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nm frv. til fjárlaga fyrir árið 1923.

F rá  fjárveitinganefnd.

Fjárv.nefndin sendir nú  frá sjer frum varp til fjárlaga fyrir árið 1923 til 
háttv. deildar, ásam t breytingartillögum sínum  og athugasem dum . Nefndin hefir 
haldið 28 fundi og haft til meðferðar og yfirlestrar 160 skjöl, mörg þeirra um - 
fangsmikil. Allmörgum fundum  hefir h ún  orðið að verja til viðtals við ríkis- 
stjórnina, nokkra  starfsmenn rikisins og aðra fleiri, u lan þings og innan, er upp- 
lýsingar þurftu að gefa eða erindi þurftu  að flytja. — Fjárveitinganefndinni hefir 
aldrei fyr verið fengið í hendur jafnörðugt viðfangsefni, eða ef til vill rjettara sagt 
jafnóvinnandi verk og i þetta sinn, þar sem þjóð og þing yfirleitt hefír krafist þess, 
að h ún  skilaði frum varp inu  frá sjer tekjuhallalausu, enda er það í fullu sam -



ræmi við vilja flestra nefndarm anna, Þessu m ark i var nú því erfiðara að ná 
sem stjórnin hafði skilað frum varp inu  með um 200000 kr. tekjuhalla. Munu þó 
engir mæia, aö h ú n  haíi sýnt örlæti þar. Upphæðir þær, sem gjaldarýrnunin  
helst gæti komið n iður á og venjulegt er að menn fyrst höggvi skarð  í, sem sje 
verklegar fram kvæm dir, eru í frum varpinu mjög litlar og á surnum sviðum alls 
engar. P a r  að auki er mikið af þeim endurveitingar, þ. e. fram kvæm dir, sem 
fjárveitingarvaidið hefir á r  eftir ár einsett sjer að vinna, en jafnótt orðið að 
fresta. Á þessu m á sjá, að erfitt er þar um vik og sam viskusök að halda  ár 
eftir á r  niðri fram kvæ m dum  þeim, er beinlínis eða óbeiniínis styðja og efla at- 
vinnuvegi vora, og þá ekki síst á þessum tímum , þegar höfuðáhersluna verður 
að leggja á framleiðsiuna. Þ rá tt  fyrir þetla hefir meiri hluti nefndarinnar fundið 
sig knúðan  til þess að leggja til, að nok k u r  hluti af þessum  fram kvæ m dum  yrði 
látinn falla niður.

þ á  ber einnig á það að iita, að flestar að ra r  upphæ ðir  í fjáriögunum, er 
nokkuð m u n ar  um, eru að meira eða m inna leyti lögbundnar,  og þeim þvi ekki 
un t að breyta með fjárlagaákvæðum einum, heldur þurfa aðrar lagabreytingar 
þar til að koma. Eins og kunnugt er, hefir nefndin gert eina tilraun til Iaga- 
breytingar og sent háttvirtri deild frum varp eitt, er til sp arn að ar  mátti  horfa. Af 
því, sem hjer er sagt, og af viðlökum þeim, sem frumvarp þetta hefir fengið, má 
nokkuð sjá, hversu óvinnandi verk það er að jafna að fuliu halla fjárlagafrum- 
varpsins, ekki síst, ef ekki m á vænta eindregnara stuðnings háttv. deiidar en 
enn þá er raun  á orðin.

Samt sem áður er það víst, að nefndin þykist vilja reyna nú sem fyr að 
halda gjöldunum sem mest i skefjum og reyna eftir megni að láta tekjuhaliann 
verða sem allra minstan, jafnvel þótt það m uni kom a víða h ar t  n iður og ýmsa 
undan  að svíða.

Um fjárhagsástand ríkissjóðs þykist nefndin ekki þurfa að skrifa, heldur 
má vísa í ræðu fjárm álaráðherrans  við fyrstu um ræ ðu  þessa frumvarps. Að eins 
viil nefndin taka það fram, að henni finst ástandið að vísu allalvarlegt, en þó 
hvergi svo í örþrot komið sem ýmsir af þ ingm önnum  hafa látið á sjer skilja, 
enda telur nefndin það geta orðið oss til mikils tjóns, ef ú t  um heim inn bærust 
öll þau örvæntingaróp, sem oft og einatt heyrast i þ ingsalnum.

I.

