
Ed. 253. NefndarálH

um frumvarp til laga um breyting á lögum 22. október 1912 um ritsíma- og tal- 
símakerfi íslands (Stj. frv.). .

Frumvarp þetta fer fram á, að sú breyting verði gerð á 7. og 8. gr. hinna 
gildandi laga um ritsima og talsíma, að vextir ög afborganir af láni, sem tekið 
sje til framkvæmda þeirra, er um ræðir i 5. og 6. gr. laganna, skuli greiðast af 
tekjuafgangi simanna áður en honum er varið til annars. En eins og ritsima- og 
talsimalögin nú eru, þá á að nota tekjuafganginn til að leggja símalinur, er telj- 
ast til 3. fl.

Þegar ræða er um, hvort rjett sje að gera þessa breytingu á lögunum, 
þá virðist nefndinni þau atriði vera tvö, sein mestu máli skifta, sem sje :

1, Hvort breytingin hafi áhrif á lánskjörin á láni, sem stjórninni er heimilað að 
taka til framkvæmda þeirra, er 5. og 6. gr. simalaganna ræðir um.

2, Hvort breytingin ekki verði þess völd, að dráttur verði á því um of, að 
simalinur 3. fl. verði lagðar.

Um fyrra atriðið tekur stjórnin frain í athugasemdunum við frumvarpið, 
að auðveldara verði að fá lán með góðum kjöruin, sje ritsíma- og talsimalögun- 
um breytt á þann veg, sem frumvarpið gerir ráð fyrir.

Nefndin játar fúslega, að þetta mæli mjög með því, að frumvarpið nái 
fram að ganga, því hún telur það sjálfsagða skyldu þingsins að stuðla að þvi, 
að hvert það lán, sem afráðið er, að landið taki, fáist með svo vægum kjörum 
sem unt er, ef lánskjörin jafnfram eru í alla staði hagkvæm landinu.

En þótt nefndin játaði þetta samstundis og hún tók að ræða frumvarpið, 
og þótt hún á engan hátt efaðist um að umsögn stjórnarinnar um lánskjörin 
væri á rökum bygð, þá hafði hún þó ekki fyrir sjer áslæður stjórnarinnar, af því 
þeirra er látið ógetið í athugasemdunum við frumvarpið. Þetta þóttist nefndin 
þó þurfa að hafa, til þess að geta á þvi bygt tillögur sínar á málinu, og því rit- 
aði hún stjórnarráðinu, og óskaði eftir skýringuin um þetta atriði málsins.

Stjórnin hefir nú skýrt nefndinni frá, að lán það, sem hjer ræðir um, geti 
fengist gegn ábyrgð landssjóðs hjá Stóra norræna ritsimafjelaginu af varasjóði 
þess, ef Alþingi setur þau ákvæði í talsíma og ritsímalögin, sem farið er fram á 
i frumvarpinu. í uppkasti að samningi um lánið, sem nefndin hefir haít með 
höndum frá stjórninni, hefir hún kynt sjer lánskjörin, sem fáanleg eru. Lánið, 
að upphæð 500 þúsund krónur, fæst afdráttarlaust (til pari kurs) gegn ábyrgð 
landssjóðs og með 4°/o ársvöxlum, ef stofnsett er loptskeytastöð hjer á landi til 
loftskeytasambands við önnur lönd eða gegn 41,2°/0 ársvöxtum án skuldbindingar 
í þvi efni. Lánstiminn er 30 ár, og cndurgreiðsla lánsins er ætlast til að fari 
fram með jöfnum afborgunum á misseri hverju yfir allan lánstímann, þó svo, að 
hinn ógreiddi hluti lánsins sje þegar uppsegjanlegur, ef stjórnirnar taka sæsím- 
ann til eignar, þegar einkaleyfistími fjelagsins er útrunninn.

Þessi lánskjör telur nefndin eftir atvikum væg, því vextirnir eru lágir 
eftir þvi, sem nú gerist, og uppsegjanlegleiki lánsleifanna, sem eftir eru, þegar 



einkaleyfistími fjelagsins er á enda, ælti ekki að væra hættulegur, svo framt að 
fjárhagur landsins sje þá þolanlegur.

