
Nd. 57. N efndarálit

um  strandferðir.

Frá  sam vinnunefnd beggja deilda um  strandferðir.

18. desem ber kaus efri deild Alþingis 5 m enn  i samgöngumálanefnd. 
Sama dag kaus neðri deild jafn -m arga  m enn  í samgöngum álanefnd. Að lokn- 
um  deildarfundum  hjeldu nefndarm enn hvorra r  deildar fund með sjer og 
kusu sjer form ann og fundarskrifara. F o rm að u r  efri deildar nefndarinnar var 
kosinn Sigurður Eggerz og skrifari Halldór Steinsson. F o rm að u r  neðri deildar 
nefndarinnar var kosinn Þórarinn  Jónsson og skrifari Þorsteinn M. Jónsson.

N efndirnar kom u sjer sam an  um, að þæ r  skyldu starfa í sameiningu 
og hafa sameiginlega fundi. Komu nefndirnar sam an á sameiginlegan fund 
20. desem ber og kusu Sigurð Eggerz form ann sam vinnu-sam göngum álanefndar 
og Þórarinn  Jónsson fundarskrifara.

Eins og kunnugt er, var samið um  við Eimskipafjelag íslands á þinginu 
1915, að það hjeldi uppi s trandferðum  með tveim skipum  árin  1916—1917. 
En  þegar til kom, gat fjelagið ekki fengið skipin leigð, en ljet Goðafoss og 
Gullfoss taka að sjer strandferðir að nokkru  leyti árið 1916.

Samvinnunefndin útvegaði hjá stjórnarráðinu þau skjöl, er það hafði 
viðvikjandi s trandferðamálinu, þar  á meðal brjef frá Eimskipafjelagi íslands, 
dagsett 20. nóvem ber 1916, sem hjer með fylgir (fskj. I.). >

Sem sjá má á því brjefi, læ tur stjórn Eimskipaijelagsins það ótvirætt i 
ljós, að strandferðirnar, sam kvæ m t samningi við landsstjórnina, dagsettum 
26. ja n ú a r  1916, haíi reynst óíullnægjandi; sömuleiðis að skipin Gullfoss og 
Goðafoss sjeu ofstór og kostnaðarsöm  til að þræða inn  á sm áhafnir  með 
ströndum  fram.

Tilkynnir stjórn Eimskipafjelagsins enn frem ur í nefndu brjefi, að hún  
sjái sjer alls ekki fært að sjá landsm önnum  fyrir strandferðum.

Telur Eimskipafjelagsstjórnin heppilegustu úrlausn, eins og sakir standi, 
að landið kaupi 500—800 smálesta flutningaskip, með rúm i fyrir fáa farþega, 
er notað verði til s trandferða m ánuðina  april—nóvember, en til millilanda- 
ferða hinn tím a ársins. Útgerðarstjórn skipsins telur hún  Eimskipafjelagið vera 
fúst til að taka að sjer, gegn borgun eftir reikningi og án þess að reikna sjer 
nokkurn  hagnað af.

Áætlun yfir ferðir sk ipanna Gullfoss og Goðafoss árið 1917 fylgdi 
áðurnefndu brjefi. Sam kvæm t þeirri áætlun eru  viðkom ustaðir skipanna 
áætlaðir miklu færri en árið áður.



A fund sam vinnunefndarinnar  22. des. 1916 kom  eftir beiðni hennar 
stjórn Eimskipafjelags íslands, ásam t fram kvæm darstjóra  þess. Var þar rætt 
all-ítarlega um  strandferðamálið, og varð niðurstaðan sú, að nefndin samþj'kti 
i einu hljóði að leggja til að kaupa  strandferðaskip, sem væri alt að 800 smá- 
lestum að stærð. Fekk hún  loforð um  það hjá fram kvæm darstjóra  Eimskipa- 
tjelagsins, að hann  skyldi leita fyrir sjer um  kaup  á slíku skipi.