Sú nýlunda b ar  við við fyrstu um ræ ðu  þessa máls, að til þessarar nefndar 
var einnig vísað tekjubálki fjáriagafrutnvarpsins. E r þelta áreiðaniega góð nýbreytni, 
enda á han a  bent á síðasta þingi af fram sögumanni nefndarinnar og öðrum  þing- 
m önnum . A nnars getur nefndin ekki farið mörgum  orðum  um  tekjuhliðina, enda 
gerir hún  ekki við h an a  m iklar breytingartiliögur. Teiur h ún  þó rjett að lagfæra 
nokkra  iiðí eftir þeim uppiýsingum, sem h ún  hefir fyrir hendi.

Erfðafjárskattinn Viil nefndin hæ kka um  25 þúsundir, og m un  það ekki 
þykja óvarlegt, þegar þess er gætt, að þessi tekjuliður varð rú m ar  70 þús. kr. 
síðastliðið ár.

Aftur á móti vill nefndin lækka tóbaksloilinn um  100 þús. k rónur. Þessi 
liður varð tæ p ar 400 þúsund ir  árið 1921, og þótt toilurinn sje n ú  nokkuð  hærri



en þá var, þá telur nefndin mjög ólíklegt, að tek jurnar af honum  hækki að sam a 
skapi; þykist h ún  þvert á móti sanntæ rð  um  það, að innflutningur tóbaks verði 
talsvert m inni en þá var.

Vörutollinn vill nefndin einnig lækka, og það um 200 þús. kr. Að visu 
nam  þessi tekjuliður siðaslliðið ár hált  á 1300. þús. króna, en vegna hins inikla 
sparnaðaráhuga, sem nú heflr gripið allan þorra m anna, svo að jafnvel hafa 
m yndast sam tök um að kaupa  sem m inst af útlendri vöru, þá þykist nefndin 
sannfærð um, að innflulningur verði m un  minni en síðastliðið ár, og væri því 
óvarlegt að áætla vörutollinn meira en 1 miljón.

Pósttekjur vill nefndin aftur á móti hækka. Þessar tekjur u rðu  árið 1921 
rúm ar 430 þús. kr., og getur nefndin enga ástæðu sjeð til þess, að þessar tekjur 
verði minni næsta ár, ef söm u töxtum verður haldið, er nú  gilda.

Sím atekjurnar vill nefndin einnig hækka, af svipaðri ástæðu, og telur 
ekki óvarlega farið. Þ æ r u rðu  árið sem leið 1100 þúsundir.

II.

Nú skal vikja að gjaldahlið frum varpsins  og breytingum þeim og athuga- 
semdum, sem nefndin vill við hana  gera.

10. gr.
Nefndinni þótti nokkuð há  sú upphæð, er fer til launa s tarfsm anna 

stjórnarráðsins. Leitaði hún þvi upplýsinga um þetta og átti tal um það við 
fráfarandi stjórn. Spurðist h ún  fyrir um það, hvort ekki m undi un t að fækka 
starfsm önnum  og iengja skrifstofutímann. Stjórnin taldi ekki unt að fækka starfs- 
m önnunum , en áleit, að vel mætti takast að lengja skrifstofutimann um eina 
k lukkustund  á dag. Mundi sú ráðbreytni geta haft þau  áhrif, að ekki m undi 
þurfa eins fljótt að fjölga s tarfsm önnunum  eins og anna rs  mætti búas t  við, vegna 
sivaxandi starfa stjórnarráðsins. Væntir nefndin þess, að þetta ráð verði upp tekið.

Sam kvæm t frum varpinu  er hverjum  nefndarm anni í Sambandslaganefnd- 
inni ætlaðar 2000 k rónur á ári. Nefndinni þótti þetta nokkuð hátt  fyrir ekki 
meira starf, og leitaði þvi upplýsinga hjá stjórn og nefndarm önnum  sjálfum, um 
það hvernig upphæð þessi væri til orðin og ákveðin. Kom það þá i ljós, að sam - 
bandslaganefndarm enn skoðuðu þessa upphæ ð sam ningsbundna og töldu ekki 
unt að breyta henni á þessu nefndarkjörtimabili. Margir fjárveitinganefndar- 
m anna  líta sam t sem áður svo á, að þelta geli orkað tvimælis, þ a r  sem svo 
er fyrir mælt, að Qárveitingavaldið ákveði þóknun  til þessara m anna, en óvíst, 
hvort það geti talist rjett, að sam þykki þess hafi n o kkurn  tím a verið leitað. 
Nefndin vill því láta skeika að sköpuðu um þetta atriði og færir þóknun  til hvers 
nefndarm anns n iður í 500 kr. á ári.