Og með því að stjórnin hefir skýrt nefndinni frá, að hún telji óhugsandi, 
að lán fáist annarstaðar með eins vægum kjörum og þetta, og nefndin er stjórn- 
inni á hinn bóginn sainmála um, að rjett sje að viðhafa alla varfærni á tjárfram- 
lagi til simalagninga framvegis, en i þá átt stefnir það, ef vextir og afborganir af 
láninu eru greiddar af tekjuafgangi símanna, og það eitt haft til að leggja 3. fl. 
simalinur, sem afgangs er, þá felst nefndin á að lánskjörin, sem í boði eru, mæli 
með frumvarpinu.

En þótt þannig sje á þetta litið, þá duldist nefndinni þó ekki, að var- 
hugavert væri, að seinka því of mjög, að fyrirhugaðar símalinur 3. fl. yrðu lagð- 
ar. Hún leitaðist þvi við að gera sjer svo Ijósa grein fyrir þessu atriði, sem föng 
voru á, og skal nú að því vikið nokkrum orðum.

Þar eð Ijóst var að landssímastjórinn hlaut i þessu efni að geta gefið 
nefndinni fylslar skýringar, þá sneri hún sjer til hans og óskaði eftir að fá hann 
til viðtals í nefndinni. Við þessari ósk varð hann góðfúslega og mætti tvívegis á 
fundum nefndarinnar.

í viðtali sinu við nefndina gat landsímastjórinn þess, að sitt álit væri, að 
tekjuafgangur simanna myndi áður langt um liði verða um 100 þús. kr. á ári, og 
nefndin verður, fyrir sitt leyti, að telja þetta mjög sennilegt. Á 5 ára bilinu 1907 
—1912 hafa »brutto«-tekjur af simanum um það bil þrefaldast. Þær voru 46 
þúsund kr. árið 1907 en um 150 þúsund kr. árið 1912, og ýmislegt mælir með 
því, að tekjurnar vaxi framvegis, þótt ekki sje hægt að vænta þess, að vöxtur 
þeirra verði eins hraður hjer eftir eins og hingað til.

Þótt nú yrði tekið af þessum tekjuafgangi vextir og afborganir af 500 
þús. krónu láni þvi, sem hjer ræðir um, þá yrði afgangurinn allriflegur eða 60 — 
70 þús. krónur.

Sú upphæð sem telja iná líklegt, að afgangs verði til að byggja nýjar 
simalinur af 3. fl., má því búast við að nægi nokkurn veginn til að setja upp 
þær línur árs árlega, sem aðrar ástæður mæla með, að komið sje upp. Um þetta 
vill nefndin láta þess getið, að landsímastjórinn skýrði svo frá, að hann áliti, að 
ekki yrði árlega afkastað meira með þeim vinnukrafti, sem fyrir hendi væri, en 
að byggja 70—80 kilom. langa simalinu, eða fyrir 70—80 þús. krónur.

Eftir þessu er því ekki um neina verulega töf á byggingu 3. fl. símalín- 
anna að.ræða.

Að þessu athuguðu og með skýrskotun lil þess, sem hjer að framan er 
sagt um lánskjörin, er nefndin frumvarpinu meðmælt og ræður háttv. deild til að 
samþykkja það óbreytt að efni til.

En auk þeirra breytinga, sem frumvarp stjórnarinnar fer fram á að gerð- 
ar sjeu á lögunum um ritsíma og talsima, leggur nefndin til, að gerðar sjeu breyt- 
ingar á tveim atriðum nefndra laga og þeim aukið við frumvarpið.

Um þessar breytingar skal farið nokkrum orðum.
Fyrri breytingin er um, að simalínan: Sauðárkrókur —Siglufjörður verði 

færð úr 2. fl. og i 1. fl. Um þetta atriði kom fram tillaga i efri deild á auka- 
þinginu 1912, þegar ritsima- og talsimalögin voru til umræðu. Þá voru rök leidd 
að því, að engu síður bæri að taka þessa línu í 1. flokk en linuna til Vestmanna- 
eyja, ef miðað væri við tekjur af báðum línum og kostnað við að leggja þær 



