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Um gjaldeyrisforðann og nauðsyn hans 

Gjaldeyrisforði þjóða er yfirleitt tal-
inn einn mikilvægasti mælikvarð-

inn á stöðu þeirra út á við og efnahags-
legan styrk. Breytingar á honum segja 
að vísu ekki beint til um, hver greiðslu-
jöfnuðurinn við útlönd er á hverjum 
tima, þar sem lántökur og aðrar fjár-
magnshreyfingar hafa þar einnig áhrif. 
Hins vegar sýnir varasjóður þjóðar í 
erlendum gjaldeyri og gulli betur en 
nokkuð annað greiðslugetu hennar út á 
við og mögideika til að taka á sig efna-
hagsleg áföll án greiðsluerfiðleika. 

Af þessum ástæðum er gjaldeyris-
forðinn sá þáttur, sem öllu öðru frem-
ur ákvarðar traust þjóða erlendis og þá 
einkum það lánstraust, sem þær njóta. 
Sterk gjaldeyrisstaða er því ekki sízt 
mikilvæg fyrir þjóðir eins og íslend-
inga, sem þurfa á erlendu lánsfé að 
halda til efnahagslegrar uppbyggingar. 
Engu að síður er ekki undarlegt, þótt 
sú skoðun sé almenn í löndum, þar sem 
alls staðar blasa við óunnin verkefni, 
sem kalla á fjármagn, að það sé illa far-
ið með verðmæti að binda stórfé í gjald-
eyrisinnstæðum erlendis. Þetta er þó á 
misskilningi byggt. Það lánstraust, sem 
sterk gjaldeyrisstaða hlýtur til lengdar 
að skapa, er einmitt sérstaklega mikil-
vægt fyrir þjóðir, sem eru á öru þró-
unarskeiði og þurfa á trausti og erlendu 
lánsfé cið halda til uppbyggingar. Þessi 
ávinningur einn mun því áreiðanlega 
gera betur en vega upp á móti þeirri 

efnahagslegu fórn, sem í því er fólgin 
að leggja hluta af sparnaði þjóðarinnar 
í gjaldeyrisvarasjóð. 

Sterk gjaldeyrisstaða er þó ekki ein-
göngu mikilvæg vegna þess trausts, sem 
hún skapar þjóðarbúinu út á við. Hún 
er ekki siður mikilvæg fyrir stefnuna í 
efnahagsmálum inn á við. Frjáls gjald-
eyrisverzlun og innflutningur er þvi að-
eins framkvæmanlegt til lengdar, að 
fyrir hendi sé nægilegur gjaldeyrisvara-
sjóður til að tryggja, að ætíð verði hægt 
að standa við allar skuldbindingar út á 
við þrátt fyrir tímabundnar sveiflur i 
gjaldeyristekjum og útgjöldum. Jafn-
framt hefur gjaldeyrisforðinn þvi hlut-
verki að gegna að skapa traust meðal 
innflytjenda og alls almennings á þvi, 
að ekki þurfi að grípa til hafta, þótt á 
móti blási um stund. Glatist þetta traust, 
hlýtur afleiðingin að verða spákawp-
mennska og óeðlileg eftirspurn eftir 
gjaldeyri, sem á skömmum tíma getur 
sett efnahagskerfið úr skorðum. 

Fyrir þjóð eins og Íslendinga, semi 
eiga afkomu sina undir misjöfnum 
sjávarafla og erlendum mörkuðum, þar 
sem verðlag er oft miklum breytingum 
háð, er sterkur gjaldeyrisvarasjóður 
sérstaklega nauðsynlegur. Sé hann ekki 
fyrir hendi, geta frjáls viðskipti við 
aðrar þjóðir áreiðanlega ekki staðizt til 
lengdar, þar sem tiltölulega smávægi-
legar sveiflur í gjaldeyrisöflun mundu 
knýja bankana til að grípa til gjald-
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eyrisskömmtunar til að koma í veg fyrir 
greiðsluerfiðleika erlendis. Traust gjald-
eyrisstaða forðar þannig stjórn efna-
hagsmála frá því að vera leiksoppur 
hverrar breytingar, sem á sér stað í út-
flutningsframleiðslunni og eftirspurn 
eftir erlendum vörum. Í stað þess er 
hægt að miða stefnuna í efnahagsmál-
um við að halda heildarjafnvægi í 
þjóðarbúskapnum til lengdar og að 
skapa um leið þá festu og almennt 
traust, sem er forsenda heilbrigðrar 
fjárfestingar og vaxandi þjóðarfram-
leiðslu. 

Hér á landi hélt gjaldeyrisstaða bank-
anna áfram að batna fyrstu fimm mán-
uði ársins, og í lok maímánaðar nam 
nettógjaldeyriseignin 963 milljónum 
króna. Alls hafði þá gjaldeyrisstaðan 
batnað um 813 milljónir króna frá því 
á sama tíma á síðasta ári. Nokkur hluti 
þessarar aukningar eða um 283 milljónir 
króna á rót sína að rekja til notkunar 
á óafturkræfu framlagi frá Bandarikj-
unum, aukningar stuttra vörukaupalána 
og rýrnunar birgða, en að langmestu 
leyti stafar þessi beiti af hagstæðum 
greiðslujöfnuði við útlönd. 

Nettógjaldeyriseign bankanna jafn-
gildir nú að verðmæti um þriggja mán-
aða innflutningi, og má þá segja, að 
gjaldeyrisvarasjóður þjóðarinnar sé nú 
búinn að ná þeirri lágmarksupphæð, 
sem flestar þjóðir telja nauðsynlega til 
efnahagslegs öryggis. Með þessu er náð 
mikilvægum áfanga í efnahagsmálum 
þjóðarinnar, sem auka mun traust 
manna á efnahagslegt jafnvægi bæði 
innan lands og út á við. 

Það hefur kostað mikið átak að ná 
þessum árangri í gjaldeyrismálum, og 
nota hefur þurft verulegan hluta spari-

fjáraukningarinnar undanfarin tvö ár 
til þess að byggja upp þann gjaldeyris-
varasjóð, sem nú er fyrir hendi. Þeim 
fjármunum hefur tvímælalaust verið vel 
varið, en jafnframt hafa vonir staðið til 
þess, að hægt yrði að slaka smám saman 
á hömlunum í lánsfjármálum á þessu 
ári, eftir þvi sem staða þjóðarinnar út 
á við styrktist. 

Hætt er við að endurskoða verði allar 
slíkar fyrirætlanir vegna vaxandi þenslu 
innan lands undanfarna mánuði. Hefur 
þessi þróun annars vegar komið fram í 
þenslu á vinnumarkaðnum og vinnuafls-
skorti, en hins vegar í aukinni eftir-
spurn eftir hvers konar vörum og þjón-
ustu og sívaxandi innflutningi. Ofan á 
þessa þróun hafa nú bætzt verulegar og 
almennar kauphækkanir, sem hafa munu 
í för með sér enn aukna eftirspurn. 

Útlit er nú fyrir, að þessi mikla eftir-
spurnaraukning muni hafa veruleg áhrif 
á greiðslujöfnuðinn og stöðva hina hag-
stæðu þróun gjaldeyrisstöðunnar, sem 
átt hefur sér stað undanfarna mánuði. 
Meginmarkmið stefnunnar í efnahags-
málum á næstunni hlýtur því að vera að 
vinna á móti ofþenslu í eftirspurn innan 
lands og koma þannig í veg fyrir 
greiðsluhalla við útlönd. Koma þá ýms-
ar leiðir til greina, sem of langt mál 
yrði að ræða hér, en líklegast til árang-
urs virðist vera að auka aðhald i útlán-
um- bankanna og draga úr eftirspurn 
með fjármálalegum aðgerðum ríkis-
sjóðs. Er vissulega mikið leggjandi i 
sölurnar til að varðveita gjaldeyrisforð-
ann og þann árangur, sem náðst hefur 
í efnahagsmálum að undanförnu, og 
tryggja bæði efnahagslegt jafnvægi og 
viðskiptafrelsi. 

J. N. 



Þórir Bergsson, tryggingafræðingur: 

Fiskiskipatryggingar 

Grein þessi er í aðalatriðum samhljóða erindi, sem haldið 
var í Hagfræðafélagi Íslands hinn 3. apríl sl. 

Undanfarið hafa tryggingar fiskiskipa 
verið mikið til umræðu, og miklar 

raddir hafa verið uppi um, að iðgjöld 
þeirra séu verulega of há. Einkum hef-
ur verið borið saman við Noreg og því 
haldið fram, að skipatryggingar séu 
200% dýrari hér en þar. Þetta er rétt, 
svo langt sem það nær, en samanburður 
sem þessi án frekari skýringa á engan 
rétt á sér. Vitneskja um verð án þekk-
ingar á gæðum segir ekki neitt. Saman-
burður á iðgjöldum hér og annars stað-
ar án þess að geta þess, hvað fæst fyrir 
iðgjöldin, er blekking. 

Blaðaskrif um fiskiskipatryggingar 
hafa því miður verið á mjög lágu stigi, 
jafnvel miðað við íslenzka blaðamennsku 
almennt. Svo langt hefur gengið, að lát-
ið hefur verið að því liggja, að íslenzku 
tryggingafélögin styngju þessum 200% 
í eigin vasa. Þetta er að sumu leyti sök 
tryggingafélaganna sjálfra. Eins og 
flestar aðrar stofnanir og fyrirtæki hér 
gera þau lítið að því að framkvæma eða 
láta framkvæma statistískar athuganir 
á starfsemi sinni, sem gætu gefið réttar 
skýringar á þeim atriðum, sem máli 
skipta, auk þess sem slíkar athuganir, 
ef rétt eru framkvæmdar, geta gefið 
bendingar um, hvað aflaga fer og hvaða 
leiðir séu færar til að bæta úr. Ég mun 

á eftir ræða þetta atriði lítillega í sam-
bandi við þá statistík, sem gerð hefur 
verið yfir tryggingar fiskibáta, og von-
ast til að geta sýnt, hve mikilvægt það 
er. 

