
Ed. 569. M'efndarállt

um frv. til viðaukalaga við lög nr. 24, 9. júli 1909, um samþyktir um kornforða- 
búr til skepnufóðurs (þgsk. 498).

Samgðngnr á sjó milli íslands og annara landa haía stórum aukist og 
batnað síðan þjóðin fjekk vald yfir fjármálum sinum. En af þvi hefir leitt, að 
verslunarhættir landsmanna hafa gerbreytst.

Fyrrum gengu engin skip á vetrum nema til Reykjavíkur. Fyrstu vðru- 
skipin komu um sumarmál, siðustu skipin — haustskipin — komu venjulega i 
seftembermánuði; frá því um rjettir og fram að sumarmálum komu engin skip á 
flesta verslunarstaði landsins. Og mjóg oft bar það við, að vöruskipunum skeik- 
aði. Til merkis um það má geta þess, að fyrstu vorskip komu til Akureyrar 
1856: 28. April, 1857: 20. apríl, 1858: Um miðjan máí, 1859: 5. júní, 1860: 12. 
máí, (»Norðri«, 4.—8. árg., Akureyri 1856—60).

Eftir þessu urðu menn að haga versluninni.
Bændum var einn kostur nauðugur, að aíla sjer kornmatar á haustin 

fyrir allan veturinn; og kaupmenn urðu jafnan að hafa til þar að auki allmiklar 
vetrarbirgðir af kornmat handa viðskiptamönnum sinum, þeim sem minstar áttu 
heimabirgðinar, og svo af þeirri annari ástæðu, að vorskipum seinkaði oft, og 
komu stundum ekki fyr en undir fráfærur, og þaðan af seinna, ef hafisar teptu 
ferð þeirra.

Nú horfir alt öðru vísi við. Skipaferðinar eru orðnar miklu tiðari og 
áreiðanlegri. Nú koma gufuskip frá útlöndum og ganga kringum landið seint á 
haustin, í nóvembermánuði, og svo aftur á miðjum vetri i ja'núar, febrúar, og úr 
þvi er stutt á milli ferða.

Þess vegna er verslunarlagið orðið alt annað en áður var, haustbirgðir 
bænda og kaupmanna miklu minni, sumstaðar ekki meiri en rjett svo, að það 
endist fram á miðjan vetur, þangað til miðsvetrarskipin koma; vitum vjer órækar 
sönnur á því, að undanfarin ár hafa kornbirgðir iðulega verið á þrotum á ýms- 
um verslunarstöðum, þegar fyrstu skip komu siðast i janúar eða snemma i febrúar, 
og það rifið út samstundis, sem með þvi skipi hefir komið.

Þessi mikla breyting á versluninni er eðlileg afleiðing af samgöngubótun- 
um. En þau umskifti eru mjög aðgæsluverð.

Höfuðumskiftin hafa orðið á tveim undanförnum áratugum; á þeim 
tíma heíir borið mjög lítið á hafís; en á það er að líta, hvernig fara 
mundi, ef óvenju mikill hafís legðist að landinu á útmánuðum og lægi fram á 
sumar. Þó að gufuskip komist mun betur áfram fyrir ís en seglskip, þá tjáir 
ekki að gleyma því, að svo mikill getur ísinn verið, samanrekinn og samfrosinn, 
að engin skip komist að norður- og austurlandi marga mánuði í röð. En af því 
mundi nú leiða afskapleg bágindi, og erfitt fyrir að sjá, hversu víðtæk þau 
gætu orðið.

Af þessu er sprottin umhugsun manna um kornforðabúr til skepnufóðurs.
Þó undarlegt megi virðast, hefur miklu minna verið hugsað um kornforða 

til manneldis. Það mun koma af því, að menn hugsa sjer, að jafnan megi flylja 
kornvöru til manneldis landveg á hestum, ef skipagöngur teppast, en gæta ekki 
að hinu, hversu mikill sá flutningur þyrfti að vera.



Það er óðs manns æði að neita þvi, að is geti tept allar skipagöngur að 
norðurlandi frá þvi i febrúar og fram i júnimánuð, eða lengur.