(Alþ.t. 1912, B. II. 75.-77. dálki). Þessar tvær línur gefa bestar tekjur af auka- 
linum landsimans, og að miklum mun. En þetta verður að sjálfsögðu að ráða 
mestu um það, í hvern flokk línunum er skipað. Þetta var líka játað í báðum 
deildum þingsins 1912, bæði beint og óbeint, og á þvi bygt aðallega að skipa Vest- 
mannaeyjasímanum í 1. fl. (Alþt. 1912, B. III. 61.—62. dálki) þótt Siglufjarðar- 
linan fengi ekki að því sinni sama rjett. En að þetta fór svo, mun mest hafa 
stafað af því, að málið kom ekki til efri deildar fyr en mjög var liðið á þing- 
timann. Óttuðust því sumir, ef gerðar yrðu miklar breytingar á frumvarpinu i 
efri deildinni, þá kynni það að valda þvi, að málið hrektist milli deilda og dag- 
aði uppi að lokum, en það töldu þeir illa farið.

Um þetta atriði talaði nefndin við landsímastjórann, O. Forberg, og leit- 
aði hjá honum upplýsinga um tekjur af Siglufjarðar- og Vestmannaeyjasimanum 
yfir árið 1912, og er skrá sú, er hann Ijet nefndinni í tje yfir þetta prentuð hjer 
á eftir sem fylgiskjal (fgsk. 1).

í samtali sínu við nefndina Ijet landsímastjórinn í Ijós, að hinar miklu 
tekjur af Siglufjarðarlinunni mæltu í raun og veru með henni, og að hann teldi 
ekki órjettlált, að endurborgað yrði meira eða minna af fje því (10 þús. kr.), er 
viðkomandi hjeruð hefðu lagt til simans, af því það vœri hlutfallslega hœrri upp- 
hœð miðað við tillag landssjóðs, en átt hefði sjer vanalega stað annarstaðar, þótt 
línan . yrði ekki tekin i 1. fl. En þrátt fyrir þetta getur nefndin ekki sagt, að 
landsímastjórinn væri þess fýsandi, að línan yrði sett í 1. fl., og síst þegar nefndin 
ræddi málið fyrst við hann.

Sjeu tekjurnar af Siglufjarðarsimanum og Vestmannaeyjasímanum athug- 
aðar eins og þær eru settar af landsímastjóranum í skýrslu hans (fgsk. 1) i sam- 
anburði við kostnað til simanna, þá ber Siglufjarðarsiminn hærra hlut. Tekjur 
Vestmannaeyjasímans eru að vísu sumpart settar eftir áætlun, og ef til vill of 
lágt, eins og skýrslan ber með sjer, en þetta mun vart hafa mikla þýðingu fyrir 
samanburðinn.

Siglufjarðarsiminn kostaði alls nokkuð yfir 35 þús, kr. 
Vestmannaeyjasíminn kostaði nokkuð yfir 45 þús. kr. 
Sje nú miðað við þessar upphæðir, þá verða tekjurnar reiknaðar sem 

vextir af kostnaði:
Af Siglufjarðarlínunni »brutto«-tekjur 33,2°/o

»netto«- — 13,3%
Af Vestmannaeyjasimanum »brutto«- — 21,9°/o

»netto«- — 12,5°/o
En hjer við bætist og, að siminn frá Ölfusárbrú til Garðsauka er líka 

tekinn i fyrsta flokk, sem hluti af Vestmannaeyjasímanum eða viðbót við hann, 
sem ella hefði naumast gert verið, en sú lina kostaði 24 þús. kr., og þvi öli lín- 
an frá Ölfusárbrú til Vestmannaeyja ca. 70 þús. kr., eða rjett um það tvöfalt 
mcira en Siglufjarðarlínan frá Sauðárkrók. Á þessum hluta þessarar 1. fl. linu 
eru tekjurnar litlar, og gerir það muninn á vöxtunum, sem tekjurnar nema miklu 
meiri en hjer hefir sýnt verið og bygt er á skýrslu landsímastjórans.

