
Ed. 263. Alefhdarálit

um frumvarp til laga um hallærisvarnir.

Það er einróma álit nefndarinnar, að þetta sje eitt hið þarfasta mál, sem 
upp hefir verið borið á. þessu þingi. Fyrir þvi höfum vjer athugað það svo vand- 
lega, sem vjer best gátum, enda lengi áður um það hugsað, og ráðum vjer eindreg- 
ið til þess, að þingdeildin aðhyllist frumvarpið. Að vísu berum vjer upp allmarg- 
ar breytingartillögur, en þær raska ekki að neinu leyti meginefni frumvarpsins, 
og miða eingöngu að því, að gera málið sem aðgengilegast fyrir þing og þjóð.

Það er kunnugra en frá þurfi að segja, að höfuðatvinnuvegir þjóðarinnar, 
landbúnaður og sjávarútvegur, hafa á öllum öldum, upp aftur og aftur, orðið fyr- 
ir afskaplegum áföllum; þessi hallœri hafa jafnan staðið þjóðinni fyrir þrifum, 
dregið kjark úr henni og veiklað trú hennar á sjálfa sig og landið.

Því er ekki að neita, að atvinnuvegir landsmanna hafa að mörgu leyti 
komist í nýtt og betra lag á siðustu mannsöldrum, enda er það sumra manna 



mál, að nú úr þessu sje þeim engin hætta búin, það því síður, sem fengnar sjeu 
margar og miklar samgöngubætur bæði á sjó og landi.

En þeir fara villir vegar, sem þetta mæla. Pað er síður en svo, að þjóð- 
in sje komin úr öllum hallœrishœttum. Pœr eru sumar þess eðlis, að við þeim má 
búast um aldur og cefi.

Mikil hallæri hafa hjer á landi hlotist af mðrgum og ólíkum orsökum. 
Er oss ekki unt, og ekki heldur þörf á þvi, að rekja það mál út í æsar. En 
vjer teljum oss skylt að vekja athygli á fáeinum meginatriðum, sein mestu 
varða að vorri hyggju.

Það hefir oft viljað til, að þjóðin hefir beðið stórtjón af samgönguteppingu, 
og þvi fer fjarri, að sú hætta sje úti fyrir fult og alt. í verstu hafisárum má 
jafnan búast við, að engin skip geti komist að landinu norðan og austan frá út- 
mánuðum og fram á sumar, og er auðsætt, að af því getur hlotist hættulegur 
bjargarskortur bæði fyrir menn og skepnur i þeim landsfjórðungum, og orðið að 
stórtjóni. Og það er öldungis vist, að þessi hætta er nú meiri en fyr á tímum. 
Þá byrgðu menn sig á haustin til næsta sumars; nú treysta menn á miðsvetrar- 
skipin, og haustbirgðirnar þvi orðnar minni en áður.

Ur þessu má bæta með járnbrautum; þær eru eina örugga tryggingin fyr- 
ir því, að samgöngur teppist ekki á vetrum. En meðan þær eru þjóðinni um 
megn, verður að sjá við þessari hættu með öruggum matvörubirgðum á verslunar- 
stöðum, þar sem hafís getur tept skipagöngur vetur og vor, og kornforðabúrum i 
þeim sveitum sem lengst eiga í kaupstað, eða erfitt um aðdrætti á vetrum.

En vjer viljum einkum og aðallega leiða athygli að þeim hœltum, sem ávalt 
hljóta að vofa gfir atvinnuvegum manna hjer á landi og ekki verður undan stýrt, 
en þcer eru þessar: ilt árferði (tíðarfar) og eldgos með öskufalli yfir mannabygðir.

Við og við koma óvenju strangir vetrar, svo að bændur geta þurft alt að 
því helmingi meira fóður en í meðalári, til þess að halda lífi í öllum búpening sín- 
um. Verður það jafnan geysimikill atvinnuhnekkir — gifurlegur aukakostnaður 
frá þvi, sem vanalega gerist.

