
Ed. 931. Nefndarálit

um þingsályktunartillögu um gufuskipaferðir (á þingskjali 140).

Þegar síðasta alþingi heimilaði landsstjórninni að gera samning um gufu- 
skipaferðir »um alt að 10 ára tímabil«, mun það hafa vakað fyrir þingmönnum, 
að með þessu mundi fást veruleg umbót á samgöngunum, sérstaklega millilanda- 
ferðunum og ferðum millilandaskipanna umhverfis landið. Hið sama mun og 
hafa verið markmið stjórnarinnar, er hún gerði samningana »um gufuskipaferðir« 
við gufuskipafélagið Thore og við Hið sameinaða gufuskipafélag 7. ágúst 1909. 
En á þessu hefir þótt verða misbrestur og má fullyrða, að óánægjan með fyrir- 
komulag ferðanna árin 1910 og 1911 sé almenn og í mjög mörgum atriðum á 
rökum bygð.

Undanfarin ár hefir, svo sem kunnugt er, sameinaða gufuskipafélagið hald- 
ið uppi hinum samningsbundnu millilandaferðum og strandferðum. En auk þess 
héldu einnig gufuskipafélögin Thore og Vathnes Arvinger uppi nokkurn veginn 
reglubundnum terðum. í aðalatriðunum er engin breyting gerð á þessu, nema 
að Thore-félagið annast nú strandbátaferðirnar og eru ferðirnar i raun og veru 
alls eigi bættar. Því þó þær ef til vill séu nokkru fleiri, þá er fyrirkomulagið í 
ýmsum greinum óhagfeldara. Og áreiðanlegt er það, að síðan skip Vathne-fé- 
lagsins hættu að ganga, hafa skipaferðir á Norðurlandi verið miklu óhagstæðari 
en um mörg undanfarin ár.

Aðfinslurnar beinast að þessum aðalatriðum:
1. Skipin. Millilandaskip Thore-félagsins eru, að áliti nefndarinnar, flest 

óviðunandi sem farþegaskip og hæpið að nokkurt þeirra svari til þess, sem heimt- 
að er af slikum skipum. Sum eru skipin alveg óbrúkandi fyrir farþega. Sterling 
fer að eins milli útlanda og Reykjavíkur og kemur einstöku sinnum við á Aust- 
fjörðum og Breiðafirði. Til Norðurlands og Vestfjarða kemur þvi ekkert viðun- 
andi farþegaskip frá þessu félagi. Strandferðabátarnir Vestri og Austri eru tals- 
vert minni og lakari skip en Skálholt og Hólar, en eftir samningnum áttu þeir 
að jafngilda þeim að minsta kosti. Sérstaklega er það aðfinsluvert, að 2. og 3. 
farrými á skipum þessum eru mjög litil og óhentug. Þá er báturinn Perwie. Er 
það alment álit manna, að bann sé algerlega óhæfur til ferðanna fyrir suður- 
stiönd landsins alla leið til Fáskrúðsíjarðar eða Seyðisfjarðar. Skip hins sam- 
einaða gufuskipafélags eru gömul og flest þeirra ekki samkvæm kröfum tímans, 
en þau eru þó mun betri en Thore-skipin og mega teljast viðunandi sem stendur. 
En nefndin vill benda á, að með ári hverju aukast ferðir útlendinga til landsins 
og jafnframt aukast kröfur manna til þæginda á skipunum. Þessum framtiðar- 
kröfum fullnægja skip hins sameinaða heldur ekki, nema ef til vill eitt þeirra, 
Botnia.

2. Niðurröðun ferðanna. Samkvæmt áætlunum Thore og þess samein- 
aða fyrir 1911, eiga skip þeirra að fara 64 ferðir frá Kaupmannahöfn til íslands, 
þar af 42 beint til Reykjavíkur eða um Seyðisfjörð.