Ákvarðanir tók nefndin um, að fram kvæm darsljóri  tæki tillit til, eftir 
því sem kostur væri á, að  skipið yrði sjerstaklega lagað til vöruflutninga, ad 
það yrði sem næst hinni ákveðnu hámarks-sm álesta tö lu  að stærð, að ekki 
yrði látið s tanda fyrir kaupum  á skipinu, þótt verð yrði tiltölulega hátt, og 
að  lögð yrði áhersla á, að kaupa skipið sem allra fyrst.

Á (þessum sam a fundi fór nefndin þess á leit við fram kvæm darstjóra  
EimskipaQelagsins, að hann  leitaðist fyrir um  það, hvort ekki myndi fást til 
kaups mótorskip nálægt 100 smálestum að stærð, sem heppilegt væri til ferða 
um  Húnaflóa til ísafjarðar. Lofaði fram kvæm darstjórinn að verða við ósk 
þessari. Var tilefni þessa það, að fram kvæm darstjórinn taldi b rýna  nauðsvn, 
að sjerstakur flóabátur gengi við Húnaflóa, svo að hægt sje að fækka við- 
kom ustöðum  m iililandaskipa eimskipafjelagsins íslenska.

Sam vinnunefndin  hjelt áfram störfum sinum  og hjelt með sjer fundi 
á hverjum  virkum  degi fram að áram ótum . Ræddi hún  strandferðamálið 
og leitaði sömuleiðis álits s tjórnar Eimskipafjelags íslands um  framtiðar- 
fyrirkomulag á strandferðum  við ísland. Svaraði eimskipafjelagsstjórnin með 
brjefi, dagsettu 30. des. 1916, sem hjer með fylgir (fskj. II.). Sem sjá má á 
þvi brjefi, telur eimskipafjelagsstjórnin nauðsynlegt, að sjerstakir fjarðabátar 
gangi við Austfirði og Húnaflóa, m eðan strandferðum  sje haldið uppi með 
einu skipi. Komst sam vinnunefndin  að söm u niðurstöðu. Upp af Húnaflóa 
erú Qölbygðar og blómlegar landbúnaðarsveitir  og framleiðsla því mikil. — 
Aftur eru hafnir þar su m a r  slæm ar og sk ipakom ur þangað ónægar, en hins 
vegar viðskifti mikil milli Húnaflóa og Isafjarðardjúps, og eru likur til, að 
viðskifti aukist mjög bæði hafna á milli á Húnafióa og einnig vestur á 
bóginn, sakir fyrirhugaðra síldarstöðva við Húnaflóa að vestanverðu.

Hvað Austfirði snertir  m á  taka fram, að þar  eru fiskislöðvar við alla 
firði, og flutningsþörf mjög mikil. Inn  á m argar hafnir þar  kom a millilanda- 
skip sjaldan og á sum ar  aldrei. Líka eru þar  til hafnir, sem vondar eru stærri 
skipum , svo sem Hornafjörður, þó að hafnir þar sjeu yfirleitt góðar.

Heppilegast telur sam vinnunefndin , ef t ím arn ir  breyttust svo nú  í nán- 
ustu framtíð, að hægt væri að fá leigð skip m eð þolanlegum  kjörum , að 
landsstjórnin leigði þá tvö skip til strandferða, og slrandferðum  verði líkt hag- 
að og þingið 1915 áætlaði. Sæi stjórnin tök á þessu, álítur nefndin, að rjett 
sje að hætta við að kaupa strandferðaskip það, sem hjer á undan  hefir verið 
talað um, og sömuleiðis að hætta við að útvega fjarðabáta á Húnaflóa og 
Austfirði. En  þar  eð nefndin hyggur, að um  þetta sje ekki að ræða, þá  legg- 
u r  hún  lil, að frum varp  það, um  kaup á skipi, sem rekið verði á kostnað



