
41. F ru m v a rp

til fjárlaga fyrir árið 1922.

(Lagf fyrir Alþingi 1921.)

I. KAFLI.

T e k j u r .

1 ,  gr.

Árið 1922 er ællasl til, að tekjur rikisins verði svo sem talið er i 2 . - 5 .  
gr., og að þeirra verði aflað með tekjugreinum, sem þar eru taldar.

2. gr.
Þessir skattar og tollar er ætlast til að neml:

kr. kr.

1. Ábúðar- og lausafjárskattur ................................................. 100000
2. Húsaskattur..................................................................................... 40000
3. Tekjuskatfur ............................................................................ 400000
4. Dýrtíðar- og gróðaskattur......................................................... 50000

590000
5. A ukatekjur..................................................................................... 120000
6. Erfðafjárskattur.............................  ........................................ 17000
7. Vitagjald ............................................................................  ... 100000
8. Leyfisbrjefagjöld............................................................................ 8000

245000
9.

10.
Útflutningsgjald............................................................................
Áfengistollur (þar með óáfengt öl, áfengislaust vín, 
ávaxtasafi og l ím o n a d e ) .......................................................... 125000

500000

11. Tóbakstollur................................................................................... 400000

Flyt ... 525000 1335000



kr. kr.

Flutl ... 525000 1335000
12. Kaffi- og sykurtollur................................................................... 525000
13. Vörutollur ..................................................................................... 750000
14. Annað aðflutningsgjald .......................................................... 60000

1860000
15. Gjald af konfekt og brjóstsykursgerð .....................  ,.. 10000
16. Stimpilgjald..................................................................................... 1500000
17. Pósttekjur ..................................................................................... 240000
18. S im a tek ju r .....................  .......................................................... 1000000

2740000

Samtals ... ........... 5945000

3. gr.
Tekjur af fasteignum og skipum rikissjóðs eru taldar:

kr. kr.

1. Eflirgjald eftir jarðeignir rikissjóðs, alls ..................... 30000
2. Tekjur af kirkjum ................................................................... 50
3. Tekjur af silfurbergsnámunum i Helgustaðafjalli. ... 10000
4. Tekjur af skipum ............................. . ............................... 350000

Samtals ... 390050

4. gr.
Tekjur af bönkum, Ræklunarsjóði, verðbrjefum o. il. er áællað:

kr. kr.

1. Tekjur af íslandsbanka ..........................................................
2. — — Landsbankanum:

!
70000

a. Á r g ja ld ..................................................................................... 7500
b. Agóðahluti ............................................................................ 68000 ;

75500
3. Tekjur af Ræktunarsjóði............ ........................................

i

20000

Flyt ...
.... 1

i 165500



kr. kr.

Fiutt ... 165500
4. Vexlir af bankavaxtabrjefum, kevptum samkvæmt

lögum nr. 14, 9. júlí 1909 ....................................................... 41000
5. Væntanlega útdregið af þeim b rje fu m ............................... 15000
6. Arður af klutafje (100000 kr.) i Eimskipafjeiagi ís-

lands .............................................................................................. 6000
7. Vextir af innstæðum i bönkum ....................................... 5000
8. Greiðslur frá Landsversluninni ........................................ 240000

Samtals ... ............ 472500

5. gr.
Ovissar tekjur, ýmislegar greiðslur og endurgjöld er talið:

kr. kr.

1. Óvissar tekjur ............................................................................ 20000
2. Endurgreidd skyndilán lil em bællism anna..................... 400
3. Endurgreiddar aðrar fyrirframgreiðslur............................ 2000

Samlals ... ........... 22400

II. KAFLI.

G j ö 1 d

6. gr.
Árið 1922 eru veittar til gjalda upphæðir þær, sem tilgreindar eru í 

7,— 19. gr.

7. gr.
Greiðslur af lánum rikissjóðs og framlag til Landsbankans er talið 

1629470 kr. 95 a.



kr. kr.

Vextir:
1. 4 ° / o  lán úr rikissjóði Danmerkur, 500000 kr.

tekið 1908 til 15 ára til s ím alagninga ..................... 3333,34!
2. 4*/2 °/o lán tekið 1909 hjá dönskutn bönkum,

1500000 kr. til 30 ára til að kaupa III. tlokks i

bankavaxtabrjef L andsbankans..................................... 38812,50
3. 4 xji "jo lán bjá lífsábyrgðarstofuuninni í Kaup-

mannabófn, 250000 kr., tekið 1912 til 30 ára,
til að kaupa III. flokks bankavaxtabrjef Lands-
bankans.............................. ................................................. 7968,75

4. 4 l/g °/o lán bjá dönskum bönkum, 500000 kr.,
tekið 1912 til 15 ára, vegna sjerstakra útgjalda
(Reykjavíkurhöfn o. fl.) ................................................. 9000

5. Ritsímalánið 1913, 4 °/° °S endurborgun á 30
árum, tekið hjá mikla norræna ritsimafjelagiuu... 16739,83

0. Lán til ritsima, tekið 20. okt. 1916 til 25 ára,
með bankavöxtum bjá Landsbankanum, að upp-
hæð 100000 kr. 6400

7. 5 0 o lán tekið til simalagninga 1917 bjá mikla
norræna ritsimafjelaginu, til 30 ára 500000 kr. ... 23055,50

8. Lán bjá Handelsbanken, gegn veði i skipum,
2 milj. kr., tekið 1917 til 10 ára vextir 1 2 ° / o

bærri en forvextir þjóðbankans d a n sk a ................... 92000
9. Lán til ritsíma, tekið í Landsbankanum 20. jan.

1918 til 25 ára með bankavöxlum, 85000 kr......... 5712 |
10. Lán til Landsverslunarinnar, tekið 2. jan. 1918

með útlánsvöxtum hjá íslandsbanka, að uppbæð
1 milj. kr................................................................................. 48000

11. Lán hjá ríkissjóði Dana, tekið 1. des. 1918, með
5 n 0 vöxtum 21/? milj. kr. . ... .............................. 50000

12. Lán bjá Háskóla íslands, tekið 10. jan. 1919
með 5 0 0 vöxtum, atborgunarlaust, að upphæð
1 milj. kr................................................................................. 50000

13. Lán hjá dönskum bönkum, tekið 1. júlí 1919
með 5 °/o vöxtum til 20 ára, 4 1/'* milj. kr.............. 196875

14. Innlent lán 1. júlí 1920 með 5V2 °jo vöxtum til
20 ára, 3 milj. kr................................................................. 152625

700521,92

Afborganir: ,
1. Af láninu frá 1908 .......................................................... 33333,34
2. — — — 1909 .......................................................... 50000

Flyt ... 83333,34 700521,92



( ■
kr. ! kr.

Flutt ... 83333,34 700521,92
3. Af láninu frá 1912 .......................................................... 8333,33
4. -  — — 1912 .......................................................... 33333,33
5. — -  — 1913 .................... . ............................... 12251,19
6. — — — 1916 .......................................................... 4000
7. — ritsímaláni 1917 .......................................................... 9297,84
8. — skipakaupaláni .....................  ............................... 200000
9. — ritsímaláni L a n d sb ank an s........................................ 3400

10. — Islandsbankaláni 1918................................................. 100000
11. — láni danskra banka 1 9 1 9 ........................................ 225000
12. — innlenda láninu 1920 ................................................. 150000

— . . 828949,03

Frarnlag til Landsbankans, 9. gre iðs la ..........  ........... 100000

Samtals ... ............ 1629470,95

8. gr.

Borðíje Hans Hátignar konungsins...

kr. kr.

............ 60000

9. gr.
Til alþingiskostnaðar veitist 270000 kr., til landsreikninga yfirskoðunar 

6000 kr„ alls 276000 kr.



10. gr.
Til ráðuneytisins o. fl. er veitt:

2.
3.
4.
5.
6 .

1.
2.
3.
4.
5. 
0.

A.
1. Til ráðherra:

a. L a u n ... .
b. Til risnu .

30000
4000

Til utanferða ráðherra ..........................................................
Laun starfsmanna Stjórnarráðsins........................................
Annar kostnaður..........................................................................
Fyrir að gegna rikisfjehirðisstörfum ...............................
Til umbóta og viðhalds á stjórnarráðshúsinu og ráð- 
herrabústaðnum............................................................................

B.
Hagstofa íslands.

Laun hagstofustjóra......................................
— a ð s to ð a r m a n n s ...................................

Pappír, prentun og hefting hagskýrslna
Prentun evðublaða ......................................
Húsaleiga, hiti og ljós m. m......................
Aðstoðar- og skrifstofukostnaður ...........

C.
Gjöld í Kaupmannahöfn.

1. Til sendiherra:
a. Laun... ............  ...............................
b. Til h ú sa le ig u ........................................
c. — r is n u .................................................
d. — skrifstofuhalds...............................

2. Fyrir meðferð u tan rík ism ála ............
3. Ríkisráðskostnaður ..............................

12000
2000
2000

16000

kr. kr.

34000
9000

105000
30000
20700

3000
201700

55700

48000

Samtals 305400



11. gr.
Til gjalda við dómgæsluna og lögreglusljórnina o. fl. er veitt:

1.

A.
Dómgæsla og lögreglustjórn. 

Hæstirjettur: .
a. Laun dómara ...
b. — ritara ...
c. Annar kostnaður

2 .
3.
4.

6.

8.
9.

10.

1.

52500
7700
3000

Laun bæjarfógeta, sýslumanna og lögreglustjóra..........
— hreppstjóra  .................... ...............................

Skrifstofukostnaður bæjaifógetans i Reykjavik:
a. Laun.......................................................................... 27720
b. Húsaleiga .............................   3000
c. Hiti, Ijós og ræsting  .......................................  3000
d. Ýms gjöld ........................................................... 2000

5. Skrifstofukostnaður lögreglustjórans i Reykjavik:
a. Laun fuiitrúa, 3 skrifara og innheimtu-

manns ............  •■• ........................................ 29700
b. Laun 3 tollvarða................................................. 19800
c. Húsaleiga .......................................................... 6500
d. Hiti og l j ó s .......................................................... 1800
e. Ýms gjöld .......................................................... 12000

Fástir starfsmenn á skrifstofum bæjarfógeta og lög- 
reglustjóra í Reykjavík njóta dýrtíðaruppbótar eftir 
reglum launalaganna.
Skrifstofukostaaður sýslumanna og annara bæjar-
fógeta ........................................ .................................................
Til hegningarhússins í Reykjavik og viðhaldskostn-
aðar fangelsa ............................................................................
Annar sakamálakostnaður og iögreglumála m, m. ...
Borgun til sjódómsmanna . ... ......................................

— — setu- og varadómara ........................................

B.
Ýmisleg gjöld.

Til þess að gefa út sfjórnartíðindi:
a. Þóknun fyrir útgáfu tiðindanna m. fl. .. 900

kr. kr.

63200
185000
39600

35720

69800

80000

20000
12000

600
400

506320

F ly t ... 900 506320



kr. kr.

Flutt ... 900 506320
b. Til pappírs og p ren tu n ar ............................... 15000
e. Til kostnaðar við sending nieð póstum... 1200

— ---- 17100
'2. a. Fuduigjald banda embættismönnum fvrir

burðarrvri undir embættisbrjef..................... 20000
b. Fvrir em bæ ttisskeyti ........................................ 60000

■ ■ ■ - 80000
3. Hrunaábyrgðar- og sótaragjald o. fl. fyrir nokkrar

opinberar byggingar................................................. .............................. 8000
4. Til embættiseftirlitsferða........................................ .............................. 6000
5. Þóknun fyrir aðstoð verkfróðs manns víð endur-

skoðun á skipamælingum.......... ..................... .............................. 500
6. Til landhelgisgæslu ................................................. ............................. 40000
7. tijöld til ytirskallanefnda og fyrir skaltvirðingar.......... 1500
8. tijöld samkvæmt 77. og 78. gr. fátækralaga 10. nóv.

1905 ............................................................................ ............................. 75000
-------------------------------------------------- 228100

Samtals ... ........... 734420

12. gr.
Til gjalda við iæknaskipunina er veitl:

kr. kr.

1. Laun .............................................................................................. ; 282360
‘2. Til skrifstofukoslnaðar landlæknis, eftir reikningi ... 
3. Slyrkur til ibúa Ólafsfjarðar í Eyjafjarðarsýslu, til að

3900
1

launa lækni, er þeir ráða til s í n ........................................
Fjárveiting þessi er þvi skilvrði bundin, að lækn- 

irinn bafí fast aðselur í hreppnum og að breppsbúar 
leggi frain eigi minni upphæð i sama skyni.

4. Styrkur til hreppsbúa i Kolbeinsstaða-, Eyja- og 
Miklaboltshreppi i Hnappadalssýslu til að vitja læknis

; 1500

til hvers hrepps 200 kr. á á r i ...............................................
5. Slyrkur til hreppsbúa í Bæjarhreppi og Amesbreppi 

í Strandasýslu til að vitja læknis, til hvors hrepps

600

í
300 kr................................................................................................ 600

288960



kr. kr.

Flutt ... 288960
Styrkurinn til Árneshrepps fellur niður þegar læknir

sest að i Reykjarfjarðarhjeraði.
6. Slyrkur lil Öræfinga til að leita sjer læknishjálpar ... 400
7. Styrkur til hreppsbúa í Kjósarhreppi, til þess að leita

sjer læknisbjálpar ................................................................... 200
8. Styrkur tii Þingvallahreppsbúa til að vitja læknis ... 200
9. Styrkur til Flateyjarhreppsbúa i Þingeyjarsýsln til að

vilja læknis..................................................................................... 100
10. Styrkur til Grímseyinga til að vitja læknis..................... 400
11. Styrkur tii Suðureyrarhrepps i Súgandatirði til að

vitja læknis..................................................................................... 200
12. Utyrkur til Klofnings- og Skarðshreppa tii að vitja

iæ k n i s .............................................................................................. 300
13. Styrkur til Holts- og Haganeshrepps til að vitja

l æ k n i s .............................................................................................. 300
14. Styrkur til Breiðdalshrepps í Suðurmúlasýslu til að

vilja iæ knis ..................................................................................... 300
Slyrkirnir tii að vitja læknis greiðist hreppsnefnd-

unum, og eru þeir enn fremur bundnir því skilvrði,
að stjórninni sje árlega send skilagrein um það, á
hvern hált þeim sje varið.

15. Styrkur til Jökuldalsbrepps, Hliðarhrepps, Tungu-
hrepps og Hjaltastaðahrepps i Norðurmúiasýslu og
Eiðahrepps i Suðurmúlasýslu til að vitja læknis, til
hvers hrepps 3Q0 k r ................................................................... 1500

16. a. Styrkur til augnlæknis Andrjesar Fjeldsted i
Reykjavik ......................................  ............................... 3000

b. Styrkur til sama manns til lækningaferða kringum
landið á belstu viðkomustaði strandskipa, með þvi
skilyrði, að hann hafi á hverri hringferð að minsta [
kosti hálfsmánaðar dvöl samtals á tveim hinum
Ijölmennustu viðkomustöðum, eftir samráði við
stjórnarráðið, eftir reikningi alt a ð .............................. 500

3500
17. Styrkur til tannlæknis Vilb. Bernhöft í Reykjavik ... 2000
18. Styrkur til háls- og neflæknis Ólafs Þorsteinssonar í

Reykjavik ..................................................................................... 2000
Styrkurinn til læknanna Andrjesar Fjeldsted, Vilh.

Bernhöft og Ólafs Þorsteinssonar er bundinn þvi skil-
vrði, að þeir, hver um sig, segi stúdentunum í lækna-
deild háskólans tii i sinni sjerfræði og veiti fátæku

Flyt ... . . • . « • 300360



kr. kr.

Flutt ... 300360
fólki ókeypis læknishjálp á tilteknum stað, ekki
sjaldnar en 3 sinnum á mánuði.

19. Til starfrækslu Röntgensáhalda m. m ................................ 10000
20. Til Gunnlaugs Claessens læknis, til að starfrækja

ljóslækningastofu......................................................................... 2000
21. Holdsveikraspitalinn................................................................... 130350

Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis............................................................................ 9500
B. Annar kostnaður:

1. Laun starfsmanna ................................................. 19100
2. Viðurværi 65 manna (ca. 200 a. á dag) ... 47450
3. Klæðnaður ................................................................... 4000
4. Meðul og sáraumbúðir ........... ..................... 1800
5. Eldsneyti ................................................................... 30000
6. Ljósm eti........................................................................... 3500
7. Húsbúnaður og áhöld ............................................... 2000
8. Viðhald á húsum ................................................. 6000
9. Þvottur og ræsting ................................................. 2500

10. Greftrunaikostnaður ................................................. 500
11. Skemtanir ................................................................... 500
12. Skattar o. fl.................................................................... 2500
13. Ýmisleg gjöld .......................................................... 1000

130350

22. Geðveikrahælið á Kleppi.......................................................... 80920
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læknis.. ................................................................... 9500
B. Önnur gjöld:

1. Kaup starfsmanna........................................................ 8000
2. Viðurværi 86 manna (ca. 200 a. á dag) ... 62780
3. Klæðnaður 50 sjúklinga á 100 kr. handa

hverjum............................................................................ 5000
4. Meðul og umbúðir ............  ............................... 200
5. Ljós og h i t i ................................................................... 30000
6. Viðhald og á h ö ld ........................................................ 15000
7. Þvottur og ræsting ................................................. 2000
8. Skemtanir ................................................................... 1000
9. Skattar m. m....................  ........................................ 1000

10. Óviss útgjöld.................................................................. 1000

Flyt ... 135480 523630



kr. kr.

Flutt ...
Þar frá dragast tekjur:

Meðgjöf með 60 sjúklingum, 200 a. á dag...  43800 
Meðgjöf með 6 sjúklingum, 400 a. á dag ... 8760 
Tekjur af búinu..........................................................  2000

135480

54560

523630

Mismunur ... 80920

Heilsuhælið á Vifilsstöðum .................................................
Sá kostnaður sundurliðast þannig:
A. Laun læ knis............................................................................
B. Laun aðstoðarlæknis auk fæðis og húsnæðis..........
C. Önnur gjöld:

1. Kaup starfsmanna........................................................
2. Viðurværi ...................................................................
3. Lyf og hjúkrunargögn...............................................
4. Ljós og h i t i ...................................................................
5. Þvottur og ræsting .................................................
6. Viðhald húsa .. ..........................................................
7. Viðhald vje la .................................................................
8. Húsbúnaður og á h ö ld ...............................................
9. Flutningskostnaður .................................................

10. Óviss gjöld ...................................................................

9500
2000

32300
134502

5380
77000

7860
5000
5000
8000

10000
3000

112662

Far frá dragast tekjur:
Meðgjöf með 80 sjúklingum, 5 kr. á dag ... 146000 
Meðgjöf með 5 sjúklingum, 8 kr. á dag ... 14600 
Meðgjöf með 18 börnum, 4 kr. á d ag ............  26280

299542

186880

Mismunur ... 112662

Til undirbúnings landsspitala.................................................
önnur gjöld:
a. Styrkur til sjúkrahúsa og sjúkraskýla .....................