Hér mun aðallega rætt um báta-
ábyrgðarfélögin, sem hafa í tryggingu 
öll íslenzk fiskiskip með þilfari allt að 
100 rúmlestir brúttó að stærð. Á land-
inu starfa níu slík félög. Átta þeirra 
starfa samkvæmt lögum frá 1947 og 
síðari breytingum, en eitt hefur nokkra 
sérstöðu. Er það Bátaábyrgðarfélag 
Vestmannaeyja. Öllum eigendum fiski-
skipa af umræddri stærð er skylt að 
tryggja skip sín hjá því bátaábyrgðar-
félagi, sem starfar á því svæði, þar sem 
skipið er skráð, og bátaábyrgðarfélag-
inu er skylt að taka skipið í tryggingu. 
í lögunum eru ákvæði um: 

verksvið félaganna 
félagslegt skipulag þeirra 
einnig er tryggingaskilmálana að 
finna þar 
og auk þess nokkur ákvæði um ið-
gjöld og endurgreiðslu þeirra. Ið-
gjöldin sjálf eru ekki lögbundin, 
en sjávarútvegsmálaráðuneytið 
skal ákveða þau, að fengnum til-
lögum félaganna og Samábyrgðar-
innar. 
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Félögin eru gagnkvæm tryggingafé-
lög, sem starfa á ákveðnum svæðum, 
og eru allir eigendur vátryggingar-
skyldra báta á hverju svæði skyldir að 
vera í því félagi, sem starfar þar. Báta-
ábyrgðarfélögunum er heimilt að 
tryggja stærri skip, en samþykki Sam-
ábyrgðarinnar þarf til. Stærri skipin 
eru þó því nær öll tryggð hjá einka-
tryggingafélögum. Mikill munur er á 
skilmálum einkatryggingafélaganna og 
skilmálum bátaábyrgðarfélaganna. 
Bátaábyrgðarfélögin nota, eins og áður 
segir, hina lögákveðnu skilmála. Þessir 
skilmálar eru fremur þröngir. Tjón á 
vélum, ásum og skrúfum bætast t. d. 
einungis, ef þau stafa af: 

1. eldi eða sprengingu, sem ekki staf-
ar frá vélinni; 

2. að skipið sökkvi, strandi, því 
hvolfi eða það rekist á grunn; 

3. árekstri skipsins á fasta eða fljót-
andi hluti. 

Lík takmörkun er á bótaskyldu, ef 
tjón verður á reiða, áhöldum og útbún-
aði í herbergjum skipverja. 

Skilmálar einkatrvggingafélaganna 
eru hins vegar mjög víðtækir, enda 
kallaðir "All risk clauses". Þar er yfir-
leitt allt bætt og það nýtt fyrir gamalt. 
Ógerningur er að bera saman iðgjöld 
fvrir svo ólíkar tryggingar. 

Annar munur á tryggingum báta-
ábyrgðarfélaga og einkafélaga er sá, að 
þeir, sem tryggðir eru hjá bátaábyrgð-
arfélögum, bera sjálfir ábvrgð á 10 % 
af hverju tjóni auk fastrar upphæðar, 
sem nemur þó mest 1.400 kr. Slík sjálfs-
ábyrgð er mjög sjaldgæf hjá einka-
tryggingafélögum. Nokkrir togarar 
munu þó vera með um 400 £ sjálfs-
ábyrgð. Sjálfsábyrgðin er mjög mikil-
vægt atriði, og mun ég ræða það nánar 
síðar. 

Ef reyna á að finna leiðir til að bæta 
ástandið í fiskiskipatryggingum hér á 

landi, verður að athuga nokkra þætti 
tryggingastarfseminnar hvern fyrir 
sig: 

1. Hvaða félagslegt skipulag hentar 
bezt. 

2. Hvaða endurtryggingafyrirkomu-
lag gefur bezta raun. 

3. Hve víðtækir skulu skilmálar vera 
eða með öðrum orðum, hvað skal 
bæta. 

4. Hvernig skal iðgjaldakerfið og 
sjálfsábyrgð vera. 

5. Hvernig skal fyrirkomulag ið-
gjaldagreiðslna vera. 

Síðast nefnt atriði myndi varla nokkr-
um manni, sem ekki þekkti ástandið hér 
á landi, koma til hugar að ræða. Svar 
við því væri alls staðar talið liggja í 
hlutarins eðli. 

Áður en ég ræði fyrstu fjögur atrið-
in, mun ég fara nokkrum orðum um 
markmið skipatrygginga og í því sam-
bandi ræða síðasta atriðið. 

Markmið skipatrygginga. 
Greiðsla iðgjalda. 

Markmið skipatrygginga, svo sem 
annarra vátrygginga, er að veita hin-
um trvggða örvggi gegn fjárhagslegum 
áföllum, sem óviðráðanlegir atburðir 
geta valdið. Fiskveiðum fylgir að stað-
aldri mikil hætta á fjárhagslegu tjóni, 
sem ekki er hægt að hindra. Þegar skip 
er vátryggt, tekur tryggingafélagið á 
sig þessa áhættu gegn því, að trygg-
ingartaki greiði ákveðið árlegt gjald. 

Í stað þess, að sá tryggði geti átt á 
hættu að verða fvrir stórfelldum fjár-
hagslegum áföllum, sem jafnvel geta 
gert hann gjaldþrota, veit hann fvrir 
fram, hve mikið hann þarf að greiða. 
Áhættan verður þannig fastur kostn-
aðarliður, sem nauðsynlegt er að taka 
tillit til við athugun á, hversu arðvæn-
legur rekstur fiskiskipsins er. Að sjálf-
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sögðu er nauðsynlegt að gera trygginga-
kerfið þannig úr garði, að þessi kostn-
aðarliður verði sem lægstur. 

Þar sem tjónaáhætta hinna einstöku 
skipa er af mörgum ástæðum mismun-
andi, er það mikilvægt bæði frá rétt-
lætis og þjóðhagslegu sjónarmiði, að 
þessi kostnaður sé borinn af útgerð 
hvers skips í sem réttustu hlutfalli við 
þá áhættu, sem fylgir skipinu, ekki sízt 
þar sem slíkt getur haft áhrif til að 
koma í veg fyrir tjón og stuðlað að 
bættri meðferð þessara dýrmætu at-
vinnutækja þjóðarinnar. Iðgjöldin 
þurfa því að miðast við tjónareynsl-
una, en hún er bezti, ef ekki eini mæli-
kvarði á áhættu. Síðar mun ég gera nán-
ari grein fyrir þessu. 

Það, sem hér hefur verið sagt, gefur 
í raun svar við því, hvernig greiðslum 
iðgjalda skuli háttað: Hver útgerð á að 
greiða iðgjöld sín sjálf. 

Undanfarin ár hafa iðgjöld vérið 
greidd af ríkinu og f j ár til þes's aflað 
með gjaldi á útflutningsverðmæti afla. 
— Þessu fyrirkomulagi fylgja alvarleg-
ir gallar. 

Frá sjónarmiði hvers og eins út-
gerðarmanns er ekkert samband 'milli 
tjóna og iðgjalda, sem hann greiðir. Ið-
gjöld miðast við, hve verðmætur afli 
skipsins er. Útgerðin hefur því mjög 
takmarkaðan áhuga á að halda tjónum 
niðri, og mikil freisting er það að sjálf-
sögðu að revna að koma viðhaldi undir 
tjón. 

Eins og áður segir, eru skilmálar 
bátaábyrgðarfélaganna miklu þrengri 
en skilmálar einkafélaganna. Þeir, sem 
eiga skip tryggð hjá einkafélögum, fá 
þannig miklu meira greitt en þeir, sem 
eiga skyldutryggð skip. Óréttlæti kem-
ur eihnig fram gagnvart þeim, sem bera 
sjálfir ákveðinn hluta af hverju tjóni, 
eins og nokkrir togaraeigendur géra, 
sem hafa 400 £ sjálfsábyrgðr. Vegna 

þessarar sjálfsábyrgðar er iðgjaldið, 
sem tryggingafélagið þarf að fá, lægra 
en ella. Þessir togaraeigendur greiða 
samt sama hundraðshluta af aflaverð-
mæti í útflutningsgjald og aðrir, Hér er 
um mjög alvarlega mismunun að ræða., 
Þessa mismunun væri hægt að lagfæra 
með því að láta alla hafa sömu trygg-
ingarskilmála, en það er önnur og al-
varlegri mismunun sem auk þess er 
þjóðhagslega hættuleg og lítið mundi 
minnka með þeirri aðgerð. Á ég þar við, 
að iðgjöldin skuli miðuð við afla. Það 
er ekki líklegt, að sterkt samband sé 
milli aflaverðmætis og áhættu. Það hef-
ur ekki verið athugað, þótt forvitnilegt 
gæti verið að gera það. 

Að aflað sé vel, er ekki þáð sama og 
að mikil hætta sé á tjónum. Ég hef 
heyrt, að ein ástæðan fyrir því, að ver-
tíð eftir vertíð eru sömu mennirnir með 
mestan afla, sé sú, að hjá þessum mönn-
um er yfirleitt álit í góðu lagi og full-
komin regla á öllu. Hirðusemi og ár-
vekni eru meðal mikilvægustu eiginleika 
þessara manna. Trassar munu sjaldn-
ast vera aflamenn. Trassaskapur er hins 
vegar einn af alvárlegustu tjónavöld-
unum. Samkvæmt þessu, sem eru þó að-
eins skrifborðsvangaveltur, en byggist 
ekki á tölulegri athugun, myndi ég álíta', 
að afli og tjón fylgist ekki að, heldur 
frekar hið gagnstæða: góður afli —líti l 
tjón. Núverandi greiðslúfyrirkömulág 
iðgjalda gefúr hins vegar sambandið: 
góður afli — hátt iðgjald. Þannig er 
þeim, sem lítið erindi eiga í útgerð, 
haldið uppi á kostnað þeirra hæfu. 

Niðurstaðan verður sú, að iðgjöldin 
eiga útgerðarmenn sjálfir að greiða 
beint. Í raun og veru er óþarfi að veíá 
að reikná iðgjald á hvert skip, þegar 
ríkið greiðir þau. Ríkið gæti eins vel 
borgað tjónin beint. Ég mun því hér 
eftir ganga út frá því, að útgerðarmenn 
greiði iðgjöld sín beint; að öðrum kosti 
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er tilgangslaust að leita heilbrigðrar 
lausnar á þeim vandamálum, sem fylgja 
fiskiskipatryggingum. 

Félagslegt skipulag. 
Endurtrygging. Tryggingarskylda. 

Ég mun nú ræða félagslegt skipulag 
og í sambandi við það endurtryggingar 
og tryggingarskyldu. 

Bátaábyrgðarfélögin eru, eins og áð-
ur segir, staðbundin, gagnkvæm trygg-
ingafélög, sem einungis veita trygging-
ar gegn hinum lögákveðnu skilmálum, 
en hafa heimild til að taka í tryggingu 
afla, veiðarfæri og lausa muni skips og 
skipshafnar. Ekkert félaganna hefur nú 
slíkar tryggingar, þær eru algjörlega 
hjá einkafélögunum. 

