
Sþ. 611. Nefndarálit
um till. til þál. um skipun nefndar til ran n só k n ar á Þorm óðsslysinu 18. febr. 1943.

F rá  allsherjarnefnd .

Nefndin hefur athugað þessa till. og aflað sér nauðsynlegra gagna um  m álið. E ru  
nokkur bréf hér að lú tandi prentuð sem fskj. með þessu nál.

Nefndin telur, eins og allir aðrir, sem vitað er um, að sjálfsagt sé í alla staði, að 
gagnger rannsókn  fari fram  á um ræ ddu slysi og' öllum  ástæðum  það áhræ randi. H efur 
við athugun m álsins þetta komið í ljós:

1. Þorm óðsslysið er talið  hafa  að borið 17. eða 18. febr. s. 1.
2. Þann  20. febr. sk rifa r eigandi m /s  Þorm óðs, hr. Gísli Jónsson  fram kvæ m darstj.

f. h. fiskveiðahlutafélagsins N jáls (en skipið var á vegum skipaútgerðar rík isins) 
til lögm annsins í Reykjavik og fer fram  á dóm kvaðningu tveggja m anna til þess 
að skoða og gefa álit sitt uin reköld og þess h á tta r ú r  skipinu.

3. Sama dag (20. febr.) voru 2 m enn ú tnefnd ir til þessa í bæ jarþ ingi R eykjavíkur,
þeir Magnús Guðm undsson skipasm iður og Flosi Sigurðsson trésm iður.

4. Þann  1. m arz s. 1. gefa h in ir dóinkvöddu m enn ú t á lit sitt og afgreiða það til 
fiskiveiðahlutafélagsins Njáls.

5. Þann  4. sarna m án. (m arz) sk rifa r fan n an n a- og fisk im annasam band íslands til 
rík iss tjó rn arin n ar (s tjó rn arráð sin s) og fer fram  á ránnsókn  á rekaldi ú r  skipinu 
Þorm óði ásam t könnun á ástandi skipsins.

0. Þann  8. m arz sendir atvinnu- og sam göngum álaráðuneytið  málið til lögm anns- 
ins í R eykjavík og óskar þess, að sjódóm ur taki það til m eðferðar og rannsóknar 
hið allra fyrsta  og' neyti til þess einnig aðstoðar an n a rra  sérfróðra m anna o. s. frv.

7. Þann  12. m arz gefur atv innum álaráðherra, að gefnu tilefni, skýrshi um þessa 
ákvörðuðu rannsókn. Og daginn eftir (eða um  það bil) er fyrirligg jandi tillaga 
á þskj. 523 lögð inn  til Alþ. (ú tbý tt 15. m arz).
Eins og bert er af fram anskráðu  (sbr. einnig hin  pren tuðu  fsk j.), er nú, að því 

cr víst má telja, ýtarleg' rannsókn i gangi út af Þorm óðsslysinu, á þeim tryggasta 
stað, sem völ er á, og þyk ir nefndinni því að svo vöxnu eigi þörf að stofna til ann- 
a rra r  rannsóknar. E inn nefndarm anna, Sigfús S igurh jartarson , óskar þess getið, að 
hann  hafi eigi verið á nefndarfundi, er ókvörðun var tekin  um afgreiðslu m álsins. 
En nefndin leggur til, að það verði afgreitt með svofelldri

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Þ ar sem vitað er, að nú fer fram  að tilh lu tun  rik iss tjó rn a rin n a r rannsókn  á Þor- 

m óðsslysinu fy rir  sjódóm i R eykjav íkur og í því trausti, að hún  verði eins ýtarleg í 
hvívetna og til hefu r verið ætlazt, þ yk ir ekki ástæða til þess, að Alþingi geri á lyktun



uni aðra rannsókn, eins og fyrirligg jandi till. æ tlast til, a. 111. k. ekki að svo stöddn, 
og teku r þingið því fy r ir  næ sta m ál á dagskrá.

Alþingi, 25. m arz 1943.
Gísli Sveinsson, S igurður Þ órðarson. Páll Zóphóníasson. 

form., frsm .
Gisli Jónsson. Asg. Ásgeirsson. Jón  Sigurðss.on.

Fylgiskjal I.
Ú tskrift úr bæ jarþingsbók R eykjavíkur.