Styrkurinn veitist eftir fjölda legudaga, 60 aura 
fyrir hvern dag, gegn þvi, að hjerað það, sem 
sjúkrahúsið á, leggi fram eins mikið og styrknum 
nemur.

b. Styrkur til þess að koma upp sjúkraskýlum á

8000

7500

Flyt ... 8000 643792



kr. kr.

Flutt ... 8000 643792
föstum læknissetrum, alt að þriðjungi byggingar- j

j
kostnaðar, þó aldrei meira en nemi 5000 kr. á
hverja þúsund héraðsbúa, og með því skilyrði, að j
að stjórnarráðið samþykki teikningu af húsinu,
eftir að hafa íengið álit landlæknis, og að sýslu-
fjelag það eða hreppsfélag, er sjúkraskýlið heyrir
til, taki það að sér til eignar og rekstrar.................. 20000 1

c. Bólusetningarkostnaður........................................................ 1500
d. Gjöld samkv. 13. gr. i lögum 16. nóv. 1907, um

varnir gegn úthreiðslu næmra sjúkdóma................... 4000 ;
e. Gjöld samkv. 25. gr. i lögum 6. nóv. 1902, um

varnir gegn því að næmir sjúkdómar berist lil i
íslands ..................................................................................... 1000

f. Kostnaður við heilbrigðiseftirlit lækna með al-
þ ý ð u s k ó lu m ............................................................................ 2000

g. Styrkur til hjeraðslækna til utanferða í því skyni
að afla sér nýrrar læknisþekkingar.............................. 3000

Pennan styrk veitir stjórnarráðið eftir tillögnm
landlæknis og má hann ekki fara fram úr 250 kr.
fyrir hverja mánaðardvöl e r le n d i s ..............................

h. Styrkur til sjúkrasamlaga................................................. 6500
Af þessum styrk greiðist sjúkrasamlagi Hins is-

lenska prentarafjelags alt að 200 kr. hvort árið.
Styrkur þessi má þó ekki fara fram úr þeim styrk,
er almenn sjúkrasamlög fá að lögum.

i. Tii berklahjúkrunarfjelagsins » L ik n a r« ..................... 1500
gegn að minsta kosti 1000 kr. framlagi frá bæjar-
sjóði Reykjavíkur.

j. Styrkur handa sjúklingum með hörundsberkla, sem
ekki verður átt við hjer á landi, til að leita sér
lækninga erlendis, alt a ð ................................................. 3000

Styrkur til hvers sjúklings nemi að jafnaði ekki
meiru en tveim þriðju alls kostnaðar.

k. Utanfararkostnaður ungra yfirsetukvenna til fram-
haldsnáms i Kristíaníu eða Kaupmannahöfn........... 800

51300
Hluti rikissjóðs af launum yfirsetukvenna..................... 30000

Samtals ... ........... 725092



13. gr.
Til samgöngumála er veitt:

A.
Póstmál.

1. Laun:
a. Eftir launalögum............
b.
e.

Póstafgreiðslumenn utan Rvikur. 
Brjefhirðingamenn............................

2.
3.

Póslflutningur.................................................................................
Annar kostnaður:
a. Skrifstofukoslnaður í Rvik, hjá aðalpóstmeislara 

og póstmeistara, eftir reikningi.............................  ...
b. Skrifstofukostnaður og aðsloð ulan Reykjavíkur 

bjá póstmeislurum og á stærri póstafgreiðslum. ...
c. Húsaleiga utan Reykjavikur á stærri póststofum 

og póstafgreiðslum................................................................
ci. Önnur g jö ld ............................................................................

Samtals ...

eftii

B.
Vegabsetur.

I. Stjórn og undirbúningur vegagerða:
1. Laun vegamálastjóra...............................................
2. — aðstoðarverkfræðings....................................
3. Ferðakoslnaður þeirra og fæðispeningar, 

reikningi, alt a ð   ......................................
4. Til aðstoðarmanna og mælinga, alt að .. ..
5. Skrifstofukostnaður...............................................

II. Flutningabrautir:
1. Húnvetningabraut..................
2. Skagfirðingabraut. ... ...
3. B iskupstungnabraut............
4. Hvammstangabraut ............
5. Viðhald tlutningabrauta ...
6. Til aðgerðar og endurbyggingar Flóabrautarinnar 

gegn þvi, að Árnessýsla leggi fram einn þriðja 
kostnaðar.

Flvt

kr.

101420
70000
20000

9200

20000

13000
47000

9500
8140

3500
7500
7300

12000
18000
25000
18000
55000
25000

kr.

191420
200000

89200

480620

153000

35940

35940



Flutt ...
7. Til aðgerðar og endurbyggingar Holtavegarins ... 

gegn þvi að Rangárvallasvsla leggi fram einn 
þriðja kostnaðar

III. Þjóðvegir:
1. Slykkishólmsvegur .............................
2. Langadalsvegur í Húnav.atnssýslu .
3. Vallavegur í Fljótsdalshjeraði..........
4. Kjaiarnesvegur .....................................
5. Aðrar vegabætur og viðhald ... .,

IV. F ja l lv e g ir .......................................................
V. 1. Til á h a l d a .............................................

2. Til bóksafns verkam anna................

VI. Tillög til akfærra sýsluvega. ait að .
gegn að minsta kosti jafnmiklu tillagi annarstaðar 

frá og öðrum þeim skilyrðum, sem sett eru í reglu- 
gerð nr. 3, 3. janúar 1916.

VII. Til dragfeijuhalds á Hjeraðsvötnum ...........................
VIII. Til dragferjuhalds á Lagarfljóti ......................................

Samtals ...

1. Til slrandferða
2. — bátaferða.

Samtals

I).
Hraðskeyta og talsimasamband.

I. Ritsímafjelagið mikla norræna, umsamið árgjald (til

II. Til viðauka símakerfa, smærri efniskaupa o. íl. ...
III. Til lagninga nýrra lina o. 11.:

1. Norðlunga — G ru n d ........................................................
2. Hábær í Vogum — Keflavík........................................
3. Loítskeyta- eða simasamband Hesteyri — Aðaivík

153000
25000

kr.

18000
20000
10000
10000
50000

15000
1000

175000
100000

35000
20000

11000

4500
32000

kr.

35940

178000

108000
12000

16000
50000

500
500

400940

275000

Flyt ... 102500



kr.

4. Loílskeytaslöð á S íð u ...........................
5. Breyling á loftskevtaslöðinni í Rvik

IV. Til starfrækslu landsímanna m. m.:
1. Laun samkvæmt launalögum...................
2. Kostnaður af aðalskrifslofu landsimanna
3. Rilsímastöðin í Reykjavík ...
4. þráðlausastöðin við Reykjavík
5. Bæjarsíminn i Reykjavík ...
6. Áhaldahúsið....................................
7. Ritsímastöðin á Akureyri ásamt bæjaisímakerfinu
8. Ritsímastöðin á Sevðisfirði ásamt bæjarsíma- 

kerfinu ...................................................................................
9. Ritsimastöðin á ísafirði, ásamt bæjarsímakerfinu

10. Simastöðin á B o r ð e v r i ............................
11. Simaslöðin í Hafnarfirði alt að ... .
12. Símastöðin i Vestmannaeyjum, alt að
13. Símaslöðin á S ig lu firð i.............................
14. Til aukaritsimaþjónuslu...........................
15. Til loftskeytastöðvar í FJatey ...............
16. Til loflskeytastöðvar á Hesteyri ... .
17. Til loftskeytastöðvar á S ið u ..................
18. Gjöld til eftirlitsstöðvar og aðrar talsirnastöðvar

V. Eyðublöð, prentkostnaður, ritföng m. m........................
VI. Viðbót og viðhald s töðvan n a .............................................

VII. Kostnaður við ferðalög vegna starfrækslunnar, eftir
reikningi, alt a ð .........................................................................

VIII. Viðhald landsimanna ..........................................................
IX. Tillag til alþjóðaskrifstofunnar í B e m ............................

Samtals ...

E.
Vitamál.

Stjórn og undirbúningur vitamála:
1. Laun vitamálastjóra.......................................................

Hann sje umsjónarmaður vitanna og einnig 
ókeypis til verkfræðilegrar aðstoðar landsstjórn, 
hjeraðsstjórnum og bæjarstjórnum, eftir ákvæð- 
uin landsstjórnar.

102500 | 
25000 
12000

330000
4500

24500
7800

68840
3000
7700

13700
5950
2800

11000
4450
6000
2000
3700
3000
2500

70000

9500

139500

571440
48000
20000

9000
95000

550

883490

Flyt



kr. kr.

Flull ... 9500
2. Til verkfróðrar aðstoðar.............................................. 7700

3. Til skrifstofuhalds eftir reikningi, alt að ... 4700
4. Ferðakostnaður og fæðispeningar, eftir reikn-

ingi, alt a ð ................................................................... 2000
23900

Laun vitavarða ................................................................... 23000
Kekstrarkostnaður v i la n n a ............................................... 55700
Bygging njrra vita:
1. K am banesv it i ................................................................... 35000
2. Strælishornsviti............................  ............................. 35000
3. l’apeyjaivili ... ' ........................................ — ... 30000

Fjárveitingarnar til Strætishorns og Papevjar- 
vila eru hundnar því skilyrði, að annarstaðar 
frá komi |>að fé, sein þarf til þess að reisa 
jafnframt vita á Karlstaðatanga, Djúpavogi og 
Hróinundarev, eftir fvrirsögn vitamálasljóra ...

4. Slokksnesviti .................................................  ........... 50000
------------- 150000

Sjómerki, þar með talið viðhald sæluhusa ............ 5000
Ymislegt..................... .......................................................... 10000

Samtals ... .......... 267600

(íreinin alls ... ........... 2307650

14. gr.
Til kirkju- og kenslumála er ællað:

kr. kr.

A.
Andlega stjeltin.

1. Laun b iskups.......................................................................... 9500
2. Skrifstofukoslnaður, eftir re ikn ingi.............................. 3500

------------------------------- ------  - 13000
Önnur útgjöld:
1. Til prestakalla samkvæmt lögum 27. febrúar 1830,

1- gr.............................................. : ......................................... 408,28
2. Til húsabóta á Sandfelli i Öræfum ..................... 6000

Flyt ... 6408,28 13000



Flutt ...
3. Til húsabóta á Saurbæ í Eyjafirði...............................

Þessir húsabótastyrkir eru þeim skilyrðum  
bundnir, að húsin verði jarðarhús, að þeim við 
ábúendaskifti sje skilað sem nýjum eða með fullu 
álagi, að eftirgjald jarðanna hækki um 6°/o af 
styrksupphæðinni og að eigi sje greitt fyr en verk- 
inu er lokið og sannað að það sje vel af hendi 
leyst og hafi kostað að minsta kosti eins mikið 
og styrknum nemur.

4. Viðbót við eftirlaun þau, er fátækir uppgjafaprest- 
ar og prestsekkjur njóta samkvæmt lögum ............

5. Framlag til prestlaunasjóðs.............................................
6. Til útgáfu ársskvrslu fyrir hina islensku þjóðkirkju
7. Ferðastyrkur handa preslum til að sækja Svnodus

Styrkurinn greiðist, eftir tillögum biskups, þeim 
prestum, er Synodus sækja og heima eiga utan 
Rangárvalla-, Árnes-, Kjalarnes-, Borgaríjarðar og 
Mýraprófastsdæma, þó aldrei meira en 100 kr. 
til hvers.

B.
Kenslumál.

I. Til háskólans:
a. L a u n .....................................................................................
b. Aukakensla:

1. Til hjeraðslæknisins i Reykjavík ... 1500
2. Til kennarans i lagalegri læknisfræði 500
3. Til kennara í sögu og málfræði is-

lenskrar tungu að fornu og nýju með 
sjerstöku tilliti til sambands hennar
við aðrar germanskar tungur ... 7700

o. Styrktarfje:
1. Námsstyrkur............................................  15000
'2. Húsaleigustyrkur....................................  7000

Húsaleigustyrk og námsstyrk má að eins 
veita reglusömum efnalitlum stúdentum, 175 kr.

kr. kr.

6408,28
4000

13000

8000
360000

400
1200

380008,28

143000

9700

22000

Flyt 174700 393008,28



kr. kr.

Flult ... 174700 393008,28
mest um árið í húsaleigustyrk og 560 kr. mest
i námsstyrk. Húsaleiguslyrk má venjulega að
eins veita utanbæjarstúdentum.

d. Til kensluáhalda læknadeildar ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800
e. Fyrir starf við gerlarannsókn og kenslu i efna-

fr æ ð i ..................... ........................................ 2000
f. Hiti, Ijós, ræsting og vjelgæsla ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11000
g. Önnur gjöld:

1. a. Laun r i ta r a ........................................ 800
b. Dýrtíðaruppbót ............................... 800

2. a. Laun dyravarðar, auk hlunninda
sem hann hefir áður nolið . ... 1600

b. Dýrliðaruppbót ............................... 1000
3, Einkalaunabót núverandi dyravarð-

ar, er hann lætur af leikfimikenslu
við Mentaskólann .............................. 1200

4. Ýms g j ö l d ................................................. 5000
— ------------ 10400

198900
Xámsstyrkur til íslenskra stúdenta í erlendum
s k ó l u m ................................................................... ............ 8000

Þó ekki yfir 1200 kr. handa hverjum. Sækja i

l

mega þeir hvern viðurkendan háskóla á Norður-
löndum og i helstu menningarlöndum öðrum, en
senda verða þeir stjórninni hjer skilriki fyrir þvi,
að þeir stundi nokkurt það háskólanám, sem þeir
fá eigi kenslu í við Háskóla íslands.

Mentaskólinn almenni:
a. L a u n ................................................................... ............ 105000
b. Aðstoðarfje:

1. Til dyravarðar ...................................... 1000
2. a. Til söngkennara ... .................... 600

b. Dýrtíðaruppbót ............................. 400
2000

c. Önnur gjöld:
1. Til bókasafns skólans ..................... 400
2. — eldiviðar, Ijósa og ræstingar.. 7000 i

3. — skólahússins ulan og innan .. 2000
4. — tímakenslu og til prófdómenda

alt a ð ...................................................... 11500

Flyt .. 20900 107000 599908,28



kr. kr.

Flutt . .. 20900 107000 599908,28
5. Húsaleigustyrkur handa 3(5 læri-

sveinum, 50 kr. handa hverjum ... 1800
6. Námsstyrkur ........................................ 2000
7. Læknisþóknun....................................... 200
8. Til vísindalegra áhalda við kensl-

una .......................................................... 300
• 9. Ýmisleg útgjöid .............................. 2000
10. Til þess að gefa út kenslubækur

handa Mentaskólanum, alt að 80 kr.
fyrir örkina ........................................ 1000

11. Til áhalda við íimleikakenslu ... 100
12. — verðlaunabóka.............................. 100

--------- 28400
■--------------- 135400

Húsaleigustyrk og námsstvrk má að eins veita
efnilegum, reglusömum og efnalitlum nemendum.
Húsaleiguslyrkur sje venjulega að eins veittur
utanbæjarmönnum, og að námsstyrk gangi utan-
bæjarmenn fyrir innanbæjarmönnum, að öðru jöfnu.
Finni stjórnin, í samráði við kennara skólans,
aðra leið til að afla skólanum fjár í þess u skyni,
t. d. með skólagjöldum, má þessi styrkur lækka
að því skapi. .

Gagnfræðaskólinn á Akuieyri:
a. L a u n ....................................................... ............ ............................. 30360
b. Önnur gjöld:

1. Til þriggja aukakennara..................... 7400
2. T ím akensla ............................................... 1800
3. Til bóka- og kensluáhalda ............ 1000
4. Til eldivíðar og Ijósa ..................... (5000
5. Námsstyrkur ........................................ 800

Utanbæjarnemendur gangi að styrk
fyrir innanbæjarnemendum að öðru
jöfnu.

6. a, Til dyravörslu ............................. : fiOO
b. Dýrtíðaruppbót .............................. 400

7. Til skólahússins ulan og innan ... 2000
8. Til ýmislegra g ja ld a ............................. 2000

. — 22000
............ ... - 52360

Flyt ... ........... 787668,28



Flutt
V. Kennaraskólinn:

a. L a u n ...........
b. önnur gjöld:

1.
2.
3.
4.

5.
(5.

T ím a k e n s la ..................
Gldiviður og ljós ...
Bókakaup og áböld ...
Námsstyrkur ............

Utanbæjarnemendur gangi að styrk 
fyrir innanbæjarnemendum að öðru 
jöfnu.
Til viðhalds...............................................
Ýmisleg gjöld ........................................

2500
6000

500
3000

1000
2500

VI. Stýrimannaskólinn:
a. L a u n ....................................................................................
b. Önnur gjöld:

1. Til t ím a k en s lu ....................................... 7800
2. — eldiviðar og ljósa ......................  5500
3. Ýmisleg gjöld ....................................... 3000

VII. Til Vjelsljóraskólans:
a. L a u n ...................................................................................
b. Önnur gjöld:

1. Húsnæði m. m........................................  2300
2. Ljós og hiti ....................................... 2200
3. Ýmiss kostnaður...................................  1000
4. Húsnæði, ljós og liiti skólastjóra ... 3700

VIII. Til bændakenslu:
1. Til bændaskólans á Hólum:

a. Laun ............................................................................
b. Til smiða-, leikfimi- og dráttlistarkenslu ... 
e. Ónnur gjöld:

1. Til verklegs náms, alt a ð   1400
2. — kensluáhalda............................... 600

Flyt ... 2000

kr. kr.

........... 787668,28

30000

15500
45500

18920

16300
35220

17600

9200
26800

13200
2000

15200 895188,28



kr. kr.

Flutt ... 2000
3. Til eldiviðar og Ijósa....................... 8000
4. Ýmisleg g jö ld ....................................  2500

Stjórninni er heimilt, ef það verður að teljast 
fjárhagslega hyggilegt og fje er fyrir hendi, að 
láta gera raforkuveitu á Hólum til lýsingar, 
suðu og hitunar.
Til bændaskólans á Hvanneyri:
a. L a u n ............................................................................
b. Til smíða- og leikfimiskenslu............................
c. Önnur gjöld:

1. Til verklegs náms, alt a ð   1400
2. — kensluáhalda..............................  500
3. — eldiviðar og Ijó sa .....................  7000
4. Ýmisleg gjöld .............................. 2250

15200

12500

14080
1600

11150

Styrkurinn til verklegs náms við bændaskól- 
ana á Hólum og Hvanneyri veitist nemendum, 
sem stunda verknám, samkvæmt samningi, eigi 
skemur en 6 vikur á ári og skila skólanum 
dagbökum um vinnubrögðin yfir námslímann, 
og nemi styrkurinn aldrei hærri upphæð á 
hvern nemanda en 12 kr. fyrir hverja viku 
námstímans.

