
Ed. 69?.. Nefndarálit

um samgöngumál á sjó.

Samgöngumálanefndir beggja deilda hafa á mörgum fundum rætt sam- 
göngumál landsins á sjó. Frumvarp það, er hjer liggur fyrir, hafa báðar nefndir 
samið i sameiningu, og hafa verið gerðar á þvi litlar breytingar i háttv. neðri 
deild. Samgöngumálanefnd háttv. neðri deildar hefir i 2 itarlegum nefndarálit- 
um gert grein fyrir þeirri niðurstöðu, sem nefndirnar hafa komist að i ýmsum 
atriðum samgöngumálanna, og þykir ekki hjer sjerstök ástæða að fjölyrða um 
þau atriði, sem rækilega hafa verið rökstudd i greindum nefndarálitum.

Allir munu á eitt sáttir um það, að samgöngur þær er hjer ræðir um, ef 
tryggar eru, eru einn af þeim máttarstólpum, sem framtið landsins hvílir á.

Á afskektum hjeruðum, sem að mestu hafa farið á mis við samgöngur 



þessar, en orðið þeirra síðar aðnjótandi, sjest best, hve þýðingarmikið mál þetta 
er. Stakkaskiftum hafa hjeruð þessi tekið ótrúlega fljótt. Framleiðslan aukist, nýir 
atvinnuvegir risið upp, enda augljóst að það er frumskilyrði fyrir aukinni 
framleiðslu, að greiðir vegir sjeu opnaðir til að gera hana arðvæna.

Dæmi þessu til sönnunar mætti nefna hinar óðfluga framfarir á öllum 
sviðum, sem orðið hafa i Vestur-Skaftafellssýslu siðan verslun kom þar og strand- 
ferðir byrjuðu. öllum hlýtur þvi að vera Ijóst, að afturkippur i samgöngumálum 
þjóðarinnar, er bein árás á framleiðslu mögulegleikana í landinu. Er það þvi 
sjálfsögð skylda þingsins, að búa svo um hnútana, að slikur afturkippur geti ekki 
komið i samgöngur vorar.

Reynsla siðasta árs sýnir oss nú að um slikan afturkipp er að ræða. Stafa 
þau vandræði af ástæðum, sem oss eru fyrir löngu kunnar. Vjer höfum jafnan 
orðið að leggja samgöngumál vor i hendur útlendra fjelaga, og oft rent blint í 
sjóinn með það, hvort vjer yfir höfuð gætum náð nokkrum samningum við slík 
fjelög, og að jafnaði höfum vjer mátt sæta þungum kostum af þeirra hálfu, og 
oftast orðið að haga ferðum vorum meira eftir þeirra hagsmunum en vorum.

Sjerstaklega hefir Sameinaða fjelagið verið þrautalendingin i þessum vand- 
ræðum vorum. Mun það og nú hafa heitið ráðherra þvi, að endurnýja samn- 
inga þá um strandferðir, sem vjer nú höfum, til 2 ára. En samkvæmt sím- 
skeyti, sem ráðherra móttók i gær, þá lýsir fjelagið yfir þvi, að ekki geti orðið af 
samningum þessum, ef vjer styðjum »Eimskipafjelag íslands« með hluttöku eða 
styrk. í skilyrði þessu er fólgin svo mikil móðgun við alþingi íslendinga, að nú 
mun fáa fýsa þess, að binda strandferðir við íjelag þetta. Er það og sýnilegt, að 
einasta leiðin úr óvissu þeirri, sem jafnan hefir vofað yfir samgöngum vorum, er 
að gera þær sem allra fyrst innlendar.

Að því er millilandaferðirnar snertir, þá skal það játað, að i sjálfu sjer 
eru þær arðsamari og þvi auðveldara að taka þær i hendur sjer en strandferð- 
irnar, og samkvæmt samningi, sem gerður var 1909 til 10 ára við Sameinaða 
gufuskipafjelagið, er að nokkru leyti sjeð fyrir ferðum þessum. Nauðsynin er því 
i augnablikinu ekki eins brýn á þvi að taka þessar ferðir að sjer, þó hinsvegar 
skuli játað, að á meðan ferðir þessareru i höndum á útlendu fjelagi, þá liggurþað 
i hlutarins eðli, að hagsmuna landsins verður ekki gætt eins og skyldi.

