
Nd. 785. Nefndarálit
um frv. til I. um breyt. á I. nr. 47 7. maí 1946, um síldarniðursuðuverksmiðju rikis-
ins.

Frá minni hl. sjávarútvegsnefndar.

Nefndin hefur haft mál þetta til athugunar og gat ekki orðið sammála um af-
greiðslu þess. Meiri hl. lagði til, að frv. yrði samþykkt óbreytt, en minni hl., ég
undirritaður, leggur til, að það verði fellt.

í greinargerð frv. á þskj. 521 er reynt að telja fram rök fyrir því að breyta
lögunum um síldarniðursuðuverksmiðju ríkisins á þann hátt að fela stjórn S.R. að
annast byggingu og rekstur hinnar fyrirhuguðu verksmiðju.

Þar er í fyrstu því haldið fram, að stjórn S.R. hafi styrkt ísl. námsmann til að
nema fiskiðnað í Bandaríkjunum. Hér mun átt við dr. Jakob Sigurðsson. Hann
ferðaðist um og kynnti sér niðursuðuiðnað Bandaríkjanna með einhverjum styrk
frá S.R., er hann hafði lokið námi. Þegar hann kom hér upp, urðu það honum mikil
vonbrigði, að meiri hl. stjórnar S.R. hafði engan áhuga fyrir því að hagnýta þekk-
ingu hans og koma upp síldarniðursuðuiðnaði. ÞÓ starfaði dr. Jakob að tilraunum
með niður suðu á síld á vegum stjórnar S.R. við gersamlega óhæf skilyrði og tókst
þó að leiða í ljós, að hér væri um framtíðaratvinnuveg að ræða. Í greinargerð frv.
er það fram talið sem ein röksemdin fyrir nauðsyn frv., að kunnáttu vegna þurfi ekki
að setja sérstaka stjórn, því að kunnáttu hafi stjórn S.R. Þetta verður ekki skilið á
annan veg en þann, að dr. Jakob og hans kunnátta sé eign stjórnar Síldarverksmiðja
ríkisins. Hér virðist seilzt nokkuð langt til raka. Dr. Jakob Sigurðsson er formaður
í núverandi stjórn síldarniðursuðuverksmiðju ríkisins og framkvæmdastjóri henn-
ar, en er á engan hátt í þjónustu stjórnar S.R. og fullkomin óvissa um það, að
hann gangi í þjónustu þess fyrirtækis. Með frv., ef að lögum verður, er því bein-
línis verið að taka framkvæmdir í niðursuðumálinu af dr. Jakob og fá þær í hendur
stjórn S.R., sem ekkert vit hefur á þessum málum og engan mann hefur í þjónustu
sinni, sem kann til niðursuðu. Þegar þetta er athugað, kemur greinilega í ljós, hver
raunverulegur tilgangur frv. er. Hann er sá að stöðva byggingu niðursuðuverk-
smiðjuunar. Meiri hl. stjórnar S.R. er ætlað að leggjast á málið og sjá um, að ekkert
verði úr framkvæmdum. Núverandi ríkisstjórn er hrædd um, að niðursuðuverk-
smiðjustjórnin undir forustu dr. Jakobs muni brjótast í að koma verksmiðjunni
upp, jafnvel þó að reynt verði að hindra hana í því.

Önnur þau rök, sem talin eru í grg. frv., eru eftir þessu. Það á að spara mikið
fé að leggja niður stjórn niður suðuverksmiðjunnar, sem hefur sérþekkingu, og setja
verksmiðjuna undir stjórn S.R., sem enga þekkingu hefur á málumun og verður að
sjá allt með annarra augum. f:g fullyrði, að stjórnarkostnaður verksmiðjunnar
verður hærri hjá stjórn S.R. en hjá sérstakri stjórn. En það þarf sennilega ekki
að gera því skóna, að til þess komi, af því að stjórn S.R. er aðeins trúað fyrir því
að hindra allar framkvæmdir og það ætti ekki að þurfa að vera kostnaðarsamt.

Þá er bent á, að auðveldast sé að fá hráefni fyrir niður suðu verksmiðjuna, ef
hún er rekin í sambandi við S.R. Þetta er algert öfugmæli. Til þess að tryggja verk-
smiðjunni hráefni þarf að reka hana í sambandi við söltunarstöð. og er þá eðli-
legast, að verksmiðjan salti sjálf síld til niðurlagningar að vetrinum, og hefur
raunar alltaf verið út frá því gengið. Með þessu móti yrði verulegur hluti af störf-
um niðursuðuverksmiðjustjórnarinnar að annast síldarsöltun og niðurlagningu,
en það eru störf, sem stjórn S.R. hefur aldrei skipt sér af.

Til þess að skýra þetta niðursuðuverksmiðjumál nánar vil ég rekja nokkuð
gang þess og afskipti stjórnar S.R. af því. Er dr. Jakob Sigurðsson hafði lokið námi
í fiskiðnaði í Bandaríkjunum, samdist svo um milli hans og framkvæmdastjóra
S.R., Jóns Gunnarssonar, að hann dveldi nokkurn tíma þar vestra og kynnti sér
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sérstaklega niðursuðu síldar, með það fyrir augum, að koma upp slíkum iðnaði,er
hann kæmi heim, ef tiltækilegt reyndist að fá hér hráefni, sem heppilegt væri. Þegar
dr Jakob kom heim veturinn 1944-45, gaf hann strax skýrslu um málið til stjórnar
S.R. og afhenti hana form. stjórnarinnar. Svo leið og beið án þess að nokkuð væri
að gert. Um sumarið framkvæmdi dr. Jakob á vegum S.R. niðursuðutilraunir, sem
gáfu mjög góða raun. Að þeim loknum eða haustið 1945 var kominn tími til þess
að hefjast handa. Tilraunirnar höfðu leitt í ljós, að ísl. norðurlandssíld var gott
hráefni til síldarniðursuðu, en vitanlega var ekki hægt að slá neinu föstu um
framleiðslukostnað fyrr en stórvirk tæki væru reynd, en hinsvegar engin ástæða
til að ætla, að Ísl. verkafólk gæti ekki skilað sömu framleiðsluafköstum og gæðum
og verkafólk t. d. í Bandaríkjunum, ef það hefði sams konar tæki. Vitað var, að þó
vélar hefðu verið pantaðar þá strax haustið 1945, þá mundi það taka upp undir tvö
ár að koma verksmiðjunni upp. Hún hefði Í fyrsta lagi verið komin Í gang fyrir
síldarvertíð 1947. ÞÓ hefði verið hægt að hefja niðurlagningu í stórum stíl fyrir
þann tíma, en hvað atvinnu snertir er niðurlagning meira virði, vegna þess að hún
veitir vetraratvinnu. Dr. Jakob vildi láta festa kaup á vélum haustið 1945, en halda
svo að sjálfsögðu áfram tilraunum allan tímann, þangað til verksmiðjan væri
komin upp.

Meiri hluti stjórnar S.R. var hins vegar ekki á þessari skoðun. í fyrstu vildi
hann ekki algerlega neita að hefjast handa, heldur var farið undan í flæmingi, þar
til loks í des. 1945, að stjórnin samþykkti að fresta málinu, en halda áfram lítilfjör-
legum tilraunum. Þá var séð, að meiri hluti stjórnar S.R. mundi ekki fáanlegur til
þess að ráðast í framkvæmdir, að þetta síldarniðursuðuverksmiðjumál mundi
kvoðna upp í höndum stjórnar S.R. Þegar svo var komið, tók ég til minna ráða 'og
tók málið úr höndum stjórnar S.R. og lagði fyrir þingið í des. 1945 frv. til laga um
síldarniðursuðuverksmiðju ríkisins. Frv. þetta náði fram að ganga á því þingi um
vorið 1946. Skömmu eftir það val' dr. Jakob Sigurðssyni falið að annast undirbúnings-
framkvæmdir, og aflaði hann tilboða í vélar og athugaði staðsetningu og annað,
er þurfa þótti, en framkvæmdir töfðust, vegna þess að fyrrv. fjármálaráðherra aflaði
ekki þeirra lána, sem lögin gerðu ráð fyrir, að tekin yrðu tíl að standast kostnað
við byggingu verksmiðjunnar.

Þannig stendur málið nú, að hægt er að hefja framkvæmdir strax í vor, og
ætti þá verksmiðjan að geta verið tilbúin fyrir vertíð 1948. Það mun koma á dag-
inn, að frv. þetta, ef samþykkt verður, mun hafa í för með sér, að tækifærin verði
ónotuð og engar framkvæmdir hafnar í vor.

Eins og ég hef tekið fram hér að framan, er frv. það, sem hér liggur fyrir, einn
1iður í kerfisbundnum ráðstöfunum núverandi hæstvirtrar ríkisstjórnar til að
skapa atvinnuleysi í landinu. Það er meining ríkisstjórnarinnar að stöðva svo sem
frekast er unnt byggingu nýrra atvinnutækja í landinu, og er það álit hennar, að
of mikið hafi verið gert að því að koma þeim upp á undanförnum tveim árum. Í
þessari áætlun ríkisstjórnarinnar að hindra byggingu atvinnutækja hefur stjórn
S.R. fengið það verkefni að koma síldarniðursuðuverksmiðjunni fyrir kattarnef.
Reynsla sú, sem fengin er af stjórn S.R., er sú, að meiri hluti hennar hafði ekki
áhuga fyrir því að koma henni upp haustið 1945, þegar málið var tekið úr höndum
stjórnarinnar, og verður því fylgzt vel með tiltekturn hennar í þessu máli.

Það er hönnulegt til þess að vita, að svo skuli fara, að hætt sé við byggingu síld-
arniðursuðuverksmiðjunnar á Siglufirði. Þessari verksmiðju var ætlað að verða upp-
haf að stórfelldum atvinnuvegi, sem hefði getað veitt mikla atvinnu í öllum sjávar-
plássum á Norðurlandi. Ef starfræksla verksmiðju þessarar gengi að óskum, þá var
skilyrði fyrir því, að ríkið kæmi upp slíkum síldarniðursuðu- og niðurlagningar-
verksmiðjum víða á höfnum norðanlands. Hafnir, sem þar hafa sérstaklega komið
til greina, eru Hólmavík, Skagaströnd, Sauðárkrókur, Hrísey, Dalvík, Ólafsfjörður
og Húsavík. Fólk á þessum stöðum öllum á mikið undir því, að ekki séu stöðvaðar
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framkvæmdir í þessu máli, því að allir þessir staðir eru í hinum mesta vanda hvað
atvinnuhorfur áhrærir, einkum og sér í lagi yfir vetrarmánuðina.