landssjóðs, nái fram að ganga, að fengnu sam þykki fjárveitinganefndar. Var 
það frum varp  sam þykt i einu hljóði á fundi nefndarinnar  2. janúar  þ. á. Á 
þeim sam a fundi samþykti nefndin að bera fram þingsályktunartillögu um  
flóabáta við Austfirði og Húuaflóa, að fengnu sam þykki Qárveitinganefndar. 
Taldi hún  rjett, að reynt yrði að fá báta leigða til að ganga um  nefnda staði, 
sem fengju þann  styrk ú r  landssjóði, sem þingsályktunartillagan tekur fram. 
Hafa Austfirðingar í nefndinni líkur fyrir því, að bá tu r  fáist leigður til að 
annast fjarðaferðir þar á kom andi sumri. En  fáist f jarðabátar þessir ekki 
leigðir, telur nefndin rjett, að landssjóður veiti hlutaðeigandi h jeruðum  alt að 
90,000 kr. bráðabirgðalán hvoru, til að kaupa báta, m eð 5%  vöxtum. Ætlast 
nefndin til, að Austfjarðabáturinn gangi um  allar hafnir milli Gunnólfsvikur 
og Hornafjarðar, en fari að m insta kosti tvær ferðir á sum ri til Reykjavikur 
og Akureyrar.

Húnaflóabáturinn ætlast nefndin til að gangi inn á allar hafnir við 
Húnaflóa og til ísafjarðar, og einstöku ferðir eftir a tv ikum  til Akureyrar og 
Reykjavíkur.

Nánari ástæður fyrir frum varp inu  um  kaup  á skipi og rekstur þess á 
kostnað landssjóðs en hjer á undan  hafa verið teknar fram, skulu hjer 
greindar:

Við 1.—3. gr.

Vegna þess að fólksflutningaskip eru miklu dýrari  en vöruflutninga- 
skip, en enn  þá meiri lífsnauðsyn er á vöruflutningaskipi, þá  taldi nefndin 
rjett að leggja litla áherslu á það, að skipið væri útbúið til fólksflutninga. Þó 
telur hún  rjett, að þolanlegt farrými verði fyrir 20—30 m anns, svarandi til 2. 
farrýmis á góðum farþegaskipum hjer við land og lestarrúm  verði svo út- 
búið, að m enn geti verið í þvi, þegar þörf  krefur.

Nefndin sá ekki fært að ákveða skipið stærra, vegna þess að sam - 
kvæm t áliti f ram kvæm darstjóra  hins íslenska eimskipafjelags getur ekki stærra 
skip siglt inn á Hornafjörð, en þangað er ekkert annað  skip áætlað, en flutn- 
ingaþörf mikil.

Að hafa skipið m u n  m inna  taldi nefndin óheppilegt, bæði af því, að 
það fullnægði þá ekki flutningaþörfinni með ströndum  fram, og svo væri það 
þá ver fallið til millilaudaferða. Strandferðir telur nefndin nauðsynlegastar frá 
miðjum apríl til miðs nóvembers. Hina tíma ársins telur nefndin rjett að láta 
skipið sigla milli landa.

Við 4. gr.

Nefndin álítur að rjett sje, að landssljórnin taki boði s tjórnar Eim- 
skipafjelags íslands, að eimskipafjelagsstjórnin taki að sjer útgerðarstjórn 
skipsins, með þeim skilyrðum, sem tekin eru fram i brjefi þvi, sem hjer er 
áður nefnt (fskj1. I).



Við 5. gr.

Nefndin sjer sjer ekki fært að fastákveða fargjöld og farm gjöld skips- 
ins, en rjett telur hún, að l ikur taxti verði ákveðinn og hið íslenska eim- 
skipaQelag helir haft siðastliðið ár, m eð hlutfallslegum breytingum, eftir þvi, 
hvort rekstrarkostnaður skipa vex eða m inkar.

Að lokum  skal það tekið fram, að nefndin hefir samið áætlun þá fyrir 
fyrirhugað strandferðaskip, sem hjer fylgir (fskj. III).

Alþingi, 2. j a n ú a r  1917.

Sig. Eggerz,
fundarstjóri sam vinnunefndar og fo rm aður Ed. nefndar.

Þórarinn  Jónsson, 
skrifari sam vinnunefndar  og form aður Nd. nefndar.

Þorsteinn M. Jónsson, 
fundarskrifari Nd. nefndar og fram sögum aður í málinu.

Guðjón Guðlaugsson, H. Steinsson,
fram sögum aður málsins i Ed. fundarskrifari Ed. nefndar.