11. gr. A.
Nefndin vill lækka skrifstofukostnað sýslum anna og bæjarfógeta utan 

Reykjavikur um  10 þús. kr. P rá tt  fyrir það, þótt stjórnin hafi gert ráð fyrir 
talsverðri lækkun á þessum lið, þá  virðist nefndinni, eftir skrá þeirri, er hún  hefir 
fengið frá s tjórnarráðinu, liðnr þessi enn óþarflega h á r  og hyggur, að engin vand-



kvæði m uni verða á því að lækka enn þær upphæðir, er til h inna  einstöku 
sýslum anna eiga að fara. E nda  m á  sjálfsagt líta svo á, að h já  sum um  sýslu- 
m önnum  geti um  mjög lítinn annan  skrifstofukostnað verið að ræða en kostnað- 
inn  við þingaferðir. Jafnfram t vill nefndin beina því til s tjó rnarinnar,  að gæta 
h in n a r  ítrustu  sparsemi við ú th lu tun  þessa fjár, því að ekki er óhugsandi, að hún 
geti kom ist að þeirri niðurstöðu, að nefndin hafi ofriflega áætlað.

B.
U pphæðina til yfirskattanefnda og fyrir skattvirðingar, sem er áætlunar- 

upphæð, vill nefndin hæ kka að mun. Upphæð sú, er i stjörnarfrv. stendur, getur 
ekki komið til nokkura  mála, þar sem nokkurn  veginn er víst, að í Reykjavik 
einni muni þetta kosta að m insta kosti 12000 kr.

12. gr.
Skrifstofukostnað landiæknis vill nefndin lækka og telur líklegt, að hann  

m uni kom ast af með þessa upphæð, þar eð gera m á ráð fyrir, að alt fari lækk- 
andi, er að þessu lýlur.

Útsveitarmenn á Fljótsdalsbjeraði bera sig illa vegna læknisleysis. Hafa 
þeir hvað eftir annað gert t ilraun til að fá m yndað þ ar  nýtt læknisbjerað, en 
enn þá ekki fengið því framgengt á Alþingi. Nú vilja þeir sjálfir gera tilraun til 
þess að ráða til sín lækni, án þess að em bættislæknir verði, en telja sig ekki 
þess um kom na að iauna honum  að fullu úr  eigin vasa. F ara  þeir þvi fram á, 
að mega nota styrk þann, er þeim hefir verið æ tlaður tii læknisvitjunar, upp í 
iaun væntanlegs læknis, og auk  þess að fá viðbótarstyrk, er að eins komi til út- 
borgunar, ef læknir fæst. Nefndin vill verða við hvorum  tveggja þessum tilmælum, 
enda þólt h ú n  teiji vafasamt, hvort það muni að haldi koma, vegna læknafæðar- 
innar hjer á landi.

Styrkinn til augnlæknisins i Reykjavík vill nefndin færa n iður og gera 
jafnan styrknum  til h inna  annara  sjerfræðinga, er kenna við háskó iann  og 
fjáriagastyrks njóta. En  þ ar  eð styrkurinn  til þessa læknis hefir í raun  og 
veru verið bundinn  því skilyrði, að h an n  ferðaðist umhverfis landið á ári hverju, 
og hefir rneðal anna rs  fyrir þá sök verið hærri en h inna, þá vill nefndin taka 
þá kvöð af honum  um  leið og h ú n  færir s tyrkinn niður, og fellur þá að sjálf- 
sögðu einnig n iður upphæ ð sú, er honum  er ætluð til ferðakostnaðar.

Athugasemdin um eftirlaun læknisins á Vífilsstöðum álítur nefndin að ekki 
eigi heima í fjárlögum, og vill því fella hana  niður. E n  ekki ber þó að skiija 
þessa tillögu þannig, að nefndin vilji leggja dóm á skoðun þá um rjettar- 
kröfu læknisins til eflirlauna frá ríkinu, er s tjóm in  telur h an n  eiga sam kvæm t 
sam ningum .

Athugasemdina við rekstrarstyrkinn til s júkrahúsa  vill nefndin láta halda 
sjer eins og i núgildandi fjárlögum, og verður þá fjárhæð sú, er þar um ræðir, 
um leið áæ tlunarupphæ ð.