Þar við bætist, að eftir þessa ströngu vetra koma stundum mikil sumar- 
harðindi, svo að heyskapur getur vafalaust orðið alt að þvi helmingi minni en i 
meðal sumri, annaðhvort að vöxtum, eða að fóðurgildi. Er þá aftur um gifurlegt 
atvinnutjón að rœða. Árin 1906—10 segja landshagsskýrslur, að heyjast hafi að 
meðaltali á ári 623,000 hestar af töðu og 1,324,000 hestar af útheyi; ef töðuhest- 
ur er metinn á 4 kr. og útheyshestur á 2 kr., þá er taðan 2,492,000 kr. virði og 
útheyið 2,648,000 kr., samtals 5,140,000 kr. Komi nú óvenjumikil sumarharðindi 
og verði heyskapur helmingi minni en i meðalsumri, þá er það tjón fyrir bænd- 
ur, sem nemur 2 miljónum króna i minsta lagi. Og því miður koma þessi vondu 
sumur einna helst á eftir hörðum vetrum, svo að fyrningar eru þá lika i lang- 
minsta lagi.

Það tjáir ekki að loka augunum og látast ekki sjá þetta; menn verða að 
sjá það — gá að því — og vera við þvi búnir.

Þá er að líta á sjávarútveginn.
Sumir hafa orð á þvi, að þeim atvinnuveg verði framvegis lítil eða engin 

hætta búin af illu árferði, af því að skipakosturinn er orðinn miklu betri en áð- 
ur gerðist.

En þar kemur annað upp, ef vel er að gáð.



Árið 1910 gengu 148 stórskip (skútur og gufuskip) til fiskiveiða, og voru 
á þeim 2065 hásetar; þorskafli þessara skipa var 4,008,000 talsins. Á þvi sama 
ári er talið að 1724 bátar (bifbátar og róðrarbátar) hafi gengið á fisk og á þeim 
7254 hásetar; þorskafli bátanna er sagður 5,115,000 talsins.

Nú má ekki gleyma þvi, að bátaútgerðin er atvinnuvegur alþýða manna, 
en stórskipaútgerðin veitir miklu færri alþýðumönnum atvinnu og er í eðli sinu 
fremur gróðavegur fárra manna.

Þá er að líta á það, að i miklum isárum getur tekið fgrir alla sjósókn 
mánuðum saman vetur og vor á öllu Norður- og Austurlandi og enda líka á 
Vestfjörðum. En í þeim landsfjórðungum er sjávarútvegnrinn orðinn atvinna 
fjölda fólks. Með þetta fyrir augum höfum vjer athugað tölu fiskiskipa 1910 og 
er sem hjer segir:

Fiskiskip 1910.
Stórskip B átar:
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Suðurströnd ....

Skaftafellssýslur 
Vestmannaeyjar 
Arnes- og Rgvsýsl.

0 2 16 59 64 Sjaldan íshætta.

Faxaflói og Breiðafj. . 
og Vestfirðir norð- 
ur fyrir Arnarfjörð.

76 137 160 131 83 Engin ísbætta.

Vestflrðir....................
Dýrafj., Önundarfj. 
og ísafjarðardjúp.

30 75 68 14 97 Nokkur íshætta.

Norðurland....................
Stranda- 
Húnavatns- 
Skagafjarðar- 
Eyjafjarðar- og 
Þingeyjarsýslur

38 247 132 39 54 Mjög mikil íshætta.

Austflrðir....................
Múlasýslur

4 204 35 25 82 Allmikil íshætta.

Alt landið.................... 148 665 411 268 380

Ennfremur hötum vjer aðgætt, hve margir lifðu eingöngu á sjáfarafla í 
Norðurlandi 1880 og 1910 og er sem hjer segir (eftir fólkstalsskýrslunum):



1880 1910
Strandasýsla.................. 8 112
Húnavatnssýsla.......... 69 121
Skagafjarðarsýsla........... 40 323
Eyjafjarðars. og Akureyri 214 1640
Þingeyjarsýslur ........... 166 533

Samtals 497 2729
Þó ekki sje litið á annað en þetta eitt, þá er augljóst, að sjávarútvegur- 

inn getur fengið þunga skelli af illu árferði.
Þar að auki er það auðsætt, að biði annar aðalatvinnuvegur þjóðarinnar 

stórhnekki, þá sleppur hinn aldrei með heilu og höldnu. 2 eða 3 afarhörð ár geta 
hæglega hrakið þjóðina langt aftur á bak — ef hún er óviðbúin — og hún þá þurft 
marga áratugi til að ná sjer upp aftur í sama farið.

