
fid. 103. Frumvarp

til laga nm stjórn póstmála og símamála.

Frá meiri hlota samgöngumáianetndar.

1. gr.
Atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið hefir yfirstjórn allra póstmála 

og simamála í landinu.
Póstmálastjóri stjórnar framkvæmdum póstmálanna og hefir umsjón 

með rekstri póststarfanna. Laun hans eru hin sömu sem aðalpóstmeistara 
eru ákveðin í lannalögum.

Landssimastjóri stjórnar framkvæmdum simamálanna og annara hrað- 
skeytamála og hefir umsjón með rekstri þar að iútandi starta.

Báðir þessir embættismenn standa beint undir atvinnn- og samgöngu- 
málaráðuneytinu og eru þvi til aðstoðar i öllu þvi, sem póstmál og simamál 
varðar, hvor á sínu sviði. Konungur veitir þessi embætti.

2. gr.
T il aðstoðar póstmálastjóra skipar ráðherra póstritara, póstfuiltrúa og 

aðra aðstoðarmenn eftir þörfum, en til aðstoðar landssimastjóra símaverkfræð- 
ng, fulltrúa i aðalskrifstofu iandssímans og aðra nauðsynlega aðstoðarmenn.

3. gr.
1 Reykjavik skal vera sjerstakur torstöðumaður fyrír póststofunni og 

sjerstakur stöðvarstjóri fyrir landssímastöðina.
Annarsstaðar á landinu, þar sem í sama kaupstað, kauptúni eða sveita- 

bæ er bæði póstafgreiðsia og fyrsta eða annars fiokks landssimastöð, er stöðv- 
arstjóri iandssimastöðvarínnar jafnframt póstafgreiðslumaður, og stendur hann 
að þvi leyti beint undir póstmáiastjóra, ef hann hefir sjálfstæða reiknings- 
færslu. Ráðherra getur þó veitt undanþágu frá þvi, að sami maður gegni bæði 
stöðvarstjóra- og póstafgreiðslumannsstarfi, þegar sjerstakar ástæður eru fyrir 
hendi.

4. gr.

Ráðherra skipar, að fengnum tillögum póstmálastjóra, forstöðumann 
fyrir póststofunni í Reykjavík og, að fengnum tillögum landssimastjóra, 
stöðvarstjórann i Reykjavik, með sömu iaunum og póstmeístari og stöðvar- 
stjórí í Reykjavík bafa nú samkvæmt lannalögum. Ennfremnr skipar hann, 
að fengnum tillögum landssimastjóra og póstmálastjóra, alla þá stöðvarstjóra, 
sem jafnframt eru póstafgreiðslumenn. Stöðvarstjóraembættin i Reykjavik, 
Akureyrí, Siglufirði, Borðeyri, Isafirði, Hafnarfirði, Vestmannaeyjum og Seyðis-



firði má ekki veita öðrum en þeim, sem færa sönnur á, að þeir hafi lært
simritun og, að undanteknu stöðvarstjóraembættinu i Reykjavik, að þeir hafi
einnig aflað sjer þekkingar á póstmálum.

Stöðvarstjórarnir á Akureyri og Seyðisfirði skulu hafa að byrjunar- 
launum 3500 kr. á ári, er hækka á hverjum tveggja ára fresti um 200 kr.
upp i 4500 kr. Stöðvarstjórarnir á Siglufirði, Borðeyri, ísafirði, Hafnarfirði og 
Yestmaunaeyjum hara að byrjuuarlaunum 3000 kr., er hækka á bverjum 
tveggja ára fresti um 200 kr. upp í 4000 kr. Á launin skal greiða verðstuðuls- 
uppbót samkvæmt reglum launalaganna. Auk launanna hafa stöðvarstjórar 
þessir ókeypis húsnæði, ljós og hita. Ráðherra ákveður þeim árlega hæfilega 
upphæð úr póstsjóði til aðstoðar við póstafgreiðsluna, að fengnum tillögum 
póstmálastjóra, en starfræksla simastöðvarinnar greiðist úr ríkissjóði. Enn- 
fremur ákveður ráðherra, að fengnum tillögum landssímastjóra og póstmála- 
stjóra, laun og aðstoðarfje annara þeirra stöðvarstjóra og póstafgreiðslumanna, 
sem ræðir um í 3. gr.

Ráðuneytið ákveður að öðru leyti tölu starfsmanna við póst og síma, 
eftir þvi sem þörf gerist.

5. gr.

Nú er forstaða póst- og simastöðva sameinuð á Akureyri, Siglufirði, 
Borðeyri, ísafirði, Hafnarfirði, Vestmannaeyjum og Seyðisfirði, og skal þá telja 
þjónustuár viðtakanda i hinu nýja embætti frá þeim tima, er hann var skip- 
aður í það embætti, sem hann áður gegndi.

6. gr.

Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 31, 16. nóv. 1907, um 
forstjórn landssimanna, og 1. gr. póstlaga, nr. 5, 7. mai 1921, svo og önnur 
lagaákvæði, sem fara í bága við lög þessi.

7. gr.

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1930. Frá þeim tíma skal sameiningu 
þeirri á starfrækslu sima og pósts, sem í þeim felst, sem fyrst komið á um 
Jand alt, og falla þá jafnframt niður póstmeistaraembætti þau og póstaf- 
greiðslumannastöður, sem óþörf verða vegna sameiuingarinnar. Póstmála- 
stjóraembættið kemur i stað aðalpóstmeistaraembættisins, og beldur núver- 
andi aðalpóstmeistari óskertum launum sinum, svo sem þau eru nú, meðan 
hann gegnir póstmálastjóraembættinu.

G r e in a r g e r ð .

Frv. þelta er samið af póst- og simamálanefndinni, sem skipuð var
16. okt. f. á., og fylgdu því svo hljóðandi athugasemdir:

»Það  hefir á undanförnum árum verið talsvert um það rætt, hvort 
rjett væri að sameina rekstur sima og pósts i landinu, og þá að hve miklu



leyti. Hefir jafnvel verið talað um að sameina símamálin og póstmálin undir 
einni yfirstjórn og stöðvarnar úti ura landið, eftir því sem best þætti henta. Nefndin 
hefir rætt það mál mikið, hvort ekki mundi tiltækilegt að sameina yfirstjórn sima- 
mála og póstmála, og borið það undir aðaipóstmeistara og landssimastjóra. 
Taldi aðalpóstmeistari þetta mundu fært, en landssimastjóri hefir talið það lítt 
fært og lagt eindregið á móti þvi, að þetta yrði gert.

Nefndin er á þeirri skoðun, að það mundi gera reikningsfærslu og 
brjefaviðskifti að ýmsu leyti Ijettari fyrir sameinaðar sima- og póststöðvar úti 
um land, að yfirstjórn pósts og sima væri á einum og sama stað. Hinsvegar 
má gera ráð fyrir, að sima- og póstmálastjóri þyrfti meiri aðstoð á aðalskrif- 
stofu síma- og póststjórnar, ef yfirstjórnin væri sameinuð, en nú er, og að 
sparnaður yrði þvi ekki mikill að sameiningunni.

Þó nefndin sje engan veginn á þeirri skoðun, að fráleitt sje að sam- 
eina embætti aðalpóstmeistara og landssimastjóra, telur hún sig ekki störfum 
þessara embættismanna svo kunnuga, að hún geti gert svo eindregna tillögu 
um þessa sameiningu, að leggja hana til i frumvarpsformi að svo stöddu, 
enda landssimastjóraembættið nýveitt og aðalpóstmeistaraembættið einnig skip- 
að. Hinsvegar hefir þótt líklegt, að nokkuð mætti spara við það að sameina 
ýmsar simastöðvar og póstafgreiðslur úti um landið, og sömuleiðis þótt hent- 
ugt fyrir almenning, að afgreiðslan á pósti og sima væri á sama stað, með þvi 
að oft þyrfti sami maður i senn að koma af sjer ábyrgðarsendingu eða sækja 
hana á póststöðina og að ná sambandi í sima. Er þvi með frumvarpi þessu 
ætlast til, að allviðtæk sameining fari fram á pósti og sima, eigi aðeins á þeim
stöðum, sem upp eru taldir i 4. gr., heldur mundi sjálfsagt hentugt, að þar(
sem simastöð er á sveitabæ, væri lika brjefhirðing, ef bærinn er á póstleið. 
Annars skal um einstakar greinar frumvarpsins tekið fram það, sem hjer segir:

Um 1. gr.

Með lögum nr. 64, 28. nóv. 1919, var gerð nokkur breyting á yfir- 
stjórn póstmáianna. Var það talið nauðsynlegt vegna stöðu landsins sem full- 
valda ríkis að gera þá breytingu á póststjórninni, sem þá var gerð. Var hún i 
þvi fólgin, að póstmálunum skyldi stjórnað af aðalpóstmeistara, sem stæði 
beint undir ráðherra þeim, sem póstmálin heyra undir, án nokkurra milliliða. 
Var þetta talið mest í samræmi við það, sem venja væri í Danmörku og öðr-
um fullvalda rikjum. Aftur var þá engin breyting gerð á lögum nr. 31, 16.
nóv. 1907, um forstjórn landssimanna, sem þó virðist að sama ástæða hefði 
verið til að breyta á sama hátt, ef ástæða var til að breyta póstlögunum svo 
sem gert var að þessu leyti.

Það verður ekki sjeð, hvers vegna aðalpóstmeistari ætti að hafa aðra 
aðstöðu en landssimastjóri gagnvart ráðuneytinu, og fyrir fullveldi landsins 
hefir þetta enga þýðingu. Virðist rjett að samrýma betur embætti þessi, og 
sjer nefndin ekki neina þörf á þvi, að aðalpóstmeistari, sem nefndur er i 
frumvarpi þessu póstmálastjóri, standi beint undir atvinnumálaráðberra frem- 
ur en landssimastjóri. Að sjálfsögðu ætlast hún ekki til, að hann beri hvert 
smámál undir ráðuneytið, freraur en landssimastjóri, og brjefaviðskifti innan-



lands og utan er sjálfsagt að fari fram yfirleitt eins og hingað til ón þess að ; 
ráðnneytið sje þar milliliður. En það virðist rjett, að atvinnumálaráðuneytið [ 
skipi menn í hinar æðri póststöður og samþykki yfirleitt ráðningu fastra | 
starfsmanna, svo sem nú á sjer stað um starfsfólk við simann, sem og að : 
ráðuneytið taki ákvarðanir um þau meiri háttar póstmál, sem ráðherra kann 
að telja rjett, að ráðuneytið ijalli um. Verður það enn nauðsynlegra, að ráðu- [ 
neytið hafi yfirstjórn hvorratveggja málaflokkanna, simamála og póstmála, | 
eftir því sem stjórn þeirra er meira sameinuð að lögum, án þess þó, að sam- : 
einað sje póstmálastjóra- og landssímastjóraembættið. Á þetta, eins og að ; 
framan segir, einkum við um skipun starfsmanna. Þar sem forstjóri síma- 
stöðvar og póstafgreiðslu er hinn sami, gæti sitt sýnst hvorum, póstmálastjóra 
og landssimastjóra, um það, hvern af umsækjendum ætti að skipa i stöðurnar, 
og er þá rjett, að ráðuneytið ráði fram úr sliku.