Fyrir islenska hagsmuni skiftir það mestu, að við fáum sem greiðust 
sambönd við þá staði, þar sem vjer höfum mestan hag af að kaupa varning þann, 
er vjer þörfnumst, og auðveldast getum selt afurðir vorar. Alt virðist benda á 
það, að tiðar og reglubundnar ferðir milli íslands og Englands væru oss mjög 
hollar.

Hjer er vegalengdin minst, og að sama skapi ættu þvi flutningsgjöldin að 
vera minni. Það virðist óþarft, að taka fram, hvað mikla þýðingu þetta hefir fyrir 
öll viðskifti vor. Nú er það að visu svo, að skip sameinaða fjelagsins koma við 
i Englandi æði oft, en hins ber að gæta, að flutningsgjöldum er svo hagað, að 
þau eru litlu minni milli íslands og Englands en milli íslands og Danmerkur, og 
eru það vitanlega danskir hagsmunir, sem hjer ráða mestu um.

Það skiftir hjer æði miklu, að áliti nefndarinnar, að millilandasamgöngur 
komist í rjett horf, og þess mundi ekki að vænta, að svo gæti orðið, nema þær 
væru gerðar innlendar, en þar sem þær eiga að allra dómi að geta verið arð- 



vænlegar, þá er það auðvitað, að vandkvæði verða minni á því, að gera þær 
innlendar en strandferðirnar.

Strandferðirnar eru það, sem jafnan hafa valdið oss mestum örðugleikum. 
Augu þjóðarinnar vaka þó eigi siður yflr þessuni ferðum en millilandaferðum, 
enda augljóst, að ekki verður nema hálft gagn af millilandaferðum, ef þær ekki 
standa í nánu sambandi við strandferðirnar. Sannleikurinn er sá, að það þarf 
mikla rannsókn og kostar mikla fyrirhöfn að samrýma svo ferðir þessar, að vel fari. 
Að því er nú strandferðir snertir, þá virðist það liggja í augum uppi, að þær eiga að 
geta borgað sig, ef flutningsþörfin er nægilega mikil og ferðunum er hagað eftir benni. 
Nákvæmar skýrslur um þessi efni vantar með öllu. Hitt er þó Ijóst, að flutnings- 
þörfin er æði mikil eins og skýrsla (fylgiskj. 1) frá afgreiðslumanni Thorefj. sýnir, 
og annað er víst, að ferðunum er mjög litið hagað eftir flutningsþörfinni, sbr. 
fylgiskj. 2, er sýnir, að skip koma oftar á staði, sem litil flutningsþörf er á, 
en mjög litil skipasambönd við suma þá staði, sem flutningsþörfln er meiri á.

Að visu er það nú svo, að strandskipin mega ekki sneiða fram hjá ýms- 
um afskektum höfnum, þó erindi sjeu þangað ekki mikil, en tvenns ber að gæta: 

1. þess, að nema óþarfa viðkomustaði alveg úr ferðaáætlun.
2. að fækka komum strandferðaskipanna á þá staði, sem þau bersýnilega hafa 

komið óþarflega oft á.
Nefndinni þykir ekki rjett . að blanda sjer inn í deilu þá, sem átt hefir 

sjer stað i háttv. neðri deild um það, hvort ábyggilegri sje skýrsla fyrverandi eða 
núverandi framkvæmdarstjóra Thorefjelagsins um rekstur strandferðaskipa íjelags- 
ins, en hitt þykist nefndin geta fullyrt eftir vissum beimildum, að tekjur og gjöld 
strandferðaskipanna »Austri« og »Vestri« árið 1912 hafi verið þannig:

Tekjur:
Austri: Vestri:

Farmgjöld ............................................. 27,586,42 28,544,75
Fargjöld .............................................. 22,942,92 8,507,67

50,529,34
Gjöld:

37,052,42

Austri: Vestri:
Reksturskostnaður ............................. 55,739,29 52,759,45
Vextir, afborganir, stjórnarkostnaðurl 

og viðhald .................................. J 24,485,00 24,407,00

80,224,29 77,166,45
Tekjuhallinn verður þannig kr. 29,694,95 40,114,03

Er þá ekki reiknað landssjóðstillag til ferðanna. Væri nú hveiju skipi 
reiknaðar 30 þúsundir, þá mundi hreinn ágóði af Austra nema 305 kr. 05 aur., 
en tap á Vestra 10,114 kr. 03 aur. Væri aftur á móti tekjur skipanna miðaðar 
við þá hærri taxta, sem nú gilda, þá mundi að likindum vera ágóði af skipunum.