A það hefur verið bent, að sú starfsemi, sem hér er verið að leggja undir stjórn
S.R., er fullkomlega óskyld öllum þeim störfum, er verksmiðjumar annast nú. Að
sínu leyti væri það mikið eðlilegra, að síldarútvegsnefnd hafi með stjórn síldar-
niðursuðuverksmiðju og síldarniðurlagningarverksmiðju að gera, og er það mikið
skyldara starfssviði hennar en síldarverksmiðja ríkisins. Hins vegar liggja fyrir
síldarverksmiðjum ríkisins stórfelld verkefni á sviði síldarbræðslu og frekari
vinnslu á afurðum síldarverksmiðjanna, svo sem lýsisherzlu o. fl. Stjórn S.R.
stendur frammi fyrir svo stórfelldum verkefnum í þessum efnum, að henni er ekki
ætlandi meira en að glíma við þau, þó að hún fari ekki að fást við gersamlega
oskyld efni, eins og. síldarniðursuðu og síldarniðurlagningu. Þegar það er hug-
leitt, hvernig stjórn S.R. hefur á undanförnum árum staðið í stykkinu við að fylgj-
ast með verklegum 'framförum á sviði sildarbræðslu, þá verður það ljóst, að ekki
er á bætandi.

Ég tel óhjákvæmilegt að ræða nokkru nánar Ulll störf stjórnar S.R. á undan-
förnum árum og framkomu hennar í sambandi við hyggingu hinnar nýju síldar-
verksmiðju á Siglufirði og Skagaströnd, vegna þess að það skýrir betur en nokkuð
annað hver hinn raunverulegi tilgangur er með að fela stjórn S.R. að annast stjórn
it byggingu og rekstri síldarniðursnðuverksmii:'lju ríkisins. Starfsaðferðir meiri hl.
stjórnar S.R. og áhugaleysi hennar fyrir hvers konar framförum á sviði síldar-
hræðslu mun sanna það, að í þessu máli, sem hér liggur fyrir, er henni ætlað að koma
góðu framfaramáli fyrir kattarnef.

Af þeim tæknilegu framförum ú sviði síldarbræðslu, sem fyrir liggur að gera
og stjórn S.R. ber skylda til að hafa forustu um, eru það einkum þessar:

Frá síldarverksmiðjunum renna í hinu svonefnda sialllvatni úrgangsefni mjög
proteinrík fyrir hundruð þúsunda og ef til vill milljónir króna árlega. Menn, sem
koma til Siglufjarðar yfir síldveiðitímann, hafa séð, að allur Siglufjörður og hafið
fram af honum er mjólkurlitað af þessu efni og allar fjörur og hryggjur eru smurð-
ar þykku fitulagi. Þarna eru dýrmæt efni, sem fara til spilfis vegna þess, að stjórn
verksmiðjanna hefur ekki hagnýtt sér þau tæki, sem til eru til að vinna þessi efni.
í Ameríku er löngu farið að vinna þessi efni með sérstökum tækjum, sem eima
þetta úrgangsvatn, þannig að innihald fastra efna í því verður 50~){,.Þá verður
þetta vatn kvoða, sem er sérstaklega vel fallið til skepnufóðurs. í Ameríku er þetta
skepnufóður flutt langar leiðir í tunnum eða tankvögnum, og nú er svo komið, að
síldarverksmiðjur eru yfirleitt ekki starfræktar á þeim grundvelli, að ekki sé unnið
úr þessu úrgangsefni. Hér II íslandi er árlega notað ca. 10 þús. tonn af síldarmjöli
til skepnufóðurs, ef hinsvegar væri farið að vinna úrgangsefnin, sem renna frá
sfldarverksmiðjunum, má búast við, að hér innanlands gæti sú fóðurblanda, sem
úr þeim er unnin, komið í stað verulegs hluta þess síldarmjöls, sem nú er notað
til fóðurs. Ekkert væri eðlilegra en að stjórn S.R. hefði forustu í þessu máli og
gengi á undan við að láta gera tilraunir og afla véla til þessarar vinnslu. En því
er ekki að heilsa. Þrátt fyrir það, þó að Ísl. fræðimaður, dr. Þórður Þorbjarnarson,
hafi kynnt sér þetta mál og bent á nauðsyn þess að nota þessi úrgangsefni, hefur
stjórn S.R. ekkert raunhæft gert. Ef að líkum lætur, má búast við því, að síldar-
verksmiðjur ríkisins komi upp hjá sér slíkri vinnslu úrgangsefna, þegar aðrar verk-
smiðjur eru búnar gera það í nokkur ár.

Þá liggur ætíð fyrir stofnun eins og síldarverksmiðjum ríkisins að vera á
hnotskóg eftir hvers konar tæknilegum framförum á sviði síldarbræðslu og tileinka
sér þær. í stað þess að hafa forystu hafa síldarverksmiðjur ríkisins drattazt á eftir
og ekki tekið upp nýbreytni fyrr en aðrar verksmiðjur voru húnar að hagnýta hana
með árangri og ekki varð lengur staðið á móti. Mörg dæmi mætti nefna þessu til
sönnunar. Þetta hefur orsákað það, að rekstur síldarverksmiðja ríkisins hefur
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alltaf orðið dýrari heldur en rekstur annarra verksmiðja, en þegar þær ákváðu
svo síldarverðið. gáfu þær þar með einkaverksmiðjunum óhemju gróðamöguleika í
skjóli sínu.

Árið 1938 ákvað bæjarstjórn Siglufjarðar að reka sjálf síldarverksmiðju sína,
Rauðku, sem bærinn hafði frá því hann eignaðist hana 1934 leigt einstaklingum.
Verksmiðjan Rauðka var elzta síldarverksmiðja landsins, byggð 1911, og þrátt
fyrir það þó að margar endurbætur hefðu verið á henni gerðar, var hún mjög
gamaldags um margt, og þurfti mikið vinnuafl miðað við afköst, en þau voru lítil,
eða um 1000 mál á sólarhring. Sá atburður, að bæjarstjórn Siglufjarðar hóf rekstur
síldarverksrniðju, hefur haft mjög djúptæk áhrif á þróun síldarverksmiðja á íslandi
og það svo mikil, að ekki er hægt að ganga fram hjá afskiptum Siglufjarðarkaup-
staðar af síldarverksmiðjumálum, þegar rætt er um þróun síldarverksmiðja ríkisins.

Þegar eftir að bæjarstjórn hóf rekstur Rauðku, varð henni ljóst, að ekki væri
til frambúðar að reka þessa gömlu verksmiðju, og sneri sér að því þegar á fyrsta
rekstursári að láta gera uppdrátt og áætlanir að nýrri verksmiðju með það fyrir
augum að byggja hana fyrir vertíð 1940. Tilboða var aflað í vélar frá Noregi, og
þar Iekkst líka loforð um lán fyrir því, sem kaupa þurfti erlendis frá, en loforð
hafði fengizt um lán hér innanlands fyrir því, sem greiða þurfti í innlendri mynt,
svo sem vinnlaun. Ef þessi verksmiðja hefði verið byggð með 5000 mála afköstum,
eins og ráð var fyrir gert, hefði hún kostað full smíðuð 1.5-2 millj. króna. Siglu-
fjarðarkaupstaður sótti um leyfi til þáv. atvinnumálaráðherra, Olafs Thors, um að
fá að byggja verksmiðjuna, en hann sendi málið til umsagnar stjórnar Síldarverk-
smiðja rikisins. Meiri hluti verksmiðjustjórnar lagðist á móti málinu, taldi ekki
þörf fyrir nýjar verksmiðjur og lagði til, að leyfið yrði ekki veitt. Bæjarstjórn hafði
sent atvinnumálaráðherra beiðni sína í aprílmánuði, en í ágúst svaraði hann fyrst
og veitti þá til málamynda leyfi fyrir 2500 mála verksmiðju, sem aldrei hafði verið
beðið um, enda var þá tíminn forhlaupinn og þáverandi ríkisstjórn, þjóðstjórnin
fræga, búin að sauma svo að þeim, sem ætluðu að lána bænum peninga, að þeir
drógu sig í hlé. Þannig tókst að hindra byggingu Rauöku fyrir atbeina þáverandi
ríkisstjórnar með aðstoð stjórnarS.R. Þetta athæfi er búið að skaða Siglufjarðar-
kaupstað um milljónir króna og útveginn og þjóðarheildina um tugi milljóna króna.

En þrátt fyrir það, þó ekkert yrði úr hinum stórhuga fyrirætlunum Siglu-
fjarðarkaupstaðar í það sinn, urðu þær til mikillar blessunar fyrir þennan atvinnu-
veg. Stjórn Síldarverksmiðja ríkisins hafði nefnt það sem eina höfuðástæðu fyrir
þVÍ, að ekki skyldi leyft að byggja Rauðku, að afköst síldarverksmiðjanna væru
nægilega mikil. Þessi röksemd var svo rækilega rekin ofan í verksmiðjustjórnina,
að einmitt sumarið 1939 varð stórkostleg !öndunarstöðvun hjá síldarverksmiðj-
unum og slíkt hið sama endurtók sig sumarið 1940. Síðan hafa hvað eftir annað
endurtekið sig löndunarstöðvanir og veiðibönn og í öngþveitinu hefur stjórn S.R.
orðið að fyrirskipa útgerðarmönnum að henda afla skipa sinna.

Það tiltæki stjórnar S. R. að leggjast gegn byggingu Rauöku spurðist því afar
illa fyrir, enda varð reiðin svo almenn meðal útgerðarmanna og sjómanna, að
stjórnin sá sér ekki annað fært en að leita heimildar ríkisstjórnarinnar til þess að
hefja byggingu viðbótarverksmiðju.

Þannig varð Siglufjarðarkaupstaður til þess að reka stjórn S.R. út í það að
byggja nýju verksmiðjuna á Raufarhöfn og framkvæma stækkunina á dr. Pauls
verksmiðjunni á Siglufirði. Árið 1939 voru aðalverksmiðjur Síldarverksmiðja ríkis-
ins þessar: ein úrelt og ævagömul verksmiðja á Raufarhöfn og þrjár verksmiðjur
it Siglufirði, þar af tvær gamlar og úreltar og ein CS.R·.N.) stórgölluð, vegna þess
að stjórn Síldarverksmiðjanna var óánægð yfir því, að hún hefði ekki annazt bygg-
ingu hennar, heldur sérstök byggingarnefnd og hafði því umturnað öllu véla fyrir-
komu lagi með þeim árangri, að S.R.N. verksmiðjan hefur löngum verið galla-
gripur. Samtímis þessum úreltu og ófullkornnu verksmiðjum S.R., sem ákveður
verð fersksíldar til sjómanna samkv. vinnslukostnaði sínum, höfðu svo tvö gróða-
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félög, h/f Kveldúlfur it Hjalteyri og h/f Djúpavík í Djúpuvík. komið sér upp full-
komnum nýtízku verksmiðjum og gátu því grætt óhóflega í skjóli þeirrar lélegu og
úreltu verksmiðja, sem S.R. rak.