Nefndin verður eftir atvikum að telja rjett að gera þá breytingu, sem | 
i greininni felst á yfirstjórn póstmálanna, en gerir þó hinsvegar ekki ráð fyrir ; 
neinni breytingu á almennri afgreiðslu i póstmálaskrifstofunni, og yfirleitt ekki j 
fyrir m ikilli raunverulegri breytingu á póstmálastjórninni frá því, sem nú er.

Um 2. gr.

Gerir enga teljandi breytingu frá þvi, sem nú er.

Um. 3. gr.

Það þykir, eins og nú er, ekki fært að sameina stöðvarstjóraembættið | 
og forstöðumannsembættið fyrir póststofunni í Reykjavík, þar sem afgreiðsla ; 
pósts og sima getur ekki verið i sama búsi, en beppilegast mun reynast, að j 
forstöðumaður stöðvarinnar sje viðstaddur á stöðinni sem mest af afgreiðslu- | 
timanum. Aftur virðist þetta tiltækilegt víðast annarstaðar á landinu, og er i 
gert ráð fyrir þvi, að unnið verði að því að koma þeirri sameiningu sem fyrst 
á, eftir því sem stöður losna eða núverandi samningar við sveitarstjórnir um 
rekstur símastöðva renna út. Víða hagar svo til, að þetta mun reynast erfitt, 
og verður því ráðherra að geta gert undanþágu frá sameiningu þar, sem t. d. 
ekki fæst neinn til að taka bæði störfin, eða sameiningin af öðrum ástæðum 
álist óframkvæmanleg eða óbeppileg eða verður til muna dýrari en starfræksla 
stöðvanna bvorrar i sinu lagi.

Um 4. gr.

Hjer er gert ráð fyrir, að ráðberra skipi alla forstjóra meiri háttar 
póst- og simastöðva, og er ætlast til, að laun stöðvarstjóra á 7 hinna belstu 
simastöðva bækki nokkuð frá þvi, sem nú er, þar sem sameinuð verður af- 
greiðsla pósls og sima og störf hans og ábyrgð hljóti að vaxa til muna. Þó 
virðist mega gera ráð fyrir nokkrum sparnaði við sameininguna, einkum á 
þessum stöðvum. Á binum minni stöðvum verður sparnaðurinn yfirleitt minni, 
vegna þess bversu lítið nú er yfirleitt greitt fyrir störfin, og því varla hægt 
að búast við að fá menn til að taka þau að sjer fyrir lægra gjald, þó 
sameinuð sjeu.



Um 5. gr.

Gera má ráð fyrir, að alstaðar á þeim stöðum, sem bjer ræðir um, 
verði annarbvor binna fyrri embættismanna skipaður í hið sameinaða embætti, 
og þykir þá rjett, að embættisaldur bans sje talinn svo sem i greininni segir.

Um 6. gr.

Þarf ekki skýringar.

Um 7. gr.

Nefndin gerir ekki ráð fyrir, að bægt sje þegar i stað að koma sam- 
einingn pósts og síma á um land alt, heldur verði um það að fara eftir bent- 
ugieikum. Eftir þvi sem nefndinni befir verið tjáð, eru líkur til, að núverandi 
póstmeistari á lsafirði láti af embætti á næstunni, til þess að taka við annari 
stöðu, og ætti þá sameining stöðvanna þar þegar að geta komist á. Ennfremur 
er laust póstmeistaraembættið í Reykjavik, og yrði öðrumhvorum póstmeist- 
aranna á Akureyri eða Seyðisfirði veitt það embætti, eða annað embætti, sem 
kynni að losna við póstinn eftir veitingu þessa embættis, væri aðeins einn 
póstmeistari eftir i embætti utan Reykjavikur, en sameining ætti þá að geta 
komist á alveg á næstunni á Akureyri eða Seyðisfirði. Á öðrum stöðum er 
póstafgreiðslustarfið viðast aukastarf, sem menn hafa i hjáverkum, og virðist 
að hægt mundi á mörgum stöðum að koma sameiníngunni á þegar i stað, ef 
stöðvarstjóri álist fær til að taka að sjer póstafgreiðsluna. Annars mun það 
geta tafið sameininguna nokkuð, að 5 ára samningar eru viða við sveitar- 
stjórnir um rekstur símastöðva, og mun þar geta verið erfiðleikum bundið 
að koma sameiningu á meðan samningurinn er i gildi«.

FyIgl8kjsl!I.

Á Alþingi 1923 flutti núverandi dómsmálaráðherra Jónas Jónsson svo 
hljóðandi þingsályktunartillögu i efri deild:

»E fri deild Alþingis skorar á landsstjórnina að rannsaka og gera kostn- 
aðaráætlun fyrir næsta þing um skipulagsbreytingu á póstflutningi bjer á landi, 
þar sem hringferðír landpóstanna legðust niður, en i þess stað yrði póstur 
fluttur á bálfsmánaðar fresti frá aðalhöfnunum um næstu bygðir«.

. 1 greinargerð flutningsmanns tillögunnar segir svo:
»H inar seinfæru póstgöngur hjer á landi eru eitt af meiri háttar mein- 

um þjóðfjelagsins. Nú á siðustu árum hefir landið eignast allmikinn skipastól, 
þannig að samgöngur á sjó með ströndum fram eru orðnar betri og vissari 
en nokkurn tima áður. Er þá eðlilegt, að hringferðir landpóstanna leggist 
niður, en í þess stað verði pósturinn fluttur með skipum milli aðalhafna og 
siðan um nærliggjandi bygðir. Ætti þetta að vera i einu ódýrara og hentugra.



Þegar stutt á að flylja, mætti leggja niður hin þungu trjekoffort og flytja póst- 
inn í töskum og seglpokum, eius og nú er lilillega byrjað á sumstaðar. Væri 
að því mikill sparnaður fyrir landssjóð. Full vissa er og fengin fyrir þvi, að 
með útboði um póstflutninginn annað og þriðja hvert ár má þrýsta mikið 
niður kostnaðinum við landflutninginn. — — «

Tillaga þessi var samþykt óbreytt á þinginu og afgreidd til ríkis- 
stjórnarinnar.

Með brjefi, dags. 24. júli 1923, sendi siðan stjórnin aðalpóstmeistara 
tjeða þingsályktun og beiddist umsagnar bans um hana og tillagna út af henni. 
Aðalpóstmeistari leitaði þá álits póstmeistara og póstafgreiðslumanna víðsvegar 
af Iandinu um það, hvaða póstar þyrftu að ganga frá aðalhöfnunum, ef aðal- 
póstar legðust niður, og hvað þeir mundu kosta. Fjekk aðalpóstmeistari svör 
frá mörgum þeirra og samdi, með stuðningi við þau svör, ítarlega áætlun um 
kostnað við hálfsmánaðarferðir frá aðalhöfnum um næstu bygðir, er hann svo 
sendi atvinnu- og samgöngumálaráðuneytinu með brjefi, dags. 28. janúar 1924. 
Samkvæmt þessari kostnaðaráætlun var gert ráð fyrir, að þegar ekki væri 
tekið tillit til biða eða aukaflutnings, yrði kostnaðurinn við hið nýja fyrirkomu- 
lag á landpóstunum rúmar 110000 krónur á ári, en kostnaðurinn við þáver- 
andi fyrirkomulag á póstferðunum, án tillits til biða og aukaflutnings fram yfir 
60 kg. hjá aðalpóstum og 20 kg. bjá aukapóstum, var um 83000 krónur á ári. 
Var þannig áætlað, að kostnaður við hið nýja fyrirkomulag yrði um 27000 
krónum meiri árlega en við hið eldra, og var það að vonum, þar sem ferðum 
var svo mjög fjölgað. Þó var þar ekki innifalinn aukinn kostnaður af hraðari 
strandferðum, en sem sjálfsagt hefði orðið meiri en hinn aukni kostnaður við 
landpóstferðirnar. Þessi kostnaðaráætlun mun hafa legið fyrir samgöngumála- 
nefndum þingsins 1924, en þá ekki þótt tiltækilegt að gera þær breytingar á 
póstgöngum i landinu, sem í henni felast. Var þá ekki gert frekar i málinu 
að sinni, en póstgöngum hefír siðan Verið haldið í liku sniði og áður.

Núverandi stjórn var það ljóst, að póstgöngur eru orðnar nokkuð 
úreltar i þvi sniði, sem þær eru nú, og verða það því frekar sem samgöngur 
batna á sjó og landi. Með lögum nr. 66, 7. mai 1928, var stjórninni heimilað 
að láta smiða gufuskip til strandferða. Gf þessi heimild verður notuð, hlýtur 
strandferðum að fjölga til mjög mikilla muna, hvort sem þeim yrði þannig fyrir 
komið, að skipin yrðu látin ganga samtímis frá Reykjavik og mætast t. d. á 
Akureyri, eða annað skipið yrði hraðferðaskip, sem færi hringferðir um landið 
og kæmi aðeins við á fáum höfnum, en hitt væri látið fara inn á allar hafnir, 
sem skip annars koma á. Stjórnin sá, að nauðsyn yrði á að breyta póstgöng- 
unum i samræmi við hinar breyttu strandferðir, og tók þvi upp að nýju póst- 
gangnamál það, sem frá var horfíð 1924. Skipaði atvinnu- og samgöngumála- 
ráðherrann 16. okt. f. á. 5 manna nefnd til þess að leysa af bendi eftirgreint 
verkefni:
»1. að athuga, hversu póstgöngum um landið verði hagað á sem ódýrastan 

og þó fullnægjandi hátt, og sje út frá þvi gengið, að ríkið starfræki tvö 
strandferðaskip.



2. að athuga, hversu megi á sem víðtækastan hátt sameina starfrækslu sima 
og pósts víðsvegar um landið, og

3. að bera fram tillögur um breyttar póstgöngur, sima- og póststöðvar á 
grundveili þessarar athugunar.«

Þessir voru skipaðir i nefndina:
Björn Hallsson, hreppstjóri á Rangá,
Ingólfur Þorsteinsson, bóndi i Langholti,
Jón Sigurðsson, bóndi á Ystafelli,
ólafur Kvaran, stöðvarstjóri í Reykjavík, og
Vigfús Einarsson, skrifstofustjóri s. st.

Vigfús Einarsson var skipaður formaður nefndarinnar.
Nefndin hjelt fyrsta fund sinn 6. desember 1928, og var Björn Hallsson 

kosinn fundaskrifari.
Var fyrst tekið til athugunar:

• / .  Strandferðamálið.