Byggingarstyrkinn til s júkrahúsa  vill nefndin láta fella. Að vísu er henni 
kunnugt, að á mörgum stöðum er nauðsynlegt i mjög náinni framtíð að reisa 
s júkrahús  og læknisbúslaði með sjúkraskýlum , sem rík inu m u n  skylt að styrkja 
á sínum  tíma. En samt sem áður vill nefndin, að s ty rkurinn  falli n iður á þessu



ári, til þess að vara menn við að ráðast i dýra húsagerð á þessum tímum. Enda 
mundi upphæð sú, er i frv. stendur, ná mjög skamt, ef á annað  borð væri af 
stað farið.

Hin nýbyrjaða berklavarnarstarfsem i fjelagsins »Liknar« virðist, eftir 
skýrslum, er fyrir liggja, hafa komið að mjög m iklum  notum  og fyllilega uppfylt 
vonir þær, er menn höfðu gert sjer til hennar.  Vísast um þetta efni til skýrslu 
þeirrar og reiknings, er fyrir Alþingi liggja. Álítur nefndin þvi sjálfsagt að láta 
fjelagið ha lda  h inum  sam a styrk og í núgildandi fjárlögum, svo að í engu heft- 
ist starfsemi þess, ekki síst þar eð svo mikið fje kem ur annarss taðar frá, bæði 
frá bæjarsjóði Reykjavíkur og einstökum m önnum .

Vegna sífeldrar eklu á lærðum  b júk runarkonum  hjer á landi, hefir það 
undanfarin  ár þótt sjálfsagt að styrkja efnilegar s tú lkur til þessa nám s í útlönd- 
um. þessum  sið vill nefndin halda, og mælir þvi með einum þess h á t ta r  styrk.

Gísli Sigurðsson í Krossgerði á Berufjarðarströnd sækir um utanfarar- 
styrk i því skyni að fá sm iðaðar um búðir, er að nokkru  geti bætt honum  lam- 
an ir þær í útlimum, er h ann  fekk upp úr veikindum  fyrir 17 árum.

Nefndin vill g jarnan sýna viðleitni að hjálpa þessum m anni. En  þ ar  sem 
Alþingi hefir þegar styrkt m ann  til að iæra um búðagerð í ú tlöndum, og h ann  
m un innan  skam m s taka til starfa, þá álítur nefndin óþarfa fyrir m anninn  að 
fara utan og rjettara fyrir h ann  að bíða, uns h ann  getur fengið u m b ú ð irn a r  hjer. 
Nú m unu um búð irnar  sam t sem áður verða honum  dýrar, og vill þvi nefndin 
veila honum  nokkra hjálp til þeirra kaupa.

13. gr.
Meiri hluti nefndarinnar telur ekki nægilegan jöfnuð kom ast á tekjur og 

gjöld fjárlaganna ineð þeim öðrum  tillögum, sem fjárveitinganefndin hefir leyft 
sjer að gera, og hefir því að síðustu tekið það upp sem hvert annað  örþrifaráð 
að leggja til, að engir s ím ar verði lagðir á árinu. Að vísu er honum  það ljóst, að 
þetta m uni geta komið sjer mjög illa, en m etur hins vegar meira að skila fjár- 
lögum sem næst tek juhallalausum  en hag einstakra hjeraða.

13. gr. E.
í fjárlögum ársins 1920 var veitt fje til að reisa H vanneyjarvitann, ásamt 

öðrum  Austfjarðavitum. Eins og kunnugt er, þá fórust þessar vitabyggingar fyrir 
á því fjárhagstlmabili, og var fjeð endurveitt til þeirra á siðasta þingi, allra nema 
Hvanneyjarvitans. Vitamálastjóri bjóst ekki við, að þess yrði þörf, af því að 
hann  mundi geta nolað fyrra árs fjárveitingu. E n  nú hefir svo farið, að fjeð varð 
ekki notað, en vitann á að reisa á kom andi sum ri; þa rf  því að endurveita þetta
fje. Nú er að vísu ekki hægt að veita fje þetta i fjáraukalögum, eins og helst
þyrfti, en Fiskifjelagið ætlar að h laupa þar undir  bagga og lána i bráðina 
þossa upphæð. Samt sem áður vill nefndin ekki hæ kka fjárveitinguna til vitanna
yfirleitt, og hefir því leyft sjer að draga ja fnháa  upphæ ð af l iðnum  til sjómerkja,
og gerir ráð fyrir, að það m uni ekki valda neinu tjóni.

