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um frumvarp til laga um brú á Jökulsá á Sólheimasandi.

Frumvarp það, sem hér liggur fyrir, er i sjálfu sér ekki mikilvægt eins 
og nú stendur; það fer að eins fram á það, að til brúarinnar megi verja til- 
tekinni fjárhæð, alt að 78 þús. kr., þegar alþingi hefir veitt þær i fjárlögunum. 
Hér er þvi eigi að ræða um fjárútlát úr landssjóði fyrst um sinn, og alls ekki 
fyrri en þingið sér landssjóð þess megnugan, að láta fé þetta af hendi. Það 
er þvi eigi að ræða um annað en lög, sem benda í áttina til framkvæmda.



eða leyfa, að verk þetta megi vinna, þegar efnin að dómi þingsins leyfa það, 
en fyr ekki.

Nefndin gengur að þvi vísu, að þingið veiti fé til þessarar brúar, þeg- 
ar það hefir fjárráð þar til, og þvi lítur hún svo á, eftir framkomnum upp- 
lýsingum, að frumvarpið eigi fram að ganga.

Nefndin er i engum efa um það, að hér er um stór-nauðsynjamál að 
ræða fyrir hlutaðeigandi héruð. Áin er, svo sem kunnugt er, eitthvert versta 
vatnsfall á landinu og mannskæðust allra áa, sem nú eru óbrúaðar, en sem 
þó er hægt að brúa. Hún er þannig sett, að hún skilur blómleg og fjölbygð 
héruð, sem hafa mjög mikil skifti saman, en það eru: Rangárvalla-og Skaíta- 
fellssýslur. Ferðir yfir ána eru því afar tiðar bæði vetur og sumar, þvi að 
auk þess, sem Skaftfellingar komast hvorki inn í sýsluna né út úr henni 
nema þeir fari yfir Jökulsá, þá sækja Rangæingar þeir er undir Eyjafjöllum 
búa o. fl. mest allar nauðsynjar sínar yfir hana til Víkur. Auk þess eru Eyja- 
fjöllin og Mýrdalurinn eitt læknishérað, og mundi það eitt ærin ástæða til, að 
flýta fyrir brú á ána, eftir þvi sem kostur er, þvi að oft og einatt hefir það 
við borið, að læknir hefir teíst tilfinnanlega við ána, auk þess, sem lifi hans 
og þeirra, er hans vitja, hefir oft verið stórkostleg hætta búin.

Það verður ekki rakið hér hve mörgum mönnum á þessi hefir stytt 
aldur. Fróðir menn þar eystra segja, að á siðastliðinni öld hafi druknað í 
henni um 20 menn, og mun það ekki of talið; og vist er það að á siðastliðnum 
28 árum hefir hún orðið 6 mönnum að bana, og er það all-mikið manntjón, 
eða svo mikið, að þing og stjórn virðist ekki geta látið það með öllu afskifta- 
laust lengur.

Það var lengi frameftir álit manna, að þess væri enginn kostur, að 
brúa Jökulsá, en nú er sú skoðun horfin. Verkfræðingur landsins hefir rann- 
sakað brúarstæðið og gert teikningu af brúnni og áætlun um kostnaðinn, sem 
hann telur að verði um 78 þús. krónur. Þetta er að vísu all-stór fjárhæð, 
einkum nú, þar svo er talið, að búskapur landssjóðs sé ekki sem beztur. — 
En sé þess gætt hver vágestur áin er og farartálmi, þá virðist það of mikil 
sparsemi eða deyfð, að láta þetta mál afskiftalaust til lengdar.

Það er svo Ijóst hve ervitt þessi héruð eiga um alla aðdrætti og sam- 
göngur, einkum Skaftfellingar, bæði á sjó og landi, að hér verður eitthvað að 
gera áður langt um líður. Úr samgöngunum á sjó verður ekki bætt til muna 
fram yfir það sem nú er, sakir hatnleysi, og má því svo heita að Skaftafells- 
s^’sla sé lokuð, þvi að það er óneitanlegt, að hún er umgirt á alla vegu af 
jökhim, brimi og jökulvötnum. En verði Jökulsá brúuð þá opnast þar dyr til 
út- og inngöngu, sem nærliggjandi héruðum verður til ómetanlegs gagns og 
hagsældar. Og ekki einungis yrði það þessum héruðum til gagns, heldur og 
landinu öllu i heild sinni, því að jafnskjótt sem þessi á væri brúuð, mundu 
ferðamenn, bæði útlendir og innlendir, leggja leið sína nm Skaftafellssýslu til 
að skoða þær fögru og blómlegu sveitir, er þar getur að líta, að flestra áliti 
fremur en annarstaðar á landinu.

Nefndin hefir átt tal um brúna við verkfræðing landsins og spurt hann 
itarlega um hve traust hann áliti það verk er þarna yrði unnið, og segirhann 
það hiklaust, að brúin mundi standast öll hlaup i ánni, nema ef svo færi að 
verulegt gos kæmi úr jöklinum, svo sem likast þvi er Katla hefir gosið. En 
þar sem Kötlugos geta aldrei náð þangað vestur, og þar sem engar sennileg- 



ar líkur eru tilþess að Mýrdalsjökull gjósi, frekar en átt hefir sér stað áður, 
þá viróist ekki ástæða til að gera ráð fyrir sliku eða láta það sérstaklega 
hindra framgang þessa frumvarps.

Þess er áður getið, að menn hafi áður fyr trúað þvi, að Jökulsá yrði 
aldrei brúuð, og bjuggust menn þá við að verða að una þvi um aldur og æfi. 
En nú eftir að það upplýstist, að hægt væri að brúa ána, er héraðsbúum 
beggja megin árinnar orðið þetta hið mesta áhugamál.

Nefnin leyfir sér því samkvæmt framansögðu að leggja það til, að 
háttv. deild samþykki þetta frumvarp.
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