
Ed. 701. NefndaraUt

um frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1914 og 1915, á þingskj. 572.

Nefndin, sem háttvirt deild fól að athuga fjárlagatrumvarpið, hefir á 12 
nefndarfundum rannsakað það svo vandlega, sem hinn naumi timi hefir leyfl. 
Ennfremur hefir hún eftir föngum kynt sjer erindi þau, snertandi fjárlögin, sem 
komið hafa til þingsins, svo og mörg skjöl frá stjórnarráðinu. Leyfir nefndin sjer 
að gera grein fyrir áliti sínu á þessa leið:

Samkvæmt frumvarpi stjórnarinnar eru tekjurnar áætlaðar kr. 3,706,470, 
en i gildandi íjárlögum (1912—’13) kr. 2,887,400. Þessari áætlun hefir háttvirt 
neðri deild breytt þannig, að hún hefir felt úr 4. gr. afborganirnar af útlánum 
viðlagasjóðs kr. 116,000, en jafntramt bækkað ýmsa liði i 2. gr. um 128 þús. kr. 
svo tekjurnar eru nú 12000 kr. hærri en i stjórnarfrumvarpinu.

Nefndin litur svo á, að þessi áætlun neðri deildar sje svo varleg, að á 
henni megi byggja, og gerir þvi engar breytingartillögur við tekjukafla frumvarps- 
ins. Að visu mun frumvarp það um breyting á vörutollslögunum, sem nú er tjl 
meðferðar í neðri deild, verði það að lögum, draga til muna úr þessari tekju- 
grein, en eftir þeim upplýsingum, sem nefndin hefir fengið, mun mega treysta því, 
ef árferði verður sæmilega gott, að vörutollurinn verði ekki undir 600 þús. kr. á 
fjárhagstimabilinu.



í frumvarpi stjórnarinnar eru gjöldin talin 3,630,883 kr, 85 aur. eða kr. 
297,316,31 hærri en i gildandi fjárlögutn. En við meðferð frumvarpsins í neðri 
deild hafa gjöldin hækkað um kr. 352.830, og er þá tekjuhallinn kr. 265.243,85. 
Hefir þessi mikla gjaldahækkun sjerstaklega komið niður á 13., 14. og 16. gr.

Þótt íjárhagur landssjóðs að visu sje betri en menn bjuggust við á þing- 
inu 1911 og tekjuáætlunin sæmilega varleg, erum við nefndarmennirnir allir sam- 
mála um, að tekjuhallinn sje helst til mikill, og hefir það þvi verið aðalmarkmið 
vort, að reyna að minka hann eða að minsta kosti að hamla því, að hann aukist. 
En engu að siður hefir oss virst óbjákvæmilegt að bera fram nokkrar tillögur 
um eigi óverulegar gjaldabækkanir. .

Samkvæmt þessu leyfum vjer oss að ráða háttvirtri deild til að sam- 
þykkja allmargar breytingartillögur við frumvarpið og eru þær prentaðar á þgskj. 
665. Gerum vjer grein fyrir þeim hjer á eftir.

Við 9. gr.
Upphæðin til aðstoðar og skrifstofukostnaðar er að eins áætluð, og eru 

allmiklar likur til, að hún hrökkvi ekki. Orðin »alt að« eiga þvi eigi við, því 
auðvitað verður stjórnarráðið að fá það fje, sem til þessa þarf.

Við 11. gr. ’
Neðri deild hefir hækkað fjárveitinguna til útgjalda við eftirlit úr landi 

með fiskiveiðum útlendinga um 17000 kr. Nefndin felst á, að gott sje að styrkja 
viðleitni manna til þess, að verjast ágangi útlendinga. En þar sem engar ákveðn- 
ar tillögur hafa komið fram um það, hvernig eftirlitið muni verða framkvæmt, 
þvi síður kostnaðaráætlanir, teljum vjer eigi rjett nú þegar að veita svo mikið 
fje til eftirlitsins. Vjer hyggjum, að 4,500 kr. muni nægja til að styrkja að 
minsta kosti 3 venjulega vjelabáta á þeim timum árs, er mest á riður og er það 
góð byrjun.

Við 12. gr.
Útgjöldin við læknaskipunina og til heilbrigðismála eru samkv. stjórnar- 

frumvarpinu kr. 356.129,80 eða 22.249,80 hærri en samkv. gildandi fjárlögum. 
Neðri deild hefir hækkað gjöldin nm 4400 kr.

Það hefir verið kvartað yfir því, að augnlæknirinn hefði of litla viðdvöl 
á hinum heldri viðkomustöðum strandferðaskipanna, þegar hann fer lækninga- 
ferðir sinar, en þó hann dvelji hálfsmánaðartima i einhverjum kaupstaðanna 
norðan og austan lands, getur verið ókleift fyrir sjúklinga að ná til hans. Úr 
þessu vill nefndin bæta með breytingartillögu við athugasemdina, en vonast eftir, 
að stjórnarráðið gæti þess, að læknirinn hagi ferðum sinum sem allra best og að 
ferðaáætlunin sje gerð almenningi kunn.

Orðalaginu á athugasemdinni á eftir 6. lið var breytt i neðri deild á þá 
leið, að hún getur misskilist. Úr þessu viljum vjer bæta með 4. breytingar- 
tillögunni.