14. gr.
Nefndin leggur sjerstaka áherslu á þessa grein, sakir þess, að hjer eru 

fjárveitingarnar til flestra þeirra mentastofnana, sem landi og þjóð eru meiri nauð-



syn en flest annað  og alþjóð m an n a  ann  mest. H ún  hefir því viða gengið feti
fram ar en stjórnin gerði í frv. sinu — og dregið ú r  að eins þar, er hún  taldi til
um bóta, en eigi til skem dar m entun og menning þjóðarinnar. Viðbætur nefndar- 
innar  nem a sam tals rúmlega 49000 kr., en sparnaðartillögur henna r  ncma hjer 
um bil 302700 kr. Hefir greinin því grætt eitthvað 253500 kr. á meðférð nefnd-
ar innar,  ef tillögur henna r  ganga fram.

Nefndinni þykir hlýða að gera nokkra  grein fyrir einstökum lillögum.
Það varð n íðurstaða í nefndinni að leggja til að lækka skrifslofufje bisk- 

ups um  2000 kr., og er það  að nokkru  leyti í sam ræ m i við tillögur hennar um 
skrifstofufje landlæknis.

Margar beiðnir hafa borist um slyrk lil að húsa prestssetur, og þótti 
nefndinni nauðsyn til bera að verða vel við nauðsyn  þessara m anna. Hitt þótti 
henni ekki fært, að veita svo mikið, að allir væru bæ nheyrð ir  á einu ári. Hún 
tók því það ráð að veita nokkra  fúlgu til þessa, og ætlar k irk jum álastjórninni að 
sjá, h v ar  bráðust er þörfin. Æ tti slík fjárveiting ætíð að s tanda i fjárlögum, og 
m undi þá ganga fram verkið á fám árum , svo að hver prestur hefði sæmilega 
húsaðan  bæ.

Pá leggur nefndin til, að dy ravörður  i lærða skólanum  fái fje til ræsting- 
ar. Siðasta þing hafði sam þykt þessa fjárveiting, en nokkur tregða varð á greiðslu 
og lauk svo, að dyravörður fór. A nnar nýr var þá ráð inn  og skyldi eigi hafa ræst- 
ingarfje. En  þó fór svo, að nú ritaði skólastjóri nefndinni og bað um  fje þetta, 
og kvaðst eigi ella m undu  fá haldið dyraverðinum . Taldi nefndin þetta fulla 
sanngirni.

Þá hefir nefndin lagt til að skólagjöld verði tekin í gagnfræðadeild lærða skól- 
ans, í gagnfræðaskólanum á Akureyri, i kennaraskó lanum , í s tý rim annaskólanum  og 
vjelstjóraskóianum. Hugsar nefndin sjer, að hver nem andi sje látinn greiða 100— 
150 kr. i skólagjald á ári, og sje þó eigi tekið af þeim, er nú eru kom nir í skól- 
ana, heldur af þeim, er hjer eftir kom a í þá. Auk þess ætlast nefndin til, að gáf- 
aðir og nám fúsir fátæklingar geti fengið ókeypis kenslu, eftir tillögum skólakennara.

þ að  varð ofan á í nefndinni að fella n iður fjárveitingu til verslunar- 
skólanna. Voru ta ldar þ æ r ás tæ ður til, að nóg m undi nú  vera af m önnum  með 
þeim lærdómi, og m undi þvi eigi saka, þótt skólar þessir legðust niður um  stund, 
þar til, sögðu sumir, er settur væri á fót rikisskóli i verslunarfræði á næstu árum.

Nefndin hefir lagt til að veita fje til þess að semja og gefa út ljósmæðra- 
kenslubók, og fór þ a r  eftir tillögum landlæknis, er taldi fyrir henni rik rök til 
þessa og fulla nauðsyn.

E nn  hefir hú n  lagt til að hæ kka fjárframlag til kvennaskólans á Blöndu- 
ósi, til þess að rjettara yrði hlutfallið milli þeirra tveggja kvennaskóla, er ríkið 
styrkir. Kaus h ú n  heldur þessa leiðina en að lækka hinn.