Það, sem hjer hefir sagt verið, mælir mjög með þvi að símalinan milli 
Sauðárkróks og Siglufjarðar verði gerð 1. fl. lína. Með því mæla og ennfremur 
eindregnar óskir manna á öllum þingmálafundum, sem haldnir voru i surnar i 
Skagafirði, eins og sjá má af þingmálafundargjörðum þaðan, er fram hafa verið 



lagðar á lestrarsal alþingis. Hins sania hafa og Siglfirðingar farið á leit í brjefi 
til stjórnarráðsins, dagsettu 31. marts þ. á., og er sú málaleitun þvi líka til stuðn- 
ings, að umrædd breyting sje gerð á hinum núgildandi lögum.

Brjefið, sem hjer er vitnað til, barst einum nefndarmanna i eftirriti frá 
Siglufirði, og er nú lagt fram á lestrarsal alþingis.

Siðari breytingin er á 9. gr. í lögunum um ritsíma og talsíma.
Ákvæði þessarar greinar hafa ekki átt almennum vinsældum að fagna, 

hvorki á alþingi nje meðal manna úti um land. Á þinginu 1912 var þvi hreyft, 
að rjettast væri að starfræksla allra talsimastöðva væri kostuð af fje símans, og 
hinu sama hefir verið hreyft á nokkrum þingmálafundum nú í sumar. Því verð- 
ur og ekki á móti mælt með fullum rökum, að þetta styðjist við sanngirni og 
miði að því, að veita landsmönnum meira jafnrjetti í þvi, er símann snertir en 
verið hefir að þessu.

í byrjun þessa árs voru 105 talsímastöðvar starfandi hjer á landi. Af 
þeim eru 7 stöðvar 1. flokks, og starfræksla þeirra að fullu borguð af simafje. 
Af þeim 98 talsimastöðvum, sem þá eru eftir, er um Vs stöðvar 2. flokks, en 4/s 
eða tæpar 80 stöðvar eru 3. flokks.

Á öllum 2. og 3. flokks stöðvum hefir það verið venja frá byrjun, að 
stöðvarnar fengju 5 aura af hverju útförnu símskeyti og símtali. Þetta má skoða 
sem þóknun fyrir gjaldheimtu og reikningshald, og er af inörgum skoðað svo. 
Að öðru leyti var sú regla upptekin í byrjun, að viðkomandi hreppar kostuðu 
starfrækslu stöðvanna.

í framkvæmdinni hefir því þó ekki fylgt verið, nema að nokkru leyti, að 
hrepparnir kostuðu starfræksluna. Frá fyrstu byrjun fengu sumar talsímastöðvar 
nokkra ársþóknun, auk 5 aura gjaldsins, og nú eru þær stöðvar allmargar, er slíka 
þóknun hafa, eins og sjá iná af skjrslu þeirri um þetta efni frá landsímastjór- 
anum, sem prentuð er hjer á eftir sem fylgiskjal (fskj. 2).

Af ca. 100 stöðvum.sem starfandi voru í árslok 1912, er ársþóknun greidd 
á hjer um bil ^/s allra stöðvanna eða 32 einstökum stöðvum. Á 3. flokks stöðv- 
unum er þessi þóknun allvíðast 60 kr., á fáeinum stöðvum eigi nema 30 kr. og 
á 2 stöðvum hærra en 60 kr., sem sje 75 kr. (Vopnafirði) og 240 kr. (Hofi í 
Vopnafirði). Á 2. flokks stöðvunum er þóknun þessi hærri, sem eðlilegt er, þeg- 
ar alhugað er, að daglegur starfstími þeirra er þrefalt lengri en 3. flokks stöðv- 
anna; nemur hún lægst 60 kr. (Húsavík) en hæst 360 kr. (Eskifirði).

Þótt ekkert sje miðað við 1. fl. stöðvar og aðstöðu þeirra manna, er þær 
nota, þá verður ekki á móti þvi mælt, að hjer eigi sjer misrjetti stað, þar sem 
sumar stöðvar, er annars standa likt að vígi, fá ársþóknun af simafje til starf- 
rækslu en aðrar ekki. Fullkominn jöfnuður er og ekki á milli stöðvanna, er 
þóknun hafa, því sumar þeirra hafa haft hana frá byrjun, en aðrar fyrst fengið 
hana, þegar þær höfðu starfað nokkur ár.