Einkatryggingafélögin, sem reka 
fiskiskipatryggingar, eru níu talsins, 
þar af sex hlutafélög og þrjú gagnkvæm 
félög. Skilmálar átta þessara félaga eru 
þeir sömu, þ. e. a. s. enskar "All risk 
clauses", hið níunda notar mun þrengri 
norska skilmála. 

Bátaábyrgðarfélögin endurtryggja 
samkvæmt lögum hjá Samábyrgð Ís-
lands á fiskiskipum, sem síðan endur-
tryggir aftur hjá öðrum íslenzkum 
tryggingafélögum og í London. Einka-
tryggingafélögin, sem eru með miklu 
stærri áhættur, endurtryggja í London 
að undanskildu einu, sem tryggir í Nor-
egi. Eigin áhætta þeirra í hverju skipi 
mun venjulega liggja milli 200 og 400 
þús. króna. Hvað hin verðmætari skip 
snertir, er þetta svo lítill hluti af trygg-
ingarfjárhæðinni, að íslenzku félögin 
hafa ekkert um iðgjöldin að segja. Þau 
eru ákveðin í London samkvæmt þeim 
reglum, sem gilda á þessum stærsta 
tryggingamarkaði heimsins. 

Ég legg ekki dóm á, hvert þessara fé-
lagsforma er heppilegast, til þess að 
markmiði trygginganna verði náð á 

sem ódýrastan hátt. Líklegt þykir mér, 
að heppilegt sé, að þau starfi öll, en 
verulegar breytingar og aukning á 
starfseminni þarf að eiga sér stað í þá 
átt að flytja eins mikið og unnt er af 
áhættunni inn í landið. Alls ekki þann-
ig, að félögin auki eigin áhættu sína í 
hverju skipi. Slíkt er óhugsandi, hvað 
einkatryggingafélögin snertir. Þau hafa 
auk þeirrar áhættu, sem skipið er, hlut 
í veiðarfærum, afla, farangri skipverja 
og slysatryggingum skipverja. Farist 
skip með allri áhöfn, getur hluti félags-
ins í heildartjóninu orðið mjög mikill. 

Hins vegar er unnt að dreifa áhætt-
unni meira innan lands en nú er gert. 
Hvað bátaábyrgðarfélögin snertir, er 
það skoðun mín, að þau eigi að starfa 
áfram í líku formi og verið hefur, en 
verksvið þeirra eigi að auka samkvæmt 
norskri fyrirmynd. Hvert bátaábyrgð-
arfélag ætti að taka við endurtrygging-
um hjá öllum hinum bátaábyrgðarfé-
lögunum. Samábyrgðin mundi þá dreifa 
hverri áhættu milli félaganna og sjálfr-
ar sín eftir föstum reglum og upp að 
vissu marki, sem nú myndi liggja milli 
2ja og 3ja milljóna króna. Það, sem um-
fram er, yrði tryggt utan þessa kerfis 
og þá fyrst og fremst reynt að tryggja 
það hjá öðrum íslenzkum tryggingafé-
lögum. Þannig mætti halda meiri hluta 
trygginga bátaflotans innan lands. 

Um togarana gegnir nokkuð öðru 
máli, þar eð um svo dýr tæki er að ræða, 
að aldrei yrði hægt að tryggja innan 
lands nema brot af verðmæti þeirra. 
Hér er þó til sú leið, að einkafélögin 
dreifi hverri áhættu milli sín, áður en 
hún er tryggð erlendis, og jafnvel, að 
samsteypa bátaábyrgðarfélaganna tæki 
þátt í þeirri áhættu. Þá yrði alls um 20 
félög að ræða: 9 bátaábyrgðarfélög, 
9 einkatryggingafélög og 2 endurtrygg-
ingafélög, Samábyrgð Íslands og Ís-
lenzka endurtryggingu. 
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Ekki er óeðlilegt, að mönnum detti í 
hug, hvort ekki væri einfaldara og 
heppilegra að setja á stofn ríkistrygg-
ingastofnun, þar sem öll skip væru 
skyldutryggð, í stað þess að dreifa 
áhættunni milli allra þessara félaga. 
Þess er þá að gæta, að slíkt mundi ekki 
fækka einkatryggingafélögunum. Þau 
eru staðreynd í þjóðfélaginu og eiga 
mjög mikilvægu hlutverki að gegna, 
einnig á öðrum tryggingasviðum. Hvort 
þau eru vandanum vaxin, má að sjálf-
sögðu deila um. Ég held mörg þeirra séu 
það. Þau eru að sjálfsögðu ekki öll jafn 
fjárhagslega traust, og margt má að 
rekstri þeirra finna. Ríkisvaldinu ber 
að réttu að tryggja, að ekki starfi nein 
tryggingafélög án nægilegs fjármagns. 
Slíkt hefur því miður ekki verið gert, 
og vafalítið hafa sum félaganna borizt 
áfram á bylgjuhrygg verðbólgunnar. En 
þetta er annað mál, sem ég ræði ekki 
nánar hér. 

En væri ekki heppilegra að hafa ríkis-
stofnun í stað allra bátaábyrgðarfélag-
anna? Því held ég fari fjarri. Ríkis-
stofnun yrði að sjálfsögðu að hafa um-
boð og tjónaskoðunarmenn um land 
allt, og hvers vegna skyldu þau umboð 
verða heppilegri en bátaábyrgðarfé-
lögin? 

Ég sagði áðan, að það væri skoðun 
mín, að bátaábyrgðarfélögin ættu að 
starfa áfram. Ég er sannfærður um, að 
koma megi rekstri þeirra í mjög gott 
horf. Eins og nú er ástatt, er þess ekki 
að vænta, að nokkurt tryggingafélag 
geti haldið iðgjöldum fiskiskipa niðri. 
Þegar iðgjöld eru tekin af útgerðinni 
eftir leiðum, sem á engan hátt eru 
tengdar áhættunni, hafa hvorki trygg-
ingatakar né tryggingafélögin neinn 
raunverulegan hagnað af að halda ið-
gjöldum niðri. 

Það eru því miður útgjöld í beinhörð-

um peningum, sem hvetja menn til ráð-
deildar. Séu útgjöld óþörf, verður að 
treysta á frómleik og siðferðisþrek 
þeirra, sem hlut eiga að máli. Ekki skal 
farið nánar út í, hvernig ástandið er í 
þeim efnum. Einungis skal bent á eitt 
atriði, sem e. t. v. varpar nokkru ljósi 
á, við hvað er átt. Þegar skip liggur í 
höfn meira en venjulegt er, á útgerðin 
rétt á að fá endurgreiddan hluta ið-
gjaldsins. Réttara er að segja, að ið-
gjaldið sé þá lægra; til endurgreiðslu 
kemur ekki nú orðið, þar sem iðgjöld 
eru yfirleitt ekki greidd, fyrr en trygg-
ingarárið er liðið. Þessi réttur var not-
aður, eins og lög gera ráð fyrir, meðan 
hver útgerð greiddi iðgjöld af skipum 
sínum beint. Eftir að ríkið fór að greiða 
iðgjöld fiskibátanna (árið 1956), guf-
aði áhuginn á að senda inn hafnlegu-
vottorð skyndilega upp. Þetta lagaðist 
hins vegar aftur, þegar reglum um 
greiðslur ríkissjóðs var breytt þannig, 
að þetta gat verið fjárhagslegt atriði 
fyrir útgerðarmanninn. — Þess er 
sannarlega ekki að vænta, að rekstur 
fiskiskipatrygginga sé í góðu lagi. 

Ríkistryggingastofnun fyrir fiski-
skip mundi að mínu áliti ekki geta keppt 
við rétt skipulögð og rekin gagnkvæm 
bátaábyrgðarfélög, sem væru eign út-
gerðarmannanna. 

Í Noregi er um 50% fiskiskipaflot-
ans tryggður hjá litlum gagnkvæmum 
tryggingafélögum. Þetta félagsform 
hefur reynzt mjög vel þar. Margar 
ástæður eru fyrir þvi, að iðgjöld norsku 
gagnkvæmu félaganna eru lægri en ið-
gjöld bátaábyrgðarfélaganna íslenzku. 

1. Verulegur munur er á hafnarskil-
yrðum hér og í Noregi, einkum 
miðað við Reykjaneshafnirnar. 

2. Sjálfsábyrgðin er hærri þar en hér. 
3. Greiddur er bónus, ef vel gengur. 
4. Samsteypufyrirkomulagið veldur 
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því, að gagnkvæmu félögin þurfa 
lítið að endurtryggja hjá dýrari 
félögum. 

5. Og síðast en ekki sízt: Í Noregi er 
félögunum ekki skylt að tryggja 
hvaða skip sem er á því svæði, sem 
þau starfa á. Þau geta því vísað 
frá sér slæmum áhættum. 

Flest af þessu má taka til fyrirmynd-
ar, og ættu þá íslenzku bátaábyrgðar-
félögin að vera hæf til að veita góðar, 
ódýrar tryggingar og að mínu áliti ódýr-
ari en ríkisábyrgðarstofnun gæti veitt. 
Ef halda á áfram að greiða iðgjöldin 
eftir þeim leiðum, sem nú eru farnar, 
væri þó rétt að setja á stofn ríkistrygg-
ingastofnun fyrir fiskiskip. Viðeigandi 
væri að nefna hana SjótjónagreiðsluT 
stofnun ríkisins. 

Rétt er að athuga lítillega skyldu-
tryggingu. Skyldutryggingin, eins og 
hún er nú, er tvenns konar: 

,1.. Skylda til að tryggja. 
2. Skylda til að tryggja hjá ákveðnu 

félagi. 
Skylda til að tryggja svo verðmæt at-

vinnutæki sem fiskiskipin eru finnst 
mér eðlileg, en hún ætti þá að sjálf-
sögðu einnig að ná til stærri skipa en 
100 lesta. Raunar ætti ekki að vera þörf 
á þeirri skyldu, því að engum andlega 
heilbrigðum manni kemur til hugar að 
hafa þau ótryggð, en hins vegar eru 
margir tregir að greiða iðgjald á rétt-
um tíma. Væri heppilegt, að ekki væri 
gefið út haffærisskírteini, nema ið-
gjaldakvittun sé sýnd. 

Skyldan til að skipta við ákveðið fé-
lag er miklu hæpnari. En þar eð ég tel 
rétt, að bátaábyrgðarfélögin starfi 
áfram, finnst mér rétt, að hún gildi 
áfram nokkur ár enn, meðan verið væri 
að koma rekstri félaganna í gott horf. 

Skilmálar. 