í norðursveitum, frá Horni að Langanesi lifa um 23000 manns. Korn- 
matar þörfin er um 224 pund á ári á mann. Ef flytja ætti á hestum þriggja 
mánaða kornbirgðir sunnan frá sjó i norðursýslur, þá yrðu það um 8000 hest- 
burðir.1) .

Núeri almæli, að kornforða til skipnufóðurs verði allviða að flylja heim 
i sveit á haustin, af því að ógerlegt geti verið að ná vörunni úr nœsta kaupstað
á útmánuðum, þegar helst þarf á henni að halda. En hvernig mundi þá ganga
að ná kornvöru úr öðrum landsfjórðungum — mörg þúsund hestburðum.

Það getur ekki dulist, að hjer er um mjög alvarlegt mál að ræða.
Með áminningum einum er aldrei unt eð girða til fulls fyrir ófor-

sjálni manna. ■
Og heimildarlög, i likingu við lögin 1909 um kornforðabúr, geta aldrei 

komið að fullum notum. Þáð er að visu líklegt, að fá megi b e s t u sveitirnar til 
að sjá að sjer og afla sjer meiri vetrarbirgða; en þar mundi fara sem oftar, að 
þeir þrjóskuðust, er sist skyldi. Það er að sönnu góð breyting á lögunum 1909, 
að beimila sveitum að semja við verslanir um vetrarforða, i stað þess að kaupa 
körnvöru og láta i forðabúr. En það er engin fullnaðarbót. Skgldan er engin 
eflir sem áður.

Kornvaran er ein af helstu lifsnauðsynjum þjóðarinnar.
Og mörgum allsherjarnauðsynjum er þannig háttað, að menn geta ekki 

aflað sjer þeirra, hver um sig, svo að vel fari, og jafnvel ekki með frjálsum, 
óbundnum samtökum, sem engum er skylt að vera í fremur en hann vill. Er þá 
ekki annars úrkostur, en að allir leggist á eitt, gangi i einn fjelagsskap, og sje 
engum leyft að skerast úr leik. Það er þvingun eða einokun.

Það er allsherjarnauðsyn að hjálpa þeim^ sem verða ósjálfbjarga, og þar 
er beitt þvingun; þó einhver segi sem svo: »Jeg vil ekkert borga til fátækra og 
kæri mig ekki um neitt, þó að jeg fari á vonarvöl«, þá er það ekki tekið til greina, 
bonum er ekki leyft að taka sig út úr. Póstmál og simamál eru allsherjarnauð- 
syn; þar er beitt einokun. Neysluvatn er lifsnauðsyn; þar getur einokun ekki 
komið til greina í sveitum, en í stórum kaupstöðum er hún nauðsynleg; og þar 
eru nú gerðar vatnsveitur á kostnað allra bæjarbúa og vatnsskattur heimtaður af 
þeim öllum, hvort sem þeim þykir það Ijúft eða leitt; það er algerð einokun; 
og kauptúnin keppa hvert við annað, að koma henni á, þeirri einokun, af því að 
nú sjá allir, að það er eina rjetta leiðin.

Kornvara er lífsnauðsyn, og það mun sannast um hana, eins og vatnið 
t kaupstöðunum, að þar er brýn þörf á einokun; annars getur þfóðin lent i 
stórvandrœðum, af þvt að landið er járnbrautalaust; án einokunar er óhugs- 
andi að ná því marki, að jafnan sjeu til i landinu öruggar vetrarbirgðir af 
kornmat og honum góðum og ódgrum.

Þvingun eða einokun má beita á tvennan hátt: — 1) láta landsstjórn 
annast nauðsynina fyrir alla þjóðina, eins og gert er við póstmál og simamál; 
— 2) skylda hvert hjerað eða sveit til fjelagsskapar og samvinnu undir umsjón 

1) (23000 X 2f4) 
160 —



og eftirliti landsstjórnarinnar, eins og tarið er með fátækramál og barnafræðslu 
bjer á landi.