Nefndin þykist mega fullyrða, að útgjöld skipanna sjeu talin hjer fullhá, 
og engin sönnun er fyrir því, hvort skipin á þeim timum, sem þau voru ekki 
höfð i strandferðir, hafi verið notuð eins arðvænlega og skyldi.



Nefndin er sannfærð um, að með hyggilegu fyrirkomulagi á strandferðun- 
nm, sje enginn vafi á því, að þær muni borga sig með þeim styrk, sem veriju< 
lega hefir verið lagður til þeirra. Og i þvi sambandi er rjett að benda á, að 
þegar höfn er komin í Reykjavik, þá verður flulningsþörfin margfalt meiri, því 
þá má ganga að þvi visu, að vörubirgðahús verði sett á stofn hjer i höfuðstaðn- 
um og að kaupmenn utan af landinu fái verslunarvórur sinar bjeðan miklumeira 
en nú gerist. í

Til þess nú að koma sem nánustu sambandi á milli millilandaskipanna 
og strandskipanna, þá þurfa ferðir þessar helst að vera á einni hönd. Við það 
kemur meira samræmi bæði i ferðaáætlanir skipanna, flutningsgjöld o. fl., og við 
það sparast að mun stjórnarkostnaður. Aukagjaldið við umhleðslu varanna úr 
millilandaskipunum i strandferðaskipin sparast, og er það æði verulegt átriði.

Með sjerstöku tilliti til þess, sem fram hefir verið tekið hjer að ofan, 
hefir nefndin komist að þeirri niðurstöðu, að það sje brýn þjóðarnauðsyn, að 
millilandaferðir og strandferðir komist sem allra fyrst i hendur einu innlendu fje- 
lagi. Þar sem nú er i ráði að stofna »Eimskipafjelag íslands«, og þai sem þjóð- 
in hefir tekið fjelagsstofnun þessa á arma sína, og hlutir hafa verið teknir i fje- 
lagi þessu eigi síður af landsveitunum en sjávarsveitunum og verslunarstöðunum, 
þá er það sýnilegt, að ijett er að sniða fyrirkomulag ferða þess sem mest eftir 
vilja þeirra, sem hluti eiga i Qelaginu. En með því móti er fyllilega tekið tillit 
til vilja hluthafanna, að íjelagið sem fyrst taki bæði millilanda- og strandferðir i 
sínar hendur. Þetta stendur einnig á stefnuskrá fjelagsins, en í boðsbrjefi þvi 
dags. i mars siðastl., sem fjelagið hefir gefið út, er tekið fram, að það sjái sjer 
ekki fært að byrja einnig með strandferðunum. Ástæðan fyrir þvi, að bráða- 
byrgðastjórn fjelagsins treysti sjer ekki til að byrja einnig með strandferðunum, 
er vitanlega aðallega sú, að ekki var búist við, að stofníje fjelagsins yrði svo 
mikið, að komið gæti til tals, að það einnig tæki strandferðirnar að sjer. Þar 
sem nú í frumvarpi því, sem hjer liggur fyrir, er gert ráð fyrir, að landssjóður 
taki hluti, er nemi 400 þúsund kr. i fjelaginu, þá er sýnilegt, að með þvi er Qelaginu 
gert fært að taka strandferðirnar bráðlega i hendur sínar. Þessi mikla hluttaka 
af hálfu landssjóðs er i fullu samræmi við þann öfluga þjóðarvilja, er stendur 
bak við þá hugsjón, að gera samgöngur vorar á sjó með öllu innlendar.

Nefndinni er það Ijóst, að hagur fjelagsins er hagur landssjóðs, og hagur 
landssjóðs hagur fjelagsins i þessu efni. Því aðeins er framtíð fjelagsins viss, ef 
landssjóður er þvi öflugur bakhjarl, en það getur landssjóður þvi aðeins verið fje- 
laginu, að það taki strandferðirnar að sjer. Verði landssjóður þar á móti sjálfur 
að hafa ferðir þessar með höndum, þá verður honum ókleift að styðja fjelagið 
að nokkrum mun. Taki fjelagið aftur á móti strandferðirnar að sjer, hefir það 
að baki sjer ekki aðeins landssjóðinn, heldur einnig öflugan, óskiftan þjóðarvilja, 
og það er hugboð vort, að sá þjóðarvilji muni fjelaginu svo dijúgur, að fram- 
tiðardraumur þjóðarinnar um alinnlendar siglingar muni rætast fyrr en varir.