Magnús Pjetursson. B. R. Stefánsson. Guðm. Ólafsson.

Kristinn Danielsson. Benedikt Sveinsson.



F y lg isk ja l  I .

H/F. EIM SKIPAFJELAG ÍSLANDS.

Reykjavik 20. nóvem ber 1010.

Sam kvæm t ósk skulum  vjer hjer með tjá hinu háa stjórnarráði brjef- 
lega það, sem vjer höfum þegar tjáð hæstvirtum  ráðherra  um  aðstöðu fjelags 
vors til strandferða á kom andi ári.

Strandferðafyrirkomulag það, sem nú  er, sam kvæ m t samningi við 
landsstjórnina, dags. 26. j a n ú a r  þ. á., hefir reynst að ým su leyti mjög óheppi- 
legt. Að vísu hefir það bætt ú r  sárustu þörfinni á s trandferðum , en auðvitað
ekki verið svipað þvi að kom a að söm u no tum  sem strandferðir með sjer-
stöku skipi eða skipum. En aðalgallinn á núverandi fyrirkomulagi er sá, 
að skip fjelagsins, Gullfoss og Goðafoss, eru altof stór og kostnaðarsöm  til 
starfrækslu, til þess að þræða allar sm áhafnir  með s tröndum  fram, og þvi sjer 
ljelagið sjer ekki fært að semja um  slíkar ferðir fyrir næsta ár.

Vjer sendum  hjer með ferðaáætlun, sem sam þykt hefir verið fvrir fje- 
lagið, fyrir næsta ár. Áætlun þessi sýnir, hvernig fjelagið m un i haga ferðum 
skipa sinna án  nokkurs strandferðastyrks. Eins og áætlunin ber með sjer, eru 
v iðkom ur nokkrum  sinnum  á vel flestum höfnum  kringum  land.

Nú er eigi annað  fyrirsjáanlegt en að á næsta ári verði enn meiri 
skortur á farrými fyrir vörur  frá ú tlöndum  hingað til lands og hjeðan til út- 
landa heldur en verið hefir á þessu ári; hefir það þó verið mjög tilfinnan- 
legt þegar á þessu ári. Skip fjelagsins m u n u  geta flutt að m insta kosti 4— 
5000 sm álestum  meira hvora leið að landinu til og frá með ferðum sam kvæm t 
áætluninni en m eð ferðum eins og verið hefir á þessu ári.

Hins vegar lítum vjer svo á, að nauðsynlegt sje að sjá landsm önnum
fyrir s trandferðum  á næsta ári. Ef eitt hentugt skip væri haft eingöngu  til
strandferða m ánuðina april—nóvember, m undi bætt ú r  þörfinni að mestu levti, 
með lilliti til fjarðabáta og strandbáta  fyrir minni svæði, sem verða í ferðum 
hjer við land á næsta ári. Eins og hinu háa stjórnarráði er kunnugt, er skipa- 
verð svo afskaplega hátt, að Eimskipafjelaginu er með öllu ómögulegt að hugsa 
til skipasmíða fyrir strandferðir eða skipakaupa. Það hefir he ldur ekki tekist 
að fá leigð skip til s trandferða nem a fyrir svo afarháa leigu, að liinu háa 
stjórnarráði hefir ekki þótt takandi í mál slik leiga.

Eftir að hafa íhugað mál þelta ítarlega, höfum  vjer komist að þeirri 
niðurstöðu, að heppilegast væri eins og nú standa sakir, að landssjóður keypti 
nú  flutningaskip, sem bæri 5—800 smálestir, með rúm i fyrir fáa farþega og



notaði það til slrandferða m ánuðina  apríl—nóvbr., en til ferða milli landa 
h inn tim a ársins. Útgerðarstjórn skipsins m undi Eimskipafjelagið vilja taka að 
sjer, ef þess væri óskað, gegn borgun eftir reikningi og án þess að reikna sjer 
nokku rn  hagnað af.

Þessa úrlausn  teljum vjer að því leyti heppilegri en fvrirkomulag það, 
sem verið hefir i ár, að með því fá landsm eun  betri s trandferðir og m eiri 
tryggingu fyrir nægu farrými fyrir flutninga að landinu  og frá.