Styrkurinn til heilsuhælisins á Vifilsstöðum er hækkaður um 7000 kr. frá 
gildandi fjárlögum, úr 18000 kr. upp i 25000 kr., og auk þess er lagt til að veita 
hælinu 3000 kr. f. á., til þess að kaupa Röntgensáhöld.

Heilsuhælið er privatstofnun og hefir landsstjórn og þing engin bein af- 



skifti af þvi og engin áhrif á fjárhagsstjórn þess. Liggur þvi i augum uppi, að 
þingið verður að setja einhver takmörk fyrir styrkveitingu til þess, enda hefir til- 
ætlunin verið, að heilsuhælisfjelagið standi straum af reksturkostnaði heilsuhælis- 
ins með tilstyrk landssjóðs. Nefndin litur svo á, að stjórnin og neðri deild hafi 
gengið of langt i styrkveitingunni, og leggur því til að lækka hana um 1000 kr. 
hvort árið.

Nefndin vonast eftir, að stjórn heilsuhælisfjelagsins geri hið itrasta til þess 
að spara og leggi ennfremur alt kapp á að afla hælinu tekna með samskotum og 
tillögum, sem mjög hafa minkað síðustu árin. Hefir verið bent á, að miklu 
meira fje muni mega safna með dánarminningargjöfum, ef minningarspjöld hæl- 
isins væru til sölu hjá sem flestum prestum landsins, og þeir fengnir til að gang- 
ast fyrir sölunni. Loks vill nefndin benda á, að gjald það, er sjúklingarnir 
greiða, er mjög lágt og getur því komið til mála, ef hælið eigi getur borið sig án 
þess, að hækka það lítilsháttar.

Nefndinni hefir borist erindi frá hjeraðslækninum í Keflavíkurhjeraði, þar 
sem hann meðal annars sækir um styrk til þess að leigja herbergi með 2 rúm- 
um, til þess að taka á móti sjúklingum.

Nefndin vill taka umsókn læknisins til greina að þessu leyti, og það þvi 
fremur sem hún hyggur, að allviða hagi svo til, að fult eins heppilegt sje fyrir 
hjeruðin að leigja hús eða part úr húsi, til þess að taka á móti sjúklingum, eins 
og að ráðast i að byggja dýr sjúkraskýli. Leggur hún því til að hækka lið 10 a 
um 200 kr. hvort árið í þessu skyni, þannig að um útbýtingu styrksins gildi 
hinar sömu reglur og um styrk til sjúkrahúsa og sjúkraskýla.

Landlæknir hefir kvartað um að styrkur sá, er veittur er hjeraðslæknum 
til utanferða, sje of lítill. Nefndin telur styrk þenna mjög gagnlegan og utan- 
ferðirnar nauðsynlegar fyrir læknana. Hinsvegar viðurkennir hún, að styrkupp- 
hæð sú, er hver læknir getur fengið, sje helst til lág og sjerstaklega, að of lítið 
sje að ætla þeim 120 kr. styrk fyrir hvern mánuð. Vill hún því hækka liðinn 
upp í 900 kr., og að veita megi alt að 150 kr. fyrir hvern mánuð.

Styrkur úr landssjóði til sjúkrasamlaga er ákveðinn með lögum nr. 39, 
1911. Sjúkrasamlög eru nú stofnuð á nokkrum stöðum, og er fjelagatala þeirra, 
eftir því, sem næst verður komist, hátt á 5. hundrað. Hin áætlaða upphæð er 
því alt of lág, og er lagt til að hækka hana upp í 600 kr. hvort árið.

Það er öllum Ijóst, að geðveikrahælið á Kleppi er miklu minna en það 
þyrfti að vera, og auk þess fremur af vanefnum gert. Það var ætlað 40—50 
sjúklingum, en nú eru þar að jafnaði 62—66, og þó eru margir sjúklingar víðs- 
vegar í sveitum landsins, sem menn vilja koma þangað, en geta eigi fengið inn- 
göngu. Það er þvi augljóst, að bráðlega verður að bæta við hælið. En mikið 
vandamál er að ráða fram úr, hvernig þessari viðbótarbyggingu skuli haga, og 
ekkert vit að byrja á verkinu fyr en nákvæm teikning og áætlun er gerð. Lítur 
landlæknir svo á, að ekki sje gerlegt að ráðast í þetta fyr en einhver vel hæfur 
maður hefir átt kost á að kynna sjer nýjustu erlend geðveikrahæli. Hann fer 
þvi fram á, að húsameistara Rögnvaldi Ólafssyni verði veittar 1500 kr. til utan- 
farar í þessu skyni og með þvi skilyrði, að hann geri glögga áætlun um viðbótar- 
byggingu fyrir hælið. Nefndin er samþykk þessari tillögu landlæknis, og væntir 
að Rögnvaldur, sem er aðalleiðbeinandi stjórnarinnar við allar opinberar bygg- 
ingar, einnig hafi gagn af förinni í öðrum efnum. En meiri hluti nefndarinnar 



hyggur, að hann muni komast af með 1200 kr., og leggjum vjer þvi til, að sú 
upphæð verði veitt.

Verði þessar breytingartillögur nefndarinnar við 12. gr. samþyktar, hækka 
gjöldin um 1000 krónur.

