
Sþ. 575. Nefndarálit
um till. til þál. um  m iðunarstöð í Vestm annaevjum .

F rá  fjárveitinganefnd.
Nefndin hefu r leitað um sagnar póst- og sím am álastjó rnar um till., og fæ rir 

hún  rök að því, að svo m ik lar brey tingar hafi á hinum  síðari árum  orðið á því 
sviði, er i till. ræðir, að nauðsyn sé á því, að heildarathugun verði látin  fara  
fram  á þessu xnáli, áður en till. kom i til fram kvæm da. Leggur nefndin þvi til, 
að till. verði samþ. með svofelldum

BREYTINGUM:
Tillgr. orðist svo:
Alþingi á lyk tar að skora á rík isstjó rn ina  að láta sem ja áæ tlun um heildar- 

kerfi fy rir  allt landið um radiovita og m iðunarstöðvar, þar sem bæði se tekið 
tillit til þarfa  h inna stæ rri skipa og sm ávélbáta að ráði h inna sérfróðustu  m anna 
á þessum  sviðum og með h ina ný justu  tæ kni fy rir  augum. Verði áæ tlun þessi 
sam in hið a llra  fyrsta  og tillögur hér að lútandi lagðar fy rir næsta Alþingi.



Fyrirsögnin  orðist svo:
Tillaga til þ ingsályktunar um heildarkerfi fy rir  radiovita og m iðunarstöðvar.
Bréf póst- og sím am álastjó rnar er prentað  hér með sem fylgiskjal.

Alþingi, 6. des. 1943.
Jón  Sigurðsson, 

form.
Skúli Guðmundsson. 
Ingólfur Jónsson.

Páll Zóphóníasson, 
fundaskr.

Þorst. Þorsteinsson. 
Þóroddur Guðm undsson

F in n u r Jónsson, 
frsm .

L úðvík Jósefsson. 
Jónas Jónsson.

Fylgiskjal.
R eykjavik, 23. nóv. 1943.

Umsögn um þingsályktunartillögu um miðunarstöð í Vestmannaeyjum.
Póst- og sím am álastjórnin  hefu r meðtekið tillögu til þ ingsályk tunar um  mið- 

unarstöð í V estm annaeyjum , þ ingskjal 180, með beiðni um lunsögn innan  fá rra  
daga.

Á undanförnum  áratug  hefur oft verið ræ tt um það, hvort m eiri áhrezlu  skuli 
leggja á að kom a upp radiovitum  í landi og m iðunartæ kjum  i skipum  eða m iðunar- 
stöðvum  í landi.

F y rri aðferðin hefu r víðast hvar ru tt sér m est til rúm s. Hér á landi hafa nú 
þegar 70 h inna stæ rri íslenzku skipa m iðunartæ ki og geta með þeim  fundið stefnu 
á radiovita, loftskeytastöðvar og ú tvarpsstöðvar. E in aðalástæ ðan til þess, að síðari 
aðferðin hefur ekki náð m ikilli ú tbreiðslu, m un vera sú, að starfræ ksla  m iðunar- 
stöðva í landi er dýr. Auk þess treysta  sjóm enn alm ennt betu r sínum  eigin mið- 
unum .

Fullkom in m iðunarstöð ú theim tir rekstu r a llan  só larhringinn. T il þess þarf 
3—4 loftskeytam enn, sem verða að hafa húsnæði fy rir  sig og fjö lsky ldur sinar í 
grennd við m iðunarstöðina. M iðunarstöðinni þarf að vera valinn staður þar, sem 
m iðunarskekk jur eru litla r og fy rir  u tan  truflanasvæ ði rafveitna o. þvl. S taðurinn 
yrði þvi að jafnaði fy rir u tan  kaup tún  og kaupstaði. í flestum  tilfellum  m un 
þurfa  að byggja íbúðir fy rir  loftskeytam ennina, ásam t vatnsveitu, rafveitu  o. þvl., 
og sím alínur yrð i að leggja til næ stu loftskeytastöðvar o. s. frv. M iðunartækin 
sjá lf m undu sennilega ekki kosta nem a 2% af stofnkostnaðinum  vegna húsbygg- 
inga o. þvl. L aun 3—4 æ fðra loftskeytam anna yrðu  v art und ir k r. 50000—60000 á 
á ri með núverandi verðlagi. F y rir  sam a kostnað og ein slik m iðunarstöð hefði 
í fö r með sér m ætti kom a upp m örgum  radiovitum  eða kaupa m iðunartæ ki í fjölda 
skipa. N otkun m iðunarstöðvar i landi er takm örkuð við nágrenni hennar, en mið- 
unartæ ki sk ipanna koina að notum , hvar sem skipin eru stödd.

