
Md. 59. Mefndarállt

um tillögu til þingsályktunar um sæsímasambandið við útlöud o. fl.

Frá samgöngumálanefnd.

Samgöngumálanefnd Nd. hefir athugað samninga þá, sem atvinnumála- 
ráðherrann hefir gert 30. nóv. 1925 við fram kvæm darstjórn Mikla norræna 
rilsimafjelagsins um framlenging ritsímasamningins ásam t nýju leyfisbrjefi og 
samningum þeim, sem við Ieyfið eru tengdir.



Nefndin aðhyllist þá stefnu, að rjettara væri að endurnýja hinn gamla 
samning, ef sæmileg kjör fengjust, i stað þess að taka upp ný sambönd, t. a. m. 
loflskeytasambönd eingöngu, og með því að nefndin telur, að hinir nýju sam n- 
ingar sjeu i alla staði viðunanlegir, leggur hún til, að þingsályktunartiliagan verði 
samþykt með þeirri einu breytingu, að tilvitnun i sjálfa samningana sje tekin 
upp i tillöguna.

Nefndin hefir haft til hliðsjónar ítarlega greinargerð um málið eftir
O. Forberg landssimastjóra, og þykir nefndinni rjett, að hún komi fyrir aimenn- 
ingssjónir, og er hún  þvi prentuð bjer á eftir, og vill nefndin visa til hennar 
til frekari skýringar.

Samkvæmt þessu ieggur nefndin til, að þingsáiyktunartiilagan verði sam- 
þykt með þessari

BREYTINGU.

í stað orðanna i niðurlaginu »sem — náðst um« kom i: sem greinir í 
samningum 30. nóv. 1925.

Alþingi, 25. febrúar 1926.

Jón A. Jónsson, Kl. Jónsson, Jón Kjartansson.
formaður. fundaskrifari og frsm.

Sveinn Ólafsson. Hákon J. Kristófersson.
«

Fylgiakjal.

LANDSSlMASTJÓRINN.
Reykjavík, 25. jan. 1926.

Samkvæmt ósk yðar sendi jeg yður eftirfarandi stutt yfirlit yfir sam n- 
ingagerðir þær, sem fram hafa farið árin  1924 og 1925 við Mikla norræna rit- 
símafjelagið út af sim asam bandi íslands við útlönd eftir 1. sept. 1926.

Þegar árið 1905 varð það að samkomulagi milli íslands, D anm erkur og 
Mikla norræna, að símskeytagjöld milli íslands og D anm erkur skyldu ekki vera 
hærri en milli^íslands og nokkurs annars lands og að fram angreindir þrír hlut- 
aðeigandi aðiljar skyldu allir lækka gjöld sin hlulfallslega, til þess að ná þessu 
marki. Mikla norræna hafði þá nýlega fengið íram lengt til 20 ára sjerleyfi til 
sæsimareksturs milli Englands og Danm erkur og leyfi til að taka 16x/2 ctms. fyrir 
orðið á þessum sæsimum. Fjelagið Ijet þó — gagnstætt því, sem ísland og Dan- 
m örk höfðu gengið út frá — sinn hluta af gjaldalækkuninni á simaviðskiftum 
milli ísiands og Danm erkur að öilu leyti falla á sæsímann milli ísiands og Eng- 
lands, í stað þess að skiftaýhonum hlutfallslega á Íslandssæsím ann og Danmerk-



ur — Englandssæsímann. Fessi skifting fjelagsins á sínum hluta af tekjum fyrir 
símaviðskifti milli íslands og Danm erkur undangengin 20 ár hefir að vísu enga 
fjárhagslega þýðingu haft fyiir ísland og Danm örku, en orsakar hinsvegar aðra 
útkomu og óhagstæðari en ella hefði verið á yfirlitum fjelagsins yfir rekstur Is- 
landssæsimans.

Þótt hið árlega rekstursyfirlit fjelagsins yfir rekstur Íslandssæsímans hafi 
þannig að minu áliti ekki verið rjett, hefir þetta þó ekki heldur haft nein áhrif á 
ákvörðun sæsimagjaldanna, þvi að við endurskoðun þeirra hefi jeg ávalt sýnt fram 
á þetta ósamræmi og jafnað gjaldalækkuninni á simaviðskiftin milli íslands og 
Danm erkur hlutfallslega jafnt niður á Norðursjávar- og íslandssæsim ann.