Eitt gleggsta dæmið um viðhorf stjórnar S,R. til verklegra framkvæmda er það,
að í mörg ár eftir að verksrniðjur einstaklinga voru búnar að koma upp hjá sér
sjálfvirkum löndunartækjum, héldu þær áfram að landa síld með hinni gömlu að-
ferð, að skipa henni upp í tunnum og láta síðan aka henni upp íþrær. Löndunin
var óhemjulega erfið, tók langan tíma og það, sem verst var, eftir að verksmiðjur
einstaklinga voru farnar að mæla síldina eins og gert er í sjálfvirkum löndunar-
tækjum, þá högnuðust þær um 5% af andvirði síldarinnar, vegna þess að verð-
ákvörðun Síldarverksmiðja ríkisins var miðuð við vigt. Síldarverksmiðja Siglu-
fjarðarkaupstaðar lét setja upp hjá sér löndunartæki þegar á öðru starfsári, og
varð það til þess, að stjórn S.R. sá sér ekki annað fært en að hefja undirbúning
undir að setja upp löndunartæki og gerði það nokkrum árum síðar. Áður hafði
stjórnin ætíð borið því við, að ekki væri hægt að koma við löndunartækjum á Siglu-
firði, vegna þess hve ókyrrt væri Í sjó. Það kom síðar á daginn, að þetta reyndist
fyrirsláUur einn, og hefur ekki komið að sök svo orð sé á gerandi.

Þrátt fyrir þær stækkanir, sem ráðizt var í árið 1940 fyrir tilstuðlan síldarverk-
smiðjunnar Rauðku, þá kom það í ljós, að enn var verksmiðjukostnaðurinn alltof
lítill, einkum fyrir það að stækkunin á dr. Pauls verksmiðjunni á Siglufirði reyndist
mjög misráðið fyrirtæki, bæði dýrt og ófullkomið, og náði sú verksmiðja alls ekki
þeim afköstum, sem húizt hafði verið við. því var það árið 1942, að borið var fram
um það frv. á Alþingi, að reistar skyldu nokkrar nýjar verksmiðjur í Norðurlandi.
Alþingi afgreiddi þetta mál þannig að ákveða, að byggðar skyldu síldarverksmiðjur
á Hólmavík, Skagaströnd, Sauðárkróki og Húsavík og auk þess 10 þús. mála verk-
smiðja á Siglufirði.

Er frv. hafði verið samþykkt í þinginu, fól þáverandi atvinnumálaráðherra,
Magnús Jónsson, stjórn S.R. að hefja undirbúning að byggingu verksmiðjunnar á
Siglufirði. Stjórn S.R. mun þá þegar hafa leitað fyrir sér með kaup á síldarvinnslu-
vélum f.rá Ameríku, en það reyndist árangurslaust vegna stríðsins, þó keyptu þær
tvo dieselmótora. sem áttu að vera í nýju verksmiðjuna. Þegar ekki fengust vinnslu-
vélar voru mótorarnir settir í hinar eldri verksmiðjur S.R., annar á Siglufirði og
hinn á Raufarhöfn .• Jafnframt þessum vélakaupum lét stjórn S.R. fara fram verð-
launasamkeppni um uppdrátt að 10 þús. mála síldarverksmiðju á Siglufirði. Verð-
laun voru veitt þáverandi framkvæmdastjóra S.R., Jóni Gunnarssyni. Uppdrættir
Jóns Gunnarssonar voru af úreltri verksmiðju. Þar var engar framfarir að finna,
ekkert spor fram á við. Verksmiðja byggð eftir þessari teikningu hefði verið úrelt
og mjög dýr í rekstri, enda voru allir sammála um það vorið 1945, þegar hafin var
smíði verksmiðjunnar á Siglufirði, að ekkert vit væri í þVÍ að fylgja teikningu Jóns
Gunnarssonar.

Þetta eru framkvæmdir stjórnar S.R. á því verkefni að hefja undirbúning undir
hyggingu verksmiðju á Siglufirði. Í full tvö ár er stjórnin að þessu eða með öðrum
orðum, stjórn S.R. lét tímann frá því um haustið 1942 fram á haust ]944 líða án
þess að gera nokkuð raunhæft í því að undirbúa byggingu þessarar verksmiðju.
Þarna var dýrmætur tími glataður, og hefur það kostað Ísl. útveg mjög mikið, að
það skyldi hafa verið látið afskiptalaust, að stjórn S.R. hafðist ekki handa um
byggingu verksmiðju, eins og Alþingi ætlaðist til. Stjórn S.R. einblíndi allan þennan
tíma á það, að ekki væri hægt að byggja síldarverksmiðjur hér á landi með öðrum
hætti en þeim, að allar vinnuvélar væru keyptar erlendis frá. Það hvarflaði ekki
að stjórninni, að hægt væri að smíða þessar vélar innanlands. Þessi trú stjórnar
S.R. gerði það að verkum, að hún sló því föstu, að ekki væri hægt að byggja síldar-
v erk smiðjur hér á landi fyrr en eftir stríð, enda var allt háttalag stjórnarinnar
miðað við þessa trú.

En þegar stjórn S.R. hafði þannig sannfært sig um það, at ekki væri hægt að
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hyggja síldarverksmiðju á fslandi fyrr en stríðinu væri lokið, skarst síldar verk-
smiðjan Rauðka enn í leikinn og vakti stjórn S.R. heldur hastarlega af værum
blundi. Veturinn 1943-44 ákvað Siglufjarðarkaupstaður að hefja smíði 5-10 þús.
mála verksmiðju, í stað hinnar gömlu og úreltu Rauðkuverksmiðju, og það sem
merkilegra var, að láta smíða allar vinnsluvélar innanlands. Það hafði aldrei
hvarflað að stjórn S.R., að hægt væri að smíða vinnsluvélarnar innanlands. Stjórnin
starblíndi á það að fá vélarnar erlendis frá, og fyrst það var ekki hægt fyrr en að
loknu stríðinu, var hún búin að sætta sig við að fást ekkert meira við byggingu
síldarverksmiðja fyrr en því var lokið.

En Siglufjarðarkaupstaður lét það ekkert á sig fá, þó ekki væri hægt að fá
vinnsluvélar erlendis frá, heldur réðst í að láta smíða þær hér innanlands. Smíði
hinnar nýju Rauðku var hafin vorið 1944, og var verksmiðjan tilbúin til vinnslu
á síldarvertíðinni 1945, en eins og kunnugt er, var það eitt mesta síldarleysisár,
sem komið hefur, og gafst því ekki fullt tækifæri til að reyna vélarnar. Með smíði
síldarvinnsluvéla hér innanlands var stigið eitt mesta framfaraspor, sem stigið hefur
verið hér á landi í vélamenningu. Það var ekki einasta, að það tókst að smíða not-
hæfar vinnsluvélar hér innanlands, heldur reyndust þessar vélar betri en allar þær
erlendu vélar, sem reyndar hafa verið hér á landi. Með smíði Rauðku hættu íslend-
ingar að renna í slóð erlendra þjóða hvað viðvíkur smíði síldarvinnsluvéla, heldur
fara fram lll' því bezta, sem þekktist erlendis á þessu sviði. Sá maður, sem fyrst
Ol! fremst ber heiður af þessu afreki er Snorri Stefánsson, sem átti bæði hugmynd-
ina að því að láta smíða vélarnar innanlands, sagði fyrir um tilhögun þeirra í höfuð-
dráttum og gat vegna þess álits og trausts, sem hann nýtur á Siglufirði, fengið
bæjarstjórnina þar til að ráðast í þetta djarfa fyrirtæki. Það skal og fram tekið, að
Snorri Stefánsson naut mjög þýðingarmikillar aðstoðar Þórðar Runólfssonar véla-
verkfræðings, sem gerði vinnuteikningu að vélunulll og sagði nánar fyrir um smíði
þeirra. Auðvitað hefði ekki verið hægt að smíða þessar vélar innanlands, hefði ekki
notið bráðsnjallra smiða, einkum að smíði pressanna. Bygging síldarverksmiðjunnar
Rauðku sannaði, að það var hægt að hyggja hér sildarverksmiðju, þó að stríðið
stæði, hún sannaði, að aðgerðaleysi stjórnar S.H. var ástæðulaust og stafaði ein-
göngu af úrræðaleysi. dugleysi og þröngsýni.

Þegar nýsköpunarstjórnin tók við völdum í októher 1944, var það eitt allra
þýðingarmesta verkefni hennar að hefja byggingu nýrra síldarverksmiðja samkv.
lögunum frá 1942. Hin stórfellda aukning bátaflotans, sem sú stj. réðst í, gerði bygg-
ingu síldarverksmiðjanna enn þá þýðingarmeiri og gerði það óhjákvæmilegt, að
hafizt yrði þegar handa og síldarverksmiðjur reistar með eins miklum hraða og
frekast væri unnt. Nú allt í einu vaknaði stjórn S.R. úr dáinu og sýndi þegar eftir
stjórnarmyndunina 21. okt. 1944, að henni var ljóst, að ekki myndi það lengur verða
liðið, að setið væri aðgerðalaust. A nokkrum dögum eftir stjórnarmyndunina gerði
stjórnin samþykktir varðandi byggingu nýrra síldarverksmiðja, sem eru að mörgu
leyti merkilegar, einkum fyrir það, að í samþykktum þessum er stjórn S.R. raun-
verulega að telja upp þau nauðsynjaverk, sem hún átti at; framkvæma á árunum
1942-44, en hafði vanrækt. Samþykktir stjórnar S.R. eru sem hér segir:

I. Þann 26. okt. 1944:
"Stjórn S.R. skorar á Alþingi að samþykkja frv. á þskj. 433 um hafnar-

gerð á Skagaströnd og veita svo ríflegt fé til verksins, að hafnargerðinni geti
orðið lokið fyrir síldarvertíð 194(1. Með tilvísun til laga um nýjar síldarverk-
smiðjur frá 1942 telur stjórn S.R. brýna nauðsyn á því, að fJ--10 þús. mála
verksmiðja verði reist á Skagaströnd fyrir síldarvertíð 1946, en verksmiðju-
byggingin er þvi aðeins möguleg, að hafnargerðinni verði lokið jafnhliða."

II. Þann 27. okt. 1944:
"Stjórn Síldarverksmiðja ríkisins samþykkir að leita enn á ný fyrir sér

um kaup á vélum og efni i hina fyrirhuguðu 10 þús. mála síldarverksmiðju á
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Siglufirði. Enn fremur um kaup á vélum og efni í verksmiðju á Skagaströnd
(Höf'ðakaupstað ) með 5-10 þús. mála afköstum á sólarhring, að fengnu leyfi
ríkisstjórnarinnar og aukinni lánsheimild."

III. Úr bréfi til atvinnumálaráðherra, dags. 2. nóv. 1944:
"Í stuttu máli er ætlun stjórnar Síldarverksmiðja ríkisins:

1) að leggja áherzlu á, að afkastaaukningin á Siglufirði um ·3500-4000 mál
á sólarhring, komist upp fyrir næstu síldarvertið.

2) að hin nýja 10 þúsund mála verksmiðja á Siglufirði verði reist fyrir síldar-
vertíð 1946.

:3) að hin nýjn verksmiðja í Höfðakaupstað verði reist eins fljótt og hafnar-
skilyrði þar leyfa, helzt fyrir síldarvertíð 1946.

4) að halda síðan áfram nýhyggingum síldarverksmiðja, sbr. l. nr. 93/1942,
eftir því sem aðstæður leyfa."