Eins og að framan segir, var það lagt fyrir nefndina, er hún var 
skipuð, að byggja á þvi, að ríkið starfrækti tvö strandferðaskip. Það er 
alkunnugt, að menn hafa krafíst þess, að strandferðaskip ríkissjóðs, sem nú er, 
kæmi sem oftast við á öllum þeim böfnum, sem skip annars koma nokkurn- 
tima á, og hefír verið mjög erfitt'að fullnægja þeim kröfum, svo að menn hafi 
talið viðunandi. E f fjölga ætti ferðum strandferðaskipsins svo, að það fari eina 
ferð umhverfis landið á hverjum hálfum mánuði, eða 26 ferðir á ári, yrði 
ókleift að láta það koma á allar þær hafnir, sem það kemur nú á. En þar 
sem nú er ákveðið, að strandferðaskipin verði tvö, er þessa heldur ekki lengur 
þörf. Hefir nefndin talið heppilegast, að annað skipið fari bálfsmánaðarferðir 
umhverfis landið, komi við á alls 25 höfnum, og sjeu landpóstaferðir miðaðar 
við ferðir þess, en að bitt skipið fari færri ferðir og komi við á öllum höfn- 
um, sem þörf þykir að láta það koma á. Yrði þá hið síðarnefnda skip aðallega 
notað til að fullnægja flutningaþörf hinna afskektari og slrjálbýlli landshluta, 
er að sjó liggja, en bitt skipið, sem væntanlega mundi verða núverandi strand- 
ferðaskip ríkissjóðs, Esja, yrði notað til reglulegra póstferða, jafnframt þvi sem 
það yrði notað til mannflutninga og vöruflutninga milli hinna stærri verslunar- 
staða i landinu.

Samkvæmt þvi, sem að framan segir, hefir nefndin ekki tekið neitt 
tillit til ferða hins nýja strandferðaskips við samning póstferðaáætlana sinna. 
Hið nýja skip á að vera með kælirúmi, og verða ferðir þess meðal annars 
sjálfsagt miðaðar við flutning á ýmsum afurðum landsmanna á markað. Það 
má því óefað búast við, að ferðir þess verði mun óreglulegri en ferðir Esju 
ættu að þurfa að vera, og er varla hægt að byggja aðrar póstferðir á þvi en 
eftir atvikum milli hafna þeirra, sem það fer um.

í  nefndinni var enginn, sem náin kynni hafði af útgerð skipa. Varð 
nefndin þvi að leita sjer sjerfróðrar aðstoðar um 'það, hve ört mætti ætla Esju



að ganga kringum landið. Hæfustu mennirnir til þess að veita þá aðstoð voru, 
að dómi nefndarinnar, framkvæmdarstjóri Eimskipafjelagsins og skipstjórinn á 
Esju, sem báðir eru alvanir siglingum bjer við land. Eigi varð náð tali af 
skipstjóranum, nema lauslega um jólaleylið. En eftir upplýsingum frá honum 
virtist nefndinni, að tiltækilegt mundi, að Esja færi 31 ferð á ári kringum 
landið með mjög skammri dvöl á hverri höfn. Bygði nefndin á svo hröðum 
ferðum i uppbafi starfs.

Framkvæmdarstjóri Eimskipafjelagsins var í útlöndum allan fyrri hlut- 
ann af starfstíma nefndarinnar, og gat nefndin því ekki leitað ráða hans fyr 
en i janúar. Bar bún málið undir hann á fundi jafnskjótt sem hún gat náð 
tali af honum, en hann taidi með öllu útilokað, að bægt væri að láta Esju fara 
31 ferð á ári, eða nálægt þvi. Þorði nefndin eigi annað en að ferðum væri 
fækkað, svo að örugt þætti, að unt væri að fullnægja áætluninni. Samdi þá 
framkvæmdarstjóri ferðaáætlun þá, sem fylgir nefndarálitinu, þar sera gert er 
ráð fyrir, að Esja fari 26 ferðir kringum landið.

Það skal tekið fram, að ef svo reynist, að Esja geti siglt mun hraðara 
en ferðaáætlunin gerir ráð fyrir, gæti komið til mála að fjölga ferðum hennar 
og þá jafnframt landpóstaferðunum í samræmi við það. Og efalaust er útgerð 
skipsins langhagkvæmast, að skipið sje sem stystan tima i hverri ferð. Far- 
þegar hafa meðfram fælst frá Esju vegna þess, hve lengi hún er á leiðinni, t. 
d. frá Akureyri til Reykjavikur, enda hefir á þeirri leið jafnan verið völ á 
greiðum ferðum með betri og fullkomnari skipum. Það verður að leggja alt 
kapp á, að viðstaðan sje sem styst á bverri höfn og skipið þurfi aldrei 
að fara sjer hægt, til þess að lenda ekki á undan áætlun, eins og oft hefir 
komið fyrir að undanförnu. Áætlun skipsins verður að vera allnaum, en þá að 
gera ráð fyrir lengri bið i Reykjavik milli ferða, ef veður seinka ekki göngu 
skipsins. Nefndinni er þó ljóst, að jafnvel þó að ferðum Esju yrði hraðað sem 
mest, mundi hún þó aldrei ná nema litlum farþegaflutningi frá þeim skipum, 
sem við hana keppa á langleiðum, svo sem frá Akureyri til Reykjavíkur, því 
óhjákvæmilegt er, að hún verði altaf lengur á leiðinni en skip, sem skemstu 
leið fara og engar tafir þurfa að hafa.

Nefndin athugaði gaumgæfilega, hvort heppilegra mundi, að skipin 
gengju stöðugt sömu leið, eða til skiftis frá Reykjavik austur um land eða 
vestur um. Enginn vafi er á því, að vegna póstflutnings er heppilegra, að skipin 
gangi altaf sömu leiðina. Þá yrði altaf jafnlangt milli þess, sem skipið kæmi 
á hvern stað, og póstgöngur gætu orðið reglubundnari. En vegna farþega og 
vöruflutnings er þetta fyrirkomulag ótækt. Varð það niðurstaða nefndarinnar 
að leggja til, að skipin færu á vixl austur og vestur um, þó að póstgöngur eftir 
skipakomur verði við það nokkuð óregiulegri. En þá er við það að athuga, að 
oft fá ýmsar hafnir póst með öðrum skipum en Esju, og virðist mega veita 
póststjórninni leyfi til þess að binda eigi landpóstaferðir upp um sveitirnar 
við Esjuferðir einar, heldur við þær 26 skipakomur á hvern stað, sem henni 
virðist hagkvæmast.



II. Landpóstar.

Sjálfsagt virðist, að notuð sjeu til póstflutninga hin hraðskreiðustu og 
ódýrustu tæki til þungavöruflutninga. Verður að haga sjer með flutning á pósti 
eins og hverri annari þungavöru, sem send er milli hinna ýmsu landshluta, ef 
póstflutningur á að verða ódýr. Senda póstinn með strandferðaskipum á hafn- 
irnar, dreifa honum þaðan með bifreiðum, það sem akbrautir ná, en siðan 
með hestapóstum þegar akvegir þrjóta.

Nefndin hefir samið yfirlit um það, hvernig hentast myndi að baga 
ferðum þessum. Eins og yfirlit þetta ber með sjer, eru allar póstferðir um 
Vestur-Skaftafellssýslu, Rangárvallasýslu og Árnessýslu miðaðar við tvo aðal- 
bifreiðarpósta, er gangi vikulega, meðan fært er bifreiðum, frá Reykjavík austur 
um Hellisheiði. Gangi annar þessi póstur í uppsveitir Árnessýslu, en hinn að 
Garðsauka. Að vetrinum til, þegar ekki er hægt að búast við, að vegir sjeu færir 
bifreiðum, leggur nefndin til, að póstur sje fluttur á hestum tvisvar í mánuði.

1 Borgarfjarðarhjeraði og á Snæfellsnesi sunnan fjalls hugsar nefndin 
sjer að miða póstferðir við komu Faxaflóabátsins að Akranesi og Borgarnesi 
einu sinni i viku, og bifreiðarferðir frá þessum stöðum þó aðeins aðrahverja 
viku á vetrum. .

Annarstaðar á landinu hugsar nefndin sjer, að pósturinn dreifist út frá 
hafnarstöðunum eftir komu Esju, og verði hann fluttur á bifreiðum eða flóa- 
bátum, þar sem auðið er, en annars á hestum.

Það gefur að skilja, að fyrir bifreiðar þær, sem póstinn flytja, verða 
tekjurnar af póstflutningi óverulegt aukaatriði. Það borgar sig hvergi á land- 
inu að senda bifreið, er flytji póst og ekkert annað. Aðaltekjur bifreiðanna í 
hverri ferð verða af öðrum flutningi eða farþegum. En samt eru likur til, að 
bifreiðar sækist eftir póstflutningi fyrir lágt gjald. Almenningur veit ætíð um 
ferðir póstbifreiðanna og að því á að mega treysta, að póstbifreiðunum stjórni 
ætíð vel hæfir menn. Nú er mikil samkepni um flutninga alstaðar þar, sem 
farið er að nota bifreiðar að nokku ráði. Má þess vegna vænta þess, að eig- 
endur bifreiða sækist eftir að fá handa þeim fastar áætlunarferðir með póst, 
því að þá eru ferðir þeirra betur auglýstar en unt væri á annan hátt. Nefnd- 
in hefir þess vegna þorað að áætla mjög lágt flutningsgjald póstsins með bif- 
reiðum. Á suðurláglendinu og í Borgarfirði hefir hún við föst tilboð að styðjast, 
sem hún býst við, að hlutaðeigendur standi við þegar til kæmi. í  Eyjafirði munu 
mjólkurbifreiðar, sem ganga daglega til Akureyrar, geta flutt póstinn fyrir mjög 
lítið gjald. Annarstaðar hefir nefndin orðið að byggja á kunnugleik sinum, 
eða þá ákveða sama gjald fyrir jafna vegalengd og tekið yrði þar, sem hún 
þekti best til.

Ganga má að þvi vísu, að suma vetur teppist bifreiðaferðir viða um 
land vegna snjóa. Hefir nefndin gert ráð fyrir, að svo kunni að fara og tekið 
tillit til þess í kostnaðaráætlun, að stundum myndi þurfa að flytja póst á hest- 
um á veturna á öllum leiðum.

Póstferðir eiga að verða ódýrari og koma að betri notum vegna þess,



að þrædd eru vegakerfi sveitanna og meira farið eftir bygðum en áður var. 
Leggur nefndin til, að lagðar verði niður fastar póstferðir yfir þessa fjallvegi:

1. Milli Svinadals og Skorradals. 17. Y fir Hrútafjarðarháls.
2. Yfir Holtavörðuheiði. 18. — Vatnsskarð. -
3. Um Bröttubrekku. 19. — Öxnadalsheiði.
4. Milli Staðarstaðar og Stykkishólms. 20. — Siglufjarðarskarð.
5. Y fir Fróðárheiði á Snæfellsnesi. 21. — Flateyjardalsheiði.
6. — Tröllatunguheiði.': 22. — Tunguheiði á Tjörnesi.
7. — Kollafjarðarheiði. 23. —  Axarfjarðarheiði.
8. — Pingmannaheiði. 24. — Brekknaheiði á Langanesi.
9. Milli Arnarfjarðar og Barðastrandar. 25. — Húsavikurheiði eystra.