Um tryggingaskilmála mun ég ekki 
fara mörgum orðum hér. Aðalvandinn 
virðist mér að ákveða, hve víðtækir 
þeir ættu að vera. Aðalkostur þröngra 
skilmála er, að minni hætta er á mis-
notkun, þar á meðal að viðhald fellur 
síður á tjón, en viðhald er kostnaðar-
liður, sem á að vera tjónum óviðkom-
andi. Hins vegar verða oft alvarleg 
tjón, sem hinir þröngu skilmálar bæta 
ekki, en mikil þörf er á, að bætt séu. Að 
mínu viti ber að stefna að því, að skil-
málar séu þannig, að bætt verði öll stór 
tjón, sem eru afleiðing tryggingarhæfr-
ar áhættu. Með hæfilegum sjálfsábyrgð-
arupphæðum er unnt að hindra mis-
notkun að mestu leyti. Skilmálar báta-
ábyrgðarfélaganna eru vafalítið þrengri 
en heppilegt er og skilmálar einkafélag-
anna á hinn bóginn verulega of víðr 
tækir. 

Iðgjaldakerfi, sjálfsábyrgð. 

Ég kem nú loks að því, sem ég tel 
mikilvægasta atriði skipatrygginga, þ. e. 
iðgjaldakerfi og sjálfsábyrgð. Skyldu-
tryggðu skipunum er nú skipað í 
áhættuflokka innan hvers bátaábyrgð-
arfélags eftir þremur hlutlægum ein-
kennum (objektive kriterier), þ. e. 
stærð, byggingarefni og aldri. Þetta 
gæti nægt sem flokkunargrundvöllur, 
ef 1) engir aðrir þættir hefðu teljandi 
áhrif á áhættuna og 2) ekki væri hægt 
að misnota trygginguna. 

Því fer fjarri, að önnur atriði skipti 
ekki máli. Fjöldi þátta fléttast saman 
við myndun áhættunnar, svo sem: 

1. byggingarefni 
2. byggingarlag 
3. stærð 
4. siglingatæki 
5. aldur 
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6. hvernig með skipið hefur verið 
farið 

7. veiðisvæði og siglingaleiðir 
8. hafnir, sem skipið notar 
9. hvernig skipið er notað (t. d. hvaða 

veiði stunduð) 
10. áhöfn skipsins (ekki sízt skipstjóri 

og vélstjóri) 
Að sjálfsögðu er ógerlegt að mæla 

áhrif hvers þáttar fyrir sig og samspil 
hinna einstöku þátta og ákveða iðgjald 
fyrir hvert skip þannig. Tilgangur þess-
arar upptalningar er einungis sá að 
sýna fram á, að fara verður aðrar leiðir 
en nú er gert, til þess að iðgjöldin mið-
ist við áhættuna. Til þess er einungis 
ein leið: Tjónin hafi áhrif á iðgjöldin. 
Iðgjöld einkatryggingafélaganna ákveð-
ast þannig. Þegar nýtt skip kemur í 
tryggingu. er algengt, að iðgjaldið sé 
ákveðið 3% til 3,5%. Ef mikil tjón 
verða á skipum, hækkar iðgjaldið fljót-
lega eftir föstum reglum. Iðgjaldið get-
ur einnig lækkað, ef reynslan er góð, en 
slíkt gengur nokkuð treglegar. 

Iðgjaldakerfi það, er ég ræði hér á 
eftir, verkar svipað, en iðgjöldin eru 
miklu hrevfanlegri niður á við. Auk 
þess tengist það iðgjaldakerfi reglum 
um sjálfsábyrgð. 

Tilgangur sjálfsábyrgðar er tvíþætt-
ur: 

1) Hún hvetur tryggða til að bægja 
frá tjónum, svo sem framast er 
unnt. 

2) Hún einfaldar rekstur trygging-
anna með því að nema burtu öll 
minni tjón, sem útgerðin getur 
hæglega borið sjálf. 

Samkvæmt núgildandi tryggingaskil-
málum bátaábyrgðarfélaganna er sjálfs-
ábvrgð tryggða 10% (eða réttara sagt, 
ekki er tryggt meira en 90% af virð-
ingarverði) og auk þess fastur frádrátt-
ur, sem er 400,— til 1.400,— kr. eftir 
stærð skipa. Þessi fasti frádráttur er 
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algerlega úreltur. 10% sjálfsábyrgðin 
einfaldar á engan hátt rekstur trygg-
inganna. Hún fækkar ekkert þeim tjón-
um, sem tryggingarnar taka til. Hún 
hefur líka lítil áhrif til að hindra tjón. 
Í núgildandi skilmálum er ekkert há-
mark á sjálfsábyrgðinni. Verðmæti 
skyldutryggðra skipa er nú allt að 6 
millj. króna. Tjón útgerðarinnar verð-
ur þvi mjög tilfinnanlegt (allt að 600 
þús.), ef svo verðmætt skip ferst. Ég sé 
enga ástæðu til að láta svo mikla áhættu 
hvíla á hinum tryggða. 

Í lok þessarar greinar eru sýnd drög 
að iðgjaldakerfi og sjálfsábyrgðarregl-
um. Gert er ráð fyrir tíu áhættuflokk-
um, sem skipin dreifast á eftir tjóna-
reynslu og virðingarverði. Iðgjöld 
flokkanna eru fundin þannig, að geng-
ið er út frá lágmarksiðgjaldinu 2%, 
síðan hækkar iðgjaldið flokk frá flokki 
um því sem næst 20% . 

Sjálfsábyrgðarupphæðir eru miðaðar 
við virðingarverð skipanna, eins og sést 
í töflunni um sjálfsábyrgð á 93. bls. 
Sjálfsábyrgðarupphæðirnar eru fundn-
ar með athugun á stærðardreifingu 
tjóna árin 1957—1959. Ef hvert tjón er 
lækkað um 10 þús. krónur, kemur í ljós, 
að heildarupphæð hlutatjóna lækkar um 
hér um bil 20 %. Hún lækkar aftur um 
20%, ef að auki eru dregin frá 6 þús. 
og þannig áfram. Hækki virðingarverð 
skipsins yfir þau mörk, sem um er að 
ræða, hækkar sjálfsábyrgðin um leið. 
Er þá rétt, að iðgjaldið lækki um leið 
um einn áhættuflokk, en munurinn á 
flokkunum er, eins og áður segir, þvi 
sem næst 20%. Lækki virðingarverðið 
niður fyrir þessi mörk, hækkar iðgjald-
ið hins vegar. Þetta gerir það að verk-
um, að þótt verðþensla sé, þarf ekki að 
hreyfa við sjálfsábyrgðarreglunum. 
Skipin færast smám saman í hærri 
sjálfsábyrgð. Ef verðþenslan er mikil, 
þarf aðeins að bæta sjálfsábyrgðar-
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flokkum ofan við. Hér er um fastar 
sjálfsábyrgðarupphæðir að ræða, sem 
nema burtu verulegan fjölda smátjóna, 
sem útgerðin getur hæglega borið sjálf. 
Hins vegar þarf útgerðin aldrei að bera 
meira en 40 þús. krónur af verðmæt-
ustu skipum. 

Ætlunin er, að skipin dreifist á 
áhættuflokkana eftir tjónareynslunni. 
Sé skip t. d. í 4. flokki og meðaltal tjóna-
prósentu tveggja síðustu ára er lægra 
en 50%, lækkar iðgjaldið í 3. flokk. Sé 
tjónaprósentan milli 50% og 70%, 
breytist iðgjaldið ekki; sé hún yfir 
70%, hækkar iðgjaldið í 5. flokk, sé 
hún yfir 100% í 6. flokk. Á þennan hátt 
skapast sjálfvirkt kerfi, sem lítið þarf 
að hreyfa við. Helzt væri að bæta þyrfti 
einum iðgjaldaflokki neðan við, ef vel 
gengur. 

Nýjum skipum, sem engin tjóna-
reynsla er á, skal skipað í áhættuflokka 
eftir verðmæti og þar með þeirri sjálfs-
ábyrgð, sem þau bera, eins og sýnt er 
á xx. bls. 

Mikið hefur verið rætt um að taka 
upp bónus. Þetta iðgjaldakerfi hefur í 
raun og veru kosti bónuskerfisins, en 
er mun hentugra í notkun. Þegar bónus 
er gefinn, er hann dreginn frá iðgjaldi 
síðara árs. Í þessu kerfi lækkar iðgjald-
ið, ef tjónareynslan er góð. Hið eina, 
sem segja má, að bónuskerfi hafi um-
fram þetta kerfi, er orðið bónus. Það 
hefur óneitanlega sterkt aðdráttarafl. 

Statistik. Lokaorð. 

Hér að framan hélt ég því fram, að 
samanburður sá, sem gerður væri á ið-

gjöldum fiskiskipa hér og erlendis, ætti 
ekki rétt á sér. Ég hef minnzt á nokkur 
atriði, sem gefa skýringu á hinum háu 
iðgjöldum hér, miðað við Noreg. Við 
það mætti bæta, að veðurfar er senni-
lega verra hér en í Noregi, auk þess sem 
Íslendingar sækja sjóinn fast. Það fé-
lag í Noregi, sem ég þekki bezt til, er 
Bátaábyrgðarfélag Sunnmæris. Hjá því 
eru tryggðir um 600 bátar, og iðgjaldið 
er 2%. Sunnmærir sækja mjög mikið 
á fjarlæg mið og liggja því í útilegum. 
Hjá þeim er alvarlegasti hluti tjónanna 
dráttaraðstoðir. Hérlendis er lítið um 
útilegur, venjulega er komið daglega í 
höfn. Taflan um hlutatjón fiskibáta, 
sem fylgir með grein þessari á 94. bls., 
sýnir f jölda tjóna á hverja þúsund báta, 
skipt niður eftir tjónaorsökum og báta-
ábyrgðafélögum (ekki Vestmannaeyja). 
Þessi uppsetning gefur strax tilefni til 
umhugsunar. Að meðaltali hafa þessi 
þrjú ár, sem taflan nær til, verið fleiri 
en eitt tjón á skip. Langtum alvarlegust 
eru brot í höfnum, einkum hefur 
Reykjanesfélagið orðið illa úti. Hér 
þarf nánari athugunar við, þannig að 
reynt verði að finna orsök þessa og 
skera burt meinið. Ég vil benda á aðra 
tölu, sem gefur tilefni nánari athugun-
ar. Ekkert félaganna hefur nálægt því 
jafnmörg tjón vegna flækju í skrúfu 
eins og Akranesfélagið. Þannig getur 
einföld statistísk töflugerð gefið vís-
bendingar um, hvar er hægt að koma 
lagfæringum við. 