Við 13. gr. '
Samkvæmt gildandi fjárlögum eru gjöldin til samgöngumála áætluð kr. 

1,153,450, samkv. Qárlagafrumvarpi stjórnarinnar kr. 1,065,150 og samkv. frum- 
varpinu eins og neðri deild hefir samþykt það kr. 1,220,250. Við þetta er að 
athuga, að á gildandi fjárlögum eru talin fjárframlög til símalagninga, að upphæð 
106 þús. kr., eh samkv. simalögunum frá 1912 eru tilsvarandi Qárframlög eigi 
talin i frumvarpinu. Samkv. frumvarpi neðri deildar hafa því gjöldin til sam- 
göngumála hækkað um kr. 172,800. -

Þessi mikla útgjaldahækkun hefir gert það að verkum, að nefndin hefir 
talið sjer skylt að reyna að draga úr gjöldunum, og að hún ekki hefir sjeð sjer 
fært, að taka upp Eyjafjarðarárbrú, sem stjórnin tók upp i frumvarp sitt, nje brú 
á Jökulsá á Sólheimasandi, sem fjárlaganefnd neðri deildar bar fram. Og því 
fremur hefir nefndin tekið þetta ráð, þar sem Qe er veitt til að byggja 6 mjög 
nauðsynlegar brýr á þjóðvegum, er kosta 54 þús. kr.

Við einstaka liði athugast:
Launakjör póstafgreiðslumanna í og utan Reykjavikur eru mikið bætt, 

auk þess sem 8 nýjar póstafgreiðslur verða teknar upp, og nemur sú gjalda- 
aukning 8,600 kr. Nefndin er þessu samþykk, en vonast eftir, að hækkun þessara 
gjaldliða stansi nú um nokkur ár.

. Kostnaður við póstflutning virðist neíndinni nokkuð hár. Væntir hún, að 
póststjórnin gæti þar hins mesta sparnaðar, sjerstaklega að þvi er snertir borgun 

. fyrir aukahesta póstanna. í þessum lið eru talin útgjöld til bæjarpósta i kaup- 
stöðum. Hefir verið kvartað yfir því, að í sumum kaupstöðum sjeu brjef eigi 
borin út um allan bæihn. Nefndin treystir því, að póststjórnin sjái um, að þetta 
verði leiðrjett. .

Landsverkfræðingurinn óskar, að brýrnar á Ljá og Fáskrúð verði bygðar 
sama árið. Leggur nefndin þvi til að flytja fjárveitinguna til brúar á Ljá á 
fyrra árið.

Af spamaðarástæðum leggur nefndin til að fella burtu liðina B III 8 og 9. 
Nefndin getur eigi sjeð, að brúin á Bleikdalsá sje svo bráðnauðsýnleg, að hún 
ekki geti beðið, þar. sem svo margt annað kallar að. í Austur-Skaftafellssýslu 
eru þjóðvegir, að sögn nákunnugra manna, betri en i flestum öðrum sýslum 
landsins, og auk þess er nefndinni ókunnugt um, hvar i sýslunni eða hvernig 
eigi að veija þessu fje.

Akfær vegur milli Búðareyrar (endastöð Fagradalsbrautarinnar) og Eski- 
fjarðar kostar 40—45 þús. kr., en flutningur og umferð milli þessara staða auðvitað 
mestmegnis á sjó. Nefndin litur svo á, að engin ástæða sje til að byrja nú á 
þessum vegi, og það því fremur, sem annarsstaðar í sömu sýslu er miklu brýnni 
þörf aðgerða.

Hún leggur þvi til að fella niður 6 þús. kr. til Eskiíjarðarvegar, en taka 
upp í þess staö 3000 kr. til þjóðvegarins um Völlu, og er ætlast til, að megninu af 



þessari upphæð verði varið til að tengja Fagradalsbrautina við akfæran veg, sem 
byrjað er að leggja um Eiðaþinghá.

Dragferjan á Blöndu hjá Löngumýri verður á sýsluvegi, og færist liður 
þessi þvi aftur fyrir B VII.

Brúin á Þverá syðri í Eyjafirði er á hreppavegi, og getur nefndin því eigi 
verið þvi samþykk, að fje verði veitt til hennar úr landssjóði.

Nefndin er samdóma samgöngumála- og fjárlaganefnd neðri deildar um, að 
styrkurinn til EimskipaQelags íslands eigi að vera bundinn þvi skilyrði, að samn- 
ingar um strandferðir takist við fjelagið. Leggur hún þvi til, að athugasemdin 
við liðinn taki það fram.

í gildandi fjárlögum er veittur 7000 kr. styrkur hvort árið til bátaferða á 
Breiðafióa, en stjórnin færði þenna styrk niður i 4000 kr. Nefndinni virðist eigi 
ástæða til að hækka styrkinn úr því, sem nú er, og ræður þvi til að lækka þenna 
lið um 2000 kr.

Þá vill nefndin færa styrkinn til mótorbátsferða á Hvítá í Borgarfirði 
niður í 600 kr., eins og i frumvarpi stjórnarinnar.

Nefndin fær eigi sjeð, að ástæða sje til að slyrkja mótorbátsferðir til Hval- 
fjarðar, enda munu þær ferðir spilla fyrir Ingólfi. Leggur hún þvi til, að liður- 
inn falli burt.

