hag- 
fræði. Og þeir, sem ekki sjá aðra leið til að koma 
í framkvæmd rafmagnsmálum sveitanna, hafa 
ekki í fullri alvöru viljað berjast fyrir þeim. Ég 
vil uppýsa hv. þm. V.-Sk. um það, að Sjálfstfl. 
stendur óskiptur að þessu frv. Það er ætlun 
flokksins, að frv. nái nú fram að ganga, og munu 
fulltrúar hans i fjhn. gera það, sem í þeirra 
valdi stendur, til að hraða því. Rafmagnsmál 
sveitanna þolir enga bið. Hér er því aðalatriðið, 
að málið fái framgang, en að tíma þingsins sé 
ekki eytt í kjánalegan meting.

Ég vil að endingu óska þess, að hv. þm. fylgi 
málinu af fullum drengskap.

Skúli Guðmundsson: Ég hafði ekki ætlað mér 
að blanda mér í umr. á þessu stigi málsins, en 
þar sem hv. flm. hafa oftar en einu sinni vikið 
að frv., sem ég flutti upphaflega, um rafveitu- 
lánasjóð, vil ég segja nokkur orð.

Flm. frv. á þskj. 25 hafa tekið upp frv. frá 
siðasta þingi, sem flutt var af framsóknarmönn- 
um og hv. þm. Borgf. í 2. gr. er gert ráð fyrir, 
að rikissjóður greiði til raforkusjóðs 5 millj. kr. 
af tekjuafgangi ársins 1941 og 500 þús. kr. á ári, 
en ekki er greinilegt i frv., hvað lengi. Væntan- 
lega hafa flm. aflað sér upplýsinga um, að enn 
sé óráðstafað 5 millj. kr. af tekjuafganginum 
1941. Þar sem þeir eru úr stuðningsflokki ríkis- 
stj., tel ég víst, að þeir hafi gert það. Það er búið 
að ráðstafa 8 millj. af afganginum 1941 i fram- 
kvæmdasjóð. Þess utan upplýsti hæstv. fjmrh. á 
síðasta þingi, að einhver upphæð væri í vörzl- 
um ríkisstofnana sem þeirra rekstrarfé, og á síð- 
asta þingi var samþ. heimild til að greiða verð- 
uppbætur á útflutningsvörur landbúnaðarins árið 
1941. Ég man, að einn af þm. Sjálfstfl., sem nú 
er 3. Iandsk. þm. (SK), talaði um, að það ætti að 
nota til þess einhvern hluta af tekjuafganginum 
1941. Mér er ekki ljóst, hversu miklu er cnn ó- 
ráðstafað, en ef fé er fyrir hendi, tel ég það 
gott. Ég vænti þó, að vegna þessa verði ekki lát- 
ið niður falla að greiða nauðsynlegar verðupp- 
bætur til landbúnaðarins.

Það var á þingi 1939, sem ég bar fram frv. um 
rafveitulánasjóð. Þar var lagt til, að þær stóru 
rafveitur, sem komið hafði verið á fót, greiddu 
gjald í sjóðinn, sem miðaðist við þá upphæð,
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sem þær höfðu rikisábyrgð fyrir. Hv. aðalflm. 
hneykslaðist á þessu og nefndi það að leggja 
skatt á skuldirnar. Það er ekki eins dæmi, að 
þeir, sem skuldugir eru, greiði skatta. Það var 
lika vitað mál, að stóru rafveiturnar gátu ekki 
komizt upp nema með aðstoð ríkissjóðs, enda 
hefði áreiðanlega verið talið borga sig að koma 
þeim á fót, þó að þær yrðu að greiða gjald, til 
þess að flýta fyrir þvi, að aðrir landsmenn gætu 
notið sams konar hlunninda. Um þetta þýðir ekki 
að deila, og ég hafði ekki ætlað mér það. En á- 
stæðan til þess, að við framsóknarmenn gerðum 
slíka till., var sú, að við töldum ófullnægjandi að 
treysta eingöngu á framlög úr ríkissjóði. Það 
þarf að fá traustari tekjustofna fyrir slíkan sjóð. 
Þess vegna er i till. til þál. um raforkumál lagt 
til, að kosin verði n. til að gera till. um fjár- 
öflun handa slíkum sjóði, og vænti ég, að frá 
flm. þessa frv. megi vænta stuðnings við þá 
till.

Ástæðan til þess, að við framsóknarmenn lögð- 
um ekki jafnhliða fram till. um stofnun sjóðs, 
var sú, að búið var að ráðstafa verulegum hluta 
af tekjuafgangi ársins 1941, og töldum við eðli- 
legt, að beðið yrði næsta reglulegs þings með 
að ákveða, hve mikið yrði tekið i sjóðinn af tekj- 
um ársins 1942, þegar fyrir lægju fullnægjandi 
upplýsingar um fjárhaginn á þvi ári. Ég vona, 
að það verði svo, að hægt verði að leggja miklu 
meira fram en þessar 500 þús. kr., sem lagt er 
til að veita i frv., sem fyrir liggur. Ég skal benda 
á, að striðsgróðinn fer ört vaxandi samkv. hinni 
nýju stefnu í fjármálum, sem núv. stj. hefur 
tekið upp. Allir fá hærra og hærra kaup og hærra 
og hærra verð fyrir vörur sinar. Það er sjálf- 
sagt gott og blessað, og ýmsir eru ánægðir. En 
þá eru menn líka færari en áður að greiða skatta 
til nauðsynjamála, og þó að á siðasta þingi hafi 
verið alllangt gengið i að skattleggja mesta gróð- 
ann, má samt ná háum upphæðum með því að 
leggja á upphæðir innan við 45 þús. kr. hjá ein- 
staklingum. Ég vil líka i þessu sambandi minna 
á till. búnaðarþings um, að tekjurnar af happ- 
drættinu verði látnar ganga til þessa, þegar sér- 
leyfistími háskólans er útrunninn.

Það er ástæða til að fagna þvi, ef nú er meiri 
skilningur en áður hjá Sjálfstfl. á þessum mál- 
um. Hv. 3. landsk. þm. sagði, að Sjálfstfl. hefði 
löngum gert raforkumálið að baráttumáli sínu. 
Hann talaði um tili. Jóns Þorlákssonar 1929, en 
næsti þáttur í þessu mikla baráttumáli gerist 
ekki fyrr en 1940, svo að flokkurinn hefur tekið 
sér 11 ára hvíld i baráttunni.

Jón Pálmason: Út af því, sem hv. síðasti ræðu- 
maður vék að tekjuafgangi ársins 1941, vil ég 
benda á, að ég ætlaðist til, að miðað yrði við 
1942, en það kemur til athugunar í n. Það er 
vafasamt, hvort 5 millj. kr. er óráðstafað 1941.

Það kom í ijós hjá tveimur þm. Framsfl., að 
þeir meta það nú meira að sýnast fyrir kjós- 
endum en að hafa mál fram. Það hefur ekki 
einasta komið fram í ræðum þeirra, heldur og 
í blöðum og á fundum, að þeir reyna að halda 
fram þeirri blekkingu, að Sjálfstfl. standi i vegi 
fyrir framkvæmd raforkumálsins í sveitunum. 
Þetta er sprottið af ágreiningi milli flokkanna

um tekjuöflun til raforkusjóðs, þvi að hvergi hef- 
ur bólað á andstöðu gegn raforkumálum sveit- 
anna. Hitt er sitt hvað, hvaða leið er farin til 
framkvæmda. Það er alveg rétt, að meiri hl. 
Sjálfstfl. og aðrir þingflokkar hafa verið andvigir 
því að leggja skatt á þau skuldugu fyrirtæki, sem 
hafa staðið undir öðrum raforkuverum. Á þingi 
1940 var flutt frv. af nokkrum sjálfstæðismönn- 
um, sem hafði þá breyt. að geyma, að ríkissjóður 
einn stæði straum af þessu, og oft hefur það 
komið fram á þingi í meðferð þessa máls, að 
ekki hefur staðið á Sjálfstfl. né Alþfl. að koma 
málinu fram.

Hv. þm. V.-Sk. (SvbH) var að tala um ósam- 
ræmi i orðum og gerðum okkar sjálfstæðis- 
manna, en það er ekki rétt hjá þessum hv. þm. 
Mér finnst mjög eðlilegt, að ríkisstj. standi 
straum af þessum útgjöldum og hið opinbera 
leggi til þessa máls eftir föngum. É'g tel óþarft 
að bíða eftir, að mþn. verði kosin til þess að 
fjalia um þetta mál og fundinn verði tekjustofn 
til þess að hrinda því í framkvæmd, vegna þess 
að sá stofn er fyrir hendi, sem sé almennur 
tckjustofn, sem ríkið leggur til. Að vísu kostar 
það ekkert smáræði að koma rafmagni á alla 
bæi í sveitum. Það skiptir án efa hundruðum 
milijóna, en ætlunin er, að þetta verði fram- 
kvæmt smátt og smátt, en ekki allt i einu. — 
Ég vænti þess, að þeir menn, sem meira leggja 
upp úr bliðmælgi við kjósendurna en fram- 
kvæmdum, fylgi máli þessu afdráttarlaust nú á 
Alþingi.

Helgi Jónasson: Það kom mér mjög á óvart, 
er ég lieyrði, hversu mjög raddir sjálfstæðis- 
manna hafa breytzt i þessu máli, og er það að 
vissu leyti ánægjulegt. Þessir menn, sem ávallt 
hafa spornað fæti við öllum framkvæmdum i 
rafmagnsmálum sveitanna, koma nú allt i einu 
fram með frv., sem fer í þá átt að hefjast hið 
bráðasta handa í bessum efnum. Er nú hægt að 
taka þessa menn alvarlega eftir að hafa litið um 
öxl og séð, hvernig saga þeirra hefur verið á und- 
anförnum árum í þessum málum? Ég efast mjög 
um alvöruna, sem að baki liggur.

í frv. er farið fram á, að stofnaður verði raf- 
orkusjóður og ríkissjóður greiði til hans 5 millj. 
kr. af tekjuafgangi ársins 1941 og 500 þús. kr. á 
ári. S. 1. ár stóð til að gera þetta, en þá lögðu 
stjálfstæðismenn á móti því, og nú er það upp- 
lýst af einum fim. frv., að fé muni ekki vera 
fyrir hendi, svo að ég fer að efast um, að mikil 
alvara sé á bak við, þegar einn flm. telur, að 
það, sem gera á samkv. frv., sé ekki fyrir hendi.

Sjálfstæðisinenn eru ávailt að tala um að afla 
rikissjóði tekna, en það eru aðeins orðin tóm, og 
er þetta ekki annað en gamla sagan hjá þessum 
flokki, gerð í þeim tilgangi, að slá ryki i augu 
almennings, en ég vcit, að allir viti bornir menn 
sjá í gegnum þetta. — Það er langt frá þvi, að 
þessi flokkur hafi reynt að auka tekjur ríkis- 
sjóðs undanfarið, t. d. um daginn, þegar verið 
var að ræða um lækkun á verði síldarmjöls til 
bænda, þá hafði verið fundinn nýr skattur til 
þess að afla rikissjóði tekna í því skyni, og er 
það gott og blessað. En hvað skeður? Mótmæli 
höfðu borizt frá allmörgum vegna þessa nýja
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skatts, og nú mun eiga að hverfa frá honum að 
miklu leyti. Hvernig er hægt að búast við, að 
tekjur ríkissjóðs aukist, ef skattar, sem á að 
framkvæma, eru afnumdir, um leið og einhverj- 
ar mótbárur koma í ljós?

Ég mun ekki fjölyrða frekar um þetta að sinni, 
en býst við af öllu, að lítil alvara fylgi þessu 
frv. Því hefur verið lýst yfir af hæstv. forsrh., 
að Alþ. þurfi að ljúka störfum fyrir ágústlok, 
og nú er þetta frv. hér til 1. umr. og á eftir að 
fara til n. og þar fram eftir götunum. Allt bendir 
þess vegna til, að það verði svæft að þessu sinni.

Gunnar Thoroddsen: Þetta frv., sem hér er 
komið fram, er um að hrinda í framkvæmd einu 
mesta nauðsynjamáli þjóðarinnar. Maður skyldi 
þvi ætla, að framsóknarmenn tækju þessu frv. 
vel, en í stað þess að taka vinsamlega í hina út- 
réttu hönd, þá snúast þeir öndverðir gegn mál- 
inu, og hv. þm. V.-Sk. (SvbH) rís hér upp, ekki 
til þess að þakka þetta, heldur til þess að koma 
af stað illdeilum, og það sýnir innræti þessa 
hv. þm.

Ég mun ekki ræða þetta frv. mikið, því að þess 
gerist ekki þörf, þar eð fyrir þvi hefur verið 
gerð grein af öðrum hér á undan, en vil aðeins 
hrekja orð þeirra framsóknarmanna, sem hér 
hafa talað, en þeir sögðu, að Sjálf'stfl. hafi allt- 
af beitt sér gegn raforkumálum sveitanna. Á Alþ. 
árið 1929 bar Jón Þorláksson fram frv., sem fór 
í líka átt og frv. það, er hér liggur fyrir. I þessu 
frv. voru tvö aðalatriði. Annað var það að stofna 
til verkfræðilegra rannsókna á raflýsingu sveit- 
anna, og hitt var, að þegar þetta yrði fram- 
kvæmt, skyldi það styrkt úr ríkissjóði. Strax 
komu fram raddir frá framsóknarmönnum, sem 
andmæltu þessu frv., sögðu að þessar fram- 
kvæmdir yrðu óbærilega dýrar o. s. frv. — Auð- 
vitað var þetta frv. hugsað líkt og með vega- og 
símalagningar, að framkvæma þetta smátt og 
smátt, en ekki allt í einu. Til þess að sýna hug 
framsóknarmanna i þessu máli þá, vil ég með 
leyfi hæstv. forseta lesa upp nokkur ummæli 
þeirra. — Jónas Jónsson, þáv. dómsmrh., segir 
svo í einni ræðu sinni, er hann flutti við umr. 
þessa máls: „Nú má gera ráð fyrir, og það er 
hér um bil víst, ef byrjað yrði á þessum fram- 
kvæmdum, að þá mundu drífa að umsóknir úr 
öllum áttum, allir mundu vilja verða þeirra 
hlunninda aðnjótandi, setn frv. er ætlað að veita.“ 
Og á öðrum stað farast honurn orð á þessa leið: 
„Hér er því í raun og veru ekki um annað en 
þjóðnýtingu að ræða, og hún svo viðtæk, að 
stærri þjóðnýtingartill. hefur aldrei verið borin 
fram af sjálfum sósíalistum, þvi að hér er farið 
fram á að setja allan þjóðarauðinn í þessar 
framkvæmdir.“

Þannig töluðu framsóknarmenn þá. Og hver 
var svo afgreiðsla þeirra á þessu frv.? Þeir af- 
greiddu það með rökstuddri dagskrá, sem hljóð- 
aði svo: „í því trausti, að ríkisstj., eftir ástæðum, 
útvegi þeim héruðum, er þess óska, hæfa menn 
til að rannsaka skilyrði fyrir sameiginlegri raf- 
orkuveitu, með þeim skilyrðum, að ríkið og hlut- 
aðeigandi héruð kosti rannsóknina að helmingi 
hvort, tekur deildin fyrir næsta mál á dagskrá." 
Með öðrum orðum, þegar frv. var fram borið

um undirbúning á raforku til sveita, þá svara 
framsóknarmenn þvi með þvi að vísa því frá. Ég 
bygg, að þetta nægi til að sýna þeirra fortið í 
málinu.

Það var spurt að því hér áðan af' einum hv. 
þm. Framsfl, hvernig stæði á því, að Sjálfstíl. 
hefði legið á þessu máli siðan 1929. Því er fljót- 
svarað. Fyrir atbeina framsóknarmanna var mál- 
inu vísað til ríkisstj. til athugunar, og á þeim 
árum var einmitt framsóknarstj. við völd, og 
hefði hún þvi átt að athuga málið eins og henni 
var falið. Það er þess vegna engum öðrum en 
framsóknarmönnum að kenna, að málið hefur 
legið svona lengi niðri, eða í rúm 13 ár. — Hv. 
þin. V.-Sk. sagði, að á þeim árum hefði ríkissjóð- 
ur ekki getað lagt fé til þessara framkvæmda, en 
sannleikurinn er sá, að á þessum árum var hið 
mesta góðæri og ríkissjóður vel stæður. Ég vil 
að lokum minna á eitt atriði, sem einnig sýnir 
mjög vel allan hug framsóknarmanna. Árið 1931 
á Alþ., þegar Alþfl. og Sjálfstfl. höfðu komið sér 
saman um byggingu Sogsvirkjunarinnar, sem eigi 
skyldi aðeins verða fyrir Rvík, heldur einnig 
fyrir Suðurlandsundirlendið, þá færði Framsfl. 
það fram sem eina höfuðástæðu fyrir þingrofi 
að koma í veg fyrir, að þetta frv. næði fram að 
ganga. Allt það ,sem ég hef talið upp, og margt 
fleira, sem ég tel ekki ástæðu til að minnast á, 
sýnir, að Framsfl. hefur alltaf verið á móti 
framkvæmdum í þessu máli.

Ég vil svo að lokum minna hv. þm. V.-Sk., 
þennan æruverðuga klerk, á, að hann ætti í 
framtiðinni að temja sér meira boðorð sann- 
leikans en hann hefur gert undanfarið.

Sveinbjörn Högnason: Hv. 11. landsk. (GTh) 
heldur, að hann geti áminnt aðra um að segja 
sannleikann, og vitanlega ætti sá kostur að fylgja 
þeim manni, sem öðrum fremur er falið það 
ábyrgðarmikla starf í æðstu menntastofnun þjóð- 
arinnar að kenna ungum mönnum að fara með 
rétt mál. Ég held nú samt, að þessi hv. þm. ætti 
sjálfur að temja sér sannleikann i stað þess að 
áminna aðra um það, því að ég get ekki hugsað 
mér, að maður í hans stöðu fari verr með sann- 
leikann en hann gerði i síðustu ræðu sinni. — 
Hann sagði, að Alþ. hafi verið rofið árið 1931, til 
þess að Sogsvirkjunin kæmist ekki í framkvæmd. 
Sannleikurinn er sá, að Sogsvirkjunin var fram- 
kvæmd fyrst og fremst með stuðningi Framsfl. 
Þetta virðist vera aukaatriði fyrir þennan hv. 
þm., sem er alltaf með fullyrðingar og skeytir 
ekki um, þótt þær séu allar eintómt fleipur. 
Ég á hágt með að skilja, að það þurfi prófessor 
í lögum til þess að skilja þetta, því að 10 ára 
börnum er þetta auðskilið mál. Ég hygg, að ég 
þurfi ekki frekar að rekja meðferð þessa hv. þm. 
á sannleikanum. E. t. v. segir hann í næstu ræðu 
sinni, að það sé allt fyrir atbeina sjálfstæðis- 
manna, að hitaveita sé nú að komast á í Rvík, 
og ég er alveg viss um, að hann segir þetta. En 
hvað er hið rétta í því máli? Það, að hitaveit- 
an væri komin fyrir löngu, ef aðrir hefðu ráðið 
en sjálfstæðismenn.

Hv. 11. landsk. áfellist rikisstj. fyrir það, að 
hún skyldi ekki hafa látið fara fram rannsóknir 
á raforku sveitanna samkv. frv. Jóns Þorláks-
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sonar. En það er vitað mál, að rannsóknir hafa 
víða verið framkvæmdar. Affur á móti hefur 
Sjálfstfl. alltaf verið þrándur i götu allra fram- 
kvæmda i þá átt.

Hv. 11. landsk. og hv. þm. A.-Húnv. sögðu, að 
ég hefði risið hér upp áðan ekki til þess að þakka 
þetta frv., heldur verið að koma af stað illdeil- 
um, en eitt af því fyrsta, sem ég sagði, var að 
þakka þessa miklu hugarfarsbreytingu, sem orð- 
in væri hjá Sjálfstfl. Þvi næst sagði ég sögu 
þessa flokks á undanförnum árum, og það hefur 
þeim líklega mislikað, enda er sú saga ekki sem 
fegurst. En ég vil alltaf', að hver saga sé sögð 
eins og hún er.

Hv. þm. A.-Húnv. sagði, að þetta mál hefði 
orðið svo seint fyrir á síðasta Alþ., að það hefði 
ekki gefizt nógur tími til þess að ræða það i 
Ed. Sannleikurinn er sá, að frv. var svæft í Ed. 
í n., þar sem formaðurinn var sjálfstæðismaður, 
og það er alkunna, að sjálfstæðismenn nota Ed. 
oftast til þess að svæfa mál. Það er gott fyrir þá 
n., sem fær þetta mál til meðferðar, að rannsaka 
sögu þess undanfarin ár, og ég hygg, að eftir 
umr. hér i dag verði hv. nm. ljóst, hvaða leiðir 
séu heppilegastar.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 21 shlj. atkv., að við- 

höfðu nafnakalli, og sögðu 
já: BÁ, BFB, EystJ, FJ, GG, GTh, HelgJ, IngJ,

JakM, JPálm, JörB, PHall, PÞ, PHann, PO, 
SB, SEH, SÞ, SkG, SvbH, EmJ.

PZ greiddi ekki atkv.
11 þm. (BjBj, EOl, GÞ, GSv, íslH, ÓTh, SigfS, 

SK, StJSt, ÁkJ, ÁÁ) fjarstaddir.
Frv. vísað til fjhn. með 20 shlj. atkv.

Á 14. og 15. fundi í Nd., 25. og 26. ágúst, var 
frv. tekið til 2. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 16. fundi i Nd., 27. ágúst, var frv. enn tekið 

til 2. umr. (A. 25, n. 106, 107).

Frsm. (Jón Pálmason): Ég hef nú ekki miklu 
við það að bæta fyrir hönd fjhn., sem fram er 
tekið í nál. hennar á þskj. 106. N. hefur orðið 
sammála um það að mæla með því, að frv. verði 
samþ. með verulegum breyt. Nm. komust að 
þeirri niðurstöðu eftir að hafa rætt um þetta 
stórmál, að það væri á þvi svo mikil þörf' að 
leggja fram fé í þessu skyni nú á þessum verð- 
hækkunartíma, að hún leggur einróma til, ao 
framlag til þessa málefnis af tekjuafgangi ár- 
anna 1941 og 1942 verði hækkað um helming eða 
upp í 10 millj. kr.

Tveir hv. nm, fulltrúar Framsfl., leggja á það 
nokkra áherzlu, að ekki verði slegið neinu föstu 
um það nú, hvernig varið verði þcssum sjóði til 
styrktar raforkuveitum landsins. Við hinir nm. 
leggjum ekki sérstaka áherzlu á það, að þessu 
sé slegið föstu nú, vegna þess að á næstu þing- 
um hljóti að verða sett um það einhver frekari 
ákvæði, hvernig farið verði með þessi raforku- 
mál. En til sönnunar því, að hér sé ekki mjög 
freklega í sakirnar farið, þó að n. hafi hækkað 
þessa upphæð svo verulega sem raun er á, má

geta þess, að fyrir Alþ. liggja nú beiðnir um á- 
byrgðarheimildir til raforkuframkvæmda, sem 
nema milli 20 og 30 millj. kr. og er þar ekki 
höggvið niður á nema tiltölulega fáum stöðum, 
þar sem þörfin er rík í þessu efni.

Ég vænti þess, að hv. þd. geti orðið um það 
sammála að samþykkja þessar brtt. fjhn. og að 
því búnu vísi frv. áfram til 3. umr., svo að það 
geti orðið samþ., áður en þessu þingi lýkur.

Sigurður Kristjánsson: Hv. þdm. hafa sjálfsagt 
veitt því athygli, að ég hef skrifað undir þetta 
nál. með fyrirvara, og ég skal leyfa mér að gera 
grein fyrir þeim fyrirvara hér. Það er óþarfi að 
fara langt út í þetta mál. Það er gamalt mál 
þetta raforkuveitumál og hefur að sönnu verið 
nokkurt deilumál. En þó virðist það hafa haft 
fylgi þingsins að gera ráðstafanir til þess, að 
ríkið styrkti rafveitur, annaðhvort með lánum 
eða styrkjum eða hvoru tveggja, eða í öðru lagi 
ábyrgðum, þar sem sérstakir örðugleikar eru á 
því, að væntanlegir neytendur rafmagnsins geti 
af eigin rammleik risið undir framkvæmdum. Nú 
má kannske segja, að hv. þm. og þingflokkar hafi 
ekki haft jafnan áhuga á þessu máli. En út i það 
skal ég ekki fara að svo stöddu. En út í hitt vil ég 
fara, að þegar þetta mál kom fram, þá þótti það 
að sjálfsögðu bera vott um nokkurn stórhug i 
þessum málum. Og bæði mér og öðrum var það 
gleðiefni, að þessir ungu hv. þm., sem eru flm. 
þess, skyldu sérstaklega vilja leggja rækt við 
þessi mál. Hitt er svo annað, að það eru fleiri 
hliðar á málinu, og þar á meðal fjárhagslega 
hliðin. Og það er ekki neinum vafa bundið, að 
þegar miðað er við framlög rikisins til arinarra 
nauðsynjamála, þá er það mjög myndarlega og 
jafnvel djarf'lega af stað farið að ætla að krefj- 
ast 5 millj. kr. af eins árs tekjum ríkissjóðs til 
þessara mála og svo alveg um ótakmarkaðan 
tíma % millj. kr. á ári.