Varatillögu þá, sem i frumvarpinu felst, um landssjóðsútgerð teljum vjer 
fremur óyndisúrræði. Litum svo á, að jafnan verði hætta á, að hún reynist dýr- 
ari, og að örðugleikum og kostnaði muni það valda, að ná heppilegu sambandi 
á milli millilandaskipanna og strandferðaskipanna, auk þess sem um aukinn og 
allverulegan stjórnarkostnað gæti orðið að ræða. Vjer verðum þó að ráða til. 



að leið þessi verði farin, ef samgöngur vorar verða ekki á annan hátt gerðar 
innlendar.

Aðaláhersluna leggium vjer, eins og þegar hefir verið tekið fram, á, 
að væntanlegt »Eimskipafjelag íslands« taki samgöngur vorar í hendur sjer með 
landssjóð að bakhjarli. Vjer treystum þvi, að útlendar tilraunir þær, sem gerðar 
hafa verið til að veikja íjelagsskap þennan, verði til að styrkja hann. Og vjer 
þykjumst ganga að þvi visu, að verslunarstjett landsins muni taka í þann 
streng i máli þessu, að fjelaginu þurfi engin hætta að standa af samkepni fjelaga 
þeirra, sem aðeins líta á sinn hag i þessu máli. Loks þykir nefndinni rjett að 
taka fram, að enn er óráðið, hvernig heppilegast muni að haga strandferðum með 
suðurströnd landsins. Væntir nefndin, að stjórnin taki mál þetta til rækilegs 
undirbúnings undir næsta þing, en væntir þess jafnframt, að þangað til ráðstaf- 
anir verða gerðar i þessu efni, verði sjeð um, að strandferðabátarnir komi við á 
Suðurlandshöfnunum eins oft og auðið er.

Alþingi, 3. september 1913.

G. Björnsson, Sig. Eggerz, Einar Jónsson.
formaður. skrifari og framsögum.

Guðjón Guðlaugsson. Jón Jónatansson.



I. Fylglskjah

Reykjavik, 27. ógúst 1913.

Sem svar upp á brjef hinnar háttvirtu samgöngumálanefndar efrí deild- 
ar alþingis, sem íhugar samgöngur á sjó, leyfum vjer oss hjer með að geta þess, 
að engar skýrslur eru til um það, er nefndin spyr um, en samt sem áður vilj- 
um vjer leitast við að gefa nefndinni þetta upp, en það verður að vera ettir 
ágiskun, og getum vjer þvi ekki ábyrgst að tölurnar sjeu rjettar, en hyggjum 
það mjög nálægt þvi, sem hjer segir:

1. »Austri« 1912.
1. Flutt frá útlöndum til íslands i 1. ferð ...................................... c. 250 Tons.

flutt frá íslandi til útlanda i siðustu ferð ............................. c. 200 —
2. Tekið úr millilandaskipunum og flutt á islenskar hafnir um- 

hleðsluvörur frá útlöndum......................................................... c. 700 —
3. Tekið á islenskum höfnum og flutt á aðrar islenskar hafnir 

(umhleðsluvörur til útlanda)....................................................... c. 250 —
4. Innlendur flutningur (á milli islenskra hafna) ................... c. 600 —

2. »Vestri« 1912.
1. Flutt frá útlöndum til íslands í 1. ferð.................................... c. 275 —

flutt frá íslandi til útlanda i siðustu ferð ............................. c. 250 —
2. Tekið úr millilandaskipunum og flutt á islenskar hafnir 

(umhleðsluvörur frá útlöndum)................................................ c. 625 —
3. Tekið á islenskum höfnum og flutt á aðrar islenskar hafnir 

(umhleðsluvörur til útlanda) ............................. c. 300 —
4. Innlendur flutningur (á milli islenskra hafna) .......... . ... c. 600 —

Strandferðabátunum hefir verið reiknað i tekjur 7» af netto millilanda- 
fragt fyrir umhleðsluvörur. Fragt á kolum milli landa er c. kr. 13,50 tonnið; 
hafa strandferðabátarnir þvi fengið kr. 4,50 fyrir flutninginn á milli hafna hjer. 
Fragt á kolum hjer innanlands var annars 8 kr. pr. tonnið.