Nefndinni þykir sjálfsagt, að reynt sje að koma sem mestum jöfnuði og 
sanngirni á i þessu efni, og hún getur ekki sjeð, að það verði á annan hátt gert, 
en með því, að greidd verði ákveðin ársþóknun fyrir starfrækslu á öllum talsíma- 
stöðvum landsins, því naumast getur til mála komið að svifta þær stöðvar árs- 
þóknuninni, er þegar hafa fengið hana. En jafnframt þvi sem þetta er ákveðið, 
finnst nefndinni rjett, að engin ársþóknun um fram 5 aura gjaldið sje greidd 



fyrstu 5 árin, seni stöðvarnar starfa, því þetta er í fylsta samræmi við það, sem 
á undan er gengið um margar af stöðvum þeini, er nú starfa.

Um upphæð þóknunar til stöðvanna má hafa hliðsjón á því, sem nú á 
sjer stað og nauðsynlegt að fastsetja hámark hennar, sem ekki verði farið fram 
yfir, nema alveg sjerstaklega standi á. Fyrir 3. fl. stöðvar með tveggja klukku- 
stunda daglegum starfstíma þykir nefndinni þóknunin hæfilega ákveðin 20—60 kr. 
til hverrar stöðvar, en fyrir 2. fl. stöðvar með 6 klukkustunda daglegum starfs- 
tíma 60—200 kr.

Um þetta er aðalefnisbreyting sú, er nefndin leggur til að gerð verði á 
9. gr. símalaganna.

En auk þessa vill nefndin láta þess getið, að það mun orka tvímælis, 
hvernig skilja beri orðið »jafnan« í 1. línu 9. greinar. I vanalegri nútíðarmerk- 
ingu er jafnan = ávalt, og þannig skilur nefndin orðið. En í dönsku þýðingunni 
af ritsímalögunum er það þýtt með orðunum: »i Reglen«, og þvi eins og staðið 
hefði: jafnaðarlega.

Hvað sem öðrum atriðum greinarinnar liður, þarf að breyta þessu orði 
svo, að fullvist sje um meiningu laganna, því orðið »jafnaðarlega« í þessu sam- 
bandi leggur í hendur símamálastjórnarinnar alhnikið vald, sem tæplega er hægt 
að búast við, að ætið yrði beitt svo, að ekki mætti að finna, af því það í sjálfu 
sjer inniheldur misrjetti, að gera mismun stöðvanna þann, að sumar hafi þóknun, 
en aðrar enga.

Þess vegna er það, að nefndin leggur til að í stað orðsins »jafnan« komi: 
ávall.

Út af því sem nú hefir sagt verið, ræður nefndin háttv. deild til að sam- 
þykkja frumvaipið með þeim breytingum, sem prentaðar eru á þingskj. 252.

Efri deild alþingis, 1. ágúst 1913.

Björn Þorláksson, Jósef Björnsson, Þórarinn Jónsson. 
formaður. skrifari og frainsögum.



Fylglskjal 1.

Siglufjarðarsiminn 1912.

Bruttotekjur
Hluti útlanda 
og gjöld við 

stððina 
samtals

Nettótekjur

Vatnsleysa.............................................................................  
Kolkuós................................................................................. 
Hofsós....................................................................................  
Fell i Sljettuhlið.................................................................. 
Haganesvik.........................................................................  
SigFufjörður.........................................................................

53 50
186 80
620 35

78 25
313 15

10378 15

29 20
88 55
97 75
9 20

83 85 
6667 63

24 30
98 25

522 60
69 05

229 30
3701 52

Samtals . . 11630 20 6985 18 4645 02

Vestmannaeyjasíminn 
okt., nóv., des. 1912, jan., febr., 

mars, april 1913.

Hemla.....................................................................................
Miðey....................................................................................
Hólmar.................................................................................
Vestmannaeyjar..................................................................

60 60
95 45
78 15

6728 18

32 75
16 40
11 70

2927 60

27 85
79 05
66 45

3800 58
Samtals . .

+ */u fyrir ettirstandandi 5 mánnði..............................
6962 38
2900 95

2988 45
1240 00

3973 93
1660 95*

Samtals kr. . . 9863 33 4228 45 5634 88

Siminn frá Ölfusárbrú að Garðsauka kostar ca 24000 krónur.

