
Jlíd. 301. Hefndarálit

um  tillögu til þingsályktunar um, að sett verði á stofn á Vopnafirði útibú frá 
Landsbanka íslands.

Frá  fjárhagsnefnd.

Nefndin lítur svo á, að þegar um  stofnun útibúa frá bankanum  er að 
ræða, þá sje það sjerstaklega þetta, sem kom a verði til a thugunar :  Hve marg- 
ir íbúar eru þar, sem útibúið er sett n ið u r ;  hvernig s taðháttum  þess hjeraðs 
er varið til viðskiftasambanda við nálæg hjeruð; hve mikið verslunarm agn 
hjeraðið hafi hatt, og hvað líklegt sje, að það m uni verða í framtíðinni, o. s. frv.

Eftir því, er nefndinni er kunnugt, þá m un  sparisjóður hafa verið 
stofnaður á Vopnafirði um  eða fyrir 1890. Eftir þeim upplýsingum, er nefnd- 
in hefir getað aflað sjer, m un  sá sjóður ekki vera starfandi nú, og m un  hann, 
eftir því, er næst verður komist, hafa verið lagður n iður árið 1906, því að eftir 
það ár sjest hann  ekki meðal sparisjóða, sem þá eru  taldir. Það, að sjóður



þessi legst niður, bendir ekki á það, að veruleg peningastofnun gæti þrifist á 
Vopnafirði, nema þá ef eitthvað það kæmi fyrir, sem nú  er tæplega hægt að 
gera ráð fyrir, er yrði til þess að styðja að vexti og viðskiftalífi hjeraðs þessa, 
frekar en verið hefir.

íbúatala V opnafjarðarverslunarstaðar er árið 1917 talin að vera 211. 
íbúatala beggja prestakallanna, Hofs og Vopnafjarðar, það sam a ár, er falin 
að vera 741. Sennilega virðist mega gera ráð fyrir þvi, að meiri hluti viðskifta- 
magnsins, ef útibúið yrði sett á stofn á Vopnafirði, væri frá þessum  hjeraðs- 
búum . Auk þess mætti telja líklegt, að b jeraðsbúar frá Langanesi, aus tu r  und- 
ir Jökulsá, m undu  hafa peningaviðskifti sín við útibúið. Þó nú  svo yrði, þá 
er það álit kunnugra  m anna, að vart væri að búast við meiri viðskiítum við 
útibúið en frá hjeruðum , er hefðu öll til sam ans um  15 hund ruð  ibúa jafnað- 
arlega. En  þa r  eð búast m á við, að eitthvað a f  s jóm önnum  sje á þessum slóð- 
um  að sum rinu , mætti gera ráð fyrir 2000 m anns í h jeruðum  þessum, eða vel 
það, yfir þann  tíma ársins.

Að verslunarm agni var Vopnafjörður árið 1915 sá 21. í röðinni af 
kaup- og verslunarstöðum  landsins. Verslunin var þar það ár, út og inn, 359 
þúsundir  króna.

Nefndin lætur þess getið, að hún  hefir borið þetta mál undir  álit 
L andsbankastjórnarinnar, og leyfir hún  sjer að skýra hjer frá kafla ú r  brjefi 
því, er hún  sendi nefndinni, dagsettu 29. f. m.:

»Bankastjórnin getur ekki mælt með því að svo stöddu, að stofnað 
verði útbú frá L andsbankanum  á Vopnafirði, sakir þess, að vjer ætlum, að 
viðskifti yrði þar svo liíil, að ekki gæti svarað kostnaði að ráðast i slikt, og 
aðrir staðir, sem að voru áliti m u ndu  eiga að ganga fyrir.

Húsavík virðist oss líklegri til þess, að þar  gæti þrifist útbú, en telj- 
um  þó ekki ráðlegt að gera ráðstafanir til þess í bráð, þar sem bankinn  með- 
al annars  á eftir að kom a í f ram kvæm d stofnun útbús á Siglufirði, sem nú er 
í undirbúningi«. '

Að öllum m álavöxtum  yfirveguðum hefir fjárhagsnefndin komist að 
þeirri niðurstöðu, að leggja það til við háttvirta deild, að þessi tillaga nái ekki 
fram að ganga. Nefndin vill jafnframt láta þess getið, að hún  telur að óhætt 
m uni að vænta þess, að stjórn Landsbankans geri sitt til þess, að bankinn 
komi, svo fljótt sem hagur hans leyfir, ú t ibúum  á í sem flestum stöðum  úti 
um land, og að þá verði þau jafnaðarlega sett þar  niður, er brýnust virðist 
þörf fyrir slíkt i það og það skiftið.

Alþingi, 6. ágúst 1919.

Magnús Guðm undsson, Þórarinn  Jónsson, Hákon J. Kristófersson, 
form aður. fundaskrifari. framsögum aður.

(Með fyrirvara).

E inar Árnason. Sigurður Sigurðsson.