1882—1887 var ilt árferði, oft harðir vetrar og vond sumur, eins og kunn- 
ugt er, og kom hart niður á allri þjóðinni. Verslunarskýrslurnar bera þess Ijósan 
vott einar um sig.

Allar úifluttar vörur taldar á mann, námu þá i krónum:
1880......................... .................. 92.9 1888......................... .................. 56,7
1881 .................. ................. lOl.o 1889 .................. ................. 70,i
1882........................ .................. 85,i 1890......................... .................. 72,9
1883 .................. ................. 80,8 1891 .................. ................. 79,i
1884......................... .................. 61,3 1892......................... .................. 63,7
1885 .................. ................. 60,5 1893 .................. ................. 88,i
1886.......................... .................. 52,5 1894......................... .................. 94,3
1887 .................. ................. 43,3 1895 .................. ................. lO2,o

í þessari harðindaskorpu 1882—87 fœkkaði stórum búpeningur bœnda, 
nautpeningur um 19%, sauðfjenaður um 29%, hross um 28%. Á þeim árum 
flosnaði fólk upp mjög víða, og fóru um 6000 manns af landi burt.

Vjer teljum óþarft, að fara hjer orðum um þau miklu atvinnuspell, sem 
hlotist geta af eldgosum og öskufalli.

Móðuharðindin ættu aldrei að líða þjóðinni úr minni.
En vjerviljum nú víkja að því, hver ráð muni vænlegust til þess, að tryggja 

atvinnuvegi þjóðarinnar gegn þessum hættum, sem jafnan hljóta yfir þeim að vofa.
Það hefur lengi verið talinn einn versti þjóðarlösturinn hjer á landi, að 

menn sjeu óforsjálir og fyrirhyggjulausir; þvi verður ekki neitað. Bændum hefur 
jafnan hæft við að setja of djarft á heyforða sinn, treysta á útbeitina; fyrir þá 
sök hefir oft orðið mikill fjárfellir, ef jarðbann hefir haldist á vetrum mun lengur 
en venja er til.

Að visu er búskaparlagið nú víðast orðið miklu betra en áður; en þó er 
ófyrirsjálnin enn á mjög háu stigi. Er.auðvelt að færa sönnur á það, að mjög 
viða gefa ýmsir bændur upp öll hey sin i hverjum meðalvetri; og enn í dag eru 
þess dæmi, og þau mörg, að horfellir verður, og sumstaðar eigi alllitill, ef nokkuð 
ber út af; má þar vitna i ritgerðir Torfa Bjarnasonar í Ólafsdal, sem nýlega hafa 
birst í Búnaðarritinu. Komi nú mjög strangur vetur, verður þessi algenga ó- 
forsjálni afar háskaleg.

Sje nú gætt að lifnaðarháttum sjómanna, þá virðist svo, sem ófyrirsjálnin 
sje þar engu minni, heldur öllu meiri. Þó að þeir fái ágætar vertíðir ár eftir ár, er 