Virðingarfylst.

H/f. Eimskipafjelag íslands.

Sveinn Björnsson, Jón  Þorláksson,
p. t. formaður. p. t. ritari.

Til
s tjórnarráðs íslands.

F y lg isk ja l  I I .

H/F. EIM SKIPAFJELAG ÍSLANDS. 

Reykjavik 30. desem ber 1916.

Með brjefi, dags. 26. þ. m., hefir hin háttvirta nefnd óskað þess, að vjer
ljetum í tje álit vort um það, hvort ekki m undi heppilegt fram tiðarfyrirkom u-
lag á strandferðum  kringum  ísland, að minni bátar yrðu sem víðast hafðir til 
flutninga á fjörðum inni, á stærri eða minni svæðum eltir kringum slæ ðum , og 
einnig hvar vjer álítum brýnasta þörf á að kom a fvrirkomulagi þessu sem 
fvrst i fram kvæm d, og á livern hált.

Að þvi er snertir fyrra atriðið, þá lcyfum vjer oss i öllum aðalatriðum
að visa til: »Skýrsla og tillögur um  samgöngumál á sjó«, frá sam göngum ála-
ráðunau tnum , dags. 6. júlí 1915, prentað sem fylgiskj. II. með nefndaráliti um  
strandferðir, þskj. 561 í Alþt. 1915. Þar  er gerð grein fyrir flóa- og fjarða- 
bátaferðum í sam bandi við ferðaáætlun fyrir strandferðir með 2 strandbátum , 
en sú ferðaáætlun er pren tuð  sem fskj. IX. með nefndaráliti um  strandferðir, 
þgskj. 364 í Alþt. 1914, og þá ferðaáætlun hefir stjórn Eimskipafjelagsins fall- 
ist á. Samgöngumálanefndir Alþingis 1915 hafa i öllum verulegum a tn ð u m  
verið sam m ála  tillögum sam göngum álaráðunautsins um  þessar bátaferðir, að



þvi er sjeð verður, og þingið i heild sinni fallist á þær. Vjer trevstum oss 
ekki til að rökslyðja breytingartillögur við þær, enda hyggjum  vjer, að ekki 
sjeu fyrir hendi nein veruleg gögn í því máli, um fram  þau, er þá voru, og 
að eðlilegast væri, að hið fyrirhugaða strandferðafyrirkomulag fengi að kom - 
ast á og reynslan að sýna, hvernig því tekst að fullnægja samgönguþörfinni, 
áður en farið er að ákveða frekari Qarðabátaferðir þeim strandferðum  til upp- 
fyllingar.

Að því er snertir seinna alriðið, sem verður það, hvar vjer álítum 
brýnasta þörf slikra bátaferða, á m eðan bráðabirgðafyrirkom ulag er á s trand- 
ferðum, þannig, að þeim er haldið uppi með einu skipi, þá viljum vjer fyrst 
benda á, að nú  er, það vjer best vitum, sjeð fyrir næ r öllum þeim bátaferð- 
um, sem sam göngum álaráðunauturinn  taldi nauðsynlegar samhliða tveggja 
skipa strandferðum. En þá er eftir að athuga, hvort ekki m uni vera brýn þörf 
á  fleiri f jarðabátum  á m eðan s trandferðunum  er haldið uppi með einu skipi 
að eins.

Þar virðist oss helst geta verið að ræða um, að þörf væri á bát, sem 
gengi um  Húnaflóa og til ísafjarðar, og á Austfjarðabát, sem gengi lengst suð- 
u r  til Hornafjarðar. Vjer verðum  að telja það æskilegt, að þessar bátaferðir 
gætu komist á, m eðan strandferðir eru reknar  með að eins einu skipi. Ná- 
kvæ m ar skýrslur um  það, hversu mikið er flutningsmagnið handa  slíkum bát- 
um, getum vjer ekki gefið, en m enn  þeir í hinni háttvirtu nefnd, sem kunn-  
ugastir eru á þessum svæðum , liafa talið flutningsmagnið nægilegt. Auk þess 
er oss erfiðara en ella um  ítarleg svör, vegna þess að útgerðarstjóri vor er 
ekki viðstaddur.