þ á  leggur nefndin til, að barnafræ ðslan  verði styrkt með 100000 kr., en 
skyldur landssjóðs hverfi til h je raðanna, i sam ræ m i við frum varp það til laga 
um  þessi efni, sem nefndin hefir flutt og rætt hefir verið eigi alllítið í deildinni. 
þ a r  sem þessi tillaga fer fram á breyting og niðurfærslu á lögboðnum gjöldum, 
verður sam þykt hennar að byggjast á því, að deildin ætli sjer að sam þykkja  
fyrnefnt frumvarp. 1 sam bandi við þessa tillögu eru og þæ r tillögur nefndarinnar, 
að XIII, 2 og 4 verði svo orðað, sem segir í breytingartill. á þskj. 117. Hins 
vegar eru XIII, 3, 5 og 6 sjálfstæðar tillögur. E in k u m  leggur nefndin fast og



eínróma móii því, að reist verði barnaskó lahús þessi árin, m eðan húsagerð er svo 
dýr sem nú er, og er því gersamlega mótfallin, að nokkurn  tím a verði reist 
heim angöngu-skólahús í sveitnm, er h ú n  telur h inn  mesta voða.

Nefndin hefir hæ kkað  fjárveitinguna til unglingaskóla upp i 50000 kr. og 
ætlast til, að þessi fjárveiting nægi, þótt þessum skólum  fjölgi nokkuð. Vill nefndin 
hafa fjárveitinguna rúm a, til þess að hvetja menn til þess að íjölga unglinga- 
skólum. Telur netndin þá  skóla eiga að vera hyrningarste in inn undir alþýðu- 
m entun vorri, með likum hælti sem sagt var í um ræ ðum  um  frumv. nefndarinnar 
um  frestun fræðslulaganna. Æ tlast nefndin til, að s ty rkur þessi fari síðan hækkandi, 
i sama hlutfalli sem skólum fjölgar.

Nefndin leggur til, að Ingibjörg Guðbrandsdóttir  fái styrk til þess að 
kenna stúlkum sund og að ra r  íþróttir, og hefir nefndin sannfrjett, að hún  hafi 
jafnan  unnið kappsamlega og að m argar af s túlkum  hennar hafi kent íþróttir 
sinar úti um sveitirnar og orðið til mikils gagns. Telur nefndin iiklegt, að liður 
þessi hafi fallið n iður af vangá.

15. gr.
Undir þessa grein laganna heyra flestar um sóknir e instakra m anna, og

þar sem ætið kem ur fjöldinn allur af þeim eftir að stjórnin sem ur fjárlógin, þá
fer ekki b já  þvf, að nefndin verði að leggja til ým sar fjárveitingar, sem eru ekki 
nefndar í frv., einkum þ a r  sem hjer ræðir um  listir og einstaka visindamenn. 
Telja sum ir menn það  nokkurs  virði, að hvorltveggja njóti sin. N okkra r  sparn- 
aðarlillögur b er  nefndin þó fram, en allmjög þótti þó oft sinn veg hverjum. Til- 
lögur nefndarinnar fara fram á að auka gjöldin um  12800 kr., en nefndin vill 
spara 9300 kr., og aukast  þvi gjöldin í meðferð h en n a r  um 3500 krónur.

Um einstakar tillögur vill nefndin geta þess, að henni þótti eigi mega 
n iður falla fjárveiting til þess að afrita og ljósmynda íslenskar heimildir, sem 
eru til í söfnum viðsvegar um  heim og eigi m á án  vera. Hefir h ún  þvi lagt til
að setja þá  fjárveiting inn aftur, enda þykir henni liklegt, að þessi liður hafi
fallið n iður af ógætni.

Pá leggur nefndin til að auka  litilsháttar fjárveitinguna til k au p a  á ís- 
lenskum listaverkum, um eina þúsund  króna. Voru allir nefndarm enn  á eitt sáttir 
um það, að með þeim hætti  skyldi styrkja íslenska list og auðga um leið landið 
að dýrm æ tum  eignum, er fara s íhækkandi í verði. Þetta er og að þvi leyti gróða- 
fyrirtæki, að nú fást verkin fyrir litið verð, en m undu  siðar kosta margfalt meira, 
og m u n d u  söfn vor þó neyðast til að kaupa  þau. E n  um  hitt  voru skoðanir 
skiftar, hversu mikið skyldi veita.

E n n  leggur nefndin til, að dyravörður i safnahúsinu fái fje til ræstingar. 
E ru  þar til svipuð rök sem í skólanum , og þó þvi ríkari,  að hús er stærra, og 
m aðurinn  m u n  auk  þess hafa um sjón hússins á hendi.