Það cr tvennt, sem kemur til greina i þessu 
sambandi, hve mikil er þörfin, og svo hitt, hve 
mikil er getan. Og það þýðir ekki fyrir menn 
að vera að leika neinn skrípaleik í svona málum. 
Hversu mikil nauðsyn sem er ó framkvæmdun- 
um, verða þær að vera sniðnar við getu þess, 
sem á að framkvæma. Það er miklu betra að 
halda sér við jörðina heldur en að verða að 
skopi fyrir að hafa byggt loftkastala i svona 
málum. Það verður að ætla þessum sjóði þann 
tíma, sem fjárhagsgctan hcimtar, ef hann á að 
verða að gagni.

Nú mundi ég hafa viljað fylgja þessu frv. að 
því einu tilskildu, að fjárframlagi ríkissjóðs 
yrði skipt á fleiri ár heldur en þar er gert ráð 
fyrir. Og jafnvel þótt framlagið yrði hækkað lít- 
ils háttar, þá væri því ætlað að dreifast á fleiri 
ár. En hér var ekki unnt að koma því að, að 
menn yfirveguðu málið. Það byrjaði uppboð í 
þessu efni, sem ég gat ekki tekið þátt í. Ég vil 
ekki taka þátt í neinum skripaleik um þetta mál. 
Þegar hv. þm. sögðust vilja taka 5 millj. kr. af 
tekjuafgangi ársins 1941 til þessara mála, þá 
sögðu framsóknarmenn: „5 millj.! Hvað er það? 
Við viljum auðvitað ekki, að minna verði lagt 
fram en 10 millj. kr.“ Ef sjálfstæðismenn hefðu 
sagt fyrst 10 millj., þá hefðu framsóknarmenn
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sagt: „Hvað eru 10 milljónir? Við viljum hafa 
það 20 milljónir." Þetta liggur því alveg í lausu 
lofti samkv. nál., og til sönnunar þvi vil ég 
minna á, hverju búið er að ráðstafa af tekju- 
afgangi ársins 1941, en hann var um 17 millj. kr. 
Af honum er búið að ákveða, að til framkvæmda- 
sjóðs verði varið 8 millj. kr. Svo hafa verið 
horgaðar 4 millj. kr. af tekjuafgangi þessa sama 
árs upp í lausaskuldir. Þá hefur verið ráðstafað 
til fóðurmjölskaupa % millj. kr., sem hefur orðið 
þó nokkuð meira. Þá hafa verið greiddar skuldir 
ríkissjóðs við héraðsskólana, % millj. kr. Það 
stendur til að borga landsvæði í sambandi við 
flugvöllinn og hús o. fl., sem bæta verður vegna 
flugvallargerðar, % millj. kr. af þessum sama 
tekjuafgangi ársins 1941. Það liggja hér fyrir till. 
um að verja til byggingarstyrks fyrir fiskiskip 2 
millj. kr., sem ekki mun þykja ósanngjarnt, af 
því að þessi tekjuafgangur mun allur vera kom- 
inn frá sjávarútveginum. Enn fremur stendur til 
og var á síðasta Alþ. frammi till. um það, að 
stofnfé fiskveiðasjóðs væri 2 millj. kr. Og svo 
kemur raforkusjóðurinn með 10 millj. kr. Af 
þessUm rúml. 17 millj. kr. tekjuafgangi ársins 
1941 er þá verið að ráðstafa 27% millj. kr. Ég 
held nú, hversu sem hv. þm. kunna að vera stór- 
huga í þessu máli og blekktir af áhuga fyrir 
kosningar, þá hljóti þeir að sansast á það, að það 
verði ekki litið á það sem alvöru, ef menn halda 
svona löguðu fram. Ég vil ekki taka þátt í þeirra 
uppboði, og þess vegna skrifaði ég undir nál. 
með fyrirvara.

Ég vil, að raforkusjóði sé ætlað fé eftir þörf- 
um. En ég vil, að greiðslur ríkissjóðs til þess 
málefnis séu miðaðar við það timabil, að vissa 
sé nokkurn veginn fyrir því, að rikissjóður geti 
innt þær greiðslur af hendi. Nú hef ég ekki gert 
brtt. við frv. Ég mun greiða atkv. með frv. við 
þessa umr., eins og það kom frá hv. flm. En að 
likindum mun ég svo, — af þvi að það verður 
sjálfsagt tækifæri til þess við 3. umr. eða síðar, 
ef frv. kemst ekki gegnum þetta þing —, gera 
brtt. um að dreifa þessum greiðslum ríkissjóðs 
á fleiri ár heldur en gert er ráð fyrir í frv.

Eysteinn Jónsson: Mér virðist vera viðeigandi, 
að það komi fram örstutt skýrsla um afstöðu 
okkar hv. þm. Árn. (PHall) í fjhn. til þessa máls. 
Það er nú, eins og hv. þdm. er kunnugt, þannig, 
að af Framsfl. hálfu er á þessu þingi flutt þáltill. 
um raforkumálin. Þar er að vissu leyti tekin upp 
ný stefna í þeim málum, sem er fólgin í því, að 
Alþ. setji sér það markmið að koma raforkumál- 
unum þannig fyrir, að fólkið, sem býr í sveitinni, 
geti notið raforkunnar fyrir sama verð og það 
fólk, sem i þéttbýlinu býr. Þetta er sú megin- 
stefna, sem mörkuð er með þeirri þáltill. Okkur 
dylst ekki, að til þess að geta komið slíku i 
kring, þarf mikinn undirbúning, langan tima og 
mikið fjármagn. Jafnframt virðist okkur ljóst, 
að ef ekki verður hægt að koma þvi svo fyrir, 
að fólkið um hinar dreifðu landsbyggðir hafi 
við nokkuð svipuð kjör að búa i þessu efni sem 
öðrum eins og fólkið i þéttbýlinu, þá muni þró- 
unin áframhaldandi verða sú, að fólkið leiti til 
þéttbýlisins. En það er okkar álit og fleiri, að sú 
þróun sé ákaf'lega óæskileg fyrir landið. í þess-

ari þáltill., sem við höfum flutt, er þá í samræmi 
við þessa skoðun, að til þess þurfi mikið fjár- 
magn, lagt til, að sérstök mþn. verði skipuð til 
þess að gera till. um það, hvernig þessa fjár 
skuli aflað. Við gerum varla ráð fyrir, að þetta 
mál verði leyst með öðru móti heldur en því, að 
einhverjir sérstakir tekjustofnar verði lögleiddir 
málefninu til stuðnings til frambúðar. Og það 
var ætlun okkar, að þessi n. rannsakaði nánar 
möguleika á framkvæmdum í þessu efni og gerði 
till. um tekjuöflun til þess að standast kostnað- 
inn. Nú hefur þessi þáltill. enn ekki verið tekin 
til umr. hér á hæstv. Alþ., hvernig sem á þvi 
stendur, því að margt óþarfara hefur verið gert 
á þinginu heldur en að ræða hana, enda þótt allir 
hv. þm. mundu vera sammála um það, sem þar 
er sagt. Þessi þáltill. hefur alls ekki verið tekin 
á dagskrá og því ekki til umr. Nú hefur hins 
vegar verið flutt hér frv. það, sem hér liggur 
fyrir, og er í því gert ráð fyrir að stofna raf- 
orkusjóð með 5 millj. kr. stofntillagi af tekjuaf- 
gangi ársins 1941 og svo 500 þús. kr. tillagi á ári 
framvegis. Því fer fjarri, að það sé nokkuð at- 
hugavert við það, að nú á þessu þingi séu ákveðin 
byrjunarframlög í þennan raforkusjóð af þvi fé, 
sem nú er fyrir hendi eða kemur inn af þeim 
tekjustofnum, sem nú hafa verið ákveðnir i frv. 
Það má Ijúka þvi hlutverki á þessu þingi, ef 
mönnum sýnist, og fer ekki illa á því. Þess vegna 
höfum við, hv. 2. þm. Árn. og ég, lagt til, að frv. 
þctta verði afgreitt nú. Þetta álítum við byrjun- 
arskref í málinu, en að svo þurfi að taka málið 
til rannsóknar samkv. því, sem við leggjum til í 
þáltill. Og það er eftir sem áður skoðun okkar, 
að þessar 5 millj. kr. eða 10 millj. kr., ef brtt. n. 
verður samþ., sé byrjunarráðstöfun i málinu 
fjármálalega, en að það verði að skipa málinu á 
einhvern varanlegan hátt til frambúðar. Það er 
skoðun okkar, að ef þetta þing tekur sér fyrir 
hendur að ákveða, hve mikið af tekjum ársins 
1941 skuli tekið til þess að leggja í þennan sjóð, 
þá liggi beinast við, að menn láti í ljós álit sitt 
um það, hve mikið eigi að taka til þessa sjóðs af 
tekjum þessa yfirstandandi árs. Ef miðað er við 
það, hve verkefnið er stórkostlegt, virðist okkur, 
að það ætti ekki að vaxa mönnum í augum, þó að 
10 millj. kr. af tekjuafgangi áranna 1941 og 1942 
samtals væru lagðar til hliðar í þessu skyni. Og 
ég skil satt að segja ekki, hvað vakir fyrir hv. 
3. landsk. (SK), þegar hann lætur sér það um 
munn fara, að hann geti ekki tekið þær till. al- 
varlega og honum sýnist þær svo fjarri öllu 
lagi, og að ekki sé cðlilegt að gera slíkar till. 
miðað við það, sem lagt sé til annarra hluta af 
tekjuafgangi ársins 1941. Það blandast engum 
hugur um það, að það kostar tugi milljóna og 
sjálfsagt meira að skipa raforkumálunum þannig, 
sem telja megi viðunandi til frambúðar í land- 
inu. Og á tveimur undanförnum árum hafa lands- 
menn safnað innieignum erlendis, sem eru um 
230 millj. kr., og rikissjóður hefur tekjuafgang, 
sem nemur milli 17 og 18 millj. kr., frá árinu 
1941. Og svo framarlega sem sukkið verður ekki 
fram úr hófi, verður tekjuafgangur þessa yfir- 
standandi árs mikill. Mér þykir þvi ekki mikið, 
þó að Alþ. legði á þessum tveimur árum fram um 
10 millj. kr. til þess að standa undir framkvæmd
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raforkumálanna í landinu. Og þá ber einnig að 
gæta þess alveg sérstaklega, að ef við litum t. 
d. á atvinnuvegi landsmanna, sjávarútveginn og 
landbúnaðinn, þá vitum við, að þeir, sem stunda 
sjávarútveg, safna nú miklum sjóðum til þess 
að standa undir endurnýjun fTamleiðslutækj- 
anna við sjávarsíðuna, enda er gert ráð fyrir því 
af Alþ. að hlaupa þar ríflega undir baggann, þeg- 
ar að því kemur. En söfnun fjár í sveitum lands- 
ins er ekkert i líkingu við það, sem er við sjáv- 
arsíðuna. En það er rétt að bera saman þörfina 
við sjávarsíðuna á stækkun bátaflotans og nýj- 
um verksmiðjum og því, sem á að framkvæma í 
þeim efnum eftir styrjöldina annars vegar, og 
hins vegar þörf sveitanna fyrir raforkuveitur 
og hvers konar framkvæmdir, sem þar á að gera 
eftir styrjöldina. Mér finnst þvi sama, hvernig á 
þetta mál er Iitið, það muni alitaf koma i ljós, 
að ef Alþ. tekur sér fyrir hendur að ákveða 
framlög ríkissjóðs á þessum árum til þessara 
framkvæmda, þá megi þau ekki vera minni en 
10 millj. kr. á þessum tveimur árum samtals sem 
byrjunarframlög til þessara framkvæmda. Og ég 
skil satt að segja ekki hugsunarhátt þeirra hv. 
þm., sem leyfa sér að halda því fram, að slikar 
till. geti ekki verið fluttar i alvöru, þegar þetta 
er borið saman við annað, sem gerist i landinu. 
Og heldur finnst mér kaldranalegar kveðjur, sem 
flokksbræður hv. 3. landsk. (SK) fá hjá lionum, 
þegar hann er með skæting í þeirra garð, þvi að 
þetta hittir þá eigi síður en okkur, sem höfum 
lagt til, að fjárframlögin verði aukin. Því að hv. 
flm. frv. gera ráð fyrir, að þessar 5 millj. kr. 
verði teknar af tekjuafgangi ársins 1941, en við 
gerum ráð fyrir, að þessar 10 millj. kr. verði 
teknar af tekjuafgangi áranna 1941 og 1942.

Annars vil ég benda á það í þessu sambandi, 
að mér finnst það ákaflega ánægjuleg stefnu- 
breyting, sem hefur átt sér stað hjá sjálfstæðis- 
mönnum, ekki aðeins í rafveitumálunum, heldur 
líka stefnubreyting, sem kemur fram i því, að 
þeir skuli nú vera tilleiðanlegir til þess að leggja 
fé til hliðar á þennan hátt. Þvi að á síðasta þingi 
var hér frammi frv. um framkvæmdasjóð ríkis- 
ins, þar sem lagt var til, að % af tekjuafgangi 
stríðsgróðaáranna væru lagðir til hliðar til hvers 
konar framkvæmda eftir striðið, til þess að 
styrkja rafveitur, koma upp nýbýlum, endur- 
nýja flotann og til fleiri framkvæmda, sem þörf 
er að styðja. Þá risu sjálfstæðismenn öndverðir 
gegn þessu frv., og töldu þeir undarlegt að skipta 
rikissjóði þannig niður í deildir eða setja hann 
i margar skúffur, eins og þeir orðuðu það þá, 
þannig að úr þessari skúffunni ætti að taka til 
þessara framkvæmda og úr hinni til annarra o. 
s. frv. Þvi var tekið af engum skilningi né vin- 
semd af' Sjálfstfl. þá. En það er ánægjulegt, að 
þeir hafa nú séð, að andstaða þeirra gegn þessu 
máli, sem er mjög vinsælt í landinu, var órök- 
studd og að ófyrirsynju. Það er gleðilegt, að 
þeir hafa nú skipt um stefnu og vilja vera með 
því að leggja þarna til hliðar fé til þess að 
styrkja rafveitur. Það er nú af, sem áður var, 
þegar þvi voru valin hæðiyrði að leggja þannig 
fé til hliðar.

Hv. 3. landsk. gagnrýnir það, er hann segir, að 
hér sé verið að ráðstafa fé, sem ekki sé fyrir

Alþt. 1942. B. (60. löggjafarþing).

hendi, að mér skilst. Ég gat ekki skilið ræðu liaus 
öðruvísi. Hann rökstuddi það með þvi, að það 
væri búið að samþykkja I. um framkvæmdasjóð 
o. fl., þar sem gert væri ráð fyrir, hvernig ætti 
að verja tekjuafgangi ársins 1941. Og svo hafa 
komið fram till., sagði hann, um að ráðstafa 
af þessum tekjuafgangi fé á ýmsan hátt, sem 
hann til tók. Það er alvcg út i hött hjá þessum 
hv. þm., þegar hann telur till., sem ekki er búið 
að samþykkja, með því, sem þegar er búið að 
samþykkja. Þess ber enn fremur að gæta, að sá 
varnagli er sleginn í till. n., að ef % hlutar 
tekjuafgangs áranna 1941 og 1942 nema ekki 
liinni tilteknu upphæð, þá skuli það, sem á vant- 
ar, lagt fram úr framkvæmdasjóði rikisins, og er 
það í fullu samræmi við það, að það er ætlazt 
til þess í alvöru, að þessar 10 millj. kr. verði 
lagðar til hliðar til raforkumálanna, og líka i 
samræmi við þann upphaflega tilgang með stofn- 
un framkvæmdasjóðs, þar sem til þess var ætlazt, 
að hluta af honum væri varið til raforkumála, ef 
Alb. svo sýndist.

Aftur á móti sé ég, að það hefur hent einn af 
meðflm. frv. að leggja til, að varið verði hærri 
upphæð af tekjuafgangi ársins 1941 heldur 'en 
fyrir hendi er, þvi að sá hv. þm. flytur þáltill. 
um það að verja 2 millj. kr. af þeim tekjuaf- 
gangi til þess að styðja útgerðina með sérstök- 
um hætti. En ég hygg sönnu næst, að ef heimild- 
ir dýrtiðarl. væru notaðar, gildandi fyrir árið 
1941, þá sé ekki fé fyrir hendi til þessa. Og af 
þvi að þessi hv. þm. flytur þessa till. með hv. 3. 
landsk. þm. (SK), held ég, að hv. 3. landsk. ætti 
að vara hann við heldur en að vera með þennari 
skæting, sem hann cr með nú gagnvart okkur 
framsóknarmönnum.

Aðalatriðið er, að þessar brtt. fjhn. gætu orðið 
samþ. og málið þannig afgr. Og ég vil sérstak- 
lega biðja þá menn, sem finnst 10 millj. kr. mikil 
upphæð fyrir ríkissjóð að greiða á 2 árum, að 
athuga það, sem er að gerast nú á þessum síð- 
asta tima i fjármálum og atvinnumálum, og 
einnig að bera þessa upphæð annars vegar sam- 
an við þær gífurlegu innistæður, sem þjóðin 
cignast nú, og þær upphæðir, sem ríkissjóður 
hefur yfir að ráða, og tekjuafgang þann, sem 
hann mun hafa, og hins vegar við þann geysi- 
lega kostnað, sem hlýtur að verða við fram- 
kvæmd raforkumálsins, eins og það vakir fyrir 
okkur nú hér á hæstv. Alþ.

Ingólfur Jónsson: Hv. 1. þm. S.-M. (EystJ) og 
hv. þm. A.-Húnv. (JPálm) hafa nú gert grein 
fyrir þeim brtt., sem hv. fjhn. hefur gert i sam- 
bandi við þetta frv. á þskj. 25.

Þegar við sjálfstæðismenn fluttum þetta frv. 
um raforkusjóð, þá gerðum við ráð fyrir, að það 
mundi veitast erfitt að fá samþykki hæstv. Alþ. 
fyrir hærri upphæð en 5 millj. kr. til þessara 
mála nú. Og hafði ég einkanlega ástæðu til að 
halda, að erfitt mundi vcrða að fá slíkt samþ., 
vegna þess að ég skrifaði á siðasta ári grein um 
raforkumál sveitanna og lagði til, að lagðar yrðu 
fram a. m. k. 5 millj. kr. af tekjuafgangi rikis- 
sjóðs á árinu 1941 til raforkumálanna. En ég 
hafði heyrt, að framsóknarmenn álitu, að hér 
væri farið fram á svo mikið fé til þeirra hluta,

26
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að aðeins væri um kosningabombu að ræða hjá 
mér. Þess vegna hugði ég ekki fært að fara fram 
á hærri upphæð heldur en i frv. er gert ráð fyrir. 
En ég fagna því, að skilningur manna er nú 
orðinn meiri á nauðsyn þessa máls heldur en þá 
var. Og ég fagna því, að hv. framsóknarmenn 
hafa farið að hugsa um þessi mál af meiri stór- 
hug heldur en komið hefur fram á undanförnum 
árum.

í frv. okkar á þskj. 25 er gert ráð fyrir, að 
ríkissjóður leggi í raforkusjóð af tekjum ársins 
1941 5 millj. kr. En í brtt. hv. fjhn. leggur n. til, 
að rikissjóður leggi fram samtals 10 millj. kr. 
til raforkusjóðs af tekjuafgangi áranna 1941 og 
1942. É'g verð að segja, að mér hefði þótt eðli- 
legra, að ekki hefði verið ráðstafað tekjuaf- 
gangi ársins 1942 fyrr en séð væri, hve mikill 
sá tekjuafgangur yrði, eða ekki fyrr en á þinginu 
í haust eða á vetrarþinginu 1943. En það má 
segja, að þar sem hv. fjhn. hefur slegið þann 
varnagla, að grípa megi til framkvæmdasjóðs, 
ef tekjuafgangur þessara tveggja ára ekki reynist 
nógur, þá sé hér ekki of djarft spor stigið, og 
þess vegna sé alveg tímabært að ákveða að taka 
af tckjuafgangi ársins 1942 til þessa á þann hátt, 
sem gert er ráð fyrir í brtt., enda þótt ekki sé 
enn ljóst, hver hann verður. Þess vegna get ég 
vel fellt mig við þessa brtt. Óska ég þess, að 
hæstv. Alþ. setji ekki fótinn fyrir þessar till., 
þar sem þær ganga enn lengra heldur en við 
liöfðum gert okkur vonir um, að hægt væri að 
fá samþ., en við höfðum óskað eftir að fá samþ. 
nú þegar.

Hv. fjhn. leggur til, að gerð verði á frv. sú 
breyt. að fella niður það ákvæði, að Búnaðarfé- 
lag fslands geri till. um reglugerð fyrir sjóðinn 
og að það annist stjórn sjóðsins. Má segja, að 
það sé ckki stór breyt., og vil ég ekki gera út af 
því neinn ágreining, sem gæti orðið málinu til 
tafar, þó að þessu yrði breytt. Enn fremur legg- 
ur n. til, að 4. gr. frv. verði felld niður, en í 
henni er ákvæði um, að styrkur úr raforkusjóði 
megi nema 25—50% af stofnkostnaði orkuvers 
eða orkuveítu og veita skuli þeim umsækjendum 
hlutfallslega mestan styrk, sem örðugasta hafa 
aðstöðu til að byggja orkuver eða orkuveitur. 
Saina er að segja um þessa brtt. n., að ég mun 
ekki gera hana að ágreiningsefni, sem gæti orð- 
ið málinu til tafar eða heft framgang þess á 
þessu þingi, en það er ætlun okkar flm. frv., að 
það nái fram að ganga á þessu þingi. Hins vegar 
verður maður að ætla, að Alþ. síðar meir hafi 
skilning til þess að ákveða, hvernig raforkumál- 
um sveitanna skuli skipað og hvernig skipun 
hinna ýmsu orkuvera skuli hagað, og sömulciðis, 
hvort raforkumálin verða tekin upp á þann veg, 
að ríkið byggi raforkuveitur eða rafstöðvar. Þetta 
verður að ákveða, eftir að rannsókn hefur fram 
farið.

En þáltill., sem liggur fyrir þessu þingi, frá 
nokkrum framsóknarmönnum um það að skipa 
hefnd til þess að athuga rafveitumálin, getur 
vitanlega samrýmzt þessu frv. okkar, en nægir 
ekki á neinn hátt út af fyrir sig, vegna þess að 
enda þótt það sé gott að skrifa greinar um góð 
mál og tala um það að skipa nefndir til að rann- 
saka þau, þá er það út af fyrir sig ekki nóg,

þegar til lengdar lætur, og fólkið ætlast til þess, 
að eitthvað sé gert i sambandi við slík skrif og 
slíkar nefndaskipanir. En ef þetta frv. verður að 
1. með þeim breyt., sem hv. fjhn. gerir till. um, 
þá er raforkusjóður stofnaður með 10 millj. kr. 
framlagi. Og þá er í fyrsta sinn í sögunni stig- 
ið stórt spor í áttina til þess, að raforkumálum 
sveitanna sé vel skipað í framtíðinni og að fé 
verði fyrir hendi til þess að koma þessu þjóð- 
þrifafyrirtæki á. En það er vitanlega aðal- 
atriðið frá sjónarmiði okkar flm. frv., en 
ekki hitt, í hvaða formi málið er samþ. á 
þessu stigi málsins. Ég geri ráð fyrir því, að 
enginn okkar flm. frv. geri þann ágreining út 
af brtt. liv. fjhn., að það verði frv. að falli. Og 
við viljum tefja umr. um málið sem minnst. Og 
ég hefði óskað eftir því, að þetta mál yrði afgr. 
með afbrigðum, til þess að hægt væri að koma 
þessu frv. gegnum 3. umr. í dag og skila þvi til 
hv. Ed., til þess að það mætti öruggt teljast, að 
það komist gegnum þingið og verði að 1., áður 
en þvi verður nú slitið. Það er sem sagt aðal- 
atriðið frá sjónarmiði okkar flm. frv., að fé verði 
lagt til hliðar, sem ekki verði notað til annars 
en til styrktar raforkuveitum i sveitum. Hitt 
verður aukaatriði frá hendi okkar sjálfstæðis- 
manna, hverjum það er að þakka, að þetta fé er 
tekið frá í þessu skyni, eða hvað einhverjir 
flokksmenn eða aðrir hv. þm. hafa sagt á undan- 
förnum þingum í sambandi við raforkumálin.

Ég var að lesa Timann í morgun. Var þar 
talað um þann mikla stórhug, sem framsóknar- 
mcnn hefðu sýnt í raforkumálum sveitanna á 
undanförnum árum, og þvi er að vísu fagnað, að 
einhver stefnubreyt. hafi orðið hjá Sjálfstfl. um 
það að vilja styðja raforkumál sveitanna. En 
það er gert ráð fyrir því í þessari grein, að þetta 
sé bara fyrir kosningarnar i haust, en eftir kosn- 
ingarnar muni sjálfstæðismenn sýna hið sanna 
innræti sitt. En það væri sannarlega þess vert 
að athuga þann mikla stórhug, sem framsóknar- 
menn stæra sig af að hafa sýnt á undanförnum 
árum i sambandi við raforkumál sveitanna. Má 
vera, að ég hafi tækifæri til þess siðar. Sjálfir 
vita þeir, að þeir hafa ekki verið stórhuga í þessu 
máli. Þeir vita, að fyrsta stóra sporið til þess að 
leggja fram fé til þessara mála er frv. okkar 
sjálfstæðismanna á þskj. 25, sem hér liggur fyrir.

Ég ætla ekki að Iengja umr. að þessu sinni, en 
ég óska þess, ef' hæstv. forseti sæi sér fært, að 
hann leiti afbrigða, til þess að þetta mál verði 
tekið til 3. umr. hér í hv. þd. i dag, svo að það 
mætti komast sem fyrst til hv. Ed. Ég geri ekki 
ágreining út af brtt. hv. fjhn. á þskj. 107 og 
óska þess, að smávegis ágreiningur verði ekki til 
þess að tefja þetta mál né hefta framgang þess 
á þessu þingi.