Styrkinn má að eins greiða eftir á, sam- 
kvæmt skýrslu um námið, og sje í henni getið 
hve háan vikustyrk hver nemandi skal fá.

3. Til skólahalds á Eiðum:
a. L a u n .....................................
b. Til aðstoðarkenslu ... .
c. önnur gjöld:

1. Til búnaðarnáms .. .
2. — kensluáhalda .. .
3. — eldiviðar og ljósa

600
500

4500

14500
600

5600

| 895188,28

27700

26830

20700

Flyt 970418,28



kr. kr.

Flutt ...
Til iðnfræðslu:
a. Til Iðnaðarmannafjelagsins í Reykjavík, til þess 

að reka Iðnskóla i Rvík, undir yfirumsjón

970418,28

landsstjórnarinnar..........................................................
b. Til Iðnaðarmannafjelagsins á Akureyri, til

0000

kvöldskólahalds................................................................
c. Til Iðnaðarmannafjelagsins á tsafirði, til kvöld-

1000

s k ó la h a ld s ............................. ... .....................  ■■■
d. Til Iðnaðarmannafjelagsins á Seyðisfirði, til

1000

kvöldskólahalds................................................................
Styrkurinn til þessara 4 skóla má þó ekki 

fara yfir */» rekstrarkostnaðar.
Skólar þessir skulu senda stjórnarráðinu 

skýrslu, enda samþykki það stundaskrá þeirra.

Til verslunarskóla:
a. Til Kaupmannafjelagsins og Verslunarmanna- 

fjelagsins í Reykjavik, til þess að halda uppi 
skóla fyrir verslunarmenn, undír yfirumsjón

600

8600

landssljórnarinnar, þó ekki yfir s/r kostnaðar... 
b. Til sambands satnvinnufjelaganna, til þess að 

halda uppi verslunarskóla, undir yfirumsjón

9000

landsstjórnarinnar, þó ekki yfir SU kostnaðar... 

Yfirsetukvennaskólinn:

7000
16000

1. Laun forstöðumanna .................................................
2. Til verklegrar kenslu:

a. Laun þriggja yfirsetukvenna í Rvik. 900
b. Annar kostnaður, alt að.. ............  400

2000

1300
:i. Styrkur lil námskvenna ., ........................................ 8000
4. Húsaleiga, hiti, Ijós og r æ s t in g . ............................. 2000

13300

Til kvenna:
1. a. Til kvennaskólans í Reykjavík, gegn 

að minsta kosti 1800 kr. framlög- 
um annarsstaðar að en úr rikis- 
sjóði ........................................................ . 20000

Flyt ... 20000 •« • • • • 1008318,28



XIII.

XIV.

kr. ! kr-

Flutt .. 20000 1008318,28
b. Til sama skóla, 40 kr. fyrir hverja

námsmej’, sem er alt árið, alt að .. 2000
r. Námsstyrkur til sveitastúlkHa við

sama skóla................................................. 600
22600

2. a. Til kvennaskólans á Blönduósi,
gegn að minsta kosti 1000 kr. fram-
lögum annarsstaðar að en úr ríkis-
sjóði .......................................................... 12500

b Til sama skóla, 40 kr. fvrir hverja
námsmey, sem er alt árið, alt að .. 1400

13900
-------------- 36500

Skólar þessir standa undir yfirumsjón lands-
stjórnarinnar.

Til almennrar barnafræðslu:
1. Laun kennara og dýrtíðaruppbót . ... ........... 465000
2. Til að reisa barnaskóla utan kaupstaða i kauþ-

túnum og sjávarþorpum, og heimavistarskóla
i sveitum, alt að þriðjungi kostnáðar, með því
skilyrði, að stjórnarráðið samþykki uppdrátt af
h ú s u n u m .......................................................... 20000

3. Til prófdómara við barnapróf ............ 4200
4. Til framhaldskenslu handa kennurum 1500
5. Utanfararstyrkur handa barna- og un glinga-

kennurum...................................... . ............ 2500
Styrkurinn er veittur með því skilorði, að

styrkþegi sendi stjórninni skýrslu um för sina
ásamt vottorðum.

6. Til Skólablaðsins ............  .................... 800
7. a. Laun umsjónarmanns fræðslumái- 1

j

anna .......................................................... 0500 !
1). Til eftirlitsferða, eftir reikningi, alt i

að................................................................... 1000
10500 !

5045 30

a. Til unglingaskóla (lýðskóla) utan Revkjavikur,
í

Akurevrar og Hafnarfjarðar..................... 28000

Flutt ... 28000 1549318,28



Flutt ...
Styrkurinn er veittur með því skilyrði, að 

skólarnir íullnægi reglum, er stjóruarráðið set- 
ur, og að þeir njóti slvrks annarstaðar frá, er 
ekki sje minni en þriðjungur ríkissjóðsstyiks- 
ins. Af upphæðinni skal þó veila skólanum á 
Núpi i Dýrafirði 4000 kr. á ári, Hvítáibakka- 
skólanum 4500 kr., Hvammstangaskólanum 3000 
kr. og skólunum á ísafirði og Sevðisfirði og i 
Húsavík 2000 kr. hverjuni.

1). Til gagnfræða- og alþýðuskólans í Flensborg...
c. Til lýðskólans i Bergstaðastræti..............................

XV. Styrkur til þess að semja og gefa út alþýðu-
kenslubækur............................................................................

XVI. Til kenslu beyrnar- og málleysingja m. in...............
Stjórnin annast um, að aðstandendur nemend- 

anna eða nemendurnir sjálfir greiði kostnað, ef 
efni þeirra leyfa, sainkv. tilsk. 28. febr. 1872, 2. gr.

XVII. Til kenslu blindra barna, sern send eru utan til
náms, gegn jafnmiklu framlagi annarstaðar frá ...

XVIII. Til sundkenslu og leikfimi:
a. Til sundkenslu I R e v k ja v ík ......................................

Styrkur þessi er bundinn jiví skilyrði, að 
kensla þessi fari fram að ininsta kosti 2 mán- 
uði að vorinu og 1 mánuð að haustinu, og að 
lærisveinar Mentaskólans, Kennaraskólans og 
Stýrimannaskólans njóti kenslunnar ókeypis.

b. Laun Páls Erlingssonar fyrir sundkenslu þá, 
sem getur í a-lið og lil aðsloðar við að kenna 
öðrum sundkennurum björgunarsund...................

c. Til sundkenslu o. fl. annarsstaðar .....................
Styrkurinn veitist bæjarstjórnum og sýslu- 

nefndum nieð því skilyrði, að annarsstaðar frá 
sje lagt til sundkenslunnar eigi minna en ríkis- 
sjóðsstyrknum nemur.

d. Styrkur til Ingibjargar Guðbrandsdóttur leik- 
fimiskennara, til að veita ókeypis tilsögn, munn-

Flyt ...

kr.

1549318,28

43800

1600

15000

1000

300

1800 j  

2500 !

4600 1610518,28



kr.
r • ”

kr.

Flutt ...
lega og verklega, utanbæjarstúlkum, svo að þær 
verði færar um að kenna leikfimi .....................

4600 1610518,28 

500
' 5100

XIX. Styrkur lil Stefáns Eiríkssonar, til þess að balda 
uppi kenslu í trjeskurði í Reykjavík........................... 1500

Samtals ... 1617118,28

16. gr.
Til vísinda, bokmenta og lista er veitt:

kr. kr.

Landsbókasafnið:
*

a. L a u n ................................................................ .................... 29260
b. 1. Laun skrásetjara handritasafns landsbókasafns-

ins og spjaldskrár ...................................... 2400
2. Dýrtíðaruppbót............................................... 1600

4000
c. 1. Til aðstoðar á lestra isa l...........................  1000

1
í

2. Dýrliðaruppbót............................................... 700
------- ------ 1700 ’

d. Til að kaupa bækur og handril og til bókbands... 12000 :
t’ar af 1000 kr. sein 5. greiðsla af andvirði

söngfræðasafns Jónasar heitins Jónssonar há- t
skóladvravarðar. ;

e. Til þess að gefa út handritaskrá safnsins ............ 2400
f. Brunaábyrgðargjald fyrir safn ið ..........  ..................... 360

g. Húsaleiga................................................................................... 500
h. Ýmisleg gjöld.......................................................................... 1000

------------- 51220
Þjóðskjalasafnið:
a. Laun ..................................................................................... 19800
b. Tii að binda inn og búa um skjöl og til að út-

vega og afrila merk skjöl og bækur handa safninu 2000
c. Til að gefa út skrá yfir skjalasafnið o. fl................. 250

Flyt ... 22050 51220



kr. kr.

Flutt ... 22050 51220
d. Til þess að ljósmynda og afrila þau skjöl og

heimildir, sem varða ísland og finnast í söfnum
er len d is ..................................................................................... 1500

23550
3. Þjóðmenjasafnið og verndun fornmenja:

a. Laun þjóðmenjavarðar (fornmenjavarðar) ...■ ... 9500
b. Til aðstoðar, eftir reikningi, alt að .............................. 1200
c. Til að útvega forngripi, alt að ........................................ 2000
d. Til áhalda og aðgerða........................................................ 600
e. Til að kaupa islensk listaverk og listiðnað ............ 3000
f. Til rannsókna og undirbúnings á skrásetning forn-

menja alt að ............................................................................ 1200
------------- 17500

Þjóðmenjasafnið sje opið 6 slundir á viku, eftir
nánari fyrirmælum stjórnarráðsins.

4. Náttúrufræðifjelagið................................................................... 1800
Þar af til umsjónar við náttúrugripasafnið 600 kr. á ári.
Styrkurinn veitist með þvi skilyrði, að safnið sje

til sýnis almenningi á ákveðnum tíma, ekki sjaldnar
en einu sinni á viku.

5. Landsbókasafnshúsið:
a. Til eldiviðar, Ijósa, ræstingar o. fl................................ 18000
b. Til viðhalds og áhalda....................................................... 2500

------------- 20500
6 Til kaupstaðabókasafna, gegn eigi minna tillagi úr

bæjarsjóði og sýslusjóði .......................................................... 2500
7. Til sýslubókasafna og lestrarsala í kauptúnum, gegn

eigi minna tillagi úr sýslusjóði eða svc itarsjóð i .......... 1500
8. Til Hins islenska hókm entafjelags...................................... 2000
9. Til þjóðvinafjelagsins................................................................ 750

10. Til Fornleifafjelagsins................................................................. 800
Slvrkurinn greiðist því að eins, að Arbók komi út

hvort árið.
11. Til Sögufjelagsins, til að gefa út heimildarrit að sögu

íslands, 100 kr. fyrir hverja örk, alt að ..................... 1500
12. Til að vinna að textaútgáfu á islensku fornbrjefasafni 1600

Styrkurinn er bundinn þvi skilyrði, að samskonar
registur og við fyrsta bindi sje gefið úl við hvert
bindi af safninu.

13. Til þess að gefa út hinar fornu Alþingisbækur frá
1570 — 1800 og vinna að útgáfu þeirra... ..................... 2000

Flyt ... • • • • •« 127220



Flutt ...
14. Til þess að gefa út landsyfirdóma frá 1800—1873 ...
15. Til Dansk-Islandsk Samfund ................................................
16. Til fjelagsins »íslendingur«, til að viðhalda andlegu 

sambandi og kynningu við íslendinga vestan hafs ...
17. Til Fræðafjelagsins, til að gefa út jarðabók Árna 

Magnússonar og Páls Vídalíns...................................... ...
18. Til Leikfjelags Reykjavíkur, gegn að minsta kosti 1000 

kr. framlagi úr bæjarsjóði Reykjavíkur.............................
19. a. Styrkur til skálda og listamanna ...............................

Styrk þennan skal veita eftir tillögum þriggja 
manna nefndar, er kjörin sje, einn af háskólaráð- 
inu, einn af stjórn Bókmentafjelagsins og einn af 
Stúdentafjelaginu í Reykjavík.

b. Til Bjarna Jónssonar frá Vogi, til að þýða Goet- 
hes Faust..................................................................................

20. Til Sigfúsar Einarssonar organisla við dómkirkjuna, 
að þvi tilskildu, að hann kenni tón á háskólanum, 
haldi uppi kenslu í organslætti og sönglist i Reykjavik, 
og vinni að eflingu og útbreiðslu söngþekkingar hjer 
á la n d i..............................................................................................

Stjórninni er heimilt, ef um semur, að ráða mann 
þennan í þjónustu þess opinbera aö öllu leyti, gegn 
launum eins og kennurum menlaskólans eru greidd.

21. Til sira Jóhannesar L. Lynge Jóhannssonar, lil að 
safna til íslenskrar orðabókar með islenskum þýðing- 
um, enda sje safnið eign r ik is in s ........................................

22. Til Hannesar Þorsteinssonar, til að semja æfisögu 
lærðra manna islenskra á síðari öldum............................

Enda sje handritið eign landsins að honum látnum.
23. Til Bjarna Sæmundssonar, skólakennara, til fiski- 

rannsókna ......................................................................................
24. Til dr. Helga Jónssonar, til að halda áfram rannsókn 

á gróðri landsins...................................... .............................
25. Til dr. Helga Pjeturss, til jarðfræðirannsókna ............
26. Til Guðmundar G. Bárðarsonar, til jarðfræðirann- 

sókna.
27. Til Frímanns B. Arngrímssonar, til að safna steinum 

og jarðtegundum og rannsaka, að hverju sje nýtt ...
28. Til Páls Þorkelssonar, til að vinna að málsháttasafni sinu
29. Til Sighvats Borgfirðings, til þess að vinna að Presta- 

æfum s in u m ...................................................................................

Flyt ...

kr. kr.

127220
i 1000 

1000
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179420



Flutt ...
30. Til Finns Jónssonar á Kjörsej'ri, til fræðiiðkana ...
31. Til Boga Th. Melsteds, til að rita ís la n d ssö g u ............
32. Til Páls Eggerts Ólasonar, til rannsókna um sögu 

og bókmentir íslands frá upphafi prentaldar út sið- 
sk iftaö ld ...........................................................................................

33. Til landskjálftarannsókna........................................................
Greiðist því að eins, að rahnsókn verði við komið 

og skýrslur gefnar.
34. Til veðurathugana og veðurskeyta......................................
35. Til jarðeðlisrannsókna í sambandi við norðurför 

Roalds Amundsens ...................................................................
36. Til alþýðufræðslu stúdentafjelaganna í Reykjavík og á 

Akureyri ............................................................................  ...
Af þessari fjárveitingu greiðist stúdentafjelaginu á 

Akureyri 300 kr.
37. Til Hins íslenska kennarafjelags, til alþýðufyrirlestra 

um uppeldismál............................................................................
Styrkur þessi er þeim skilyrðnm bundinn, 

að 3/i hlutar fyrirlestranna sjeu haldnir í sveitum og 
komi sem jafnast niður, 

að ferðakostnaður fyrirlesaranna greiðist ekki af þess- 
ari upphæð, og 

að fjelagið geri stjórninni grein fyrir framkvæmdum 
sinum.

38. Til Listvinafjelags íslands ...............................................
39. Til fþróttasambands í s l a n d s ...............................................
40. Til Sigurðar Guðmundssonar, til náms i húsagerðarlist 

að því tilskildu, að hann sanni fyrir stjórnarráðinu 
að hann stundi nám með góðum á r a n g r i ....................

41. Til útgáfu lögfræðilegs og hagfræðilegs tímarits...
42. Til listasafnshúss Einars Jónssonar .....................

Samtals

kr.

179420
600
800

kr.

1800
550

45000

1500

1000

500

1000
1000

800
1000
8000

242970



16. gr.
Til verklegra fyrirlækja er veitt:

kr. kr.

1. Til Búnaðarfjelags íslands ................................................. 200000
2. Til sandgræ ðslu ........................................................................... 10000

Styrkveilingar af lið þessum veitast þeim einum,
sem leggja fram helming kostnaðar eða meira.

3. Til Garðyrkjufjelags íslands:
Laun garðyrkjustjóra.................................................................. 7000

4. Til skógræktar:
a. Laun ..................................................................................... 14080
b. Laun skógarvarða og til skóggræðslu ..................... 9000

------------- 23080
5. Til framhalds Iandmælinga ................................................. 40000
6. Til dýralækninga:

a. Laun handa 4 dýralæknum ........................................ 25740
b. Til Hólmgeirs Jenssonar, til dýralækninga ............ 500
c. Til eins inanns, til að læra dýralækningar erlendis. 800

Nemandanum ber að senda stjórnarráðinu
tvisvar á ári vottorð frá kennurum sinum uin
iðni og á tundun.

-------------- 27040
7. Til eftirlits með útflutningi á h r o s s u m ............................ 600
8. Til efnarannsóknarstofu i Reykjavik:

a. Laun forstöðunjgnns, auk 25°/o af öllum lekjum
stofnunarinnar * .................................................................. 5000

b. Til húsale igu ........................................................................... 1200
c. Til ljósa, eldsneytis og ræstingar ............................... 2000

------------- 8200
9. Til leiðbeiningar um raforkunotkun .............................. 10000

10. Til þess að styrkja efnilega iðnaðarnema til náms erlendis 4000
11. Til Fiskiveiðasjóðs íslands ................................................. 6000
12. Til Fiskifjelagsins ................................................................... 50000

Þar af 500 kr. til kenslu á tsafirði skipstjóra-
efna á smáskipum.

13, Laun yfirmatsmanna o. fl.:
a. 5 fiskiyfirmatsmanna............................................................ 26400
b. 4 sildarmatsmanna .......................................................... 14080
c. 4 ullarmatsmanna ............................................................. 3200
d. 5 kjötmatsmanna................................................................... 6000
e. ferðakostnaður y firm atsm anna....................................... 12000

61680

Flvt ... 447600



kr. kr.

Flutt ... 447600
14. Til gerlarannsókna ................................................................... 2400
15. Til heimilisiðnaðarfjelags í s l a n d s .....................  ........... 5000
16. Þóknun lil vörumerkjaskrásetjara.................. .................... 1000
17. Handa Ungmennafjelagi íslands til eflingar líkamlegra

íþrótta og skóggræðslu .......................................................... 2000
Fjelagið gefi landsstjórninni skýrslu um, hvernig

fjenu er varið.
18. Styrkur til ábúandans á Tvískerjum á Breiðamerkur-

sandi, til að halda við bygð á sandinum og veita
ferðamönnum húsaskjól, beina og fylgd ..................... 500

19. Styrkur til ábúandans í Fornahvammi, til að halda
þar uppi bygð og gisting........................................ ............. 1000

20. Styrkur til ábúandans á Hrauntanga á Öxarfjarðar-
heiði, tii þess að halda þar bygð við og veita ferða-
mönnum gisting og b e in a ........................................................ 200

21. Styrkur til ábúandans í Bakkaseli, til að halda þar
uppi bygð og gisting.................................................................. 1000

22. Til eftirlits með silfurbergsnámunum í Helgustaða-
fjalli, og til námurannsókna, alt að .............................. 10000

23. Til bjargráðasjóðs ................................................................... 22000
24. Til landhelgisjóðs ................................................................... 20000
25. Til löggildingarstofu mælitækja og vogaráhalda:

a. Laun fo r s tö ð u m a n n s .......................................................... 7040
b. Ferðakostnaður ................................................................ ... 500

- 7510
26. Til verndar lóðum á Sauðárkróki, alt að ..................... 5000

gegn að minsta kosti jafnmiklu tillagi annarsstað-
ar frá.