Það er nú sennilegt, að þessi síðari aðferð mundi gefast best, ef um korn- 
matar einokun er að gera. Ætti þá að setja lög um kornvörukaup, koma á fót 
lögskorðuðu kornvörukaupfjelagi fgrir alla þjóðina og veita þvi einkarjett til 
kornvöruaðflutnings; mætti þá skylda hvert sýslufjelag (bæjarfjelag) til að stofna 
kornvörukaupfjelag, og kveða svo á, að í hverjum hreppi skuli vera undirdeild og 
þar deildarstjóri, kosinn af hreppsbúum ; deildarstjórarnir ættu þá að kjósa stjórn 
sýslukaupfjelagsins; en sýslufjelögin ættu að vera skyld að lögum að vera öll i 
einu allsherjarsambandi, og ættu fulltrúar þeirra að eiga fund meö sjer á hverju 
ári (kaupfjelagsþing) og kjósa sambandsstjórn eða framkvæmdarstjórn fyrir alla 
þjóðina, til þess að annast öll kornvörukaup utanlands og flutning vörunnar til 
landsins. Þetta fyrirkomulag kannast allir við, þvi að sýslukaupfjelög eru orðin 
mjög algeng og þá með undirdeild í hverjum hreppi; og nú, fyrir skömmu eru 
ýms af þessum sýslukaupfjelögum komin i kaupfjelagssamband. í lögum um 
kornvörukaupfjelög yrði vitanlega að vera örugg fyrirmœli um aðgœslu á haust- 
birgðum og aðflutuing á nœgum vetrarbirgðum.

Á hveiju ári eru nú flutt hingað til landsins um 9500 tonn af kornvöru 
er kosta rúmlega 1®/* miljón krónur. Megnið af vörunnl er rúgnr, rúgmjöl 
og hveiti.

Árið 1911 voru flutt hingað:

9631,« tonn

Rúgur.......... .................. 977,t tonn
Rúgmjel ... .................. 3874,1 —
Hveiti........... .................. 1924,8 —
Hrisgijón ... .................. 885,7 —-
Bankabygg... .................. 564,i
Haframjel ... .................. 879,s
Baunir ... ......... 209,9 —
Aðrar kornt. ................. 315,i —

Af fóðurtegundum (mais, hrati, höfrum, byggi, heyi) voru aðflutt 523,? 
tonn (þar af 29,? tonn af heyi) og metið 78146 kr. virði.

Þess ber vel að gæta, að matvaran er nú ekki likt þvi eins stór hluti af 
verzlun landsins og áður á timum. 1881—85 var matvaran að meðaltali 35,s°/o 
af allri aðfluttri voru, en 1911 ekki nema 18,8°/o,

Kornvörueyðsla á mann er litlum breytingum háð.
1904 keinur 106 vogir (tvipund), metnar 21,si kr. á mann
1906 . 114 — 28,42 -
1908 — 96 —----- — 29,19 — - —
1910 — 112 —----- 20,86 “
1911 — 112 —----- — 20,51 — - —

Árið 1904—8 er farið eftir búðarverði, en 1910—11 eftir aðkaupsverði að 
viðbættum flutningskostnaði.

Hjer á landi heflr komið til orða kolaeinokun og steinolíueinokun, og 
mætt mikilli mótspyrnu. Kornvörueinokun hefir einnig verið færð i tal, en fallið 
fáum vel í geð.



Það er sagt að þess konar einokun sje brot á atvinnujrelsi manna (verzl- 
unarfrelsinu).

En nú á dögum er atvinnufrelsið margbrotið á bak aftur — til almenn- 
ingsbeilla. Rikin taka að sjer póstflulninga, ritsima og talsíma, járnbrautir o. fl. 
Stórbæir taka enn fleiri atvinnugreinar einokunartaki: Vatnsveitur, gasveitur, raf- 
straumsveitur, íráræslu, sporbrautir o. fl., og skerða með þvi atvinnufrelsið og 

.svifta oft fjölda fólks atvinnu í svipinn. Vatnsberarnir i Reykjavik mistu atvinnu 
sína þegar vatnsveitan var gerð; það var líka lengi haft fyrir mótbáru á móti 
vatnsveitunni, þó að allir sjái nú þá heimsku. Um kornið og kaupmennina er 
rjett eins ástatt — sama heimskan; að meta meir hag fárra manna en alls- 
herjar nauðsýn.

Önnur aðalmótbáran á móti landsverslun er i þvi fólgin, að menn ótt- 
ast svik og fjárdrátt af þeirra hálfu, er stjórna œllu versluninni.