Eysteinn Jónsson: Ég hef tilefni til þess að 
segja örfá orð út af þvi, sem hv. 5 . landsk. þm. 
(IngJ) sagði nú. Hann segist ekki hafa viljað 
gera till. um stórfelldari fjárframlög i raforku- 
sjóðinn heldur en hann gerði með þessu frv., m. 
a. vegna þess að hann hefði heyrt því fleygt hjá 
framsóknarmönnum, að litið hefði verið á till. 
þær, sem hann gerði i raforkumálunum í blaði, 
sem kosningabombu, og að sá áhugi, sem hefði
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komið fram hjá honum í þeim blaðaskrifum, 
mundi standa í sambandi við kosningar. Og ég 
gat ekki betur skilið en að honum þætti þetta ill- 
girnislegt álit af hálfu Framsfl. og mjög ámælis- 
vert. En þessi hv. þm. er nýr hér á þingi, og má 
virða honum til vorkunnar, að hann þekkir ekki 
afstöðu sjálfstm. hér á þingi í þessari grein og 
öðrum greinum. En ég vil spyrja þennan hv. þm. 
að einu í þessu sambandi, hvort hann virði ekki 
okkur það til vorkunnar, þó að við álítum, að 
þessi áhugi hans standi eingöngu i sambandi 
við kosningarnar, sem eiga að fara fram i haust, 
þegar hann athugar það, að þegar hann skrifar 
ritgerð um að leggja fram 5 millj. kr. úr ríkis- 
sjóði til raforkumála, þá var það búið að gerast 
hér á Alþ. á siðasta þingi, að við fluttum frv. 
um framkvæmdasjóð ríkisins, þar sem gert var 
ráð fyrir að leggja til hliðar % hluta af tekju- 
afgangi rikissjóðs á árinu 1941 til þess að styrkja 
rafoukuveitur og til annarra nauðsynjamála, en 
það frv. mætti fullum fjandskap sjálfstæðis- 
manna. Getur þessi hv. þm. ekki virt okkur það 
til vorkunnar, þó að við álítum þetta, þegar hér 
kemur fram mál frá sjálfstæðismönnum, alveg 
sama eðlis og það mál, sem við bárum fram i 
vetur s. 1., en flokkur hans lagðist þá á móti? 
Þegai- frv. um framkvæmdasjóð var á ferðinni í 
þinginu, voru þeir sjálfstæðismenn ekki alveg 
vissir um, að það ætti að kjósa. En þegar þessi 
hv. þm. (IngJ) skrifaði grein sína og flutti þetta 
i'rv., þá vissu þeir fyrir víst, að það átti að 
kjósa.

Fyrst þessi hv. þm. (IngJ) gefur tilefni til 
þess, get ég rifjað upp fleira í þessu sambandi. 
T. d. vil ég minna hann á annað og spyrja, hvort 
hann geti ekki virt okkur það til vorkunnar, þó 
að það gægist fram, sem við höfum þó farið vel 
með, að nokkuð sé breytt viðhorf Sjálfstfl., sem 
standi í sambandi við kosningarnar væntanlegu. 
Hér á Alþ. hefur um áratugi staðið barátta um 
skattana hér á landi, hve miklar tekjur ríkis- 
sjóður skyldi hafa af þeim. Og í hvert skipti, 
sem þurft hefur að afla fjár til ríkissjóðs, þá 
hafa flokksbræður hv. 5. landsk. þm. (IngJ) hér 
á þingi ráðizt á okkur fyrir það og sagt, að það 
væri vegna sukks okkar i fjármálum ríkisins, 
sem fjáraflana væri leitað. Og nú siðan striðið 
skall á, hefur þurft að neyða Sjálfstfl., sem hefur 
fjárráð, og svínbeygja í hvert einasta sinn, þegar 
þurft hefur að fá fram ný 1. til að afla ríkissjóði 
tekna. Getur svo ekki hv. 5. landsk. þm. skilið, 
að okkur þykir heldur skritið, er þeir koma og 
leggja til, að miiljónir renni úr ríkissjóði til 
þeirra hluta, sem þeir áður hafa fjandskapazt 
gegn? Getur þessi hv. þm. ekki skilið, að okkur 
þyki undarlcgt, að sjálfstæðismenn, eftir að hafa 
verið á móti flestum eða öllum fjáröflunum til 
ríkissjóðs, eru nú að bjóða fram fé úr rikis- 
sjóði? Þetta fé, sem hér er verið að bjóða fram 
úr ríkissjóði, er það, sem hefur komið inn i rík- 
issjóðinn fyrir baráttu okkar, sem höfum staðið 
að tekjuöflunarlögunum. Ég held, að þessi hv. 
þm. verði að venja sig af því að hneykslast á 
því, þó að við séum ekki reiðubúnir til að taka 
stórhug þeirra sérstaklega hátíðlega nú. En það 
er list út af fyrir sig að kunna að nota þá spretti 
og fjörkippi, sem sjálfstæðismenn taka fyrir

kosningar. Við ætlum að nota okkur þessa fjör- 
kippi til gagns fyrir góð málefni. Það er ágætt, 
að það skuli vera hægt, og við gerum það hik- 
laust. Þannig er það í reyndinni, að þar sem 
að iögum er með þessi mál farið, þá verði þessir 
fjörkippir málinu ekki til skaða á nokkurn hátt, 
heldur verða notaðir því til framdráttar. Það 
þarf að kunna að nota kosningaáhuga þessara hv. 
þm. Ég vil alveg sérstaklega biðja þennan hv. 
þm. og aðra, sem hugsa á svipaðan hátt, að hugsa 
um, hvað hér hefur gerzt á Alþ. á undanförnum 
árum í skattamálunum annars vegar og hins veg- 
ar afstöðu Sjálfstfl. bæði til þessara raforkumála 
og annarra hliðstæðra mála, sem uppi hafa ver- 
ið hér á hæstv. Alþ. Og eftir að þeir athuga það, 
vona ég, að þeir ámæli okkur ekki, þó að við á 
kurteisan hátt höfum látið skína í það, að þeir 
væru nú að koma með þessa till. i raforkumálun- 
um vegna þess, að kosningar eiga að fara fram i 
haust. Það liggur nærri, að hægt sé að sanna, að 
það sé af þessum hvötum. Það er ekki hægt að 
komast nær því að sanna þetta heldur en með 
því að benda á það, hvernig framkoma Sjálfstfl. 
var í fvrra til þessara mála og hvernig framkoma 
sjáifstæðismanna hins vegar er orðin nú og af- 
staða til þessara raforkumála.

Ég sé svo ekki ástæðu til þess að hafa lengri 
ræður um þetta mál. Ég á ekki eftir nema aths. 
og veit ekki, hvort ég nota mér það, vegna þess 
að ég þarf að víkja frá. Ég sé svo ekki ástæðu 
til þess að taka fleira fram í tilefni af ræðu hv. 
5. landsk.

Sveinbjörn Högnason: Að vísu er ekki þörf á 
að rekja nánar ummæli, sem fallið hafa hjá hv. 
flm. um þetta frv., eftir að hv. 1. þm. S.-M. 
(EystJ) hefur bcnt á það helzta, sem við þau var 
að athuga. Þó get ég ekki komizt hjá því að 
benda á það, að 1. flm. þessa frv. sagðist hafa 
búizt við því áður en hann kom hingað til þings, 
að erfitt mundi að fá samkomulag um það, að 
5 millj. kr. yrði varið til þessara hluta. Hann 
hafði einnig £ert sér i hugarlund, að það mundu 
nokkrir erfiðleikar á því að fá sæmilega af- 
greiðslu á slíku máli sem þessu, þar sem honum 
sem öðrum er kunnugt um þær tilraunir, sem 
gerðar hafa verið þing eftir þing til þess að ná 
samkomulagi um að afgreiða þetta mál á ein- 
hvern hátt, og honum er kunnugt, að allar þær 
tilraunir hafa strandað. Þess vegna er ekki ó- 
skiljanlegt, þó að hv. þm. hafi dottið í hug, að 
erfitt væri að ná samkomulagi, og hann upplýsti 
hér, að hann hefði haldið, að erfitt mundi að ná 
samkomulagi við framsóknarmenn um 5 millj. 
kr., hvað þá meira. Nú held ég, að einhver hafi 
gefið honum rangar hugmyndir, áður en hann 
kom hingað til þings, ef hann hefur haldið það, 
að náðst hafi samkomulag innan hans flokks um 
þetta mál. Hv. flm. þarf ekki annað en athuga 
afgreiðslu fjhn. á þessu máli og afstöðu hv. 3. 
landsk., sem sæti á í fjhn., og það, sem hann lét 
til sín heyra um þetta mál, til þess að sannfærast 
um, hversu gott samkomulag hefur náðst inn- 
an hans fiokks um þetta mál. Þess vegna er það 
rétt, að hann beini geiri sinum i þá áttina, ef 
honum finnst erfitt að fá samkomulag I þessu 
máli. Við framsóknarmenn erum og höfum verið
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reiðubúnir til þess og höfum lagt i það mikla 
vinnu á undanförnum árum að reyna að ná ein- 
hverju samkomulagi í þessu máli, en það hafa 
ailtaf komið upp í flokki hv. flm. menn eins og 
hv. 3. landsk., sem hafa spillt því, að viðunandi 
samkomulagsgrundvöllur fengist í þessum mál- 
um. Þetta hcld ég, að hinir nýju þm. hefðu gott 
af að gera sér ljóst og athuga, hvar erfiðast hef- 
ur verið að ná samkomulagi. Ég held, að það 
liggi hér skýlaust fyrir, hve stórhuga þessi flokk- 
ur hefur verið hér í þinginu um þetta mál. Þegar 
við framsóknarmenn bárum fram frv. um raf- 
veitusjóð, þá gugnuðu sjálfstæðismenn allir 
nema einn, hv. þm. Borgf., hann hélt áfram til- 
raunum til að koma málinu áfram, en fékk þar 
um engu ráðið í flokki sínum. Sjálfstfl. gat bá 
ckki hugsað sér, að lagt yrði meira fé til þess- 
e.ra mála en 50 þús. kr. á ári. Það er þvi ekkert 
óeðlilegt, þó að þessir hv. þm. séu hreyknir af 
því, hvað stórhuga Sjálfstfl. hafi verið i þessu 
máli á undanförnum árum. 50 þús. kr. á ári, það 
var þeirra stórhugur. Það má scgja það, að það 
þarf ckki mikinn stórhug til þess að koma með 
og taka upp frv. annarra manna, eins og hér cr 
gert. Hér er aðeins því breytt frá þvi, sem var i 
frv. okkar framsóknarmanna, að gert er ráð fyrir 
5 millj. kr. framlagi í stað 1 millj. Það hefur nú 
ekki tekizt betur til með þessar 5 millj. heldur 
en það, að þær eru alls ekki fyrir hendi. Ég held 
því, að varla sé hægt að auglýsa betur en hér er 
gert, hversu lítil vandvirkni og hversu lítill stór- 
hugur er í þvi máli, sem þessir hv. þm. hafa bor- 
ið fram.

Hv. 3. landsk. þm. hefur lýst því með miklum 
fjálgleik, að þetta væri baráttumál Sjálfstfl. og 
hefði verið það á undanförnum árum. En aðeins 
í fyrstu átökunum, þegar reyndi á samkomulagið, 
sýndi það sig, að helmingur liðsins í fjhn. gat 
ekki fylgt þeim grundvelli, sem lagður var i mál- 
inu og ætlazt var til, að byggt yrði á.

Sigurður Bjarnason: Herra forseti. — í upp- 
hafi þessa máls var það tekið fram og undir- 
strikað af hv. 5. landsk., að okkur flm. er það 
mikið kappsmál að hraða afgreiðslu þessa máls 
Og jafnvel að fá það afgreitt úr hv. d. i dag, ef 
hæstv. forseti sæi sér það fært. Ég ætla ekki, þar 
sem hv. 5. landsk. hefur gert grein fyrir afstöðu 
okkar til brtt., að ræða þær frekar, en vil aðeins 
taka undir það, sem hann sagði, að við fögnum 
þvi, að hv. fjhn. hefur talið sér fært að stíga 
stærri spor i þessu máli heldur en við flm. höfð- 
um talið ráðlegt að leggja til í upphafi. Það var 
mjög rækilega á það bent af okkur í upphafi, að 
í þessu máli yrði að stiga stór skref, annað nægði 
ekki, og að þessar framkvæmdir gætu ekki komið 
til greina nema miklu fé yrði til þeirra varið. 
Ég get þó tekið undir það með hv. 5. landsk., að 
það er að vísu dálitið óviðkunnanlegt að gera 
ráð fyrir þvi í þeim 1., sem um þetta verða sett, 
að ráðstafað verði svo verulegum hluta af tekj- 
um ársins 1942 til þessara framkvæmda. Engu að 
siður viljum þið fá fram vilja hv. fjhn. og hæstv. 
Alþ. í þessu máli.

Þá vil ég víkja örfáum orðum að ræðum þeirra 
hv. þm., sem rætt hafa um þetta mál. Ég verð að 
játa, að mig furðar á því, hvernig framsóknar-

menn hafa tekið í þetta mál, og þó einkanlega 
hv. þm. V.-Sk. og hv. 1. þm. S.-M. Þeir koma hér 
fram, ekki fyrst og fremst til þess að ræða málið 
eða til þcss að sýna fram á, hvað megi að mestu 
gagni verða, heidur til þess að telja mönnum trú 
um, að við flm. meinum ekki það, sem við segj- 
um um áhuga okkar á framgangi bessa framfara- 
máls. Það skýtur skökku við, ef þessir menn 
ætla svo að koma til okkar, sem sitjum hér sem 
nýir þm., og ætla með þessum hætti að kenna 
okkur, hvernig starfa eigi af ábyrgðartilfinningu 
á Albingi íslendinga.

Svo vil ég koma að nokkrum atriðum í ræðu 
hv. 1. þm. S.-M. Hann sagði, að við flm. frv. hefð- 
um flutt fleiri till. um tekjuafgang ársins 1941 
heldur en samrýmzt gæti hinum raunverulcga 
tekjuafgangi. Ég vil benda þessum hv. þm. á það, 
að við 1. umr. þessa máls benti ég fyrstur manna 
á það, að sá sjóður, sem stofnaður var á síðasta 
þingi, væri mjög vel til þess fallinn að notast til 
raforkuframkvæmda, því að einmitt úr honum 
átti að veita fé til ýmissa nauðsynlegra fram- 
kvæmda. Þessi hv. þm. sagði, að við værum að 
gera till. út í bláinn og vissum ekkert um það, 
hve mikið fé væri til í ríkissjóði til þessara fram- 
kvæmda. Ég bendi hv. frsm. á það, að það er nú 
komið annað hljóð í strokkinn hjá þeim heldur 
en við 1. umr. þessa máls. Þeir héldu þvi þá 
fram, að við værum með þessu að gera till., sem 
væru furðu djarflegar, að þetta fé væri líklega 
ekki til, og gagnrýndu frv. mjög. Svo kemur fjhn. 
og segir: „Við viljum ekki 5 millj., heldur 10 
millj. til þessara framkvæmda." Svona eru þessir 
hv. þm. samkvæmir sjálfum sér! Hér hefur ráðið 
meira kapp en forsjá. Þeir hafa reynt að spilla 
fyrir góðu máli og reynt að mála þetta póli- 
tískum litum.

Ég ætla svo að drepa með örfáum orðum á 
hinar ósvifnu staðhæfingar hv. þm. V.-Sk. um 
það, að fyrsta till. Sjálfstfl. hafi komið fram ár- 
ið 1940 í þessu máli. Veit ekki þessi hv. þm. það, 
að árið 1929 flutti Jón Þorláksson till. um þetta 
efni? Ég ætla hér að lesa upp ummæli formanns 
Framsfl. þá, af því að þau sýna greinilegast 
fjandskap framsóknarmanna gegn þessu máli á 
þingi 1929. Þar stendur í Alþt., með leyfi hæstv. 
forseta: „Þetta frv. er ákaflega varasamt, sér- 
staklega i fjárhagslegu tilliti. Eftir þvi kann að 
verða farið inn á sömu brautina með rafmagnið 
og í berklavörnunum, að setja alla á landssjóð- 
inn“. — Þannig leit Framsfl. á þessi mál árið 
1929! — í þessari till. Jóns Þorlákssonar koma 
fram tvö sjónarmið. í fyrsta lagi, að veita þurfi 
bændum landsins styrk til rannsóknar í þessum 
efnum. I öðru lagi er þar stefnt til beinna fram- 
kvæmda. Þá heitir þetta á máli framsóknarmanna 
„að setja alla á landssjóðinn". Svo koma þessir 
menn hér og segjast vera brautryðjendur raf- 
magnsmálanna i landinu. Mér liggur við að finn- 
ast þessi orð sæmilegust um slíka menn: „Vei 
yður, þér hræsnarar!" Ég segi þetta engu að sið- 
ur, þó að sá, scm fremstur gengur í því að verja 
málið, sé vígður maður.

Ég ætla svo ekki að eltast miklu lengur við 
fjarstæður þær, sem hv. þm. Framsfl. halda fram 
um þetta mál. Þó vil ég að lokum benda á það, 
að þeir hafa haldið því fram, að það væri kosn-
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ingasprettur hjá sjálfstæðismönnum, sem hér 
kæmi fram i þessu máli. Við höfum oft heyrt 
það áður og kippun okkur ekkert upp við það, 
sjálfstæðismenn. En mönnunum, sem eiga sögu 
sina skráða frá árinu 1929 i rafmagnsmálunum 
á þann hátt, sem ummæli JJ sýna, þeim ferst 
ekki að koma til okkar sjálfstæðismanna og saka 
okkur um fjandskap gegn þessu framfaramáli.

Ég vil aðeins drepa örfáum orðum á fram- 
kvæmdasjóðinn og svara þeim ásökunum, að 
sjálfstæðismenn séu yf'irleitt á móti þeim fram- 
kvæmdum, sem sá sjóður á að renna til. Hvaða 
maður getur nema gersamlega rökvilltur túlkað 
þetta svo, þó að sjálfstæðismenn væru á móti 
þessari tvískiptingu rikissjóðsins? Aðeins þetta 
atriði sýnir það ljóslega, hversu framsóknarmenn 
eru nú flæktir í sínum eigin bláþráðum.

Ég vil svo óska þess, að þetta mál gangi sem 
greiðast gegnum þingið, og skal þvi ekki hafa 
um það fleiri orð að þessu sinni.

Ásgeir Ásgeirsson: Ég á sæti í þeirri n., sem á 
að afgreiða þetta mál, og er sammála um það, 
að ef nokkuð á að gera á þessu þingi, þá eigi að 
gera ríflegar áætlanir um fjárframlög frá ríkinu 
til þessara mála. Það er talað um að leggja fram 
10 millj. kr. i þessu skyni, og er það sízt of há 
fjárhæð, þegar tekið er tillit til þess, að nú 
safnast hundruð milljóna kr. erlendis og inni- 
stæður innan lands eru svo miklar, að menn eru 
í vandræðum með það, hvað eigi að gera við pen- 
ingana. Það verður sennilega ekkert betur við 
þá gert heldur en að byggja upp atvinnuvegina 
með þeim. Eitt af því sjálfsagðasta, sem þá þarf 
að gera, mun vera það að auka notkun rafmagns- 
ins í landinu og draga með þvi úr innflutningi 
á kolum, olíu o. s. frv. 10 millj. kr. er ekki há 
upphæð í þessu sambandi, jafnvel eitt stórvirki 
mundi kosta um 10 millj. kr. Ég hef áskilið mér 
rétt til þess að koma með brtt., en við nánari 
athugun hygg ég, að hún verði að biða, því að 
hún er þess efnis, að hún á ekki fullkomlega 
heima í þessu frv. Ég geri hins vegar ráð fyrir 
því, að um þessi framlög muni gilda ákveðnar 
reglur. Við getum t. d. hugsað okkur, að héruðin 
leggi til % af stofnkostnaði og ríkið leggi fram 
% og ábyrgist %, eða einhverjar slíkar reglur 
verði settar til þess að skapa jöfnuð á milli hér- 
aðanna. Ég læt mér að þessu sinni nægja að 
henda á það, að hér er um mikilsvert nauðsynja- 
mál að ræða, sem sjálfsagt er að nái framgangi, 
og ég ætla, að það sé ekki of' mikið i lagt, þó að 
ríkinu sé ætiað að borga það, sem í þessu frv. 
er talið. Ég vil svo bara lýsa fylgi mínu við frv., 
en vitanlega er mikil löggjöf eftir óunnin i sam- 
bandi við þetta mál, þó að gefin sé þessi yfir- 
lýsing, sem í frv. felst.

Sigurður Kristjánsson: Herra forseti. — Það 
er aðeins lítil aths., sem ég viidi gera út af 
tveimur atriðum, sem blandazt hafa hér inn i 
þessar umr. frá hendi hv. 1. þm. S.-M. (EystJ). 
Hann talaði hér allgildlega um þrjózku og and- 
úð af hendi okkar sjálfstæðismanna gegn þvi að 
safna fé í sjóð til ýmissa framkvæmda og 
minntist þar á I. um framkvæmdasjóð rikisins, 
sem ýmsir hefðu verið á móti. Nú er það svo

um þennan framkvæmdasjóð, að hann er ekkert 
annað en það, að það á að skipta rikistekjunum 
í tvennt; sumt af tekjunum á að falla í sjálfan 
ríkissjóðinn, en allverulegur hluti, 8 millj. kr., 
af tekjuafgangi ársins 1941 og % af tekjuafgangi 
yfirstandandi árs eiga að falla i sérstakan sjóð, 
sem heitir framkvæmdasjóður ríkisins. Vitan- 
lega eru báðir þessir sjóðir til umráða fyrir 
hæstv. Alþ. og ríkisstj. En það, sem hér er gert, 
er bara að skammta þetta í tvær skálar. Og á- 
kvæði 1. um framkvæmdasjóð ríkisins, einkum 
það, hvernig fénu skuli varið, eru mjög lausleg. 
Þar er hrært saman ýmsu því, sem hv. flm. 
frv. að þeim 1. datt i hug, að þyrfti að fram- 
kvæma, en ekkert er þar til tekið um skiptingu 
á því fé til hinna ýmsu málefna, sem nefnd eru 
i þeim 1. Nú álít ég langbezt, eftir því sem við 
verður komið, að fjárveitingar af tekjum rikis- 
ins komi á fjárl., en það er ckki hægt að koma 
slíku við í sambandi við ráðstöfun þessa fjár. En 
það hefur ekki verið gert fyrr að taka nokkuð af 
tekjum ríkissjóðs og ákveða, að það eigi að verja 
þeim til málefna, sem grautað er saman í 1. um 
framkvæmdasjóð ríkisins. Það iiggur ákaf'lega 
nærri að álykta, að með þessum 1. sé stefnt að 
þvi, að auðveldara væri að draga fé út úr til 
einhverra framkvæmda, sem einhverjum, sem 
hafa þingmeirihluta í það og það skiptið, kynni 
að detta í hug, heldur en að það hafi vakað fyr- 
ir að veita fé skynsamlega úr ríkissjóði til þess- 
ara framkvæmda. Og fyrst ekki var stofnað til 
neinna framkvæmda þegar í stað, þá var ekki 
hægt að sjá, að hverju leyti var betra að skipta 
tekjum ríkissjóðs i þessa tvo sjóði heldur en að 
láta það vera í ríkissjóði og vera háð þeim venju- 
iegu skilyrðum, að Alþ. setti ákvæði um, hvernig 
því skyldi varið. — Allt skraf um það, að sjálf- 
stæðismenn hafi verið á móti þessum fjárveiting- 
um úr þessum sjóði, er ekkert annað en belging- 
ur. Og það hefur ágreiningslaust verið veitt fé 
úr ríkissjóði til flestra þessara greina.

Hv. sami þm. var einnig i allmiklum ásökunar- 
tón að tala um ágreining í skattamálum, þar sem 
Framsfl. hefði viljað taka mikið fé með skattal. 
til rikissjóðs, en ýmsir, a. m. k. sjálfstæðismenn, 
hefðu verið þar á annarri skoðun og viljað ganga 
skemmra í þeim efnum. Ég held, að þessi hv. þm. 
hafi á engan hátt sýnt, að hann sé þess um- 
kominn að kenna öðrum hv. þm., hvernig þess- 
um málum skuli hagað. Það hefur hver hv. þm. 
sína skoðun á því, misjafnlega rökstudda. Ég 
hef komið fram með þann rökstuðning, að heppi- 
legt væri, að atvinnufyrirtæki landsins ráði yfir 
miklu fé til þess að viðhalda atvinnurekstrinum, 
einkanlega til þess að viðhalda atvinnutækjun- 
um. Og ég tel mjög illa farið að firra atvinnu- 
fyrirtækin öllum þeim gróða, svo að segja, sem 
til fellst sem stríðsgróði. Það er engin trygging 
fyrir þvi, að hæstv. Alþ. verði þannig skipað í 
framtíðinni, að þetta fé fari á eins heilbrigðan 
hátt til þess að halda við framleiðslunni í land- 
inu eins og ef það væri hjá atvinnufyrirtækjun- 
um sjálfum. Það hefur verið reiknað út og birt 
i sjómannablaðinu, að einn togari hafi á þessum 
þremur stríðsárum fengið i endurnýjunarsjóð um 
100 þús. kr.; og áætlað er, að það kosti 2—3 
millj. kr. að smiða togara. Af þessu er nú ber-
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sýnilegt, að svona atvinnufyrirtæki geta ekki 
endurnýjað framleiðslutæki sín nema því aðeins, 
að endurbyggingarsjóði sé ætlað miklu meira fé. 
í þessu sambandi er bent á það, að þessi fyrir- 
tæki fái að leggja riflega fé i varasjóði. En það 
vitum við allir, sem þekkjum til sjávarútgerðar, 
að varasjóðirnir eru fyrst og fremst ætlaðir til 
þess að standast rekstrarörðugleika, en ekki til 
nýbygginga.