27. Til »Byggingarfjelags Reykjavikur, samvinnufjelags«,
5°/o byggingarkostnaðar hvort árið, gegn hálfu meifa,
10°/o, frá Reykjavikurbæ, þó ekki yfir... ............  ... 6000

Stjrkurinn er bundinn því skilyrði, að stjórnar-
ráðið samþykki lög fjelagsins.

28. Til að hjálpa nauðstöddum íslendingum erlendis .. 1000
29. Laun húsgerðarm eistara.......................................................... 9500
30. Til Sigurðar hreppstjóra Ölafssonar, Hellulandi, í

viðurkenningarskyni................................................................... 1000
31. Til sendimanns á S p á n i .................................................  ;.. 20000

Samtals ... ........... 562740



17. gr.
Til skyndilána handa eniba-tlhmönniin> og lögbcðim a fyiii fiamgn iðslna 

eru veittar 4000 kr.

18. gr.
Til eftirlauna og styrktarfjár er veitt:

kr. kr.

Samkvæmt eftirlaunalögum: |
a. Embættismenn ................................................................... 28762,09
b. Erabættismanna ekkjur og börn ............................... 15129,88
c. Uppgjafaprestar ................................................................... 1321,66
d. Prestsekkjur............................... ........................................ 4800,40)

I 50014,03

Styrktarfje og eftirlaun, auk lögboðinna eftirlauna: 
a. Embættismenn.

1. Til Ásgeirs Blöndal, læ k n is ........................................ 250
2. — Þorvalds Pálssonar læknis .............................. 300
3. — Sigurðar Jónssonar fyrv. .ráðherra.................. 3000

3550
b. Embættismanna ekkjur og börn.

1. Til Elísabetar R. Jónsdóttur, lækuisekkju .. .. 150
2. — Magneu Asgeirsson, læ k nisek k ju ..................... 200
3. — Ólivu Guðm undsson............................................... 175

525
c. Uppgjafaprestar.

1. Til Gísla Kjartanssonar................................................. 800
2. — Slefáns Stephensens................................................. 147
3. — Stefáns M. Jónssonar ........................................ 325

1272
d. Prestsekkjur.

1. Til Ástu Pórarinsdóttur ....................................... 130
2. — Auðar Gísladóttur................................................. 300
3. — Bjargar Einarsdóttur ........................................ 500
4. — Guðrúnar Björnsdóltur........................................ 300
5. — Guðr. J. Jóhannesdóttur .............................. 300
6. — Guðrúnar Ólafsdóttur ........... ... ............. 100
7. — Guðrúnar Pjelursdóttur...................................... 300
8. — Guðrúnar T o rfa d ó ttu r ...................................... . 300
9. — Ingunnar Loftsdóltur ..............................  ... 300

Flyt ... 2530 55361,03



kr. kr.

Flutt ... 2530 i 55361,03
10. — Jóhönnu S. Jónsdótlur........................................ 300 |
11. — Kiislinar Pjetursdótlur........................................ 300
12. — Kristinar Sveinbjarnardóttur............................. 300 ;
10. — Ragnheiðar Jónsdóttur........................................ 106
14. — Sigrúnar Kjartansdóttur, 100 kr. með hverju !

harni hennar, sem er í ó m e g ð .............................. 100
15. Til Hlifar Bogadóttur, 100 kr. með hverju

harni hennar, sem er í ó m e g ð .............................. 700
10. Til Þórunnar Stefánsdóltur...................................... 400
17. — Ingibjargar S igurðardóltur .............................. 300
18. — Steinunnar Pjetursdóttur ............................... 300

--------------- 5636
Kennarar, kennaraekkjur og börn.

1. Til Önnu Asmundsdóttur ........................................ 300 :
2. - - 3 barna liennar ................................................. 300
3. — Bjargar Jón sdóttur ............................................... 300 ;
4. — Guðlaugar Zakaríasdóttur ............................... 360
5. — Hjartar Snorrasonar............... .............................. 500
6. — Jónasar Eiríkssonar.............................................. 500
7. — Magnúsar Einarssonar ... ............................... 500
8. — Elínar Briem J ó n s s o n ........................................ 300
0. - -  Gyðríðar Porvaldsdóttur................................... 300

10. — 3 barna hennar ................................................. 300
11. — præp. hon. Janusar Jónssonar ..................... 320
12. — Pjeturs Guðmundssonar., .............................. 500

-  - 4480
Póslmenn, póstar og ekkjur þeirra.

1. Til Arna Gíslasonar ................................................. 300
2. — Guðm. Kristjánssonar ........................................ 300
3. — Böðvars J ó n sso n a r ............................................... 100
4. — Hallgríms K rákssonar........................................ 200
5. — Jóhanns J ó n ssonar ...................  .................... 200
0. — Þóru Matthíasdóttur ........................................ 300
7. — Daníels Jónssonar ................................................. 200
8. — Jens Þórðarsonar ................................................. 100
9. ... Friðriks Möllers ................................................. 1200

10. — Kristínar Jóelsdóttur ........................................ 200
11. — Eliesers Eirikssonar ........................................ 200

-------------- 3300
Eftirlaun og stvrktarfje til ritstarfa.
1. Til Þorvalds Thoroddsens ........................................ 2000

Flyt ... 2000 68777,03



kr. kr.

Flutt ... 2000 68777,03
2. — Indriða skrifstofustjóra Einarssonar ............ 3500
3. — Valdimars Briems ................................................. 1200
4. — Ólafar Sigurðardóttur frá Hlöðum ............ 300
5. — Önnu Thorlacius ................................................. 300

---------------- 7300
h. Ekkjur og börn skálda og rithöfunda:

1. Til Helgu Eiríksdóttur Ólafsson............................... 300
2. — Jakobinu Pjetursdóttur........................................ 200
3. — tveggja barna Þorsteins Erlingssonar............ 600
4. — Arnbjargar Einarsdóttur, 300 kr. og auk þess

100 kr. með hverju barni hennar, sem er
í ómegð ................................................................... 700

5. — Guðrúnar Sigurðardóttur .............................. 300
0. — Ólínu Porsteinsdóttur ....................................... 300
7. — 3 barna hennar ....................................................... 300
8. — Valgerðar Arnljólsdóttur....................................... 300
9. — Ekkju Matlhiasar Jochumssonar, Guðrúnar

Runólfsdóttnr .......................................................... 1200 4200

i. Stvrrktarfje ýmsra starfsmanna og ekkna:
1. Til Guðrúnar Jónsdóttur, fyrv. spítalaforstöðuk. 400
2. — Sigurðar Eiríkssonar, fyrv. regluboða............ 500
3. — Petreu Jónsdótlur 300 kr. og að auki 100 kr. 500

með hverju barni hennar, sem er í ómegð.
4. — ekkju Guðm. Hjaltasonar — Hólmfríðar

Björnsdóttur .......................................................... 300
------------- 1700

Á slyrkveitingar í II. a.—i. greiðist dýrliðar-
uppbót eftir reglum launalaganna .............................. 98372,43

j, Td Ingeborg Sigurjónsson................................................. 1000

Tillag til ellistyrklarsjóða.....................  ............................. 40000

Samtals ... ........... 221349,46

19. gr.
Til óvissra úlgjalda eru veitlar 100000 kr.
Af þessaii uppbæð skal greiða lögreglustjórum kostnað þann, er þeir 

kunna að hafa við lögreglueftirlit, þegar brýna nauðsyn ber til, svo sem við 
lögreglueftirlit með fiskiveiðum í landhelgi o. fl.



20. gr.
Arið 1922 er ællast til, að tekjur ríkisins verði:

Samkvæmt 2. gr.................................. ................................... kr. 5945000,00
-------------- 3. — ..................... • • . . .  . . . — 390050,00
-------------- 4. — ..................... ,, ...................... — 472500,00
-------------- 5. — ..................................... , ,  ................... — 22400,00

T ek ju halli ...................................................... ................................... — 1956260,69
Samtals kr. 8786210,69

til gjalda árið 1922 er veitt:
Samkvæmt 7. gr................................. ................................... kr. 1629470,95

------ *8. -  . . .  . . ................................... — 60000,00
------------- 9. — ...................... ................................... — 276000,00
--------------10. — ................... ................................... — 305400,00
--------------- 11. — . . .  . . . —  734420,00
--------------12. —  .................................. , , ...................... —  725092,00
--------------13. —  .................................. —  2307650,00
--------------14. -  .................................. ................................... —  1617118,28
--------------15. —  .................................. ................................... —  242970,00
--------------  16. — ............ — 562740,00
-------------- 17. — ................... — 4000,00
--------------- 18. —  ...................... — 221349,46
--------------19. -  .................................. ................................ —  100000,00

Samtals kr. 8786210,69

21. gr.
Heimilt er stjórninni að lána úr viðlagasjóði, ef fje er fyrir hendi i

honum :
1. Alt að 10000 kr. lil lánveitinga handa bændum og samgirðingafje-

lögum, eftir tillögum Búnaðarfjelagsins, til að kaupa fvrir girðingaefni frá 
útlöndum, gegn ábyrgð sýslunefnda. Lán þessi veitast til 20 ára, gegn 6 ° / o  

vöxtum, sjeu afborgunarlaus 4 fyrstu árin, en greiðist síðan með jafnri af- 
borgun á ári í 16 ár. Ábúendur á þjóðjörðum og kirkjujörðum greiði höfuð- 
stól og vexti slíkra Iána með 8°/o á ári í 28 ár.

2. Alt að 5000 kr. til lánveitinga handa þurrabúðarmönnum utan kaup-
staða, til jarðræktar og húsabóta. Lánið veitist að eins gegn ábyrgð 
sýslufjelaga, eftir tillögum hreppsnefnda, og eigi meira en 400 kr. á þurra- 
búðarmann livern, gegn 6°/o vöxtum og endurgreiðslu á 20 árum, að liðnum 
4 fyrstu árunum.

3. All að 5000 kr. til lánveilinga handa verkamönnum í kaupslöðum
til jarðræktar. Lánið veitist að eins gegn ábyrgð bæjarfjelaga, og eigi meira 
en 400 kr. fyrir verkamann hvern, gegn 6 °/o vöxtum og endurgreiðslu á 20 
árum, að liðnum 4 fyrstu árunum.



4. Til sýslufjelaga, sem leggja fram áskilið framlag til landsímalagningar, gegn 
6 % i ársvöxtu og endurgreiðslu á 18 árum. Til lána þessara má verja alt 
að 15000 kr.

22. gr.
Stjórn Landsbankans veitist heimild til að greiða Steinunni Kristjáns- 

dóttur, ekkju Alberts Þórðarsonar bankabókara, 500 kr. 1922, svo og uppbót á 
þá fjárhæð, eftir sömu reglu og bankinn veitir hana á laun starfsmanna sinna, 
og að greiða Birni Kristjánssj'ni uppbót á eftirlaun hans eftir sömu reglu, og 
Birni Sigurðssyni 4000 kr. í eftirlaun með sömu uppbót, sem að ofan greinir.

23. gr.
Ef lög þau verða staðfest, er afgreidd hafa verið frá Alþingi 1921, hafa 

í för með sjer tekjur eða gjöld fyrir ríkissjóð, breytast fjárhæðirnar tekju- og 
gjaldamegin samkvæmt þeim lögum.

Allar þær Qárveilingar, sem eigi eru ákveðnar í lögum, öðrum en fjár- 
lögum, tilskipunum, konungsúrskurðum eða öðrum gildandi ákvörðunum, gilda 
að eins fyrir fjárhagstímabilið.

A t h u g a s e m d i r  v i ð  f r u m v a r p  t i l  f j á r l a g a  1 9 2 2 ,

VIÐ TEKJUBÁLKINN.

Samhliða frumvarpi þessu eru lögð fyrir Alþingi mörg teknafrumv. og ef 
svo fer, að þau verða samþykt í meginatriðum, breytist tekjuhlið fjárlaganna 
töluvert. Af þessu leiðir, að eins vel má búast við því, að tekjubálkur sá, sem 
hjer liggur fyrir, verði til lítils sluðnings fyrir Alþingi, en við þessu er eigi unt 
að gera, meðan alóvíst er um forlög skattafrv. stjórnarinnar. Það liggur sem sje 
í augum uppi, að ekki er enn hægt að sníða tekjubálkinn eftir frv. þeim, sem lögð 
eru fj'rir Alþingi samtimis þessu frv., en hins vegar mun í þingbyrjun verða gefið 
yfirlit yfir, hvað ætla má, að umrædd tekjufrv. gefi, ef þau verða samþj'kt í að- 
alatriðunum, og ætti þá ekki að kosta mikinn tima að breyta tekjubálki þeim, 
sem nú liggur fyrir. Hins vegar er og þess að gæta, að ýms hinna núgildandi 
skattalaga gilda aðeins til ársloka 1921, svo að ef hin nýju frumv, verða eigi 
samþykt eða önnur i þeirra stað, er nauðugur einn kostur að framlengja þau, að



minsta kosti árið 1922, en það er neyðarúrræði vegna þess hversu sundurleit 
skattalöggjöf vor er orðin, auk þess sem það færi í bága við yfirlýstan vilja 
Alþingis 1919.

Að öllu þessu athuguðu hefir eigi þótt ástæða til, að því er sneitir þá 
liði, sem vænta má breytinga á, að leggja mikla vinnu í að hnitmiða niður hversu 
miklar tekjur hver þeirra mundi gefa, t. d. með því að taka meðaltal 5 síðustu ára, 
eins og oft hefir verið gert áður, því að auk þess sem það er alveg óvíst, að 
ýmsir þessara tekjustofna standi framvegis, að minsta kosti óbreyttir, er það 
mikið efamál, þar sem hin undanförnu ár hafa verið svo óvanaleg, hvort slíkt 
meðaltal gefur nokkra verulega leiðbeiningu.

t*eirri aðalreglu hefir þvi verið fylgt, að áætla þá tekjuliði, sein vænta má 
að taki breytingum, eins og Alþingi 1919 áætlaði þá, nema sjerstök ástæða hafi 
þótt til brevtinga vegna breytts ástands síðan 1919.

Um hinar einstöku tekjugreinar skal þess getið, sem hjer segir:

Um 2. gr.
Hjer skal að eins getið þeirra breytinga, sem gerðar hafa verið á áætlun 

fjárlaganna fyrir árin 1920 — 1921:
1. Dýrtiðar- og gróðaskaitur hefir verið færður Diður um helming með 

tilliti til þess, að tekjur hinna stærri framleiðenda og kaupmanna munu yfirleitt 
vera allmiklu minni 1920 en undanfarin ár, en það eru tekjurnar frá því ári, 
sem tekjuskatturinn verður greiddur af 1922, ef tekjuskattslögunum verður 
eigi breytt.

2. Gjald af Kinalifs-Eli.vir er felt niður, þar sem gert er ráð fyrir að 
birgðirnar muni þrotnar í ársbyrjun 1922.

3. Útflutningsgjald er lækkað um 100000 kr., bæði með tilliti til þess, að
það er áætlað óvarlega hátt, og vegna þess, hversu illa nú lítur út með sild.

4. Pósttekjurnar eru hækkaðar upp í 240 þús. kr. eftir tillögum aðal- 
póstmeistara.

5. Símatekjuácetlunin er hækkuð upp í 1 milj. kr. vegna nýrra símalína 
og vaxandi notkunar símans, enda hafa þessar tekjur altaf farið mikið fram úr 
áætlun.

Um 3. gr,
1. Eftirgjaldið eftir jarðeignir rikisins er hækkað úr 18000 kr. í 30000 kr. 

Þessi tekjuliður var um 45000 kr. 1919, og þótt gert sje ráð fyrir lækkun á verð- 
lagsskrám og nokkurri sölu, ætti 30000 kr. að vera varlega áætlað.

2. Tekjur af kirkjum  eru orðnar sama sem engar, en eru áællaðar hjer
50 kr. til þess að fella ekki liðinn alveg niður.

3. Tekjur a f  silfurbergsnámunum i Helgustaðafjalli er örðugt að áætla, en 
sennilega má gera ráð fyrir aukinni eftirspurn eftir silfurbergi, þar sem námurnar 
hafa eigi verið reknar undanfarin ár. Auk þess má og geta þess, að nú mun fag- 
maður (Helgi H. Eiriksson) hafa námureksturinn á hendi, og virðist mega geta 
þess til, að þá verði reksturinn i betra lagi og gefi meiri arð, jafnvel þótt óhjá- 
kvæmilegt sje að launa hann af rekstrarhagnaðinum.

4. Tekjur af skipum ríkissjóðs eru áætlaðar eins og 1920 og 1921.



Um 4. gr.
1. Tekjur af Islandsbanka  eru áætlaðar eins og 1921.
2. Agóðahluti rikissjóðs af innskotsfje í Landsbankanum er áætlaður 

8000 kr. hærri en 1921, vegna aukins framlags, en gert ráð fyrir hlulfallslega 
jöfnum ágóða (8°/n).

3. Tekjur af Ræktunarsjóði eru áætlaðar eins og 1920— 1921, þrátt fyrir 
það þótt nokkuð muni verða selt ai þjóðjörðum, því að áætlun gildandi fjárlaga 
virðist fullrífleg.

4 —5. Aœtlunin um úldrátt bankavaxtabrjefanna  er auðvitað ágiskun, en 
styðst við reynslu undanfarinna ára. Vextirnir geta lika breyst nokkuð eftir útdrætti 
brjefanna, en þar getur að eins verið um smáupphæð að ræða.

6. Arður af hlulum i Eimskipafjelagi Islands er áætlaður 6%, eins og 
undanfarin ár.

7. Vextir af innstceðum í bönkum  eru áætlaðir eins og undanfarin ár.
8. Greiðstur frá landsversluninni. Hjer er eingöngu átt við vaxtagreiðslu 

af skuld hennar við ríkissjóð. En með þessu er þó engin afstaða lekin til þess, 
hvort verslunin skuli standa lengur eða skemur. Hins vegar er það auðsætt að 
taka verður upp þennan lið til jafnaðar, þar sem til útgjalda eru færðir vextir af 
öllum skuldum ríkissjóðs, en færi svo, að verslunin greiöi ríkissjóði skuld sína
að meira eða minna leyti, fyrir þann tíma, sem hjer kemur til álita, á að falla
burtu tilsvarandi vaxtafjárhæð gjaldamegin, þar sem gera verður ráð fyrir, að það, 
sem verslunin greiðir, verði ekki eyðslueyrir, heldurgangi til afborgunar skuldum.