Haustið 1924 hófust sam ningar milli dönsku sim astjórnarinnar og Mikla 
norræna um endurnýjun á sjerleyfi fjelagsins til reksturs Norðursjávarsimans 
milli Englands og Danm erkur. Landsstjórn íslands áleit þá, að timi væri kominn 
til að leita samtímis undirbúningssam kom ulags um væntanlega endurnýjun á sjer- 
leyfi íslandssæsim ans, og afrjeð, að landssímastjóri færi þá utan i þeim erindum.

Með þvíjsímaviðskiftin milli íslands og Danm erkur eru nálægt þvi 40°/o 
af öllum okkar erlendum simaviðskiftum, var það nauðsynlegt, áður en hinir eig- 
inlegu samningar við M. n. um Íslandssæsím ann byrjuðu, að fá því áorkað, að í 
samninga þá, sem stóðu yfir milli Danm erkur og M. n. um Norðursjávarsæsímana, 
yrðu tekin upp ákvæði um, að þeir sæsimar skyldu taka hlutfallslegan þátt i 
niðurfærslu sim agjaldanna milli Islands og Danm erkur, svo framarlega sem 
Danir legðu nokkra áherslu á slika niðurfærslu framvegis.

F rá  Dana hálfu var þvi haldið fram, að örðugt væri að leggja hart að 
fjelaginu og fá það til að taka á Norðursjávarsœsimana  nokkra sjerstaka gjalda- 
ívilnun fyrir simaviðskifti íslands. Að lokum hepnajðist þó að fá vilyrði um þetta, 
og er skylt að taka fram, að það var ekki hvað sist að þakka áhrifum hinna 
dönsku sam bandslaganefndarm anna, að svo fór.

Að öðru leyti strönduðu sam ningaum leitanir vorar við M. n. í þetta sinn. 
Olli þar um bæði það, að sam ningarnir milli dönsku sim astjórnarinnar og M. n. 
drógust á langinn, og Danm örk vildi ekki taka þátt i samningum um íslands- 
sæsimann fyr en lokið væri samningum  um Norðursjávarsæsim ana, og þó sjer- 
staklega það, að fjelagið hafnaði gersamlega þeim samniogsgrundvelli, sem af 
hálfu okkar Islendinga var stungið upp á.

Eftir nokkur brjefaviðskifti og ettir að Alþingi 1925 hafði falið stjórninni 
að semja um sím asam bönd íslands við útlönd að sæsímasjerleyfistímanum út- 
runnum  (1. sept. 1926), hófust sam ningar af nýju í nóvembermánuði 1925. Finn 
jeg ekki ástæðu til að skýra bjer nákvæmlega frá gangi sam ninganna, þvi hann 
er kunnur atvinnum álaráðherra, sem sjálfur tók þátt í samningsgerðinni. Jeg skal 
aðeins taka það fram, að svo leit út i byrjun, sem sam ningarnir m undu stranda 
einnig þetta sinn, því M. n. hafnaði enn á ný þeim grundvallaratriðum  vorum, 
sem frá vorri hálfu voru skilyrði fyrir því, að gengið yrði yfir höfuð til samn- 
inga um fram haldsrekstur sæsimans. Fessi skilyrði voru:

1. Tillagið falli niður.
2. Frumgjöld þau, sem ákveðin eru á Norðursjávarsæsímum  fjelagsins milli Eng- 

lands og Danm erkur á hverjum  tima sem er, skuli einnig gilda fyrir sima-



viðskifti milli íslands og Danm erknr, en auk þess taki Norðursjávarsæsím- 
arnir þátt i niðurfærslu simagjalda milli þessara landa, í sama hlutfalli og 
íslandssæsíminn.

3. Island taki við rekstri stöðvarinnar á Seyðisfirði gegn 65000 gullfranka ár- 
legu endurgjaldi, er greiðist af tekjum sæsímans.

4. Af tekjum sæsimans greiðist Islandi ennfremur árlega 30000 gullfrankar sem  
nokkurskonar sjerleyfisgjald.

5. Sæsimagjöldin verði miðuð við sæsímaviðskiftin eins og þau voru 1924, þann- 
ig að tekjurnar hrökkvi fyrir greiðslu fram angreindra 95000 franka og auk 
þess hæfilega áætlaðri upphæð handa fjelaginu til viðhalds og reksturs sæ- 
simans.