Ég er ákaflega hræddur um, að með þeim 
skattal., sem nú gilda og margir vilja, að gangi 
lengra í því að taka gróðann af atvinnufyrir- 
tækjum, sé einmitt stefnt til atvinnuleysis að 
striðinu loknu. Og ég held, að enginn vafi sé á 
þvi, að með þeim skattal., sem nú gilda, sé stefnt 
til þess, að bráðlega eftir stríðið verði hér til- 
finnanlegt atvinnuleysi og að atvinnufyrirtækin 
dragist saman langtum meira en heilbrigt er. Því 
að það er auðvitað ekkert annað fyrir hendi fyr- 
ir þau, þegar þau eru farin að hafa taprekstur, 
en að minnka atvinnureksturinn.

Það hefur verið gerður rnikill ágreiningur af 
minni hendi út af skiptingu stríðsgróðans milli 
ríkissjóðs og sveitarfélaganna. Hlutfallið milli 
tekjuskatts þess, sem ríkinu hefur fallið i hlut 
annars vegar og sveitarfélögunum hins vegar, 
hefur á undanförnum árum verið þannig, að 
sveitarfélögin hafa notið ferfaldrar upphæðar af 
þeim tekjustofni á við það, sem rikinu hefur 
fallið i hlut af tekju- og eignarskattinum. En 
þegar þessum stríðsgróðaskatti er skipt, þá er 
það gert þannig, að ríkissjóður fær 55% en sveit- 
arfélögin 45% af honum. Nú hefur þvi verið 
svarað til út af þessari skiptingu, að hlutur bæj- 
ar- og sveitarfélaganna muni nægja fyrir venju- 
legum útgjöldum. Þá er miðað við sárustu þarfir, 
sem þurft hefur að fullnægja undanfarið. En 
það er ekki ólíklegt, að bæjar- og sveitarfélög 
verði eftir stríðið hvert fyrir sig að veita meira 
fé til stuðnings ýmiss konar atvinnurekstri held- 
ur en þau hafa gert á undanförnum árum. — 
Ég held því, að öll sviguimæli í þessa átt séu 
sprottin af vanþekkingu og þá e. t. v. löngun til 
þess að ófrægja þá, sem eru á öndverðri skoðun. 
En það er annarra en hv. 1. þm. S.-M. að dæma 
um það, hvor okkar hafi fært fram betri rök í 
málinu. Þetta er ekki beint viðkomandi þessu 
máli, sem fyrir liggur, og hefði ég ekki farið út 
í það, ef' hv. 1. þm. S.-M. hefði ekki farið fyrst 
út i það í hörðum ásökunartón.

Sveinbjörn Högnason: Það er ekki mikið að 
segja gagnvart þeim ummælum, sem fallið hafa 
hjá hv. sjálfstæðismönnum í þessu máli. Ég hygg, 
að það sé eins dæmi hér i þessu hæstv. Alþ., að 
flm. hafi fengið aðrar eins undirtektir um flutn- 
ing á máli sínu, þannig að þeim er heitið af 
stærsta flokki þingsins allur stuðningur, ekki að- 
eins til þess að koma málinu fram á Alþ., heldur 
helmingi meiri. En þessir hv. þm., sem standa að 
flutningi þessa máls, snúast með fúkyrðum að 
þeim flokki, eins og skemmst er að minnast, er 
hv. þm. N.-ísf. (SB) var að belgja sig út með 
þvi að vitna I biblíuna og taka hörð ádeiluorð, 
sem vissulega eiga við um ýmsa menn oft, og 
þykist geta sagt þau um þessa menn, sem heitið 
hafa hv. flm. frv. stuðningi sinum um að koma

því fram á Alþ. Mér datt i hug, þegar hann vitn- 
aði í heilaga ritningu, að ef nokkur orð úr henni 
ættu við hann, þegar hann stóð þarna og belgdi 
sig upp í þessu máli, þá væru það þessi orð: Sæl- 
ir eru einfaldir, — vegna þess, að ég vil alls ekki 
gera ráð fyrir því, að þessi hv. nýi þm. flytji hér 
mál sitt móti betri vitund. Ég er sannfærður um, 
að hann er sæll í sinni einfeldni, þeirri trú, að 
hann mundi ekki þurfa að berjast við sinn eig- 
in flokk til þess að koma fram áhugamálum 
sinum fyrir dreifbýlið, heldur séu það framsókn- 
armenn, sem séu hinir sönnu fjandmenn þess 
að koma fram umbótum fyrir dreifbýlið; og það 
er gott að geta lifað sæll í sinni trú, — og bráð- 
nauðsynlegt, þegar þm. koma fyrst inn á þing og 
vita, hvernig raunveruleikinn er fjarri öllu því, 
sem þeim hefur verið kennt í sínum pólitíska 
barnalærdómi.

Hv. þm. N.-ísf. (SB) sagði, að flm. hefðu ekki 
látið sig dreyma um, að takast mundi að koma 
fram þessu máli á þann veg, sem það liggur hér 
fyrir, og sjónarmið hans myndast eftir því, hvað 
hann dreymir um eftir afstöðu hans flokks. Enda 
er það ekki ástæðulaust, þó að þeir draumar séu 
ekki stórir, eftir afstöðu eins af flokksmönnum 
hans, sem er í fjhn. Meira að segja hann (SK) 
og hv. 1. flm. frv. (IngJ) eru svona með hálf- 
gerð ónot út af þvi að taka 5 millj. kr. af tekju- 
afgangi ársins 1942 og verja því til þessa mál- 
efnis. Þeir segja, að það sé óviðkunnanlegt að 
ráðstafa þessu fé, áður en vitað sé, hve mikið 
það verði. Við vitum, að það er alveg vist, að 
með viðbót af f'é framkvæmdasjóðs, ef á þarf að 
halda, er hægt að fá þessa upphæð af tekjuaf- 
gangi ársins 1942. Það er náttúrlega talsvert ein- 
kennilegt hjá þessum hv. þm., þegar hann fer að 
afneita flokksbræðrum sínum, sem voru á þingi 
1940 og komu fram með till. i málinu. — Hv. þrn. 
snýr sér við og segir, að það sé ósatt, að það hafi 
verið fyrsta till. sjálfstæðismanna í málinu, 
lieldur hafi það verið till. Jóns Þorlákssonar 
1929. Nú eru liðin 13 ár, síðan þær komu fram, 
og í 10 ár sofa þessir menn á málinu. Og hver 
var svo stórhugurinn i þessum málum hjá Sjálf- 
stfl. 1929? Hvað var þá lagt til að leggja fram? 
Eftir því sem ég hef kynnt mér þær till., þá var 
ekki í þeim lagt til að leggja fram einn einasta 
eyri. En eftir að þessir menn hafa sofið á mál- 
inu í 10 ár, er fyrsta till. þeirra um fjárframlög 
til þessa málefnis — 50 þús. kr. á ári i 10 ár! 
Það er rétt fyrir þennan hv. þm. (SB) að fletta 
upp Alþt. og athuga, hvort þetta muni ekki vera 
rétt. Mér þætti svo gaman að heyra, hvenær 
Sjálfstfl. hefur flutt till., sem taka fram þessum 
till. um 50 þús. kr. (!) á ári. Ég hef ekki getað 
séð þær. Ég held, að þessi hv. þm. verði að fletta 
lengi til þess að fá út aðrar upphæðir i till. hv. 
sjálfstæðismanna um þessi mál.

Ég sé ekki neina ástæðu til þess að elta ólar 
við þennan hv. þm. um þetta mál. Ef hann og 
flokksbræður hans geta lifað sælir i sinni trú 
um það, að Sjálfstfl. sé svo ákaflega öruggur að 
standa að framgangi þessa máls, þá sé ég ekki 
annað en að þeir verði að vera áfram í þeirri 
trú. Og það mun þeim vera hollast, ef hugarfar 
þeirra er þannig, að þeir geti ekki litið á nokk- 
urt mál öðruvisi en á þann hátt að gæta fyrst
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og fremst að þvi, hvernig þeir geti fyrst og 
fremst notað það flokki sínum til framdráttar. 
Ég álít þó, að þessir menn ættu að fagna því, að 
máli, sem þeir flytja, veitist stuðningur, en ekki 
að vera að kasta ókvæðisorðum, illyrðum og 
stóryrðum í garð þeirra manna, sem vilja ekki 
aðeins hjálpa þeim til að koma fram því máli, 
sem þeir bera fram, heldur ganga lengra en þeir 
gera um þetta stórmál, sem er áhugamál þeirra. 
En það er auðséð, að undir niðri hafa þeir haft 
sömu skoðun og hv. 3. landsk. þm. (SK), að 
alveg eins mætti nota þetta mál i landsmálum 
eins og t. d. hitaveitumálið var notað i einn tug 
ára til þess að hafa fyrir kosningamál hér í 
Rvík. Það var talað mikið um það fyrir hverjar 
kosningar hér i bænum á því timabili, að það 
þyrfti endilega að koma hitaveitunni í fram- 
kvæmd sem allra fyrst, en svo sem ekkert gert í 
þvi á eftir, þar til svo sem 4 mánuðir voru til 
kosninga. (Forseti JP: Þetta er ekki til umræðu.) 
Ég mun, hæstv. forseti, tala um það, sem mér 
þykir þurfa. Þessi saga minnir vel á, hvernig 
þessi flokkur vill græða á málum. Og þessir 
menn hafa hugsað sér — það var auðheyrt á 
ræðu hv. 3. landsk. (SK) — að nota þetta mál 
eins nú.

Ef stórhugur er nokkurn tíma lof'sverður, þá 
er hann það, þegar nóg er til af fé og hann bein- 
ist að því, að menn vilja verja þvi fé til þess að 
knýja fram mjög nauðsynleg og aðkallandi mál. 
Og það væri hægt á mörgum árum, þó að kreppu- 
ár kæmu einnig, að leggja fram smátt og smátt 
fé til þessara hluta. Þó ekki væri nema 500 þús. 
kr. á ári, þá er það þó töluvert framlag.

ATKVGR.
Brtt. 107,1 (ný 1. gr.) samþ. með 20 shlj. atkv.
— 107,2 (ný 2. gr.) samþ. með 18 shlj. atkv.
—■ 107,3 (3. gr. falli burt) samþ. með 18 shlj.

atkv.
— 107,4 (4. gr. falli burt) sarnþ. með 19 shlj. 

atkv.
5. gr. (verður 3. gr.) samþ. með 17 shlj. atkv. 

Brtt. 107,4 (ný 6. gr., verður 4. gr.) samþ. með
21 shlj. atkv.

7. gr. (verður 5. gr.) samþ. með 21 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 20 shlj. atkv.

Á 17. fundi í Nd., 28. ágúst, var frv. tekið til 
3. umr. (A. 149).

Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
leyfð og samþ. með 18 shlj. atkv.

Páll Zóphóníasson: Herra forseti. — Ég hafði 
kvatt mér hljóðs um þetta mál í gær, en ekki 
fengið tækifæri til þess að láta skoðun mína í 
ljós þá, þar sem umr. var slitið, meðan ég gekk 
í sima. En ég vil ekki, að það fari svo út úr 
þessari hv. d., að ég segi ekki álit mitt á því. 
Ég vil lýsa yfir þvi, að mér finnst frv. þetta vera 
ákaflega tilgangslitið. Ég tel rafmagnsmál sveit- 
anna ekki leyst fyrr en rikið tekur allar þær 
stærri rafveitur, sem nú eru til, eignarnámi, reisi 
nýjar og miðli siðan rafmagninu frá þeim um allt 
landið með einu og sama verði. Þetta gat ég ekki 
látið í ljós í gær fyrir ofriki forseta.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 17 shlj. atkv. og afgr. til Ed.

Á 17. fundi í Ed., s. d., skýrði forseti frá, að 
sér hefði borizt frv. frá Nd., eftir 3. umr. þar.

Á 18. fundi í Ed., 31. ágúst, var frv. tekið til
1. umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 9 shlj. atkv. og til 

fjhn. með 10 shlj. atkv.

Á 20. fundi í Ed., 1. sept., var frv. tekið til
2. umr. (A. 149, n. 177, 178).

Of skammt var liðið frá 1. umr. og útbýtingu 
nál. — Afbrigði leyfð og samþ. með 13 shlj. atkv.

Frsm. (Haraldur Guðmundsson): Fjhn. hefur 
átt fund um þetta mál og fékk hæstv. fjmrh. til 
að koma á fundinn. Samkv. 2. gr. frv. er gert ráð 
fyrir þvi, að af tekjuafgangi 1941—42 verði lagð- 
ar 10 millj. kr. til raforkusjóðs samkv. frv. N. 
þótti rétt að leita álits fjmrh. um það, hvort 
ætla mætti, að þetta fé væri fyrir hendi. Samkv.
I. um framkvæmdasjóð ríkisins frá síðasta þingi 
er svo ákveðið, að af tekjuafgangi ársins 1941 
skuli leggja 8 millj. kr. í framkvæmdasjóð rikis- 
ins og af afgangi 1942 skuli til viðbótar leggja 
% hluta i sama sjóð. Með tilliti til þessa og 
nokkurra fleiri áréttinga, sem liggja fyrir þing- 
inu, þótti hlýða að leita álits hæstv. f'jmrh. Tjáði 
hann n., að búið væri nú þegar að ákveða greiðsl- 
ur af tekjuafgangi 1941 til viðbótar þeim 8 
millj. kr., sem eiga að leggjast í framkvæmda- 
sjóð, og taldi hann, að stærstu greiðslumar gætu 
orðið verðupnbót á landbúnaðarafurðir fyrir ár- 
ið 1941. Hann gerði ráð fyrir, að ætla mætti, að 
einhverju væri enn óráðstafað af tekjuafgahgi 
þessa árs. Um útkomuna 1942 kvaðst hann ekki 
geta fullyrt, en taldi líklegt, að samanlagður 
tekjuafgangur bæði þessi ár — umfram það, sem 
búið er að ráðstafa með 1., — mundi hrökkva fyr- 
ir þessum framlögum til sjóðsins. — En að sjálf- 
sögðu tók hann fram, að ekki væri með neinni 
vissu hægt að segja um þetta.

Með tilliti til þessa fellst n. á að mæla með 
því, að þetta frv. verði samþ. Mér þykir rétt að 
geta þess, að það kom fram í n., að galli nokkur 
þótti á frv., og að því er ég bezt veit, kom ekk- 
ert fram í Nd., sem bætti úr. En gallinn var sá 
— ég segi þetta mest fyrir mig persónulega, — að 
ekki er sérstakt samhengi á milli 1. um rafveitur 
ríkisins og þessa frv. um raforkusjóð, því að það 
liggur í augum uppi, ef ríkissjóður á að leggja 
10 millj. kr. i raforkusjóð nú á næstunni, að þá 
hefur hann þvi minna fé til að byggja fyrir raf- 
veitur ríkisins. Okkur nm. þótti þó ekki rétt, þar 
sem svo áliðið er þings, að koma fram með till. 
um þetta. En ég álít ekkert til fyrirstöðu, þótt 
frv. yrði samþ. óbreytt, að féð yrði notað til 
þess að byggja rafveitur rikisins. 1. gr. þessa frv., 
þar sem ákveðið er, að fénu skuli verja til þess, 
að komið verði upp raforkuverum, virðist vera 
í fullu samræmi við 2. gr. 1. frá því i fyrra, þar 
sem segir, að rafveitur rikisins skuli hafa það
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verkefni að afla almenningi raforku o. s. frv. 
Þær rafveitur hljóta að eiga tilkall til þessa fjár 
engu siður en einstök byggðarlög. — N. mælir öll 
með því, að frv. sé samþ., þó að nm. hafi sér- 
skoðanir um einstök atriði. Hv. 1. þm. Eyf. skrif- 
aði undir nál. með fyrirvara, sem liann mun gera 
grein fyrir. Ég hef borið fram brtt. á þskj. 178, 
þess efnis, að inn i 1. gr. sé bætt kaupstöðum, og 
orðast þá síðari málsliður svo : „Tilgangur sjóðs- 
ins er að stuðla að því, að reist verði raforku- 
ver og raforkustöðvar í sveitum, kaupstöðum og 
kauptúnum."

Ég fæ ekki séð nokkra minnstu ástæðu til þess 
að einskorða hjálp úr sjóðnum eingöngu við 
kauptún og sveitir. Þetta fé, 10 millj. kr. og 500 
þús. kr. á ári eftir það, er allverulegt, og þó að 
verkefnin, sem óleyst eru, séu stórkostleg, ætti 
sjóðurinn með tímanum að hrökkva til margra 
hluta. Ég ætlast ekki til, að ríkið bindi fé sitt i 
fyrirtækjum, sem veita milljónum, fyrir stærstu 
kaupstaðina, svo sem Reykjavik og Akureyri. En 
hvaða vit er i þvi, að Húsavík t. d. eða Sauðár- 
krókur eða Keflavík njóti þesara hlunninda, an 
hvorki Seyðisf'jörður né Akranes? Ég gæti fall- 
izt á, að brtt. mín yrði orðuð svo, að hún næði 
aðeins til smærri kaupstaðanna, ef það skipti 
miklu máli í framkvæmdinni. Ég vildi mega 
vænta þess, að hv. dm. féllust á þessa sanngjörnu 
till. og greiddu henni atkv. Hv. meðnm. mínir 
gátu ekki fallizt á, að n. bæri hana fram, og báru 
við, að frv. mætti ekki tefjast á þvi að fara milli 
deilda. En mörg mál, sem ljúka þarf, eru eftir, 
svo að ég get ekki óttazt þetta.

Þorsteinn Þorsteinsson: Þetta nál. á þskj. 177 
er ekki langt. En við þessir þrír nm., sem stönd- 
um saman um málið, snúum okkur þó nokkuð 
sinn í hverja átt. Ég var sá eini, sem vildi skil- 
orðslaust samþykkja frv. eins og það lá fyrir. 
Ég játa, að mátt hefði fara um það höndum til 
bóta, en n. hafði stuttan tíma, og komið er að 
þinglokum. Ég get ekki fylgt brtt. hv. þm. Seyðf. 
Tilgangur frv. með sjóðstofnuninni er fyrst og 
fremst að stuðla að því að lýsa og hita hin 
dreifðu býli og þar næst aðra þá staði og kaup- 
tún, sem örðugri aðstöðu hafa en kaupstaðir og 
stærri kauptún. Þegar þessum höfuðtilgangi væri 
náð, mætti vikka hlutverkið, en að svo stöddu er 
þýðingarlaust og í ósamræmi við fyrsta megin- 
tilgang sjóðsins að samþykkja þessa brtt. Sam- 
þykkt hennar mundi ekki skapa sjóðnum neina 
peninga, sem afgangs yrðu handa kaupstöðum. 
Það kann að vera rétt um 2—3 kaupstaði, að þeir 
ættu ekki sakir fjölmennis né fjárafla að vera af- 
skiptir frekar en stærstu kauptúnin. Seyðisfjörð- 
ur er t. d. ekki fjölmennur, en hann hefur nú um 
þrjá tugi ára haft rafveitu, og hvað sem líður þar 
endurnýjunarþörf, ættu þeir Seyðfirðingar að 
hafa haft tímann fyrir sér og búið sig undir að 
hressa stöðina við af eigin rammleik. Og svo óð- 
fús hafa sum þorp verið á að fá kaupstaðarrétt- 
indi, að ég held þau færu ekki að setja þetta 
fyrir sig. Ég býst við, að það leiði af sjálfu sér, 
að í reglugerð yrði að setja það ákvæði, að stærri 
þorpin fengju minni stuðning og seinna en 
dreifðu byggðirnar, og verður það mál ekki full- 
rætt nú.

Bernharð Stefánsson: Ég hef skrifað undir nál. 
fjhn. með fyrirvara. Ég vildi ekki leggja stein í 
götu þessa máls og mæli með, að það nái sam- 
þykki eins og það er. Ég tel heppilegt, að þessir 
fémunir séu teknir til hliðar i þvi skyni, sem frv. 
ætlast til. En ég tel málið að ýmsu leyti ekki 
nógu vel undirbúið, og gildir fyrirvari minn um 
það. Ég tel, að till. til þál., sem flutt er i Sþ., 
þyrfti a. m. k. að fylgja, til þess að málið geti 
kallazt komið á sæmilegan rekspöl. Ég mun 
greiða atkv. með frv. En um brtt. á þskj. 178 verð 
ég að segja, að ég get ekki fylgt henni eins og 
hún er, hefði e. t. v. getað greitt henni atkv., ef 
hún hefði aðeins náð til smærri kaupstaðanna, 
miðað við íbúafjölda.

Ég get að mínu leyti tekið undir orð hv. þm. 
Dal., þó að ég vilji ekki binda mig um brtt., 
sem fram kynnu að koma fyrir 3. umr. og ég 
teldi til verulegra bóta. Ég tel nauðsyn, að málið 
gangi fram nú á þinginu, þótt það nái aðeins til 
nokkurs hluta þeirra aðgerða, sem þarf. Rann- 
sókn þarf að gera á öllum raforkumálum lands- 
manna og leggja eins konar áætlun um það, 
hvernig þessum miklu fémunum, sem um ræðir, 
yrði bezt varið.

Eiríkur Einarsson: Hér er um það mál að ræða, 
sem sjálfsagt er að veita brautargengi. En ég 
verð að segja, að frv. i þessum 5 gr. ber þess 
merki að vera heldur snöggsoðið og að það hafi 
verið hröðum höndum að því unnið á þvi mikla 
uppboði, þar sem það hefur orðið til og tekið 
framþróun sinni. Ég get ekki annað en minnzt á 
það, sem mér finnst mest vanta í frv., eins og 
það er, en það er, að hverfandi litlar hömlur eru 
við því, til hvers féð skuli veitt og hvernig raf- 
virkjuninni skuli hrundið i framkvæmd, og gæti 
ég að nokkru leyti tekið undir það, sem hv. 1. 
þm. Eyf. tók fram um fyrirvara sinn í málinu. 
Ég sé ekki betur en í raforkumálum eigi að ráða 
sömu meginstefnumið og í póst- og símamálum. 
Undirbúningur þeirra og framtiðarskipun verður 
því mjög kominn undir hinu opinbera, hjá þvi 
getur varla farið, og þá þarf frá upphafi við því 
að sjá, að ekki ráði í þeim málum of mikið 
handahóf. Ég vil ekki þurfa að skýra þann hlut 
nánar fyrir hv. þm. En þrátt fyrir það, sem í frv. 
vantar, vil ég ekki gera neitt, sem tafið gæti al- 
varlega og hindrað framgang þess.

f 1. gr. frv. er talað um tilgang þess, að stuðla 
að því, að reist verði raforkuver i sveitum og 
kauptúnum. Mér þykir það nokkuð mikill ein- 
skorðun að binda hlutverk sjóðsins við það að 
reisa raforkuver og raforkustöðvar, — rafveitur 
eru ekki nefndar. En eitt af þvi, sem nú er brýn- 
ast að gera, eru rafveitur frá þeim stöðvum, sem 
fyrir eru eða brátt koma upp, til staða, sem hafa 
mikla raforkuþörf. Ég vil t. d. nefna orkuveitu 
frá Sogi til Eyrarbakka og Stokkseyrar. Orku- 
verin sjálf geta að vísu verið svo mikill fengur 
þeim, sem hlut eiga að máli, að minni stuðning 
þurfi til að gera leiðslur en raforkur, en mér 
finnst ekki eiga að útiloka þær, og munu margir 
vera á þvi máli, að þannig megi ekki afgreiða 
lögin. Ég vil því leyfa mér að bera fram skrifl. 
brtt. þess efnis, að í stað orðanna „reist verði 
raforkuver" í 1. gr. komi: gerðar verði rafveit-
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ur og reist verði raforkuver. — Mér þykir öll 
sanngirni mæla með, að hin mikla þörf á þessu 
verði tekin til greina, og vænti þess, að hv. þdm. 
geti á það fallizt.

ATKVGR.
Afbrigði um tvær skrifl. brtt. (sjá þskj. 181 

og 182) leyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.

Jónas Jónsson: Þetta frv. á þskj. 149 er, að ég 
held, mjög góður partur úr frv., en meira er það 
ekki. Það vantar enn undirstöðuatriði málsins, 
en frv. er samt vel þess vert, að það verði samþ. 
eins og það er, eins og á stendur nú í þinglokin, 
og siðar má setja þennan part úr lögum inn á 
sinn stað i heildarlöggjöf, sem setja verður um 
málið. Hér er gert ráð fyrir að festa allverulega 
upphæð af tekjum yfirstandandi missira til raf- 
orkumála. Þar sem enginn veit, hve lengi hið 
peningalega góðæri stendur, er nauðsyn að afla 
nú fjár til þessara framkvæmda, eftir að um hæg- 
ist aftur. Mesti galli frv. er sá, sem hv. siðasti 
ræðumaður minntist á, að ekki er sagt, hvernig 
vinna ber að framkvæmdum. Brtt. hans, sem er 
til bóta, snertir ofurlítið það efni, en vitanlega 
verður siðar að gera þvi full skil. Frv. virðist 
hyggt á þeirri hugsjón, að hægt sé að leysa málið 
með þvi að hjálpa til að koma upp stórum raf- 
orkustöðvum og svo ætti almenningur að vera 
fær um að annast rafleiðslur þaðan auk þátt- 
töku sinnar í stofnkostnaði stöðvanna. Það er 
náttúrlega f'jarstæða, að Alþ. muni nokkru sinni 
eftirláta það nokkurri rikisstj., sem ráðgert er 
i 4. gr., að setja reglugerð um allar framkvæmdir 
sliks stórmáls, heldur er það löggjafaratriði. Þar 
sem þessi lög eru nú sett til bráðabirgða ein- 
ungis, þarf ekki að ræða mjög einstök atriði. Ef 
það er meining sumra hv. þm., að fyrir þetta fé 
eigi að raflýsa kaupstaði eigi siður en sveitir og 
kauptún, vona ég, að þeir skilji, að það mundi 
hrökkva skammt. Rvik þarf t. d. mjög aukna raf- 
orku. Norðfjörður hefur t. d. aðeins rafmagn frá 
olíumótor — og sama er að segja um fjölda 
þorpa, t. d. Eyrarbakka og Stokkseyri.