Ar 1943, laugardaginn 20. febrúar, var bæ jarþ ing  R eykjavikur sett í lögm anns- 
sk rifsto funn i og haldið af settum  lögm anni, Kr. Ivristjánssyni, með und irrituðum  
vottum . V ar jiá tekið fv rir  eftir beiðni Gísla Jónssonar f. h. fiskiveiðahlutafélagsins 
N jáll:

að ú tnefna tvo m enn til þess að skoða og rannsaka  h luti, sem álitið  er, að séu ú r 
þilfari og skipshlið m /s  Þorm óður, sem m un hafa  farizt s.l. m iðvikudagskvöld, 
17. þ. m., eins og n án ar er tekið fram  í beiðninni.
F ram  var lagt í ré ttinum  nr. 1, beiðni um  gjörð þessa, svo h ljóðandi:

Nr. 1.
FISKIVEIÐAHLUTAFÉLAGIÐ NJÁLL

R eykjavík, 20. feb rúar 1943.
Það er nú orðið ljóst, að m /s  „Þ orm óður“ hefu r farizt s.l. m iðvikudagskvöld i 

ofviðri við Garðskaga, ásamt. þ rjá tíu  m anns, sem voru með skipinu. Við leit, sem hafin 
var, hefur fundizt á þeim  slóðum, sem skipið var, eitt lík a f konu, sem hefu r þekkzt 
og vitað er, að var með m /s  „Þorm óður", og auk þess h lu ti ú r  þ ilfari og skipshlið, 
hvort tveggja ú r tré, e r kunnugir m enn staðfesta, að séu ú r m /s  „Þ orm óður“. Hafa 
h lu tir  þessir verið flu ttir  vestur í Slipp, þ ar sem þeir eru  geym dir.

Með því að oss er nauðsynlegt að fá, ef m ögulegt er, sem nákvæ m astar sannanir 
fy rir  orsökum  slyssins, en vér teljum  h ins vegar, að h lu tir  þeir, sem fundizt hafa, beri 
það nokkuð með sér, þá leyfum  vér oss að fa ra  jiess á leit við yður, h e rra  lögm aður, að 
þér útnefnið  nú þegar tvo velm etna og va linkunna skipasm iði til þess að skoða og 
rannsaka  m jög nákvæm lega fy rrnefnda hluti og gefa skriflega skoðunargerð um eftir- 
fa ra n d i:

1. Úr hvaða efni h lu tir þeir, sem fundizt hafa, eru.
2 H vort æ tla má, að h lu tirn ir  séu ú r vélskipinu „Þ orinóður“ .
3. H vort efnið beri það með sér, að n o k k ra r veilur hafi verið í skipi þvi, sem stykkin  

eru úr.
4. H vort nokkur m erki séu sjáanleg á stykkjunu.m, er gefi til kvnna, af hvaða ástæð- 

um  þau m uni hafa bro tnað  ú r skipinu.
Þess er óskað, að skoðunarm ennirn ir leiti a llra  upplýsinga viðvíkjandi þessu at- 

riði h já  verkstjó ra  Slippfélagsins h /f , sem m jög vel þekkti skipið, þar sem hann  hefur 
séð um  a lla r viðgerðir á skipinu u ndanfarna  m ánuði. Þ e ir tilkynn i einnig und irrit- 
uðum, hvenæ r skoðunin fer frain, svo að un n t sé að hafa  viðstadda þá aðila, sem á- 
huga hafa fy rir  m álinu, svo sem vátryggjendur og eigendur.

Y irðingarfyllst

F iskiveiðahlutafélagið „N jáll“

Gísli Jónsson.
Til lögm annsins í Reykjavík.

Lagt fram  í bæ jarþingi R eykjavíkur 20. febr. 1943.
Kr. K ristjánsson  

— settu r —



Til þess að fram kvæ m a hið um beðna kvaddi ré ttu rin n  sem hæ fa m enn og óvil- 
halla þá Magnús Guðm undsson, skipasm ið, B árugötu 17, og F losa Sigurðsson, tré- 
smið, Læ kjargötu  12 A, báða til heim ilis hér í bænum .

Ber þeim  að sem ja skriflega skoðunar- og álitsgjörð, vanda hana  eftir beztu þekk- 
ingu og sam vizku og vera re iðubún ir að staðfesta han a  með eiði eða drengskaparheiti, 
ef k rafizt verður.

Skoðunarm ennirnir leiti upplýsinga h já  verkstjó ra  Slippfélagsins, sem þekkti 
skipið m jög vel. Þ eir tilkvnni einnig gjörðarbeiðanda, hvenæ r skoðunin fer fram .

B æ jarþinginu slitið.
Kr. K ristjánsson

.. — settu r —Vottar:
A. Helgason.
D. Á rnadóttir.

Rétta ú tsk rift staðfestir.
Skrifstofu  lögm annsins í Reykjavík, 20. feb rúar 1943.

Kr. K ristjánsson
— settu r —

Gjald: kr. 12.75
— tó lf k ró n u r sjö tíu  og fimm au ra r —

Greitt.
Kr. K ristjánsson

— settu r —
Fylgiskjal II.

Samkvæmt útnefningu lögm annsins í R eykjavík, dags. 20. febr. 1913, höfum  við 
und irritað ir athugað tvo fleka, sem fundizt höfðu á floti og að rannsökuðu  m áli virð- 
ast vera ú r  m ótorskipinu „Þ orm óður“, sem m un hafa  farizt m iðvikudagskvöldið 17. 
þ. m.