6. Fari sæsimaviðskiftin fram úr því, sem þau voru 1924, fái Island 60'/« af 
sæsímagjöldunum fyiir það, sem fram yfir er, en fjelagið 40°/o.

7. Til sæsímaviðskifta (sbr. 5. og 6. lið) teljist öll símaviðskifli til og frá íslandi 
og yfir Island (sbr. þó 9. lið). Þó teljist aðeins helm ingur af simaviðskift- 
unum við Færeyjar, enda sje sfmaviðskiftum Færeyja að öðru leyti svo og 
útgjöldum við starfræksluna i Færeyjum haldið utan við þessa reikninga.

8. Sjerleyfið veitist í 8Vs ár, en sje þó uppsegjanlegt að m insta kosti þrisvar 
sinnum á sjerleyfistímabilinu.

9. ÖII sfmaviðskifti Islands við útlönd skulu ganga gegnum sæsímann — þegar 
þráðsambandið er ekki bilað — að undanskildum blaðaskeytnm, veður- 
skeytum og radióskeytum, sem ætluð eru almenningi, en ekki neinum á- 
kveðnum manni eða stofnun.

Eins og ráðherranum  er kunnugt, kaus M. n. eftir nánari yfirvegun 
heldur að ganga að þessum skilyrðum i öllum aðalatriðum  en að missa sjer- 
leyfið. Hin einasta verulega breyting, sem teljandi er, var sú, að vjer gengum inn 
á að lækka ágóðahluta vorn af auknum  tekjum sæsfmans (sam kv. 6. lið) ofan i 
50°/o. Af öðrum m arkverðum  ákvæðum i hinu nýja sjerleyfi má nefna, að lsland 
hefir rjett til að afgreiða öll símaviðskifti sin við útlönd þráðlaust, ef nokkurt 
annað land krefst skeytaskoðunar á afgreiðslu sæsimans.

Ákvæðin um eignarrjett á sæsimanum að sjerleyfinu loknu eru nálega 
jafnóákveðin og þau voru i hinu fyrra sjerleyfi, enda virtist ekki ástæða til fyrir 
Island að leggja sjerstaklega mikla áherslu á þetta atriði. Þó er felt burtu i nýja 
sjerleyfinu hið óeðlilega ákvæði gamla sjerleyfisins um, að Danmörk skuli eignast 

. */*, en ísland V3 af sæsimanum, ef hann afhendist ríkjnnum.
Til þess að hægt væri að ákveða sæsimagjöldin varð fyrst að ákveða 

rekstrarútgjöld sæsimans. Allar tekjur og gjöld sæsimans er reiknað i gullfrönk- 
um. Fyrsti gjaldaliður er 95000 gullfrankar til íslands (sbr. 3. og 4. lið að fram - 
an). Þess utan krafðist tjelagið að fá 161500 franka sem rekstrarkostnað. Til 
þess að geta gert sjer grein fyrir rjettmæti þessarar kröfu verður að athuga út- 
gjöldin, eins og þau hafa verið undangengin ár, til viðhalds og rekstrar sæsim- 
ans. Samkvæmt reikningsyfirlitum fjelagsins hafa þessi gjöld — að undan- 
skildri Seyðisfjarðar- og Færeyjastöðinni — verið að meðaltali ca. 103000 gull- 
frankar á 10 ára tfmabilinu 1916—1925, en sje miðað einungis við síðustu 5 ár- 
in, verður meðaltalan ca. 115500 gullfrankar á ári. Fjelagið krafðist einnig, að



gert væri ráð fyrir 5000 frönkum  á ári í skrifstofukostnað á Englandi til eftir- 
lits og endurskoðunar á viðskiftum sæsimans, þvi hingað til hafði Seyðisfjarðar- 
stöðin það á hendi, en kostnaðurinn við hana nú feldur burtu og greiðslan til 
landssímans sett i staðinn. Upphæðin, um 148000 danskar krónur, til árlegrar 
afborgunar á hinu upphaflega verði sæsimans var einnig feld burtu svo og allur 
kostnaður við Færeyjastöðina (sbr. 7. lið).