Hér við Sogið er búið að gera dýra stöð. En 
hvað hefur Árnessýsla fengið upp úr þvi? Hvað 
hafa þorpin Eyrarbakki, Stokkseyri, Hveragerði 
og Ölfusárbrú fengið upp úr því? Þessi 4 þorp 
hafa ekki fjármagn til að koma rafmagninu til 
sín. Hugsum okkur, að búið væri að gera stöð i 
Rangárvallasýslu og veita styrk til hennar. En þá 
þyrfti samt að taka mikið lán, til þess að hún 
kæmi sýslunni að gagni. Og hvar ætti að taka 
það lán? Stærsta bæjarfélag landsins, Rvik, hef- 
ur átt erfitt með að fá lán til rafmagnsveitunn- 
ar og hitaveitunnar, þó að úr rættist. Ein efnað- 
asta sýsla landsins, Rangárvallasýsia, hefur feng- 
ið 25 þús. kr. styrk. Hvaða gagn er að þvi? Ég 
get tekið Suður-Þingeyjarsýslu til dæmis. Þar er 
stórt orkuver i miðri sýslunni. í nokkurri fjar- 
lægð frá þvi eru 10 bæir, þar sem túnin ná svo 
að segja saman. Ég hef beitt mér fyrir þvi, að 
þeir gætu fengið raforku frá stöðinni, en það 
kom í ljós, að það mundi verða of dýrt, jafnvel 
við þessi góðu skilyrði.

Nú gæti það sýnzt svo af þessum rökum min- 
um sem ekki mundi borga sig að leiða rafmagn

Alþt. 1942. B. (60. löpgjafarþing).

um landið, en svo er þó ekki. En það verður að- 
eins að taka miklu stærri tökum en gert er með 
frv. Það, sem gott er i frv., er það, að tekin skuli 
frá nokkuð stór upphæð og lögð i raforkusjóð. 
En hitt er óhjákvæmilegt, að skipuð sé n. til að 
rannsaka raforkumái landsins í heild, eins og 
farið er fram á í till. okkar. Þetta hefur ekki enn 
verið hugsað sem landsmál, heldur i pörtum. Það 
hefur verið hugsað sem eins konar snuð, sem 
litlir krakkar eru látnir fá. Það, sem fyrst verð- 
ur að gera, er að rannsaka skilyrðin til þess að 
Ieiða rafmagn um landið. Tökum Eyjafjörð til 
dæmis. Akureyri hefur haft litla rafstöð, sem 
nægði hvergi nærri, og það varð að fara langt 
austur í Þingeyjarsýslu til þess að fá næga orku, 
en þar er 35000 hestafla foss. Siglufjörður vill 
lika fá stöð, en þar er aðeins 4000 hestafla foss. 
Það er eins og dropi i hafið miðað við þarfir 
bæjarins, svo að þeir hafa alls ekki reynt að ýta 
undir fólk að nota rafmagn til hitunar, þó að 
stöðin eigi að kosta 8 millj. kr, og sveitirnar þar 
i kring, Fljót og aðrar, verða rafmagnslausar 
eftir sem áður. 1 Norður-Þingeyjarsýslu er mikil 
vatnsorka, þar sem er Jökulsá á Fjöllum, en sú 
orka er óviðráðanleg nema fyrirtæki, sem kosta 
mundi tugi millj. kr. Það má þvi segja, að Norð- 
ur-Þingeyjarsýsla hafi ekkert vatnsafl, sem auð- 
velt sé að virkja. Suður-Þingeyjarsýsla hefur aft- 
ur á móti mikið, Eyjafjarðarsýsla hefur lítið og 
sama máli gegnir um Skagafjarðar- og Húna- 
vatnssýslur. Nú eru 130 bæir í Eyjafirði fyrir 
framan Akureyri. Hvert eiga þeir að sækja raf- 
magn? Eða Svarfaðardalur, blómlegt hérað? Eiga 
Svarfdælingar að fara allt austur í Laxá? Hvern- 
ig er hægt að leysa þetta rafmagnsmál nema með 
samvirkjun? Ég hef tekið þessi dæmi, af því að 
þau sýna, að hér er heill landsfjórðungur, sem 
yrði að fá mestallt rafmagn sitt frá einni stöð. 
Þetta mál verður að taka svo stórum tökum. 
Það verður að vera landsmál. En í þessu frv. er 
það ekki tekið þeim tökum. Það er ekkert lands- 
mál, þó að ein og ein sveit fái rafmagn. Ég álít 
allt annað einskis vert en það, að málið sé tekið 
sem ein heild. Rikið verður að koma upp raf- 
stöðvum og leggja leiðslurnar á bæina og verður 
það þá að selja rafmagnið því verði sem nauð- 
synlegt er. Ég álit, að allt annað sé kák. En 
auðvitað þokast menn ekki að slikri heildarlausn 
á skömmum tima. Það mun taka mörg ár að 
koma mönnum i skilning um nauðsyn hennar. 
Eitt blað hér í bæ, sem gefið er út af nokkrum 
stríðsgróðamönnum, hefur til dæmis auglýst 
skilning sinn með þvl að segja, að nú eigi að 
fara að raflýsa fátæktina. Hvi segja þeir þetta? 
Þeir hafa rafmagn og þau þægindi, sem þvi 
fylgja, en þeir vita, að til þess að koma þessu 
máli fram verður að taka af striðsgróða þeirra. 
En þetta verður áreiðanlega gert, og stoðar ekki 
fyrir þá að þrjózkast við. En það sýnir manndóm 
þeirra, er þeir viðhafa slik orð um málið, meðan 
þeir sitja sjálfir við rafmagn og hitaveitu.

Ég er sammála till. hv. þm. Seyðf. um það, að 
ekkert vit er i að taka staði eins og Norðfjörð 
og Akranes út úr og segja, að þeir eigi ekki að 
fá rafmagn. En um þá staði þarf ekki sérstök 1., 
ef málið verður tekið sem ein heild, því að þeir 
kæmu þar auðvitað inn í alveg sjálfkrafa.
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Atvmrh. (Magnús Jónsson): Ég vil láta i ljós 
ánægju mína yfir þvi, að þetta frv. er komið 
fram, og vona ég, að það nái samþykki. Mér 
hefur skilizt á sumum þm., bæði hv. 10. landsk. 
og hv. þm. S.-Þ., að þeim finnist þetta frv. nokk- 
um halaklippt og segi heidur litið, og satt er það, 
að sé það borið saman við frv., sem kom fram 
i Nd., hefur það stytzt nokkuð mikið. Eigi að sið- 
ur felli ég mig betur við frv. i þessari mynd, því 
að það fjallar nú einungis um sjóðstofnunina. Ég 
tel, að rétt sé að halda sér eingöngu við það, ef 
þetta þing á að geta afgreitt málið, því að hitt, 
hvernig sjóðinn skuli nota, þarf miklu meiri at- 
hugunar við en svo, að hægt sé að vinna það 
verk á þessu þingi.

Ræða hv. þm. S.-Þ. liggur utan við svið þess 
máls, sem hér er um að ræða. Það er að vísu 
rétt, að þetta er mikið landsmál. Árið 1929 var 
borið fram hér á þingi frv. um raforkuveitu rík- 
isins, og átti þar að draga hinar stóru línur í 
málinu, en það mætti litlum skilningi þá, líka hjá 
hv. þm. S.-Þ., að ég held. Nú segir hv. þm. um 
þetta frv., að það sé eins konar snuð, og get ég 
ekki verið honum sammála um það, þvi að hér 
er það með, sem jafnan vantar í snuðtill. þær, 
sem fram eru bornar hér á Alþ. í þessu frv. er 
sem sé gerð grein fyrir því, hvernig skuli afla 
fjár til þess, sem um er að ræða. Það hefði ein- 
hvern tíma verið kallað annað en snuð, að Alþ. 
veitti 10 millj. kr. og von um % millj. kr. á ári 
eftir það i sjóð til opinberra framkvæmda.

Hv. 10. landsk. hefur borið fram brtt., og vill 
hann, að rafveitur séu hafðar þarna með, eins og 
var i frv. upphaflega. Ég veit ekki, hvort orðið 
„rafveitur“ hefur verið tekið úr frv. viljandi í 
hv. Nd., en þar stóð, að tilgangur sjóðsins skyldi 
vera að veita styrki til að gera raforkuver og 
raforkuveitur. í brtt. stendur, að sjóðurinn eigi 
að stuðla að því, að gerðar verði rafveitur og 
reist raforkuver. Ég kann betur við fyrra orða- 
lagið. En það væri mikil og óréttmæt takmörkun 
á starfssviði þessa sjóðs, ef ekki mætti nota hann 
til þess að styrkja rafveitur, því að vitað er, að 
höfuðerfiðleikarnir, að því er sveitirnar snertir, 
eru leiðslurnar frá rafstöðvunum. Það má reynd- 
ar segja, að stofna mætti með öðrum 1. sjóð til 
að styrkja veitur, en mér finnst þó eðlilegra að 
láta sama sjóðinn vera til styrktar hvoru tveggja.

Ég skal svo ekki orðlengja þetta, en aðeins geta 
þess, að till. hv. þm. Seyðf. á mikinn rétt á sér, 
en hún á að tryggja það, að kaupstaðirnir verði 
ekki útilokaðir frá þvi að njóta góðs af sjóðin- 
um, þar sem kauptúnin eru tekin með, en þar á 
milli eru oft ógreinileg mörk, stundum aðeins 
iagalegs eðlis, en ég held, að heppiiegra væri að 
orða till. þannig, að þetta væri nokkru takmark- 
aðra og greinin aðeins látin ná til smærri kaup- 
staðanna.

Frsm. (Haraldur Guðmundsson): Um skrifl. 
brtt. frá hv. 10. landsk. hef ég það að segja, að 
ég sé ekkert á móti þvi, að hún sé samþ. Annars 
skildi ég 1. gr. frv. svo, að veiturnar rúmuðust 
innan hennar. Mér hefur verið sagt, að raforku- 
ver sé viðtækara en raforkustöð og nái líka yfir 
veiturnar. Ég veit ekki, hvort þetta fær staðizt 
málfræðilega. En ég get samt fallizt á brtt. hv.

10. landsk., þvi að ég sé enga ástæðu til að úti- 
loka rafveitur.

Ég hef samkv. tilmælum hæstv. atvmrh. breytt 
till. minni þannig, að á eftir orðunum „i sveitum“ 
í 1. gr. frv. komi: og hinum smærri kaupstöðum.

Hv. þm. Dal. sagði, að ekki væri mikil þörf á 
því að láta þetta ná til kaupstaðanna, þvi að þeir 
gætu yfirleitt hjálpað sér sjálfir. En þetta er ekki 
rétt. T. d. er á Seyðisfirði rafstöð, sem orðin er 
svo lítil, að ekki er við hlítandi. Þarf nauðsyn- 
lega að stækka hana, og er þetta orðið eitt mesta 
vandamál bæjarfélagsins.

Ég hefði gjarnan viljað ræða sumt í ræðu hv. 
þm. S.-Þ., en skal stytta mál mitt, þvi að tími 
er nú orðinn naumur. [Niðurlag ræðunnar vantar 
frá þingskrifara.]

Umr. (atkvgr.) frestað.
A 21. fundi i Ed., 2. sept., var fram haldið 2. 

umr. um frv. (A. 149, n. 177, 178, 181, 182).

ATKVGR.
Brtt. 181 samþ. með 8:2 atkv., að viðhöfðu nafna- 

kalli, og sögðu
já: EE, HG, IngP, MJ, StgrA, BSt, BBen, BrB. 
nei: GJ, ÞÞ.

HermJ, EÁrna, JJós greiddu ekki atkv.
3 þm. (JJ, PHerm, SÁÓ) fjarstaddir.

Brtt. 182 samþ. með 9:2 atkv.
—■ 178 þar með úr sögu.

1. gr., svo breytt, samþ. með 11 shlj. atkv.
2. -5. gr. samþ. með 12 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr."
Frv. visað til 3. umr. með 12 shlj. atkv.

Á 22. fundi í Ed., s. d., var frv. tekið til 3. 
umr. (A. 188).

Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
leyfð og samþ. með 14 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 14 shlj. atkv. og endursent Nd.

Á 20. fundi í Nd., 3. sept., skýrði forseti frá, 
að sér hefði borizt frv. frá Ed., eftir 3. umr. þar.

Á sama fundi var frv. tekið til einnar umr.
Of skammt var liðið frá 3. umr. í Ed. — Af- 

brigði leyfð og samþ. með 19 shlj. atkv.

Ingóifur Jónsson: Herra forseti. — Ég ætla 
ekki að fara um frv. þetta mörgum orðum, eins 
og það kemur frá hv. Ed. Þar var bætt inn í 1. 
gr. þess „... . smærri kaupstöðum". Við flm. frv. 
hefðum lagt áherzlu á að fella þetta ákvæði burt 
aftur, en þar sem orðið er svo áliðið þings, telj- 
{im við varhugavert að tefja málið með nýrri 
Íirtt. Við munum þvi greiða frv. atkv., eins og 
það nú liggur fyrir, þótt við séum óánægðir með 
breyt. þá, er það varð fyrir í hv. Ed. Við teljum, 
að kaupstaðirnir geti orðið fyrri til að nota sér 
fjárveitingar úr sjóðnum, svo að öllu minna 
verði eftir handa sveitunum. Og ekki er heldur 
vitað, hverjir þessir smærri kaupstaðir eru, 
sennilega þó ekki Rvik, Akureyri, Siglufjörður 
og ísafjörður.
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í fáum oröum sagt, þá er ég mjög óánægður 
með þessa breyt., en álít, að ný brtt. tefji málið 
um of.

Skúli Guðmundsson: Þetta frv. hefur nú verið 
sent með breyt. frá hv. Ed., og er ég sammála 
síðasta ræðumanni um það, að frv. hafi verið 
skemmt þar. Hins vegar þykir mér afstaða hans 
hálfeinkennileg, að hann skuli ekki gera tilraun 
til að færa frv. i þess fyrra horf.

Hv. Ed. hefur gert breyt. á 1. gr. frv., þar sem 
talað er um tilgang sjóðsins. Þar er bætt inn í: 
„hinir smærri kaupstaðir". Það er ekki greinilegt, 
við hvað er hér átt, en gætu þó allir kaupstaðir 
utan Rvíkur komið til greina.

Nú liggja fyrir þessu þingi beiðnir um ríkisá- 
byrgðir vegna rafveitna Akureyrar og Isafjarðar 
upp á 3 millj. kr. Hér er um viðbótarfram- 
kvæmdir að ræða, því að þessir kaupstaðir hafa 
vatnsaflsstöðvar fyrir. Auk þess er Siglufjörð- 
ur með beiðni um rikisábyrgð vegna rafveitu upp 
á 6 millj. kr. Þetta eru samtais 9 millj. kr. Mér 
skilst nú eftir þessu frv., eins og það kemur frá 
Ed., að ráðh. geti fullnægt þörfum þessara kaup- 
staða, áður en nokkru fé er varið til sveitanna 
í þessu skyni. Þar að auki geta fleiri en þessir 
3 kaupstaðir orðið á undan sveitunum. Frv. er 
því allt annað orðið en það var, og aðeins óveru- 
legum hluta af tilgangi þess er náð, eftir þvi sem 
flm. þess sögðu, að fyrir þeim hefði vakað. Ég 
er ekki að segja með þessu, að ekki sé rétt að 
styrkja kaupstaðina i þessum efnum, enda hefur 
Alþ. gert það undanfarin ár með rikisábyrgðum 
og margs konar aðstoð. En þegar þetta frv. var 
flutt hér fyrst, var einkum talið, að þvi væri 
ætlað að bæta úr raforkuþörfinni utan kaup- 
staðanna, en ekki að bæta við raforkufram- 
kvæmdir kaupstaðanna. Ég efast ekki um, að Alþ. 
muni framvegis eins og hingað til mæta sann- 
gjörnum óskum kaupstaðanna í þessum efnum. 
En ég er sammála síðasta ræðumanni um það, að 
kröfurnar mundu fyrst koma frá kaupstöðunum, 
ef þetta frv. er þannig samþ. Mér þykir því af- 
staða flm. frv. harla einkennileg, ef tilgangur 
þeirra er sá, sem yfirlýst hefur verið, að þeir 
skuli ekki reyna að fá frv. breytt. Ef þeír vilja 
ekki reyna, þá mun ég flytja við það brtt.

Sigurður E. Hlíðar: Ég held, að bezt sé fyrir 
þá, sem vilja þessu máli vel, að gera sem fæstar 
brtt. Það gæti orðið til þess, að málið dagaði 
uppi. Ég get þó fallizt á, að þessi ,brtt. sé ekki 
til batnaðar. En í sambandi við þau ummæli hv. 
þm. V.-Húnv., að með þessu væri kaupstöðunum 
einum hyglað og að þeir mundu ganga fyrir, þá 
vil ég draga mjög í efa, að svo sé. Ég vil aðeins 
segja fyrir Akureyri, að ég geri ekki ráð fyrir, að 
hún komi inn undir þessi 1. Sá bær hefur nú af- 
gert kaup á vélasamstæðu til viðbótar upp á 
400 hestöfl, og ég mótmæli því, að ríkið hafi lagt 
einn einasta eyri til rafveitunnar á Akureyri. En 
það eru alltaf þessar eilifu eftirtölur á rikis- 
ábyrgðum, enda þótt þær séu allt annars eðlis 
en beinn styrkur. Það getur ekki minna verið en 
að rikið gangi i ábyrgð, þegar sýnt er, að fyrir- 
tækið getur staðið undir sér sjálft. Það er litt 
sæmandi, að nokkur þm. skuli hafa þetta orð-

færi og telja eftir rikisábyrgðir til bæjanna í 
þessum efnum. Það mun áreiðanlega ekki vera 
meiningin með þessu frv. að styrkja kaupstað- 
ina á kostnað sveitanna. Ég kann nú ekki við 
að tönnlast á þessu orði „dreifbýli“, en nota hið 
gamla og góða islenzka orð, sveitir. Ég geri ráð 
fyrir, að séð verði fyrir sveitunum, en ekki 
kaupstöðunum, með þessu frv. Stærri kaupstað- 
irnir eru búnir að fá rafmagn og þurfa aðeins á 
ríkisábyrgðum að halda til þess að auka við 
orkuver sín, er standa undir sér sjálf.

Ég tel því ekki, að bera eigi fram brtt. i mál- 
inu, ef menn vilja því vel, og að það fái fulla af- 
greiðslu nú.

ATKVGR.
Afbrigði um skrifl. brtt. (sjá þskj. 195) leyfð 

og samþ. með 21 shlj. atkv.

Frsm. (Jón Pálmason): Ég get tekið undir 
með þeim hv. þm., sem hér hafa talað um það, 
að breyt. frá Ed. sé til að spilla þessu frv. Til- 
gangur þess er að stuðla að rafveituframkvæmd- 
um í sveitum, en ekki kaupstöðum. Þó má með 
nokkrum sanni segja, að lítill munur sé á kaup- 
túnum og kaupstöðum, en ég geri ráð fyrir, að 
aðeins allra smæstu kaupstaðirnir kæmu til 
greina. En ég vil ekki, að málið dagi uppi á 
þessu þingi, og fylgi því engri brtt. Ég geri ráð 
fyrir, að ekki komi til neinna framkvæmda úr 
sjóðnum fyrir næsta þing, sem verða mun á 
þessu ári, og þá gefst tækifæri til nánari ákvarð- 
ana um starfsemi hans.

Að öðru leyti tek ég fram það sama og hv. 5. 
landsk. og hv. þm. Ak. sögðu. Og þótt ég greiði 
atkv. gegn brtt. þeirri, sem hér er fram komin, 
þá er það ckki af þvi, að ég telji hana ekki sann- 
gjarna.

. Eysteinn Jónsson: Það er aðeins örlitil aths. 
Ég lít öðruvísi á þetta mál en þeir, sem hér hafa 
talað. Ég álit, að breyt., sem gerð var í Ed., sé 
þvert á móti til bóta. Ég sé ekkert nema rétt- 
mætt í þvi að leysa rafmagnsmál allra byggða 
landsins, sem ekki hafa fengið rafmagn, í einu 
kerfi. Ég tel vafasamt að þvæla málinu og er 
þvi á móti brtt. hv. þm. V.-Húnv. Ég tel ekki, 
að það þurfi nokkuð að skerða rétt sveitanna, 
jiótt málin séu leyst i heildarkerfi fyrir sveitir 
og kauptún i senn, eða fyrir alla þá staði, þar sem 
Vessi mál eru enn þá óleyst.

Sveinbjörn Högnason: Ég held, að það gæti 
misskilnings hjá sumum hv. þm., sem talað hafa 
um tilgang þessa frv., sem í rauninni hefur verið 
borið fram á mörgum undanförnum þingum. Það 
er vitanlegt, að bak við það býr sú tilfinning að 
búa sveitafólkinu sömu þægindi og kaupstaða- 
fólkinu. Því að meðan mikill munur er þar á 
milli, þá fækkar fólkinu eðlilega stöðugt i sveit- 
unum, og þjóðarvoði er fyrir dyrum. Tilgangur- 
inn hefur vitanlega verið sá að vega á móti 
þessu.

Nú er fyrirsjáanlegt, eins og frv. er orðið og 
hv. þm. V.-Húnv. benti á, að svo getur farið, að 
lítið sem ekkert verði afgangs af þessu fé handa 
sveitunum, nema jafnhliða þeirri breyt, sem á
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frv. er orðin, verði sett inn i það ákvæði um, að 
ekkert fé megi veita úr sjóðnum, fyrr en gerðar 
liafa verið og lagðar fram nákvæmar áætlanir á 
hverjum stað, og jafnframt, að féð gangi jafnan 
fyrst til þeirra, sem erfiðasta hafa aðstöðuna. 
En ég gef ekkert fyrir þetta frv., eins og það er 
nú. Það er nú alveg í mótsögn við stefnu okkar, 
sem höfum staðið að frv. um þetta mál á undan- 
förnum þingum, og nær ekki þeim tilgangi, sem 
þau voru borin fram til að ná, heldur er það í 
núverandi formi fallið til þess að láta þann áhaila 
verða enn meiri milii kaupstaðanna og sveitanna, 
sem verið hefur þar á milli í þessum málum. Og 
þá er vitanlegt, að þessar 10 millj. kr. fara til 
kaupstaðanna, áður en nokkur hlutur er gerður í 
þessum efnum í sveitunum. Þess vegna er ég 
fylgjandi brtt. hv. þm. V.-Húns. (SkG), þar sem 
miðað er við hið gamla sjónarmið, sem þetta frv. 
er f'lutt út frá. Og ég er viss um, að það er mis- 
skilningur hjá hv. þm. S.-M., að þetta frv. sé flutt 
með það fyrir augum, að það, sem á að vinnast 
með því, eigi að ná til allra, hvar sem er á land- 
inu. Það er flutt til þess að vega upp muninn, 
sem hefur i þessum efnum verið milli dreifbýl- 
isins og þéttbýlisins, þvi að kaupstaðirnir hafa 
getað bjargað sér í þessum efnum án þess að fá 
til þess framlag rikissjóðs, ef þeir hafa fengið á- 
byrgðir. Og vafasamt er, hvort ekki er rétt að 
strika lika út „stærstu kauptún", þvi að i lang- 
flestum tilfellum þurfa þau ekki beinan styrk til 
þessa. En ef kaupstaðirnir eiga að fá þetta líka, 
þá margfaldast því meira það, sem ríkið þarf að 
leggja fram, og það að óþörfu, ef ekki er haldið 
rétt á þessu máli, en þeir, sem verst eru settir, 
verða, ef till. hv. 1. þm. S.-M. er samþ, út undan 
og hjálparlausir í þessum efnum eftir sem áður.

Pétur Ottesen: Ég vil leyfa mér að benda á, 
að ég held, að þessar umr. séu óþarfar um þá 
breyt., sem i hv. Ed. var gerð á þessu frv., og 
það er af því, að þó að þetta frv. verði samþ. í 
þeirri mynd, sem það nú er í, þá verði ekki nein 
framkvæmd á þessu önnur en sú í bráð, sem er 
vitanlega höfuðtilgangurinn með þessu frv., eins 
og það liggur fyrir, að stofnaður verði þessi 10 
millj. kr. sjóður á þann hátt, sem gert er ráð 
fyrir í frv., og lagðar verði við hann 500 þús. kr. 
árlega. Því að það er vitanlegt, að framkvæmd í 
því verki að útdeila þessu fé er eftir, þó að sjóð- 
urinn verði stofnaður, en hún á að verða fram- 
kvæmd eftir reglugerð, sem ríkisstj. setur. Um 
þetta verður að búa alveg á eðlilegan hátt 
með þvi að setja um það 1., hvernig þessu fé 
skuli ráðstafað. Og mér hefur skilizt, að sú af- 
greiðsla þessa máls frá hv. fjhn. Ed. að taka út 
úr frv. einmitt ákvæðið um það, hvernig þessu 
fé skyldi ráðstafað, byggist á, að gengið væri 
úr frá því, að sett yrðu heildarl., sem ekki bein- 
linis ættu heima í þessu frv., heldur ætti að réttu 
lagi að ganga frá sem alveg sérstökum 1. En um 
það geta menn haft mismunandi skoðanir, hvort 
eigi að færa verksvið frv. út, eins og gert er ráð 
fyrir. Ég er á móti þvi, þvi að afstaða mín til 
þessara mála er, eins og hún hefur verið, sú, að 
ég sé enga möguleika í náinni framtíð til þess að 
gera þær ráðstafanir, sem gera þarp í þessum 
málum, sem komið geti dreifbýlinu að haldi, en

það tvennt, að ríkissjóður leggi fram fé og að 
einnig komi fjárframlög til þess frá þéttbýlinu. 
Þcss vegna álít ég, að það þurfi ekki að vera 
neitt deilumál hér þetta, sem komst inn i frv. 
í hv. Ed., sem ég tel þó miður farið, að samþ. 
var þar. Því að megintilgangurinn með frv. er að 
slá þvi föstu, að af tekjuafgangi ársins 1941 og 
ársins 1942 skuli lagðar til hliðar 10 millj. kr. og 
svo áframhaldandi tiilag úr ríkissjóði í þessu 
sama skyni. Og þetta er svo mikilsvert atriði, að 
þar sem samkomulag hefur náðst um þetta á 
liæstv. Alþ., þá verður ekki ágreiningur um smá- 
atriði eins og málið liggur fyrir, sem gæti orðið 
því að fótakefli.