Vonandi sjá tryggingafélögin sér 
fært að nota hið ómetanlega tæki sem 
statistíkkin er, til að fækka tjónum, en 
tjónin ákveða, þegar allt kemur til alls, 
upphæð iðgjaldanna. 
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Iðgjaldakerfið og sjálfsábyrgð. 
5. flokkur 4,2 af vátryggingarfjárhæð 

Hækki virðingarverð skips upp fyrir 
þau mörk, sem hér um ræðir, og sjálfs-
ábyrgðin þar með, lækkar iðgjaldið um 
einn áhættuflokk. Lækki virðingarverð-
ið niður fyrir þessi mörk, hækkar ið-
gjaldið um einn flokk. Ef breyting á 
virðingarverði nær til alls flotans og 
stafar af snöggum verðbreytingum, 
eins og t. d. þegar gengisbreytingar 
verða, er rétt að athuga sérstaklega, 
hvernig iðgjaldabreytingar skulu vera. 

Áhrif tjónareynslu á iðgjöld. 
Tjónaprósenta skips fyrir ákveðið 

tryggingartímabil er hundraðfalt hlut-
Iðgjöld nýrra skipa. 

fallið milli tjóna, uppgerðra og áætl-
aðra, sem verða á tímabilinu, og ið-
gjalda sama tímabils. 

Verði meðaltal tjónaprósenta tveggja 
ára í röð lægra en 50%, lækkar iðgjald 
skipsins um einn áhættuflokk ári síðar. 
Verði umrætt meðaltal 70% eða hærra, 
hækkar iðgjaldið um einn áhættuflokk. 
Verði meðaltalið 100% eða hærra, 
hækkar iðgjaldið um tvo áhættuflokka. 
Að öðrum kosti hefur tjónaprósentan 
ekki áhrif á iðgjaldið. 

Sé skip í 10. áhættuflokki, er sýni 
samt tjónareynslu yfir 70%, er heimilt 
að hækka lágmarkssjálfsábyrgð þess. 

Eigendaskipti. 
Aðalregla sé, að skip flytjist ekki 

milli áhættuflokka vegna eigendaskipta. 
Þó er heimilt að færa skip til um 
áhættuflokk, ef sérstakar ástæður eru 

fyrir hendi, sem augsýnilega breyta 
áhættunni verulega, t. d. ef skipið flyzt 
milli hafna, sem gerólik áhætta fylgir, 
eða nýi eigandinn á skip fyrir með 
óvenjulega góða eða vonda tjónareynslu. 
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Hlutatjón fiskibáta 1957—59.* 

Bátaábyrgðarfélög 
Tjón í höfnum 

brot bruni 

Dráttaraðstoðir v / 

véla-
bilana 

flækju í 
skrúfu 

Tjón utan hafna 

brot, 
strand 

bruni 
Alls 

Reykjanes 
Akranes 
Breiðafjörður 
Ísafjörður 
Eyjaf jörður 
Austfirðir 
Hekla 
Grótta 

011 félögin 

Fjöldi tjóna 
Fjöldi tjóna í % 
Meðalstærð tjóna í 

þús. kr 
Tjón í þús. kr 
Tjón í % 

913 
465 
508 
256 
454 
300 
417 
639 

496 

43 
42 
23 
23 
22 
29 

0 
92 

38 

280 
352 
148 
127 
115 
167 

62 
366 

201 

177 
282 

63 
17 
59 
52 
21 
71 

79 

382 
169 
320 

98 
223 

95 
83 

206 

203 

31 
42 
16 

3 
30 

5 
21 

4 

16 

1.826 
1.352 
1.078 

524 
903 
648 
604 

1.378 

1.033 

776 
48,0 

18,6 
14.445 

51,4 

59 
3,6 

43,9 
2.588 

9,2 

315 
19,5 

7,6 
2.394 

8,5 

124 
7,7 

10,3 
1.282 

4,6 

317 
19,6 

20,9 
6.635 

23,6 

25 
1,6 

24,0 
600 
2,7 

1.616 
100,0 

17,3 
27.944 

100,0 

Bátaábyrgðarfélög 
Fjöldi 
tjóna 

Fjöldi 
báta-

Meðal-
stærð 

tjóna í 
þús. kr. 

Tjón 
í 

þús. kr. 

Reykjanes . . . 
Akranes 
Breiðafjörður 
Ísafjörður . . , 
Ey ja f jörður . . 
Austfirðir .. . , 
Hekla 
Grótta 

Öll félögin . . . 

464 
90 

138 
182 
243 
136 

29 
328 

1.616 

254 
71 

128 
347 
269 
210 

48 
238 

1.565 

15,8 
12,3 
22.5 
23,2 
13.6 
17.1 
28,6 
17.2 

17.3 

7.333 
1.181 
3.101 
4.220 
3.294 
2.330 

830 
5.645 

27.944 

* Fjöldi hlutatjóna á hverja 
1.000 báta, skipt eftir 
ábyrgðarfélögum og tjóna-
tegundum. Meðaltal áranna 
1957, 1958 og 1959. Einnig 
eru sýndar tjónaupphæðir 
og raunverulegur f jöldi tjóna 
og bátaára. 
(Eftir gögnum frá Sam-
ábyrgð Íslands.) 



BjÖrn Tryggvason, skrifstofustjóri: 

Mat á framleiðslutækjum sjávarútvegsins 

Hinn 5. janúar 1961 voru sett bráða-
birgðalög um nýja lánaflokka 

Stofnlánadeildar sjávarútvegsins við 
Seðlabankann. Í síðasta hefti Fjármála-
tíðinda var lýst stuttlega þeim lána-
flokki, sem opnaður var á síðasta ári 
samkvæmt heimild í þessum lögum, en 
honum var fyrst og fremst ætlað að 
breyta stuttum. lausaskuldum útvegsins 
við viðskiptabankana og fleiri aðila í 
löng og hagstæðari lán við stofnlána-
deildina. 

Þegar þetta er skrifað, er búið að 
veita 219 lán úr flokknum fyrir um 300 
milljónir króna, en eftir er að afgreiða 
lánsumsóknir vegna togara. 

Mjög mikil vinna var við stofnlána-
deildina og í Landsbankanum og Út-
vegsbankanum við lánaflokkinn. Var 
efnahagur umsækjenda athugaður 
gaumgæfilega, og verður væntanlega 
gerð grein fyrir þeirri athugun síðar í 
Fjármálatíðindum. 

Annar stór þáttur starfsins var það 
mat, sem fór fram á eignum umsækj-
enda. Þar sem matsstarfinu er nú lok-
ið, verður hér gerð nokkur grein fyrir 
því. 

Ákvæði um matið eru í 7. gr. reglu-
gerðar frá 14. janúar 1961, en hún er 
á þessa leið: 

„Matsnefnd skal meta þær eignir, 
sem i ráði er að veðsetja stofnlánadeild-
inni. Matsnefndin. skal skipuð þrem 

mönnum, einum tilnefndum af stofn-
lánadeildinni, einum af fjármálaráðu-
neytinu og hinum þriðja af Landsbanka 
Íslands, viðskiptabanka,.- og Útvegs-
banka Íslands sameiginlega. Matsnefnd-
in getur með samþykki stjórnar stofn-
lánadeildarinnar skipað menn til þess 
að meta eignir á sínum vegum, enda 
skal hún endurskoða matið og staðfesta 
það. Eignir skulu metnar til endur-
kaupsverðs að frádregnum eðlilegum 
afskriftum, er miðist við rýrnun eignar-
innar, frá því að hún varð til. Einnig 
skal við ákvörðun endurkaupsverðs taka 
fullt tillit til tæknilegs notagildis eignar-
innar, t. d. hvort hún fullnægi nútíma 
kröfum varðandi afkastagetu, rekstrar-
hagkvæmni o. fl. Skal matsnefndin 
semja nákvæmar reglur um fram-
kvæmd matsins, er staðfestar skulu af 
stjórn stofnlánadeildarinnar." 

Matsstarfið hófst í lok janúar 1961 
og var að mestu lokið á miðju árinu.1) 

Hin nýju lán máttu samkvæmt lögun-
um ekki vera hærri en sem nam 70 % af 

1) Matsnefndina skipuðu Björn Tryggva-
son, skrifstofustjóri, sem var formaður henn-
ar og tilnefndur af stjórn stofnlánadeildar-
innar, Gunnlaugur Pétursson, borgarritari, til-
riefndur af fjármálaráðuneytinu, og Árni 
Snævarr, verkfræðingur, tilnefndur af Lands-
bankanum og Útvegsbankanum, Nefndin réð 
Snæbjörn Bjarnason, vélfræðing, sem ritara. 
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matsfjárhæð, þegar frá henni höfðu ver-
ið dregnar áhvílandi veðskuldir, sem 
ekki viku fyrir hinum nýju lánum. Þær 
fasteignir, skip eða vélar, sem notaðar 
voru í rekstri, voru fyrst og fremst 
metnar og niðurstaðan lögð til grund-
vallar við ákvörðun lánsfjárhæðar. Til 
þess að fá um leið sem gleggst yfirlit 
yfir fjárhag lánsumsækjenda, voru aðr-
ar eignir metnar um leið, einkum lausa-
fé, sem notað var í rekstri, en ekki var 
veðsetjanlegt samkvæmt reglum stofn-
lánadeildarinnar, svo og fasteignir í 
eigu umsækjenda, en óviðkomandi 
rekstrinum. 

Jafnframt var reynt að haga mats-
starfinu þannig, að í leiðinni fengjust 
sem fullkomnastar upplýsingar um 
tæknibúnað véla og tækja, húsbúnað 
bygginga og afkastagetu vinnslustöðva 
á einstökum stöðum, svo og í landshlut-
um, til þess að hægt væri að hafa þær 
til hliðsjónar við hugsanlega seinni út-
lánaflokka deildarinnar og við fram-
kvæmdaáætlanir, sem á döfinni væru 
hjá ríkisstjórninni. Einnig var ætlunin 
að veita viðskiptabönkunum aðgang að 
matinu eftir þörfum í sambandi við 
seinni útlán til útvegsins. 

Mat til endurkaupsverðs. 

Allar eignir voru fyrst metnar til 
endurkaupsverðs og það síðan afskrif-
að eftir reglum, sem matsnefndin ákvað 
með samþykki stjórnar stofnlánadeild-
arinnar. 

Í mati til endurkaupsverðs felst, að 
eignir eru metnar til þess verðs, sem 
þær kosta nýjar, þegar mat fer fram. 
Til dæmis hve mikið kostar að byggja 
húseign í dag eða hve hátt kaupverð 
tækis er, þegar mat fer fram, miðað við 
tækið nýtt. Verðlag á Íslandi var því 
lagt til grundvallar í flestum tilfellum 
í matinu, nema að því er skip varðar. 