Frá 53 alþingiskjósendum i Rauðasandshreppi hefir komið umsókn um 
styrk til mótorbátsferða frá Patreksfirði til Rauðasands. Þetta er mjög afskekt 
sveit og samgöngur erfiðar. Virðist nefndinni því rjett, að umsóknin verði tekin 
til greina, og 300 kr. styrkur veittur hvort árið.

Nefndin lítur svo á, að starfsmenn við landsimann sjeu tiltölulega vel 
launaðir, og getur eigi sjeð, að ástæða sje til að veita þeim símaverkfræðing P. 
Smith og stöðvarstjóra Gisla Ólafssyni iaunaviðbót, t. d. samanborið við póst- 
afgreiðslumennina i Reykjavik. Vill hún þvi læk-ka liðinn D III, 2 a um 400 kr. 
hvort árið.

Það hefir verið kvartað yfir þvi, að simasendlarnir i kaupstððunum utan 
Reykjavíkur beri ekki simskeyti út um alla bæina. Virðist nefndinni þvi rjett, að 
setja athugasemd um þetta i fjárlögin.

Þegar símastöðin var opnuð á Akureyri árið 1906, leigði landsimastjór- 
inn húsnæði handa henni bjá ritstjóra Jóni Stefánssyni, þannig að Jón var bund- 
inn við samninginn i 10 ár, en landsimastjórinn gat sagt húsnæðinu lausu eflir 5 
ár. Sumarið 1910 gerði landsimastjórinn samning við eigandann um kaup á 
húsinu, að þvi tilskildu, að alþingi veitti fje til kaupanna. Ritaði hann siðan 
stjómarráðinu um málið og fór fram á, að i fjárlagafrumvarpið fyrir 1912—’13, 
yrði tekin upp fjárveiting til kaupanna. En af einhverjum orsökum lagði stjórnin 
aldrei mál þetta fyrirþingið 1911, og síðan befir því ekki verið hreyft, þangað til 
húseigandinn nú hefir snúið sjer til stjórnarinnar og þingsins og farið fram á að 
húsið verði keypt. Telur hann, að landstjórnin sje skuldbundin til að kaupa það 
samkv. samningnum frá sumrinu 1910. Landsimastjórinn lítur hinsvegar svo á, 
að hann og stjórnin sjeu laus allra mála. Vill hann nú flytja stöðina og byggja 
stöðvarhús fyrir fje landssjóðs. Telur hann þetta nauðsynlegt fyrir hagsmuni 
simans.

Eftir þeim upplýsingum, sem nefndin hefir fengið um mál þetta, sjer hún 
enga knýjandi ástæðu til þess, einmitt nú, að ráðast í hinn kostnaðarsama flutn- 



ing stöðvarinnar. Hinsvegar virðist henni, að ölium ástæðum athuguðum, sann- 
girni mæla með því, að landsstjórnin kaupi húsið. Fari svo óliklega, að sim- 
stöðin verði bráðlega flutt, mun landsstjórnin geta selt húsið nokkurn véginn 
skaðlaust. Af þessum ástæðum vill nefndin veita 14000 kr. f. á. til húskaupanna.

Verði breytingartillögur nefndarinnar við 13. gr. samþyktar, lækka gjöldin 
til samgöngumála um 3900 kr. En geta má þess, að nefndin tekur ef til vill 
upp við 3. umr. breytingartillögur, sem hækka gjöldin litilsháttar.

Við 14. gr.
Neðri deild hefir flutt úr 16. gr. i þessa grein gjöld til bændaskólanna og 

annara kenslustofnana, sem áður hafa verið taldar þar. Þessu er nefndin sam- 
þykk, en við breytinguna hafa gjöld 14. gr. hækkað um tæpar 67 þús. kr. Að 
öðru leyti hafa gjöldin við meðferð neðri deildar aukist um tæpl. 51 þús. kr. 
Við einstaka liði greinarinnar athugast.

Biskup hefir unnið að þvi, að koma ljenskirkjum i umsjón safnaðanna, og 
orðið svo ágengt, að nú eru að eins 42 eða 43 Ijenskirkjur á öllu landinu. En 
til þess hefir landssjóður stundum orðið að leggja fram fje til álags á hinar fá- 
tækari kirkjur, áður en söfnuðurnir taka við þeim.

Skýrir biskup frá, að varla muni þurfa að greiða álag á meira en 10 af 
þeim Ijenskirkjum, sem nú eru eftir.

Ein af þessum fátæku Ijenskirkjum er Þönglabakkakirkja. Hefir söfnuð- 
urinn boðist til að taka við henni með 1000 kr. álagi, og mælir biskup með því, 
að upphæðin verði greidd úr landssjóði. Kirkjan er brörleg og á engan sjóð, en 
söfnuðurinn fámennur og fátækur. Nefndin mælir því með því, að þessar 1000 
kr. verði veittar f. á.

Þegar makaskift var jörðunum Viðvík og Hjaltastöðum i Skagáf., var við 
úttekt í júni 1862 metið álag á Viðvikurkirkju, að upphæð 200 rikisdalir. Þessir 
200 rikisd. voru þó aldrei greiddir, og söfnuðurinn, sem nú hefir tekið við kirkj- 
unni, hefir farið fram á, að landssjóður greiddi þessa upphæð. Með þessu hefir 
biskup mælt hið besta, með þvi kirkjan sje mjög hrörleg og eigi mjög lítinn sjóð og 
sanngirni mæli með greiðslunni. Af þeim ástæðum, sem biskup hefir bent á, legg- 
ur nefndin til, að álag þelta verði greitt með 400 kr. fyrra árið.