Þessar samþykktir og yf'ir lýsingar sýna beLur en nokkuð annað, að stjórn S.R.
hefur fundið til sektar út af aðgerðaleysi sínu i verksmiðjubyggingunum. Enda
er það ekki að furða, þegar það er athugað, að 1942 voru samþykkt lög um að reisa
verksmiðjur á 6 stöðum á Norðurlandi, og þegar eftir setningu laganna var stjórn
S.R. falið að hefja undirbúning, sem hún sveik st um að gera með þeírri afsökun,
að ekki væri hægt að fá vélar, sem síldarverksmiðjan Rauðka sannaði, að ekki
hafði við rök að styðjast.

Þegar nýsköpunarstjórnin settist að völdum, var fyrir fram vitað, að ráðizt yrði
í byggingu síldarverksmiðja með meiri krafti en áður hafði þekkzt, og þá vildi
stjórn S.R. láta svo sem hún hefði alltaf verið að hugsa um þessi mál og undirbúa
hyggingu verksmiðjanna. Samþykktirnar og yfirlýsingarnar frá stjórn S.R. voru
i því einu skyni gerðar að reyna að eigna sér heiður af verkum, sem hún sá fyrir,
að yrðu framkvæmd, hvað sem hön segði, eftir að hún hafði vanrækt þau í tvö ár.

En samþykktir þessar bera það og með sér, að stjórn S.R. var enn ákveðin í
því að hafa að engu þá reynslu, sem fengizt hafði við byggingu Rauðku, í smíði
vinnsluvéla hér innanlands, og kaupa áfram erlendar vinnsluvélar. það sýnir sam-
þykktin frú 27. okt. 19H. Það er gamla sagan hjá stjórn S.R., að streitast tl móti
öllum framförum, ríghalda sér í það gamla, hvað sem reynslan sýndi. Samþykktin
frá 27. okt. 1944 var því vísbending um það, að ef stj. S.H. væri látin stjórna byggingu
hinna nýju verksmiðja, mundi hún kaupa allar vinnsluvélar erlendis frá, þó að
þær væru miklu ófullkonmari og til þess eyddist miklu meiri gjaldeyrir. Auk þess
var allt í fullkominni óvissu um möguleikana á því að fá vélarnar í tæka tíð, þá var
stríðinu ekki lokið og ómögulegt að treysta neinum samningi við verksmiðjur í
Ameríku Ulll vöruafhendingu.

I~g átti á þessu tímabili oft tal við stjórn S.R. og lagði þá áherzlu á, að mikil
nauðsyn væri á því, að byggingu síldarverksmiðjanna á Siglufirði og Skagaströnd
yrði lokið, svo að verksmiðjurnar gætu orðið til á síldarvertíð 1946. Stjórn S.R. lét
líklega um, að hún hefði áhuga it þessu, en það kom þó greinilega í ljós, að meiri
hluti hennar hafði ekki áhuga fyrir þessu, og kom það bezt fram, el' stjórn S.R.
kom saman á fund í Reykjavík í ársbyrjun 1945 og sat hér á mörgum fundum til
þess að taka ákvarðanir UIll hyggingu skrifstofuhúss. Með bréfi til mín, dags. 12.
fehr. 1945, fór stjórn S.R. fram á að fá að hyggja þetta skrifstofuhús, en í því áttu
líka að vera búningsherbergi og böð fyrir verkamenn, og var hyggingarkostnað~lr
áætlaður 1.5 millj. króna, og var sú áætlun að áliti verkfræðinga allt of lág. Eg
henti stjórn S.H. it, að verk smiðjubyggiugaruur yrðu að sitja fyrir öllu öðru og
ekki mætti ráðast í neitL það, sem gæti tafið f'yrir því, að þær kæruust upp fyrir vertíð
1946-. En mér fannst þessi mikli áhugi ríkisverksmiðjustjórnar fyrir byggingu
skrifstofuhúss einmitt henda til þess, að áhuginn fyrir verksmiðjuhyggingunum
væri takmarkaður.

Þannig leið tíminn frá því að ríkisstjórnin var mynduð i okt. 1944 fram á vor,
að ríkisverksmiðjustjórnin, þrátt fyrir þær samþykktir, sem hún gerði um haustið,
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eyddi tíma sínum Í ýmis önnur störf en þau að undirbúa byggingu verksmiðjanna.
Það var fyrst þegar komið var fram á vor, að hún byrjaði að ræða fyrirkomulag
verksmiðjanna og gerði tillöguriss um þær. Undirbúningur undir verksmiðjubygg-
ingarnar var allur Í molum, og raunar ekki hægt að sjá, hvað fyrir stjórn S.R.
vekti hvað byggingarnar snerti. Um mánaðamótin apríl-maí átti form. stjórnar
S.R., Sveinn Benediktsson, viðtal við mig og tjáði mér, að nú væri útséð um, að
stækkun sú, sem var verið að framkvæma á S.R 30 verksmiðjunni, sem um ræðir í 1.
lið í bréfi verksmiðjanna, dags. 2. nóv, 1944, gæti ekki orðið til fyrir vertíð 1945, eins
og gert hafði verið ráð fyrir, og yrði ekki til fyrr en fyrir vertíð 1946. Kenndi Sveinn
töfum ii afgreiðslu véla í Ameríku um þetta. Taldi hann, að þetta yrði til þess. að
ekki væri viðlit að byggja hina nýju verksmiðju á Siglufirði hraðar en það, að hún
yrði til fyrir vertíð 1947 og þá Skagastrandarverksmiðjan fyrir vertíð 1948. Varð
mér nú .Jjóst, að þess var ekki að vænta, að stjórn S.R. byggði verksmiðjumar
með þeim hraða, að þær gætu verið tilbúnar fyrir vertíð 1946, og fékk nú raunar
nokkra skýringu á því tómlæti, sem stjórn S.R. sýndi Í undirbúningi verksmiðju-
bygginganna. Ég var löngu orðinn leiður á þessu tómlæti stjórnarinnar og tjáði
Sveini Benediktssyni, að ég mundi skipa sérstaka nefnd til þess að annast bygg-
ingu hinnar nýju verksmiðju bæði á Siglufirði og Skngastrðnd. Ég ræddi þetta mál
svo nánar við stjórn S.R., og náðist fullt samkomulag við stjórnina um skipun
byggingarnefndar fyrir hinar nýju verk.srniðjur. Það skal fram tekið, að um þetta
leyti hafði stjórn S.R. mikið annríki vegna ýmissa ráðstafana, sem gera þurfti í
sambandi við rekstur sildarverksmiðjanna, og hafði hún þá lítinn tíma aflögu til
að sinna undirbúningi nýju verksmiðjanna.

Hinn 15. maí 1945 skipaði ég byggingarnefnd til þess að annast byggingu nýju
verksmiðjanna á Siglufirði og Skagaströnd. f nefndinni áttu sæti fjórir menn, og
voru þeir þessir:

Trausti Ólafsson prófessor, sem var tilnefndur af stjórn S.R., og var hann jafn-
framt formaður byggingarnefndarinnar.

Magnús Vigfússon byggingameistari, tilnefndur af stjórn S.R.
Þórður Runólfsson vélaverkfræðingur án tilnefningar og
Snorri Stefánsson framkvæmdastjóri Rauðku-verksmiðjunnar án tilnefningar.
Allt voru þetta þjóðkunnir menn. Trausti Ólafsson efnafræðingur hafði fylgzt

með þróun síldariðnaðar á íslandi frá byrjun. Magnús Vigfússon hafði verið starfs-
maður hjá Sildarverk smiðjum ríkisins um nokkurt skeið og staðið þar fyrir alls
konar byggingarframkvæmdum. Þórður Runólfsson vélaverkfræðingur er sá af Ísl.
verkfræðingum, sem mesta þekkingu hefur á síldarverksnriðjurn, og Snorri Stefáns-
son er sá maður, sem einna lengst hefur stjórnað síldarverksmiðju á íslandi, fvlgzt
með í þróun þeirra og átti frumkvæði að því að smíða vinnsluvélar hér innanlands.

Verkefni byggingarnefndarinnar voru þau, að byggja 10 þúsund mála verk-
smiðju á Siglufirði og 5 þúsund mála verksmiðju it Skagaströnd með þeim hraða, að
þær gætu orðið til fyrir síldarvertíð 1\)46, ef þess væri nokkur kostur. Var fyrir
byggingarnefndina lagt að hafa samráð við stjórn S.R. um framkvæmdir. Tíminn
var orðinn naumur, svo að ljóst var, að það hlyti að vera miklum örðugleikum
hundið að koma verksmiðjunum upp á jafnskömmum tíma. Er óhætt að fullyrða,
að aldrei hefur nokkur byggingarnefnd fengið eins erfitt verk, einkum þegar tekið
er tillit til þess, að undirbúningur var sem sagt enginn. Byggingarnefndin varð að
hefja starf sitt með því að ákveða endanlega stað verksmiðjanna og teikna verk-
smiðjuhúsin. Síðan var það jafnsnemma. að hyggingarnefndin gerði samning við
byggingarfélag um framkvæmdir á hyggingum, samninga um smíði vinnsluvéla og
stórfelld innkaup á efni og vélum, sem kaupa þurfti erlendis frá, enn fremur it
stálgrindahúsum til mjölgeymslu. Allt þetta gerði hyggingarnefndin umsvifalaust
og mátti ekki heldur tæpara standa, að innkaup væru gerð og byggingarfram-
kvæmdir hafnar.

Byggingarnefnd var falið að freista þess að ljúka byggingu verksmiðjanna á
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Siglufirði og Skagaströnd fyrir síldarvertíð 194(). Þetta þýddi það að sjálfsögðu,
að til þess var ætl azt, að byggingarnefndin legði höfuðáherzlu á byggingarhraðann,
og hlaut það óhjákvæmilega að hafa það í för með sér, að verksmiðjurnar yrðu
nokkuð dýrari en ella hefði getað orðið. f~g vil sérstaklega taka það fram, að það
er ég, sem ber ábyrgð á því, að lögð var áherzla á að hraða byggingu og þá einnig
á þeim kostnaðarauka, sem af því stafaði, en ekki byggingarnefndin. Hins vegar
tók byggingarnefndin ákvarðanir um öll teknisk atriði í sambandi við byggingu
verksmiðjanna, annaðist öll vöru- og vélainnkaup og samningsgerðir. enn fremur
að sjálfsögðu öll fjárhagsmál og her ábyrgð á þeim, og verður þó í þeim efnum
að taka tillit til þess, hve mjög verkinu var hraðað.