10. — Arnarfjarðar og DýraQarðar. 26. — Breiðdalsheiði.
11. — Arnarfjarðar og Tálknafjarðar. 27. — Króardalsheiði.
12. — DýraQarðar og Önundarfjarðar. 28. Milli Norðfjarðar og Eskifjarðar.
13. — Önundarfjarðar og ísaljarðar. 29. — Stöðvarfjarðar og Breiðdals
14. — Súgandafjarðar og ísafjarðar. vikur.
15. Yfir Steingrímsfjarðarheiði. 30. — FáskrúðsQarðar og Reyðar'
16. — Bitruháls. fjarðar.

Um einstakar póstleiðir skal það tekið fram, sem hjer fer á eftir:
1. Garðsaukapóstur og Grimsnespóstur eru bifreiðarpóstar, sem gangi 

eins og nú er. ,
2. Sjálfsagt virðist að flytja brjefhirðinguna i Ölfusi frá Kotströnd að 

mjólkurbúinu, sem stofnað verður að Reykjum. Verða þaðan daglegar ferðir 
um alt Ölfus. Er þá og eðlilegt, að póstur i Selvog gangi þaðan.

3. Vegna skólans og nýs vegakerfis þykir nefndinni rjett, að endastöð 
pósts i Laugardal verði á Laugarvatni i stað Laugardalshóla.

4. Vegna iþróttaskólans og ferðamannastraums að Geysi þykir rjett, 
að póstur gangi að Haukadal, og sje þar brjefhirðing. Ástæða er til, að póstur 
gangi vikulega einnig að vetrinum, meðan bifreiðar ganga, á þessa tvo skóla- 
staði. En sökum þess, að ekki er bægt að treysta á bifreiðar á vetrum, verð- 
ur ekki hægt að setja vikulegar ferðir á áætlun þangað.

5. Nefndin leggur til, að póstafgreiðslan flytjist frá Hraungerði að Sel- 
fossi. Er nú sá staður að verða æ meiri miðstöð allra samgangna i Árnessýslu, 
og verður það enn frekar þegar þar kemur mjólkurbú i nánd. Gerir nefndin 
ráð fyrir, að öll heimili i Flóa láti mjólkurpósta taka póstinn á mjólkurbúinu 
bjá Selfossi, nema að póstur verði sendur með bifreiðum til Eyrarbakka og 
Stokkseyrar.

6. Þegar beinum og reglulegum áætlunarferðum bifreiða er haldið 
uppi milli Reykjavikur og Sandlækjar, er efalaust rjettast að afgreiða póst i 
Hreppa og á Skeið með bifreiðum þessum beint til Húsatófta og Sandlækjar, 
en annars verður að senda þangað póst frá Selfossi.

7. Pósturinn upp í Landssveit ætti einnig að vera afgreiddur beint frá 
Reykjavík, ef föstum ferðum verður haldið uppi milli Reykjavikur og Fells-



múla. En annars virðist rjettast, að pósturinn fylgi »Lands«-veginum, og er þá 
hentast, að hann gangi frá Þjótnnda.

8. Rjettast virðist, að Þykkvabæjarmenn fái póst eftir hinum góða vegi 
sfnum, frá Ægissiðu, og mundi oftast hægt að senda hann með bifreið.

9. Aðrir póstar i Rangárvallasýslu ætlast nefndin til, að gangi að mestu 
svo sem nú er.

10. Nefndin leggur til, að póstar mætist i Vik i Mýrdal. Er auðsjeð, 
að mjög verður það meiri þungi, sem póstur flytur til Víkur frá Garðsauka, 
beldur en fluttur verður frá Vík austur á Síðu, og verður þá hinn evstri póst- 
ur með færri besta. Oft mundi póstur liklega fluttur í bifreið frá Markarfljóti 
til Vikur, og ef til vill einnig yflr Mýrdalssand. Póstflutningur roinkar allur á 
þessari leið sökum þess, að gert er ráð fyrir, að Austur-Skaftafellssýsla fái póst 
sinn frá Djúpavogi.

11. Rjett virðist að láta aukapósta ganga í bin þjettu hverfi i Mýr- 
dalnum, Dyrhólahverfí og Reynishverfi.

12. Nefndinni virðist sjálfsagt, að aðalpóststöðin á Siðunni yrði i Kirkju- 
bæjarklaustri, svo sem var i fyrstu. Prestsbakki er úr alfaraleið, en Kirkjubæj- 
arklaustur i þjóðbraut. Par er loftskeytastöð og þingstaður og þar verður síma- 
stöð. Verður og langtum styttri leið aukapóstanna að ganga frá Kirkjubæjar- 
klaustri að Holti og niður i Landbrot heldur en áður var frá Prestsbakka.

13. Nefndin var í miklum vafa um, hversu haga skyldi póstferðum 
um Meðalland og Álftaver. Virðist það vera óhóflega dýrt að senda pósta nið- 
ur beggja megin Kúðafljóts, þegar fljótið er fært. En vera má, að fljótið verði 
stundum ófært með öllu. Pegar það kemur fyrir, verða póstar að ganga niður 
með fljótinu báðumegin. Sennilega verður heppilegt, að Hlíð verði viðkomu- 
staður í stað Ása, ef brýr koma á vötnin á »efri leið«, og að póstur gangi þá 
niður austan Kúðafljóts frá H lið og ofan i Meðalland og sje sendur þaðan 
út i Alftaverið. ■

14. Ætlast er til, að endastöð þessarar póstlinu, sem bundin er við 
bifreiðaferðir frá Reykjavik til Garðsauka, sje á Kálfafelli í Fljótshverfi. Verði 
póstur fluttur þangað frá Kirkjubæjarklaustri eftir komu pósts úr Vík. Það 
skal tekið fram, að nefndinni þótti rjettmætt, að Suðurlandsundirlendið fengi 
nokkuð betra póstsamband en aðrir landshlutar yfir sumarið, sökum þess 
að það nýtur ekki strandferða. Má ætla, að áður en langt um líður verði flest- 
ar póstferðir farnar á bifreiðum á sumrin, jafnvel einnig i Skaftafellssýslu, og 
koma þá hinar föstu áætlunarferðir póstbifreiða vikulega í stað strandferða 
annara landshluta.

15. Ætlast er til, að póstur gangi 13 sinnum á ári yfir Skeiðarár- 
sand frá Kálfafelli til Öræfa, til þess að ekki verði algerlega slitið beint póst- 
samband milli Skaftafellssýslnanna. En aðalpósl sinn fá Öræfingar að austan 
og helmingi oftar.

16. Ekki virðist ástæða til að breyta póstferðum um Kjalarnesþing frá 
því, sem nú er. Hefir póstferðum verið breytt þar nýlega samkvæmt kröf- 
um tímans.

17. Póstferðir um hjeruðin norðan Faxaflóa eru miðaðar við vikulegar



ferðir Faxaflóabátsins til Akraness og Borgarness. Það er eðlilegast, að ferðir 
þessar sjeu að jafnaði fast ákveðnar sömu vikudaga. Pó getur orðið litilfjör- 
leg óregla á ferðum bátsins vegna ferða, er hann fer til Breiðafjarðar, sem 
nauðsyn er á, að farnar sjeu, þegar ferðir Esju verða óhentugastar fyrir póst- 
ferðir um Vesturland. Annars er ætlast til, að vikulegar ferðir verði um öll 
þessi hjeruð alt sumarið, og sje farið á bifreiðum svo vítt sem vegir ná. Ætti 
póstur að vera afgreiddur i Reykjavik á allar bifreiðastöðvarnar í Borgar- 
fjarðarhjeraði, svo að bifreiðarpóstar geti farið þegar eftir komu skipsins í 
Borgarnes með póstvörur og farþega upp i sveitir og komið aftur áður en 
skipið fer til baka til Reykjavikur. Petta er mjög mikilsvert hagræði öllura, 
sem koma frá skipi og til skips og fá vörur eða senda með skipinu. Verður 
póstflutningur ódýrastur, ef bifreiðar ganga á þennan hátt. Er slíkt fyrirkomu- 
lag tiltækilegt, vegna þess að skip þurfa að sæta flóði á höfnina og fara sjaldn- 
ast á sama flæðinn inn og út. En fullkomin nauðsyn er, að póstur komi af- 
greiddur frá Reykjavík, svo að eigi þurfi annað en að snara pokunum, sem 
með skipinu koma, óopnuðum á bílana. Svo er snjóljett í Borgarfirði, að eigi 
telja hjeraðsmenn, að bifreiðar þurfi að stöðvast þar á vetrum vegna snjó- 
þyngsla. Hefir nefndin miðað nokkuð við þetta og leggur til, að póstferðum 
sje mjög breytt þar, og gangi póstar svo sem vegir liggja og breytist svo eftir 
þvi, sem vegakerfinu þar miðar áfram.

18. Póstferðir um Hnappadalssýslu og Snæfellsnessýslu sunnan- og 
vestanverða taldi nefndin rjett að miða við Borgarnes. Sveitir þessar eru hafn- 
lausar, svo talið er ógerlegt að fastbinda komu strandferðaskips á nokkra 
staði þar. Miðar vegi hratt áfram vestur Hnappadalssýslu, en þegar kemur i 
Staðarsveit, er sjálfgerður bifreiðavegur, sem lítt festir snjó á. Parf aðeins að 
brúa nokkra ósa á Öldubrygg. Kringum Jökul alt að Sandi er mjög snjóljett. 
Par er alstaðar hraun, sem vatn sigur niður i, og mundi ruddur bílvegur ekki 
blotna til muna og sjaldan verða ófær sökum snjóa. Má víst segja, að hvergi 
á landinu liggi betur við að leggja ódýra bifreiðavegi. Tillaga nefndarinnar er, 
að póstur verði fluttur frá Borgaruesi með bifreiðum svo langt vfestur, sem 
vegur nær á hverjum tíma, og mæti hann þá hestpósti frá ólafsvik. Hyggur 
nefndin, að svo brýn þörf sje á akvegi hjer, að likur sjeu til, að landið og 
sýslan verði búin að leggja bifreiðaveg að Staðarstað 1930. Annars er sann- 
gjarnt, að sveitir þessar fái 26 póstferðir og að auki 8—10 ferðir með Faxa- 
flóabátnum, og sje jafnan afgreiddur póstur með skipinu á alla viðkomustaði.

19. Póstur frá ólafsvík og Stykkishólmi gangi að Kvíabryggju, og verður 
Fróðársveitarpóstur að miða ferðir sínar við það, að hann hitti þar jafnan 
Grundarfjarðarpóst. Verður sambandi innan sýslu á þann veg haldið uppi um 
sveitirnar kringum alt Snæfellsnes, og mega þá allar póstleiðir leggjast niður 
þvert yfir fjallgarðinn, nema 5 ferðir yfir Kerlingarskarð, til að flytja póst frá 
Reykjavík um Borgarnes til Stykkishólms, þá er vantar Suðurlandsferð á milli 
Esjuferða. Nefndin álítur, að ekki komi tfl mála að treysta á bifreiðaferðir 
með póst annarsstaðar en þar, sem lagðir eru upphlaðnir og vel malbornir 
akvegir, og mundi ófært um Kerlingarskarð fyrir bifreiðar oft og tiðum sumar



og vetnr. Því gerir nefndin ekki ráð fyrir fðstum landpóstferðum milli Stykkis- 
hóims og Borgarness.