Nefndin viðurkennir, að óhjákvæmilegt sje, að gera við Reykjavíkurdóm- 
kirkju og að fullnægjandi aðgerð muni ekki kosta öllu minna en áætlað er, en 
hún lítur svo á, að kirkjan með sinum miklu tekjum standi betur að vígi með 
að greiða kostnaðinn við aðgerðina, en flestar aðrar kirkjur landsins. Ræður 
hún því til að fella þessa fjárveitingu burt, en veita kirkjunni lán úr viðlagasjóði, 
sem ávaxtist og endurgreiðist með 6°/o árgjaldi á næstu 28 árum.

Nefndin lítur svo á, að stjórnin og neðri deild hafi gengið oflangt í þvi, 
að hækka námsstyrk við háskólann. Tilgangurinn mun vera, að fyrirbyggja eða 
draga úr þvi, að stúdentarnir leiti til Kaupmannahafnarháskóla, en nefndin hygg- 
ur, að hinn aukni námsstyrkur muni eigi hefta för þeirra, og vill þvi lækka lið- 
inn um 1300 kr. Verður námsstyrkurinn þá 1800 kr. hærri en nú. Nefndin ætl- 
ast til, að húsaleigustyrkur við háskólann og hinn alm. mentaskóla verði að eins 
veittur utanbæjarmönnum og telur því óþarft að hækka fjárveitinguna til húsa- 
leigustyrks við háskólann upp úr þeim 3600 kr., sem nú eru veittar. Þá vill 
nefndin lækka upphæðina til kenslubóka um 500 kr. Hyggur að 2000 kr. muni 



nægja næstu 2 árin, og það því fremur, sem hún vill veita 500 kr. hvort árið 
til þess að byrja á að undirbúa efnisskrá yfir islensk lög. Lagakennararnir munu 
að sjálfsögðu vinna að þessum undirbúningi, og hafa þeir þá minni tima til þess 
að gefa út kenslubækur, en við aðrar deildir háskólans mun Qeð til útgáfu 
kenslubóka verða fremur litið notað.

Nefndin leggur til, að hækka launin við hinn almenna mentaskóla um 
200 kr. hvort árið. Ætlast hún til að þessar 200 kr. sjeu persónuleg launaviðbót 
til yfirkennara Geir Zoéga, sem viðurkenning fyrir störf hans í þarfir skólans og 
bókmentanna.

Frá stjórnarráðinu hafa nefndinni borist tvö erindi um fjárframlög til 
Hólaskóla. Er þar fyrst farið fram á fjárveitingu, til þess að gera við gamla 
skólahúsið, og til þess að byggja geymsluskúr, að upphæð 5150 kr. og enn freinur 
300 kr. fjárveitingu, til þess að kaupa ofn i leikfimishús skólans. Af lýsingu og 
áætlun, sem erindi þessu fylgja, virðist mega ráða, að húsið sje nú, þrátt fyrir 
nokkuð dýra aðgerð 1911 og 1912, lílt notandi til ibúðar, og liggi undir stór- 
skemdum. Verður því eigi hjá þvi komist, að gera við húsið, og þá sjálfsagt að 
gera það rækilega. Þessi aðgerð kostar um 4000 kr.

Geymsluskúrinn kostar 1150 kr., og er mjög nauðsynlegt að koma honum 
upp. Viðvikjandi ofninum er upplýst, að leikfimishús skólans verði naumast 
notað án hans.

í annan stað er farið fram á alt að 12000 kr. fjárveitingu, til þess að 
byggja fjós með hlöðu og baugbúsi. Það er í ráði, að skólastjórinn á Hólum 
taki við búinu þar og taki jörðina á leigu. Er liklegt, að þetta horfi til umbóta 
bæði fyrir kensluna og búskapinn. En búskapurinn á Hólum hefir undanfarið 
eigi verið í eins góðu lagi og æskilegt hefði verið. En peningshúsín þar eru i 
ólagi, og hefir skólastjórinn sett það sem skilyrði fyrir, að hann taki við skóla- 
búinu og jörðinni, að áðurnefnd hús verði bygð, svo mikil og vönduð, að þau 
verði til fyrirmyndar.

Að vísu finst nefndinni mikið til um fjárbeiðnir þessar í viðbót við þær 
fullar 50 þús. kr., sem varið hefir verið til bygginga á Hólum siðustu 4 árin. 
En hún lítur svo á, að ekki verði komist hjá þessum tilkostnaði, og leggur því 
til, að þessar þrjár upphæðir verði veittar fyrra ár fjárhagstímabilsins.

Nefndin vill hækka styrkinn til matreiðsluskólahalds á ísafirði um 200 kr., 
en jafnframt binda hann því skilyrði, að lagt verði fram til skólahaldsins að 
minsta kosti 400 kr. annarsstaðar að.