Þar sem skipaflotinn er meira og minna 
endurnýjaður með skipum smíðuðum 
erlendis, var að sjálfsögðu lagt til 
grundvallar lægsta verð utan lands eða 
innan, miðað við sambærileg gæði. 

Almennt mat þeirrar tegundar, sem 
hér um ræðir, mun ekki hafa farið fram 
áður við opinbera lánastofnun. Í stað 
þess hefur verið venja að virða eignir 
beint til þess verðmætis, sem þær eru í, 
þegar mat fer fram, og án þess að 
sundurgreina verulega það, sem met-
ið er. 

Aðalkostur stofnlánadeildarmatsins 
var sá, að virðing til endurkaupsverðs 
og eftirfarandi afskrift var unnin þann-
ig, að eignirnar voru sundurliðaðar eins 
mikið og kostur var á, til þess að hlutir, 
sem þjónuðu mismunandi hlutverki og 
rýrnuðu misjafnlega mikið, væru færðir 
niður í verði eftir aldri og viðhaldi 
þeirra hvers fyrir sig og með hæfilegri 
afskrift, sem samsvaraði eðlilegri rýrn-
un þeirra. Með þessari vinnuaðferð var 
fengin allgóð trygging fyrir nákvæmni 
við matið og samræmi tryggt með því, 
að stuðzt var við ýtarlegar verðskrár 
um alla helztu hluti, sem metnir voru. 

Matið gefur auk þess tvær niðurstöð-
ur, og er í því mjög mikill fengur hag-
fræðilega, sérstaklega þegar um er að 
ræða samræmt mat, sem fer fram sam-
tímis á heilli atvinnugrein og leiðir í 
ljós, bæði hvað eignirnar myndu kosta 
nýjar og hve mikið verðmæti er falið í 
þeim í því ástandi, sem þær eru, þegar 
mat fer fram. 

Matsstarfið var aðallega unnið í 
tvennu lagi. Annars vegar athugun 
eignarinnar á staðnum og mat til end-
urkaupsverðs, samhliða því sem eign-
inni var lýst nákvæmlega tæknilega og 
skráður aldur einstakra hluta og ásig-
komulagi lýst. Þetta starf var falið sér-
stökum skoðunarmönnum. Hins vegar 
samræming matanna eftir á og útreikn-
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ingur við afskrift og niðurfærsla í verði 
eftir viðhaldi og ástandi. 

Ráðnir voru 24 skoðunarmenn, sem 
allir höfðu mikla reynslu í matsstörfum 
hver á sínu sviði. Nítján þeirra störf-
uðu við mat á bátum, fjórir við bygg-
ingar, þrír við vélar í landi og tveir við 
mat togara. 

Afskriftir. 

Við ákvörðun afskrifta var höfð til 
hliðsjónar reynsla og fyrri framkvæmd 
bæði hér heima og í Noregi. í því sam-
bandi naut matsnefndin aðstoðar pró-
fessors Gerhard Gerhardsen, sem vann 
um þetta leyti fyrir ríkisstjórnina sem 
sérfræðingur í sjávarútvegsmálum. Að 

tillögu prófessorsins kom Harald Hen-
riksen, hagfræðingur, frá Bergen til Ís-
lands til þess að vera matsnefndinni til 
ráðuneytis um afskriftirnar, auk þess 
sem hann var til aðstoðar við að undir-
búa uppgjör á efnahag umsækjenda, 
sem unnin voru í sambandi við lána-
flokkinn. 

Hér verður ekki farið út í það að ræða 
einstaka liði þeirrar afskriftaskrár, 
sem byggt var á, en aðalliðir hennar 
fylgja hér á eftir með nokkrum skýr-
ingum. Fyrst skal þess getið, að ákveð-
ið var að afskrifa ekki gamlar eignir, 
sem enn voru í notkun, niður í ekki 
neitt. í staðinn var sett lágmark, 
sem ekki var afskrifað niður fyrir. 
Lágmark bygginga var t. d. frá 25% 
í 20%, þ. e. afskrifað verð fór ekki nið-
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ur úr þessum hluta endurkaupsverðs. 
Annars var lágmarkið mismunandi frá 
25% niður í 10% af endurkaupsverði. 

Afskriftir ýmissa bygginga og mann-
virkja voru þannig: 
1. Steinsteypt hús, vönduð 2% á ári 
2. Léttbyggð hús eða hlaðin 3 1/2- 5% — 
3. Þrær, plön, geymar úr stein-

steypu eða stáli 3% — 
4. Sama, en úr timbri 5% — 
5. Bryggjur úr timbri 5—6% — 
6. Sama, en úr steini 3% — 

Afskriftir véla í frystihúsum og ýms-
um landstöðvum: 
1. Dísilmótorar 5% á ári 
2. Rafmagnsmótorar 4% — 
3. Frystipressur 

a) stimpilpressur 5% — 
b) róterandi pressur 4 1/2%% — 

4. Plötufrystitæki 7 1/2% — 
5. Eimsvalar 8% — 
6. Röravefjur, leiðslur o. fl 5% — 
7. Flökunar- og roðflettivélar 10% — 
8. Flutningsbönd 9% — 
9. Katlar og kynditæki 5% — 

10. Vogir i frystihúsum 15% — 
11. Bílavogir 5% — 
12. Laus áhöld í frystihúsum, borð, 

bakkar o. fl 10% — 

Tillit var tekið til þess við ákvörðun 
afskrifta, ef tæki hafði verið gert upp 
eða endurbyggt. Uppgerð frystipressa 
var t. d. talin ný að % frá því ári talið, 
sem hún var gerð upp. Dísilmótor var á 
sama hátt talinn endurnýjast að hálfu, 
ef hann hafði verið gerður upp. Til þess 
að tillit yrði tekið til þessa atriðis, urðu 
skoðunarmenn að komast að því á staðn-
um, hvort um umbyggingar tækja hafði 
verið að ræða og hvenær þær voru fram-
kvæmdar. 

Afskrift tækja í síldar- og fiskmjöls-
verksmiðjum var aðallega þannig: 
1. Löndunar- og flutningstæki úti, 

sniglar og flutningsbönd 6% á ári 
2. Síldarpressur og sjóðarar 3% — 
3. Þurrkofnar 8>/2% — 
4. Þurrkarar 5% •— 
5. Skilvindur 8% — 
6. Kvarnir og sekkjavogir 5% 
7. Pípulagnir og dælur 6%% - -
8. Soðkjarnavinnslutæki 5% — 

Þess skal getið, að afskrift tækja í 
verksmiðjum, sem eingöngu vinna síld, 
var ákveðin 67 % af umræddum af-
skriftum, þar sem þær höfðu yfirleitt 
ekki verið starfræktar nema í mesta 
lagi 2-3 mánuði á ári. 

Afskrift báta allt að 250 tonnum: 

1. Bolur 3% á ári 
2. Aflvél 9% — 
3. Aðrar vélar og tæki eins og vind-

ur, stýrisvélar, ljósavélar, dýptar-
mælar með asdicútfærslu, fisksjá, 
radar og kraftblökk 7% -

4. Legufæri og ýmis búnaður 3% — 

Engin afskrift var á gúmmíbjörg-
unarbátum. 

Fullt tillit var tekið til endurbygg-
ingar á bol, yfirbyggingar báta og end-
urnýjunar aflvéla, og var það hlutverk 
skoðunarmanna að meta, hve miklu hún 
nam. 

Við ákvörðun á afskrift aflvéla voru 
meðal annars höfð til hliðsjónar véla-
skipti í þeim bátum, sem lánað var út 
á í eldri lánaflokkum stofnlánadeildar-
innar. 

Öll ný tæki í bátunum voru að sjálf-
sögðu afskrifuð sér, miðað við það ár, 
þegar þau voru sett í þá. 

Bolur báta var ekki afskrifaður nið-
ur fyrir 25% endurkaupsverðs og afl-
vélar 10%. 

Afskrift togara var ákveðin 5,5 % á 
ári í 12% lágmark. Klössun var metin 
sérstaklega af skoðunarmönnum og 
henni bætt við endurkaupsverð og hún 
síðan afskrifuð á 4 árum um 1/3 hálfs-
árslega. Meðalklössun flokkaðist þann-
ig í aðalatriðum: 

A B C 
12 ára klössun kr. 3.000.000 2.400.000 1.800.000 
8 — — — 1.500.000 1.200.000 900.000 
4 — — 750.000 600.000 450.000 

F Fyrir utan hina árlegu afskrift kom 
viðbótarfrádráttur, sem byggðist á 
mati skoðunarmanna á því, hvernig 
viðhaldi og ásigkomulagi hlutanna væri 
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1. tafla. Fiskvinnslustöðvar (að meðtöldum hraðfrystihúsum). 

Vestmannaeyjar 
Suðurland (Eyrarbakki, 

Stokkseyri og Þorláks-
höfn) 

Suðurnes 
Grindavík 
Sandgerði 
Garður 
Keflavík 
Njarðvíkur 
Vogar 
Annað 

Hafnarfjörður 
Reykjavík (og Kópavogur) 
Akranes 
Snæfellsnes 

Hellissandur og Rif . . . . 
Ólafsvík 
Grafarnes 
Stykkishólmur 

Vestfirðir 
Patreksfjörður 
Bíldudalur 
Þingeyri 
Flateyri 
Suðureyri 
Bolungarvík 
Hnífsdalur 
Ísafjörður 
Annað 

Norðurland 
Höfðakaupstaður 
Sauðárkrókur 
Hofsós 
Siglufjörður 
Ólafsfjörður 
Dalvik 
Akureyri og Krossanes . 
Húsavík 
Raufarhöfn 
Annað 

Austurland 
Seyðisfjörður 
Neskaupstaður 
Eskifjörður 
Fáskrúðsfjörður 
Annað 

Allt landið 

Afli unninn 
á árinu 

1960 
tonn 

46.005 

Samanlagt 
endurkawps-

verð 
stöðvanna 
í millj. kr. 

266.881 

Unninn afli 
í þeim á 

hverja millj. 
kr. í endur-
kaupsverði 

tonn 
172 

Samanlagt 
matsverð 
stöðvanna 
í millj. kr. 