Að því er snertir það atriði, á hvern hátt slikum bátaferðum  ætti að 
konia í fram kvæm d, þá er það álit vort, að þar sem naum ast væri rjett að 
fastákveða nú þegar, að þessar bátaferðir skyldu haldast eftir að tvö strand- 
ferðaskip eru fengin, þá m undi vera öllu hentugra að leigja báta til ferðanna, 
ef kostur er, heldur en að kaupa þá.

Virðingarfylst, 

f. h. stjórnar h/f Eimskipafjelags Islands.

Sveinn Björnsson. Jón Þorláksson.

Til
sam göngum ála-sam vinnunefndar Alþingis.



Fylgiskjal III.

Strandferdir kringum Island 1917.

V e s t u r  u  111 l a n d . A u s t u r  u m  l a n d .

1 3 5 7 2 4 6 8

Apríl Júni Ágúsl Sept. Mai Júli Agúst Nóv.
F rá  R ey k jav ík ............ 16 8 8 22 Frá  R eykjav ik ........... 12 9 24 í

— Búðum  ................. 16 8 ?? — K efiav ik ............... 9

— Sandi ................... 16 8 ?? — Stokkseyri ..........

— Ó la f sv ik ............... 17 9 8 23 — Vestmannaeyjum 13 10 25 2

— Grundarfirði ...... q 93 — Vík ........................

— Stykkishólmi .... 17 10 9 23 — Hornafirði .......... 14 11 ...

— Hvammsfirði .... ... 10 24 — Djúpavogi............ 15 12 26 4

— Flatey .................. 18 11 ... 24 — Breiðdalsvík ........ 15 12 27 4

— Patreksfirði ....... 18 11 ... 25 — Stöðvarfirði ........ 15 12 27 5

— B i ld u d a l ............... 19 12 25 — Fáskrúðsfirði .... 16 13 27 5

— Dýrafirði ............ 19 12 . . . 25 — Reyðarfirði ......... 16 13 28 6

— Ö n u n d a rf i rð i ...... 19 12 ... 26 — E skif irð i ............... 17 13 28 6

— B o lu n g arv ík ....... 20 13 ... 26 — Norðfirði ............ 17 14 29 7

— Isafirði ................. 91 14 11 ?8 — Mjóafirði ............ 17 14 ?9 7

— Norðurfirði ........ 9 ? 15 9 8 — Seyðisfirði........... 19 16 30 8

— R eykjafirð i.......... 22 29 — Loðmundarfirði.. 19

— Steingrímsfirði... 23 15 12 29 — Borgarfirði ......... 19 16 30 9

— Bitrufirði ............ ... 15 ... 30 — Vopnafirði .......... 20 17 31 9

— B o rð ey r i ............... ?3 16 30 — Bakkafirði .......... ? 0 18 31

Okt. — Þórshöfn ............ 21 18 31 10

—  Hvam m stanga . . . 24 16 12 1 Scpt

—  B lö n d u ó si ................ 17 19 1 —  Raufarhöfn .......... 91 18 1 11

—  Skagaströnd ......... 25 17 2 —  Ivópaskeri ................ 21 19 í

—  K álfsham arsv ik .. 25 17 . . . 2 —  Fjallahöfn ............. 22 . . . . . . . . .

—  Sauðárkróki ......... 96 18 13 3 —  H ú s a v ík ................... ? ? 19 9 1?

— Kolkuósi ............... . 18 3 —  Akureyri ................. ?4 ?1 4 15

—  H o fsó s i ...................... 96 19 4 —  Dalvík ...................... ?1

—  H aganesv ik ............ 26 19 . . . 4 —  Siglufirði .................. 24 22 4 16

—  Siglufirði ................ 27 20 13 5 —  Haganesvík .......... . . • 22 • . . . ..



Strandferðir kringum ísland 1917 (frh.).

V e s t u r  im i lm icl. A u s t u r  u m  la n d .