Bókasafni skólapilta, íþöku, vill nefndin veita sm áupphæ ð til bókakaupa, 
sakir þess, hversu piltum verður nú  dýrt bókbandið  og viðhald safnsins. E n  safn- 
ið hefir lengi verið skólanum  til gagns og gleði, og vill nefndin því veita þessa 
hjálp, svo að eigi þurfi fyrir þá sök að spillast, að eigi náist svo sm ár styrkur.

Nefndin kunni því illa, að læ kkaður væri s tyrkur til bókmentafjelagsins, 
og færir því þá fjárveiting í samt Iag. Sömuleiðis hefir hún  fært 15. gr. 12 til



þeirrar upphæ ðar, sem nú  hefir staðið svo ára tugum  sam an  og m á telja fast- 
ákveðna sam ningsnpphæð,

Þá  leggur nefndin til, að n iður falli s ty rkur til D ansk-Islandsk  Samfund 
og sömuleiðis s tyrkur til fjelagsins íslendings.

E nn  varð það ofan á í nefndinni að lækka tillag til LeikQelags Reykja- 
v íkur um  þúsund  k rónur. Var til þess talin sú ástæða, að fjelagið m undi ekki 
hafa neitt hús til Jeika, en að þessi fjárhæð m undi næg til þess að leigja hús 
undir  eignir fjelagsins til að geyma þæ r til betri tíma. Ýmsir nefndarm enn m undu  
þó heJdur kjósa að auka styrkinn.

Pá hefir nefndin lagt til, að Listvinafjeiagið fái 1500 kr. styrk. Petta fje- 
lag er hliðstætt við bókmentafjelagið og engu óm erkara  þess starfssvið, en miklu 
minni von um  að fá n okkra r  tekjur. Fjelagið hefir þegar gefið út eina merkilega 
bók, og var útgáfan mjög dýr, sakir litprentana, en á því er hin mesta nauðsyn, 
að fjelagi geti haidið áfram þessari útgáfu.

þ á  hefir meiri hluti nefndarinnar lagt til, að læ kkaður verði s tyrkur lil 
skálda og lis tam anna um 5000 k rónur, og m unu  ástæður fyrir því kom a fram í 
um ræ ðum . E n  öll nefndin hvarf  að því ráði að fella n iður athugasem dina við 
15. gr. 19. a. Fjárveitinganefnd hefir ár eftir á r  látið þess getið, að h ún  ætlaðisl 
til, að fje þessu væri varið til ferðastyrks, nám sstyrks og skáldastyrks. Og h ún  
hefir látið þess getið, að h ún  teldi eiga að hjálpa einu eða tveim af bestu skáld- 
unum  til þess að lifa starfa sínum, en eigi bú ta  fjeð n iður milli m argra skálda, 
Nú hefir nefndin þó kosið þann  veginn að láta stjórnarráðið  veita styrkinn, og 
væntir hún ,  að þá muni farið að tillögum sínum. Nefndinni bars t  sú fregn, að 
þess m undi nú  kostur að fá hið fræga söngskáld vort Sveinbjörn Sveinbjörnsson 
hingað heim, til þess að glæða hjer áhuga m an n á  á sönglist, ef ísland vildi 
s tyrkja h an n  eitthvað litilsháttar. Hann er nú  orðinn gamall m aður, og er því eigi 
seinna væ nna fyrir oss að njóta hans  og hans  miklu  krafta og kunnáttu . Nefnd- 
in leggur þvi til, að honum  verði veittar fjórar þúsund ir  króna.

í fyrra hæ kkaði fjárveitinganefnd styrk til Bjarna Sæm undssonar skóla- 
kennara  upp í 1500 kr., óbeðið. Gerði hún  það til v iðurkenningar fyrir merkilegt 
og mikið starf, unnið með sáralitlum  styrk, og ætlaðist þá til, að svo stæði fram- 
vegis. En nú hafði stjórnin fært þetta n iður  í 800 kr. Nefndin vildi eig sætta 
sig við það, og leggur því til að hæ kka upp i 1200 kr.

Þá hafði stjórnin lækkað vísindastyrk Helga dr. Jónssonar  úr 3000 kr. 
n iður í 1200 kr. Þótti nefndinni sá sparnaður tvísýnn, og ieggur því til, að 
hæ kkað  sje í 2000 kr,

Vísindastyrk til G uðm undar G uðm undssonar Bárðarsonar hafði stjórnin 
felt niður, en þ ar  sem slíkir styrkir eru eiginlega að eins ferðakostnaður, þegar 
ræðir um  náttúrufræðinga, þá leggur nefndin til, að h ann  fái 1500 kr. slyrk. 
Mun það og öllum Ijóst, að þótt m enn hafi kaup til hnífs og skeiðar fyrir em- 
bættisverk, þá er þeim um  megn að kosta dýrar rannsóknarferðir.