Það þarf naumast að taka það fram, að liðurinn er að eins áætlun.

Um 5. gr.
1. Óvissar iekjur eru áællaðar eins og undanfarin ár, og tveir næstu liðir

eru bygðir á ágiskun, en þar getur engu munað sem dregur.
2. Greiðslur frá prestaköllum samkvæmt lögum 27. febr. 1880 falla niður, 

vegna hins nýja launagreiðslufyrirkomulags til presta.

VIÐ GJALDABÁLKINN.

Um 6. gr.
Þarfnast engra skýringa.

Um 7. gr.
Vextir og afborganir af lánum er fastákveðið með ákvæðum skulda- 

brjefanna um þau, svo að þar um er eigi að villast. Er því óþarft að sýna í 
þessum athugasemdum útreikning á þvi, enda var það eigi gert í síðasta fjárlaga- 
frumvarpi.

Hjer eru teknir upp vextir, og þar sem við á, afborganir af öllum lánum 
ríkissjóðs, nema Vg milj. kr. láni úr Landsbankanum, sem tekið var 1918 til 
Landsverslunarinnar. Þetta lán er ekki tekið hjer upp bæði vegna þess, að ekki 
þykir ólíklegl, að það verði greitt fvrir árslok 1921 og vegna þess, að gei t er



ráð fvrir, að Landsverslunin standi straum af því, og er tekið tillit til þessa i
vaxtagreiðslu þeirri frá Landsverslun, sem ræðir um i 4. gr. 8. lið þessa frv.

Lánið frá hinum íslensku botnvörpungaeigendum er felt burtu, því að
búist er við, að það verði að fullu greitt fyrir árslok 1951.

Greiðslan til Landsbankans er lögákveðin.

Um 8. gr.
Borðfje konungs er lögákveðið.

Um 9. gr.
Alþingiskostnaður eykst stórum. Hann var yfir 230 þús. kr. 1919 og þótt 

ganga megi út frá nokkru styttra þingi 1922 en 1919, eru allar líkur á, að 
kostnaðurinn verði meiri sökum hækkaðs þingfararkaups, annars kaupgjalds, 
prentunar o. il. Það þvkir því eigi varlegt að áætla þennan, kostnað undir 
270000 kr.

Borgun tíl yfirskoðunarmanna er áætluð eins og hún er nú.

Um 10. gr.
1. a—b. Þessir liðir eru lögákveðnir.
2. Það verður að gera ráð fyrir að minsta kosti 2 ferðum til útlanda á

ári, annari fyrir þing með stjórnarfrumvörp og annari eftir þing með frv. Alþingis 
til staðfestingar. þykir eigi varlegt að áætla kostnað af þessu minni en 9000 kr.

3. Laun starfsmanna stjórnarráðsins eru ákveðin samkvæmt starfsmanna- 
fjölda nú og ákvæðum launalaganna. Vitaskuld getur þelta breyst lítið eitt, ef 
mannaskifti verða, vegna aldurshækkunarinnar, en miklu getur þetta naumast 
inunað. Gildir þetta um allar starfsgreinar ríkisins, og er leidd athygli að þessu 
hjer í eitt skifti fyrir öll.

Aðra almenna athugasemd þykir rjett að gera bjer, um það, að uppbótin 
til embættismanna ríkisins samkvæmt 33. gr. launalaganna er áætluð 120 ° / o  

alstaðar í frv. nema annars sje getið, en vitaskuld verður ekkert fullyrt um 
hvort þetta er nægilegt.

4. Hjer til telst Ijós, hiti, pappír og önnur ritföng, aukavinna, halli á 
útgáfu Lögbirtingablaðsins, ræsting, borgun til sendisveins o. fl. Um miðjan 
desbr. 1920 er kostnaður þessi fyrir það ár orðinn um 30000 kr., svo að liður 
þessi er síst of hátt áætlaður, en sennilegt er, að ljós og hiti verði nokkuð minni 
1922 en 1920, en þessir liðir eru nú með þeim stærstu.

5. Störf ríkisfjehirðis hafa aukist stórkostlega við hinnýju launalög, bæði
sökum þess, að fjöldi starfsmanna fær nú laun sín greidd hjá honum mánaðar- 
lega, sem sumpart fjekk laun sín greidd annarsstaðar, svo sem simafólk og póst- 
þjónar, sumpart fjekk alls engin laun úr ríkissjóði, svo sem allir barnakennarar 
ríkisins. Þá hefir það og aukið mikið störf hans og bókfærslu, að prestar fá nú 
laun sín greidd mánaðarlega. Ai þessu leiðir, að hann verður nú að hafa sjer 
til aðstoðar 3 stúlkur, og eru laun þeirra áætluð 4000 kr., 3500 kr. og 2000 kr. 
hverri, að meðtalinni uppbót. Laun hans sjálfs með 120 °/o uppbót eru 7700 kr. 
Laun því samtals kr.: 17200,00. Til húsaleigu, Ijósa, bita, ræstingar og ritfanga 
eru áæilaðar 3500 kr. Allur þessi kostnaður verður því 20700 kr.



(5. Vonandi þart enga verulega aðgerð á stjórnariáðslnisiini 1(J22, þvi að 
húsið er nú í góðu ástandi.

B.
1. —2. Þessir liðir eru lögákveðnir.
3. Eflir upplýsingum hagstofustjóra verður að álíla að eigi nægi minna 

til þessa en 12000 kr., með sjerslöku tillili lil aukinnar prenlunar vegna mann- 
tals þess, er fram fór 1. des. 1920.

4. Þessi liður er hækkaður vegna gagngerðra brej’linga, sem gera á á 
verslunarskýrslunum, breytinga sem eru bráðnauðsynlegar til þess að koma 
skýrslunum út í tæka líð.

5. þessi liður er lækkaður um 500 kr. frá tillögum hagstofusljóra í von 
um nokkra Iækkun á kolaverði.

6. Liður þessi er svo gevsihár vegna væntanlegrar vinnu út af áður- 
nefndu manntali. Tillögur hagstofusljóra eru lítið eill færðar niður í þeirri von, 
að eigi þurfi nema 2 menn til að vinna úr manntalinu, auk liins fasta liðs 
Hagstofunnar.

C.
1. a.—d. Þessir liðir eru óbreyttir, að því undanskildu, að d-liðurinn er 

hækkaður um 4000 kr. vegna þess, að sendiherrann verður að leigja sjer hús- 
næði fyrir skrifstofur, en hingað til hafa Danir útvegað húsnæði fyrir ekkert. 
Þelta er ekki hæfilegt og þá ekki annað fyrir hendi en leigja og ekki hægt að 
búast við því ódýrara en hjer er ráðgert.

2. Þessi liður er samningsbundinn.
3. Liður þessi er nýr, og á af honum að launa ríkisráðsritara og greiða

annan koslnað af rikisráðinu, svo sem prentun ýmsa, úldrátt til konungs úr frv.
o. fl.

Um 11. gr.
1. a—b. I’essir liðir eru lögákveðnir.
c. Hjer er ekki áll við ljós, hita eða ræslingu, heldur að eins gjöld lil rit- 

fanga, bóka, úlgáfu dómasafns o. 11. Hinn síðastnefndi liður mun verða 2000— 
2400 kr. á ári.

2. Embætti þau, sem bjer#ræðir um, eru 20, og ef eigi veiða breytingar,
verða því nær allir, sem í þessum embættum eru, i launahámarki 1922, og hefir
því það ráð verið lekið, að margfalda 9500 með 20, og draga frá 5 þús. kr. fyrir 
vænlanlegum breylingum til lækkunar og með tilliti til þess, að laun lögreglu- 
sljórans á Siglufirði eru ekki nema 5500 kr. með uppbót.

3. Hækkun sú, sem hjer er ráðgerð á hreppstjóralaununum, er vegna 
laga nr. 14 1920.

4. Skrifslofukostnaður bæjarfógelans í Rvík virðist hækka mikið vegna 
þess að dýrlíðaruppbótin er talin hjer með, en í raun og veru er ekki veruleg 
hækkun í öðru en því, að honutn eru ællaðir 2 fulllrúar, með því að hann kveðst 
alls ekki gela af komist án þess. Um hækkun á öðrum liðum virðist óþarft að 
tjölyrða.

5. Hjá lögreglustjóranum í Rvík er bætt við einum skrifara, en lögreglu-



stjórinn lietir farið fram á, að við vrði bælt 2 skrifurum, 1 innheimtumanni og 
2 lögregluþjónum, eða alis 5 mönnum, en sljórnin hefir eigi sjeð sjer fæit að 
bæta við nema 1.

Um lögregluþjónana er þess að geta, að ef fje væri veilt til að launa 
þeiin úr ríkissjóði, væri ineð því lagður grundvöllur að sjerstökum flokki em- 
bættismanna, ríkislögregluliði (Stalspoliti), en hvað sem annars iná um það 
segja, virðist það þó auðsætt, að ekki er óhjákvæmilegt að leggja i þennan kostn- 
að einmitl mi, er fjáibagur er sjerslaklega þröngur. Stjórnin vill því ekki eiga 
frumkvæði að þessu.

Um trekari viðbót skiifara og innheimtumanna er þess að geta, að lög-
reglustjóri mun þar miða við hið mikla mannahald, sem nauðsynlegt er vegna
aðflutningsstimpilgjaldsins, en ineð því að stjórnin leggur nú til, að gjald þetla 
falli niður, þvkir lienni ekki ástæða til að veita fje lil frekara mannahalds en 
hjer er ráðgert.

Gert er ráð fyrir, að laun fulltrúa sjeu 3Ö00 kr., Iaun skrifara 2600 kr.
og innheimtumanns 2200 kr. og uppbót á þessi laun 120°,o. Laun tollvarða eru
hækkuð úr 8800 kr. í 0000 kr.

Húsaleiga er greidd eflir dómkvaddra manna mati.
Liðurinn um hita og ljós er tekinn eftir tillögu lögreglustjóra.
Ýms gjöld eru lækkuð töluvert frá till. lögreglustjóra, því að kostnaður af 

einkennisfötum sýnist geta fallið burtu, og áætlun lögreglustjóra annars mjög bá.
6. Skrifstofukostnaður sýslumanna er settur hjer sein næst því, er hann

var ákveðinn fvrir árið 1920. En eins og nú er uin verðlag og verðsveiflur, þykir
ekki fært að ákveða hann til 5 ára í senn, því að það væti óaðgengilegt, bæði
fyrir hlutaðeigandi embættismenn og hið opinbera. Vonandi þarf kostnaður þessi
ekki að hækka, að minsta kosti ekki til verulegra muna.

7. Hin mikla liækkun til hegningarhússins i ltvík stafar bæði af hækk- 
uðum launum fangavarðar og eldsneytis- og ljósakostnaði. Laun fangavarðar eru 
nú með uppbót (120° o )  6160 kr., en þau eru ekki talin í áætlun þeirri frá bæjar- 
fógeta ltvíkur, sem fjárveitinganefnd mun sennilega verða afhent, nema 1800 kr. 
(sem sje gömlu lauuin). Þá er og þess að gæla, að liður þessi nær einnig yfir 
hin fangelsin á landinu, en af því að hann er venjulega mjög lítill, þykir nóg að 
ætla fyrir honum 1600 — 1800 kr., auk þess sem vænta má, að eldsneyli og Ijós 
kunni að falla í verði.

Það virðist tilgangslausl að skifta kostnaði af upphitun og lýsing hússins 
milli hegningarhússins og hæstarjettar. Allur þessi kostnaður er því talinn hjer.

8. Þessi kostnaður var 1918 kr. 10582,35 og 1919 kr. 11655,58, svo að
það má ekki áætla hann lægra en hjer er gert.

9 — 10. Þessir liðir eru óbrevltir, enda engi reynsla komin á þá, því að
þeir voru fvrsl teknir upp í fjárlög 1920 — 1921.

R.
1. Prenlunarkostnaður Stjórnartiðindanna vex mjög, og má alls ekki áætla 

hann lægra en hjer segir, og það jafnvel þótt gert sje ráð fyrir nokkurri lækkun 
á pappirsverði.

2. Reynslan hefir sýnt það, að liðirnir um þjónustufrímcrki og símgjöld 
embættismanna fara altaf langt fram úr áætlun, og er því stungið upp á, með



tillili til orðinnar og væntanlegrar hækkunar á síma- og póstgjöldum, að þessir 
liðir verði hækkaðir drjúgum.

3. Þessi liður vex nokkuð vegna verðhækkunar og fjölgunar opinberra
bygginga. Hann var tæp 6700 kr. 1918 og rúm 9000 1919, en á það ár fór nokk- 
uð, sem að rjettu lagi tilheyrði árinu 1918. Liðurinn má því ekki lægri vera 
en 8000 kr.

4. Kerðir eru svo dj’rar, að það verður að hækka þennan lið mikið.
Reynslan liefir sj’nt, að þessar ferðir eru alveg nauðsynlegar.

5. Liðurinn óbreyttur.
6. Það mun standa til boða, að Danir hafi bjer tvö skip til gæslu, ef vjer 

viljum. Það er nú þingsins að skera úr, hvort það vill sinna því og spara þannig 
mikið fje til skipsútgerðar eða skipskaupa, en eins og öllu horfir við nú, virðist 
stjórninni rjett að spara þessi gjöld í bráðina, og stingur því að eins upp á 40000 
kr. fjárveitingu i þessu skyni, og ætlast lil að hún verði notuð til varna með 
smábálum innfjarða, t. d. í Garðsjó.

7. Þessi liður verður að hækka sökum vaxandi starfs yfirskattanefnda.
Og ef hið nýja tekjuskaltsfrv. verður samþykt, hækkar þessi liður enn meir. En 
hins vegar er ekki hægt að áætla fyrir því nú.

9. Ríkissjóðshlutinn af dvalarkostnaði þurfamanna á sjúkrahúsum vex 
hröðum fetum. 1918 var hann um 48 þús. kr. og 1919 rúm 73 þús. kr. Hin 
áætlaða fjárhæð ætti samt að vera nægileg, þar sem líklegt er, að sjúkrahús- 
kostnaður hækki ekki verulega úr þessu. Hins vegar liggja fyrir þessu þingi 2 frv., 
sem geta valdið breytingum í þessu efni, sem ekki er auðið að ráða í nú.

Um 12. gr.
1. Hin föstu laun lækna, sem bjer koma til álita, eru í ársbyrjun 1921 

kr. 173800. Nokkrir þeirra eru á svo háum launum, að uppbót þeirra getur ekki 
vegna launahámarksins orðið 120° o, en þe'r eru ekki mjög margir, og þar sem 
laun sumra hækka vegna aldurs og ekki úti lokað, að nýir læknar komi í hjer- 
uð, sem nú eru læknislaus, þykir ekki of í lagt að gera ráð fyrir 120°/o uppbót 
á alla þessa fjárhæð, og verður hún því kr. 282360,00.

2. Hækkunin á skrifstofufje landlæknis stafar mest af launahækkun skrif- 
ara hans. Annars er liðurinn að sjálfsögðu að eins áætlun.

3 . —18. Liðir þessir eru teknir óbreyttir úr gildandi fjárlögum.
19. Þessi liður ér hækkaður um 4000 kr. eftir tillögum hlutaðeigandi 

læknis, vegna mjög inikillar hækkunar á öllu, sem að þessum lækningum lýtur.
20. Liðurinn er óbreyttur.
21. Laun læknis holdsveikraspítalans eru tekin bjer upp sjerstaklega, eins 

og áður hefir verið um Vítilsstaðahælið og Kleppshælið.
Að öðru leyti er ekki ástæða til að taka annað fram lijer að lútandi en 

það, að lillögum spítalastjórnar hefir verið fylgt í öllu og að lillögur þessar munu 
verða lagðar fyrir þingið.

22. Tillögum læknis um gjöldin hefir verið fylgt að öllu leyti, nema áætl- 
unin um Ijós og hita hefir verið lækkuð uni 2000 kr. Hins vegar hefir gjaldið 
fyiir sjúklingana verið hækkað um helming, og sýnist þnð ekki nema sjálfsagt og 
sist mikils krafist, þólt sjúklingar eða aðstandendur þeirra grciði fæðiskostnað, 
þegar ríkið lætur alt annað af hendi ókeypis.



23. Hjer skal sjerslaklega getið þeirra liða, þar sem vikið er frá tillögum
læknis.

1. Liðuiinn lil starfsfólks er lækkaður um 3000 kr., með lilliti til að líklegt er, 
að spara megi að minsta kosti einn vjelgæslumann.

2. Læknir gerir ráð fyrir 3 kr. fæðiskostnaði að jafnaði á dag fyrir fullorðna 
og börn. Þetta virðist óþaiflega hátt, og hefir því verið lækkað í kr. 2,75 á 
dag, einmilt með tilliti til barnanna, og ætti þetta að vera nóg, þótt tillit sje 
tekið til, að fæði á þessu hæli þarf að vera betra en á öðrum sjúkrahúsum.

3. Af kolum er gert ráð fyrir að þurfi 325 smál. og verðið ráðgert 200 kr. fyrir 
smálest. Af olíu er gert ráð fyrir 75 tunnum á 125 kr. Þetta til samans verð- 
ur kr. 74375,00. Annar kostnaður við hitun og lýsingu, svo sem ljóshylki o.
11., er áætlaður 2625 kr., svo að allur liðurinn er áællaður 77000 kr.

l Tt af því, að læknir áællar þennan lið 130000 kr., skal það tekið fram,
að það stafar bæði af því, að hann reiknar kolin á 300 kr. smál., og auk þess 
er einhver villa í áætluninni um lýsingarkostnaðinn, og hefir læknir viðurkent 
það og upplýst, að steinoliunotkunin sje um 75 tunnur á ári.

t*á er og þess að geta, að stjórnin hefir sjeð þess nauðugan einn kost að
hækka daggjald sjúklinganna verulega.

24. Liðurinn er eins og í gildandi fjárlögum.
25. a—g. Liðirnir eru eins og í fjárlögum 1921.

h. Liðurinn hækkaður úr 4200 kr. í 6500 kr., með tilliti til kostn- 
aðar þessa árin 1918 og 1919. 

i—j. Liðirnir eins og í gildandi fjárlögum.
k. Þessi liður er nýr og tekinn upp eftir tillögum landlæknis.

26. Þessi liður er nýr, en lögákveðinn. Upphæðin er áætluð, með því að 
alla reynslu vantar.

Um 13. gr.

