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Neðri deild Alþingis á lyk tar að fela r ík isstjórninni að láta rannsaka  til hlítar, 
hvort unnt sé að dýpka svo innsiglingu h afnarinnar  á Þórshöfn, að stærstu skip, sem 
að jafnaði sigla hcr við land, geti komizt þar að hryggjum.

G r e i n a r g e r ð
Arið 1935 fór flm. þess á leit við rík isstjórnina, að rannsökuð yrðu skilyrði til 

hafnargerðar á Þórshöfn. Varð stjórnin  við þeirri málaleitun, og var þá verkfræð- 
ingur frá  v itam álaskrifstofunni sendur til Þórshafnar.  Dvaldi hann  þ ar  um hríð að 
sumarlagi, mældi og kannaði höfnina og gerði síðan áætlun um hafnarm annvirki,  er 
hann  taldi henta með tilliti til niðurstöðu rannsóknarinnar .  Var ný áætlun fullgerð 
vorið 1936. Á Alþingi 1937 voru sett hafnarlög fv r ir  Þórshöfn og á næstu á rum  
hyggður ö ldubrjó tur og hafnarbryggja. Var því verki lokið i s tríðsbyrjun, og er til 
mikils hagræðis, en ekki var þó fram kvæm dum  að fullu lokið samkvæmt áætluninni.

Með nokkurr i  lengingu hafnarbrygg junnar mundi fást við hana nægilegt dýpi 
fyrir flest eða öll skip, sem til Þórshafnar koma. En eins og nú standa sakir,.geta hin 
stærri skij) ekki komizt að bryggju nema á háflóði, og er það vegna þess, að um inið- 
hik hafnarinnar er skergarður, nokkru hærri en botninn innan  við. Þegar verkfræð- 
ingur v itam álaskrifstofunnar rannsakaði höfnina, gat hann  ekki fundið möguleika 
til að brjóta hlið i skergarðinn nema með svo m iklum  kostnaði, að tæpast kæmi til 
greina, og taldi sér þá ekki fært að gera tillögur um slika framkvæind.

Á Þórshöfn er nú talsverð vélbátaútgerð og hefur farið vaxandi síðan hafnar- 
mannvirkin  voru gerð. Undanfarin  sum ur hafa bá tar  ú r  öðrum landshlutum  haft 
þar bækistöð sina. Þ a r  hefur og verið komið upp hraðfrystihúsi. Samfelld lönd til 
ræ ktunar eru þarna ineiri en víðast annars  s taðar við sjávarþorp, og hefur formaður 
fram færslum álanefndar rikisins talið þessi lönd i freinstu röð þeirra  staða, er til 
mála komi í sambandi við landnám  rikisins við sjávarsíðuna. Auk þess er Þórshöfn 
verzlunarstaður fy r ir  víðlenda bvggð í tveim sýslum, og þorpið vex ört nú síðustu 
árin. Með tilliti til alls þessa er þarna mikið í húfi, og verður að telja æskilegt, að 
þeir dýpkunarmöguleikar hafnarinnar,  sem hér er um að ræða, verði athugaðir nán- 
ar, og þá með fullkomnari tækjum  en fyrir  hendi voru sumarið 1935.