Við nánari gagnrýning á kröfum fjelagsins kom um st vjer að raun um, 
að unt væri án misrjettis að færa hin áætluðu rekstrargjöld nokkuð niður. Hins- 
vegar var örðugt að mótmæla þeirri staðhæfingu fjelagsins, að viðhald sæsimans 
hlyti að fara vaxandi eftir því sem hann eldist. Einnig varð ekki komist hjá þvi, 
að fjelaginu væri ætluð einhver upphæð fyrir ófyrirsjeðum útgjöldum, áhættu og 
ágóða. Að siðustu náðist samkomulag um að reikna ca 100000 gullkrónur eða 
nákvæmlega 139600 gullfranka fyrir árlegum rekstrarkostnaði sæsimans auk áð- 
urgreindra 95000 gullfranka.

Á framangreindum grundvelli voru svo sæsímagjöldin reiknuð og miðuð 
við orðafjöldann eins og hann var 1924. Á þann hátt Iækka sæsímagjöidin á 
Íslandssæsímanum um 34%  eða úr 25 ctms. n iður í I 6V2 ctms. fyrir orðið, og 
fyrir viðskifti við skandinavisku löndin verða þau enn lægri. Fyrir skeyti milli 
Danm erkur og Islands er sæsimanum nú fært til tekna aðeins 10 ctms., en 
samkvæmt nýju sam ningunum  fær hann 12 ctms. fyrir hvert orð, og lækkar þá 
skeytagjaldið jafnm ikið til D anm erkur og til Englands. Þetta er að þakka lækk- 
uninni á Norðursjávarsæsimagjöldunum, sem að fram an er minst á.

Þótt fengist hafi þessi mikla lækkun á sæsímagjöldunum frá 1. sept. 1926, 
geta þó sæsimagjöldin milli íslands og annara landa ekki lækkað það sem því 
nemur, frá því sem þau eru nú, þvi nokkur hluti þessarar lækkunar verðnr að 
vega á móti þeirri gjaldahœ kkun landanna, sem ákveðin var á alþjóðasim aráð- 
stefnunni i Paris síðastliðið haust og sem gengur í gildi 1. april 1926, og sem 
ísland hefir engin tök á að sporna við. T. d. fekk England og Danm örk landa- 
gjöld sin (Term inaltakst) hækkuð um 3 ctms. á hvert orð, en ísland, Noregur 
og Sviþjóð um 1 ctms.

Vilji m aður gera tölulegan sam anburð á fjárhagslegri aðslöðu íslands 
samkv. hinu nýja og hinu gamla sjerleyfi, verður sparnaðurinn eða hagnað- 
urinn þessi:

1. Sparað tillag til M. n., með núverandi gengi   ca. ísl. kr. 38000,00
2. Sjerleyfisgjald (30000 g u llf ra n k a r) .....................................  — — 30000,00
3. Ágóði á rekstri Seyðisfjarðarsæsimastöðvarinnar, gegn

65000 gullfr. endurgjaldi ....................................................... — — — 25000,00
4. H reinar tekjur af veðurskeytum til útlanda, sem nú

verða vor eign      — — — 20000,00
5. Hluti íslands, 50%  af sæsímagjöldum af viðskiftum

fram yfir það, sem var 1924, áætlað að meðatali ca.
500000 orð á ári á ca. 15 ctm s  — — — 37000,00

Samtals ca. ísl. kr. 150000,00
Hjer við bætist svo, að með þvi að fá sæsímagjöldin lækkuð um 81/2 

ctms. á hvert orð, sparast viðskiftamönnum simans árlegaca. 170000 gullfrankar



eða nálega sama upphæð í ísl. krónum , sje gengið út frá, að viðskiftamagnið sje 
ca. 2000000 orð á ári að meðaltali yfir sjerleyfistimabilið. Þessi upphæð er öll 
tekin frá sjerleyfishafa, enda stendur fjelagið nú mun betur að vígi, þar sem 
lokið er að afborga sæsimann.

Samkvæmt núgildandi gjaldskrá er sim skeytagjaldið til EDglands og 
Danm erkur 43 ctms. fyrir orðið. Samkvæmt hinum  nýja samningi verður það
341/2 ctms. frá 1. sept. 1926, en þar við bætist hækkunin á landagjöldum , sem 
áður var nefnd og sem nemur 4 ctms., þannig að gjaldið verður 381/2 ctms.

