
Sþ. 523. Tillaga til þingsályktunar
um skipun nefndar til rannsóknar á Þormóðsslysinu 18. febr. 1943.

Flm.: Einar Olgeirsson, Þóroddur Guðmundsson, Lúðvík Jósefsson.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að skipa þriggja manna rannsóknarnefnd, 
sem athugi, eftir því sem frekast er kostur á, orsakir til þess, er v /s Þormóður frá 
Bíldudal fórst þann 18. febr. s. 1.

Nefndina skal skipa eftir tilnefningu frá Farm anna- og fiskimannasambandi 
íslands, Fiskifélagi íslands og Sjómannafélagi Reykjavíkur, einn frá hverju.

Nefndin hefur fullt vald til þess að krefja alla þá, er nauðsynlegt reynist, um 
allt það, sem upplýstst getur um tildrög slyssins, svo sem um allan útbúnað og frágang 
skipsins.

Að lokinni rannsókninni leggi nefndin niðurstöður sínar fyrir ríkisstjórnina.

G r e i n a r g e r ð .
Mikið er jafnan rætt og ritað um öryggismál íslenzkra sjómanna og þó meir nú 

en nokkru sinni áður, eins og eðlilegt er, þar sem margvíslegar striðshættur ógna nú 
öllum þeim, er um sjóinn sigla, auk hinna venjulegu hætta af sjó og vindi. En við 
um ræðurnar einar má ekki láta sitja í þessum málum. Það er skylda allra þeirra, 
sem þar geta einhverju um ráðið, að fyrirbyggja slysin. Eitt aðalráðið til þess að 
koma í veg fyrir slvs er að athuga til hins ýtrasta orsakir þeirra og gera síðan ráð- 
stafanir til þess að hindra það, sem slysunum veldur. Það er alsiða hjá erlendum 
þjóðum að skipa sérstakar opinberar rannsóknarnefndir í tilefni af meiri háttar 
slysum, ef vera mætti, að hægt væri að komast fyrir orsakir þeirra og búa þá betur 
um næst.

Á síðasta fiskiþingi voru sam þykktar allmargar tillögur um öryggismál sjófar- 
enda, og var ein þeirra sú, sem hér fer á eftir:

„Að vegna sjóslysa, er iðulega koma fyrir, en orsakir eru ókunnar að, sé skorað 
á ríkisstjórnina að láta fram fara mjög ýtarlega rannsókn, ef ske kynni, að eitthvað 
upplýstist, er leiddi likur að, af hvaða orsökum slysið hefði viljað til. Mætti þar 
meðal annars nefna, að rannsökuð yrðu skeyti, er farið hafa á milli útgerðarmanns 
og skipstjóra eða umboðsmanns skipsins uin hleðslu i erlendri höfn, um hvaða mið- 
um er fiskað á, hvaða siglingaleið er ráðin til að fara um, og yfirleitt allt, er að ferð- 
uni skipsins lýtur. Væri þetta gert ekki sízt til þess að kveða niður ým sar sögusagnir 
og getgátur, er ávallt ganga manna á milli um, af hvaða orsökum slysin hafa viljað 
til. Ef það kemur í Ijós við rannsókn, að slysið orsakaðist af mistökum eða vanrækslu, 
þá sé frá því skýrt opinberlega, svo það geti orðið öðrum til varnaðar.“

Þáltill. þessi er frain borin í tilefni af hinu sorglega Þonnóðsslysi. Flutningsm. 
álíta þá stefnu rétta, er fram kom á fiskiþinginu, að slík slys sem þessi beri að rann- 
saka ýtarlega. Við slíka rannsókn getur m argt upplýstst, sem visað getur á veilurnar 
í öryggisútbúnaði skipa, sem í ljós þurfa að koma, svo að hægt sé ú r að bæta.

Það slys, sem hér er sérstaklega farið fram  á, að rannsakað sé, er langmesta og 
hryllilegasta slysið, er skeð hefur að undanförnu, og þegar hafa fram  komið i blöðum 
upplýsingar varðandi málið á þá leið, að sérstök ástæða virðist fyrir hendi um rann- 
sókn einmitt í þessu máli.