Eftir atvikum vill nefndin hækka tillagið til kvennaskólans á Blönduósi 
Upp i 3600 kr., gegn 900 kr. framlögum annarsstaðar að. Aðsókn að skólanum 
er mikil, og nú er búið að byggja þar stórt og vandað skólahús, en stofnunin 
mjög hlaðin skuldum. Að sjálfsögðu verður kvennaskólinn í Reykjavik að fá 
1675 kr. framlag annarsstaðar að gegn landssjóðsstyrk þeim, er honum er ætlaður.

Umsjónarmaður fræðslumálanna hefir bent nefndinni á, að athugasemd- 
irnar við B XII 1 og 2 sjeu óbeppilega orðaðar. Hann telur nauðsynlegt, til þess 
að fyrirbyggja misrjetti, að styrkur úr landssjóði sje að eins lagður fram til móts 
við framlög úr sveitarsjóði eða bæjarsjóði eða úr fræðslusjóði, ef til er. Að öðru 
leyti sjeu atbugasemdirnar óþarfar, þareð öll önnur skilyrði eru tekin fram i 
fræðslulögunum. Þetta eiga breytingartillögur nefndarinnar að lagfæra.

Nefndin vill benda á, að nauðsynlegt er, að eftirlitsmaður fræðslumálanna 



fari eftirlitsferðir sínar sem mest eða svo sem þvi verður viðkomið á vetrum með- 
an skólarnir starfa.

Samkvæmt breytingartillögum nefndarinnar eiga gjöld þessarar greinar að 
lækka um 2550 kr.

Við 15. grein.
Samkvæmt gildandi fjárlögum eru gjöldin í 15. gr. 162,740 kr. í frum- 

varpi stjórnarinnar eru þau áætluð 159,240 kr., en af neðri deild er greinin sam- 
þykt með 174,790 kr. gialdaupphæð. Við einstaka liði greinarinnar athugast.

Neðri deild hefir hækkað laun 1. bókavarðar við landsbókasafnið upp í 
2000 kr. Nú hefir 2. bókavörður, sem að eins hefir 1000 kr. laun, sótt um 500 
kr. launahækkun. Hann hefir að vísu 1440 kr. eftirlaun, og því 2440 kr. til að 
lifa af. En þar sem hann hefir um 7 stunda vinnutíma við safnið hvern virkan 
dag árið um i kring, og þessi mismunur á launum bókavarðanna er nokkuð mik- 
ill, vill nefndin veita honum 200 kr. persónulega launaviðbót.

Landsbókasafnið á mjög gott og fullkomið skákritasafn, sem því var gef- 
ið fyrir nokkrum árum. Hefir nefndinni verið bent á, að mjög æskilegt væri, að 
safnið gæti keypt hin nýjustu skákrit til þess að fullkomna þetta góða safn. 
Vonast nefndin eftir, að stjórn iandsbókasafnsins sjái sjer fært að verja nokkru af 
upphæð þeirri, sem veitt er til bóka- og bandritakaupa, til þessa.

Liðinn 1. k. »Ymisleg útgjöld« vill nefndin hækka um 150 kr. hvort ár- 
ið, til þess að safnið geti leigt húsnæði, til þess að flytja burt úr bókasafnsbygg- 
ingunni nokkuð at bókum þeim, er mjög sjaldan eru notaðar. Landsbókavörð- 
urinn hefir bent á, að safnið aukist svo ört, að mjög bráðlega reki að því, að 
rýma verði úr húsinu annaðhvort náttúrugripasafninu eða fornmenjasafninu. Tel- 
ur nefndin mjög mikilsvert, að burtrekstri þessara safna verði frestað að minsta 
kosti um nokkur ár.

Skáldin Einar Hjörleifsson, Þorst. Erlingsson, Guðm. Magnússon og Guð- 
mundur Guðmundsson hafa ritstörf fyrir aðalatvinnu. En þar sem þeir vitanlega 
hafa fremur litlar tekjur af útgáfu skáldritanna, er eðlilegt, að þeir treysti fyrst og 
fremst á styrkinn úr landssjóði tit lífsframfæris. Nefndin lítur svo á, að þeir hafi 
rjett til að treysta því, að þeir haldi áfram að njóta árlegs styrks úr landssjóði, 
meðan þeir hafa ritstörf fyrir aðalatvinnu, og leggur þvi til, að fyrirkomulag styrks- 
ins verði eins og í frumvarpi stjórnarinnar, en styrkupphæðunum vill meiri hluti 
nefndarinnar ekki breyta.

Einar Jónsson myndhöggvari hefir 1200 kr. styrk á ári samkv. gildandi 
Qárlögum. Það er alkunnugt, aö þessi gáfaði listamaður á mjög erfitt uppdráttar 
og mun hann eiga örðugra með að komast af, af því myndasafn hans, sem 
hann hefir viljað gefa landinu, bakar honum tilfinnanlegan kostnað. Nefndin get- 
ur ekki verið samdóma þcim mönnum, sem vilja, að landið taki við safninu að 
gjöfeða kaupi það af Einari, en hins vegar lítur hún svo á, að ekki sje rjett, enn 
sem komið er, að taka af honum styrk þann, er hann nú hefir.

Nefndinni virðist óviðkunnanlegt, að styrkurinn til Jóns Ólafssonar sje 
veittur skilyrðislaust, að öðru leyti en þvi, að hann láti af öllum öðrurn launuð- 
um störfum. Hann er nú kominn vel á veg með orðabókina, og hyggur nefndin 
því, að hann muni ekki eiga örðugt með að skila árlega sem svarar 40 prentuð- 



um örkum af handritinu. Þá virðist nefndinni óviðeigandi, að kalla styrkinn 1. 
og 2. greiðslu af 8 ára styrk.