því líkast, sem þess sjái engan stað; eyðslan verður þeim mun meiri og fæstir hafa hug 
á því, að safna fje í góðu árunum til þess að standast vondu árin. Reynslan er 
jafnan sú í sjávarsveitum, að bregðist aflinn eitt ár, þá verður búþröng hjá fjölda 
sjómanna, og vandræðin öllu meiri, en i landsveitum, þegar þar árar illa. Og 
menn skyldu síst ætla, að höfuðstað landsins, Reykjavík, sje með öllu óhætt, þar 
geti aldrei komið atvinnuleysi, eymd og bágindi. Nú á dögum er bœjarbúum 
gfirleiit mest hœtia búin af atvinnuskorti. Þess vegna er það orðið alsiða i öðr- 
um löndum, að vinnulýðurinn í bæjunum hefur sjálfur stofnað tryggingarsjódi 
— hallœrissjóði — til að tryggja sig gegn vinnuskorti. Og sumstaðar er nú þessi 
atvinnutrygging lögboðin, og þessum hallærissjóðum ætlaður riflegur styrkur úr 
ríkissjóði. Kaupstaðirnir hjer á landi mundu að sjálfsögðu nota sjereign sína í 
hallærissjóðnum í þessar þarfir, sem tryggingarsjóð gegn vinnuskorti.

í því illa árferði, sem gekk yfir landið 1882—87, flosnaði rólk upp hóp- 
um saman og stökk af landi burt þúsundum saman.

Við fáum ekki sjeð, að búhyggindi manna hafi tekið neinum gagngerðum 
stakkaskiftum á siðasta mannsaldri, og hyggjum, að þessi almenna óforsjálni 
sveitabænda og sjómanna hljóti enn sem fyr að verða þjóðinni til stórhnekkis, 
hvenær sem óvenju ilt árferði ber að höndum.

En þess ber lika vel að gæta, að meginþorri alþýðu manna hlýtur jafnan 
að eiga við erfið kjör að búa; svo er í öllum löndum; margir eru fátækir, fáir 
ríkir; fjöldamargir berjast ávall i bökkum og geta með engu móti búið svo i haginn 
fyrir sig, að þeim sje óhœtt, hvað sem uppá kemur. Þeim er og verður jafnan um 
megn, að þola nokkurt verulegt atvinnutjón. Fyrir allan þann fjölda manna er 
það ein hin brýnasta lifsnauðsgn, að geta átt kost á því, að kaupa sjer einhvers 
konar tryggingu gegn atvinnuljóni — hallæristryggingu — fyrir iðgjöld, sem þeim 
eru ekki ofviða. Þetta hefur nú alþýða manna fundið í öðrum löndum, og sjálf 
mjög víða komið sjer upp hallærissjóðum, einkum í bæjunum, sem fyr var getið, 
en líka nú orðið víða til sveita. Hjer á landi hefur alþýða manna ekki haft 
hugsun á þessu.

Þegar ræða er um hallærisvarnir hjer á landi, verður því aðallega og fyrst 
og fremst um tvent að tala. — 1) leita ráða til þess, að glceða forsjálni manna og 
fyrirhyggju. — 2) koma á fól almennri atvinnulryggingu eða hallœrissjóði.

Þessi eru þá líka þau tvö nylsömu markmið, sem frumvarpið stefnir að. 
Þar er farið fram á, að stofna hallœrissjóð fyrir alla þjóðina.
Og þar er ætlast til, að gerðar sjeu haUcerissamþgktir i hverri sýslu og 

hverjum kaupstað, og þjóðin með því hvött til þess og uppörfuð að athuga vand- 
lega þær hættur, sem vofa yfir atvinnuvegum hennar — og sjá við þeim.

Þessar eru ástæðurnar fyrir þvi, að vjer teljum frumvarpið svo einkar 
þarflegt og nauðsynlegt, að það nái fram að ganga.

Það er mikið álitamál, hvað hallærissjóður muni þurfa að vera stór, til 
þess, að hann komi að fullum notum, eða með öðrum orðum, hversu mikið muni 
þurfa að leggja í hann á hverju ári.

En oss virðist sem árstekjur sjóðsins megi naumast vera miklum mun 
minní, en til er ætlast í frumvarpinu. Við álítum, að þjóðin þgrfti að eiga 4—5 
miljónir kr. í þessum sjóði — til tryggingar atvinnuvegum sínum í illu árferði. 
Hjer hefur verið leidd í lög almenn ellitrygging. En oss kemur saman um, 
að þessi trygging — atvinnutrygging — sje enn nauðsynlegri.