Nefndin lelur eigi hlýða að lækka þá fjárveiting, sem J. C. Poestion var 
ákveðin, og leggur þvi til, að fært sje til sam a vegar sem nú er í fjárlögum.

16. gr.
Þ a r  sem er 16. greinin, ræðir um  m arga þá hluti, er næstir s tanda hug 

n efndarm anna  og landsm anna yfir höfuð. En þ ar  eru fram kvæ m dir og ráðstaf-



an ír  um endurbæ tu r  á atvinnuvegum landsm anna, bæði tii lands og sjávar. Hefir 
því nefndin verið allfús til þess að auka við gjöldin í þessari grein, en hvergi 
sjeð leið til þess að spara. Hefir nefndin því hæ kkað  gjöldin í þessari grein um 
24800 kr., og væntir h ún  þess, að þingmenn verði sjer fylgjandi um þetta.

Um einstaka liði skal þess getið, er hjer segir:
Sandgræðslu telur nefndin svo nauðsynlega, að þ ar  megi enginn frestur 

á verða um  fram kvæ m dir og að eigi megi skorta fje til. Hjer er verið ýmist að 
vinna aftur af sandauðninni dýrm ætt land eða verja dýrm ætt land, sum staðar 
heila hreppa. Nefndin leggur því til að auka þessa fjárveiting upp í 15000 kr., 
og er þó of lftið.

Nefndin hefir ekki gert neina breytingartillögu um 16. gr. 14. c., en hún  
vill láta þess getið, að h ún  hefir haft sannar  sögur af því, að hið megnasta 
ósam ræm i hafi verið í ullarm atinu, svo að einn fjórðungur hefir staðið mjög 
höllum fæti gagnvart öðrum. Hefir megnið af ull eins fjórðungs verið í öðrum 
flokki, þótt jafngóð væri fyrsta flokks ull í h inum . Nefndin leggur áherslu á, að 
þetta verði lagað og matið sam ræm t.

Nefndin hefir lagt til að veita 10000 kr. til þess að útvega m arkað  fyrir 
íslenskan saltfisk. Væri þó sennilega rjett að veita meira fje til þess að rannsaka 
fiskmarkað, og þá einkum reyna að sjá, hvort einhver ön n u r meðferð væri betri 
eða hagvænlegri en söltunin, og gera ti lraunir um verkun og sölu fiskjar með 
ým sum  hætti.

Sömu ráðstöfun leggur nefndin til, að gerð verði um  verkun og sölu á 
kjöti. Leggur hú n  tii, að Gísla Guðmundssyni gerlafræðingi verði veittar 1600 kr. 
lil þess að gera t i lraunir um kjötverkun, t. d. n iðursuðu, kjötgeymslu og kjöt- 
sölu. Og auk  þess leggur h ú n  til, að saraa m anni verði veittar 6000 kr. i ferða- 
styrk til an n a ra  landa í þessum söm u erindum.

Jungfrú  þórdisi Ólafsdóttur vill nefndin veita 400 kr. styrk, sem gert var 
á síðasta þingi og í sam a skyni. Hefir h ún  sannað  með vottorði sýslumanns og 
prófasts, að hú n  hafi varið fjenu vel og til þess, er mælt var fyrir um.

Heimilisiðnað vill nefndin styrkja sem mest, og leggur því til að auka 
styrkveiting til þess um  3000 kr. og ætlast til, að fram hald  verði á þeirri fjár- 
veiting, svo að á því sviði vinnist verulega mikið á til þjóðþrifa.

18 .  g r .
Meiri hluti nefndarinnar leggur til að lækka eftirlaun Sigurðar Jónssonar 

og vill helminga uppbót á fjárveitingar í 18. gr. II. a —i.
Frekari grein verður gerð fyrir tillögum nefndarinnar í framsögu.

Alþingi, 18, m ars  1922.

þorleifur Jónsson, Bjarni Jónsson frá Vogi,
formaður. framsögumaður.

Jón  Sigurðsson. E irikur E inarsson. Pjetur Ottesen.

Magnús Pjetursson, Þ ó ra r inn  Jónsson,
skrifari og fram sögumaður.