Rithöfundurinn Hannes Þorsteinsson hefir launað starf við landsskjala- 
safnið og fær fyrir það 960 kr. á ári. Starfi þessu er þannig varið, að það mun 
ekki tefja hann teljandi frá visindastörfum hans. Nefndin vill þvi lækka styrk- 
inn um 500 kr. Hefir hann þá tæpar 3000 kr. úr landssjóði.

Nefndin hyggur, að litlar líkur sjeu til þess, að dr. phil. Helgi Pjeturss 
muni næstu tvö árin ferðast um landið til jarðfræðisrannsókna, en við það er 
upphæð styrksins, er hann nú hefir, miðuð. Hún er því sammála fjárlaganefnd 
neðri deildar um, að færa styrkinn niður í 1200 kr.

Nefndin leggur til, að fella burt styrkinn til þeirra Eggerls og Þórarins 
Guðmundssona. Sjer eigi ástæðu til að taka þá fram yfir aðra umsækjendur um 
samskonar styrki.

Viðvikjandi styrknum til Guðmundar Hjaltasonar vill nefndin taka fram, 
að hún vonast eftir, að hann á næstu 2 árum haldi fyrirlestra í Austfirðinga- og 
Vestfirðingafjórðungi, ef til vill einnig á Norðurlandi, helst i afskektari sveitum.

í taflQelagi Reykjavikur eru nokkrir góðir taflmenn. Virðist vel við eiga, 
að fjelagið sendi mann á skákþing Norðurlanda, sem halda á næsta ár. Færi 
svo, að sendimaðurinn gæti sjer góðan orðstír þar, mundi það með öðru vekja 
eftirtekt útlendinga á íslandi og hinni íslensku þjóð, og væri þá vel farið. Fyrir 
því vill nefndin veita taflíjelaginu 400 kr. styrk í þessu skyni.

Takist Sainúel Eggerlssyni að gera hlutfallsuppdrátt yfir sögu íslands eins 
fullkominn og auðskilinn eins og hann hugsar sjer og gerir grein fyrir í um- 
sókninni til þingsins, mun uppdrátturinn óefað geta orðið til mikils gagns við 
sögukenslu. Virðist nefndinni þessi hugmynd svo mikils verð, að hún vill veita 
1000 kr. styrk fyrra árið til tilraunarinnar. ■

Breytingartillögur nefndarinnar við þessa grein hækka gjöldin um 300 kr.

Við 16. gr.
Samkvæmt gildandi fjárlögum eru útgjöld þessarar greinar 438,394 kr. og 

samkvæmt frumvarpi stjórnarinnar 343,570 kr. Neðri deild flutti úr greininni í 
14. gr. 65,400 kr. og í 18. gr. 3000 kr., en þó eru útgjöldin í frumvarpinu eins 
og það kom frá neðri deild 372,220. Hefir því meðferð neðri deildar hækkað 
útgjöldin um 97,050 kr. Við einstaka liði athugast.

Nefndinni hefir borist beiðni frá nokkrum búendum í Álftavershreppi um, 
að landssjóður leggi fram íje til þess að varna vatnságangi úr ánni Skálm á engi 
nokkurra jarða þar. Jarðirnar sem mest verða fyrir áganginum eru þjóðjarðir, 
og lítur út fyrir, að allmikið sje í veði. Ráðanautur BúnaðarQelags íslands hefir 
gert áætlun um nauðsynlegustu aðgerðirnar, og er kostnaðurinn samkv. henni 
2000 kr. Nefndin vill að landssjóður greiði helming kostnaðarins við verkið, 
þó ekki yfir 1000 kr.

Nefndin veit eigi til, að áætlun sje gerð um, hvað kosta muni að ryðja 
vör við Ingólfshöfða og gera veg upp höfðann. Henni er heldur eigi Ijóst, hvaða 
gagn mundi verða að fjárframlagi til þessa, og getur því eigi fallist á, að rjett sje, 
að veita íje úr landssjóði til þessa, þar sem málið er gersamlega óundirbúið.

Nefndin ræður til að lækka styrk til iðnaðarmannanáms erlendis um 500 
kr. hvort árið. Sjer eigi ástæðu til að hafa hann hærri en nú er.



Vjelfræðingur Þorkell Þ. Klemenz hefir sótt um utanfararstyrk til þess að 
afla sjer frekari þekkingar á þurkunaraðferðum og þeim tækjum og útbúnaði, 
sem notaður er til inniþurkunar. Nefndin lítur svo á, að endurbættar inniþurk- 
unaraðferðir muni hafa langmesta þýðingu fyrir sjávarútveginn. Télur hún því 
rjettast, að umsækjandinn snúi sjer til Fiskifjelags íslands, sem nú fær talsvert fje 
til nmráða.

Við 22. lið greinarinnar vill nefndin gera litilfjörlega orðabreytingu í sam- 
ræmi við frumvarp það um skoðun á síld, sem Alþingi hefir samþykt.