Ég vil því eindregið gera þá till. um miðlun í 
þessu efni, og vænti þess, að um það geti orðið 
samkomulag, eins og þetta liggur fyrir, að þrátt 
fyrir mismunandi og skiptar skoðanir um atriði 
frv., verði því samt ekki stofnað í hættu nú á 
allra síðustu dögum þingsins með þvi að fara að 
hrekja það milli deilda. Okkur, sem staðið höf- 
um að frv. um þessi rafmagnsmál á undanförn- 
uin þingum, en höfum ekki komið þeim málum 
fram, hefur eðlilega þótt mjög súrt í broti að 
geta ekki komið þessu máli áfram. Það hlýtur 
því að vera sameiginleg afstaða okkar, þar sem 
svo langt er nii komið afgreiðslu þessa frv., þá 
þurfi nú ekki enn þá svolítil þúfa sem þessi af- 
greiðsla málsins í Ed. að verða þvi að fjörtjóni.

Eysteinn Jónsson: Ég vildi aðeins taka það 
fram, að ég tek undir það með hv. þm. Borgf., 
að aðalatriði þessa máls og eini tilgangurinn með 
þessu frv. er að tryggja, að þessar 10 milljónir 
séu lagðar til hliðar. Og ég held, að við getum 
orðið sammála um það, að það er alveg óútkljáð 
niái af hálfu hæstv. Alþ., hvemig þessum 10 
millj. kr. verði varið til þess að létta undir með 
sveitunum í rafmagnsmálunuin. Það er eftir að 
ganga frá ráðstöfunum á þessu, áður en farið er 
að leggja fram fé úr þessum sjóði. Það er þvi 
ekkert annað í þessu frv. ákveðið en að leggja til 
hliðar peninga. Svo er sagt á öðmm stað, hvaða 
staðir geta komið til greina, þegar farið verður 
að leggja fram fé úr sjóðnum. Og svo var það 
sett inn í frv. í hv. Ed., að smærri kaupstaðir 
geti komið til greina í þessu sambandi. Það vak- 
ir fyrir mér, að þegar farið verði að ráðstafa fé 
úr sjóðnum, þá verði aðstaðan sú sama i þess- 
um málum og nú, og hafi einhverjir kaupstaðir 
svo góða aðstöðu, að þeir þurfi ekki að fá neitt 
til þess að geta leitt til sín eða framleitt raf- 
magn hjá sér, eigi þeir ekki að koma til greina. 
Þeir eiga að koma til greina í þessu sambandi, 
sem rannsókn leiðir í ljós, að eigi að fá hjálp 
úr þessum sjóði. Þessi löggjöf' á þvi aðeins að 
vera rammi. Það vakir fyrir sumum hv. þdm., 
sem komið hefur fram í sambandi við annað mál, 
að þessuin málum verði komið svo fyrir i fram- 
tíðinni, að hægt verði að selja við sama verði 
rafmagn í dreifbýlinu eins og i kaupstöðunum. 
Þess vegna vil ég, að þetta verði samþ. nú, en 
svo komi þeir ekki til greina, nema sem hafa 
lakari aðstöðu, en hinir, sem betri aðstöðuna 
hafa, verði að láta sér nægja ábyrgð. Ég hugsa 
mér, að sú aðferð verði tekin upp í þessu máli, 
að settar verði á fót rafveitur fyrir heila lands-
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hluta. Það getur komið til mála og er sennilega 
skynsamlegast, að ríkið reisi þær rafstöðvar; og 
inn í þær rafveitur geta komið sveitir, kauptún 
og kaupstaðir, eftir ástæðum. Það er augljóst, að 
þessi 1. eru aðeins rammi, sem verður að fella inn 
i siðar. Og ég vil, eins og hv. þm. Borgf. (PO), að 
menn fari ekki út í langar deilur um þetta nú, 
því að aðalatriðið er að nota peningana í þessu 
skyni, en svo þarf að setja seinna nánari löggjöf 
um það, hvernig þeim verði varið, til þess að 
jafna aðstöðumuninn, sem er hjá landsmönnum 
í rafmagnsmálunum.

Sveinbjörn Högnason: Það mætti segja, að það 
væri að einhverju leyti hægt að fallast á rök- 
semdir hv. þm.'Borgf. og hv. 1. þm. S.-M., ef ein- 
hver fyrirmæli væru í frv., sem þeir ætlast til, 
að sett verði um úthlutun þessa f jár. En þau eru 
hvcrgi í frv., heldur stendur þar: „Ráðherra set- 
ur í reglugerð nánari ákvæði um sjóðinn og 
styrkveitingar úr honum, að fengnum till. raf- 
magnseftirlits ríkisins." Það er þvi eftir þessu 
ákvæði þannig, að ef sá ráðh. situr, sem þvi viil 
beita, getur hann bara á næsta ári verið búinn að 
veita allar þessar 10 millj. kr. úr sjóðnum. Og 
það er áreiðanlegt, að það verður gengið hart 
cftir því af þeim, sem eru að reyna að stofna 
rafveitur, ef ekki verður gengið betur frá þessu 
heldur en nú er. Þessi ágalli er á frv. vegna þess, 
sem fellt var úr þvi í hv. Ed., en það hefur ekki 
verið aðgætt. Ef við samþykkjum frv., eins og 
það er nú, óbreytt, gætum við alveg eins búizt 
við þvi, þegar við kæmum saman til þess að 
semja löggjöf um það, hvernig verja skyldi fé 
úr þessum sjóði, þá væru bara þessar 10 millj. 
kr. allar á burtu. Þess vegna er þetta tómt mál 
að tala um á sama grundvelli og þessir tveir 
hv. þm. töluðu um það. Þeir hafa ekki gætt að 
því sem skyidi, hvernig ákvæði frv. eru að þessu 
leyti. Ég er sannfærður um, að ef frv. er samþ. 
í þeirri mynd, sem það nú hefur, kemur það að 
sáralitlum notum til þess, sem upphaflega var 
ætlazt til. Því að það er vitanlegt, að þeir, sem 
nú sitja á þingi, munu ganga eftir þvi hjá við- 
komandi ráðh., þegar þm. eru farnir heim, að 
ráðh. setji regiugerð um það, hvernig þessu fé 
skuli varið.

Skúli Guðmundsson: Herra forseti. — Þeir, sem 
hafa mælt móti brtt. minni, hafa margir gert 
mikið úr þvi, að með þvi væri málinu stefnt í 
mikla hættu. Ég get ekki fallizt á, að þetta sé 
rétt, þvi að það er komið i ljós, að það er al- 
mennur vilji fyrir, að frv. nái fram að ganga, og 
cr áreiðanlega auðvelt að fá frv. tekið á dag- 
skrá í Ed. og fá það þar afgr. við eina umr.

Ég er sammála hv. þm. Borgf. og hv. 1. þm. 
S.-M., að aðaiatriðið er að fá þessar 10 millj. kr. 
En eins og hv. þm. V.-Sk. tók fram, þá er engin 
trygging fyrir, að þetta fé verði geymt, þar til 
allsherjarlöggjöf um raforkumál hefur verið sett. 
Það gæti verið, að því yrði eytt á þessu eða 
næsta ári. Þess vegna þarf heildarlöggjöf í þessu 
efni, áður en farið er að ráðstafa fé úr sjóðnum. 
Ég vil benda á, að fyrir þinginu liggur þáltíll. 
um að skipa n. til að undirbúa slíka löggjöf og 
gera tili. um fjáröflun til að koma rafmagni sem

viðast um landið. Það er ekki vitað, hvernig 
þeirri till. reiðir af, því að hún er ekki enn kom- 
in lengra en til fyrri umr. á fundinum í gær, og 
var þá eftir að greiða atkv. um hana við þá umr. 
Það er því ekkert hægt um það að segja, hve- 
nær ’slík heildarlöggjöf verður sett. Aðalatriðið 
er því nú að tryggja, að þessu fé verði ekki eytt, 
þar til gengið hefur verið frá heildarlöggjöf um 
þetta efni. Ef þeir hv. þm., sem hafa á móti brtt. 
minni, vildu breyta 4. gr. frv. þannig, að í stað 
þess, að þar stendur nú, að ráðh. skuli setja 
reglugerð um starfsemi sjóðsins, komi, að fénu 
skuli ekki ráðstafað, fyrr en heildarlöggjöf hef- 
ur verið sett um þetta efni, þá get ég fallizt á 
að taka brtt. mína aftur. Eins og frv. er nú, þá 
er ráðh. skylt að setja reglugerð um notkun 
sjóðsins, og þá má gera ráð fyrir, að þeir staðir, 
sem nú eru bezt undirbúnir til rafvirkjunar- 
framkvæmda, sem eru óefað kaupstaðirnir, 
mundu fyrstir verða til að njóta framlaga úr 
sjóðnum, en það er ekki fyrst og fremst til- 
gangurinn með þessu frv.

Páll Zóphóníasson: Herra forseti.—-Einsoghv. 
þm. er kunnugt, legg ég lítið upp úr þessu frv. 
Ég tel, að þessi mál vcrði ekki leyst, fyrr en þær 
stóru rafveitur, sem nú éru til, verða teknar eign- 
arnámi og rafmagninu síðan dreift út frá þeim. 
Ég mun því ekki láta mig þetta mál miklu skipta. 
En mér þykir nú vera komið í óvænt efni með 
þetta frv. Það mun vera tilætlunin með þvi að 
tryggja, að hægt verði að leiða rafmagn út um 
sveitir landsins. Ed. hefur nú breytt frv. þannig, 
fið stofna skuli 10 millj. kr. sjóð í þessu skyni. 
Nú er hafinn undirbúningur til rafvirkjunar á 4 
stöðum, kauptúnum og sýslum, sem geta þá feng- 
ið fé úr þessum sjóði, ef 1. eru þannig úr garði 
gerð, að stj. eigi, eins og stendur i 4. gr., að á- 
kveða með reglugerð, hvernig megi verja fé úr 
þessum sjóði. Ég hef ekki borið minnsta traust 
til núv. stj. fyrr né síðar eða einstakra manna, 
sem í henni sitja. Ég get því verið nokkurn veg- 
inn viss um, að þegar dreifbýlið á að fá fé úr 
þessum sjóði, þá verður þessi stj., þó að hún 
sitji ekki nema tvo mánuði enn, búin að eyða 
öllum sjóðnum í rafveitur til kauptúna, sem hv. 
flm. vilja ekki láta hann fara til. Það getur verið, 
að þetta þing geti látið stj. vita betur en enn 
hefur orðið, að hún sé „fungerandi" og hafi eng- 
an þingmeirihluta á bak við sig. En ég efast um, 
að ábyrgðartilfinning og sómatilfinning þeirra, 
sem sitja í ráðherrastólunum, sem reyndar eru 
oftast tóinir, sé það mikil, að þeir hugsi mikið 
um, hvað þeir eiga að gera eða ekki að gera. Það 
er því á engan hátt því að treysta, að þeir ausi 
ekki fé úr sjóðnum, t. d. i Seyðisfjörð eða Akur- 
eyri, svo að ekkert verði eftir til dreifbýlisins. 
Ég mun því, þó að ég láti mig þetta mál litlu 
skipta, koma með brtt. um, að fé verði ekki veitt 
úr sjóðnum, fyrr en Alþ. hefur tekið ákvarðanir 
um, hvernig því skuli varið.

Eysteinn Jónsson: Ég skal taka fram, að mér 
hefur yfirsézt, þegar mig minnti, að Nd. hefði 
gengið þannig frá frv., að fé yrði ekki varið úr 
sjóðnum, fyrr en Alþ. hefði sett um það nánari 
fyrirmæli, Það var þannig i þeim brtt., sem ég
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lagði fram í fjhn. f. h. framsóknarmanna, en ég 
tók ekki eftir, að það hafði fallið úr till., svo að 
ekkert var í frv. um það, að það skyldi 1. bund- 
ið, hvernig skyldi farið með þetta fé. Ég held, 
að það séu ekki nema tveir kaupstaðir, sem gætu 
komið til greina með rafvirkjunarframkvæmdir 
nú sem stendur. (SkG: Þeir geta orðið 7 eða 8.) 
Ég sé ekki, að það breyti verulegu. En þá er um 
tvennt að ræða: Að setja inn í frv. ákvæði um, 
að fé skuli ekki eytt úr sjóðnum, fyrr en Alþ. 
hefur sett um það nánari ákvæði, eða að fá nú 
yfirlýsingu frá hæstv. rikisstj. um, að engu fé 
verði eytt úr sjóðnum, fyrr en löggjöf hefur 
verið sett um það, væntanlega á næsta þingi. 
Annars sé ég ekki, að það þurfi að tefja málið, 
þó að þessu verði breytt nú, ef menn eru sam- 
mála um, að málið skuli ná fram að ganga, og 
vil ég benda þeim á það, sem eru sérstaklega 
fyrir kaupstaðina, að ég gæti flutt slíka till. og 
teldi hana eðlilega, og þá með það fyrir augum, 
að menn sameinist um að tefja alls ekki málið.

Forsrh. ( Ólafur Thors): Út af ummælum hv. 
1. þm. N.-M. (PZ) vil ég lýsa yfir því f. h. stj., 
að ekki verður varið fé úr þessum sjóði, fyrr en 
Alþ. hefur sett nánari reglur um málið. Hv. þm. 
taldi það nægilegt til þess, að málið gæti gengið 
fram óbreytt. (PZ: Þvi treystir enginn.) Ég tel 
ekki miklu máli skipta, hvað þessi hv. þm. álítur, 
ef hv. 1. þm. S.-M. treystir þvi.

Sveinbjörn Högnason: Ég vil benda á, að þrátt 
fyrir það, að hæstv. stj. gefi þessa yfirlýsingu, 
þá er það gefinn hlutur, að hún verður farin frá 
völdum, áður en Alþ. verður búið að ganga frá 
nánari reglum um sjóðinn, og þó að hún hangi 
valdalaus fram að næstu kosningum, þá er vitað 
mál, að það verður ekki lengur. Það tekur nokk- 
urn tíma að ganga frá slíkri löggjöf, og er ekki 
að vita, hvaða stj. kann að koma, en það vita all- 
ir, að engin stj. mun skoða sig bundna af orðum 
þessarar stj., sem er gersamlega valdalaus og hef- 
ur á bak við sig aðeins % hluta kjósenda. Það 
væri sama og ég færi að gefa yfirlýsingu, þegar 
þessi stj. er að því. Hún er gersamlega valda- 
laus og verður enn þá valdaminni, þegar stundir 
líða. Það er því eðlilegt, eins og hv. 1. þm. N.-M. 
segir, að enginn treysti þessari hæstv. stj., sem 
tjaldar aðeins til einnar nætur og það i mjög lé- 
legu skýli. Alþ. getur þvi ekki álitið hana geta 
skuldbundið neina ríkisstj. stundinni lengur, því 
að hún hefur ekki þingræðisvald nú, og þó enn 
þá siður, þegar stundir líða.

Forsrh. (Ólafur Thors): Ég vænti, að hv. þm. 
hafi veitt því athygli, að hv. þm. V.-Sk. (SvbH) 
jafnaði til sín, þegar hann þurfti að finna sterk 
dæmi um, hve litið væri að marka yfirlýsingar 
manna. Annars þarf ekki mikið að þrátta um 
þetta. Sá maður innan Framsfl., sem menn munu 
telja ekki hvað sizt markverðan hér i d., hv. 1. 
þm. S.-M., hefur látið í ljós, að hann teldi nóg 
að fá yfirlýsingu frá stj., og þar með tel ég 
nokkuð sterkan úrskurð fallinn um það frá 
Framsfl. Annars verð ég að segja það, að ég tel 
þann söfnuð vel settan, sem hefur þann prest, 
sem alltaf er jafnfús að spretta á fætur og boða

söfnuði sinum kristni eins og þessi hv. þm. er 
fús að spretta á fætur, ef hann getur mælt ein- 
hver orð öðrum til óþurftar.

Forseti (EmJ): Mér hefur borizt skrifl. brtt. 
frá hv. 1. þm. N.-M., svo hljóðandi: [sjá þskj. 
196].

Brtt. er of seint fram komin og skrifl., og þarf 
tvenns konar afbrigði, til þess að hún megi kom- 
ast hér að.

ATKVGR.
Afbrigði leyfð og samþ. með 21 shlj. atkv.

Sveinbjörn Högnason: Hæstv. forsrh. segir, að 
ég hafi vitnað til sjálfs mín, þegar ég hafi tal- 
að um, hversu lítið vald hann hefði sem forsrh. 
Ég játa það, að mér dettur ekki í hug að gefa 
yfirlýsingu um, að ég hafi meira vald en ég hef, 
eins og hann hefur gert. Ég vil ekki gefa yfir- 
lýsingu, sem ég get ekki staðið við. Ég vil ekki 
lýsa yfir, að ég hafi þingræðisvald á bak við mig, 
vitandi það, að þingið getur rassskellt mig næsta 
dag fyrir að hafa gert það, yfirlýsingu, sem 
stendur ekki lengur en nokkrar klukkustundir, 
en er aðeins gefin til að gera sjálfum mér ánægju, 
eins og hann hefur gert, en er engum til gagns, 
og sízt honum sjálfum. Ég veit vel, að ég hef 
ekkert vald til að gefa slíkar yfirlýsingar og al- 
veg eins er með hann, en sá er bara munurinn, 
að ég vil ekki gefa yfirlýsingar fram yfir það, 
sem mitt vald nær, eins og hann hefur gert.

Ég get vel skilið, að hann öfundi þann kristna 
söfnuð, sem hefur þann mann, sem segir til og 
áminnir, ef hann álítur eitthvað miður fara. Ég 
held, að hæstv. forsrh. hefði gott af að vera kom- 
inn í slíkan söfnuð. Það virðist vera svo, að hann 
sé annars staðar,þar sem hann er óvanur, að hon- 
um sé sagt til, þegar hann hleypur á sig og full- 
yrðir það, sem hann getur ekki staðið við stund- 
inni lengur. Ég vorkenni þeirri þjóð, sem hefur 
slíkan mann fyrir forsrh.

ATKVGR.
Brtt. 195 felld með 15:8 atkv.
— 196 samþ. með 17:11 atkv., að viðhöfðu

nafnakalli, og sögðu
já: FJ, GG, íslH, JörB, PZ, PÞ, PHann, SigfS, 

SÞ, SkG, StJSt, SvbH, BÁ, BjBj, BFB, EOl, 
EmJ.

nei: GÞ, GSv, GTh, IngJ, JakM, JPálm, ÓTh, PO, 
SB, SEH, ÁÁ.

EystJ greiddi ekki atkv.
4 þm. (HelgJ, PHall, SK, ÁkJ) fjarstaddir.
Frv. samþ. með 27 shlj. atkv. og endursent Ed.

Á 13. fundi í Sþ., s. d., var frv. útbýtt frá Ed. 
eins og það var samþ. við eina umr. i Nd. (A. 
197).

Á 23. fundi i Ed., 4. sept., var frv. tekið til 
einnar umr.

Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. — Af- 
brigði leyfð og samþ. með 11 shlj. atkv.

Atvmrh. (Magnús Jónsson): Breyt. sú, er gerð 
var í hv. Nd. á þessu frv., er við 4. gr. Þar var
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áður ákveðið, að ráðh. setti með reglugerð fyrir- 
mæli um starfsemi sjóðsins, en breyt. er i þá 
átt, að ekki má veita fé úr honum, fyrr en Alþ. 
hefur sett nánari ákvæði um f'járveitingarnar. 
Ég er alveg sammála þessari breyt. og hef áður 
getið þess hér. Frv. í núverandi mynd þess er 
þvi aðeins um stofnun þessa sjóðs, þar eð tekin 
hafa verið úr því öll ákvæði um, hvernig fénu 
skuli varið. Tel ég það til bóta. Síðar má svo 
setja ýtarlega reglugerð fyrir sjóðinn.

Ég hefði nú litið svo á, enda þótt þessi breyt. 
hefði ekki verið gerð, að 4. gr. heimilaði aðeins 
vörzlu á fénu, en ekki mætti veita úr sjóðnum 
fyrr en Alþ. hefði ákveðið nánara um það. Ég 
vil þvi mæla með frv. eins og það er.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 11 shlj. atkv. og afgr. sem lög 

frá Alþingi (A. 202).
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Onnur mál.
I. Afgreiðsla mála úr nefndum o. fl.

Á 20. fundi i Nd., 3. sept., utan dagskrár, mælti

Bjarni Bjarnason: Það er út af tveimur mál- 
um, sem fóru til fjhn. og ég er flm. að. Öðru 
málinu var vísað til nefndarinnar 8. ágúst, en 
hinu 31. ágúst.

Þar sem n. hefur lítið að starfa, vildi ég spyrj- 
ast fyrir um, hvort hún hafi ekki tekið þessi mál 
til meðferðar. Þau eru bæði um rafveitur á Snæ- 
fellsnesi.

Forseti (EmJ): Ég skal að sjálfsögðu koma 
þessari fyrirspum til formanns fjhn. og biðja 
hann að flýta afgreiðsiu málanna, svo að þau 
fáist a. m. k. afgr. i þessari d., þótt timinn sé 
nú orðinn naumur.

Á 8. fundi i Sþ, 27. ágúst, áður en gengið væri 
til dagskrár, mælti

forseti (GSv): Ég skal geta þess, áður en geng- 
ið er til dagskrár, að það er tilgangurinn, að sem 
fyrst verði lokið þeim málum, sem fyrir liggja. 
Það líður nú óðum að þinglokum, og þarf að 
hraða málunum, ef þeim á að verða lokið i tæka 
tíð, en eins og hv. þm. vita, hafa ýmsar tafir 
hamlað afgreiðslu mála hér i Sþ. Nú er það æski- 
legt, að þessi mál verði ekki mikið rædd, til þess 
að hægt sé að koma þeim áfram á þeim tima, 
sem er til umráða.

Eysteinn Jónsson: Ég hef flutt hér i Sþ. á 
þskj. 13 till. um siglingar með ströndum fram. 
Henni var visað til fjvn. fyrir nokkru síðan, og 
af því að mér er áhugamál, að hún hljóti af- 
greiðslu, vildi ég spyrja, hvort ekki væri von á 
nál. frá n. án tafar, því að eins og heyra mátti 
á orðum hæstv. forseta, dregur nú að þinglokum. 
Ef form. fjvn. er ekki viðstaddur, langar mig til 
að heyra um þetta mál frá einhverjum nm.

Þá langaði mig að beina þvi til hæstv. forseta, 
hvort hann vildi ekki taka á dagskrá næsta fund- 
ar till. á þskj. 19 um raforkumál, þvi að ég hef 
orðið þess var, að margir fylgja þessu máli og 
það ætti ekki að þurfa að taka langan tima, ef 
það væri á dagskrá.

Pétur Ottesen: Mér er skýrt svo frá, að hv. 1. 
þm. S.-M. hafi gert hér fyrirspurn til fjvn. um

þáltill. um strandferðir, sem til þessarar n. var 
visað. Ég get skýrt hv. þm. frá þvi, að till. hef- 
ur verið rædd og siðast i dag á fundi n., og hef- 
ur n. boðað á sinn fund forstjóra Skipaútgerðar 
ríkisins og þann ráðh., sem þetta mál heyrir 
undir, og rætt þetta við þá. N. er ekki búin að 
gera ályktun um málið, en befur aflað sér þeirra 
gagna, sem hún telur nauðsynleg til undirbún- 
ings og afgreiðslu till.

Forseti (GSv): Viðvikjandi þeirri fyrirspurn, 
sem hv. 1. þm. S.-M. bar fram til min, er því til 
að svara, að ég mun athuga þetta mál, sem hann 
minntist á, með öðrum málum, — sem eru mörg 
og þurfa að takast fyrir, ef unnt er.

Á 9. fundi i Sþ., 28. ágúst, utan dagskrár, mælti

Bjarni Bjarnason: Ég vil aðeins spyrja hæstv. 
forseta að þvi, hvernig á því standi, að ekki séu 
teknar á dagskrá till., sem fluttar eru af þm. Ég 
á tvær eða þrjár till. til þál., og þær hafa ekki 
komið á dagskrá tvo siðustu fundi. Mér þætti 
mjög gott, ef þessum þáltill. yrði hraðað.

Eiríkur Einarsson: Úr því að farið er að hreyfa 
þessum málum, þá vil ég minna hæstv. forseta 
á það, að dregizt hefur að taka á dagskrá eina 
till. til þál., sem ég er flm. að ásamt fleiri hv. 
þm. Þessi till. er mjög víðtæk, og standa margir 
hv. þm. að henni ásamt hæstv. forseta sjálfum, 
og vænti ég þess, að hann taki þetta til athug- 
unar.