Ef landsstjórnin hefði öll yfirráð yfir versluninni, þá gæti það hugsast, 
að hún veldi einhverntíma óhæfa eða óvandaða menn til að stjórna versluninni, 
eða vanrækti að vikja þeim frá, sem óbæfir þættu. Þetta mun nú vera það, sem 
flestir óttast mest, og gerir menn fráhverfa þessu nýmæli. En sje hin leiðin farin, 
sem fyr var lýst, þá er áreiðanlega ekkert að óttast; þá hefir alþýðan sjálf öll 
yfirráðin; þá velur hún sjálf alla starfsmenn landsverslunarinnar, og það til 
skams tima i senn, og víkur óðar frá öllum þeim, sem reynast henni miður vel; 
þá verður ekki um annað að ræða í raun og veru en lögskorðaðan alþýðukaup- 
fjelagsskap, sem eflaust mundi gefast enn betur en sá kaupfjelagsskapur, sem nú 
er tiðkaður hjer á landi, af þvi, að í lögskorðuðu þjóðaikaupfjelagi yrði fjelags- 
skapurinn miklu tryggari, og miklu betur girt fyrir allar áhættur og ógætni.

Þá er að líta á hina hliðina, á hagnaðinn, sem hljótast mundi af þessu 
nýmæli.

Lögskorðað kornvörukaupfjelag fyrir alla þjóðina er vafalaust eina ör- 
ugga ráðið iil þess, að tryggja þjóðinni nœgar birgðir af þessari lifsnauðsyn á 
öllum tímum árs.

Ef járnbrautir væru komnar úr Reykjavik í alla landsfjórðunga, þá væri 
ekki þessari ástæðu til að dreifa. En meðan þá saingöngubót vantar, er hættan 
afskapleg, sem af þvi stafar, að flest hjeruð landsins geta nú orðið fyrir því, að 
allir aðdrættir teppist frá miðjum vetri og langt fram á sumar, enda fult missiri. 
Til eru svo Ijósar og glöggar sagnir af árferði hjer á landi, að það er víst, að 
þetta getur komið fyrir, vitanlega mjög sjaldan, en það getur átt sjer stað; það 
er óvíst að nokkurt slikt heljar-ár beri að höndum á þessari öld, en það er jafn 
óvist að vita nema það komi — þegar minst vonum varir; og ef það kemur, 
þá getur hæglega farið að forgörðum heillar aldar gróði.

Það er ekkert vit og engin sanngirni, að œtlast til, að almenningur sjái 
við þessari ttfshœttu þjóðarinnar, án þess að þjóðfjelagið t heild sinni skifli sjer 
neitt af því máli. Mennirnir eru misjafnir; einn vill þetla, annar hitt, þriðji vill 
ekkert. Það má svo vera, ef um smámuni er að ræða. En sje um lifsnauðsyn 
að gera, þá er sundrungin lifshætta, þá ríður lifið á, að allir leggist á eitt, og 
engum liðist að skerast úr leik; þá verða allir að Júta þjóðarnauðsyninni.

Þar að auki er þess að gœta, að vœri öll kornvara, sem þjóðin þarf, 
keypt í einu lagi og flutt hingað á stórum skipum, og kornverslunin lögskorðuð 
og varin allri óforsjálni, öllu skuldavafsi, þá er öldungis vist, að varan mundi



verða allmikluiii mun ódýrari en nú gerist, og það þótt miklu vandaðri vör- 
ur vœru keyptar en menn hafa oftast átt að venjast.

Oss er full Ijóst, að þelta mikla vandamál þarf náinnar ihugunar og mik- 
ils undirbúnings og engin tök að taka það upp á þessu þingi.

Frumvarp það, sem oss hefir verið falið til athugunar, er ofurlítið spor 
í rjettu áttina, að því leyti, að þar er gert ráð fyrir að varaíorðinn megi vera 
verslunarforði. Þess vegna leggjum vjer til, að frumvarpið verði samþykt óbreytt.

En jafnframt viijum vjer vekja athygli á þvi, að lögin 1909 með þess- 
um viðauka eru að vorum dómi ekki annað en smávœgileg bráðabirgða- 
ráðstöfun.

Efri deild Alþingis, 25. ágúst 1913.

Guðjón Guðlaugsson, G. Björnsson,
formaður. skrifari og framsögum.
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