A. Póstmál.

1. a. Laun þeirra póstmanna, sem í launalögum standa, eru í ársbyrjun
1921 kr. 46100, og verður það með dýrtiðaruppbót kr. 101420. Um 
þessi laun gildir hið sama og önnur, að þau geta breyst lítið eitt. 
Hjer er farið eftir launaskrá stjórnarráðsins, en ekki aðalpóstmeistara.

b. Skrá um sundurliðun þessa fjár mun verða lögð fyrir þingið. 
i'. Sömuleiðis.

2. Kostnaður við póstflutning er áællaður eftir tillögum aðalpóstmeistara.
3 a —d. Allir þessir liðir eru sömuleiðis áætlaðir eftir tillögum aðalpóst-

meistara, nema d-liðurinn, sem hefir verið færður niður um 3000 kr., með því
að póstmeislari hefir talið 60 smál. af kolum á 250 kr. hverja, en stjórninni
þykir nægilegt að áætla kolasmálestina á 200 kr.

B.
I, 1—2. Launin eru tekin eftir launalögum með dýrtíðaruppbót.
3. Vegamálastjóra sjálfum eru áætlaðar 1500 kr. til ferðakostnaðar, en 

aðsloðarverkfræðingi hans 2000 kr., því að hann er meira á ferðalögum. Þetla 
er gert eftir tillögum vegamálastjóra.



4. Þessi fjárveiting sundurliðast þannig:
a. Kaup mælingamanns..........................................................................  kr. 4500
b. Ferðakostnaður og fæ ð isp en in g a r .............................................. — 1500
c. Annar kostnaður við mælingar (sbr. till. vegamálastjóra) — 1500

kr. 7500

Kaup mælingamanns er ráðgert 4500 kr. í von um að kaupgjald lækki 
heldur. Vegamálastjóri hefir stungið upp á 4800 kr, og hinir liðirnir eru teknir 
eftir tillögum hans.

5. SkrifstofuQeð sundurliðast þannig:
a. Húsnæði, ljós og hiti   kr. 1800.00
b. Aðstoðarmaður ... ... ... — 4500.00
c. Ý m islegt.................................  — 1000,00

kr. 7300,00

Þessi liður hefir verið lækkaður um 700 kr. frá áætlun vegamálastjóra,
kaup skrifara um 300 kr. af sömu ástæðum og kaup mælingamanns, húsaleiga
og hiti um 200 kr. vegna væntanlegrar lækkunar á kolaverði, og ýms gjöld um 
200 kr., þar sem 1000 kr. ætti að nægja til slíks, á eigi umfangsmeiri skrifstofu.

II. Flutningabrautir■
1. Með þessari fjárveitingu er tilætlunin að fullgera Húnvetningabraut til 

afhendingar.
2. t*essi braut er sú, næst Biskupstungnabraut, sem mest er eftir af, og 

má því eigi gera ráð fyrir minni fjárhæð en þessari, sjerstaklega þar sem um 
2000 kr. mun þurfa til viðhalds þeim kafla, sem þegar er lagður.

3. Biskupstungnabrautin er ákaflega nauðsynleg og mest eftir af henni
allra flutningabrauta. Á næsta sumri er gert ráð fyiir, að brúin á Brúará bjá
Spóastöðum verði fullgerð, og er þá einsætt að halda brautinni áfram eftir því, 
sem ástæður leyfa.

4. Það er gert ráð fyrir að nota eigi 1921 fjárveitingu þess árs til 
Hvammstangabrautar, vegna fjárhagsástandsins. Það er því nauðsynlegt að veita 
fje í þessu skyni 1922, og með nokkurri fjárveitingu 1923 ætti þessi braut að 
vera fullgerð.

5. Fjárveiting til viðhalds flutningabrauta er áætluð þannig:
a Til Suðurlandsbrautar kr. 40000,00
b. — Þingvallabrautar .............  — 10000,00
c. — Fagradalsbrautar .............  — 5000,00

kr. 55000,00

Þetta er nokkru lægra en vegamálastjóri hefir áætlað til tveggja hinna 
fyrnefndu brauta, og er það vegna þess, að miklu hefir verið varið og verður 
varið til þessara brauta vegna væntanlegrar konungskomu.

6 —7. Það er kunnugt, að flutningabrautin austur Flóa og Holt er nú
orðin þannig, að stórskaði væri að því, að draga að endurbyggja þær, en þetta
er langt ofvaxið hlutaðeigandi hjeruðum, eins og Alþingi hefir viðurkent. Það er 
því ráðgert, að hjeruðin leggi fram Vs kostnaðar í samræmi við ákvörðun þings- 
ins 1919, um Flóaveginn. Ekki hefir þótt fært að áætla hærri upphæð til þess-



ara framkvæmda en 25000 kr. til hvors vegarins, bæði af fjárhagsástæ:um ríkis- 
sjóðs og af því, að hætt er við, að erfitt verði fyrir hjeruðin að leggja fram 
sinn skerf.

III. Pjóðuegir:
1. Stykkishólmsvegur. Það er gert ráð fyrir, að með þessari fjárveitingu 

verði hálfnað að leggja þann hluta þessa vegar, sem eftir er, en hins vegar er 
gengið út frá, að ekki verði að honum unnið næsla sumar. Fjárveitingin er tekin 
eftir tillögu vegamálastjóra.

2. Af Langadalsveginum eru eftir 5 km., og ætti hann að verða fullgerður 
1923 með sömu fjárveitingu. Hins vegar munu ekki verða tök á að vinna að vegi 
þessum í sumar.

3. Vallavegurinn liggur um þjeltbýla sveit, og er því nauðsyn á að geia 
hann akfæran sem fyrst, en til þess áætlar vegamálastjóri að muni þurfa alls 
um 40 þús. kr.

4. Pessi fjárhæð er ætluð til akvegargerðar frá Leirvogsá upp undir Esju,
og er þá vagnvegur alla leið upp á Kjalarnes úr Reykjavik. í raun og veru er
þetta endurveiting, því að jafnhá fjárveiting 1921 verður látin ónotuð.

5. Upphæðin er tekin eftir tillögum vegamálastjóra.
IV. Tillagið til fjallvega er eins og í gildandi fjárlögum.
V. 1. Hið sama er um framlagið til vegavinnuáhalda.

2. Þessi liður er nýr og tekinn upp eftir tillögum vegamálastjóra, og 
mun hann sjá um val bókanna. Telur hann þetta nauðsynlegt 
vegna vegamannanna og gerir sjer von um góðan árangur. Stjórn- 
inni hefir ekki þótt fært að selja sig á móti þessari fjárveitingu, 
eigi stærri en hún er.

VI. Liðurinn er jafnhár og í gildandi fjárlögum.
VII. Liðurinn er hækkaður um 200 kr. af ástæðum, sem lilfærðar eru í 

frv. til fjáraukalaga fyrir árin 1920 — 1921.
VIII. Er eins og í gildandi fjárlögum.

C.
Stjórninni virðist það lítt hugsanlegt, að nú, meira en ári fyrirfram, sje 

auðið að búa til þannig lagaða sundurliðaða áætlun um strandferðir og báta- 
ferðir á flóum, fjörðum og vötnum, að nokkuð verulegt verði á henni að byggja, 
og litlu nær inunu menn vera, þegar næsta Alþingi kemur saman. Er þetta eðli- 
leg afleiðing af því, að mikil óvissa er um skipakost smærri og stærri skipa, 
nema »Sterling«. Þar næst er og verður næslu mánuðina að minsta kosti inikil 
óvissa um verð á kolum og steinolíu til útgerðar skipa. Loks er einnig óvissa 
um tilhögun á skipaferðum Eimskipafjelags íslands og Hins sameinaða gufuskipa- 
fjelags. En til slikra ferða með ströndum fram verður að hafa tillit. Notadrýgst 
ælti því að verða, að stjórnin hafi á hendi síðari part ársins, þegar betur skýrist 
það, er verða vill, ráðningu skipa, tilbúning ferðaáætlana og hagtæring og skift- 
ing þess fjár, sem veitt verður i þessu skyni. Getur stjórnin væntanlega haft sjer 
til aðstoðar og ráðuneytis í þessu efni þann mann, sem besta aðstöðu hefir til 
þess og best vit á því, að m. k. hvað strandferðirnar snertir, enda hefir og svo 
verið undanfarið. Vitaskuld er hjer átt við framkvæmdarsljára Eimskipafjelags



íslands. Um bálaterðir fer mest eftir samkomulagi milli landsstjórnar og hjeraðs- 
stjórna.

1. Til strandferðanna er áætlað eins og í núgildandi fjárlögum.
2. í núgildandi fjárlögum er áætlað í þessu skyni 11111 70000 kr. og auk þess 

sú viðbót, sem aukaþingið 1920 veitti i þessu skyni. Samtals er þessi upp- 
hæð, sem hjer er farið fram á, töluvert minni en veitt er fyrir yfirstandandi 
ár, og er það bygt bæði á því, að væntanlega verður bátaleiga ekki eins liá 
1922 og nú, og á þvi, að það þykir nokkuð vafasamt, hvort það svarar 
kostnaði, að halda uppi öllum þeim bátaferðum, sem fje er nú veitt til. *

D.
I. t*essi liður er samningsbundin greiðsla.

II. Þessi liður er áætlaður eftir tillögum landssímastjóra.
III. Nývirki:

1. Landssímastjóri telur nauðsynlegt að setja nýja línu úr 4 mm járn- 
þræði milli Norðtungu og Grundar, til þess að hægt sje að stofna 
nýjar stöðvar eftir þörfum á þvi svæði, auk þess sem það Ijeltir mik- 
ið afgreiðslu við stöðvar norðan Borðeyrar.

2. Ef ný lina verður lögð frá Hábæ í Vogum að Keflavík, getur Grinda- 
vík fengið samband við Keflavík þá leið, og er töluverð nauðsyn á 
því vegna þess, að sjerstaklega á vertíðinni eru mikil símaviðskifti 
milli Grindavikur annars vegar og Sandgerðis, Gerða og Keflavíkur 
hins vegar. Kostnaður við þetta er svo litill, að ekki þykir áhorfsmál 
að gera þetta.

3. A ísafirði og Hesteyri verður væntanlega lokið við að setja upp loft- 
skeytastöðvar 1921, og þvi mun hafa verið lofað að koma Aðalvík í 
símasamband eftir að stöð væri komin á Hesteyri. Fjárveiting sú, sem 
hjer er stungið upp á, er miðuð við simalínu frá Hestevri til Aðal- 
víkur, en rjett virðist, að stjórnin sje óbundin um, hvort lína verður 
lögð þessa leið eða hvort loftskeytastöð verður sett á slofn í Aðalvik, 
sem mundi vera nokkru ódýrara. Ef það kemur í Ijós, að Hesteyrar- 
stöðin gagnar vel, er sem sje líklegt, að samskonar stöð í Aðalvík 
mundi einnig gera það, og þá væri ástæðulaust að binda sig við 
stauralínu. Landssímasljóra er vel trúandi til að ráða fram úr þessu 
á besta hátt.

4. Það er auðsætt, að simalína inilli Vikur og Hornafjarðar á langt í 
land, og þvi hefir landssímastjóri lagt það til, að loftskeytastöð verði 
sett á stofn á Síðunni. Sú stöð gæti þá jafnan staðið i sambandi við 
loftskeytastöðina í Vestmannaeyjum og þannig við land alt. Stjórninni 
hefir því þótt rjetl að taka upp fjárveitingu í þessu skyni, enda er 
gert ráð fyrir, að hlutaðeigandi sveilir kosti stöðina, nema símritara, 
og annist flutning á efni frá Reykjavík eða Vestmannaeyjum.

5. Þessa breytingu þarf að gera, til þess að loftskeytastöðin geti fengið 
rafmagn frá fyrirhugaðri raforkuveitu Revkjavíkurbæjar, sem er ódýr- 
ara en að hafa sjerstakan mótor handa stöðinni.

IV. 1. Laun símainanna eru tekin eftir launalögum og lögð til grundvallar
launafúlgan eins og hún er 1. jan. 1921, þó þannig, að við er bæll



freklega fyrir launum símaverkfræðings, sem væntanlega verður skip- 
aður áður langt líður. Við er svo bætt dýrtíðaruppbót, 120 °/o.

2.— 19. Þessir liðir eru allir teknir upp samkvæmt tillögum landssíma- 
stjóra, að því undanskildu, að hjá þeim slöðvum, sem kol og olía 
kemur til álita, hefir áætluuin verið sett niður, eftir því verði, sein 
annars er miðað við á vörum þessum í frv., og eftir því sem lands- 
símastjóri hefir skýrt frá um kola- og steinolíueyðslu.

V.—XI. Allir þessir liðir eru áætlaðir samkvæmt tillögum landssímastjóra, og 
* verða tillögur hans í heild látnar fylgja.

E.
I. 1 .—2. Launin eru sett samkvæmt launalögum og með dýrtíðaruppbót.

3. Fjárveitingin til skrifstofuhalds er lækkuð lítið eitt frá tillögum vitamála- 
stjóra, í von um lækkandi kolaverð.

4. Ferðakostnaðarliðurinn er hækkaður, frá því sem nú er, um 500 kr., úr 
1500 í 2000 kr.

II. Laun vitavarða eru hjer tilfærð 100 kr. lægri en vitamálastjóri telur þau, 
því að hann hafði talið dýrtíðaruppbót þeirra vitavarða, sem i launalögum 
standa, ofurlitið of hátt.

III. Tillögur vitamálastjóra um rekstrarkostnað vitanna eru lækkaðar um 5600 
kr., með því að hann hafði reiknað kolasmálestina á 300 kr., i stað 200 kr.,
sem annarsstaðar er gert i þessu frv., og olíu nokkru hærra en ástæða þótti
til. Vitamálastjórinn hefir skýrt stjórnarráðinu frá, hverju þetta munar, og 
er niðurfærslan bygð á því.

IV. Allir þeir vitar, sem hjer ræðir um, áttu að vera bygðir fyrir árslok 1921, 
en það mun reynast ókleift. Hjer er því að eins um endurveitingar að ræða, 
en vitaskuld hefir orðið að færa kostnaðaráætlanirnar mjög mikið upp.

V. Fjárveitingin til sjómerkja er færð upp um 2000 kr., eftir tillögum vila- 
máiastjóra.

VI. Þessi liður er einnig hækkaður töluvert, sökum liækkaðs verðlags yfirleilt.

Um 14. gr.

A.
a. 1.—2. Launin tekin eftir launalögum, en skrifstofukostnaður áætlaður.
b. 1. Þegar allir prestar eru komnir undir nýju launalögin, fellur þessi

liður niður. En enn þá er eigi svo og eru það þrír prestar, sem greiða 
á uppbót eftir lögunum frá 27. febr. 1880, sem sje presturinn á Siglufirði,
í Vatnsfirði og Grenivík.

2. Byggingin á Sandfellí í Öræfum er samkvæmt lýsingu biskups svo aum, 
að ekki er við hana búandi, og hefir prestur á orði að sækja burtu, ef 
hann fái ekki þann slyrk, sem hjer er ráðgerður. Það þykir því eigi fært 
annað en að veita umbeðinn styrk í þessu skyni.

3. Presturinn í Saurbæ í Eyjafirði hefir bætt nokkuð við bygginguna þar 
og fer nú fram á að fá hina framlögðu fjárhæð úr ríkissjóði, og sýnist 
naumast verða hjá því komist eftir atvikum, en með þeim skilmálum,



sem nánar eru tilgreindir í athugasemd við liðinn, og nær hún cinnig til
2. liðar. "

4. f’essi viðbót við eftirlaun fálækra presta og pnslsekkna hefir ekki verið 
hækkuð síðan gildi peninga fjell, og ræður því af likum, að fjárveitingin 
gerir langt frá sama gagn og áður. Hjer er því stungið upp á nokkurri 
hækkun, en ekki þykir fært að fara svo langt að bæta við þessa fjár- 
veitingu í sama hlutfalli sem eftirlaun yfirleitt eru bælt.

5. Nú er sú breyting á orðin, eins og kunnugt er, að allir prestar taka laun 
sin ur Prestlaunasjóði, en í hann renna aftur bæði sóknargjöldin og 
eftirgjöld kirkjujarða og vextir kirkjujarðasjóðs, og kemur þetta því til 
frádráttar laununum.

Laun presta eru í ársbyrjun 1921 kr.: 555189,42, að meðtaldri uppbót 
eins og hún er það ár. Með 120 ° o uppbót inunu þau þvi verða sem
næst ...........................................................................      kr. 500000,00
en þar frá dregst:
a. Sóknartekjur, á æ t l a ð a r ..........................................  kr. 85000
b. Tekjur Prestlaunasjóðs aðrar...............................  — 55000   140000,00

kr. 360000,00

6. Þessi liður er óbreyttur.
7. Sömuleiðis.

B.
I. a. Launin tekin eftir launalögum með uppbót.

b. 1,—2. Liðirnir óbreyttir.
3. Fyrirsögn liðsins er breytt eftir ósk háskólaráðsins og uppbót sett 

á liðinn eftir reglum launalaganna samkvæmt meðmælum fjár- 
veitinganefndar.

c. 1.—2. Liðirnir óbreyltir, þar sein ekki telst fært eftir ástæðum að
hækka námsstyrk eða húsaleigustyrk hvorki háskólans nje 
annara skóla.

d. Liðurinn óbreyttur, nema 200 kr. feldar niður, sem áður liafa verið 
vpitlar til umbúða við ókevpis klinik. þetta er gert eítir tillögum 
háskóiaráðsins.

e. Liðurinn óbreyltur.
f. I’essi liður er hækkaður ákaflega mikið, enda hefir hann hingað til 

verið áætlaður alt of lágur. Ljós og hili nam 1919 um 11400 kr., og 
er ræsling þar eigi meðlalin, svo að 11000 kr. er alls ekki of há 
áætlun, þólt gengið sje út frá nokkurri lækkun á kolaverði.

g 1. a —b. Óbreylt að öðru levti en því, að dýrtíðaruppbót ritara er 
hækkuð i 100 ° , o .

2. a —b. Óbreytt.
3. Óbreytt.
4. Reynslan hefir sýnt, að þessi liður hefir verið áætlaður alt of lágt. 

Liðurinn var vfir 6000 kr. 1919, svo að 5000 kr. er síst of hált, 
þótt nokkur verðlækkun kunni að verða.

II. Liðurinn er óbreyttur.



III. a. Liðurinn er tekinn eflir launalögum. 
b. 1,— 2. Óbi eytt.
t'. 1.— 13. Allir þessir liðir eru óbreyltir, að undanskildum 3. liðnum, 

sem hefir sýnt sig að vera alt of lágt áætlaður áður. Má eigi áætla 
hann minna en 7000 kr., því að hann var 7500 kr. freklega 1919 
og ræsting þó eigi talin með.