Nefndinni er eigi kunnugt um, að nokkur undirbúningur hafl verið gerður 
til þess, að senda erindreka til útlanda fil þess að hafa með höndum sölu og út- 
breiðslu á íslenskum sjávarafurðum, og er alls eigi ijóst, bvernig þessu verði hag- 
að. Leggur hún því til, að liðurinn falli burt.

Nefndin lítur svo á, að styrkveiting til bifreiðaferða sje að eins tilraun, 
sem æskilegt sje að gera. En þar sem enn þá er alveg óvist, hver árangur þess- 
ara tilrauna muni verða, álítur bún ekki rjett að veita styrk, nema á einum stað, 
og þá að sjálfsögðu út frá Reykjavik. Hún ræður þvi til að fella 33. lið grein- 
arinnar burt.

Það er sótt um styrk til þingsins fyrir Eggert Vilhjálmsson Briem til að 
nema rafmagns- og vjelafræði á Þýskalandi. Hann hefir ágæt meðmæli og eflir 
þeim upplýsingum, sem nefndin hefir fengið, virðist hann afbragðs vel fallinn til 
þessa náms. Nefndin vill þvi veita honum 600 kr. styrk hvort árið.

Nefndin viðurkennir, að mjög mikla nauðsyn beri til að bæta og tryggja 
lendinguna i Bolungarvik. En meiri hluti hennar vill alls eigi vikja frá þeirri 
meginreglu, að landssjóður leggi aldrei meira en 7» hluta kostnaðarins fram til 
slíkra fyrirtækja. Leggur hún því til að færa fjárveitinguna niður i 7500 kr. 
hvort árið, og gera það að skilyrði, að landssjóðstillagið eigi nemi meiru en 7S 
kostnaðarins, þó þannig, að til móts við það má telja upphæð þá, sem varið var 
til brimbijótsins 1911.

Við bryggjuna á Blönduósi hagar svo til, að mjög örðugt er að koma þar 
bátum á land. Þarf þvi að gera þar bátauppsátur, sem er áætlað að muni kosta 
3000 kr. Vill nefndin að alt að 7S kostnaðarins verði greitt úr landssjóði, þó 
eigi yfir 1000 kr.

Breytingartillögur nefndarinnar við þessa grein lækka gjöldi um 17200 kr.

Við 18. grein.
Nefndin vill fella burt viðbót við eftirlaun ekkjufrúar Kristinar Svein- 

björnsdóttur frá Holti undir Eyjaljöllum. Litur hún svo á, að verði þessari prests- 
ekkju veitt viðbót við eftirlaun hennar, þá verði þær allmargar prestsekkjurnar 
hjer á landi, sem geti með eins miklum rökum vænst viðbótar við hin lágu 
eftirlaun sín.

Við 19. gr.
Við framsöguna mun verða gerð grein fyrir breytingartillögum nefndar- 

innar við þessa grein.

Við 21. grein.
í grein þessari eru heimilaðar lánveitingar úr viðlagasjóði, að upphæð 

samtals 159000 kr. eða 43000 kr. meira en afborganir af lánum viðlagasjóðs 



nema. Liggur í augum uppi, að stjórnin getur ekki og má ekki lána alt þetta fje, 
eins og peningahag landssjóðs nú er varið.

Af ástæðum, sem gerð er grein fyrir hjer að framan, verður nefndin að 
leggja til, að Reykjavikur dómkirkju verði veitt alt að 20,000 kr. lán til aðgerðar 
kirkjunni. Er enginn vafi á þvi, að hún hlýtur að eiga hægt með að endurborga 
lánið, þar sem árstekjur hennar eru nokkuð á 5. þús. kr. og hún skuldar nú 
að eins rúm 4 þús. kr., en mun eiga i sjóði fuli 2 þús. kr.

Annars hefir nefndin vísað öllum lánbeiðnum á bug. Auk þess vill hún 
ráða til að fella burt 6. lið greinarinnar, lán til Rangárvallasýslu til þess að kaupa 
Stórólfshvol með hjáleigum fyrir læknissetur. Nefndin hyggur, að það muni vera 
misráðið að kaupa svo stóra og dýra jörð til ábúðar banda lækninum, ekki sist 
i fjölmennu læknisbjeraði, þar sem læknirinn mun eiga mjög annrikt. En auk 
þess er það varhugaverð braut fyrir landssjóð, að lána fje til þessa, þvi að þá 
má búast við að önnur læknishjeruð til sveita muni koma á eftir, og auk þess 
aðrir embættismenn, sem likt er ástatt fyrir.

Þá leggur nefndin til, að breytt sje lánskjörum lánanna til raflýsingar i 
Vík og Siglufirði. Virðist henni ekki rjett að lána sveitar- og bæjarfjelögum fje 
úr viðlagasjóði til ýmsra framfarafyrirtækja fyrir lægri vexti en landssjóður verð- 
ur að greiða.

Verði allar breytingartillögur nefndarinnar við frumvarpið samþyktar, 
lækka gjöldin og jafnframt tekjuhallinn um 33950 kr., en lánsheimildirnar í 21. 
gr. hækka um 6000 kr.

Alþingi 3. september 1913.

Sigurður Stefánsson Steingrimur Jónsson
formaður. skrifari og framsögum.

Björn Þorláksson 
með fyrirvara um nokkrar breytingartillögur, er fara fram á útgjaldahækkun.

Þórarinn Jónsson. Jósef Björnsson.