Vjer viljum álita, að strandferðaskipin hafi fengið c. 7 kr. fyrir tonn i 
flutningsgjald fyrir umhleðsluvörur, og að flutningsgjald innanlands hafl verið 
að meðaltali nálega 15 kr. pr. tonn.

»Perwie«, sem sigldi á suðurlandi, er hjer slept. Hún flutti nok^uð 
minna af vörum en hin strandferðaskipin (c. 5000 kr. minni vöruflutnitíga- 
tekjur).

Mikið af þeim flutningi, sem þetta skip flutti áður, hefir nú skipið, sem 
siglir austur og norður (Hólar).

Virðingarfylst.

Afgreiðsla gufuskipafjelagsins »Thore«

Sig. Guðmundsson.



U. FylgiskjaL

Yfirlit
yfir skipakomur 1913 og vöruflutninga 1911 á islenskum höfnum.

i. n. w. IV. V. VI. VII. vni.
Flutningar 1911 Skipakomur 1913

Smálestir Samein- Flora Alls Strand- Ilring- Ferðir
aða. Thore ferðir ferðir alls

1. Vík.............................. 723 4 4
2. Vestmanneyjar ... 6828 . •. 1 1 6 7
3. Stokkseyri. ... ... 1061 ... • • • 3 3
4. Eyrarbakki............ 2283 • •. ... * • • ... • • • • • •
5. Keflavík.................... 1329 ... • • • ... 4 •.. 4
6. Hafnarfjörður .. 5199 ... ... ... . • •

607. Reykjavik.................. 97420 25 11 7 43 11 6
8. Viöey............ ... 16682 • • • ... ... ... • • • •..
9. Akranes ... . ... ... 374 ... • • • ... ... ... ...

10. Borgarnes ............
11. Búöir ....................

667 
...

...

...
...
... '

...

... 4
... • • •

4
12. Hellissandur. ... 701 • • • ... 4 . • • 4
13. ulafsvík...........  ... 682 1 • • • 1 5 • • • 6
14. Stykkishólmur .;. 3253 4 10 14 5 19
15. Búðardalur ... ... 500 .. • • • • • • • 3 • • • 3
16. Flatey................. . 600 2 4 6 5 ... 11
17. PatreksQörður.......... 2103 3 3 6 12 5 17
18. Bildudalur............ 1140 3 3 6 5 • • • . 11
19. Þingeyri...........  ... 1979 2 3 5 5 • • • 10
20. Flateyri ... ... 2676 í • ♦ • 1 5 ... 6
21. Suðureyri.................. 899 ... • • • ... ... ... ...
22. Bolungarvík.......... ... ... ... ... 4 ... 4
23. Hnifsdalur ............ 562 .. • ... • - -
24. ísafjörður ............ 11190 19 3 6 28 5 6 39
25. Hesteyri.................... 1785 • •• ... . •. • • . • • •
26. Norðurfjörður ... 1 ... 1 5 ■ • • • 6
27. ReykjarQÖrður.......... 361 1 1 3 4
28. Bitrufjörður ... . • • ... ... ... 3 ... 3
29. Hólmavík.................. 317 3 .... 3 5 • • . 8
30. Bprðeyri ... ... 496 3 ... 3 5 • • • 8
31. Hvammstangi........... 529 3 ... 3 5 8
32. Blönduós ............ 3455 4 ... 4 5 9
33. Skagaströnd ............ 372 3 ... 3 5 8
34. Selvik ... ............ 1 ... ... ... ... - - .
35. Sauðárkrókur........... 2260 6 9 15 5 6 26
36. Kolkuós ............ 165 ... ... 2 2
37. Hofsós og Grafarós 517 ... ... ... 4 4
38. Haganesvik............ 129 ... ... ... 4 • • • 4
39. Sigluíjörður ............ 13710 4 1 5 10 5 15
40. Ólafsfjörður.......... 304 ... ... ... • • • ...
41. Dalvik .................... 72 ... ... • •. 5 5
42. Akureyri ............ 10161 8 9 6 23 11 6 40
43. Flatey á Skjálfanda 180 ... • •. . • • ... • •• ... • ••