Eins og að líkum lætur, þegar framkvæmd eru önnur eins stórvirki og bygg-
ing sí ldnrverk smiðjanna á Siglufirði og Skagaströnd og það á rösku ári, geta komið
fyrir atriði, sem menn hafa skiptar skoðanir um, hvernig haga skuli. Ég býst við
því, að ef verk byggingarnefndarinnar eru skoðuð æsingalaust, þá muni allir viður-
kenna. ati henni hafi tek izt mjög vel í starfi sinu. Þrátt fyrir þetta hefur verið þyrl-
að upp hinu mesta moldviðri út af störfum hennar, og hefur nefndin verið látin
gjalda þess, að ýmsir pólitískir andstæðingar mínir hafa talið sig þurfa að ná sér
niðri á mér. Í greinargerð hyggingarnefndar, sem prentað er sem fylgiskjal með
þessu nefndaráliti, getir hyggingarnefnd grein fyrir ~'ll1sum þeim málum, sem dregin
hafa verið inn í ádeilur á hana. Út af árásum þeim, sem gerðar hafa verið á bygg-
ingarnef'ndina, vísa ég til þessarar greinargerðar, en þó vil ég ræða sérstaklega um
nokkur atriði:

Eitt helzta árásarefni á mig og byggingarnefndina er það, að byggingarkostn-
aður hnf i farið fram úr áætlun. Um þetta er það að segja, að ekki vannst neinn
tími til þess að gera áætlun um byggingarkostnað, vegna þess að byggingarnefndin
hafði ekki nema röskt ár til stefnu til að koma verksmiðjunum upp. Hins vegar
hefur i sambandi við afgreiðslu Alþingis á lántökuheimild þrisvar verið rætt um
hyggingarkostnað. Fyrst kemur málið fyrir þingið fyrir árslok ]944, þannig að
farið er fram it, að 10 millj. kr. lántökuheimildin. sem var í lögum um nýjar síldar-
verksmiðjur frá 1942, verði hækkuð upp í 20 millj. króna. Þetta frv. var samið af
stjórn S.R. og lagt fyrir þingið án þess að séð verði, að stjórn S.R. hafi lagt nokkra
áætlun til grundvallar hækkunartillögunni. Vorið 1945 er aftur lagt fyrir þingið
fn. lIIll hækkun lánsheimildarinnar upp Í 27 millj. króna, og var það samkvæmt
áliti byggingarn. talið mundu nægja til að ljúka við verkið. Þetta hefur reynzt rangt.
og gerir bygginarnefnd grein fyrir því, í hverju það liggur, að byggingarkostnað-
urinn reyndist :l8 millj. kr. (Tt af þessu hefur verið gerður mikill úlfaþytur og haldn-
ar langar ræður um óstjórn og óhófseyðslu o. s. frv.

Þau mistök að komast ekki nær endanlegum byggingarkostnaði verksmiðjanna,
er lánsheimildin var hækkuð upp i 27 millj. króna, er í sjálfu sér mjög leiðinleg,
en þessi mistök hafa engin áhrif haft á hinn raunverulega byggingarkostnað. Það
hefur verið reynt að telja fólki trú IIlll, að það, sem byggingarkostnaður fór fram
úr 27 millj. kr. lánsheimildinni, sem veitt var vorið 1946, stafi af óhófi og óstjórn
minni eða byggingarnefndar, og hefur þessi fullyrðing verið margtuggin í þeirri
von, að fólk, sem ek ki þekkir til málanna, festi trúnað á þetta, Þessi fullyrðing er
algerlega gripin úr lausu lofti og styðst ekki við nein rök, enda eingöngu borin
fram í blekkingarskyni. og hafa höfundar hennar ekki einu sinni reynt að rök-
styðja þennan áburð. Nú hefur þingið hækkað heimildina um 5 millj. króna enn þá
samk v. beiðni stjórnar S.R., en í bréfi því, sem stjórn S.R. hefur ritað ráðherra um
þetta, dags. 18. april s.l., kemur Í ljós, að meginið af þessum 5 millj. króna á að
nota til framkvæmda, sem ekki standa í sambandi við hyggingu hinna nýju verk-
smiðja.

En vegna þess að svo mjög hefur verið rætt lim byggingarkostnað nyju verk-
smiðjanna og hve mikið hann á að hafa farið fram úr áætlun, tel ég rétt að bera
saman byggingarkostnað verksmiðjunnar á Siglufirði við áætlun, sem Jón Gunn-
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arsson. fyrrv. framkvæindarstj., samdi. Hinn 17. janúar 1944 lagði hann fram áætl-
un sína og taldi, að verksmiðja með 10 þús. mála afköst mundi kosta 15Y2 millj.
króna, og miðaði hann þá við óf'ullkomna og gamaldags verksmiðju. Hin nýja
verksmiðja á Siglufirði hefur 12 þús. mála afköst, er miklu fullkomnari að öllum
vélabúnaði og kostar rétt um 20 millj. króna. Getur hver maður séð Í hendi sinni,
hver munur er hér á. Í raun og veru er byggingarkostnaður Siglufjarðarverksmiðj-
unnar í samræmi við áætlun .Jóns Gunnarssonar.

Þá hefur verið um það rætt, að hinar nýju verksmiðjur séu svo dýrar, að þær
muni verða byrði fyrir sjómenn. Út af þessu er rétt að benda á, að heildarafköst
þessara tveggja verksmiðja eru 19 þúsund mál á sólarhring. Ef nægileg síld veiðist
og verksmiðjurnar eru starfræktar í 40 sólarhringa, geta þær unnið úr samtals
mn 760 þús. málum. Ef miðað er við 40 kr. verð á mál, .- þó er ástæða til að ætla,
að verðið verði hærra, - þá mun heildarvinnslan röskar 30 millj. kr. Miðað við,
að 200 skip leggi upp hjá Síldarverksmiðjum ríkisins þá auka hinar nýju síldar-
verksmiðjur veiðimöguleika hvers skips um ca. 3800 mál síldar að meðaltali, eða
1I1ll ca. 150 þús. kr. Miðað við þetta er aukin vaxta- og afborganabyrði vegna nýju
verksmiðjanna smámunir. einkum vegna þess að hinar nýju verksmiðjur eru ódýr-
ari í rekstri vegna tæknilegra nýjunga.

Byggingarnefnd Síldarverksmiðja ríkisins hefur með byggingu verksmiðjanna
á Siglufirði og Skagaströnd, sem henni tókst að framkvæma á rösku ári, unnið af-
rek, sem er algerlega einstætt hér á landi. Með byggingu þessara verksmiðja eru
raunverulega mörkuð tímamót í þróun síldariðnaðar á íslandi, enda eru verksmiðj-
ur þessar vafalaust hinar fullkomnustu á þessi sviði, þó að víðar væri leitað en
hér á landi. Byggingarnefndin á miklar þakkir skilið fyri!' afrek sitt.

Ég hef rætt svo ýtarlega um hinar nýju síldarverksmiðjur og afskipti stjórnar
S.R. ef þeim einmitt vegna þess, að Iátt isýntr betur, hversu Iitils frumkvæðis og
dugnaöar er að vænta hjá stjórn S.R. til þess að hrinda fram nýmælum. Þessi
afskipti sýna það, að ekki er hægt að búast við því, að stjórn S.-R. vinni nokkuð
að því að koma upp þeirri síldarniðursuðuverksmiðju, sem verið er að fela henni
að annast með frv. því, sem hér liggur fyrir. Með samþykkt frv. er því raunveru-
lega verið að slá síldarniðursuðnverksmiðjumálinu á frest um óákveðinn tíma.
Með tilliti til alls þessa er ég andvígur frv. og legg til, að það verði fellt.

Alþingi, 9. maí 1947.

Áki Jakobsson.
Fylgiskjal.

BYGGINGARNEFND SfLDAHVERKSMIÐ.JA RíKISINS
Reykjavík, 20. marz 1947.

Út af ummælum, sem komið hafa fram ii Alþingi um byggingu nýju síldar-
verksmiðjanna á Siglufirði og Skagaströnd, og hlaðaskrifum, sem af þeim hefur leitt,
vill byggingarnefnd umræddra verksmiðja leyfa sér að bera fram eftirfarandi at-
hugasemdir og upplýsingar :

1. Byggingarkostnaður verksmiðjanna,
í sambandi við byggingarkostnað verksmiðjanna hefur nefndin sýnt fram it,

að hann sé fyllilega sambærilegur við byggingarkostnað Raufarhafnarverksmiðj-
unnar, sem reist var fyrir síðustu heimsstyrjðld, og Ingólfsfjarðarverksmiðjunnar,
sem byrjað var að reisa meðan á stríðinu stóð. Engin minnsta tilraun hefur verið
gerð til að hnekkja þessu, en í þess stað er sú aðferð notuð, að menn, sem líti.! skil-
yrði virðast hafa til að vera dómhærir Í þessu efni, býsnast yfir háum byggingar-
kostnaði, og síðan tekur hver upp eftir öðrum athugunarlaust.

Vegna tilvitnana í 20 millj. kr. lánsheimild frá þinginu 1944 verður að geta

10



þess, að verksmiðjur þær, sem reistar hafa verið, eru mun afkastameiri en verk-
smiðjur þær, sem upphaflega var gert ráð fyrir, að reistar yrðu.

Þegar lánsheimild til þess að byggja 10 þús. mála verksmiðju á Siglufirði og 5
þús. mála verksmiðju á Skagaströnd var hækkuð úr 10 upp í 20 millj. kr., mun hafa
verið reiknað með því, að sú upphæð nægði. Engin raunveruleg áætlun mun þó hafa
verið gerð Í þessu efni, og mátti því heita einkennileg tilviljun og undantekning frá
almennri reynslu, ef upphæð þessi hefði dugað. Þetta verður enn þá ólíklegra.
þegar athuguð er hækkun vísitölunnar úr 270 haustið 1944 upp í 300 sumarið 1946.
Fullyrðingar um kostnað tveggja umræddra verksmiðja (10 ~ [) þús. mála afköst)
á árunum 1945-47 virðast vera gripnar úr lausu lofti.

Nú er þess að gæta, að samkvæmt tillögum eða með samþykki stjórnar S.R.
voru afköst verksmiðjanna ráðgerð 17500 mál á sólarhring í stað 15000. En ógern-
ingur var að binda sig nákvæmlega við þessi afköst, heldur varð að laga sig eftir
þeim stærðum á aðalvinnsluvélum, sem um var að ræða. Sem dæmi má nefna
þurrkara og pressur. Fyrir verksmiðju, sem it að vera örugg með t. d. 7500 mála
meðalafköst. hefðu varla nægt minna en 5 Kaliforníupressur eða 3 Myrens pressur
af stærstu gerð, en þetta voru þær erlendu tegundir, sem fyrst og fremst komu til
greina. Á Héðins pressunum var ekki fengin sú reynsla, að öruggt þætti að reikna
með allt að 4(}00 mála meðalafköstum. og af því að Myrens pressa var ódýrari en
Héðins pressa, var samþ. að taka eina af þeirri gerð til viðbótar tveim Héðins pressum
á Skagaströnd. Ekki komu þar til mála minna en tveir Héðins þurrkarar, sem vænt-
anlega má reikna með að minnsta kosti 4000 mála afköstum hvorn. Mjölkvarnir
varð að taka tvær, en þeim er ætlað að samsvara þurrkurunum, og þannig bindur
hvað annað. Ástæðulaust væri 1. d. að spara kaup á fáeinum skilvindum, og allir
mundu telja það fjarri sanni að láta afköst hrapa niður vegna gufuskorts.

