
Ed. 316. M efndarálit

um  breytingartillögur á þingskjali 215 við frv. til fjárlaga fyrir árið 1923, 13. gr. C.

F rá  samvinnunefnd samgöngumála,

Nefndin hefir til þessa eingöngu unniö að þeim sam göngum álum , sem 
heyra und ir  13. gr. C. i f járlagafrumvarpinu eins og það var afgreitt frá neðri deild.

Komu þá fyrst til a thugunar  aðalstrandferðirnar, sem e.s. Sterling eru ætl- 
aðar, og íanst nefndinni ekki einungis nauðsynlegt að athuga þær á næsta ári 
(1923), heldur einnig á þessu yfirstandandi ári, bæði vegna þess gifurlega kostn- 
aðar, er þæ r hafa í för meö sjer, og svo vegna þess ruglings, sem kom inn er á



aællun Sterlings, og ennfrem ur af því að nefndinni virtist ferðaáætlunin ekki sem 
haganlegust í tilliti til íerða e.s. Goðafoss.

Nefndin var því sam m áia  um það, að rjeltast m undi vera að semja nýja 
áætlun fyrir Sterling fyrir þelta ár, og vegna h inna  miklu útgjalda, sem þessum 
strandferðum  fylgdu, að láta skipið ekki byrja  strandferðir næsta á r  fyr en um 
20. apríl.

Nefndin sendi þvi 2 m enn á fund fram kvæm dastjóra Eimskipafjelagsins, 
hr. E. Nielsen, til þess að ráðgast við h an n  um  málið og fá h an n  til þess að 
m æta á fundi nefndarinnar til enn frekari ráðagerða.

H erra E. Nielsen varð við þessum tilmælum nefndarinnar og gaf henni á
fundinum  ým sar uppiýsingar í þessu máli.

Margir nefndarm anna  höfðu haft þá  skoðun, að það m undi draga úr 
tekjuhallanum  hjá Sterling, ef h an n  væri látinn fara nokkrum  sinnum  til útlanda, 
en fram kvæm darstjórinn sýndi fram á það, að hjer væri það gagnstæða. b ú v æ r i  
ekkert til fyrir það skip að flytja nem a kol frá Englandi, sem ekki borguðu einu 
sinni helminginn af  kostnaðinum  við ferðina, og væri því betra að leggja skip- 
inu bjer við hafnargarðinn en að senda það i s líkar ferðir.

F ram kvæ m darstjó rinn  var nefndinni sam m ála  um  það, að nægilegt væri 
að láta Sterliug fara að eins 4 ferðir fram og til baka  kringum  landið það  sem 
eftir er af ár inu  og að fyrsta ferðin byrjaði um  25. aprii, og færi þá aus tu r  um
land, þ a r  sem Goðafoss færi vestur um  land litlu síðar. Það var lika meining
m argra nefndarm anna , að heppilegast m undi vera, að s trandferðirnar næsta ár 
(1923) byrjuðu  ekki fyr en um  líkt leyti, með tilliti til kostnaðarins, og fól nefndin 
því fram kvæm darstjóranum  að semja uppkast  að nýrri áætlun fyrir bæði árín, 
og varð h an n  við þeim tilmælum. Sendi h ann  svo nefndinni þetta ferðaáætlunar- 
uppkast  fyrir yfirstandandi ár, en taldi ónauðsynlegt að semja áætlun fyrir 1923, 
þ a r  sem þingið yrði komið sam an  aftur nokkru  áð u r  en sú ferðaáætlun kæmi 
til framkvæmda.

Með áætlun herra  E. Nielsens fylgdu 2 brjef, þar sem h an n  meðal anna rs  
bendir á það, að með þessari ferðaáætíun fái allar hafnir svoleiðis samgöngur, að 
þ æ r megi við una, þ a r  sem teknar eru upp um  50 bafnir k ringum  land og skipið 
á að kom a við á þeim langfiestum i hverri ferð, enda telur h ann  það m u n a  til- 
tölulega litlu á kostnaðinum , þó viðkom ustöðum  sje fjölgað, þegar hvort  sem er 
eigi að gera það út á þessum tim a frá í apríl til i nóvember, og á þeim tíma 
þurfi að greiða vátryggingargjöld, kaup  og fæðisgjöld, vexti og ýmisl. annað. 
Telur kos tnaðaraukann  lítið annað en kol og aukaborgun til sk ipshafnar fyrir 
yfirvinnu.

Sam vinnunefndin athugaði svo áætlun þessa og hafði einkum það  við 
han a  að athuga, að hafn irnar við Gilsfjörð voru ekki á henni, eins og samgöngu- 
m álanefnd Nd. hafði farið fram á. f*á voru nokkrir  ne fndarm anna  þeirrar skoð- 
unar, að sleppa mætti ú r  ferðinni austur um  land, sem byrja r  29. júli, eða þá 
fækka viðkom ustöðum  í þeirri ferð. E nn  frem ur var talað um, að fæðispeningar 
á Sterling væru ærið háir, og það miðað við, meðal annars, það sem heyrst hafði 
um  fæðissölu á es. Sirius. Loks kom fram ósk um  það, að neðan á áætlunina 
væri sett sú athugasemd, að Sterling færi upp í Borgarnes þegar svo bæri undir, 
að h an n  lægi hjer ónotaður, en þörf væri fyrir að fá h ann  þangað. Pessi a thuga- 
semd hefir líka staðið áður á áætlun Sterlings.