Flyt... 96 56 31 183 155 24 362



i.
Flutningar 1911

ii. m. rv. v. vi. 
Skipakomur 1913

VII. VIII.

SmálesUr Samein- 
aða. Thore Flora Alls Strand- 

ferðir
Hrin$- 
feröir

Ferðir 
alls

Flutt... 96 50 31 183 155 24 362
44. Húsavík ............ 2146 6 8 6 20 6 26
45. Kópasker.................... 281 • •• ... . . . ... 4 4
46. Ranfarhöfn............ • •• 4 4
47. Þórshöfn.................... . . . • •. 2 ... 2 4 6
48. Bakkafjörður ... 536 ... ... ... • • • 5 5
49. Borgarfjörður eystra ... • •• ... ... ... 6 6
50. Vopnafjörður ... 982 6 3 5 14 6 20
51. Seyðisfjörður............ 10178 11 10 6 27 6 6 39
52. Mjóafjörður........... 9994 2 2 ... 4 6 10
53. Norðljörður ............ 2728 5 • • • 5 10 6 16
54. Hellisfjörður ... 2288 ... ... ... • •• • •• ...
55. Eskifjörður -............ 7356 1 2 5 8 6 14
56. Reyðarfjörður ... 650 4 ... ... 4 6 10
57. Fáskrúðsfjörðw ... 2432 5 2 5 12 6 18
58. Stöðvarfjörður ... ... • • • ... ... ... 2 2
59. Breiðdalsvik............ 274 • •• ... ... ... 6 6
60. Djúpavogur........... 558 1 6 ... 7 6 13
61. Hornafjörður............ 486 • • • • • • ... ... 3 3

Samtals... 234554 137 91 63 291 243 30 569

Athugasemdir: f fremsta dálki eru uppskipaðar og útskipaðar vórur, i 
smálestum, og farið eftir Verslunarskýrslum 1911.

Þá er i næstu 3 dálkunum tilgreint, hversu oft skip koma frá útlöndum 
og farið eftir áætiunum sameinaða íjel., Thore- fjel., og Björgvinjarfjel. fyrir árið 
1913, en aukaskipum slept (2 samein., 1 Thore).

í 5. dálki eru samantaldar skipakomur frá útlöndum (o: viðkomur millí- 
landaskipa i ferð frá útlöndum).

í 6. dálki eru viðkomur strandskipa á leið frá Rvik., og i 7. dálki við* 
komur þeirra skipa i hringferðum.

í siðasta dálki allar skipakomur (á framleið — hvergi taldar viðkomur i 
bakaleiðinní).

Á áætlunum standa 56 skipsferðir til íslands ftá útlöndum1) (aukaskip 
meðtalin); þar við béetast komur strandbáta á vorin (2); verður samtals 58.

En 1911 komu i alt 48 seglskip og 309 gufaskip, samtals 357 skip.

') SameÍDaða 27; Thore 22; Bjðrgvinjarfjel. 7.



Viðskifti fslands við ðnmirlðiid 1911 (eftir verslunarskýrslum):

þaðan þangað
DanmÖrk............ ... 6,217,000 kr. (43,7%) 5,427,000 kr. (34,o %)
Bretland ... ... 4,767,000 — (33,5%) 2,660,000 — (16,7%)
Þýskaland ............ 1,299,000 — (9,i %) 41,000 — (0,s%)
Noregur ............ 882,000 — (6,3 %) 1,077,000 — (6,7%)
Sviþjóð ............ ... 336,000 — (2,3%) 706,000 — (4,4%)
Önnur lönd........... 729,000 — (5,i%) 975,000 — (6,i %)

Spánn ............ 3,534,000 — (22,i%)
Ítalía.......... 1,550,000 — (9,7%)

Alls... 14,230,000 kr. 15,970,000 kr.

Hvaðan skip gengu hingað til lands 1911.

Þjóðerni skipanna

357 skip

Frá Danmörk ... ... 79 skip (65 dönsk, 14 norsk).
— Bretlandi............ 156 — ( 6 isl., 49 dönsk, 91 norsk, 3 sænsk, 7 bresk)
— Norvegi ........... 79 — (11—7 — 56 — 2 — 3 —
— Sviþjóð ............ 25 — (10 dönsk, 4 norsk, 11 sænsk,)
— Þýskalandi............ 3 — (1-2 þýsk)
— Spáni ............ 11 — (4 — 5 norsk, 1 franskt, 1 hollenskt)
— Portúgal ............ 1 — ( 1 franskt)
— Ítalíu ............ 1 — ( 1 danskt)
— Bandarikjum 1 — ( 1 norskt)
— Frakklandi....... 1 — ( 1 franskt)