Afleiðing af þessu varð sú, að ekki mun fjarri sanni að telja Siglufjarðarverk-
smiðjuna 12000 mála verksmiðju í stað 10000 og Skagastrandarverksmiðjuna um
8000 í stað 7500. Samtals verða þetta um 20 þús. mál á sólarhring móti 15 þús., sem
fyrst var ætlað og 20 millj. kr.lánsheimildin var miðuð við. Hefði því lánsheimildin
með tilliti til þeirra verksmiðja, sem reistar hafa verið, átt að verða 26~27 millj. kr.

Við þetta bætist svo sú ákvörðun að reisa Skagastrandarverksmiðjuna með
stækkun fyrir augum, með tiltölulega litlum aukakostnaði. En þessu er þann veg
farið, að til þess að Skagastrandarverksmiðjan komist upp í sömu afköst og Siglu-
fjarðarverksmiðjunni eru ætluð, þarf í aðalatriðum að bæta við einni Héðins pressu,
einum þurrkara, einni mjölkvörn. um 8 skilvindum og auk þess breikka verk-
smiðjuhúsið um 6 metra, tvær hæðir. Ef til vill þyrfti að bæta við mjölgeymslu-
plássi. Með því að fullbyggja Skagastrandarverksmiðjuna strax upp í 12 þús. mála
afköst, hefði byggingarkostnaður beggja verksmiðjanna varla orðið yfir 40 millj.
kr. Samkvæmt 20 millj. kr. áætlun fyrir 15 þús. mála verksmiðjur hefði kostnaður
vegna 24 þús. mála verksmiðju átt að vera nálægt 30 millj., og fer þá ekki að bera
eins mikið á milli og sumir vilja vera láta.

En eins og áður hefur verið bent á, er engin trygging fyrir því, að 20 millj. kr.
áætlunin um byggingarkostnað 10 og 5 þús. mála verksm. hafi verið nærri lagi, og
er því tilgangslaust að vitna í hana í ádeiluskyni á byggingarnefndina.

Það er fullyrt, að þegar verið var að byggja verksmiðjuna "Rauðku" á Siglu-
firði (fyrir tveim til þrem áðum'l), hafi forráðamenn S.R. talið byggingarkostnað 10
þús. mála verksmiðju á Siglufirði vera 'um 16 millj. kr. Það vill nú svo einkenni-
lega til, að þetta samsvarar því nær alveg áðurnefndum byggingarkostnaði nýju
verksmiðjanna. Af þessu getur hver og einn dregið sínar ályktanir, en þær verða
aldrei byggingarnefndinni í óhag.

2. Kostnaður við byggingarnefndina.
Þeim ósannindum hefur verið haldið fram, að kostnaður við bygginarnefnd-

ina hafi orðið 450 þús, kl'. 1 reikningsyfirliti b.n. er skýrt tekið fram, að í þessum
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lið séu innifalin laun umsjónarmanna, teikningar, skrifstofukostnaður, ferðakostn-
aður o. fl., sem ekki eru líkur til, að kornizt hefði orðið hjá, þótt engin byggingar-
nefnd hefði verið skipuð. Mætti t. d. Í sambandi við kvörtun hr. alþm. Skúla Guð-
mundssonar yfir því, að stjórn S.R. var ekki falin umsjá með byggingu verksmiðj-
anna, benda á ummæli eins af blöðum höfuðstaðarins um ferðakostnað og aðrar
fjárgreiðslur til sumra manna í stjórn S.R. Þóknun sú, sem byggingarnefnd mun
taka, verður vart yfir lf5 hluta þeirrar upphæðar, sem háttvirtur þingmaður V.-Hún-
vetriinga og síðan aðrir eftir honum telja kostnað við b.n. Er þetta aðeins um 30%
hærra en flokksblað þingmannsins taldi, að formaður stjórnar S.R. einn hefði fengið
greitt á einu ári.

3. Þóknun verktaka.
Það hefur verið nefnt sem dæmi um óeðlilega háa liði í byggingarkostnaðin-

um, að Almenna byggingarfélagið (A.B.F.) átti að fá 800 þús. kr. fyrir að sjá um
hyggingarframkvæmdir allar hér að lútandi. Byggingarnefndin hefur bent :'1, að
hinn algengi taxti er 15% af greiddum vinnulaunum. Þetta hefur t. d. húsameistari
ríkisins greitt A.B.F. við spítalabygginguna að Kleppi, og þetta er greitt við bygg-
ingu hraðfrystihúss fiskimálanefndar, sem í smíðum hefur verið undanfarið. Fróð-
legt væri fyrir bændur landsins að heyra eitthvað um taxtann við byggingu hinnar
nýju mjólkurstöðvar, og þannig mætti lengi telja. En b.n. hefur bent á, að hundr-
aðshluti sá, sem nefnt félag hefur borið úr býtum með hinu fasta gjaldi, er um val'
samið, er mjög langt fyrir neðan hið vanalega gjald, enda þótt félagið greiði kostn-
aðarliði, sem verktaka ber alls ekki skylda til að sjá um fyrir 15% taxtann. Má hér
tilnefna laun og dvalarkostnað aðalverkstjóra og skrifstofumanns á hvorum stað
(Siglufirði og Skagaströnd) auk skrif'stofukostnaðar, símakostnaðar og dýrra ferða-
laga, sem telja má að mestu leyti fram yfir það, sem vanalegt er, t. d. þegar verk
eru unnin hér í Reykjavík eða grennd. Byggingarnefnd hefur óskað þess, að fjár-
hagsnefnd Alþingis léti rannsaka þetta mál, og mun þá, ef ekki fyrr, falla um sjálfa
sig árás Síl, sem gerð hefur verið á b.n. í þessu efni. En kannske verður sá kostur
tekinn að gera árásir á fleiri en byggingarnefnd S.R.

1. Afskipti verksmiðjustjórnar af véla- og efniskaupum. og síendurteknar fullyrð-
ingar hennar um, að verksmiðjubyggingunum hafi seinkað, af því að hennar

ráðum hafi ekki verið fylgt.
A s.l. sumri, U111 það leyti, sem síðustu átökin til þess að gera verksmiðjurnar

starfhæfur stóðu yfir, veittist stjórn S.R. og einstakir meðlimir hennar að byggingar-
nefnd, aðallega vegna þess að verksmiðjumar voru ekki. að fullu búnar þegar í
vertiðarbyrjun. Þessi ásökun stangast reyndar illa við þa vantrú, sem ríkt hafði
frá upphafi í verksmiðjustjórn á því, að mögulegt yrði að koma verksmiðjunum
upp fyrir seinustu síldarvertíð, og áhuga hennar yfirleitt á því að koma verksmiðj-
unum upp fyrir þann tíma. Má í þessu sambandi vitna í bréf verksmiðjustjórnar.
dags. 18. maí 1945. Samkvæmt því áttu framkvæmdir sumarið 1945 "síðast en ekki
sízt" að vera þær "að safna saman nauðsynlegu byggingarefni, innlendu og útlendu,
og festa kaup á vélum, sem ekki hafa verið pantaðar". Þetta voru lausnarorðin.
þegar byggingarnefnd var að athuga möguleikana á því að byrja á stærstu og nauð-
synlegustu byggingunni á Siglufirði, sjálfu verksmiðjuhúsinu. Það átti að mega
híða fram á haust, að það verk yrði hafið, og þurfti þá að byrja á þvíað rífa eldri
mannvirki. Þrátt fyrir góða tíð framan af vetri hefði þessi ráðagerð orðið til þess,
að verksmiðjuhúsið hefði ekki kornizt upp fyrr en vorið 1946, og má hver sem vill
trúa þVÍ, að þetta hefði verið þjóðráð til þess að koma einmitt þessari verksmiðju
upp fyrir síldarvertíð samsumars. Fleira mætti nefna um áhuga fyrir byggingar-
framkvæmdum árið 1945, svo sem ummæli form. verksmiðjustjórnar við formann
byggingarnefndar að kvöldi þess 12. maí 1945. Þau voru á þá leið, að það þýddi
ekkert að vera að berjast við að koma þessu upp fyrir vertíðina 1946, það ætti að
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nota sumarið til undirbúnings og fara rólega að öllu, svo að verksmiðjurnar kæm-
ust upp fyrir vertíð 1947. Formaðurinn sagði að vísu síðar, þegar verkið var vel á
veg komið, að hann hefði aðeins átt við Skagastrandarverksmiðjuna. en það kom
ekki fram upphaflega. Stjórn S.R. telur sig hafa í byrjun marzmánaðar 1946 gert
rökstudda tillögu um það til atvinnumálaráðherra, að hægt mundi að hafa aðra
verksmiðjuna tilbúna nægilega snemma, með því að láta hana sitja fyrir um fag-
menn, vélar og efni, og hefur fullyrt, að þetta hefði mátt verða (ætlazt var til, að
lögð yrði aðaláherzla á smíði Siglufjarðarverksmiðjunnar, en hin látin sitja á hak-
anum).

Byggingarnefnd benti á, að engin trygging væri fyrir því, að önnur verksmiðjan
kæmist upp frekar en báðar, sökum þess að verstar horfur væru með ýmsar vélar
og efni, sem koma ætti frá irtlöndum, og bitna mundi jafnt á báðum verksmiðjun-
um, enda varð sú raunin á. Stjórninni getur varla verið ókunnugt um, að 8. júní
náðist til Reykjavíkur með mestu herkjum og vegna alveg sérstakra ráðstafana
mikið af rafmótorum til beggja verksmiðjanna, enda þótt þeir væru pantaðir í
apríl 1945. Nokkrir mótorar, sem sagðir höfðu verið á leið beint til Siglufjarðar,
komu loks til Reykjavíkur 12. júlí.

Þá er það alkunnugt, hve tæpt stóð með gufukatla til beggja verksmiðjanna.
Þeir voru pantaðir frá U.S.A. fyrir milligöngu Jóns Gunnarssonar, sem búsettur var
í New York, en honum treysti verksmiðjustjórn manna bezt til allrar forgöngu í
þessum málum. Með bréfi, dags. 21. jan. 1946, var byggingarnefnd tilkynnt, að annar
ketillinn yrði tilbúinn til sendingar í lok jan., en hinn um 20. febr. Endirinn varð
sá, að katlarnir, að undanskildum kyndibúnaði og einangrun, komu í þrennu lagi,
seinasti hlutinn til beggja katlanna kom loks á Reykjavíkurhöfn 22. júní og upp úr
skipi 4-5 dögum síðar. Ekki þarf að efa, að J.G. hafi gert það, sem unnt var, til að
flýta fyrir, en þetta nægir til að sýna, að það hefur ekki við rök að styðjast, sem
stjórnin hefur sagt um þessi mál, þar á meðal það, að verkinu hefði verið fyrr lokið,
ef meira hefði verið pantað af vélum frá útlöndum, í stað þess að smíða þær hér á
landi.