20. Svo skamt liður á milli ferða Esju að norðan og norður aftur, að 
hentugra virðist að miða póstgöngur út frá Stykkishólmi aðeins við Esju- 
ferðir norður um land, 8 Faxaflóabátsferðir mitt á milli Esjuferða og þá ferðir 
yfir Kerlingarskarð. En best hefði verið, að ferðum Faxaflóabátsins til 
Breiðafjarðar fjölgaði upp i 13 og yrðu altaf mitt á milli Esjuferða norð- 
ur um land.

21. Póststöð fyrir Skógarströnd sýnist best sett á Dröngum. Þangað fá 
bændur flutning sinn á mótorbáti, þangað eiga Eyjamenn ljettasta sókn og 
þar er þingstaður. En nú er símastöð á Breiðabólsstað, en eigi á Dröngum. 
Sýnist nefndinni rjett, að simastöð yrði sett á Dröngum og flytjist þá pósturinn 
þangað frá Breiðabólsstað.

22. Nefndin varði miklum tima i að rannsaka og yfirvega, hversu 
hagkvæmast væri að koma pósti um Dalasýslu. Þvi er varlega treystandi, að 
póstur verði fluttur á sjó frá Stykkishólmi á vetrum, vegna ísalaga um 
Hvammsfjörð og Gilsfjörð. Atvinnumálaráðherra benti nefndinni á það, að 
ódýrast mundi verða að koma vegakerfi sýslunnar í samband við góða 
og örugga höfn með þvi móti að leggja bifreiðaveg um Laxárdalsheiði og 
Laxárdal frá Borðeyri að Búðardal, og myndi sú vegabót einna fyrst verða 
framkvæmd. Siðar mundi koma vegur yfir Rauðamelsheiði eða Bröttubrekku, 
er setti sýsluna í samband við Borgarnes. Sýnist því nefndinni rjettast, að 
póstur yrði fyrst um sinn fluttur frá Borðeyri að Búðardal og þaðan um 
sveitir þær, er þangað sækja verslun. Aftur á móti hugði nefndin, að öðrum 
sveitum sýslunnar hentaði best að fá póst frá Stykkishólmi um Dagverðarnes. 
Er verslun þeirra að nokkru eða öllu leyti buúdin við Stykkishólm. Verður 
og með Fellsstrandarpósti fult samhengi í öllu póstkerfi sýslunnar. Verði eigi 
hægt að flytja póst frá Stykkishólmi að Dagverðarnesi sökum isalaga, ætlast 
nefndin til, að póstur gangi frá Stykkishólmi um Skógarströnd til Búðardals 
og dreifist út þaðan.

23. Póstar eftir endilangri Barðastrandarsýslu væru afardýrir, ef þeir 
ættu að ganga 26 ferðir á ári. Nefndin leggur til, að allur póstur í vesturbluta 
sýslunnar sje settur á land i Bildudal fyrir umhverfi Arnarfjarðar og á Pat- 
reksfirði fyrir umhverfi Patreksfjarðar, Tálknafjörð, Bsjrðaströnd og Rauðasand. 
Jafntramt gangi póstur frá Stykkishólmi um Breiðafjarðareyjar að Brjánslæk 
og þaðan að Skálmarnesmúla. Frá Skálmarnesmúla gangi póstur austur að 
Króksfjarðarnesi og mæti þar pósti frá Borðeyri. Allur póstur frá Reykjavík i 
austurhluta sýslunnar sje þvi settur á land á Borðeyri. Allur póstur frá 
Reykjavík á Barðaströndina sje sendur um Stykkishólm með bát til Brjáns- 
lækjar, en i umhverfi Patreksfjarðar á Patreksfjörð. Það vinst við þessa breyt- 
ingu, að hvergi þarf að flytja þungapóst um fjallvegi og ófærur og að ekki 
þarf að senda póst um Þingmannaheiði, og er þó hvergi rofið beint póstsam- 
band milli sveita sýslunnar.

24. Póstar eiga eftir tillögum nefndarinnar að ganga að raestu eins og 
áður var um Arnarfjörð, Dýraljörð og Önundarfjörð, nema ferðir eru fleiri og



fjallpóstar allir Iagðir niður. Virðist það ekki munu saka, þar sem skip gangai 
svo ört milli hafnanna. !

25. Djúpbátnum er ætlað að ganga svo ört sem þörf þykir og tím ij
leyfir um alla þá staði, sem nefndir eru á póstáætlun við ísafjarðardjúp, Jökul- s
firði og Súgandafjörð. Rjettast virðist, að áætlun hans sje samin af hlutaðeig- i 
andi hjeraðsstjórnum og útgerðarmönnum bátsins, og staðfest af atvinnumála- j  

ráðuneytinu. Nefndin telur rjett að losa bátinn við ferðir til allra hafna sunnan j 
við Súgandafjörð, vegna aukinna strandferða rikissjóðsskipanna þangað, e n !
hann komi þá oftar á þá staði, sem nefndir eru á póstáætlun i kringum
Djúpið, er Esja sneiðir framhjá. :

- 26. Póstleiðir um Strandasýslu verða að mestu hinar sömu og n ú ,;
nema hvað bætt er við nokkrum aukapóstum. Pó þykir óþarft, að póstur gangi j 
yfir Bitruháls, þar sem póstsambandi milli hinna syðri og nyrðri hreppa sýsl- : 
unnar er haldið uppi af strandferðaskipi sömu daga og póstar ganga. Pað í 
skal tekið fram, að óþarfi virðist, að póstarnir bíði i marga daga á leiðarenda, í 
eða fari tvær ferðir, aðra til að sækja póst en hina til að fiytja póst, eins og > 
pósturinn frá Hólmavik að Árnesi hefir tjáð nefndinni, að hann hafi orðið að 
gera að undanförnu.

27. E f póstur er sendur með bifreið frá Borgarnesi yfir Holtavörðu- > 
heiði til Ðorðeyrar, virðist rjettast, að póstur sá sje skilinn eftir á Gilsstöðum ! 
og fluttur þaðan á bát að Borðeyri, sem ætið mun mjög auðvelt á þeim tíma 
árs, þegar fært er bifreiðum um Holtavörðuheiði.

28. Aðalpóstur um Miðfjörð og Miðfjarðardali er ætlast til, að sje hring- 
póstur, riðandi fyrst um sinn, en þegar vegir lengjast, má væntanlega ætla, að : 
fastar bifreiðarferðir hefjist suður f dalina. j

29. Sje sendur bifreiðarpóstur frá Borgarnesi um Holtavörðuheiði til 
Hvammstanga, virðist rjettast að skilja hann eftir á Melstað og senda hann 
þaðan til Hvaramstanga.

30. Ferðir eru alltiðar með bifreiðum á sumrum milli Hvammstanga : 
og Blönduóss, og mundi rjett að styrkja fastar póstbifreiðarferðir þar á miili 
meðan vegir eru færir.

31. Þegar bifreiðarvegur er kominn alla leið út f Vesturhóp frá Hvamms- 
tanga, er rjett, að póstur sje sendur beint þangað með bifreiðum, en eigi um 
Lækjamót.

32. Póstur f Vatnsdal sje afgreiddur beint frá Blönduósi þegar áreiðan- 
legar bifreiðarferðir falla þaðan alla leið að Ási. Eðlilegra virðist, að póststöð 
og símastöð fylgist að og sje á Hnausum, nema ný simastöð komi á Sveins- 
stöðum.

33. Búist er við föstum áætlunarferðum með bifreiðum frá Blönduósi 
að Æsustöðum og Stóradal og siðan hestpóstum út frá þessum póstlinum. 1 
Blöndudal austanverðan verður póstur ekki fluttur, þegar Svartá er ófær hjá 
Æsustöðum.

34. Sjálfsagt virðist að láta póst ganga eftir Laxárdal endilöngum, með 
bæjum frá Höskuldsstöðum að Ketilsstöðum, en eigi um þvera bygðina frá 
Holtastöðum, svo sem nú er.



35. Auðsætt virðist, að nóg muni flutningsmagn um Skagafjarðarhjerað 
til þess að föstum bifreiðarferðum verði haldið uppi frá Sauðárkróki eftir þjóð- 
vegi um Reykjarhól yfir nýju brúna á Hjeraðsvötnum að Miklabæ, og ætti 
póstflutningur þangað lítið að kosta. En illfært mun talið með bifreið heim 
að Viðimýri. Má því vel vera, að hentara væri að hafa beldur brjefhirðingu í 
Húsey i stað Víðimýrar, og ætti það að athugast nánar, ef til kemur. Heppi- 
legast væri brjefhirðing ásamt simastöð sett hjá Reykjarhóli á vegamótum, ef 
reist yrði þar nýbýli, svo sem komið hefir til orða.

36. Þegar strandferðum fjölgar, virðist óþarft að Eyjafjarðarbáturinn 
haldi uppi strandferðum austur til Þórshafnar, Raufarhafnar, Kópaskers og 
Fjallabaínar. En aftur á móti ætti bátur sá að halda uppi mjög tíðum ferðum 
um Eyjafjörð. Væri heppilegt, að báturinn færi aðra ferðina um Grímsey, 
Flatey og Húsavik trá Siglufirði, en hina um hafnarstaðina við Skagafjörð 
austanverðan til Sauðárkróks. Væri æskilegt, að hver staður við Eyjafjörð fengi 
eina viðkomu á viku, en aðrir staðir á ferðaáætlun bátsins ekki færri við- 
komur en tvær á mánuði. Sjerstaklega mundi austurströnd Skagafjarðar hafa 
mikil not af góðu sambandi við Siglufjörð. Hefir Siglufjörður mikla þörf fyrir 
landbúnaðarafurðir, en á hinn bóginn gott fyrir Skagfirðinga að geta sem oft- 
ast sent vörur með bátnum á Siglufjarðarmarkaðinn.

37. Sá hluti hjeraðanna kringum Eyjafjörð, sem ekki fær póst með 
póstbátnum, fær að mestu leyti póst sinn með mjólkurbifreiðum frá Akureyri, 
og auðvitað miklu oftar en ferðaáætlun landpóstanna sýnir. Eru þá ekki nema 
fáir póstar og mjög stuttar vegalengdir, sem póstur verður ekki fluttur á bif- 
reiðum og bátum. Munu þær vegalengdir og styttast árlega.

38. Fnjóskadalur hefir öll sín viðskiftasambönd við Eyjafjörð, og áleit 
nefndin þvi rjelt að láta sveitina fá póst frá Akureyri. Skógar eru þingstaður 
hreppsins og skólastaður og fast hjá Fnjóskárbrúnni. Taldi nefndin þvi rjett, 
að póstur dreifðist þaðan um dalinn. Hinsvegar er mikilsvert að slíta eigi 
sambandi milli Akureyrar og Húsavikur. Er þvi Fnjóskadalspósti ætlað að 
ganga alla leið austur að Skjálfandafljóti og mæta þar pósti, er gengur frá 
Einarsstöðum fram Bárðardal og að Einarsstöðum aftur.