IV. a. Launin tekin eftir launalögum.
b. 1. Borgunina til aukakennaranna verður að hækka slórum, því að 

ómögulegt hefir reynst að halda kennurunum nema hækka mikið 
borgunina. Einum aukakennaranum eru gerðar 1800 kr., öðrum 
2000 kr. og þriðja 3600 kr.

Hinir liðirnir til skólans eru óbreyttir, nema liðurinn til ljósa og 
hita og vmsra útgjalda eru hækkaðir sein næst því, er ælla má að 
þeir verði, eftir reikningi skólans 1919, og í von um nokkra verðlækkun.

V. a. Launin tilfærð samkvæmt launalögum með uppbót.
Y. b. 1., 4. og 5. liður er óbreyttur, en hinir 3 hækkaðir, 2. og 6. eflir þvi 

sem ætla má að hæfilegt sje eftir kostnaðinum 1919 og 3. liðurinn um 
200 kr. vegna hækkunar á verði bóka og áhalda.

VI. a. Sama athugasemd um launin og annarsstaðar í frv.
b. Liðurinn til tímakenslu er lækkaður lílið eitt vegna þess að nýr faslur 

kennari hefir verið skipaður við skólann. Báðir hinir liðirnir eru 
hækkaðir til muna með hliðsjón af undanfarinni reynslu.

VII. a. Sama aths. um launin og annarsstaðar i frv. Við skólann eru nú 3
fastir kennarar.

b. 1. Húsnæði og ræsling er tekið eftir tillögum skólastjóra.
2. Er fært lítið eitt niður i von um lækkandi kolaverð.
3. Ýmiss kostnaður, þar með talið prófhald, er áætlað 1000 kr.
4. Launalögin ætla skólasljóra ókeypis húsnæði, Ijós og bita, en með 

því að enginn bústaður er t« 1 handa honum, veiður að greiða þetta 
sjerstaklega, og eru engar líkur á, að komist verði af með minni 
fjárhæð en bjer er ráðgert.

VIII. 1. a. Við Hólaskóla eru nú 3 fastir kennarar og launin talin eftir laima-
lögum.

b. Aukakennarinn á að kenna smíði, teikning og leiklimi, og fá fyrir 
það 2000 kr. án uppbótar.

c. 1. Liðurinn óbreyttur.
2. Skólastjóri fer fram á hækkun á liðuuin til kensluáhalda, en stjórn- 

in sjer sjer ekki fært að hækka hann nema um 100 kr.
3. Eldiviður og Ijós verður skólanum ákaflega dýrt vegna flutnings- 

kostnaðar, og engan veginn er víst, að hin áætlaða fjárhæð nægi. 
Með hliðsjón af þessum mikla kostnaði er athugaseindin sett á 
eflir fjárveitingunum til skólans, um raforkuveitu, en eigi þykir 
fært að taka beinlínis upp fjárveitingu í þessu skyni, vegna vant- 
andi rannsóknar og áætlunar um kostnaðinn.

4. Eflir þv’, sem skólastjóra segist frá, þarf mikilla aðgerða við á 
Hólum, og er því auðsætt, að þessi fjárhæð nægir ekki, enda er 
svo að sjá sem nauðsynlegl sje að bæta úr ýmsu þegar 1921, og



verður það þá að gerast af aukafjárveitingu. En vegna þess, hve
tillögur skólastjóra komu seint, var eigi auðið að taka þetla upp
í fjáraukalagafrv. stjórnarinnar. Sennilega mun því hlutaðeigandi 
ráðherra gera gangskör að því að fá bælt við fjárveitingu tii að- 
gerða i fjáraukalagafrv.

VIII. 2. a. Kennararnir á Hvanneyri eru 3.
b. Liðinn hefir orðið að hækka um helming, eða í svipuðu hlutfalli og

önnur laun.
c. 1.—2. Liðirnir óbreyttir.

3. Áætlun skólastjóra er lækkuð um 1000 kr., vegna úllits fyrir 
lækkandi kolaverð.

4. Er tekið eftir tillögum skóiastjóra.
VIII. 3. a. Launin eru handa 3 kennurum.

b. Liðurinn lækkar, vegna þess að gert er ráð fyrir 3 kennurum.
c. 1,—3. Þessir liðir eru settir sem næst tillögum skólastjóra. Liðurinn

til hita og Ijósa er þó færður talsvert niður eins og annarsstaðar.
IX. a ,—d. Þessir liðir eru óbreytlir. Iðnskólinn hjer hefir að sönnu farið fram 

á mikla hækkun, en eigi hefir virst fært að verða við þeirri beiðni.
X. a.—b. Liðirnir óbreyttir.

XI. 1. Laun forstöðumanns vfirsetukvennaskólans hafa verið óbreytt síðan 
fyrir striðið. Nú hefir hann farið fram á hækkun, og sýnist eigi fært 
að neita um það.

2. Þóknunin til yfirsetukvenna hefir aftur á móti verið hækkuð nýlega, 
og þvkir því eigi fært að gera það nú.

3. Tillögur landlæknis um þennan styrk hafa verið færðar lítid eitt niður, 
í von um, að 1922 þurfi námsmeyjarnar ekki alveg eins háan styrk og 
1920.

4. Liðurinn er tekinn eftir tillögum landlæknis.
XII. Aður en kvennaskólinn i Rvík byrjaði siðastliðið haust kom stjórnarncfnd 

skólans að máli við landsstjórnina og tjáði henni, að skólinn mundi ekki 
geta starfað með hinum veitta styrk. Stjórninni þótti ófært, að skólinn 
starfaði ekki, og bætti því við fjárveitinguna. Svipað mun sennilega verða 
1922, og er því stungið upp á mikilli hækkun til skólans, og þá mun hið 
sama verða að ganga yfir Blönduósskólann, enda eru þetta einu kvenna- 
skólarnir, sem styrktir eru hjer á landi.

XIII. 1. Þessi mikla fjárhæð er sem næst þvi, er ætla má, að gjalda þurfi til 
barnakennara 1922, samkvæmt hinum nýju barnakennaralögum. Ná- 
kvæmlega er ekki unt að reikna þetta, en miklu getur eigi munað. Árið 
1920 bar ríkissjóði þannig að greiða rúmlega 420000 kr. til kennara við 
fasta skóla, en þar við bætast kennarar i 170 fræðsluhjeruðum, og má 
búast við 500 600 kr. í hverju hjeraði. Aftur er búist við nokkru lægri
dýrtiðaruppbót 1922 en 1921.

2. Þessi liður er áætlaður eins og nú. Vitanlega þvrfti hann að vera hærri, 
en það þvkir ekki gerlegl vegna efnabagsins.

3. Liðurinn óbrevttur.
4 . - 6 .  Sömuleiðis.
7. Launin lögákveðin.



XIV. a. — c. Liðirnir óbreyttir.
XV. Óbreytt.

XVI. Þessi liður hefir ætið verið áætlaður all of lágt og er því stórum hækk- 
aður nú. Við skólann eru 2 kennarar, og laun þeirra nema samkvæmt 
launalögum kr. 7260 með uppbót, svo að það er ekki of í lagt að ætla 
freklega annað eins til annara gjalda, þvi frémur sem reynslan sýnir, að 
mjög fáir aðstandendur geta borgað með börnum sínum.

XVII. Liðurinn óbreyttur.
XVIII. a .—d. Þessir liðir eru óbreyttir að öðru leyti en því, að þóknunin til Páls 

Erlingssonar hefir verið hækkuð um 300 kr. og þóknunin til I. Guðbrands- 
dóttur lækkuð um 300 kr., þar sem hún hefir nú vel launaða stöðu bjá 
þvi opinbera sem barnakennari í Reykjavik, og ætti því að vilja gegna 
þessu starfi fyrir væga borgun.

XIX. Liðurinn óbreyttur.

Um 15. gr.
1. a. Launin tekin eftir launalögum.

b. Liðurinn óbreyttur.
c. Sömuleiðis.
d. Liðurinn er hækkaður um 2000 kr. Landsbókavörður hefir farið fram á 

miklu meiri hækkun en við þetta virðist verða að silja í þetta sinn.
e. Liðurinn óbreyttur.
f. Sömuleiðis.
g. Þessi liður er hækkaður úr 180 kr. eltir beiðni landsbókavarðar.
h. Liðurinn er óbreyttur.

2. a. Launin talin samkvæmt launalögum.
b.—d. Liðirnir óbreyttir.

3. a. Launin eru lögákveðin.
b. Aðstoðarfjeð er fært niður í 1200 vegna þess, að sá lími er slvttur, sem 

safnið skal vera opið. Er tíminn styttur eftir till. þjóðmenjavarðar.
c .—f. Liðirnir eru óbreytlir.

Feld hefir verið niður fjárveiting til að semja skýrslu um safnið, vegna 
þess að ætla má að fornmenjavörður hafi nægan tíma til þess og engi áslæða 
til að borga honum sjerstaklega fyrir þetta verk, þar sem hann er nú laun- 
aður eins og æðstu embæltismenn ríkisins.

Þá hefir og verið feld niður fjárveiting til Þingvalla, þvi að brevtingar 
þær geta vissulega beðið.

4. Liðurinn er óbrevltur.
5. Fjárveitingarnar til Landsbókasafnshússins hafa mörg undanfarin ár verið 

mikils til of lágar. Hiti og ljós kostaði um 23000 1919, svo að eigi er of í
lagt að áætla þennan lið 18000. Svipað er að segja uin b-liðinn, og er hann
því meira en tvöfaldaður.

6 . - 7 .  Liðirnir óbreyttir.
8. Þessi liður er færður niður í 2000 kr. eins og hann var áður, þvi að naum-

ast er rjelt að flýta prentun bóka eins og nú er.
9 .—11. Liðirnir óbreyltir.

12. Þessi liður er tvöfaldaður vegna þess, að Danir greiddu áður 800 kr. til



útgáfu safns ins ,  en sú greiðsla er nú fall in niður,  og er þá u m  tvent  að gera,  
að hæ k ka  s tyrkinn  sem því  svarar,  eða eiga á l iættu,  að útgáfan falli niður.  
Þótl i  ijetta ra að taka h inn  fvrri kost inn.

13.— 19. Liðirnir eru óbreyttir.
20. Styrkurinn til Sigfúsar Einarssonar er færður niður í 1200 kr., þar sem hann 

er nú kennari við barnaskóla Reykjavíkur með sæmilegum launum. Hins 
vegar er bætt við athugasemd, um að stjórninni verði heimilað að ráða hann 
í þjónustu þess opinbera með launum eins og kennarar mentaskólans hafa, 
með það fyrir augum, að hann kenni þá söng við mentaskólann, kennara- 
skólann og ef til vill víðar, þannig að límafjöldi hans verði þá eins og reglu- 
legra kennara.

21. Það þykir eigi fært eins og nú er háttað fjárhagnum að leggja meira fram 
til að vinna að orðabókinni en sem svarar sæmilegum launum eins manns, 
og er þá rjettast að hafa einn mann við starfið óskiftan. Einn þeirra sem að 
starfinu hefir unnið hefír nú og verið settur i embætti, svo að hann getur 
eigi starfað áfram að orðabókinni. Aftur á móti sýnist sjálfsagt að launa 
þessum eina manni til muna betur en núgildandi fjárlög gera ráð fyrir.

22.—23. Liðirnir eru óbreyttir.
24. Þessi liður er lækkaður um hélining með tilliti lil að dr. Helgi Jónsson er 

nú orðinn kennari við kennaraskólann og getur því eigi talist hafa svo mik- 
inn tima afgangs sem áður til umræddra rannsókna.

25. Liðurinn er óbreyttur.
26. Liðurinn er lækkaður úr 1800 kr. í 1200 kr.
27. Liðurinn er lækkaður úr 1200 kr. í 800 kr.
28. — 33. Liðirnir óbreyttir.
34. Þangað til sambandslögin öðluðust gildi, hvíldi ekki á oss önnur kvöð út af 

veðurskeytum og veðurathugunum en að senda veðurskeyti til Meteorologisk 
Institut. En eftir að ísland er viðurkent fullvalda ríki nægir þelta ekki, heldur 
verðum vjer að vinna úr hinum innlendu skeytum og þelta ej'kur mjög 
koslnaðinn. Forstöðumaður mælitækja og vogaráhaldaskrifstofunnar hefír og 
á hendi umsjón veðurathugananna gegn 1600 kr. þóknun á ári með uppbót 
eftir 33. gr. launalaganna. Auk þess hefir hann aðstoðarmann með 2600 kr. 
launum og samskonar uppbót og enn fremur 2 skrifstofumenn með samtals
6500 kr. launum. Kveðst hann alls ekki komast af með minna.
1. Til Iauna fara þvi með 120°/o u p p b ó t .........................................  kr.: 15740,00
2. Til veðursímskeyta, sem að vísu er ekki nema að litlu leyli

úlborgað f j e .................................................................................................. — 15000,00
3. Þóknun til veðurathugunarmanna úti um land .......................  — 4500,00
4. Ársskýrsla (sem hvert ríki verður að g e f a ) ................................  — 4000,00
5. Kostnaður við skrifstofu og áhöld:

a. Húsaleiga, Ijós, hiti .......................................  kr.: 2760,00
b. Viðhald áhalda ...............................................  — 1500,00
e. Ritföng, bækur og eftirlitsferðir......................  — 1500,00

------------------------ — 5760,00

kr.: 45000,00



Þessi áætlun er gerð í samráði við forstöðumanninn og telur liann ómögu- 
legt að komast af með niinna.

35. -3 9 .  Liðirnir óbreytlir.
40. Liðurinn er óbreyttur að öðru leyli en því að athugasemd er hnýtt við, sem 

virðist sjálfsögð.
41. Lögfræðingar og hagfræðingar hafa myndað með sjer fjelag, meðal annars í 

þeim tilgangi að gefa út tíinarit, en treystast eigi að gera það styrklaust svo 
dýr sem prentun er nú, og hafa þeir því farið fram á 1000 kr. styrk í þessu 
skyni. Með því að mikil nauðsyn er á riti sem þessu, liefir þótt rjelt að 
verða við þessari beiðni.

42. Húsið yfir listaverk Einars Jónssonar iná nú heita fullgert, en að sjálfsögðu 
þarf það viðhald, upphilun og lýsingu, og mun ekki veila af 8000 kr. í þessu 
skyni. Ekki er ætlast til að neitt af þessu fje renni til Einars Jónssonar, að 
öðru leyti en því, að hann hafi ókeypis húsnæði þar og sennilega ljós og 
hita. Hins vegar er ekki ólíklegt, að hann fái eitthvað af því fje, sem er 
ætlað listamönnum.

Um 16. gr.
1. Fjárveiling þessi er svipuð því sem hún er eftir gildandi fjárlögum, þegar

með er talin uppbót sú, er aukaþingið 1920 veitti. Forinaður fjel. hefir farið 
fram á nokkru hærri fjárhæð, en stjórnin hefir ekki sjeð sjer fært að stinga
upp á hærri fjárhæð en 200 þús. kr. og það þó þannig, að hin gamla fjár-
veiting til búnaðarfjelaga falii niður.

2. Liðurinn er óbreyttur, en alhugasemdinni vikið lítið eitt við.
3. Liðurinn svipaður og í gildandi fjárlögum að öðru leyti en því, að uppbót 

á launin er hjer talin með.
4. Liðurinn er óbreyltur nema að því leyti, að laun skógræktarstjóra og skógar- 

varða eru tekin eftir launalöguin með uppbót.
ó. Landmælingarnar eru ákaflega dýrar, en ekki þykir fært annað en halda 

þeim áfram.
6. Laun dýralækna eru lögákveðin og slyrknum til Hólmgeirs Jenssonar og til

dýralæknisnema er haldið eins og í gildandi fjárlögum.
7. Liðurinn er óbreyltur.
8. Það er gert ráð fyrir, að bráðlega  m u n i  fást m aður ,  er taki að sjer fors löðu

efnarannsóknars to funnar .  Eru laun h an s  h æ k k u ð  n o k k u ð  og aðrar fjárveit-  
ingar til ra nn sók na rs t o f unn ar  settar þannig ,  að  þær koini  sem næst  hiiiu 
sanna .  Þær eru nú alt o f  lágar.

9. Mjög víða á lan dinu  er að va k na  áhugi  fyrir raforkunotkun og víða konra 
beiðn ir  að um rannsóknir  í þe im e fnum.  Þ e n n a n  áhug a  er vert að styðja,  og  
er full á s l æ ð a  til að h ið  opinbera  taki þátt í kos tn að i  se m  af  s l í kum  rann-
só k n u m  leiðir.  Þ að  hefir því  þótt  full á stæða til að taka upp fjárveit ingu í
þe ssu  skyni ,  st jórninni  til umráða .

10. Liðurinn er óbreyttur.
11. Liðurinn er lögákveðiun.
12. Fjárveiting þessi er lækkuð um 10000 kr. vegna þess að fjelagið er losað við 

skylduna til að senda mann í fiskierindum til útlanda. Kostnaðurinn við 
þessa sendiför er vitaskuld meiri en mismuni þessum nemur, en á inóti



kemur það, að ekki er gert ráð fyrir, að dýrtíðaruppbót sje greidd eins og 
nú er ákveðið

13. Hjer er safnað saman í einn lið launum allra yfirmatsmanna eins og þau 
eru ákveðin í lögum. Laun ullarmatsmanna hetir þó orðið að tvöíalda, þar 
sem dýrtíðaruppbót er eigi ætluð þeim. Hið sama er um kjölmatsmenn.

Það hefir ekki þótt fært að ákveða ferðakostnað hverrar einstakrar leg- 
undar matsmanna fyrir sig og er því sett áællunarupphæð í einu lagi svo 
há, að hún væntanlega er nægileg.

14. Liður þessi er óbreyttur, að eins tekinn undan efnarannsóknarstofunni, þar 
sem búist er við að nýr maður taki við forstöðu hennar.

15. Upphæð liðsins óbreytt.
16. Liðurinn færður lítið eitt upp með hliðsjón af vaxandi starfi við skrásetning 

vörumerkja.
17.— 18. Óbreyttir liðir.
19. í Fornahvammi urðu áhúandaskifli síðastliðið vor, og er hinn nýi ábúandi 

ekki fáanlegur til að skuldbinda sig til að hýsa gesti eða selja þeim beina 
með minna en 1000 kr. styrk á ári.

20. Óbreyttur liður.
21. Ábúanda Bakkasels hefir áður verið veittur styrkur til gistihúshalds, en svo 

lagðist selið í eyði svo að styrkurinn fjell niður. Nú er þar komin bygð aftur 
og hefir ábúandinn farið fram á styrk til gistihúshalds þar. Með þvi að 
nauðsyn er á að ferðamenn geli átt kost á náttstað undir Öxnadalsheiði, er 
stungið upp á 1000 kr. fjárveitingu lil þessa.