Sje þetta borið sam an við símskeytagjöld milli annara landa, þar sem 
sæsímar liggja, t. d. milli Englands og skandinavisku landanna: Danm erkur,
Noregs og Sviþjóðar, en þar eru gjöldin 28% ctms. fyrir orðið frá 1. apríl 1926, 
— þá verður ekki annað sagt en að ísland fái lág simskeytagjöld, sjerstaklega 
þegar tekið er tillit ti! þess, að á Norðursjávarsæsímunum  eru afgreidd mörgum 
sinnum  meiri orðafjöldi en á íslandssæsim anum . Símskeytagjaldið til Noregs 
verður sennilega 45 clms. í stað 52 ctms. nú. Við Svíþjóð er samningum ekki 
lokið enn þá. Komist fslenska krónan upp i gullgengi, verður sim skeytagjaldið til 
Englands og Danm erkur ca. 30 aurar fyrir orðið.

Eins og ráðherranum  er kunnugt, hafði jeg bæði árið 1924 og 1925 leit- 
að fyrir mjer í Noregi um þráðlaust skeytasam band (sjerstaka radióstöð), ef til 
þess kæmi, að ísland þyrfli að hverfa að þvi. Og jeg hefi fulla ástæðu til að 
ætla, að til vandræða hefði ekki horft í því efni, þótt sam ningar um áfram hald- 
andi sæsímasamband hefði farið út um þúfur. 1 þessu sam bandi var jafnfram t 
minst á gjöld fyrir þráðlaust skeytasamband til nærliggjandi landa, og liggja þau 
gjöld mjög nálægt þvi, sem nú er ákveðið samkvæmt hinu nýja sæsimasjerleyfi,
þó eitthvað hærra til sum ra landa.

Eftir að M. n. hafði gengið inn á, að landssimi Islands tæki við rekstri 
sæsim astöðvarinnar á Seyðisfirði, fór fjelagið fram á, að ísland keypti eignir þess 
á Seyðisfirði fyrir ca. 150000 danskar krónur. Eignir þær, sem um er að ræða, 
eru þessar: 1.) stöðvarhúsið, 2.) nýlegt ibúðarhús fyrir 2 fjölskyldur (kostaði 1920 
með tilheyrandi lóð d. kr. 121700,00), 3.) sæsímahúsið með ritsim alinunni tnilli 
þess og stöðvarinnar, 4.) öll tæki i stöðinni og sæsímahúsinu svo og öll húsgögn 
og annað lauslegt i stöðvarhúsinu og íbúðarhúsinu. Fjelagið lagði fram skrá yfir 
tækin og húsgögnin, sem sýndi, að framleiðsluverð tækjanna (M. n. á sjálft rit- 
símatækjaverksmiðju) og innkaupsverð húsgagnanna nam d. kr. 39900,00. Eins og 
ráðherrann man, leiluðum vjer í tilefni af þessum kaupum  upplýsinga hjá bæjar- 
fógetanum á Seyðisfirði um, fyrir hvaða verð um ræ ddar húseignir m undu nú selj- 
anlegar m anna á milli á Seyðisfirði. I samræmi við þær upplýsingar og nokkrar 
frekari sömdum vjer svo við fjelagið um kaup á framangreindum eignum þess 
fyrir samtals d. kr. 100000,00, er greiddist á 10 árum  með 5°/o ársvöxtum. I samn- 
ÍDgagerð þessari voru húsin metin á ca. kr. 70000,00, en tækin og annað á ca. 
kr. 30000,00.

Veðurskeyti eru undanþegin frá viðskiftum sæsímans. Fyrir veðurskeyti 
frá Islandi hefir M. n. hingað til fengið árlegt gjald frá veðurfræðisslofnunum 
ým sra landa, sem nemur nú ca. 24000 gulifrönkum. Nú hefir verið samið um, að 
framvegis fái ísland þetta gjald, og jafnfram t gengið út frá þvi, að veðurskeytin



verði send Ioftleiðina, enda er ætlast ti), að loftskeytastöðin i Reykjavik verði 
stækknð, svo að hún geti fullnægt þeim kröfum, sem gerðar eru til sendingar 
slíkra skeyta.

Einnig hefir verið samið um, að skeytaviðskifti Grænlands gangi yfir ís- 
land, og fær ísland vel viðunanlegt gjald af þeim.