Reykjavik 11. júli 1913.
0. Forberg.

Til simanefndarinnar i efri deild Alpingis Rvik.

1) Liklega of litið, af þvi að bestu mánuðina mai, júni, júlí, ágúst og september vanta.



Fylgiskjal 2.
SKRÁ

yfir hvað mikið Landssíminn, sem stendur, borgar árlega 2. og 3. flokks stððvum landsins 
í laun og 5 aura gjald ásamt Vestmannaeyjum og Hafnarfirði, og yfir 

ritsima- og talsímastöövar Landssímans í árslok 1912.

Gæslu- Laun 5 aura Samtals
Nöfn stöðvanna Merki stöð kr. au. gjald kr. au.

-

Akranes.............................................................. Ak R 61 40 61 40
Akureyri.............................................................. A A
Arngerðareyri................................................... Ag Is 60 00 20 05 80 05
Auönar á Vatnsleysuströnd.......................... Ad R 11 90 11 90
Bildudalur....................................................... Bd Is 83 80 83 80
Blönduós ........................................................... B1 Bo 120 00 101 15 221 15
Bolungarvík . ................................................. Bu Is 122 65 , 122 65
Boröeyri.............................................................. Bo Bo
Borgarnes.......................................................... Bg R 98 80 98 80
Breiöabólsstaður á Skógarströnd.................. Bs Bo 5 20 5 20
Breiöumýri....................................................... Br A 60 00 10 25 70 25
Breiðuvik.......................................................... Bk Sf 8 85 8 85
Bugðustaöir....................................................... Bug Bo 15 60 15 60
Búöardalur....................................................... Bdl Bo 30 00 44 40 74 40
Dalvik.............................................................. D1 A 60 00 18 80 78 80
Éfri-Hvoll........................................................... Ehl R 26 10 26 10
Egilsstaöir........................................................... Eg Sf 120 00 48 15 168 15
Esjuberg.............................................................. Es R 10 20 10 20
Eskifjöröur....................................................... Esk Sf 360 00 243 85 603 85
Eyrarbakki....................................................... Eb R 30 00 150 40 180 40
Eystri Garðsauki...................... ......................... Ga R 16 70 16 70
Fagriskógur....................................................... Fg A 60 00 7 00 67 00
Fáskrúðsfjöröur................................................ Fa St 160 00 116 10 276 10
Fell í Sljettuhlið................................................ Fell A 5 90 5 90
Ferjukot.............................................................. Fk R 23 75 23 75
Fjall i Aöaldal................................................... Fj A 7 10 7 10
Fjörður í Mjóafirði........................................ Mf Sf 38 70 38 70
Flateyri.............................................................. F1 Is - 176 45 176 45
Fornihvammur................................................ Fv Bo 60 00 2 95 62 95
Fossvellir........................................................... Fs Sf 60 00 6 40 66 40
Greitaberg.......................................................... Gb R 8 90 8 90
Geitháls.............................................................. Gh R 5 70 5 70
Geröar.................................................................. G R 100 55 100 55
Grafarholt........................................................... Gf R 4 40 4 40
Grimsstaöir....................................................... Gm A 60 00 9 55 69 55
Grund í Skorradal............................................ Gr R 60 00 11 90 71 90
Hafnartjörður................................................ Hf R 1200 00 1200 00
Hafranes . .................................................... Ha Sf 12 80 12 80
Haganesvik....................................................... Hg A 20 95 20 95
Harrastaöir....................................................... Hrs Bo 15 00 15 00
Hábær í Vognm................................................ Hb R 13 85 13 85
Háls í Fnjóskadal............................................ H1 A 9 20 9 20
Hemla.................................................................. Hral R 8 15 8 15
Hjalteyri........................................................... Hj A 30 80 30 80
Hjaröarfell....................................................... Hjf Bo 8 80 8 80
Hnifsdalur........................................................... Hd Is 95 55 95 55
Hof í Vopnafiröi, Haugstaðirog Sunnudalur Hv Sf 240 00 5 95 245 95
Hofsós.................................................................. Hfs A 39 90 39 90
Holt i Önundarfiröi........................................ Ho Is 8 70 8 70
Hólar i Hjaltadal............................................ Hr A 18 25 18 25
Hólmar í Landeyjum.................................... Hrm R 8 20 8 20
Hólmar í Reyðarfiröi..................................... Hm Sf 5 55 5 55
Hólmavík........................................................... Hk Bo 42 00 42 00
Hraungeröi....................................................... Hrg R 7 05 7 05
Húsavik.............................................................. Hu A 60 00 100 85 160 85

Flyt » • • • 2800 00 2075 15 4875 15



Fylgiskjal nr. 2 (fratnh.).