39. Nefndin ætlast ekki til, að póstur gangi út yflr Flateyjardalsheiði, 
en telur Flateyingum best henta auknar samgöngur á sjó, sbr. ath. 36.

40. Gert er ráð fyrir stöðugum bifreiðaferðum frá Húsavik suður að 
Breiðumýri. Hyggur nefndin, að heppilegast væri að bjóða út styrk til fastra 
áætlanaferða, er farnar væru einu sinni i viku þessa leið. Má þá ætla, að nógur 
flutningur mundi fást, er almenningur vissi af ferðinni fyrirfram, og sá bif- 
reiðareigandi yrði betur settur en aðrir í samkepni, er póstinn hefði, þótt 
styrkurinn yrði lágur. Semja þyrfti og við einhvern — helst sama mann og 
hefði bifreiðarpóstferðirnar — að flytja póst á sleða, ef ófært verður bifreiðum, 
og mundi þá væntanlega fást meiri flutningur á sleðann en pósturinn. Nauð- 
synlegt virðist að hafa læstan póstkassa á vegunum hjá Fjalli, Garði og Laxa- 
mýri. Tæki bifreiðin þar póst og skilaði, en færi ekki heim á bæina.

41. Pósturinn um Bárðardal yrði oft bifreiðarpóstur og færi þá austan
fljótsins. En rjett er, að póstur sje ferjaður yflr fljótið frá Arndisarstöðum



að Hvarfi, Sandvik og Stóruvöllum. Þegar póstur fer ríðandi og fljótið er 
fært, virðist rjett, að hann fari út vestan fljótsins. Póstur þessi þarf að sam- 
mælast í sima við póstinn frá Akureyri, svo að þeir hittist jafnan í Holtakoti 
eða við Goðafoss, ef þar kæmi býli, sem talið er liklegt að geti orðið á næstunni.

42. Pósturinn um Köldukinn gangi út frá Holtakoti eða Goðafossi, 
þegar þar væri komið býli, eftir komu Bárðardalspósts og Fnjóskadalspósts 
þangað. Nauðsynlegt er, að póstur þessi hraði ferð sinni og verði þegar unt 
er kominn með brjef í veg fyrir Bárðardalspóst til Einarsstaða. Ætti það ætíð 
að verða, þegar Bárðardalspóstur er ekki bifreiðarpóstur. En sje Fljótsheiði: 
fær bifreiðum, mundu sennilega fást nógar ferðir með Kinnarpóst í Einarsstaði.i 

/Þegar brú væri komin á Skjálfandafljót norðan við Kinnarfell, ætti bifreiðar-i 
póstur að ganga þá leið beint frá Húsavik um Köldukinn. En meðan fljótiðj 
er óbrúað, virðist ekki byggilegt að leggja póstleið þannig. j

43. Pósturinn til Mývatnssveitar gangi þegar eftir komu Bárðdælapósts, j  

til þess að brjef og blöð sjeu komin úr báðum áttum. Verði önnurhver á-j 
ætlunarferð bifreiðanna til Einarsstaða, sem um getur i ath. 42, farin þegarj 
eftir komu Esju til Húsavikur, en hin viku siðar, og mundu þá vera komin 
brjef úr öllum sveitunum til Einarsstaða eða annara póststaða við akbrautina.;

44. Nefndin vill benda á það, að eðlilegt væri, að þjóðvegur lægi með < 
ströndinni á Tjörnesi, en ekki yfir Tunguheiði. Mun vegurinn kringum nesið! 
varla verða dýrari í lagningu, en langtum lengur nothæfur, jafnvel oftast fær 
bifreiðum allan veturinn. Gerir og nefndin ráð fyrir, að póstur gangi kringum 
nesið og bitti Kópaskerspóst á Fjöllum. Verða póstar þessir að sammælast i 
svo i sima, að hvorugur þurfi að biða hins. Mjög mikið hagræði verður það j 
almenningi, þegar bifreiðarvegur kæmi kringum Tjörnes, svo að bifreiðar 
mættust á Fjöllum.

45. Póstkerfið um Norður-Þingeyjarsýslu virðist svo einfalt, að varla 
þurfi skýringar við.

46. Nefndin var í miklum vafa um það, hvort hentara mundi Skeggja- 
staðahreppi að fá póst frá Þórshöfn eða Vopnafirði. Virtist eðlilegra að halda 
póstsambandi innan sýslu. En þessu má breyta til eftir óskum hreppsbúa. 
Virðist það ekki skifta miklu, þvi að Esja gengur ætið um likt leyti og póstur 
milli Þórshafnar og Vopnafjarðar.

47. Ekki sá nefndin fært að fella niður beint póstsamband milli Vopna- 
fjarðar og Hjeraðs, þólt þar sje um illan fjallveg að ræða, sem er Hellisheiði. 
En ekki er til ætlast, að annar póstur en sendibrjef sje sendur um heiðina, 
heldur fari allur þungapóstur með strandferðaskipum milji Reyðarljarðar og 
Vopnafjarðar. Nefndin taldi rjettara, að póstur þessi geugi frá Vopnafirði að 
Fossvöllum, vegna þess, að með þvi móti kemst hann i veg fyrir Jökuldals- 
póst í bakaleið hans til Egilsstaða.

48 Eðlilegra yirðist, að Möðrudalur og aðrir bæir á Jökuldalsheiði fái 
póstsamband frá Skjöldólfsstöðum en Grimsstöðum, þar sem með þvi fá þessir 
bæir póstsamband innan hrepps og sýslu. Hjer er aðeins um lausríðandi póst 
að ræða að sumarlagi og gangandi mann á vetrum, og kemur því varla að 
sök, þótt Möðrudalsbeiði sje oft snjóþung.



49. Gert er ráð fyrir því, samkvæmt samtali, er vegamálastjóri átti við 
nefndina, að Hróarstunguvegur veið i framlengdur að Fossvöllum 1930. Eftir 
þann tima ætti að vera hægt að nota bifreiðar fyrir póst að sumarlagi frá 
Egilsstöðum að Fossvöllum. Gæti Jökuldalspóstur þá gengið frá Fossvöllum 
þá mánuði sumarsins, sem vegurinn er fær bifreiðum.

50. Póstur, sem gengur frá Egilsstöðum að Arnaldsstöðum i Skriðdal, 
verður hifreiðarpóstur að sumarlagi meðan Fagradalsbrautin er akfær.

51. Reyðarfjarðarpósti er ætlað að fara með bifreið 11 ferðir frá Egils- 
stöðum til Reyðarfjarðar og til baka. Vegna snjóþyngsla á Fagradal taldi 
nefndin ekki gerlegt að áætla fleiri bifreiðarpóstferðir árlega. Er ætlast til, að 
allur þungapóstflutningur fari frá Reyðarflrði til Hjeraðs vegna brautarinnar, 
en aðeins brjefapóstur frá Seyðisfírði að Egilsstöðum.

52. Nefndin var i vafa um það, hvort Borgarfjarðarpóstur ætti að fara 
frá Seyðisfirði um Loðmundarfjörð eða frá Reyðarfirði um Egilsstaði. En 
vegna þess, að illir eru ljallvegir milli Seyðisfjarðar og Borgarfjarðar, rjeð 
nefndin af að láta Borgarfjarðarpóst ganga frá Egilsstöðum, niður Hjerað um 
Njarðvik til Borgarfjarðar. Styðst þessi ganga póstsins einnig við þá hugsun, 
að braut komi bráðlega niður Hjerað í Unaós, og má þegar hafa hennar not 
íyrir póst á sumrin að Eiðum.

53. Þar sem póstskipið á að koma við í öllum ferðum sínum á Norð- 
firði, Eskifirði, Reyðarfirði og Fáskrúðsfirði, virðist engin þörf landpósta milli 
þessara fjarða.

54. Vegna útgerðar á Vattarnesi er nauðsynlegt að láta póst ganga
þangað.

Eigi virðist nefndinni tiltækilegt að byggja á viðkomu strandferðaskips 
á Hornafirði. Er þá greiðasta og ódýrasta leið til póstflutnings um Austur- 
Skaftafellssýslu, að póstur sje settur á land á Djúpavogi og fluttur þaðan á 
hestum til Hornafjarðar. A f þvi leiðir, að það verður að halda Lónsheiði sem 
póstleið, þótt oft sje mjög ill yfirferðar.

Nefndinni virðist heppilegt, að póstar mætist jafnan i Höfn i Horna- 
firði. Verður Öræfapósturinn að sammælast við póstinn frá Djúpavogi i sima. 
Með þessari breytingu vinst það, að enginn póstur verður að óþörfu fluttur 
yfir hina illfæru sanda og jökuiár beggja megin Öræfanna, en þó fá Öræfingar 
betra póstsamband en nú er. E r talið rjett, að menn úr öræfum annist 
þessar ferðir.

Póstskipið mun oft geta skilað pósti á Hornafjörð án mikillar tafar. 
Væri þvi rjett, að Hornafjarðar- og Öræfapóstur úr Reykjavik væri jafnan 
merktur sjerstaklega, svo hægt væri að setja hann upp í Hornafirði, þegar 
tækifæri er til þess.

III. Bifreiðarferðir og flugferðir m illi landsfjórðunga.

Siðastliðið sumar voru farnar nokkrar bifreiðarferðir um Holtavörðu- 
heiði úr Borgarnesi að Blönduósi og örfáar til Akureyrar. Sumarið var óvenju



þurviðrasaml. Eins og vegirnir eru enn, yrðu þessar ferðir ómögulegar í vot- 
viðrum. Nefndin hefir þvi ekki getað miðað póstferðir við bifreiðarferðir á| 
illum vegum. Síðastliðið sumar var önnur sú nýlunda í samgöngum, að flug- 
vjel fór nokkrar ferðir frá Reykjavík og út um Iand. Dr. Alexander Jóhann- 
esson og Walter flugmaður komu á einn fund nefndarinnar. Kváðust þeir 
mundu bjóða stjórninni stórum auknar flugferðir á næstu árum, og flytja póst 
um landið á sumrum, einkuin til Austfjarða, Akureyrar, ísafjarðar, Stykkis-; 
hólms og Vestmannaeyja, íyrir sama gjald og skipin, gegn riflegúm ríkis- 
sjóðsstyrk. ' . ;

Hvorki mun hægt að nota bifreið um fjallvegu nje flugvjelar til póst-! 
flutninga nema um hásumarið, þegar skipagöngur eru örastar. En þessi farar- 
tæki ættu að koma pósti á miklu skemri tíma milli Reykjavikur og nokkurra 
staða úti um land yfir sumartimann. Verða það endurbættar póstgöngur fyrir 
mikinn hluta þjóðarinnar. Það virðist alveg sjálfsagt, að póststjórnin noti ; 
þessar hröðu ferðir eins og unt er, og noti yfirleitt á hverjum tima þau tæ k i,! 
sem best og ódýrust eru til póstflutnings.