Sigurður Kristjánsson: Ég vil bæta nokkrum 
orðum við þessi tilmæli, sem hér hafa komið 
fram. Ég á eina till. til þál., sem hefur verið 
flutt á tveimur þingum í röð. Hún hefur verið 
á dagskrá á tveimur fundum, en i bæði skiptin 
tekin af dagskrá. Líklega hefði hún þó verið 
samþ., ef tími hefði unnizt tíl. Till. er þess efnis, 
að aðalatvinnuvegur landsins á mikið undir þvi, 
að hún verði samþ. Það eru því tilmæli mín, að 
hæstv. forseti taki hana á dagskrá á næsta fundi, 
og vona ég, að hún verði samþ. nú á þessu þingi, 
svo að ekki liti svo út, ef hún dagar uppi á tveim- 
ur þingum í röð, að hún sæti óvild hér á hv. Alþ.

Forseti (GSv): Ég hef áður tekið á dagskrá 
mikinn f jölda mála, til þess að hv. þm. sæju, hvi- 
líkur geysifjöldi mála væri fram kominn, hálf-
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ur þriðji tugur. Hv. þm. Snæf. hefur verið hepp- 
inn, því að tvö mál frá honum hafa verið afgr., 
cn aftur á móti eru margir hv. þm., sem ekki 
hafa fengið afgreiðslu á málum sinum, þar á 
meðal ég, sem á nokkur mál hér i Sþ. Ég vona, 
að hv. þm. skilji, að málin, sem voru á dagskrá 
í dag, eru borin fram af sameiginlegum áhuga 
þingflokkanna og hljóta þess vegna að hafa for- 
gangsrétt. Enn fremur munu hv. þm. geta sagt 
sér sjálf'ir, að lítill hluti allra þeirra mála, sem 
fyrir liggja verði afgr. á þessu þingi, sem ekki 
ér einu sinni fjárlagaþing.

Eftir þennan fund verður tekin fyrir mikil dag- 
skrá, en fyrst á þeirri dagskrá verða tvö mál, 
sem voru á dagskrá í dag, af þvi að þau þarf að 
afgreiða fyrst og fremst.

Ég sé svo ekki ástæðu til að fara fleiri orðum 
um þetta. ________

Á 12. fundi i Sþ., 2. sept., áður en gengið væri 
til dagskrár, mælti

forseti: (GSv): Ég vil geta þess, að fundur 
þessi mun verða stuttur, vegna þess að mjög að- 
kallandi fundir þurfa að hefjast i deildum sem 
fyrst í dag, og mun ég verða við þeim óskum 
hæstv. forseta Ed. sérstaklega að flýta þessum 
fundi sem mest má verða.

Jónas Jónsson: Ég vildi leyfa mér að spyrja 
hæstv. forseta að því, hvort hann sæi sér ekki 
fært að taka sem fyrst fyrir þáltill. á þskj. 19, 
um raforkumál, þar sem sérstaklega ríður á að 
afgr. þessa till. vegna frv. um raforkusjóð, sem 
er til umr. í Ed. og hangir þar svo að segja i 
lausu lofti á meðan ekki er hægt að afgr. þetta 
mál á þskj. 19 i þessari hv. d. Vil ég benda hæstv. 
forseta á, að öll málin að einu undanskildu, sem 
ofar eru á dagskránni en þetta mál, munu siðar 
vera framkomin, og gæti því þessi þál. orðið 
næstfyrst á dagskránni.

Sigfús Sigurhjartarson: Herra forseti. Ég vil 
cnn einu sinni færa það í tal, að tekin verði til 
umr. í Sþ. þáltill. á þskj. 36 um stofnun drykkju- 
mannahælis. Það er þegar búið að ræða málið i 
n., og hefur minni hl. þegar lagt fram nál. um, 
að till. verði samþ. óbreytt. En mér er tjáð, að 
meiri hl. n. hafi skrifað rikisstj. bréf, þar sem 
þess er farið á leit við hæstv. stj., að hún undir- 
búi málið fyrir næsta þing. — Ég vil nú spyrja 
hæstv. forseta, hvort þetta sé eðlileg meðferð 
mála eða hvort hægt sé að taka slika afgreiðslu 
gilda og hún sé i samræmi við rétt þingsköp, að 
afgr. þannig málið til ríkisstj. i stað þess að 
leggja álit sitt fyrir Alþ. Ég er ekki að hafa á 
móti því út af fyrir sig, að stj. athugi þetta 
mál, en það er svo aðkallandi og nauðsynlegt, 
að afgreiðsla þess þolir enga bið, og þvi fer ég 
fram á það einu sinni enn, að málið verði tekið 
fyrir strax á næsta fundi.

Bjarni Bjarnason: Þar sem form. fjvn. er ekki 
hér viðstaddur, skal ég út af því, sem hv. síðasti 
ræðum. sagði, taka það fram, að það var alveg 
rétt, sem hann sagði, að meiri hl. n. tók þá 
ákvörðun að skrifa rikisstj. um þetta mál og

Alþt. 1942. B. (60. löggjafarþing).

henni falið að athuga það nánar. Það, sem olli 
þvi, að ég var fylgjandi meiri hl. i þessu, þó að 
ég sé þess mjög fýsandi, að mál þetta nái fram 
að ganga, var það, hve mjög nm. voru ósammála 
um tilgang hælisins, hvort þangað ætti að setja 
dæmda menn og það yrði þá eins konar glæpa- 
mannahæli eða það ætti sem mest að vera upp- 
cldisstofnun. Ot af þessum ágreiningi var það 
ráð tekið að fara þess á leit við stj., að hún 
undirbyggi mál þetta betur fyrir næsta þing og 
legði þá fram skýrt álit á þvi, hver ætti að vera 
tilgangur hælisins.

Það, sem ég hér hef rakið úr gangi málsins i 
n., hygg ég, að sé álit 7 manna af 9.

Sigurður Kristjánsson: Úr þvi að farið er að 
láta í Ijós óskir sinar um einstök mál, er þm. 
bera fyrir brjósti, þá er þetta í þriðja sinn, sem 
ég vek máls á því við hæstv. forseta að taka 
fyrir mál, sem ég stend að og i þetta skipti hef- 
ur verið dæmt til að vera nr. 13 á dagskránni i 
dag.

Mál þetta dagaði uppi á siðasta þingi, og hafði 
ég því góða von um, að það mundi ná fram að 
ganga á þessi þingi, þó að stutt eigi að verða, 
því að það mál er mjög aðkallandi fyrir þann 
atvinnuveginn, sem einna nauðsynlegastur er 
fyrir landsmenn i heild, og því fremur bjóst ég 
við, að þetta mál yrði tekið fyrir til afgreiðslu, 
þar sem þetta þing hefur ekkert gert fyrir sjávar- 
útveginn að þessu sinni enn sem komið er.

Þó að ég vilji á engan hátt fara í meting um 
mál né átelja hæstv. forseta fyrir, að þetta mál 
skuli ekki hafa komið til fyrri umr. enn, þá vil 
ég vænta þess, að málið verði tekið fyrir nú.

Forseti (GSv): Það er nú nokkurn veginn ljóst 
orðið, að sá stutti tími, sem ætlaður var þessum 
fundi, ætlar að liða, án þess að hægt verði að 
ganga til dagskrár. Vil ég því mjög eindregið 
mælast til þess, að ræðumenn verði ekki lang- 
orðir.

Einar Olgeirsson: Ég vil leyfa mér út af at- 
burði þeim, er gerðist i Fifuhvammslandi, að 
beina þvi til stj. að banna með 1. innflutning 
erl. verkamanna til landsins, og hvort ameríska 
herstjórnin mundi ekki virða slík lög, ef þau 
yrðu sett þar að lútandi.

í samningi þeim, er gerður var við Bandaríki 
Norður-Ameríku um hervernd íslands, segir svo 
m. a.:

„Bandarikin skuldbinda sig til þess að haga 
vörnum landsins þannig, að þær veiti ibúum 
þess eins mikið öryggi og frekast er unnt og 
að þeir verði fyrir sem minnstum truflunum af 
völdum hernaðaraðgerða, og séu þær gerðar i 
samráði við ísl. stjórnarvöld að svo miklu leyti 
sem mögulegt er. Vegna fólksfæðar fslands og 
hættu þeirrar, er þjóðinni stafar þar af leiðandi 
af návist fjölmenns herafla, verður einnig að 
gæta þess vandlega, að einungis úrvalslið sé sent 
hingað.“

Ákvæðið um íhlutunarrétt isl. rikisstj. er því 
þó nokkuð ákveðið, og er hvergi nokkurs staðar 
gert ráð fyrir, að flytja skuli inn erl. verkamenn. 
Auk þess er um það ákvæði, að eigi skuli vera
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hér nema úrvalslið. Það hefur og komið í ljós, 
að herstj. virðist vilja virða ísl. 1., og ætti hún 
þá samkv. þvi að taka tillit til þess, ef Alþ. 
samþ. 1. um að banna innflutning erl. verka- 
manna í landið.

Ég vildi biðja hæstv. stj. að athuga þetta mál, 
og vildi ég spyrja liana, hvort þetta mundi ekki 
framkvæmanlegt og heppilegt að hennar dómi.

Forseti (GSv): Ég vil með nokkrum orðum 
svara þeim hv. þm., er látið hafa í ljós óánægju 
sína yfir röð sumra mála á dagskránni.

Eins og ég hef oft tekið fram, er dagskrár- 
röðunin cngin tilviljun. Málum er þar raðað eftir 
aldi'i, þ. e. a. s. eftir því, sem þau koma fram, 
með tveimur undantekningum þó. I fyrsta lagi 
eru þau málin látin sitja fyrir, er allir flokkar 
liafa staðið að, og í öðru lagi, að skyld mál 
þeim, sem ofar eru á dagskránni, eru flutt upp 
að þeim. Ef nú hv. þm. S.-Þ. athugar dagskrána 
með hliðsjón af því, er ég hef sagt, mun hann 
komast að raun um, að 19. mál er i réttri röð 
eftir þeirri reglu, er enginn hefur mótmælt, að 
sanngjörn væri.

Nú er það síður en svo, að ég sé að hafa á móti 
þáltill. á þskj. 19 á nokkurn hátt, og mundi ég að 
sjálfsögðu taka hana fyrir, ef þeir, sem eiga mál 
ofar á dagskránni, vildu leyfa, að 19. mál yrði 
tekið fyrir á undan þeirra málum. Þar á meðal 
er ég með 2. mál, og mundi ég vera fús á að 
hliðra til fyrir hv. þm. S.-Þ. En eins og allir hv. 
þm. geta séð og verða að sætta sig við, að fastar 
reglur verða að gilda við röð mála á dagskránni, 
því að annars getur farið svo, að allt losni úr 
böndunum, og þá e. t. v. enginn, sem fær er um 
að koma þeim í þau aftur.

Um þáltill. hv. 3. landsk. þm. er það að segja, 
að hún er till. einstaks manns og hefur ekki orð- 
ið fyrir því láni að vera færð ofar á dagskrána 
að öðru líku máli og verður því að vera á sínum 
stað.

Á þessu stutta þingi er ekki við því að búast, 
að öll þingmál hljóti afgreiðslu, og verða hv. 
þm. að sætta sig við það.

Út af því, sem hv. 1. landsk. sagði, að hann 
óskaði eftir, að tveggja manna minnihl.nál. um 
stofnun drykkjumannahælis yrði tekið til umr., 
þá tel ég það ýmsuin vandkvæðum bundið. Þó 
mun ég sem forseti ekkert hafa á móti því, að 
mál þetta verði tekið fyrir til umr., ef meiri hl. 
'n. fellst á, að svo verði gert. Annars virðist mér 
mál þetta vera á rekspöl komið, þar sem það er 
þegar upplýst, að stj. hafi verið skrifað um málið 
og henni falið að veita því nauðsynlegan undir- 
búning. Þessi afgreiðsla mála er ekki orðin svo 
óalgeng nú orðið, og um það má náttúrlega deila, 
hvort hentugt sé eða ekki. Einn hv. nm. er búinn 
að lýsa yfir þessu af hálfu meiri hl. n. En tg 
vildi gjarnan heyra álit hv. form. n. (PO: Það 
er búið að skýra afstöðu n.).

Sigurður Kristjánsson: Út af grg. hæstv. for- 
seta viðkomandi 13. máli á dagskránni — þessu 
dæmda máli, að mér skilst á dagskránni, — vil 
ég taka það fram, að hann sagði, að málin hefðu 
haldið sinni röð. En þetta er ekki rétt. Það var 
held ég á næstsíðasta fundi, að þá voru þrjú mál

afgr. hér, sem voru neðar á dagskránni en þetta 
mál þá var. Það stóð þannig á um þau, að þau 
þurftu að koma tvísvar á dagskrá, í fyrra skiptið 
til þess að ákveða, hvernig ræða skyldi, og svo 
í síðara skiptið til einnar umr., sem hæstv. for- 
seti ákvað þá. Þetta mál, sem hér er á dagskrá 
og ég hef verið að bera fyrir brjósti, þarf líka 
sennilega að vera hér tvisvar til umr. En það 
hefur ekkert verið gert til þess að flýta fyrir 
því, lieldur hafa önnur mál verið tekin fram yfir. 
Og það hafa verið tekin fyrir hér mál, sem miklu 
seinna hafa fram komið og eru miklu meiri fjár- 
hagsmál og þurfa að ganga gegnum 2 umr. Af 
þessu er augljóst, að þessu máli minu hefur verið 
misboðið til gagns öðrum málum. Og ég vil 
spyrja hæstv. forseta um það, hvaða forréttindi 
honum sýnist 5. mál á dagskránni hafa fram yfir 
þetta mál. Það er síðar fram komið og einstaks 
manns mál. Og það er bersýnilegt, að mér virð- 
ist, að flm. þess hefði getað fengið það afgr. ut- 
an þings bara við ríkisstj. Þessu máli mínu hef- 
ur þess vegna verið misboðið, þó að ég áliti ekki, 
að það hafi verið af óvild til málsins. En þetta 
hefur nú atvikazt þannig, og vil ég því fá það 
leiðrétt.

Sigfús Sigurhjartarson: Herra forseti. — Ég 
hef hlustað á skýringu hv. þm. Snæf. (BjBj) 
varðandi afstöðu hv. fjvn. En það var ekki það, 
sem ég spurði um. Það getur vel verið, að Alþ. 
sé sammála um það, að málið sé ekki nægilega 
undirbúið og beri því að vísa því til ríkisstj. En 
ég spurði um það, hvort það væri rétt aðferð, 
sem hv. fjvn. hefur nú notað i mörgum tilfell- 
um, að afgreiða mál til ríkisstj., en ekki til 
þingsins. Mér er sagt, að þetta sé venja. En ég 
álít það óvenju. Ef þessi n. lítur svo smáum 
augum á hæstv. Alþ., að hún, í staðinn fyrir að 
koma með málin til þingsins, skrifi ríkisstj. uin 
álit á málinu, þá virðist mér þetta vera óhæf 
meðferð á málum. Ég vil skora fast á hæstv. for- 
seta, sem jafnan hefur tekið liðlega i þetta mál, 
sem fyrir liggur á þskj. 36, að taka málið á dag- 
skrá nú þegar á morgun, svo að sjálft þingið 
skeri úr því, hvort málið verður afgr. eða ekki.

Sveinbjörn Högnason: Ég vil benda á, hvaða 
dæmalaust sleifarlag er á afgreiðslu mála á Alþ. 
Hér i sameinuðu Alþ. eru ekki afgr. mál nema 
kannske eitt i senn, þ. e. eitt mál á heilum fundi. 
Og mér virðist það vera af' þeirri reglu, að hæstv. 
forseti taki meginið af fundartimanum. Ég hygg, 
að það sé nýtt fyrirbrigði á hæstv. Alþ., að for- 
seti tali meiri hlutann af fundartímanum. Ég á 
hér mál, sem hefur ekki hlotið afgreiðslu, sem 
virðist stafa af málþófi hæstv. forseta.

Forseti (GSv): Hv. þm. sá, er siðast settist, 
hefur alveg að ófyrirsynju talað sitt mál, enda 
er það ekki á neinum rökum byggt.

Síðar á sama fundi mælti

forseti (GSv): Ég hef ekki séð mér fært að 
mæla á móti þvi, að menn fengju að gera aths. 
út af þeim mörgu málum, sem hér eru á dag- 
skrá. En það er vist, að mál eru sett á dagskrá
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eftir aldri þeirra, aðeins reynt að færa saman 
skyld mál. Allar ákúrur í því efni eru því ófyrir- 
synju fram bornar. Það hefur verið reynt að 
halda fundi og gera samþykktir eftir því, sem 
tími hefur leyft, en þegar tilkynningar koma 
skrifl. frá Ed. um, að hún geti ekki lengur beðið, 
verð ég að hætta þessum fundi, en vil gera til- 
raun síðar i dag að koma áfram þeim málum, 
sem hér eru á dagskrá. Verður þessum fundi þvi 
frestað þar til kl. 8% í kvöld, ef takast mætti þá 
að koma áleiðis einhverju af þeim málum, sem 
hér eru nú á dagskrá.

II. Þingfylgi ríkisstjórnarinnar.
Á 16. fundi i Ed., 27. ágúst, utan dagskrár, að 

lokinni afgreiðslu stjórnarskrárbreyt. (kjör- 
dæmamálsins), mælti

Haraldur Guðmundsson: Við umr. á síðasta Al- 
þingi um till. til þál. um vantraust á ríkisstj. 
var þvi yfir lýst af hálfu Alþfl., að hann mundi 
eigi styðja að falli núv. ríkisstj., þótt vantrausts- 
till. væri fram borin af andstæðingum kjördæma- 
málsins, þann tíma, sem til þess þyrfti að ljúka 
afgreiðslu þess á Alþingi.

Þar sem kjördæmamálið hefur nú fengið fulln- 
aðarafgreiðslu með samþykkt frv. til stjórnar- 
skipunarlaga um breytingar á stjórnarskránni, á 
þskj. 1, vil ég fyrir hönd Alþfl. gera Alþingi og 
hæstv. ríkisstj. kunnugt, að núverandi ríkisstj. 
nýtur eigi lengur hlutleysis Alþfl.

í þessu sambandi þykir mér rétt að taka það 
fram, að með bréfi dags. 11. þm., sem prentað er 
á þskj. 67, hefur Alþfl. tjáð sig reiðubúinn til 
þess að gera grein fyrir sjónarmiðum sínum og 
tillögum varðandi þau vandamál, sem nú eru að- 
kallandi, og ræða um lausn þeirra við aðra 
flokka. Er Alþfl. að sjálfsögðu nú við þvi búinn 
að taka upp þessar viðræður og leggja fram till. 
af sinni hálfu.

Brynjólfur Bjarnason: Ég vil i tilefni af af- 
greiðslu þessa máls lýsa yfir eftirfarandi f. h. 
Sósíalistaflokksins:

Sameiningarflokkur alþýðu —■ sósialistaflokk- 
urinn lýsti yfir því í vor, er vantrauststill. var 
borin fram á núv. rikisstj., að hann væri í stjórn- 
arandstöðu, en mundi þó ekki greiða atkv. með 
vantrauststill., sem borin væri fram i því skyni 
að bregða fæti fyrir kjördæmamálið og koma á 
afturhaldssamari ríkisstjórn.

Sameiningarflokkur alþýðu — sósíalistafl. er 
nú sem fyrr í andstöðu við núv. ríkisstj., og er 
yfirlýsing hans frá 1 vor enn i fullu gildi að 
öðru en þvi, að þar sem stjórnarskrárbreyt. sú, 
er um kjördæmamálið fjallar, er nú samþ., er sú 
ástæða til að afstýra vantrausti ekki lengur fyrir 
hendi.

Jónas Jónsson: Það virðist ekki mikill vandi 
að vera spámaður, því að það liðu ekki nema fá- 
ar mínútur frá þvi ég sagði rikisstj., hvers hún 
ætti von frá stuðningsmönnum sinum, þangað til

það var orðið að veruleika. Melodrama Alþfl. frá 
i vor er á enda. Framferði hans í sambandi við 
gerðardóminn, upplausnina og margfaldar kosn- 
ingar hefur vakið undrun, þegar menn sjá, að 
landið er orðið stjórnlaust fyrir tilverknað þeirra 
inanna, sem rufu þjóðstj. Það er ástæða til, að 
þessir menn fái harða dóma nú og síðar fyrir 
framkomu sína.

Forsrh. (Ólafur Thors): Mér þykir viðeigandi, 
að nokkur orð komi frá ríkisstj. út af þeim yf- 
irlýsingum, sem hér hafa komið fram, þó að 
mér þyki ekki sérstök ástæða til þess, þvi að ég 
lit ekki á þetta sem nýja afstöðu einstakra flokka 
á Alþ. til ríkisstj. Þegar Sjálfstfl. tók við vöidum 
16. maí i vor, lýsti ég yfir því, að Sjálfstfl. hefði 
tekið forustuna og færi einn með stjórnarstörf- 
in, án þess að hann hefði gert samning við aðra 
flokka. En Sjálfstfl. treysti því, að sú stj., sem 
tók við völdum til að stýra kjördæmamálinu 
heilu í höfn, mætti reiða sig á, að þeir flokkar, 
sem fylgdu henni í því máli, mundu varna van- 
trausti, meðan stæði á að ljúka málinu á þing- 
legan hátt.

Varðandi siðari lið í yfirlýsingu hv. þm. Seyðf. 
f. h. Alþfl., þá er heldur ekkert nýtt í því. Það er 
í samræmi við vilja núv. stj., að vandamálin séu 
rædd milli flokkanna, og hún skýrði frá því, rétt 
eftir að hún tók við völdum, við umr. um van- 
traustið, að hún áliti, að þjóðstjórn væri heppi- 
legri en flokksstjórn. Ef flokksstjórn færi með 
völd, þá taldi hún bezt fara á því, að það væri 
stj. Sjálfstfl. Ég sé ekki, að nokkuð nýtt hafi 
komið fram við þessa yfirlýsingu Alþfl., og hún 
kom stj. ekkert á óvart. Sama er að segja um yf- 
irlýsingu Sósfl. Stjórninni hefur engum stuðn- 
ingi heitið verið nema stuðningi Sjálfstfl., enda 
ekki heðið um hann.

Hv. þm. S.-Þ. vil ég segja það, sem hann veit, 
að milli flokkanna hefur aðeins verið samstarf 
um eitt mál, kjördæmamálið. En það væri að æra 
óstöðugan, ef allir flokkar ættu að fara að elta 
ólar við ræðu hans, eins og hún gaf tilefni til. 
Ég læt hana þvi liggja milli hluta. Ég endurtek, 
að flokkarnir hafa haft þetta eina mál sameigin- 
legt, og stj. telur þvi hér engin ný viðhorf hafa 
komið fram við þessar yfirlýsingar. Hún mun nú 
bíða þess, hvort Alþ. samþykkir stjórnarskipti 
eða ekki. Ef stj. fer áfram með völd, þá telur 
hún það fyrstu skyldu sína að efna til kosninga 
í landinu i samræmi við hina nýju kjördæma- 
skipan svo fljótt sem auðið er.

Fleira tel ég ekki ástæðu til að taka fram f. h. 
stjórnarinnar.

Brynjólfur Bjarnason: Það er rangt hjá hv. 
þm. S.-Þ., að við sósíalistar höfum nú verið að 
yfirgefa stj. Þetta er hægt að sanna á þann ein- 
falda hátt, að ekki er hægt að yfirgefa þann stað, 
sem maður hefur aldrei verið á. Eina breytingin, 
sem orðin er hér á, eru hin nýju 1., sem nú hafa 
verið samþ.

Annars er harla einkennilegt að heyra þennan 
hv. þm. tala um upplausn og ábyrgðarleysi, og 
kemur það úr hörðustu átt. Allir flokkar nema 
Framsfl. hafa viljað ræða um lausn vandamál- 
anna án allra skilmála. Framsfl. einn setti skil-
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yrði fyrir þvi, að hann vildi taka þátt i að leysa 
vandamálin. Skilyrðið var, að hann fengi að 
halda áfram öllum sínum sérréttindum. Og svo 
dirfist þessi flokkur að bregða öðrum um á- 
bvrgðarleysi.

Jónas Jónsson: Ég ætla að minna hv. siðasta 
ræðumann á það, að einn af flokksmönnum lians, 
Ivristinn E. Andrésson, var með mér á 11 fram- 
boðsfundum í vor, og virtist öllum Ijóst, að ekki 
væri hægt að hugsa sér innilegri fjölskyldu en 
frambjóðendur Sósfl., Alþfl. og Sjálfstfl. undir 
forustu sýslumannsins, sem alltaf mætti í „uni- 
formi“, eins og vera bar. Hann tók svo að sér 
þessa tvo unglinga, eins og hinn góði hirðir, og 
gaf þeim fyrirskipanir, eftir því sem sagt var, 
um, hvernig þeir ættu að haga árásum sinum á 
Framsfl., er nú átti að setja ofan.

Fulltrúi Alþfh, en hann var í öllu fremri full- 
trúa kommúnista, lýsti svo yfir þvi að lokum, að 
það væri í rauninni sama, hver hinna þriggja 
flokka væri kosinn, þar eð þeir stefndu allir að 
sama marki. Því get ég nú ekki skilið þefta. Það 
cr cinna líkast því, er slitnar upp úr trúlofun, 
og eins og títt er þá, vill Alþfl. nú ekki kannast 
við það ástand, sem hann hefur verið í með 
Sjálfstfl. Og þegar hann segist ekki hafa stutt 
stj., þá er sannleikurinn sá, að liann hefur stutt 
hana um allt hér á Alþ. og vildi ekki fella hana. 
Hitt er svo vafamál, hvort stj., sem vill vinna 
gagn, getur nokkuð notazt við kommúnista.

