
Sþ. 27. Tillaga til þingsályktunar
um bátasmíðastöð á Svalbarðseyri við Eyjat’jörð.

Flin.: Jónas Jónsson.

Sameinað Alþingi álvktar að skora á ríkisstjórnina að leita eftir samningum við 
Landsbankann og Útvegsbankann, og þá kaupstaði og kauptún, sem hafa mesta 
þörf nýrra báta, unx að stofna í félagi við ríkið bátasmíðastöð á Svalbarðseyri við 
Eyjafjörð, þar sem komið verði upp bátasmiðastöð, er starfar á samvinnugrundvelli 
og hefir það markmið að framleiða góða og hentuga báta, sern séu ekki dýi-ari en 
samskonar bátar í Noregi eða Danmörku.



G r e i n a r g e r ð .
Ég geri ráð fyrir, að þessari tillögu muni verða vísað til fjárveitinganefndar, og 

mun ég leggja þar fram  nokkrar skýrslur til skýringar þessu máli.
Allar líkur benda til, að nú um stund muni sjómönnum hentast að fá til fisk- 

og síldveiða báta, sem séu 40 smálestir eða stærri. Slíkir bátar geta legið úti fyrir 
sunnan og vestan land á vetrarvertið, en stundað síldveiði fyrir norðan og austan 
land á sumrin. Um stærð þessara báta eru annars skiptar skoðanir meðal sjó- 
m anna og útvegsmanna, og verður ekki rætt um þau atriði hér.

Nú er tilfinnanleg vöntun á vélbátum hér á landi í hinum helztu verstöðvum 
sunnan og vestan lands.. Og í mörgum þessum stöðum er dýrtíðin svo mikil, að ekki 
er unnt að fá báta smíðaða þar nema með verði, sem er óbærilegt fyrir þá framleið- 
endur, sem siðan eiga að nota hátana. Gott dæmi um þetta er varðbáturinn „Óðinn“. 
Lægsta tilboð í smíði hans í Reykjavík var 95 þús. kr., en á Akureyri 75 þús. kr. 
„Sæbjörg" var ekki einu sinni smiðuð hér á landi, af því það þótti alstaðar of dýrt. 
Samhliða afarmikilli þörf fyrir báta, afarm iklu atvinnuleysi og að nóg er hér til af 
smiðum, sem geta gert góða báta, þá er þrautalending útvegsmanna nú sem stend- 
u r að fá báta gerða erlendis, þrátt fyrir gjaldeyrisvandræðin.

Hér eru á ýmsum stöðum gerðir góðir bátar í hinum minni verstöðum, en hvergi 
hefir verið að því hlynnt sérstaklega. Starfsemi þessara m anna þarf að halda á- 
fram, það sem hún nær. En hér þarf meira við. Hér þarf að fá eina öfluga báta- 
stöð, þar sem unnið er allt árið að bátagerð og beitt þeirri fyrirhyggju, að bátarnir 
geti um verð og gæði orðið samkeppnisfærir við nábúaþjóðirnar, en vinnan verið 
framkvæmd hér á landi.

Ég álít Svalbarðseyri bezta stað hér á landi fvrir slíka bátastöð. Hún er innar- 
lega við Eyjafjörð, nokkru utar en Akureyri. Þar er lítil bvggð ennþá. Evrin er all- 
stór, slétt, mjög aðdjúpt, svo að stór skip geta lagzt þar að lítilli bryggju. Tvö kaup- 
félög eiga Svalbarðseyri og myndu vera sanngjörn um leigu. Frjósöm  sveit liggur 
að Svalbarðseyri. E r þar gott til garðræktar og túnræktar, en oft afli í firðinum, 
þægilegur til heimilisþarfa þeirra, sem grípa til veiðanna eftir vinnutíma. Gott er um 
drykkjarvatn á Svalbarðsevri og vfirhyggð sundlaug með heitu vatni örskammt frá. 
Á hinu forna höfuðbóli Svalbarði er 1000 hesta tún og húsakostur svo mikill, að 
40 smiðir gætu vel búið í íbúðarhúsinu meðan þeir hefðu ekki fjölskyldu. Sennilegt 
er, að eigandi Svalbarðs, Þ. M. Jónsson, myndi fús til að leigja jörðina slíku fyrir- 
tæki, eða selja, ef þess væri óskað. Með skipulaginu yrði stefnt að því að gera sem 
bezt og ódýrast fyrir smiðina að lifa á Svalbarðseyri, til þess að unnt yrði að keppa 
við útlönd um verð bátanna, án þess að þrengja kosti smiðanna, heldur búa þeim 
álitleg lifskjör. Að sjálfsögðu verður að fella niður toll af efni til báta. Til að af- 
stýra tilefnislausum deilum, er ætlazt til, að þeir einir fái að vinna við þessar báta- 
smíðar, sem starfa að smíðunum í samningsvinnu.

Það er hrein og bein lífsnauðsvn fvrir þjóðina að koma á fót einni bátasmíða- 
stöð, sem sé að öllu leyti svo fullkomin, að bátagerðin verði alíslenzk og fjárhags- 
lega heilbrigð starfsemi. Stofnkostnaðurinn er tiltölulega litill. Vinnuskýli ú r báru- 
járni og hin algengustu áhöld smiða er allt, sem þarf með til stofnkostnaðar. Jafn- 
hliða þessum framkvæmdum þyrfti að létta undir með sjómönnum að geta eignazt 
slika báta og unnið að framleiðslunni sein sjálfstæðir atvinnurekendur.