Nefndin litur svo á, að ferðum þessum mætti haga svo, að skip færu 
reglulega einu sinni á viku frá Kaupmannahöfn árið um kring. Reglulegar strand- 
ferðir mætti þá og fá sem næst þvi einu sinni í hverjum */i mánuði til jafnaðar 



árið um kring og væru hin stærri og hraðskreiðari millilandaskipin látin fara 
sem flestar hringferðir að sumrinu. En eins og ferðunum nú er hagað, er langt 
frá að svo sé. Stundum fara skipin i hópum mörg á viku frá Kaupmannahöfn, 
en svo liða aftur heilir mánuðir. Úr þessu verður að bæta. Félög þau er styrk 
fá úr landssjóði og rikissjóði mega ekki haga ferðum sínuin eingöngu eftir því 
sem bezt er til samkepni þeirra á milli. Þau verða að taka einnig og fyrst og 
fremst tillit til þarfa almennings. Þessa virðist ekki hafa verið gætt við samning 
áætlananna fyrir árin 1910 og 1911.

3. Samband Reykjavikur við aðra staði á landinu. Samkvæmt ferðaáætl- 
un hins sameinaða fyrir 1911 fara skip þess 8 ferðir norðan um land til Reykja- 
víkur, og frá Reykjavik 4 ferðir norðan um land til Kaupmannahafnar. En milli- 
landaskip Thore-félagsins fara aldrei frá Kaupmannahöfn norðan um land til 
Reykjavikur né til baka sömu leið. Af þessu leiðir, að nær því ómögulegt er að 
komast til höfuðstaðarins frá Norðurlandi nema með strandferðabátunum, en 
það má heita ógerningur, þar eð þeir eru svo lengi á leiðinni. Úr þessu 
bættu að nokkru hringferðir Austra siðastliðið ár, og væri æskilegt að þær gætu 
haldist, þannig, að skipið kæmi við í nokkrum hinuin stærri kauptúnum, án 
þess þó að ferðunum seinkaði mjög. Einnig væri æskilegt að þessar hringferðir 
byrjuðu mánuði fyr.

4. Hefir verið kvartað yfir þvi að ýmsar hafnir og héruð væru sett mjög 
hjá með viðkomur millilandaskipanna. Þannig komu skip Thore-félagsins aldrei 
við (eftir áætluninni) í Þingeyjarsýslu eða Norðurmúlasýslu og mjög sjaldan við 
á Húnaflóa árið 1910. Úr þessu er að nokkru ieyti bætt í áætlun yfirstandandi 
árs, en alls eigi nægilega.

5. Ferðir strandferðabátanna byrja um miðjan apríl. Þær ættu að byrja 
nokkru fyr og mundi þá geta unnist timi til fleiri hringferða.

6. Loks má geta þess, að allmjög hefir verið kvartað yfir því, að skip 
Thore-félagsins héldu illa áætlanir og hefir það stundum leitt til þess, að ferð- 
irnar hafa beinlínis komist á rugling. Hefir þetta óefað stundum stafað af því, 
að skipin hafa tafist á höfnum í Færeyjum eða Noregi.

Vér höfum nú minst á hinar helztu umkvartanir sem komið hafa fram 
um gufuskipaferðirnar eftir núgildandi samningum. Virðist oss alls eigi við un- 
andi það ástand sem nú er, enda teljum vér stjórninni innan handar að bæta úr 
göllunum til mikilla muna, með því að krefjast breytinga á ferðaáætlunum skip- 
anna, og ganga rikt eftir því, að skip þau, sem notuð eru, séu góð og samsvari 
kröfum nútimans.

Samkvæmt þessu leggjum vér til að háttvirt deild samþykki svohljóðandi

TILLÖGU 
til þingsályktunar um gufuskipaferðir.

Efri deild alþingis ályktar að skora á íandsstjórnina:
1. Að annast um að ferðaáætlunum gufuskipa Thore-félagsins og Hins samein- 

aða gufuskipafélags verði breytt þannig, að reglubundnar ferðir á viku hverri 
kæmist á milli útlanda og Reykjavíkur, og i sambandi við það strandferðir 
alt árið, sem hagkvæmastar fyrir alla landshluta, og

2. Að ganga ríkt eftir þvi, að skip þau, er félög þessi nota til ferðanna, séu svo



góð, að þau fullnægi öllum sanngjörnum kröfum landsmanna og ferðamanna, 
er til landsins koma.

Sigurður Stefánsson, 
formaður.

Alþingi, 4. maí 1911.

Steingr. Jónsson, Augúst Flygenring.
skrifari og framsögumaður.

Ari Jónsson, Gunnar Ólafsson.
með fyrirvara.