Í blöðum hefur það verið haft eftir hr. alþm. Finni Jónssyni, að verksmiðju-
stjórn hafi verið búin að undirbúa byggingu verksmiðjanna mjög mikið með því
að panta vélar og efni. Byggingarnefnd er ekki kunnugt um nein efniskaup stjórn-
arinnar í þessu skyni, og seinustu vélar, sem hún hafði fest kaup á, voru skilvindur
og rafmótorar. Hvorug þessi pöntun f'lýtti hið minnsta fyrir byggingunum vegna
langrar vinnustöðvunar í Svíþjóð, en vitanlega gat verksmiðjustjórn ekki við neitt
slíkt ráðið, frekar en byggingarnefnd gat séð fyrir eða ráðið við vanefndir á því,
sem hún festi kaup á. Hins vegar má geta þess, að byggingarnefnd pantaði til við-
hótar skilvindur, sem námu 50% af því, sem verksmiðjustjórnin hafði pantað, og
bætti einnig við allmiklu af rafmótorum.

5. Hættan á því, að verksmiðjurnar verði ekki tilbúnar fyrir næstu síldarvertíð,
afköst nýju verksmiðjanna síðasti. sumar og reynslan, sem fékkst við

vinnslu Kollafjarðarsíldar.
Allir, sem til þekkja, vita, að milli vertíða er ávallt nóg að gera í öllum síldar-

verksmiðjum við ýmsar lagfæringar og endurbætur. Mönnum, sem setið hafa í
verksmiðjustjórn árum saman, ætti einnig að vera vel kunnugt um það, að nýbyggð-
ar síldarverksmiðjur eru engin undantekning í þessu efni. Verk manna hafa ekki
reynzt fullkomnari en það, við síldarverksmiðjubyggingar frekar en annað, að oft-
ast má deila um það, hvernig ýmsu verði bezt fyrir komið, og eru þá gerðar breyt-
ingar eftir því, sem bezt sýnist. Það er ekki óalgengt, að nýr maður, sem kemur að
einhverju starfi, vilji hafa eitthvað á annan veg en fyrirrennari hans.

B.n, er það ljóst, að hefði nógur tími verið til stefnu og enginn skortur á neinu,
kynni eitt eða annað að hafa verið gert á annan veg en raun varð á í hinum nýju
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verksmiðjum. En það er vandi að sjá, hvaða ástæðu verksmiðjustjórnin hefur til
þess að hefja bumbuslátt út af nokkrum atriðum, sem h.n, og framkvæmdastjóri
verksmiðjanna ræddu um í fullri einingu, og samkomulag varð um að starfsmenn
verksmiðjanna ynnu eftir því, sem tími yrði til. Flest af þessu var mjög smávægi-
legt og er þegar lokið, og það ætti að mega hafa til marks um, að engin ástæða er
til að óttast um óstarfhæfni verksmiðjanna næsta sumar, að nú þegar 4 mán. voru
til vertíðar var tekin síld Í þrær nýju verksmiðjunnar á Siglufirði og ákveðið að
setja pressur hennar Í gang til vinnslu. Sannleikurinn er sá, að hvorki S.R.N. né
S.R. 30, er varið hefur verið mörgum milljónum til endurbóta og viðgerðar á síð-
astliðin ár, voru starfhæfur vegna yfirstandandi aðgerða, en engin ástæða er þó
til að ætla, að þær komist ekki í gang á næstu vertíð.

Það verður ekki annað sagt en stjórn S.R. hafi veri~ mjög óheppin með að hefja
einmitt nú árásir sínar á h.n, út af hinum margunitöluðu óleystu verkefnum, en
upptalning þeirra átti að sannfæra menn um, að nýju verksrniðjurnar væru ostarf-
hæf'ar eins og er og yrðu það ef til vill næsta sumar, nema forsjár stjórnarinnar
nyti við. Þetta gat litið vel út á pappírnum, en reynslan hefur nú skorið úr um það,
að fullyrðingar stjórnar S.R. voru ekki réttar, að því er S.R. 46 snerti, eins og brátt
mun sýnt fram á, en enginn mun treysta sér til að kveða upp þann dóm, að Skaga-
strandarverksmiðjan sé verr á sig komin en S.R. 46.

Til þess að S.R. 4(j gæti starfað með öllum sínum vinnslutækjum vantar naum-
ast annað en snígilflytjara milli tveggja af pressunum og þurrk ara. Er þetta full
sönnun þess, að annaðhvort hljóta hin upptöldu atriði að vera smávægileg og ekki
því til hindrunar, að vélakerfið starfi með góðum árangri, eða þá að þau hljóta
að snerta eitthvað, sem engin áhrif hefur á vinnslu verksmiðjunnar. Svo er t. d.
um það, að nokkrar járnplötur vantar á þök mjölhúsanna. sem eru um 6500 m?
að flatarmáli, og fleira mætti nefna af því tagi. Annars má geta þess í sambandi við
þau ummæli alþm. Finns Jónssonar, að ekki væri hægt að geyma einn einasta mjöl-
poka í mjölhúsunum á Siglufirði, að þar var nýlega staflað um 7000 sekkjum, sem
framleiddir voru í nýju verksmiðjunni, og án þess að nokkur vandræði hlytust af,
enda þótt blindhríð væri öðru hverju.

Um afköst verksmiðjanna s.l. sumar segir Finnur Jónsson, að þau hafi verið
1000-1200 mál á sólarhring. Vinnslustjórinn á Skagaströnd, Benóný Benediktsson,
ht fur látið svo um mælt, að hann telji verksmiðjuna þar hafa komizt upp í sem
svarar ca. 7000 mála vinnslu, þó ekki væri nema stuttan lima. Við þetta má b.n. vel
una, því að alkunnugt er, að jafnvel fyrsta vinnsluár nægir ekki til þess að koma
slíkum verksmiðjum upp í full afköst, hvað þá heldur fáeinir dagar við slitrótta
vinnslu og að langmestu leyti með óvönu fólki. Er ekki ástæða til að fjölyrða um
þetta atriði.

Nú hafa verið unnin 28651 mál síldar í S.R. 46. B.n. hefur ekki í höndum full-
komna skýrslu um vinnsluna, t. d. um orsakir allra tafa o. fl. Í skýrslu, sem stj örn
S.R. hefur afhent til birtingar í blöðum og útvarpi, er getið um síldarmagn og vinnslu-
tíma, vinnslutafir og afurðamagn. Þá eru nokkrar upplýsingar um mestu vinnslu á
vakt. Skýrsla þessi er þannig, að hún stingur mjög í stúf við moldviðri það, sem
þvrlað var upp meðan á vinnslunni stóð. En sá einkenoilegi ljóður er þó á, að hvergi
er þess getið, með hvaða vélum unnið var, en að sjálfsögðu er það veigamikið atriði.

Í umræddri verksmiðju eru þrjár Héðins pressur og ein Myrens pressa, en við
vinnsluna var aðeins notuð ein Héðins pressao og stundum Myrens pressan með
henni. Oftast munu hafa verið notaðir tveir þurrkarar. en tilraun var þó gerð með
afköst eins þurrkara. Hvað notað var af öðrum tækjum, skiptir ekki miklu máli.

Fyrri vikuna, sem unnið var, hafa vinnslutafir orðið hlutfallslega miklar, en
síðara tímabilið (nokkuð á þriðja sólarhring) mjög litlar. Er þetta allt mjög eðli-
legt og sýnir meðal annars, að síðara tímahilið hafa starfsmenn verið farnir að
\ enjast vinnslutækjunum.

Af því, sem komið hefur í ljós við vinnsluna, má nefna þetta:
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Ein Héðins pressa hefur komizt upp í 1425 mála vinnslu á 6 klst. eða sem
svarar 5700 málum á sólarhr. (Þetta er í góðu samræmi við það, sem fékkst í
"Hallðku" s.l. ~umar.)

Héðins og Myrens pressa saman hafa komizt upp i nærri 2100 mál á 6 klst.,
ella um 8300 mál á sólarhr.

Af því, sem fyrir liggur um þurrkarana, virðist mega ætla hverjum þeirra full
4000 mál á sólarhr. En eftir fréttum að dæma má ætla, að einn þurrkari hafi komizt,
þó ekki væri nema stuttan tíma, upp í afköst, sem samsvara um 5000 málum á sólarhr.

Við vinnslu í langan tíma er, svo sem kunnugt mun flestum, ekki hægt að
búast við, að tækin skili mestu afköstum.

Að öllu samanlögðu mun engum dómbærum manni blandast hugur um, að
vinnslutæki verksmiðjunnar hafi, sem betur fer, gefið mjög góða raun.

Meðan á tilraunavinnslunni stóð, voru gefnar lit tilkynningar handa áróðurs-
liði verksmiðju stjórnar, og skorti þar ekki á endurtekningar um það, hve verksmiðj-
unni væri í miklu ábótavant og hve margt hefði þurft að lagfæra. Nú er hægt að
gera sér nokkra grein fyrir því, hver ósköp var hér um að ræða, og lítur dæmið
þannig út:

Síðara vinnslutímabilið var 54 klst., og teljast stöðvanir þá hafa orðið 3%, klst.
Er þetta ekki umtalsvert.

Fyrra tímabilið var 126 klst., en af því fóru 48 klst. í lagfæringar, sem reynd-
ist vera 84% af tímanum, hvorki meira né minna, enda hefur því líka verið óspart
hampað. En engar óskapa lagfæringar geta það talizt ávinnslukerfi jafnstórrar
verksmiðju, þótt til þess hefðu farið 4a klst.

Nú er hins vegar ekki úr vegi að upplýsa, hvaða ástæður voru til nokkurra
framangreindra rekstrartruflana. Kemur þá í ljós, að eftirtekjan verður næsta rýr
hjá hinum "vanllnlausu", sem róið hafa að því öllum árum að breiða út óhróður
um ástand véla í nýju verksmiðjunum.

Fyrstu vaktirnar, sem verksmiðjan var látin ganga, kom það 4 sinnum fyrir,
að sama keðjuhjólið í sköfuflytjara þróarinnar brotnaði, og einu sinni sópuðust
f'jalir úr sama flytjara. Fréttist, að járnhútur, sem komst í flytjarann, hefði valdið
þessari bilun. Ekki bar neitt á veilum í þessum vélahlutum við 11 þús. mála vinnslu
S.L sumar. Er augljóst, að óeðlileg átök eru að verki, þegar slík óhöpp verða, enda
er það upplýst af tæknilegum framkvæmdastjóra S.R., að óeðlilega mikilli síld hafi
verið rutt í flytjarann. Var Iík a aðstaða öll slæm úti við í frosti og blindhríðum.

Þá má geta þess, að vegna slæmrar þurrkunar hlóðst mjög í einn flntningssnígil,
með þeim afleiðingum, að hann snerist sundur.

Héðins pressari mun hafa stöðvast nokkrum sinnum vegna of harðrar press-
unar, en ekki er hægt að gefa pressunni sök á slíku.

Eigi að fara í "lúsaleit" 11t af umræddum 43 klst., er nauðsynlegt að fá upplýst,
hve löng stöðvun hefur orðið vegna ófullkomins frágangs á vélakerfi verksmiðj-
unnar og hve löng vegna mistaka við gæzlu vélanna. sem aftur má sennilega rekja
til þess, að starfsmenn voru óvanir bæði tækjum og hráefni því, sem verið var að
vinna .