1 3 5 7 2 4 6 8

Apríl Jú n í Ágúst Okt. Mni JÚli Sept. Nóv.
Frá  Dalvík ................. 20 F rá  H o fsó s i ................. 22 16
— Akureyri ............ 22 15 7 K o lk u ó s i .............. 25 23
— H ú s a v ik ............... 29 22 15 7 — S au ð á rk ró k i ........ 25 23 5 17
— F ja l la h ö fn ........... ... 23 ... ... — K álfsham arsvik.. 25 24 ... . . .

— K ó p a sk e r i ........... 30 23 8 — S k ag as trö n d ........ 26 24 ... 18
— Raufarhöfn ........ 23 8 Blönduósi ........... 26 25 7 18

— t ’órshöfn ............ 30 23 8 — H vam m stanga ... 27 25 8 19
— Bakkafirð i........... 30 24 ... 9 — B orðeyr i ............... 27 26 8 20

Maí — Bitrufirði ............ .. 26 ... 20

— Vopnafirði .......... 1 24 16 9 — Steingrímsfirði... 28 26 9 20

— Borgarfirði ......... 1 25 16 11 — Reykjafirði ......... 28 27 9 ...

— Loðmundarfirði.. ... 25 . . . . . . — Norðurfirði .......... 28 27 9 21

—  Seyðisfirði .............. 2 27 17 14 ísafirði ....................... 3 0 29 10 23

—  Mjóafirði ................. 2 27 14 — B olungarv ík ........ 29 10

—  Norðfirði ...... . 3 27 17 15 O n u n d a rf i rð i ...... 3 0 29 11 23

—  Gskifirði ................. 3 28 17 15 D ýrafirð i ................... 3 0 30 11 24

—  Reyðarfirði .......... 4 28 18 16 B íld u d a l ............... 31 30 12 24

—  Fáskrúðsfirði . . . 4 29 18 17 — Patreksf irð i ............. 31 30 13 25

—  Stöðvarfirði .......... . . . 29 . . . 17 J ú n i

—  Breiðdalsvík ..... 5 30 . . . 18 — F la te y ..............  ......... í 31 13 25

—  DiÚDavosi .............. 5 30 18 18 H v am m sfirð i ........ 31 26

Jú lí Ágúst

—  Hornafirði .............. 6 1 19 S ty k k ish ó lm i ........ 2 1 14 27
_  Vík ................................ 2 G rundarfirð i .......... 1 14

—  Vestmannaeyjum 7 2 21 — Ólafsvík .................... 2 1 15 27
—  Stokkseyri .............. . . . 3 . . . - - S a n d i ............................ 2 15 28

—  Keflavík .................... 22 Rúðiim ................. 2 16

í R ey k jav ík ...................... 9 4 20 25 í R eykjav ík ....................... 5 3 18 30

A t h u g a s e m d i r .
1. 12. april og 26. október fer skipið frá Reykjavík til Borgarness um Akranes 

og sömu leið til baka.



Burtfarartími skipsins frá Reykjavík er kl. 9 árdegis. Frá öðrum viðkomu- 
stöðum fer skipið svo fljólt, sem því verður við komið, þó ekki fyr en í 
áætluninni er ákveðið; en þó að það tefjist svo, að það geti ekki fylgt áætlun, 
þá ber útgerðin enga ábyrgð á því.
í öllum ferðum frá Reykjavík austur um land kemur skipið við á Stokks- 
eyri og í Vík, þegar veður leyfir og sagt hefir verið til um nægan farm, en 
vörur til þessara hafna verða settar upp í Vestmannaeyjum, ef afgreiðsla 
getur ekki farið fram vegna veðurs eða sjávargangs. Vörur til annara hafna, 
sem eigi kynnu að nást í land af sömu ástæðu, verða fluttar til einhverrar 
næstu hafnar, þar sem best hentar að dómi skipstjórans. Sömu forlögum 
verða farþegar að sæta, ef þeir komast ekki í land þar sem þeir ætluðu sjer. 
Um endurgreiðslu á farm- eða fargjöldum, þegar svona vill til, getur ekki 
verið að ræða.