A nnar flekinn er i'ir bvrðing skipsins ii.b.megin að fram an, stærð 4 m etr. X  1-20 
m etr. U tanbyrðingur 6 um för ú r  eik 2" X  7" og eitt um far 2" X  8" og eitt um far 2% " 
X  8". í fleka þessum  eru  9 tvöföld eikarböndj 4".

Innan á böndunum  eru 4 p lankar ú r fu ru  (ný ju  efni) 2 " \ f í "  og á m iðjum  Hf- 
p lanki eftir allri lengdinni 3"X  19" ú r pitchpine.

Enginn fúi er finnanlegur í ofangreindu efni.
H inn flekinn er ú r  þ ilfari skipsins stj.b.m egin við vélarhúsið, stærð 5"X1.3 

m etrar, a llu r ú r  ný ju  efni, saum ur og já rn  söm uleiðis nýtt. P lan k a rn ir ú r  fu ru  3"X o". 
Skandekkið iir eik 3" þvkkri. H álfbitar, sem eru í þessu stykki, eru allir, fi að tölu, 
af þessum  sverleika, ú r  eik:

1. 6y2"X 5 "
2. 7" X 5"
3. 5" X 5"
4. 5" X 5"
5. 5% "X 5"
fi. 7" X 5"
Á fleka þessum  eru botnspor fy rir  bátauglu  og m essing áfellingarlok f. olíu.
B yrðingsflekinn ber það með sér, að hann  er b ro tinn  eftir harða viðkom u, þannig, 

að skipið hefur kom ið á g runn  eða stór p a rtu r af flekanum  bariz t í grjóti.
R eykjavík, 1. m arz 1943.

Magnús Guðm undsson. F losi Sigurðsson.

Til F iskveiðahlutafélagsins Njáll, Reykjavík.



Fylgiskjal III.

FARMANNA- OG FISKIMANNASAMBAND ISLANDS
Reykjavík, 4. m arz 1943.

Að fram kom num  tilm ælum  ým sra sam bandsfélaga leyfir s tjó rn  F. F. S. í. sér 
að fara fram  á það við h á ttv irl stjó rnarráð , að það láti fram  fa ra  rannsókn  sérfróðra 
m anna á rekaldi því, er borizt hefur að landi ú r m /s  Þorm óður BA 291 hér í R evkja- 
vik og á A kranesi og víðar, ef um  rekald  er að ræða ú r nefndu skipi.

T il ran n só k n arin n ar verði valdir siglingafróðir og sérfróð ir m enn um  skipa- 
byggingar

R annsókn verði einnig gerð á því, hverja r b rey tingar hafa  verið gerðar á skip- 
inu  síðan það kom  hér til lands, og hver s tyrk leikaauki var í það settur, þegar skipt 
var um  vél í því.

T elja m á líklegt, að allý tarlegar upplýsingar um  þessi síðastneíndu  atrið i geti 
fengizt h já  fy rrverand i sk ipstjóra skipsins, E liasi Guðm undssyni, A kranesi, og vél- 
stjó ra þeiin, er eftir varð af því vegna slvss. E nn frem ur h já  þeim, e r fram kvæm du 
viðgerðirnar.

S tjórn  F. F. S. í. vill taka það fram , að hún  te lu r nauðsynlegt, að tekin  sé upp 
sú regla, að hið opinbera fy rirsk ip i rannsókn  hvert sinn, er svipuð slys ber að hönd- 
um, þar sem ætla rná, að með því fáist ú r  þvi skorið, hvort ástæðan til slvssins er 
af ónóg'um traustle ika  viðkom andi skips.

Það eru  vinsam leg tilm æli s tjó rn ar F. F. S. 1. að fá að fy lgjast með því, sem ger- 
ist í þessu máli.

V irðingarfyllst. 

f. h. F arm anna- og F isk im annasam bands íslands 

H alldór Jónsson.

Til S tjó rnarráðs íslands.

Fylgiskjal IV.

ATVINNl7- OG SAMGÖNGUMÁLARÁÐUNEYTIÐ
R eykjavík, 8. m arz 1943. 

Ja fn fram t því að senda yður, h e rra  Iögmaður, h jálag t erind i frá  F arm anna- og 
F iskisam bandi íslands, dags. 4. þ. m., varðandi rannsókn  á Þorm óðsslysinu, er þess 
óskað, að sjódöm urinn í R eykjavík tak i m ál þetta til ineðferðar og rannsóknar.

V irðist rétt, að hann  fái siglingafróða m enn og sérfræ ðinga um  skipabyggingar 
til a thugunar á atriðum  þeim, sem um  getur í nefndu bréfi, og þeim öðrum  atriðum  
í sam bandi við slvs þetta, sem sjódóm urinn  eða h in ir útnefndu sérfræ ðingar teldu 
ástæðu til.

Þess er óskað, að rannsókn þessi fa ri fram  svo sk jó tt sem tök eru á og að ráðu- 
neytinu verði gefin skýrsla um árangur að henni lokinni.

V ilh jálm ur Þór.
P áll Pálm ason.

Til lögm annsins í Reykjavík.


