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F lm .: Jón ívarsson.

Alþingi ályktar að skora á rikisstjórnina að láta á þessu ári gera brú á Kvíá í 
Öræfum og heimilar fé úr ríkissjóði til þess.

G r e i n a r g e r ð .
öræfasveitin í Austur-Skaftafellssýslu er án efa afskekktasta og mest einangraða 

byggð á landi hér, þar sem hiin er um lukt af eyðisöndum með illfærum jökulvötnum, 
hafnlausri strönd og samfelldum jökli. Þær torfærur, sem þannig aðskilja þessa sveit 
frá  öðrum byggðum landsins, verða ekki sigraðar, þ rátt fyrir hina miklu tækni nú- 
timans. Ibúar þessarar sveitar verða án vafa að búa áfram  við alla þá miklu erfið- 
leika, sem hafnlaus strönd, eyðisandar, illfær óbrúandi vatnsföll og m iklar fjarlægðir 
valda, án þess um verði þokað.

Hins vegar má vafalaust takast — og það er þjóðfélaginu skylt — að bæta úr 
þeim erfiðleikum, sem viðráðanlegir eru, til jafns við það, sem gert hefur verið og 
gert er í öðrum héruðum landsins, og kemur þá til greina meðal annars að bæta úr 
mestu samgönguerfiðleikunum innan sveitarinnar, en þær úrbæ tur eru að gera betri 
vegi og brúa árnar.

Um þessa sveit renna alhnargar ár, sumar þeirra vatnsm iklar, og torvelda þær 
mjög alla umferð og valda þannig hinum mestu óþægindum og tjóni.

Ríkisvaldið hefur hingað til ekki kostað neinu til brúargerða í Öræfum og litlu 
til vegabóta. Það Verður varla talin mikil heim tufrekja, þótt nú sé farið fram á þá 
samgöngubót, sem átt er við í þessari þingsályktunartillögu, sem er brú á Kvíá.

Brú þessi var sctt í brúalög 1936, og er þetta eina áin í Öræfum, sem enn þá hefur 
komizt inn í þau.

Það er mikill áhugi meðat Öræfinga fyrir því að fá brú þessa gerða sein fyrst, 
en auk þeirra munu allir þeir ferðamenn, sem átt hafa leið yfir Kvíá, eiga þá sam- 
eiginlega ósk, að framkvæmd þessa máls dragist ekki lengi, og því heldur sem hagur 
ríkissjóðsins er nú óvenjulega góður.