Mikil hallæri, bitna jafnan á öllum landsmönnum að meira eða minna 
leyti, og því eiga allir að vera gjaldskyldir á þennan tryggingarsjóð. Er líka rjettast, 
að allir greiði sama gjald, þvi að vitanlega fer eins um þennan sjóð, eins og elli- 
slyrktarsjóðinn, að hann verður aðallega styrktar-sjóður þeim til hjálpar, sem 
erfiðast eiga þegar hallæri ber að höndum. Þess vegna er jafnrjettmætt, að þessi 
sjóður fái tillag úr landssjóði, eins og ellistyrktarsjóðurinn.

Þá verðum vjer að álíta það mjög hyggilegt, að hvert hjerað búi að sjer- 
eign sinni i sjóðnum, því að þar með er fengin öflug trygging fyrir því, að fjenu 
verði vel varið. Landssjóðstillagið verður þá einskonar uarasjóður.

Sömuleiðis mælum við eindregið með því fyrirkomulagi, að hafa eina 
hallœris-varnastjórn jyrir alt landið, en hallœrissamþyktir i hverju hjeraði. Við 
ætlum, að þar með sje fundið öflugt ráð til þess, að vekja þjóðina til umhugsunar 
um atvinnuvegi sina og áhuga á því, að tryggja þá sem best.

En við teljum ráðlegt að gera nokkra breytingu á gjaldskyldunni, og er 
það eina verulega efnisbreytingin á frumvarpinu, sem við sjáum þörf á.

í frumvarpinu er lagt jafnt gjald á alla, sem orðnir eru fullra 18 ára, og 
gjaldskyldu og innheimtu hagað á likan hátt og i lögum nr. 17, 1909 um almennan 
ellistyrk, en gjaldið þó sama fyrir konur sem karla, 1 kr. á mann. Gjaldendur 
mundu verða um 44000, og ráðum við það af þessu: Árið 1911, er greitt úr 
landssjóði í ellistyrktarsjóð 19198 kr. eða 50 aura fyrir hvern af 38396 gjaldend- 
um; en hjer bætast við þeir, sem eru yfir sextugt, og i fólkstalinu 1910 eru taldir 
5638 framfærendur yfir sextugt. Lætur þá nærri að gjaldendur til hallærissjóðsins 
yrðu um 44000, eða hallærisgjöld hjeraðanna 44000 kr., og tillagið úr landssjóði 
þá 22000 kr., árstekjur hallærissjóðsins 66000 kr.

Að vísu er það öldungis jafn rjettmætt hjer, sem um ellistyrktarsjóðinn, 
að heimta nefskatt; því að hjer fer sem þar, að þótt allir greiði sama gjald, rik- 
ir og fátækir, þá verða það fátæklingarnir, sem sitja fyrir mestu hlunnindunum.

Hins vegar teljum vjer rjett, að konur greiði minna en karlmenn. Og 
sömuleiðis viljum vjer leggja til, að hverju sveitarfjelagi sje i sjálfsvald sett, hvort 
það vill heldur heimta sama gjald af öllum, eða jafna niður gjaldinu eftir efnum 
og ástæðum eða gjalda beint úr sveitarsjóði. En við teljum nauðsynlegt, að 
þessar aðferðir sjeu glögt afmarkaðar í frumvarpinu. Ef nefskattur er heimtaður, 
ætlum við langeinfaldast og brotaminst að hafa þá aðferð, sem tekin var upp i 
lögum nr. 40, 1909 um sóknargjöld, en miða þó gjaldskylduna við tvitugs aldur. 
Fyrir þvi leggjum við til að fella burtu 7.—10. gr. frv., sem eru sniðnar eftir elli- 
styrktarsjóðslögunum, en setja í þeirra stað 4 nýjar greinar, sem eru sniðnar eftir 
sóknargjaldalögunum.