.Í skýrslu verksmiðjustjórnar er getið um afurðaútkomu í S.R.P. og S.R. 46
við vinnslu á sunnansíldinni. Niðurstaðan er sú, að í S.R. 46 var nokkru minna mjöl
og talsvert minna lýsi en í S.R.P. Engin skýring er látin fylgja, og er því vart hægt
að verjast þeirri hugsun, að hér sé um ákveðinn tilgang að ræða, sem sé að sverta
nýju verksmiðjuna, enda hefur aðaláróðursmaður stjórnar S.R. kveðið upp úr með
þetta Í grein, sem birtist Í Alþbl. 18. þ. m. En slíkri fáfræði, sem þar lýsir sér um
þetta o. fl., mætti búast við af öðrum en manni, sem setið hefur árum saman í
verksmiðjustjórn og jafnvel gegnt þar formannsstarfi. F .. I. virðist ekki geta áttað
sig á þVÍ, að lýsisútkoma er mismunandi mikil eftir fitumagni síldarinnar fyrst
og fremst, en fleira kemur þar einnig til greina.
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Framkvæmdastj. S.R. hefur upplýst, að fitulllagn þeirrar síldar, sem unnin
var í S.R. 46, hafi verið mun minna en fitumagn síJdarinnar, sem unnin var í S.R.P.
Munu þessar upplýsingar nægja öllum nema til til vill hinum ofstækisfyllstu. Mjöl-
útkomu er ekki hægt að bera saman nema þekkt sé efna samsetning mjölsins (vatns-
magn o. f'l.), en um þetta hefur byggingarnefnd ekki upplýsingar. Af lauslegum
upplýsingum má þó ráða, að síldin hafi verið harðara pressuð í S.R. 46 en í S.R.P.,
en við það verður mjölmagnið minna en ella. Pressuninni ræður pressumaðurinn.
eftir því sem hann getur. Hingað til hefur það þótt kostur á hverri pressu, að hægt
væri að ná með henni harðri pressun, en of mikið má að öllu gera, þannig að
hörð pressun getur skemmt pressuna auk þess að minnka mjölmagnið. Hins vegar
eykst þá jafnan lýsismagnið lítið eitt, og sé hátt verð á lýsi, er það einfalt reikn-
ingsdæmi að finna, hvernig skuli haga vinnslunni að þessu leyti, Þetta ætti að
nægja um dylgjur F .. 1. út af afurðamagninu.

6. Hvað þarf að panta frá útlöndum?
Þess hefur verið getið í blöðum og hr. alþm. Finnur Jónsson borinn fyrir, að

ýmislegt þyrfti að panta frá útlöndum, ef nauðsynlegar "lagfæringar" ættu að fást
ú verksmiðjunum. Byggingarnefnd er ekki kunnugt um þetta. Hér mun sennilega
vera átt við það, að nokkur af þeim tækjum, sem setja átti í samband við síldar-
pressur og sjóðar, til þess að hægt væri að breyta snúningahraða þeirra eftir vild,
fengust ekki afgreidd í tæka tíð s.l. vor. Hins vegar var ekkert því til fyrirstöðu
að reka verksmiðjumar s.l. sumar, þótt ekki væru öll þessi tæki komin. Gat aðeins
verið um það að ræða, að ekki næðust full afköst pressanna með skemmda og gamla
síld. Af því, sem eftir var, er nú eitt tæki komið fyrir alllöngu, en hin, 4 að tölu,
ættu að koma í tæka tíð, eftir því sem umboðsmaður hlutaðeigandi verksmiðju
hefur upplýst.

Annað, sem ókomið var s.l. ár, en hafði þó engin bein áhrif í starfhæfni verk-
smiðjanna, voru sekkjaflutningstæki í mjölskemmurnar. Mestur hluti þessara tækja
er væntanlegur frá Gautaborg með næstu skipsferð (Selfoss). Þó að uppsetning
þeirra taki nokkurn tíma, er engin ástæða til að ætla, að þau komist ekki auðveld-
lega upp á réttum tíma. Þess má geta, að nú þegar eru til laus stöflunartæki í mjöl-
skemmunum (og voru einnig s.l. sumar), ef á þarf að halda.

Sjálfvirkir rofar, sem ekki fengust s.l. ár, koma' frá Svíþjóð til uppsetningar
í rafmagnskerfið. Enda þótt þeir kæmu ekki, væru verksmiðjumar starfhæfar.

Það, sem nú hefur verið sagt, ætti að nægja til þess að sýna, hver ástæða hefur
verið til þess að ræða um verksmiðjubyggingarnar á þann veg, sem raun ber vitni,
enda má það í minnum hafa,að tveir menn úr verksmiðjustjórninni hófu eða létu
hefja æsingaskrif um málið í sambandi við kosningarnar s.l. sumar. Það var fyrst og
fremst gert í þeim tilgangi að sverta þáverandi atvinnumálaráðherra, sem stóð fyrir
skipun byggingarnefndar, í því augnamiði, ef unnt væri, að koma verksmiðjunum
upp svo tímanlega, að þær gætu komið að notum á vertíðinni 1946. Byggingar-
nefndin gat að sjálfsögðu að órannsökuðu máli engin loforð gefið í þessu efni, en
allt útlit var fyrir, að þetta yrði miklum erfiðleikum bundið. Eftir að nefndin hafði
leitað tilboða og kynnt sér málið nánar, var þó öll ástæða til að ætla, að þetta mætti
takast, ef allir, sem hlut áttu að máli, legðust á eitt, og á þessum grundvelli var
unnið. Ef ekki hefðu komið fyrir óvæntar tafir á afgreiðslu véla og efna, vegna
verkfalla og annars, hefði þetta tckizt vel. En vegna þessara afgrei'ðslutafa varð
að vinna nætur- og eftirvinnu, og hlauzt af því nokkur aukakostnaður. Þess má þó
geta, að sá kostnaðarauki mun fyllilega hafa unnizt upp miðað við tveggja ára áætl-
un við byggingarnar, sökum hækkunar á vélum og efni, er orðið hefði að greiða,
ef ekki var lögð sú áherzla sem gerð var á að ná til landsins veturinn og vorið 1946
1JvÍ, sem pantað hafði verið.
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Áætlanir í apríl 1946 og nóvember 1946.
Áætlun apríl 1946

1. Héðinn: Vélar smíðað ar hér á landi, efni og millj. kr.
uppsetning véla kr. 6650

2. Vélar og efni, pantað erlendis frá af byggingar-
nefnd og Héðni, ásamt flutningsgjaldi, tollum og
öðrum kostnaði .

:1. Verk A.B.F. Vinnulaun og efni, mötuneytiskostn-
aður o. fl., ásamt þóknun verktaka .

4. Raflagnir (efni og vinna) .
5. Bifreiðar og vinnuvélar .
6. Ýmislegt (nefndar- og skrifstofukostnaður, eftir-

litsmenn, ferðakostnaður o. fl.) .
7. Bankakostnaður (vextir og lántökugjald) .
8. Mannvirki, lóðir o. fl. á Siglufirði .

Áætlun nóv. 1946
millj. kr.

kr. 11163

7698 8485

235

14207
1186

300

11 067
600

400
350

450
1700

443

Kr. 27000 Kr. 37934

Aðalhækkunin hefur verið á lið 1, 4513 millj., sem skipta má þannig: ca. 1,2
millj. smíðaðar vélar og tæki, ca. 1,8 millj. ýmiss konar efni og tæki af lager vélsmiðj-
unnar, svo sem allt efni í vatns- og gufuleiðslur og margt fleira. Af þessu efni er að
vísu mjög mikið ónotað, sennilega 300-400 þús. kr. að verðmæti, sem verksmiðjumar
taka við að mestu leyti að minnsta kosti. Hið þriðja, sem aðalaukningin (ca. 2 rnillj.)
kemur á, er vinna fagmanna og verkamanna við alla véla- og mannvirkjauppsetningu.
t. d. olíugeyma og stálgrind mjölhúsanna. Það, sem hér hefur aðallega gert strik j
reikninginn, er vinna verkamanna til aðstoðar fagmönnum við öll þessi verk. Hún
reyndist full I millj. kr., en var ekki reiknuð nema mjög lítill hluti af því.

Um hækkunina á lið 2 er ekki sérstök ástæða að ræða, með því að hún er hlut-
'f'allslega lítil (liðlega ,10%).

Hækkun á lið :l er ~~,14millj., og þó hún sé vitanlega há að krónutölu, er hún ekki
það há hlutfallslega, að sérstaka undrun þurfi að vekja, þegar allra aðstæðna er gætt.
1 þessum lið eru líka mannvirki og vinnuvélar (á Skagaströnd), sem sennilega má
reikna, að kostað hafi um 0,8 millj., og hafði nefndin reiknað með, að þetta yrði ekki
talinn byggingarkostnaður verksmiðjunnar á Skagaströnd. heldur yrði það annað
hvort selt eða Sildarverksmiðjur ríkisins tækju við þessu með kostnaðarverði, eða
eftir því, sem um semdi st.

Fjórði liður, raflagnir -- hæði efni og vinna --- föru hlutfallslega mest fram úr
því, sem ætlað hafði verið, og var það þó hækkað stórkostlega frá því, sem rafvirkja-
meistarinn hafði áætlað. Kom nefndinni því mjög á óvart hækkun sú, sem á þessu
varð. Þess má þó geta, að talsvert raflagnarefni er ónotað.

Um 5. og 6. lið er ekki ástæða að ræða.
Bankakostnaðurinn er miklum mun hærri en ætlað var. Stafar það fyrst og fremst

af því, að í síðara skiptið er hann reiknaður til ársloka 1946, en í fyrra skiptið mun
hafa verið talið, að á byggingarkostnað féllu ekki nema vextir til ársloka 1945. Mis-
munur er hér 1,35 millj.

Um 8. liðinn lá ekkert fyrir í apríl 1946, og kemur hann því algerlega aukreifis
í síðara skiptið.

Hér að framan hefur verið minnst fl mannvirki, vélar og efnivörur, sem til eru og
ekki ættu að teljast til stofnkostnaðar verksmiðjanna. Auk þess er af byggingarefni,
sement og járn, að verðmæti 100-150 þús. Allt er þetta í þeim 38 millj., sem um er
að ræða. En byggingarnefndin telur ekki rétt að reikna með þvi, að eiginlegur stofn-
kostnaður geti lækkað sem þessu nemur, heldur sé rétt fyrst um sinn að ætla þetta til
þess að mæta ýmsu ófyrirséðu.

Nefndin hafði reiknað með því, að einhver lækkun gæti komið til greina á ýms-
um reikningum vélsmiðjuunar Héðins. En aðstaða verður allmiklu verri, vegnu þess
að byggingarnefnd hefur ekki getað staðið í skilum við þetta fyrirtæki, með því að
það mun telja sig hafa orðið fyrir mik lum óþægindum og skaða uf nefndum ástæðum.
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