IV. Kostnaðaráœtlun landpósta.

Eins og sjá má af póstferðaáætlunum á fylgiskjali nr. 2, fara margir j 
landpóstarnir nokkuð aðrar leiðir heldur en póstar fara nú. Sumir póstarnir j 
fara skemra, aðrir lengra, en margir alt aðra vegi. E f Ijóst átti að verða, hve 
mikið hið nýja fyrirkomulag póstmálanna myndi kosta, varð að gera nýja 
kostnaðaráætlun yfir borgun til allra póstferða á landi. Víðast hvar þar sem i 
ætlast er til, að póstar fari sömu leiðir og nú, lætur nefndin þá borgun standa 
á áætlun, sem nú er greidd. Þá eru og nokkrir aðalpóstar hjer i grend við ; 
Reykjavik, þar sem nefndinni bárust yfirlýsingar frá áreiðanlegum mönnum 
um, að þeir mundu vilja taka að sjer póstferðirnar bæði sumar og vetur fyrir 
ákveðið ársgjáld, og hefir nefndin bygt áætlun sina á þvi. Nefndin leitaði sjer 
upplýsinga um vegalengdir hinna nýju póstleiða hjá vegamálastjóra og lands- 
simastjóra, en þar sem þeir ekki gátu gefið upplýsingar, mældi nefndin vega- 
Iengdir ettir uppdiáttum herforingjaráðsins, þar sem þeir ná til. En auk þess 
hafði hún fyrir sjer aðra uppdrætti af landinu, sem til eru. Eftir að nefndin 
hafði gert sjer grein fyrir, hve langan tima hver póstferð tekur og hve mikinn 
þunga hver póstur megi hafa að flytja, hefir hún ætlað hverjum pósti það kaup 
á dag, sem að hennar áliti mundi þykja riflegt í hverju bygðarlagi fyrir menn 
og hesta.

V. Brjefhirðingar og þóknun til brjefhirðingamanna.

Nefndin leggur til, að brjefhirðingar sjeu flestar þær sömu og nú eru. 
Þó hefir néfndin lagt til, að nokkrar brjefhirðingar verði lagðar niður og aðr- 
ar teknar upp i þeirra stað, sem betur eru í samræmi við hið nýja póstkerfi, 
eða betur i sveit settar.



Þá endurskoðaði nefndin borgun þá, sem brjefhirðingamenn hafa fengið 
að undanförnu, og bar saman borguuina við störfin, eftir skýrslum frá aðalpóst- 
meistara. Virðist vera bið mesta ósamræmi milli borgunar viða um land og i 
litlu blutfalli við störfin. Ástæðan til þessa ósamræmis er sú, að oft hefir 
orðið að sæta þeim kostum, sem menn hafa sett um það að taka að 
sjer brjefhirðingu, af því að ekki hefir verið i annað hús að venda, og þvi 
orðið að sætta sig við að taka þvi eina boði, sem um var að ræða. Nefndin 
áleit, að jafna bæri þóknun brjefhirðingamanna svo, að lík þóknun fylgdi al- 
staðar líku starfi, og gerði nefndin það á þann hátt, að bæta ýmist upp þókn- 
unina eða lækka, svo að fengist meðaltalsþóknun á hverja brjefhirðingu af 
svipaðri stærð. Skifti nefndin brjefhirðingum i flokka eftir stærð og miðaði 
við, að flokkur hinna smærri brjefbirðinga befði átt að hafa eftir gönilu regl- 
unum meðaltalsþóknun sem hjer segir: 30 kr., 40 kr., 60 kr., 100 kr. o. s. 
frv. Kom þá i ljós, að brjefhirðingalaun yrðu í heild sinni lægri en áður var. 
Taldi nefndin rjett, að þóknun til brjefhirðingamanna færi fremur hækkandi 
en lækkandi, og hækkaði flokkana svo að þeir yrðu: 35 kr., 45 kr., 70 kr. 
115 kr. o. s. frv. Nokkrar brjefhirðingar hafa lækkað óvenju mikið, t. d. 
Svignaskarð úr 400 kr. i 45 kr., Víkingavatn úr 500 kr. i 70 kr.t vegna breyttra 
póstgangna. En þó nefndin þannig hafi áætlað ákveðin laun handa hverjum 
brjethirðingamanni, er ekki þar með sagt, að þetta verði svo i reyndinni, þvi 
búast má við ýmsum óbilgjörnum kröfum, þar sem ekki er völ á samkepni 
um störfin og þvi ekki i annað hús að venda fyrir póststjórnina.

Þá leggur nefndin til, að þessar póstafgreiðslur skuli lagðar niður:
1. Grenjaðarstaður,
2. Hraungerði,
3. Prestsbakki,
4. Staður i Hrútafirði og
5. Víðimýri.

1 stað Hraungerðis og Prestsbakka ætlast nefndin aftur til, að póstaf- 
greiðslur verði settar á Selfossi og Kirkjubæjarklaustri. Það er nokkuð örðugt 
að gera glögga skilgreining á þvi, hvar sje þörf brjefhirðinga og hvar póstaf- 
greiðslu. Aðalreglan fyrir nefndinni er sú, að póstafgreiðslur sjeu settar þar, 
sem póstur kemur sjóleið frá Reykjavík eða útlöndum, og dreifisl siðan út 
um næstu bygðir. Svo er um alla hafnarstaði, sem eru og hafa verið póstaf- 
greiðslur, og sama er um póstafgreiðslur á aðalpóstleiðum austur um sveitir 
frá Reykjavík. Póstafgreiðslurnar i Hraungerði og á Prestsbakka eiga aðeins 
að flytjast til á hentugri staði. Pá fanst nefndinni sjálfsagt að hafa póstaf- 
greiðslu á Einarsstöðum i Þingeyjarsýslu, þvi þaðan kvislast póstur út um 
fjóra hreppa, og þar verður oft endastöð bifreiðapósta, þangað verður sent 
mjög mikið af bögglum og ábyrgðarsendingum, er eigendur munu vitja þangað. 
Hið sama gildir um póstafgreiðsluna á Egilsstöðum á Hjeraði.

Þá skal gerð grein fyrir, hvers vegna nefndin álitur, að leggja beri niður 
framangreindar flmm póstafgreiðslur. Póstafgreiðslan i Hraungerði er lögð 
niður og í hennar stað sett póstafgreiðsla á Selfossi, sem nú er eflaust mið- 
depill allra samgangna i Árnessýslu. Póstafgreiðslan á Grenjaðarstað er nú



flutt að Einarsstöðum samkvæmt margendurteknum óskum hjeraðsbúa, og er 
því nú þegar lögð niður. Póstafgreiðslan á Prestsbakka er ætlast til, að verði 
flutt til Kirkjubæjarkiausturs, vegna þess, að Prestsbakki er úr alfaravegi og 
við þann krók lengjast þrjár póstleiðir. Póstafgreiðslurnar á Stað og Viðimýri 
missa alveg þýðingu sína, þegar langferðapós,tar hætta að ganga. í

VI. Flóabátar. \

Póstferðaáætlun nefndarinnar er bygð á göugu fjögurra flóabáta, er nú 
ganga. Gerir nefndin ráð fyrir, að Faxaflóabáturinn gangi eins og nú er og 
þurfi ekki hækkaðan styrk. Báturinn, sem gengur frá Stykkishólmi norður um 
eyjar og Barðaströnd, ætti að fara fleiri ferðir og hafa nokkru fleiri viðkomu- 
staði en nú eru, og má búast við eitthvað hækkuðum styrk til hans þess 
vegna. E f Breiðflrðingar óska frekar eftir þvi, ætti báturinn að ganga frá Fiat- 
ey til Stykkishólms og þaðan til Barðastrandar. Nefndin leggur til, að Djúp- ; 
báturinn leggi niður ferðir til Önundarljarðar og annara fjarða þar fyrir sunn- 
an, vegna þess að ekki sýnist þörf á þeim þegar strandferðum fjölgar. En að i 
sama skapi ætti ferðum að fjölga til Suðureyrar og allra viðkomustaða við j 
Isafjarðardjúp og Jökulfirði. Telur nefndin ólíklegt, að styrkur þurfi að hækka j 
til muna við þessa breytingu.

Nefndin leggur til, að Eyjafjarðarbáturinn felli framvegis niðurafáætl- 
un sinni allar viðkomur austan Húsavikur. En æskilegt væri, að báturinn 
kæmi við í hverri ferð á allar hafnir við Eyjafjörð og á Siglufjörð, en fari 
síðan í annarihverri ferð til Grimseyjar, Flateyjar og Húsavíkur, en í hinni 
ferðinni um Skagafjörð austanverðan til Sauðárkróks. Efasamt er, að styrkur 
til Eyjafjarðarbátsins þurfi nokkuð að hækka við þessa breytingu.

Styrkur til báta þessara er nú greiddur beint úr rikissjóði, nema að 
litlu leyti til Breiðafjarðarbátsins. sem póstsjóður styrkir. Aðalstarf allra þess- 
ara báta er að flytja vörur og farþega. Nú virðist óeðlilegt að greiða ekki 
öllum bátunum allan styrk á sama hátt, og telur þvi nefndin rjett að greiða 
bátunum styrkinn beint úr rikissjóði og tekur því ekki flóabátana upp í 
kostnaðaráætlun sina yfir landpóstflutning.

VII. Kostnaður við strandferðir.

Nefndin fjekk álit framkvæmdarstjóra Eimskipafjelags íslands um það, 
hvað miklu roeira hinar hraðari ferðir Esju mundu kosta en ferðir þær, sem 
nú eru farnar. Áleit framkvæmdarstjóri, að 26 ferðir Esju mundu eigi verða 
nema 28000 kr. dýrari í heild en þær 15 ferðir, sem nú eru farnar, ef þeim 
væri hagað svo sem ráð er fyrir gert i áætlunaruppkastinu á fylgiskjali nr. 1. 
Kostnaðurinn við hverja ferð verður eftir því minni, sem ferðin tekur styttri 
tima. Nú er enginn efi á þvi, að ef Esja sæi ein um strandferðirnar, mundi 
tekjuhalli hennar stórum minka við hraðari ferðir, þvi að fargjöld hennar



mundu sennilega vaxa eitthvað. En þegar annað strandferðaskip kemur, sem 
einkum er ætlað til vöruflutninga, virðist mega gera ráð fyrir, að það taki 
nokkuð af farmgjöldum frá Esju, nokkuð fré öðrum skipum, en fái auk þess 
einhverjar tekjur af farmgjöldum, sem ekkert skip hefir áður haft, sökum þess 
að flutningar vaxa við bættar samgöngur.

Engu er hægt að spá um það, hversu mikill verður reksturshalli 
tveggja strandferðaskipa. Það má gera ráð fyrir, að hann verði nokkuð meiri 
en nú af Esju einni. En það er ómögulegt að gera áætlun um, hversu miklar 
verða tekjur eða gjöld skips, sem enn er óbygt og óráðið er, hversu bygt verður.