Nöfn stöðvanna

Hvassahraun.....................  
ísafjöröur.............................  
Kalastaöakot......................  
Keflavik................................. 
Kiöjaberg i Grímsneshreppi 
Kleifar viö ísafjaröardjúp .
Kolkuós . . 
Kolviöarhóll 
Kotströnd .
Laxamýri .
Lágafell . . 
Leira . . .
Ljósavatn .
Lækjamót .
Lögberg í Seltjarnarneshreppí 
Melar í Hrútaflröi............... 
Miöey........................................  
Mýrar........................................  
Worötunga.............................  
Olafsfjöröur.........................  
Óspakseyri.............................
Patreksfjöröur......................
Ratnseyri.................................
Reyöarfjöröur..........................
Reykjahliö.................................
Reykjavík.................................
Sauöárkrókur..........................
Seyöisfjöröur..........................
Siglufjöröur.............................  
Skálavik....................................  
Skriöuland.................................  
Staöur i Hrútaflröi............... 
Stokkseyri.................................  
Stóri Kroppur.......................... 
Stykkishólmur.......................... 
Súöavik....................................  
Sveinatunga.............................  
Sveinseyri i Tálknaflröi . . . 
Uröir i Svarfaöardal .... 
15'tskálahamar..........................
Vatnsleysa.............................
Vellir i Svarfaöardal...............
Vestmannaeyjar......................
Vogatunga.................................
Vopnafjöröur..........................
Pingeyri.................................
Pjórsárbrú.................................  
.ZEgisiða.................................  
ðgur........................................  
Ölfusárbrú.................................

Samtals

Flutt

Merki Gæzlu- Laun 
kr. au.

5 aura Samtals 
kr. au.stöð gjald

2800 00 2075 15 4875 15
Hs R 8 20 8 20
Is Is
Ka R 60 00 6 10 66 10
Kf R 103 85 103 85
Kb R 8 45 8 45
Klf Is 2 60 2 60
Kol A 10 10 10 10
Klv R 60 00 15 35 75 35
Ks R 16 90 16 90
Lx A 10 15 10 15
Lf R 13 70 13 70
Lr R 8 90 8 90
Lj A 6 75 6 75
Lk Bo 60 00 23 45 83 45
Lg R 11 45 11 45
M1 Bo 6 25 6 25
Md R 10 65 10 65
My Is 9 10 9 10
Ng R 11 75 11 75
Of n 20 90 20 90
Ós Bo 30 00 9 65 39 65
Pt Is 112 75 112 75
Rf Is 60 00 20 50 80 50

Rfd Sf 45 90 45 90
Rd A 60 00 14 10 74 10
R R
Sr A 200 00 180 55 380 55
Sf Sf
Sg A 305 48 230 30 535 78
S1 Is 9 65 9 65
Sn A 60 00 60 00
St Bo 9 60 9 60

Stk R 86 40 86 40
Skr R 13 95 13 95
Stm Bo 230 00 116 00 346 00
Sk Is 19 35 19 35
Sv Bo 5 30 5 30
Svy Is 10 15 10 15
Ur A 60 00 60 00
Út R 9 75 9 75
Vs A 5 05 5 05
VI A 60 00 12 55 72 55
Vm R 1400 00 1400 00
Vg R 9 30 9 30
Vp Sf 75 00 72 15 147 15
H Is 160 05 160 05
Pb R 20 60 20 60
Æg R 29 00 29 00
0 Is 30 00 10 75 40 75

Öf R 30 05 30 05
5550 48 3623 15 1 9173 63

Reykjavik h/t 1913.
0. Forberg.