Af allri þjóðinni voru innan tvítugs:
1801 ........  40,3%
1835 .......... 42,8 -

. 1840 ......... 44,3 -
1850 .......... 44,i -
1860 .......... 43,4 -
1870 .......... 47,2 -
1880 .......... 42,7 -
1890 .......... 40,8 -
1901 .. .. 43,5 - 
1910 ... ... 44,i - 

Meðaltal 43,3%



Eftir manntalinu 1910 voru 37532 innan tvítugs, en yfir tvítugt 47651.
Eftir þessu yrðu hallærisgjöld hjeraðanna um 38000 kr á .ári, og tillagið 

úr landssjóði þá 19000 kr. á ári.
Þær aðrar breytingartillögur, sem nefndin gerir, eru svo smáfeldar, að 

vjer teljum ekki þörf á að skýra frá þeim hjer; það munum vjer gera þegar málið 
kemur til umræðu.

BREYTINGARTILLÖGUR:

1. Við 2. gr.
Greinin orðist þannig:
Hver maður á landi hjer, sem er fullra 20 ára, skal greiða iðgjald í 

hallærissjóð, karlmaður 1 kr., en kvenmaður 60 aura á ári, og heitir hallærisgjald.

2. Við 3. gr.
Fyrir »50 aurum« komi: 40 aurum.

3. Við 4. gr.
Aftan við greinina bætist:
Með þeim skilyrðum, sem landsstjórnin setur þvi til tryggingar, að fjeð 

glatist ekki og taka megi til þess, hvenær sem þörf gerist.

4. Við 6. gr.
Fyrir »Búnaðarfjelag .... hvort um sig kjósa« komi: Stjórnarráðið, 

Búðaðaríjelag íslands og Fiskifjelag skulu hvert um sig velja.

5. Við 7., 8., 9. og 10. gr.
Greinarnar falli burtu, en í þeirra stað komi 4 nýjar greinar svohljóðandi.

7. gr.
Hver bæjarstjórn og hreppsnefnd skal lúka hallærisgjaldi á manntalsþing- 

um fyrir sveitunga sina, en eiga tilkall til gjaldsins hjá þeim, sem gjaldskyldir eru.

8. gr.
Nú þykir sveitarstjórn óráðlegt að beimta sama gjald af öllum, og er þá 

ijett að hún jafni hallærisgjaldinu niður á þá, sem gjaldskyldir eru, eftir efnum 
og ástæðum, eða greiði það beint úr sveitarsjóði.

9. gr.
Hver húsráðandi skal greiða hallærisgjald fyrir þá, sem eiga lögheimili 

hjá honum og ekki greiða útsvar, og skal svo vera, þótt gjaldinu hafi verið jafn- 
að niður samkvæmt 8. gr., en rjett á húsráðandi til endurgjalds hjá öllum öðrum 
en þeim, sem hann á fram að færa að lögum.

Nú er húsráðandi öreigi að dómi sveitarstjórnar, og á hún þá aðgang að 
gjaldanda sjálfum.



Fyrir þá, setn eru á sveitarframfæri, getur húsráðandi krafist endurgjalds 
úr sveitarsjóði.

10. gr.
Prestum og þeim öðrum, sem manntal hafa á hendi, er skylt að láta 

sveitarstjórnum í tje manntalsskjrslur til afnota við útreikning og innheimtu hall- 
ærisgjalda

Gjaldskyldir eru þeir fyrir aldurssakir, sem voru fullra 20 ára um siðustu 
áramót á undan gjalddaga.

6. Við 11. gr.
a. Orðið »Innheimtulaun« til enda greinarinnar falli burt.
b. greinin verði 12. gr.

7. Við 12. gr.
Greinin verði 11. gr.

8. Við 14. gr.
Fyrir »þó ekki upp úr 2 kr. á gjaldanda« komi: þó ekki meira en um 

helming hins upphaflega gjalds.

9.
Fyrirsögnin verði: Frv. til laga um hallærissjóð.

Alþingi, 4. Ágúst 1913.

Guðjón Guðlaugsson, G. Björnsson, Björn Þorláksson.
(formaður). (skrifari og framsögum.). ,

Jón Jónatansson. Þórarinn Jónsson.