Þessar yfirlýsingar, sem hér hafa verið fram 
hornar, minna einna helzt á yfirlýsingar Hitlers 
og Stalins, er þeir yfirlýstu Finna og Tékka á- 
rásarmennina. Allar þcssar yfirlýsingar eru álika 
sannfærandi.

Um það, sem hv. 6. þm. Reykv. sagði um á- 
byrgðarleysi Framsfl., vil ég segja, að það er til 
einskis fyrir fólk úr þeim herbúðum að koma hér 
fram, berja sér á brjóst og þykjast fullir á- 
byrgðar.

í stuttu máli sagt: Ég hafði það fyrir augum 
mér fyrir síðustu kosningar, að þessir 3 umræddu 
flokkar stóðu saman sem einn. Ég vitna þvi um 
það, að þetta eru trúlofunarrof hér í dag.

A 9. fundi í Sþ., 28. ágúst, utan dagskrár, mælti

Jónas Jónsson: Ég vil leyfa mér að lesa upp 
tilkynningu frá Framsf]., áður en gengið er til 
dagskrár:

„Út af þvi, sem fram kom af liálfu stuðuings- 
flokka rikisstj. í efri deild i gær og yfirlýsingu 
ríkisstjórnarinnar, vill Framsfl. taka það fram, 
að afstaða hans til rikisstjórnarinnar er liin 
sama og hún hefur verið undanfarið, og er flokk- 
urinn því i andstöðu við núverandi rikisstjórn.“

Forsrh. (Ólafur Thors): Út af þessari yfir- 
lýsingu liv. form. Framsfl. vil ég í fyrsta lagi 
endurtaka fyrri yfirlýsingu um það, að ríkisstj. 
hefur ekki að baki sér neinn stuðningsflokk 
nema Sjálfstfl., og í öðni lagi hefur stj. ekki bú- 
izt við, að Framsfl. færi að styðja hana. Hér er 
talað uin stuðningsflokka stj., sem hafa engir 
verið og eru engir. Öðru get ég engu svarað 
þessari yfirlýsingu.

Jónas Jónssón: Það er ekki hlutverk mitt að 
reyna að skilja þau kærleiksbönd, sem hafa bund- 
ið Sósfl. og Alþfl. við stj. undanfarna mánuði, 
en þó hygg ég, að sú athöfn, sem gerðist i Ed. 
í gær, hafi sýnt, að einhverjir þræðir hafi slitn- 
að, sem áður voru þar á milli, því að ef enginn 
slíkur stuðningur hefði verið af hendi þessara 
flokka, þá hefðu þeir ekkert haft að tilkynna, en 
það, sem þeir tilkynntu, var uppsögn á friði og 
griðum af einhverju tagi. Ég segi þetta af þvi, 
að hæstv. ráðh. vill gagnrýna, að ég skyldi vera 
að tala um stuðningsflokka stj.

Forsrh. (Ólafur Thors): Hv. form. Framsfl. 
segir, að ef engir þræðir hefðu verið á milli þess- 
ara flokka, þá hefði ckkert verið að tilkynna. Ég 
veit eliki betur en hann hafi verið að gefa yfir- 
lýsingu um, að lians flokkur sé í andstöðu við 
stj. Framsfl. hefur verið á móti stj., og hinir 
flokkarnir báðir hafa verið á móti stj. og eru 
það. Þegar stj. tók við völdum, lýsti liún yfir, að 
hún hefði ekki beðið um stuðning annarra flokka 
og hefði ekki stuðning annarra flokka, og það er 
að sjálfsögðu óbreytt enn.

Jónas Jónsson: Ég vil benda liæstv. forsrh. 
á, að ef stj. hefur ekki haft að baki sér stuðning 
annarra flokka en hennar eigin flokks, þá hefur 
hún ekki verið þingræðisstj.

Forsrh. (Ólafur Thors): Ef hún liefur ekki ver- 
ið þingræðisstj., þá hefur hún ekki farið leynt 
með bað. Annars cru í þingræðislöndum dæmi 
þess, að stj. hafi setið að völdum, án þess að 
hún hafi fengið yfirlýsingu um fylgi meiri hl. 
þings, allt þangað til meiri hl. hefur tjáð sig 
vera á móti stj. Ég vil minna þennan mjög minn- 
uga mann á, að þegar þessi stj. tók við völdum, 
lýsti liún yfir, að liún hefði ekki stuðning eða 
liefði beðið um stuðning þeirra, heldur nyti 
stuðnings Sjálfstfl. eins. Það er þvi opið á þing- 
ræðislegan hátt að mynda aðra stj., og ég bíð ró- 
legur eftir þvi, að það verði gert. Sjálfstfl. hef- 
ur frá .öndverðu liaft þessa aðstöðu, að taka á 
sig einan ábyrgð af stjórnarstörfunum, vitandi 
það, að hann hefur verið umkringdur af and- 
stöðu, sem hefur verið í meiri hl. í þessu hefur 
ekkert breytzt, og svo sýna menn bara, hvaða 
stj. þeir vilja hafa i landinu.

Jónas Jónsson: Ég álít, úr því að minnzt er á 
þetta, að liæstv. ráðh. ætti að skýra frá þvi, 
hvaða skilning hann leggur i vfirlýsingu Alþfl. 
og kommúnista i Ed. í gær.

Forsrh. (Ólafur Thors): Ég vildi þá mega 
spyrja hv. form. Framsfl., hvað yfirlýsing hans 
& að þýða. Á þingræðislegan hátt er hægt, hvenær 
sem ei', að mynda aðra stj., ef hún hefur fylgi 
meiri hl. þings. Þetta er svo gamall og reyndur 
þm. og fróður í sögu lands okkar og þjóðar, að 
hann hlýtur að vita þetta.

Jónas Jónsson: Þar sem hæstv. forsrh. er í 
vafa um, hvað sú yfirlýsing hafl átt að þýða, 
sem ég gaf hér f. h. Framsfl., skal ég taka fram, 
að Framsfl. var farinn að fá óorð af þvi siðan i
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gær, að hann væri stuðningsflokkur stj. fyrir til- 
verknað þeirra flokka, sem nú eru komnir i and- 
stöðu við stj., en virðast nú vilja koma þeirri trú 
á, að við séum komnir í staðinn. Þess vegna tekur 
Framsfl. fram, að hann er nú sem fyrr í and- 
stöðu við stj., og sú yfirlýsing er ekki sizt fram 
ltomin vegna þeirrar arfleifðar, sem hinir flokk- 
arnir hafa viljað koma á okkur.

Forsrh. (Ólafur Thors): Ég held, að það þýði 
ekki að vera að tala miklu meira um þetta. Ég 
harma það, er Framsfl. fær óorð af að styðja 
þessa stj., og þó meira, ef þessi stj. skyldi fá ó- 
orð af að vera studd af Framsfl. Annars er ekk- 
ert um þetta að segja, nema Alþ. segi um það á 
þingræðislegan hátt, hvort það hefur upp á aðra 
betri stj. að bjóða. Sjálfstfl. telur, að eins og 
málum fslendinga er nú komið, fari vel á því, að 
sem víðtækast samstarf sé um lausn vandamál- 
anna, bæði innanrikis- og utanrikismál. Þessu 
lýsti Sjálfstfl. yfir, þegar hann tók við völdum, 
og lítur sömu augum á það enn.

III. Hrafnkatla.
Á 17. fundi í Sþ., 8. sept., utan dagskrár, mæiti

Bjarni Bjarnason: Mig langar til að spyrjast 
fyrir um það hjá hæstv. forseta, hvort hann hafi 
veitt athygli bók, sem nýlega hefur komið út og 
nefnist Hrafnkatla, ef hann hefur tekið eftir 
þessari bók, hvort hann hafi ekki veitt þvi at- 
hygli, að i formálanum eru viðhöf'ð ummæli, sem 
ég fyrir mitt leyti tel vansæmandi fyrir Alþ., 
og hvort hann líti ekki eins á það og hvað hann 
hafi gert í því efni.

Enn fremur vil ég spyrja þann hæstv. ráðh., 
sem fer með dómsmál, hvort það sé ekki rétt 
hjá mér, að þessi bók fari i bága við I. nr. 127 
frá 1941 um viðauka við 1. nr. 13 frá 1905 um 
rithöfundarétt og prentrétt. Og ef þessi skilning- 
ur minn er réttur, hvort þessi hæstv. ráðh. hafi 
tekið þetta til athugunar eða hvort hann ætlar 
sér að gera það.

Forseti (GSv): Þessari fyrirspurn hv. þm. 
Snæf. (BjBj) get ég svarað svo, að ég hef að 
visu litið á þessa bók, hef ég ekki lesið hana, en 
hef þó tekið eftir nokkrum orðum í formála 
ritsins. En.út af því hef ég sem forseti samein- 
aðs Alþingis ekki hugsað mér eða a. m. k. ekki 
ákveðið að gera neitt.

Fjmrh. (Jakob Möller): Út af fyrirspurn hv. 
þm. Snæf. (BjBj) vil ég taka fram, að þetta mál 
er til athugunar í dómsmálaráðuneytinu.

IV. Kosningar.
1. Þingfararkaupsnefnd.

Á 7. fundi í Sþ., 25. ágúst, var tekin til með- 
ferðar

kosning þingfararkaupsnefndar.

Hlutfallskosning var viðhöfð, og bárust for- 
seta tveir listar, A-listi með nöfnum SK, SEH, 
FJ, og B-listi, er á voru PZ, JörB. — Þar sem 
ekki voru fleiri tilnefndir en kjósa skyldi, lýsti 
forseti yfir, að kosnir væru án atkvgr.:

Sigurður Kristjánsson,
Páll Zóphóníasson,
Sigurður E. Hlíðar,
Jörundur Brynjólfsson,
Finnur Jónsson.

2. Landskjörstjórn.
Á 16. fundi i Sþ., 5. sept., var tekin á lagskrá 
kosning landskjörstjórnar, fimm manna og 

jafnmargra til vara, að viðhafðri hlutfallskosn- 
ingu, samkv. 8. gr. laga um kosningar til Alþingis.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 18. fundi í Sþ., 8. sept., var kosningin tekin 

til meðferðar.
Við kosningu aðalmanna komu fram þrír list- 

ar, og voru á þeim samtals nöfn jafnmargra 
manna og kjósa skyldi.

Við kosningu varamanna komu sömuleiðis 
fram þrír listar, með jafnmörgum nöfnum og 
varamenn skyldi kjósa.

Samkv. því lýsti forseti yfir, að kosnir væru 
án atkvgr.:

Aðalmenn:
Magnús Sigurðsson (af B-lista),
Jón Ásbjörnsson (af C-lista),
Ragnar Ólafsson (af B-lista),
Þorsteinn Þorsteinsson (af C-lista), 
Vilmundur Jónsson (af A-lista).

Varamenn:
Hilmar Stefánsson (af B-lista).
Einar B. Guðmundsson (af C-lista),
Páll Zóphóníasson (af B-lista),
Eggert Claessen (af C-lista),
Finnbogi R. Valdimarsson (af A-lista).

3. Menntamálaráð.
Á 16. fundi í Sþ., 5. sept., var tekin á dagskrá 
kosning menntamálaráðs (fimm manna) til 

loka yfirstandandi kjörtímabils, að viðhafðri 
hlutfallskosningu, samkv. 1. gr. laga nr. 7 12.
apríl 1928, um menntamálaráð íslands.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 18. fundi í Sþ., 8. sept., var kosningin tekin 

til meðferðar.

Einar Árnason: Ég vil skjóta þvi til hæstv. 
forseta, hvort hann sjái ekki færa leið að fresta 
þessum kosningum, þvi að eins og allir vita, þá 
gildir þessi kosning, sem nú er fyrirhuguð, ekki 
nema nokkrar vikur, þvi að eftir næstu kosning- 
ar verður að kjósa á ný.
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Forseti (GSv): Ég skal svara þessu þannig, að 
þetta hefur að vísu verið athugað, en ég hef ekki 
séð mér annað fært en að íáta þessar kosningar 
fara fram, þvi að lög mæla svo fyrir, að bæði 
þær og fleiri kosningar skuli fara fram i samein- 
uðu Alþ. eftir kosningar hverjar. En þar sem 
aðrar kosningar eiga nú að fara fram innan 
skamms tíma, þá mundi ég ekki telja það brot, 
þótt þm. vildu eiga atkv. um, hvort kosningum 
þessum skyldi frestað, því að annað eins hefur 
skeð með samþykktum eins og skákað væri frá 
slíkum ákvæðum. Ég vil því, af því að ég skil 
tilmæli hv. þm. svo, að hann óski eftir, að þing- 
ið skeri hér úr, verða við þeim tilmælum, en vil 
þó fyrst hevra, hvort einhver hv. þm. andmælir 
þessu.

Haraldur Guðmundsson: Ég sé ekki ástæðu til 
að fresta þessum kosningum, sem lög mæla fyrir 
um, að fram skuli fara á þessu þingi. Það er að 
vísu rétt, að annað eins hefur skeð í samþykkt- 
um Alþingis eins og að .fresta alþingiskosning- 
um, en þær samþykktir voru bundnar ríkari 
böndum, og er því mikill skilsmunur á því og 
þessu, sem hér um ræðir.

Stefán Jóh. Stefánsson: Þó að það sýnist æski- 
legt og eðlilegt, að frestað verði kosningum i 
menntamálaráð og Þingvallanefnd, þar sem sú 
kosning mundi gilda aðeins skamma stund, þá 
sé ég ekki betur en það sé alveg á móti 1., og 
þar sem engin knýjandi nauðsyn er fyrir hendi, 
þá álít ég, að alls ekki sé rétt fyrir þingið að 
víkja þannig beinlínis frá ákvæðum 1. (PZ: Það 
er ekki rétt fyrir forseta að bera það undir at- 
kv.).

Forseti (GSv): Þegar úr tveimur flokkum og 
jafnvel úr flokki þess hv. þm., sem bar þessa 
till. fram, koma fram mótmæli gegn þessari till, 
þá býst ég við, að ekki verði þægilegt fyrir for- 
seta og Alþ., kannske með örlitlum meiri hl, að 
taka þessa ákvörðun. Þó að ég fallist alveg á 
ástæðurnar, þá verð ég að gefa einnig gaum þeim 
andmælum, sem fram koma. Og þar sem sýnt 
er, að ekki verður samkomulag um að fresta 
þessum kosningum, sé ég mér ekki fært að bera 
það undir atkv. þingsins, og verður kosningin 
þá látin fara fram.

Fram komu fjórir listar, A, B, C og D. Á A- 
lista var Barði Guðmundsson, á B-lista voru 
Jónas Jónsson og Pálmi Hannesson, á C-lista 
Sigurður Nordal og á D-lista Guðmundur Finn- 
bogason og Árni Pálsson. — A-listi fékk 8 atkv., 
B-listi 16 atkv., C-listi 7 atkv. og D-listi 16 atkv. 
Einn seðill auður. Samkvæmt því hlutu kosn- 
ingu:

Jónas Jónsson,
Guðmundur Finnbogason,
Barði Guðmundsson,
Pálmi Hannesson,
Árni Pálsson.

4. Þingvallanefnd.
Á 16. fundi í Sþ., 5. sept., var tekin á dagskrá 
kosning Þingvallanefndar (þriggja alþingis-

manna) til loka næsta þings eftir nýafstaðnar 
kosningar, að viðhafðri hlutfallskosningu, sam- 
kv. 5. gr. 1. nr. 59 7. maí 1928, um friðun Þing- 
valla.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 18. fundi i Sþ., 18. sept., var kosningin tekin 

til meðferðar.
Fram komu fjórir listar, A, B, C og D. Á A-lista 

var Haraldur Guðmundsson, á B-lista Jónas Jóns- 
son, á C-lista Sigfús Sigurhjartarson og á D-lista 
Sigurður Kristjánsson. A-listi fékk 9 atkv., B-listi 
16 atkv., C-listi 6 atkv. og D-listi 16 atkv. Samkv. 
því hlutu kosningu:

Jónas Jónsson,
Sigurður Kristjánsson,
Haraldur Guðmundsson.

5. Úthlutunarnefnd bifreiða.
Á 16. fundi í Sþ., 5. sept., var tekin á dagskrá 
kosning úthlutunarnefndar bifreiða, þriggja 

manna og þriggja til vara, allra til tveggja ára, 
samkv. þál. 1. sept. 1942, um úthlutun bifreiða.

Forseti tók málið af dagskrá.
Á 18. fundi í Sþ., 8. sept, var kosningin tekin 

tii meðferðar.
Fram komu tveir listar, og voru á þeim sam- 

tals jafnmörg nöfn og aðalmenn og varamenn 
skyldi kjósa. Samkv. því lýsti forseti yfir, að 
kosnir væru án atkvgr.:

Aðalmenn:
Stefán Jónsson (af A-lista),
Gísli Jónsson (af B-lista),
Jón Sigurðsson (af A-lista).

Varamenn:
Kristjón Kristjónsson (af A-lista),
Jóhann G. Möller (af B-lista),
Felix Guðmundsson (af A-lista).

6. Raforkumálanefnd.
Á 16. fundi í Sþ, 5. sept, var tekin á dagskrá 
kosning raforkumálanefndar, fimm manna,

samkv. þál. 4. sept. 1942, um raforkumál.

Á 18. fundi í Sþ, 8. sept, var kosningin tekin 
til meðferðar.

Fram komu fjórir listar, A, B, C, D. Á A-lista 
var Sigurður Jónasson, á B-lista Jörundur Brynj- 
ólfsson, Skúli Guðmundsson, á C-lista Erling Ell- 
ingsen, á D-lista Jón Pálmason, Ingólfur Jóns- 
son. —■ A-listi fékk 8 atkv, B-listi 17 atkv, C- 
listi 7 atkv, D-listi 15 atkv. Samkv.. því hlutu 
kosningu:

Jörundur Brynjólfsson,
Jón Pálmason,
Skúli Guðmundsson,
Sigurður Jónasson,
Ingólfur Jónsson.
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V. Starfsmenn þingsins.
Þessir voru ráðnir starfsmenn við þingið af 

forsetum öllum í sameiningu:

Skrifstofan og prófarkalestur:
Sigríður Bjarklind, Einar L. Pétursson, Halla 

Briem.
Skjalavarzla og afgreiðsla:

Andrés Eyjólfsson.

Lestrarsalsgæzla:
Petrína Jónsdóttir, Halla Briem.

Innanþingsskriftir:
Ólafur Tryggvason, Helgi Tryggvason, Har- 

aldur Matthiasson, Svanhildur Ólafsdóttir, Björn 
Franzson, Björn Sigfússon, Auðbjörg Tryggva- 
dóttir, Rannveig Þorsteinsdóttir, Róbert Bjarna- 
son, Guðjón Kristinsson, Emil Björnsson, Pétur 
Sigurgeirsson.

Dyra- og pallagæzla:
Jakob Jónsson (yfirvörður), Jón Bjarnason, 

Gunnar Bergmann, Bragi Kristjánsson, Sigvaldi 
Indriðason, Guðmundur Daviðsson, Einar Bland- 
on, Einar Ólafsson, Þórður Jónsson.

Símavarzla:
Ingibjörg Pétursdóttir, Katrín, Pálsdóttir. 

Fatagæzla:
Ragna Þorvarðsdóttir, Vigdís Torfadóttir, Sig- 

ríður Brynjólfsdóttir.

Þingsveinar:
Óttar Guðlaugsson, Jónas Jónasson, Bjarni 

Jakobsson, Jón Eggert Hvanndal, Örn Yngva- 
son, Þorlákur Haldorsen.

Þingfréttamaður í útvarpi:
Helgi Hjörvar.

VI. Starfslok deilda.
a. í efri deild.

Á 26. fundi í Ed., 8. sept., að lokinni dagskrá, 
mælti

forseti (JJós): Með því að með afgreiðslu þessa 
síðasta máls er störfum þessarar hv. d. lokið að 
þessu sinni, vil ég við þetta tækifæri þakka hv. 
þdm. fyrir gott samstarf og óska þeim, sérstak- 
lega sem lengra að eru komnir, góðrar heim- 
ferðar, og bið ég svo alla hv. þdm. heila að lifa.

Einar Árnason: Ég vil í nafni hv. d. þakka 
hæstv. forseta starf hans á þessu þingi. Hann 
hefur stjórnað störfum deildarinnar með rétt- 
sýni og lipurð í hvivetna, og hann hefur ætíð 
verið boðinn og búinn til þess að greiða úr ósk- 
um manna, svo að þeir mættu vel við una.

Ég bið hv. þdm. að rísa úr sætum sínum til

að þakka hæstv. forseta. [Deildarmenn risu úr 
sætum.]

Forseti (JJós): Ég vil þakka liv. 2. þm. Eyf. 
fyrir þessi lians vingjarnlegu orð og hv. þdm. 
fyrir sýndan sóma og segi fundi slitið.

b. í neðri deiid.
Á 25. fundi í Nd., 9. sept., mælti

forseti (EmJ): Ég vil nota þetta tækifæri, áð- 
ur en störfum er slitið, til að þakka öllum hv. 
þdm. vinsamlegt og gott samstarf og það um- 
burðarlyndi, sem þeir hafa sýnt mér óvönum, og 
þar með auðveldað fundarstjórnina. Ég vil árna 
þdm. góðs gengis og allra heilla.

Jörundur Brynjólfsson: Ég vil f. h. dm. þakka 
hæstv. forseta góða og réttláta fundarstjórn og 
það, hve sýnt honum hefur verið um að greiða 
úr erindum dm. vel og liðlega. Ég árna hæstv. 
forseta heilla og velfarnaðar.

[Deildarmenn tóku undir þessi orð með því að 
rísa úr sætum.]

Forseti (EmJ): Ég þakka hv. 1. þm. Árn, vin- 
samleg ummæli í minn garð og- hv. deildarmönn- 
um undirtektirnar og segi svo fundi slitið.

VII. Þinglausnir og þingrof.
Á 19. fundi i Sþ., 9. sept., mælti

forseti (GSv): Þingið hefur staðið í 37 daga 
og alls verið haldnir 70 þingfundir. Borin voru 
fram 9 stjórnarfrumvörp og 16 þingmannafrum- 
vörp, alls 25.

Alls voru afgreidd 10 lög, þar af 4 þingmanna- 
frumvörp, auk þess stjórnarskrárfrumvarp, sem 
lagt verður fyrir næsta þing. 14 frumvörp voru 
ekki útrædd, bar af 2 stjórnarfrumvörp.

53 þáltill. voru fram bornar og af þeim 22 af- 
gr. til rikisstjórnarinnar. Einni þáltill. var vísað 
til stjórnarinnar, en 30 döguðu uppi. Þrjár fyr- 
irspurnir komu fram, en voru ekki ræddar. — 
Alls hafði þingið 81 mál til nieðferðar.

Ríkisstjóri (Sveinn Björnsson): í ríkisráði í 
dag var gefið út svo látandi rikisstjórabréf:

Ríkisstjóri Islands gerir kunnugt: Alþingi það, 
er nú situr, 60. löggjafarþing, hefur samþ. frum- 
varp til stjórnarskipunarlaga um breytingu á 
stjórnarskrá ríkisins, 18. maí 1920, sbr. stjórnar- 
skipunarlög nr. 22 24. marz 1934 og nr. 78 1. sept. 
1942, og verður því samkv. 75. gr. stjórnarskrár- 
innar, sbr. téð stjórnarskipunarlög, að rjúfa Al- 
þingi.

Þingrof kemur þó ekki þannig til framkvæmda 
nú þcgar, að umboð þingmanna falli niður á 
þessum degi, sbr. 3. gr. stjórnarskipunarlaga nr. 
78 1. sept. 1942, en störfum yfirstandandi þings 
er hins vegar að verða lokið. Hef ég því ákveðið 
að slíta aukafundi Alþingis, 60 löggjafarþingi, í 
dag, miðvikudaginn 9. september 1942, en jafn-
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framt mæli ég svo fyrir samkv. framansögðu, að 
Alþingi skuli rofið frá þeim degi að telja, er al- 
mennum kosningum til Alþingis verður lokið á 
þessu hausti.

Gert i Reykjavík, 9. sept. 1942.
Sveinn Björnsson. __

Ólafur Thors.

Ríkisstjórabréf um þinglausnir og þingrof.

Samkv. bréfi þvi, er ég hef lesið, fara nú fram 
nýjar almennar kosningar til Alþingis. Á kjör- 
tímabili hins nýkosna Alþingis má búast við því, 
að þingið þurfi að ráða fram úr meiri og al- 
varlegri vandamálum en nokkru sinni áður.

Það er því einlæg ósk min, að hver einstakur 
kjósandi hafi þetta i huga, er hann gengur að

kjörborðinu, og að hann láti sér svo annt um 
val þingfulltrúa, að þjóðin geti borið fullkomið 
traust til þess, að hið nýja Alþingi verði þess 
megnugt að ráða svo ráðum sinum, að borgið 
verði sem bezt og farsællegast á þeim hættutím- 
um, er nú ganga yfir, frelsi og öryggi þjóðarinn- 
ar nú og i framtíðinni.

Með þvi að Alþingi hefur nú lokið störfum að 
þessu sinni, segi ég þinginu slitið.

Um leið og ég óska þingmönnum velfarnaðar, 
vil ég biðja þá að minnast fósturjarðar vorrar, 
Islands, með því að rísa úr sætum.

Þingmenn risu úr sætum sínum, og forsætis- 
ráðherra, Ólafur Thors, mælti: „Lifi ísland!"

Tóku þingmenn undir þau orð með ferföldu 
húrrahrópi.

Var siðan af þingi gengið.
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