176.698 

Unninn afli 
í þeim á 

hverja millj. 
kr. í mats-

verði 
tonn 
260 
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2. tafla. Hraðfrystihús. 

varið. Viðhaldseinkunnin var ferns 
konar. Einkunnin ágætt gaf 100%, þ. e. 
enga viðbótarafskrift, en aðrar einkunn-
ir voru gott, sem gaf 95 %. Því næst var 
einkunnin sæmilegt, sem var talin 85 %, 
og lélegt 60% með samsvarandi frá-
drætti. Þessi frádráttur reiknaðist ekki 
árlega, heldur í eitt skipti fyrir öll. 

Matsniðurstöður. 

Þegar afskriftir og frádráttur vegna 
viðhaldsgildis er reiknað, reynist nið-
urstaðan, sem er matsverð, vera hlut-
fallslega þannig, borið saman við end-
urkaupsverð: 
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Samtals 594 

Upptalning matanna fer eftir aðal-
verkefni stöðvanna. Til dæmis er skreið-
ar- og saltfiskverkun, sem er samhliða 
frystihúsrekstri, ekki talin sér. 

Eigendur stöðva og tækja, sem metin 
voru, eiga kost á því að fá afrit mats-
gerðanna hjá stofnlánadeildinni. Er 
bent á þetta, þar sem í þeirn felst allná-
kvæm tæknileg lýsing á öllum tækjum 
og byggingarhlutum, sem gæti verið 
mjög þarfleg heimild í sambandi við 
rekstur og endurbætur. 

Sem dæmi um fróðlegar upplýsingar, 
sem vinna má úr mötunum, fylgja hér 
5 töflur, en tölur um afla og fiskvinnslu 
í þeim eru teknar úr Ægi. Þess ber að 
geta, að mötin voru öll unnin á fyrra 
hluta árs 1961 á þáverandi verðlagi, en 
vegna gengisbreytingarinnar í ágúst sl. 
hafa allar matsniðurstöður verið hækk-
aðar um 13%. Í aflatölum er miðað við 
slægðan fisk með haus, nema að því er 
snertir síld og humar, sem talinn er 
óslægður upp úr sjó. Það athugist, að 
nokkrar minni fiskvinnslustöðvar voru 
ekki metnar, og eru því matsniðurstöð-
ur ekki tæmandi fyrir alla útgerðar-
staðina. Enn fremur ber þess að geta, 
að hér er aðeins borið saman við afla 
og vinnslu á einu ári, sem að sjálfsögðu 

gefur ekki gott yfirlit yfir nýtingu 
framleiðslutækja. 

í 1. töflu eru bornar saman niður-
stöður endurkaupsverðs og matsverðs 
allra þeirra fiskvinnslustöðva, sem 
metnar voru, við heildarfiskvinnslu á 
hverjum stað árið 1960. Síðan er fund-
ið, hvað hver milljón króna fjárfesting 
skilar mörgum tonnum á hverjum stað. 
Niðurstaðan gefur meðal annars til 
kynna, hvernig framleiðslutækin hafa 
nýtzt þetta ár, svo og hver aðstaðan var 
til að ná í hráefni til vinnslu. 

Í 2. töflu er farið eins að og í 1. töflu, 
nema hér er aðeins um frystan afla að 
ræða, unninn í þeim frystihúsum, sem 
metin voru á hverjum stað. Reynt hef-
ur verið að láta matsniðurstöður ná að-
eins til þess hluta frystihúsanna, sem 
notaður er vegna frystingar afla, en 
ekki húsakynna né véla, sem þeim 
fylgja, en notuð eru til annarra verk-
unaraðferða. í töflunni eru enn fremur 
tölur um frystigeymslugetu húsanna. 
Athyglisvert er, hve víða er um að ræða 
lélega nýtingu framleiðslutækja, þar 
sem um ný og stór frystihús er að ræða. 
Skýringar á því geta verið margar, svo 
sem offjárfesting miðað við alla að-
stöðu til hráefnisöflunar, þ. á m. ófull-
nægjandi hafnarskilyrði og margt 
fleira, t. d. skortur vinnuafls. 

Í 3. töflu er að finna sömu niðurstöð-
ur um öll metin fiskiskip. Miðað er við 
afla á árinu 1960, bæði þann, sem lagður 
var á land hér heima eða fluttur út í 
skipunum sjálfum. Athyglisvert er að 
bera saman, hvað hver 1 milljón króna 
fjárfesting í fiskiskipum allt að 250 br. 
tonnum gefur mörg tonn borið saman 
við sömu tölu í 1. töflu. Meðalmatsverð 
skipanna er einnig skráð. Metnir voru 
37 togarar í sambandi við lánsumsóknir, 
og eru þeir einir teknir með í þessari 
töflu. Hér er fyrst og fremst um að 
ræða togara, sem smíðaðir voru á ár-
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3. tafla. Fiskiskip. 
Fiskiskip allt að 

250 br. tonn Togarar Samtals 
Fjöldi mata 358 37 395 
Afli á árinu 1960, tonn 400.476 114.100 514.576 
Endurkaupsverð í millj. kr 1.402.235 1.160.866 2.563.101 
Afli á hverja milljón í endurkaupsverði, tonn . . 286 98 201 
Matsverð í millj. kr 967.332 455.687 1.423.019 
Afli á hverja milljón í matsverði, tonn 414 250 362 
Meðalendurkaupsverð i millj. kr 3.917 31.375 — 
Meðalmatsverð i millj. kr 2.702 12.316 

4. tafla. Fiskiskip og fiskvinnslustöðvar. 
Fiskvinnslustöðvar Togarar og bát.ar 

Fjöldi mata 199 395 
Heildarafli 1960, tonn — — 
Endurkaupsverð í millj. kr 2.510.027 2.563.101 
Afli á hverja milljón i endurkaupsverði, tonn . . — — 
Matsverð í millj. kr 1.493.010 1.423.019 
Afli á hverja milljón í matsverði, tonn — — 
Framleiðsluverðmæti aflans 1960 i millj. kr 
Sama á hverja millj. í endurkaupsverði i þús. kr. 
Sama á hverja milljón í matsverði í þús. kr. . . . —• — 

Samtals 
594 

514.576 
5.073.128 

101 
2.916.029 

176 
2.574.000 

507 
883 

unum 1946—51, auk 4 togara, sem smíð-
aðir voru eftir 1952. Þess ber að geta, 
að þegar nýting togara er athuguð, 
verður að hafa í huga þann tilkostnað, 
sem fylgir siglingu með verulegan hluta 
aflans á erlendan markað. 

Í 4. töflu eru skráð heildaryfirlit um 
matsniðurstöður í stöðvum á landi ann-
ars vegar og skipum hins vegar og það 
borið saman annars vegar við heildar-. 
aflamagn á árinu og hins vegar heildar-
framleiðsluverðmæti á sama ári á nú-
verandi gengi, en á því markaðsverði, 
sem var erlendis, þegar afurðirnar voru 
seldar. Þess skal getið, að heildarfram-
leiðsluverðmætið er talið fob., og áætl-
uð innanlandssala er tekin með á heild-
söluverði. 

Í 5. töflu eru fiskiskip flokkuð eftir 
stærðum og endurkaupsverð og mats-
verð skráð fyrir hvern flokk. Nú eru 
teknir með 6 togarar, sem ekki voru 
teknir í 3. og 4. töflu, og nær taflan þá 

5. tafla. Bátar og togarar. 
Endur- Mats-

kaupsv. í verö í 
Fjöldi millj. kr. millj. kr 

Bátar undir 50 tonnum 110 215.788 111.455 
51-150 tonn 226 980.195 699.341 

- 151-250 - 22 206.252 156.536 

358 1.402.235 967.332 

Togarar 
unclir 800 tonnum 36 1.105.299 371.525 
yfir 7 287.849 268.338 

43 1.393.148 639.863 

til hins starfandi togaraflota á sl. ári 
auk tveggja skipa, sem lágu i höfn, en 
tvö skip, sem ekki voru gerð út, voru 
ekki metin. 

Eins og áður segir, eru hinar tölulegu 
upplýsingar, sem hér koma fram, ekki 
tæmandi fyrir sjávarútveginn í heild, 
og bent skal á, að leigulóðaréttindi voru 
yfirleitt ekki metin, og ekki er lausafé 
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heldur talið með, þó að það hafi verið 
metið sérstaklega. Mikinn hluta trillu-
bátaflotans vantar, svo og mikið af öðr-
um bátum, einkum undir 30 brúttótonn-
um. Einnig vantar mikið af allra 
minnstu landstöðvunum. Af 437 skráð-
um bátum af stærðinni frá 30—150 br. 
tonn voru metnir 358 bátar. Mikið af 
þeim bátum, sem vantaði í matið, voru 
úr eldri og verðminni hluta flotans og 
margir hverjir ekki gerðir út. Af 90 
frystihúsum á landinu voru 89 metin, 
sömuleiðis allar síldarverksmiðjur og 

flestallar meiri háttar fiskvinnslustöðv-
ar. Mun því óhætt að áætla, að matið 
hafi náð til meginhluta þeirra verð-
mæta, sem búa í tækjum og eignum 
sjávarútvegsins, líklega yfir 90% 
þeirra, að frágengnum þeim verðmæt-
um, sem felast í leigulóðaréttindum. 

Hér verða ekki dregnar frekari álykt-
anir af þeim upplýsingum, sem töflurn-
ar hafa að geyma, enda þyrfti athugun-
in að ná til nokkurra ára til þess að fá 
traustan grundvöll til að byggja á. 



Valdimar Kristinsson: 

Þróun Reykjavíkur I. 
Í þessari grein er í örstuttu máli rætt um þróun Reykja-
víkur til nokkurrar skýringar á meófylgjandi línuritum og 
töfliun, er sýna fjölgun íbúanna, dreifingu byggðarinnar, 
stækkun bæjarlands o. fl. Síðar er ætlunin að bæta við 
greinum, er á svipaðan hátt fjalli um þróun atvinnuveg-
anna, um þjónustufyrirtæki borgarinnar og annað, er stuðl-
að hefur að þróun Reykjavíkur. — Einnig verður smám sam-
an reynt að gera öðmm landshlutum sömu skil með gerð 
linurita og korta, er falla undir svið hagrænnar landafræði. 

Margur hefur undrazt þá tilviljun, 
að fyrsti landnámsmaður Íslands 

skyldi taka sér bólfestu á þeim stað, þar 
sem löngu síðar reis höfuðborg lands-
ins. En er þá um algera tilviljun að 
ræða? Straumurinn, sem borið hefur 
öndvegissúlur Ingólfs Arnarsonar til 
Reykjavíkur, er ein helzta orsök fiski-
sældarinnar í og við Faxaflóa, sem aft-
ur hefur valdið svo miklu um stækkun 
borgarinnar. En ef menn vilja hugsa 
sér, að það hafi ekki verið öndvegissúl-
urnar, sem leiddu Ingólf til Reykjavík-
ur, heldur hafnleysið við suðurströnd-
ina, sem hrakti hann þangað, þá er eftir 
sem áður samband á milli búsetu Ing-
ólfs og stærðar Reykjavíkur í dag. Þetta 
hafnleysi hefur eigi átt svo lítinn þátt 
í stækkun höfuðborgarinnar, enda hef-
ur hvergi annars staðar risið borg á 
slóð Ingólfs um landið. 