Póst- og sim am álastjórninni er þó ljóst, að ýxnis vandkvæði eru á að kom a 
venjulegri m iðunarstöð fy rir  í litlum  vélbátum  og fá hana þar örugglega starf- 
ræ kta. N okkru fy rir  strið  hafði verið áform að, að radioverkstæ ði landssim ans 
byrjað i smíði á sm á-m iðunartæ kjum  fy rir  báta, sem m æ tti nota í sam bandi við 
talstöðvaviðtæ kin og þyrfti m jög lítið rúm . Var áætlað, að tæ ki þessi kostuðu þá 
k r. 500— 1000 og y rðu  ef til vill leigð ú t fy rir  kr. 100— 120 árlega. Fram kvæ m d 
þessa hefu r þó dregizt, sum part vegna efnisskorts, en þó einkum  vegna húsnæðis- 
skorts. Þegar hið ný ja  b irgðahús landssím ans, sem nú er i smíðum, kem st upp, 
m unu verkstæði landssím ans fá allt aðra aðstöðu til m args konar tækjasm íða, 
sem nú er útilokað vegna þrengsla.

Auk þessa, sem hér er getið, v irðist sum s staðar geta kom ið til m ála notkun- 
stefnu-radiovita, sem gefa m ism unandi m erki í m isinunandi á ttir, þannig að bátar 
geta fundið leið sina með því að h lusta  á m erkin  í venjulegum  talstöðvaviðtæ kjum .



A nnars hafa  orðið m ik lar fram farir i radiom iðunartæ kni, siðan stríðið hófst, 
þótt lítið sé enn opinbert um það. Má því vera, að m iðunarstöðvar nánustu  fram - 
tíð ar verði með öðru sniði en áður, svo að af þe irri ástæðu gæti þótt ré tt að biða 
með kostnaðarsam ar fram kvæ m dir á þessu sviði.

Póst- og sim am álastjó rninn i hefu r ekki gefizt tím i til þess að gera kostnaðar- 
áæ tlun um m iðunarstöð í V estm annaeyjum . Þó skal þess getið, að gera m á ráð 
iy rir, að henni yrð i valinn staður ú ti í Stórhöfða, og m undi þ u rfa  að reisa þar 
ibúðarhús fy rir  starfsm ennina. Þ ó tt m iðunartæ kin  sjálf kostuðu ekki nem a um 
kr. 10000, m undi annar kostnaður vegna bygginga o. þvl. varla  verða und ir % — 3Á  
m illjón  k róna  með núverandi verðlagi.

F ram angreindar athugasem dir m á engan veginn sk ilja  svo, að póst- og síma- 
m álastjó rn in  te lji ekki, að m iðunarstöð i V estm annaeyjum  gæti komið að 
m iklu gagni, en hún  vill vekja athygli h á ttv irtra r fjárveitinganefndar á hinum  
ým su hliðum  m álsins og te lu r æskilegt, að fram kvæ m dum  á þessu sviði verði 
hagað i sam ræm i við þrauthugsað kerfi (um  radiovita og m iðunarstöðvar) fy rir 
allt landið, sem bæði tæ ki tillit til s tæ rri skipa og sm ávélbáta, sem sérfróðustu  
m enn á öllum  þeim sviðum, er m ál þetta f ja lla r um, hefðu ræ tt með tilliti til nýj- 
ustu  tæ kni og kom ið sér sam an um.

Póst- og sím am álastjórnin  vill þvi fy rir sitt leyti leggja til, að þessari þings- 
á lyk tunartillögu  verði b rey tt i tillögu um athugun á heildarkerfi i'yrir allt landið 
á þeim grundvelli, er að frainan  greinir.

F. h. póst- og sím am álastjóra,
F rb . Aðalsteinsson.

G. Briem.
T il fjárveitinganefndar Alþingis, Reykjavík.