Að Iokum vil jeg benda á, að fljótt á litið getur mörgum virst svo, sem 
fram anum ræddir sam ningar við M. n. tjelagið, sem landsstjórnin leggur nú fyrir 
Alþingi til sam þyktar, bindi oss að nýju um of við sæsfmann og að símaviðskift- 
um vorum við útlönd verði þá fyrst fullkomlega borgið, er oss væri frjálst að 
nota jöfnum höndum  sæsimann eða loftskeyti á hverjum tima sem vera skyldi. 
Án þess að Ieggja fjárhagslega mikið i sölurnar er þetta þó þvi m iður ekki enn þá 
gerlegt. t uppkasti minu til undirbúningssam ninga 1924 kom mjer til hugar að 
undanskilja simaviðskifti vor við Noreg og Sviþjóð frá sæsímasendingu og láta 
þau ganga loftleiðina, en útreikningar sýndu, að við það yrðu sæsimagjöldin að 
hækka að miklum m un fyrir hin önnur sæsímaviðskifti. Þvi er — þvi m iður — 
svo farið, að skeytaviðskifti vor við útlönd eru ekki enn þá svo mikil, að þau geti 
borið kostnað af að starfrækja bœði sæsim asam band og fullkom ið  loftskeytasam- 
band án þess að gjöldin verði óhæfilega há.

Burtsjeð frá þessari skiftingu milli loftskeyta- og sæsimasambands gat 
hjer verið um þrjár leiðir að ræða: 1) að halda áfram sæsímasambandi sem að- 
alsam bandi með loftskeytastöð til vara, 2) að taka upp loftskeytasam band með 
sæsímann til vara, og 3) Ioftskeytasamsand án varasambands.

Fyrsta leiðin hefir þann kost, að bæði er sambandið trygt, og auk þess er 
nú hægt að kom ast af með m un lægri gjöld en hingað til, þegar búið er að af- 
borga sæsímann. Hinsvegar var oss það Ijóst, að yrði þessi leið valin, er nauðsyn- 
legt að halda sam vinnu við M. n. tjelagið, þvi hvorki fsland nje Danm örk, nje 
heldur bæði ríkin í sameiningu, geta tekið að sjer rekstur sæsimans, til þess 
skortir bæði fje og reynslu o. fi.

Ö nnur leiðin getur naum ast komið til mála, þvi sæsiminn sem varasam- 
band m undi auka kostnaðinn fram úr hófi. Starfsm annahald á sæsimastöðvunum, 
er afkastað gæti afgreiðslunni, þegar um bilanir eða truflanir á loftskeytasam- 
bandinu væri að ræða, kostar mikið, og viðhald sæsímans jafnmikið, hvort hann 
er notaður mikið eða litið.

Þriðja leiðin virðist fljótt á litið frjálslegri, en hún hefir líka marga ann- 
marka, þvi eins og að framan er á minst, mundu skeytagjöldin verða frekar hærri 
að meðaltali en með sæsímanum, auk þess sem loftskeytasamband verður enn 

, þá að álitast mun ótryggara en sæsimasamband, og eins og hjer hagar ti) á þessu 
fámenna landi, óltast jeg, að mörgum þætti ógeðfelt að vita, að hver og einn 
morse-fróður maður gæti f mörgum tilfellum komist að innihaldi skeytanna. Þótt 
jeg verði að álíta, að stigið væri spor aftur á bak með þvf að leggja niður sæ- 
simasambandið og taka npp loftskeytasamband, verð jeg samt að segja, að þessi 
leið væri ekkert neyðarúrræði, ef M. n. hefði verið ófáanlegt til hagkvæmra 
samninga um sæsfmasambandið.

Að öllu þessu athuguðu álitum vjer sjálfsagt að reyna að komast að 
hagkvæmum samningum við M. n. um fram hald sæsimasambandsins fyrst um



sinn, Og það hygg jeg að oss hafi tekist. Eins og sam ningarnir bera með sjer, 
öðlumst vjer hlutdeild i tekjum sæsímans, og það svo ríflega hlutdeild, að fjelagið 
fann ástæðu til að kvarta undan, að það yrði aðeins leigjandi sæsimans. Með 
þvi fyrirkomulagi, sem sam ningarnir gera ráð íyrir, yrði að skoða það að nokkru 
leyti sem samkepni við sjálfan sig, ef vjer undanskildum  til sendÍDgar loftleiðina 
meira af viðskiftunum en gert er i sjerleyfinu.

Að endingu vil jeg geta þess, að ákvæðið unj alþingissamþykt á sam n- 
ingunum, sem jeg var upprunalega mótfallinn, hefir að m inu áliti orðið frekar 
lil stuðnings við samningana.

0 . Forberg.