22. Helgi H. Eiríksson hefir verið ráðinn í þjónuslu ríkissjóðs sem námufræð- 
ingur með launum sem aðstoðarveikfræðingur, alt að áskildu samþykki 
Aiþingis. Er gert ráð fyrir, að hann sjái um rekslur Helgustaðanámunnar og
selji silfurbergið. Líklegt þvkir að hann á þennan hátt endurgreiði ríkissjóði
laun sín, því að vitanlegt er, að ýmsir, sem námuna hafa leigt, liafa grætt á 
þvi, og nú er silfurbergsekla í heiminum, þar sem náman hefir ekki verið 
rekin í nokkur ár. Auk þessa á Helgi að gela haft á hendi ýmsar rarrnsóknir, 
sem að haldi inega koma.

23. Liðurinn hækkaður í 22000 kr., þar sem það hefur sýnl sig að 200 0 0  kr. 
er ekki nóg.

24. Liðurinn er lögákveðinn.
25. Launin eru lögákveðin. Ferðakostnaður áællaður eins og nú.
26. Reynslan hefir sýnt, að fjárveiting þessi hefir komið að hinuin bestu notum, 

en nauðsyn á nokkru framhaldi á verkinu, og eftir því sem hin svonefnda 
»Eyri« er lengd meira fram, eftir því gerir brim minni usla á lóðum kaup- 
túnsins og eftir því er kyrrara á höfninui.

27. Liðurinn er óbreyttur.
28. Það ber harla oft við, að islenskir sjómenn verða þurfandi eða að minsta 

kosti atvinnulausir erlendis og borgaði ríkissjóður Dana kostnað af heim- 
sending þeirra þangað til sambandslögin nýju komu í gildi, en síðan hefir 
þeim mest verið hjálpað með góðgerðasemi íslendinga í Kaupmannahöfn, 
þegar þeir hafa þurft á að halda. Venjulega þurfa þeir ekki nema litla bjálp 
og geta oft endurgreitt hana, en það er talin skylda hvers ríkis að veita slíka



hjálp. Fyrir þessar sakir er gert ráð fyrir 500 kr. fjárveitÍDgu í þessu skvni, 
en vitanlega er þetta að eins lausleg áætlun.

29. Laun húsagerðarmeislara eru ákveðin í launalögum.
30. Sigurður hrepp.stjóri Ólafsson á Hellulandi í Skagafirði hefir fyrir alllöngu 

fundið upp verkfæri, er hann kallar »rakslrarkonu«, en það er verkfæri, sein 
fest er við grasljá og rakar úr skáranum um leið og slegið er. Verkfæri þetta 
mun nú vera kunnugt orðið víðast um land og þykir gefast mjög vel og spara 
mikla vinnu, einkum á blautri jörð og sljettri. Maður þessi, sem er annars 
alkunnur hugvitsmaður, hefir ekki fengið neina opinbera viðurkenningu fyrir 
þessa uppfundningu að því undanskildu, að sýslunefnd Skagafjarðarsýslu 
mun fyrir löngu hafa veitt honum örlitla upphæð í viðurkenningarskyni. Það
þjrkir því vel til fallið, að ríkið sýni einnig nokkra viðurkenningu.

Um 17. gr.
Fjárveitingin er hækkuð úr 3100 kr. í 4000 kr., en vitaskuld er að eins 

um áætlun að ræða.

Um 18. gr.
Skrá fylgir um eftirlaun þau, er ræðir um i I, a,—d.
Að öðru leyti skal þess getið um gr. þessa, að stjórnin hefir bætt við 

þeim, er hjer segir:
1. Sigurði Jónssyni fyrv. ráðherra með 3000 kr.
2. Stefáni M. Jónssyni presti frá Auðkúlu með kr. 325,00. Hann heíir sagt af sjer frá 

fardögum 1921 og er orðinn farinn að heilsu og efnalilill. Hin lögmæltu ettir- 
laun hans eru kr. 675,00, enda hefir hann verið mjög lengi prestur. Þessar 
kr. 325,00 eru því hugsaðar sein viðbót við hin iögmæltu eftirlaun, og þykir 
hann vel að henni kominn, með tilliti til, að hann hefir bælt ábýlisjörð sína
mikið og hefir nýlega bygt vandað íbúðarhús úr steini á jörðinni og lagt í
það mikið fje, sem hann nú tapar og verður eign hins opinbera.

3. Biskup hefir farið þess á leit, að ekkju Böðvars prests Eyjólfssonar í Árnesi 
verði veitt nokkur eftirlaun Stjórninni hefir þótt rjett að verða við þessu. 
Hún heitir Steinunn Pjetursdóttir.

4. Ekkju Matthíasar Jochumssonar eru ætlaðar 1200 kr., með hliðsjón af, að 
það eru hæstu ekkjueftirlaun, samkvæmt þeim lögum, sem hjer hafa gilt i 
því efni. Þykir skylt að sýna ekkju skáldsins þessa viðurkenningu.

Um 19. gr.
Til óvissra gjalda hefir ætíð verið áætlað alt of lítið, og er því stungið 

upp á, að þessi fjárveiting sje færð úr 20000 kr. í 100000 kr.

Um 20. gr.
Gefur ekki tilefni til athugasemda.

Um 21. gr.
Það er gert ráð fyrir, að vextir af viðlagasjóðslánum verði fvrst um sinn 

6° o, og hefir sú regla þegar verið tekin upp.
Að öðru leyli er ekki ástæða til að fjölyrða um greinina.



Um 2 2 . - 2 3 .  gr. 
Gefa ekki tilefni til athugasemda.

S kr á
yí'ir lögmælt eftirlaun til embættismanna og embættismannaekkna 

og barna í árslok 1920.

A. Embæltismenn: kr. kr.

1. Franz Siemsen, sýslumaður í Gullbr. og Kjósarsýslu
(konungsúrskurður ls/« 1899)................................................. 1601,40

2. Júlíus Halldórsson, hjeraðslæknir í Hlönduósbjeraði
(konungsúrskurður 19 4 1906)................................................. 1133,33 j

3. Einar Benediktsson, sýslumaður í Rangárvallasýslu
(konungsúrskurður 9 4 1 9 0 7 ) ................................................. 641,91

4. Halldór Briem, kennari við gagnfræðaskólann á Ak-
u r e y r i .............................................................................................. 1440,00

5. Marínó Hafstein, sýslumaður í Strandasýslu (kon-
ungsúrskurður s ° / n  1908).......................................................... 1008,00

6. Helgi Guðmundsson, hjeraðslæknir í Siglufjarðarhjer-
aði (konungsúrskurður 1 / n  1 9 1 0 ) ....................................... 1000,00

7. Axel Valdemar Tulinius, sýslumaður í Suður-Múla-
sýslu (konungsúrskurður V'- 1 9 1 1 ) ..................................... 1876,62

8 . Eiríkur Briem, 1. kennari við prestaskólann (konungs- I
úrskurður 30/ i o  1 9 1 1 ) ................................................................. 1737,78 :

9. Ásgeir Blöndal, hjeraðslæknir í Eyrarbakkahjeraði
(konungsúrskurður 26 5 1914)........................................ — 1000,00

10. Bjarni Jensson, hjeraðslæknir í Síðuhjeraði (konungs-
úrskurður 17 2 1914) ................................................................... 1000,00 1

1 1 . Hannes Hafstein, ráðherra (konungsúrskurður 21 7 [

1914 ........................................................................................... . 5333,33
12. Sigurður Þórðarson, sýslumaður i Mýra- og Borgar-

fjarðarsýslu (konungsúrskurður \  10 1 9 1 4 ) ..................... 2276 70
13. Björn G. Blöndal, hjeraðslæknir í Miðfjarðarhjeraði

(konungsúrskurður ís/i 1915) ................................................. 875,00
14. Sigurður Ólafsson, sýslumaður í Árnessýslu (konungs-

úrskurður 30h  1 9 1 5 ) ................................................................... 2571,35
15. Klemens Jónssou, landritari (konungsúrskurður 4/i

1917) .............................................................................................. 4000,00
16. Davið Scheving, hjeraðslæknir i ísafjarðarhjeraði

(konungsúrskurður */« 1 9 1 4 ) ................................................. 1266,67
- - 28762,09

Flyt ... ............ 28762.09



3.

4. 

ö. 

6.

7.

8. 

9.

10.

11 .

12.

13.

Flutt ...
B. Fmbættismannaekkjur og börn:

Camilla Tómasson, ekkja Þórðar Tómassonar hjer-
aðslæknis, frá Vj2 1873 ..........................................................
Krisljana Hafstein, ekkja Bjelurs Hafsteins amtmanns,
frá V '  1 8 7 5 ...........................................................................................
Elinborg Thorberg, ekkja Bergs Thorbergs lands-
höfðingja, frá ( 2  1880 ..........................................................
Kristín Skúladóttir, ekkja Boga Pjeturssonar hjeraðs-
læknis, frá 1890
Caroline Rósa Jónassen, ekkja E. Th. Jónassen amt-
manns, frá 1 /10 1891 ...................................................................
Ragnheiður Guðjóhnsen, ekkja Elinars Guðjóhnsen 
hjeraðslæknis í 13. læknishjeraði, frá V» 1891 ... .
Asta Hallgrímssop, ekkja Tómasar Hallgrímssonar
læknaskólakennara, frá l / 1 1894 .......................................
Þórhildur Tómasdóttir, ekkja eftir Helga Hálfdánar-
son forstöðumann prestaskólans, frá *,2 1894 ............
Ingunn Halldórsdóltir, ekkja H. E. Johnsen sýslu-
manns í Rangárvullasj'slu, frá 1 5 1894 ...........................
Ingibjörg Jensdótlir, ekkja Hjörts Jónssonar hjeraðs-
læknis í 4. læknishjeraði frá Vs 1894 ............  ...........
Þuríður Johnsen, ekkja Jóns Johnsen sýslumanns í
Suður-Múlasýslu frá ‘/n  1895................................................
Elísabet Itagnhildur Jónsdóltir, ekkja Olafs Sigvalda-
sonar, frá */« 1896 ...................................................................
Alfheiður Helga Briem, ekkja Páls Briem amtmanns,
frá 1905

Sainkvæmt konungsúrskurði 2 1  3 1905, 
handa dóttur hennar t*órdísi til fullra 18 
ára, f. 1 4 1904 .................................................

kr. 625,00

100,00

14. Margrjet Magnúsdóttir, ekkja Ólafs Guðmundssonar 
hjeraðslæknis, frá ’/i 1906 .................................................

15. Guðrún B. Gísladóttir, ekkja Jóns Sigurðssonar lijer- 
aðslæknis .....................................................................................

l(j. Lára Malviua Seheving, ekkja Guðmundar Seheving 
hjeraðslæknis, frá 1 2 1909 .................................................

17. Eline Marine Bolelle Sveinsson, ekkja Hallgríms 
Sveinssonar biskups, frá 1 1 1910  ....................................

18. Ingibjörg Sigurðardóllir, ekkja Jóns Jónssonar hjer- 
aðslæknis I Hróarstunguhjeraði, frá 1 » 1910 kr. 150,00

Flyt .. kr. 150,00

Flyt ...

197.00

529.16

919.17

187.50

750.00

187.50 

350,09

575.00 

412,59

305.00 

430,80

187.50 |

725.00

187.50 

189,37 :

187.50

875.00 ;

7195,68

kr.
28762,09

28762,09



Flult ... 
Flutt ... kr. 150,00 

Samkvæmt konungsúrskurði */♦ 1911, 
handa börnum hennar, þar til þau eru 
fullra 16 ára:

1. Ragnhildi f. u h  1907 ..................  . .. — 80,00
2. Jóni Baldri f. 15 6 1909 .....................  — 80,00

19. Þóra Gísladóttir, ekkja Sigurðar Pálssonar hjeraðs- 
læknis i Sauðárkrókshjeraði, frá Vn 1910 kr. 212,50 

Samkvæmt konungsúrskurði 21 3 1911, 
handa syni hennar, þar til hann er fullra 
16 ára:

Páli f. S 6 , s 1905   — 80,00

20. þórunn Jónassen, ekkja dr. J. Jónassen landlæknis, 
frá ’/is 1910 ............................................................................

21. Elísabet Sveinsdóttir, ekkja Björns Jónssonar ráð- 
herra, frá 1 9 1 2 ...................................................................

22. Oliva Maria Guðmundsson, ekkja Guðlaugs Guð- 
mundssonar sýslumanns, frá h'*. 1 9 1 3 ..............................

23. Johanne Margrelhe Havsteen, ekkja Júlíusar amt- 
manns Havsteen, frá 1/fi 1915.................................................

24. Sigríður Hjaltadóttir, ekkja Jóns Jenssonar yfirdóm- 
ara, frá 1 h  1915 ...........................................................................

25. Theódóra Thoroddsen, ekkja Skúla Thoroddsen sýslu-
manns, frá XU 1916 kr. 535,17

Samkvæmt konungsúrskurði 3 * 1916, 
handa börnum hennar, þar til þau eru 
fullra 18 ára:

1. Sverri f. lb/r 1904 .............................  — 100,00
2. Maríu Kristinu f. 12/'« 19ð6 ............  — 100,00

26. Klin, ekkja Magnúsar landshöfðingja Stephensen, frá 
1 5 1917 ...........................................................................................

27. Sofia Johnsen, ekkja fyrv. hjeraðslæknis Þorgríms 
Johnsen, frá 1 s 1917..................................................................

28. Fórunn Stefánsdóttir, ekkja fyrv. kennara sr. Jónasar 
Jónassonar, frá 1' io  1 9 1 7 ........................................................

29. Guðný Bjarnarson, ekkja fyrv. sýslumanns Björns 
Bjarnarson, frá xh  1919   kr. 350,00

Samkvæmt konungsúrskurði ,J/a 191!),
Flyt ... kr. 350,00

kr.
7195,68

310,00

292,50

539,17

600,00

560,83

750.00

500.00

735,17 

1200,00 

321,53 

200,00

kr.
28762,09

Flyt 13204,88 j  28762,09



1 IM . -Bgl
kr. kr.

Fiult ... 13204,88 28762,09
Flutt ... kr. 350,00

handa börnum hennar, þar til þau eru
fullra 18 ára:

1. Stefáni f. 11/7 1904 ..............................  — 100,00
2. Dagtnar Camillu Þorbjörgu f. 21/- •

1905 ..........................................................  — 100,00
550,00

30. Ragnheiður Vigfúsdóltir, ekkja Sig. Sigurðssonar hjer-
aðslæknis í Dalahjeraði .......................................................... 187,50

31. Vigdis G. Blöndal, ekkja Jóns Blöndals, hjeraðslæknis
í Borgarfjarðarbjeraði .......................................................... 187,50

32. Ingileif S. Aðils, ekkja Jóns Jónssonar Aðils pró
fessors, frá V3 1920 ........................................ kr. 340,00

Samkvæmt konungsúrskurði 12 11 1920,
handa 3 börnum hennar, þar til þau eru
fuilra 16 ára:

1. Þórunni f. 99. sept. 1905 ...................  — 100,00
2. Þorvaldi f. 20. mars 1907 ..................  — 100,00
3. Jóni Þórði f. 15. jan. 1913 ............  — 100,00

640,00
33. Sigríður Pálsson, ekkja Pálrna Pálssonar yfirkennara. 360,00

15129,88

C. Uppgjafaprestar:
1. Stefán Stephensen, prestur að Mosfelli, frá fardögum

1900 .............................................................................................. 208,65
2. Tómas Björnsson, prestur að Barði, frá fardögum

1902 .............................................................................................. 405,28
3. Jón Magnússon, prestur að Ríp, frá fardögum 1904... 230,00
4. Páll Sivertsen, preslur að Stað í Aðalvík, frá fardög-

um 1906 ..................................................................................... 477,73
------------- 1321,66

D. Prestsekkjur:
1. Anna í Kristjánsdóttir frá Póroddsstað.............................. 100.00
2. Asta Þórarinsdóttir frá Grenjaðarstað .............................. 170.00
3. Ástríður Petersen frá Svalbarði ........................................ 100,00
4. Bergtjót Blöndal frá Hvammi í Skagafirð i ..................... 100,00
5. Björg Einarsdóttir frá Undirfelli ........................................ 100,00
6. Camilla S. Briem frá H r u n a ................................................. 129.43
7. Elín Scheving frá V o g s ó s u m ................................................. 100,00
8. Guðríður Pjetursdóttir frá H ö f ð a ........................................ 114,63

Flyt ... 914,06 45213,63



kr. kr.
Flutt ... 914,06 45213,63

9. Guðrún J. Jóhannesdóltir frá B ergsstóðum .................... 107,54
10. Guðrún Jónsdóltir frá Kolfreyjuslað ............................... 183,78
11. Guðrún Pjelursdóttir frá G ö rð u m ........................................ 314,81•
12. Guðrún Torfadóltir frá Hólmuni ........................................ 134,40 j
13. Halldóra Vigfúsdóttir frá Breiðabólslað.............................. 158,95 :
14. Hansina Þorgiímsdóttir frá Þingeyrum.............................. 31,81 j
15. Helga Kelilsdótlir frá Grindavík ........................................ 100.00 :
16. Ingunn Loftsdótlir frá Desjarmýri............  .................... 101,55 j
17. Jóhanna S. Jónsdóttir frá V i ð v í k ........................................ 150,00 1
18. Kristín Sveinbjarnardóttir frá Holti .............................. 181,40
19. Kristín Thorlacius frá Saurbæ í Eyjafirði ..................... 136,39 j
20. Lilja Ólafsdóttir frá Breiðabólstað........................................ 118,43
21. Margrjet Erlendsdóttir frá Stafafelli .............................. 117,25 j
22. Margrjet Þórðardótlir frá Gaulveriabæ.............................. 139.86
23. Metta Einarsdóttir frá Stafafelli ........................................ 117,25 |
24. Ragnheiður Jónsdóttir frá Vestmannaeyjum..................... 149,20 !
25. Ragnheiður H. Magnúsdóttir frá Stað í Steingrímsfirði 131,36
26. Ragnheiður Pálsdóttir frá Tjörn á Vatnsnesi ............ 118,60
27, Ragnhildur Gísladótlir frá E yv indarhólum ..................... 101,81
28. Ragnhildur Metúsalemsdóttir frá Hjaltastað..................... 23,43 :
29. Sesselja Þórðardótlir frá Skinnastað .............................. 127,73 ;
30. Sigríður Jónasdóttir frá Melstað ........................................ 188,06 |
31. Sigriður Metúsalemsdóttir frá Staðarbakka..................... 131,26 ;
32. Steinunn Eiríksdótlir frá Þingmúla .............................. 100,00 !
33. Vigdís Einarsdótlir frá G runnavík ...................................... 104,16
34. Þórey Bjarnadóltir Kolbeins frá Staðarbakka ............ 115,53
35. Þórunn S. Pjelursdóttir frá Eydölum .............................. 204,48
36. Þuríður Kjartansdóttir frá Hofi í Vopnafirði ............ 297,30

------------ 4800,40

Samtals ... ........... 50014,03