Var formanni nefndarinnar falið að tala um þessi atriði við fram kvæm dar 
stjóra E. Nielsen, og svaraði hann  þeim á þessa leið:

1. Á hafn irnar í Gilsfirði taldi h an n  ógerning að ætla Sterling að fara, vegna 
skerja og grunnsævis og þess, að Sterling væri tiltölulega djúpskreitt skip, í 
hlutfalli við stærð. Bar h an n  sjer í lagi fyrir sig um m æli hafnsögum annsins í 
Stykkishólmi, sem aftók með öllu að taka að sjer hafnsöguna þangað, og
færði ým s rök  að því, að þetta væri ógerningur. Kvaðst E. Nielsen treysta 
o rðum  þessa m anns  svo vel, að h an n  gæti ekki annað  en tekið þau  til
greina.

2. Að sleppa ú r  einni ferðinni (29. júli) var E. Nielsen mótfallinn, en taldi 
n o k k u rn  sparnað  í því (2 —3 þús. kr.) að strika út nokkra  lítt þarfa við- 
kom ustaði,  og var þess frem ur fýsandi, ef nefndin vildi svo vera láta.

Um fæðissöluna á Sterling hafði h an n  góð orð og kvaðst m u n d u  tala 
um  það  við b ry tann , en um  þessa lágu fæðissölu á e.s. Sirius sannaði hann  
skjallega að væri missögn.

3. Um viðkom u Sterlings i Borgarnesi kvaðst h an n  ekki álíta að nauðsyn bæri 
til, þ a r  sem e.s. S uðurland  væri ætlað að fara þæ r ferðir, sem e.s. Skjöldur
ekki dygði til, og á h inn  bóginn, að Borgnesingar fengju frían flutning á
verulegum vörusendingum, sem Eimskipafjel. fsl. flytti út, en kvaðst þó
m un d u  sjá um , að skip ríkisins yrði sent þangað, ef e.s. Suðurland  hrykki
ekki til, og tók þ á  helst á e.s. Borg.

Að fengnum ölium þessum upplýsingum kom  nefndarm önnum  sam an  um
að sam þykkja  áætlunina óbreytta, þ a r  sem ekki fjekst sam kom ulag  um  það að 
strika út n okkra r  hafnir í öllum landsfjórðungunum  i hinni u m ræ ddu  ágúst- 
ferð Sterlings.

Þó vill nefndin láta þess getið, að ef nægilegar sannan ir  kæ m u fram um 
það, að gerlegt sje að láta Sterling kom a við á höfnunum  við Gilsfjörð, þá sje 
það ósk nefndarinnar, að svo verði gert.

Kom þá til að athuga um  fjárupphæð þá, sem í fjárlagafrumvarpinu, 13.
gr. C., er ætluð til strandferða, og voru allir nefndarm enn á því, að láta hana
s tanda óhreyfða og að hún , þ rá tt  fyrir nokkurn  sparnað  á Sterling við fækkun
ferðanna, væri þó sfst of há.

Þ á  kom u til um ræ ðu  flóabátarnir. Höfðu nefndirnar hvor í sínu lagi 
gert uppástungur um  ákveðnar upphæ ðir  til hvers báts, en sem ekki voru sam- 
hljóða. Eftir n okkra r  umræður^ um  málið komst samvinnunefndin  að þeirri niður- 
stöðu, að láta upphæ ðina vera óskifta til næsta  þings, en aðeins gefa stjórninni 
heimild til þess að borga út það, sem nauðsynlegt væri, til þeirra báta ,  er vegna 
fastra póstferða yrðu  að byrja  ferðirnar á nýári,  í hlutfalli við allan styrkinn og 
t ím ann  frá á ram ótum  til þess er næsta þing væri búið  að ráða ráðum  sínum  um 
alla þessa styrki, og gæti stjórnin þá  tekið tillit til tímans, sem b á tu n u m  er ætlað 
að ganga, og þess er þeir væru óumflýanlega nauðsynlegir vegna póstflutninga.

Sam ræm isins vegna taldi nefndin rjettast að íella bu rtu  athugasem dina í 
fjárlagafrum varpinu um  Grímseyjar-bátinn, en vill ekki láta skilja það svo, að 
h ún  sje mótfallin því á s ínum  tíma, að Grímseyingar fái þennan  styrk.



Hvað viðvíkur aða lupphæ ðinni til bátaferða á ílóum, fjörðum o. s. frv. 
þá telur nefndin rjett, að upphæðin, 100000 kr., sje látin s tanda óbreytt, en leggur 
til, að fram an við h an a  bætist orðið: alt að.

Alþingi, 6. april 1922.

H. Steinsson, Guðjón Guðlaugsson,
form. Ed.-n. og samv.nefndar. fram sögum aður i Ed.

Magnús Pjetursson, Þorsteinn Jónsson,
skrifari samv.nefndar og Nd.-n. fram sögum aður í Nd.

Guðm. Guðfinnsson, 
skrifari Ed.-n.

S. H. Kvaran. H jörtur Snorrason. Sveinn Ólafsson.

Sigurður Stefánsson. H ákon J. Kristófersson.