Utan frægðarljómans, sem stafaði af 
fyrsta landnámsmanninum og fyrstu af-
komendum hans, fóru lengi vel litlar sem 
engar sögur af jörðinni Reykjavík. Á 
16. öld kemur Reykjavík fram á svið 
sögunnar á ný. Þá var þar komin verzl-

un, og um miðja 18. öld hefst svo verk-
smiðjuiðnaður með Innréttingum Skúla 
Magnússonar. Fyrsta manntalið á land-
inu fór fram 1703, og þá voru íbúar 
Reykjavíkur 204. Um það leyti mun 
byggðin hér hafa verið litið eða ekkert 
frábrugðin öðrum verzlunar- og útvegs-
plássum, þ. e. dálítil kofaþyrping niðri 
á sjávarkambi. Með Innréttingunum 
komst nokkur þorpsbragur á Reykja-
vík, og 1762, sem var eitt bezta ár 
þeirra, voru ibúarnir 314, og þar af 
voru 95 verkamenn og nemendur við 
stofnanirnar. 

Hinn 18. ágúst 1786 var verzlun við 
Ísland gefin frjáls við alla þegna Dana-
konungs, og samtímis hlaut Reykjavík 
kaupstaðarréttindi. Þá voru Reykvík-
ingar aðeins 302 að tölu, og ekki var 
fjölgunin ör, þvi að 1801 voru þeir 307 
(en töluvert hafði þá fjölgað utan bæjar-
markanna). 

Skömmu eftir, að Reykjavík fékk 
kaupstaðarréttindi, var verzlunarlóðin 
ákveðin og mæld, og var hún aðeins um 
20 ha að stærð. Meginhluti jarðarinnar 
Reykjavík var lagður undir kaupstað-
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Mannfjöldi í Reykjavík. 

inn, þ. e. strandlengjan frá læknum, sem 
rann til sjávar neðan Arnarhóls að Sjó-
búð (neðst á Vesturgötu), og síðan lágu 
mörkin til suðurs neðan við Grjótaþorp-
ið að Hólakotslóð (Hólakot var milli nú-
verandi Suðurgötu og Garðastrætis 
nokkru fyrir norðan kirkjugarðinn) og 
þaðan að Tjörninni og læknum og með-
fram honum til sjávar. 

Bærinn varð þó ekki sérstakt lög-
sagnarumdæmi, fyrr en skipaður var 
bæjarfógeti árið 1803, en stærð þess 
mun ekki hafa verið skýrt afmörkuð 
fyrr en 1835. Þá var lagt undir lög-
sagnarumdæmið Örfirisey, hjáleigan 
Ánanaust og jarðirnar Hlíðarhús, Sel, 
Arnarhóll og Rauðará. Reykjavík af-
markaðist þá að vestan af jörðunum 
Eiði og Lambastöðum, sunnan af Skild-
inganeslandi og austan af Laugarnes-
landi. — íbúatala bæjarins hefur verið 
miðuð við fólk búsett í lögsagnarum-
dæmi hans á hverjum tíma. 

Taflan á þessari bls. sýnir íbúafjölda 
Reykjavíkur við öll aðalmanntöl, sem 
farið hafa fram (nema 1769 og 1785, en 
í stað þess eru upplýsingar um íbúa 
kaupstaðarins 1786), og einnig árlega 
frá árinu 1900. Tölur aðalmanntalanna 
eru skáletraðar, en síðan 1953 er íbúa-
fjöldinn gefinn upp samkvæmt þjóð-
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skránni. Ekki er fullt samræmi milli 
aðalmanntalanna og ársmanntalanna, 
og mun það einkum koma fram á tölum 
fyrir árin 1901 og 1920. Að svo miklu 
leyti sem ósamræmis gætir, munu aðal-
manntölin að jafnaði sýna nokkru hærri 
íbúatölu í Reykjavík heldur en árs-
manntölin, sem farið hafa fram um svip-
að leyti. Þrátt fyrir þetta ósamræmi 
hefur í þessari töflu verið valinn sá 
kostur að sýna tölur aðalmanntalanna 
árin, sem þau hafa farið fram. Bæði 
munu ekki aðrar upplýsingar réttari, 
og svo er í þessari grein, sem og nær alls 
staðar annars staðar, vitnað í tölur aðal-
manntalsins, þegar gefinn er upp íbúa-
fjöldi Reykjavíkur í lok hvers áratugs. 
Annars ber að athuga, að jafnvel þó að 
nákvæmar upplýsingar liggi fyrir um 
íbúatölu landsins, þá getur aldrei sama 
nákvæmni náðst um skiptinguna milli 
bvggðarlaga, svo sem vegna þess, að 
árstíðabundin atvinna gerir oft óglögg 
skilin á milli, hvenær fólk flvtur úr ein-
um landshluta í annan. Þó hefur á veg-
um þjóðskrárinnar verið reynt að setja 
sem nákvæmastar reglur þar að lútandi. 

Myndin á 105. bls. sýnir fjölda Reyk-
víkinga og hundraðstölu þeirra af íbúa-
fjölda landsins frá 1900—1960. Arið 
1947 voru Reykvikingar 38% af lands-
mönnum í heild, en síðan hefur þessi 
hlutfallstala ekki hækkað verulega, var 
40,8% árið 1960. Vöxtur bæja og hreppa 
i næsta nágrenni Reykjavíkur á veru-
legan þátt í því, að dregið hefur úr hlut-
fallslegum vexti Reykjavíkur. Reykvík-
ingum mun aldrei hafa fjölgað eins mik-
ið hlutfallslega og á fyrsta áratugi 20. 
aldar, er þeim fjölgaði um nær helm-
ing, en mest drógu þeir á landsbúa í 
heild á árunum 1940—47, er þeir kom-
ust úr 31,4% í 38%. Eina árið á þessari 
öld, sem fjöldi Reykvíkinga stóð í stað 
eða jafnvel fækkaði í bænum, var frá 
1. desember 1939 til jafnlengdar 1940. 

Endurreisn Alþingis árið 1845 og full 
endurheimt verzlunarfrelsisins árið 
1855 lögðu grundvöllinn að vexti 
Reykjavikur, enda jókst framfarahug-
urinn, og margs konar framkvæmdir 
sigldu í kjölfarið. 

Á síðara hluta 19. aldar stækkaði 
Reykjavík mjög. Kortið á næstu bls. sýn-
ir, hvernig byggðin stækkaði frá mið-
bæjarkjarnanum, tók að teygja sig upp 
á nærliggjandi hæðir og síðan að breið-
ast út um allt Seltjarnarnes. Um alda-
mótin 1900 náði samfelld byggð frá 
Framnesvegi og næstum inn að núver-
andi Barónsstíg. Auk miðbæjarins og 
Grjótaþorpsins var byggð Vesturgata, 
Bakkastígur, hluti Nýlendugötu, Brekku-
stígur, hluti Bræðraborgarstigs, norður-
hluti Framnesvegar og Bráðræðisholt, 
einnig norðurendi Suðurgötu og Tjarn-
argötu. í austurbænum var Laugavegur 
að mestu byggður inn að Barónsstíg, 
eins og áður segir, og Hverfisgata og 
Lindargata inn að Vitastíg, enn frem-
ur Bergstaðastræti að Baldursgötu, 
hluti Grundarstigs, Þingholtsstræti að 
Skálholtsstíg og neðsti hluti Skólavörðu-
stígs. 

Árið 1930 hafði bærinn að verulegu 
leyti verið byggður upp innan núver-
andi Hringbrautar og Snorrabrautar. 
Það var þó ekki fyrr en á næsta áratug, 
sem byggðar voru húsaraðirnar sunnan 
Ásvallagötu og vestan Grundar, Smára-
gata og meginhluti Sóleyjargötu, svo og 
Eiríksgata, Leifsgata og Egilsgata. Á 
hinn bóginn var á sama tíma risin nokk-
ur bvggð á Grímsstaðaholtinu, í Skerja-
firði, við Laugarnesveg og austan Laug-
aráss. 

Þrátt fyrir erfiðleikana á fjórða tug 
aldarinnar stækkaði Reykjavík töluvert. 
Á þessum árum má segja, að bærinn 
hafi byggzt að fullu innan Hringbraut-
ar, auk þess Víðimelur og Revnimelur, 
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Norðurmýri og hverfi við Skerjafjörð 
og í Sogamýri. 

Á styrjaldarárunum jókst gífurlega 
aðstreymi til Reykjavíkur, og hélt svo 
áfram, eftir að styrjöldinni lauk. Þann-
ig fjölgaði bæjarbúum um nær þriðjung 
frá 1940—50 eða úr 38 í 56 þúsundir. 
Fyrstu styrjaldarárin var mjög litið 
byggt af íbúðarhúsnæði, og síðan háði 
efnisskortur byggingarframkvæmdum, 
en síðara hluta áratugsins var mjög 
mikið byggt, enda var mikill skortur á 
húsnæði miðað við þær kröfur, sem al-
mennt var farið að gera. Á þessu tíma-
bili byggðust mörg stór hverfi, svo sem 
Skjólin, stór hluti Melanna, meginhluti 
Hlíðarhverfis, Teigahverfi og meiri-
hluti Langholts- og Vogahverfis. 

Áratuginn 1950—60 var fjölgun 
Reykvíkinga ekki alveg eins ör og tíu 
árin þar á undan, en í árslok 1960 voru 
þeir hálft sjötugasta og þriðja þúsund. 
Gífurlegar byggingarframkvæmdir áttu 
sér stað á þessum árum, og voru þá 
byggðir Hagarnir, mikil viðbót við Hlíð-
arnar, allt Lækjahverfi, Heimahverfi, 
smáíbúðahverfið, og veruleg byggð tók 
að rísa við Háaleiti. Auk þess var miklu 
bætt við í fjölmörgum öðrum hverfum. 
Er nú svo komið, að mjög er tekið að 
fækka húsbyggingarlóðum á Seltjarnar-
nesi og farið að tala um, að áður en 
langt um liði muni Reykjavík taka að 
byggjast austan Elliðaáa. 

Á næstu bls. eru þrjú kort, sem sýna 
dreifingu ibúanna 1901, 1930 og 1950. 