En nefndin vill benda á það, að til þess að tekjuhallinn verði sem 
minstur, virðist henni nauðsynlegt: að bæði skipin sjeu sem ganghröðust, að 
annað skipið sje sem best búið til farþegaflutninga og hafi eins hraðar ferðir 
og unt er og að hitt skipið sje mestmegnis miðað við vöruflutninga, en sem 
minstu, kostað til farþegarúms.

VIII. Tekjur og gjöld póstsjóðs.

Nefndin hefir gert yfirlit yfir tekjur og gjöld póstsjóðs siðustu 5 árin. 
Á þessum árum hefir ríkið haft hagnað af póstrekstrinum, og svo var einnig 
oftast nær fyrir styrjöldina, þó hitt kæmi fyrir, að tekjuhalli væri á rekstrinum. 
En striðsárin öll var tap á rekstrinum. E f ætti að spá, hvernig framtíðin 
mundi verða að öllu óbreyttu, liggur næst að leggja aðeins síðustu 5 áriu til 
grundvallar. Það skal tekið fram, að á síðustu árum hefir póstsjóður verið 
látinn bera öll gjöld til skipa fyrir póstflutning, nema með Esju og að litlu 
leyti með flóabátum. Hjer eru tekin með öll laun, sem borguð eru fyrirstörf, 
sem unnin eru í þágu póstmálanna. Per hjer á eftir yfirlit um tekjur og 
gjöld póstsjóðs síðustu 5 árin.

Ár Tekjur Gjöld Tekjuafg.

1924...... 424694 398755 25939
1925....... 561993 455282 106711
1926...... 581538 484649 96889
1927...... 500474 462141 38333
1928...... 491000 484000 7000

Samtals 255y699 2284827 274872
Meðalt. 511939 456965 54974

Eins og sjest hjer að framan, er tiltölulega litill munur á gjöldunum 
frá ári til árs. Aftur á móti eru tekjurnar talsvert mismunándi. Stafar þetta 
þó ekki af því, að burðargjöld eða notkun pósts sje ekki nokkuð jöfn. 
Gengismunur var til nokkurs gróða á árunum 1925 og 1926. En mest hækkar 
það þó tekjurnar, að gefin voru út ný frímerki. Þessi frímerki voru keypt í 
stórum.stil a f írímerkjakaupmönnum, er hugðust að græða, á þvi að selja þau 
erlendum frimerkjasöfnurum. Siðan hefir sala ekki tekist til útlanda, nema



að einhverju leyli. Frímerki þessara frímerkjakaupmanna hafa svo verið að 
koma til burðargjaldsnotkunar 1927— 1928, og hefir þá minkað frímerkjasala j 
póstsjóðs. Er auðsætt, að þetta veldur miklu um misskiftingu teknanna, en j 
ætti ekki að raska þvi, aðá  meðaltalstölum mætti byggja, og því liklegt, að tekju- 
afgangur verði ekki minni næstu 5 ár að meðaltali. Einkum hlýtur 1930 að ; 
verða mikið tekjuár fyrir póstsjóð, vegna þess að frimerkjasafnarar munu 
sækjast mjög eftir minningarfrímerkjum ársins, sem i ráði er að gefa út, og 
einnig vegna þess að þá verði mikið sent með pósti. '

E f áætla skal framtiðartekjuafgang póstsjóðs eftir kerfi nefndarinnar, 
verður að leggja til grundvallar tekjuafgang siðustu 5 ára og athuga, hvað : 
nefndin gerir til að auka eða rýra tekjuafganginn. Það virðist mega ætla, að i 
notkun pósta aukist allmikið og póstsjóður hljóti að fá metfi tekjur i burð- 
argjöldum þegar póstferðum er fjölgað. Virðist ekki óvarlegt að gera ráð iyrir, ; 
að meðaltekjur næstu 5 ára verði að minsta kosti það hærri en meðalárs- 
tekjur síðustu 5 ára, að ætla megi, að tekjuafgangur af póstrekstrinum geti 
orðið alt að lO'/o hærri en nú er.

IX. Sameining pósts og síma.

Eins og að framan er sagt, var það eitt af þvi, sem nefndinni var falið, 
að athuga, hvernig megi á sem víðtækastan hátt sameina starfrækslu sima og 
pósts víðsvegar um landið og bera fram tillögur bygðar á þeim athugunum.

1 nefndinni er aðeins einn maður, sem nokkra reynslu hefir í þvi, 
hversu mikið verk afgreiðsla á póst- og símastöð er, og hefir þvi nefndin 
mjög orðið að styðjast við þekkingu hans á þessum málum. En auk þess 
hefir hún haft tal af ýmsum mönnum, sem hún taldi geta gefið leiðbeiningar 
í þessu efni, og þá fyrst og fremst aðalpósimeistara og landssimastjóra. Nefnd- 
in kynti sjer svo rækilega sem föng voru á, hve mikil slörf voru að inna af 
höndum á öllum póstafgreiðslum og hinum stærri símastöðvum í landinu, og 
hve miklu fje væri varið úr rikissjóði og sveitarsjóðum til þessarar starfrækslu 
víðsvegar um land. Jafnframt reyndi nefndin að gera sjer Ijóst, hversu miklu 
fje mundi þurfa að verja til þessarar starfrækslu, ef rekstur þeirra væri sam- 
einaður. Setti nefndin þessar athuganir upp í skýrsluformi, sem fylgir hjer 
með á fylgiskj. nr. 6. Skal skýrsla þessi skýrð nokkuð bjer á eftir.

1 fyrsta til þriðja dálki eru tölur, sem gefa bendingar um störfin á 
póststofunum. 1 fyrsta dálki eru póstvisitölur, sem sýna í hundruðum tölu 
póstsendinga, þannig þó, að almenn brjef og blöð eru talin sem einn, en tala 
skráðra sendinga margfölduð með 10. Telur aðalpóstmeistari, að eigi verði á 
annan hátt komist nær um störfin á póststöðunum. 1 4 .-7 . dálki eru tölur, 
sem sýna borgun fyrir póststörf. 1 8 .-9 . dálki eru tölur, sem gefa bendingar 
um störfin á simastöðvunum. Hefir nefndin ekki getað fengið aðrar tölur á- 
byggilegri en símatekjurnar á hverjum stað og timabilið á degi hverjum, sem 
stöðvarnar eru opnar. En það skal tekið fram, að þarna kemur fleira til



greina, sem eykur störfin. Én á hinum stærri stöðum eru laun starfsfólks 
þéss, sem ríkið borgar sjerstaklega, ekki talin með. '

í  10. dálki eru talin laun stöðvarstjóra nú og i 11. dálki samtals 
greiðslur fyrir póst og sima á hverjum stað. 1 13. dálki eru laun simastöðv- 
arstjóra eins og þau eru nú, og að því er snertir Akureyri, Siglufjörð, Borð- 
eyri, lsatjörð, Hafnarfjörð, Vestmannaeyjar og Seyðisfjörð eins og þáu verða 
samkvæmt lagafrumvarpi þvi, sem nefndin hefir samið óg fylgir hjer með á 
fylgiskj. nr. 7, ef það yrði að lögum, en í 12. dálki er talin uppbót, sem nefnd- 
in ætlar stöðvarstjóranum fyrir afgreiðslu á pósti, auk launa hans sem síma- 
stöðvarstjóra. Þó ber ekki að lita svo á, að nefndin skoði þessar upphæðir 
tyrir póstafgreiðsluna sem nákvæmlega það, sem fyrir hana ætti að greiða út 
af fyrir sig, heldur þannig, að i sambandi við núverandi stöðvarstjóralaun, sem 
að nokkru eru greidd úr sveitarsjóði, og verða væntanlega eins framvegis, sjeu 
þær hæfilegar. 1 14. dálki er talin sú upphæð, sem nefndinni þykir hæfilegt, 
að stöðvarstjóra sje greidd samtals sem stöðvarstjóralaun og fyrir afgreiðslu á 
pósti. Hvernig þeim upphæðum yrði framvegis, þegar næst yrði samið um 
störfin, skift niður til útgjalda á reikning sima og pósts, sjer nefndin ekki á- 
stæðu til að fara frekar inn á, enda er hjer aðeins um leiðbeinandi upphæð- 
ir að ræða til athugunar, þegar launin verða ákveðin eða um þau samið.

Þó er á fyrgreindum 7 stöðum fastákveðin sima- og póststöðvarstjóra- 
laun, og ætlast nefndin til, að sú upphæð, sem á hverjum stað er talin i 12. 
dálki, sje þar hæfileg viðbót við launin fyrir afgreiðslu á pósti.

Skulu nú gerðar athugasemdir við hina einstöku staði, þar sem helst 
virðist þörf skýringa:

Akranes, Haganesvik, Hofsós, Kópasker, Sandur, Skagaströnd, Vik, 
Vopnafjörður.

Á öllum þessum stöðum hefir nefndin ekki álitið fært að leggja til, 
að launin verði lækkuð frá þvi, sem þau nú eru samanlögð. Ástæðan til þess 
að nefndin leggur samt sem áður til, að sameinað verði á þessum stöðum, er 
sú, að hún álitur það þægilegra almenningi og stöðurnar lífvænlegri.

Akuregri. Á Akureyri er stærsta simastöð og pósthús utan Reykjavik- 
ur, og var nefndin nokkuð í vafa um, hvort leggja skyldi til, að þar yrði sam- 
einað. Nefndin leit hinsvegar svo á, að nokkurt íje mundi sparast við sam- 
eininguna og kjör stöðvarstjórans yrðu þó mjög sómasamleg, og áleit þvi rjett 
að leggja til, að þar yrði sameinað eins og annarsstaðar.

Isafjörður. Póstsjóður hefir nýlega keypt hús á Isafirði, sem er nægi- 
lega stórt fyrir póst- og símaafgreiðslu, ásarnt ibúð fyrir stöðvarstjórann, en 
landssíminn á simahúsið þar. Nefndin ætlast til, að simaafgreiðslan yrði flutt i 
hið nýkeypta hús og að gamla húsið verði selt. Þess utan mun sparast all- 
veruleg upphæð á rekstri pósts og sima undir einni stjórn, þó stöðvarstjóra 
sje ætlað rífiegt aðstoðarfje vegna póstafgreiðslunnar. Nefndinni er að visu 
ljóst, að flutningur stöðvarinnar mun hafa nokkurn kostnað í för með sjer, 
en þó yrði það ekki nema lítið brot af þeirri upphæð, er simastöðvarhúsið 
mundi seljast fyrir.



Siglufjörður. Þar er sameinað nú, og virðist ekki ástæða til að gera ; 
neina breytingu á launakjörum stöðvarstjórans. ' :

Seyðisfjörður. Rikissjóður á tvö hús á Seyðisfirði, símastöðvarhús og : 
íbúðarhús rjett bjá stöðvarhúsinu. Þetta íbúðarhús er landssimanum óþarft, en 
ekki hefir tekist að selja það og jafnvel ekki leigja, og er þvi siður en svo, 
að það sje arðberandi eign fyrir rikissjóð. Virðist sjáltsagt, að síma- og póst- 
afgreiðsla verði i gamla stöðvarhúsinu, en ibúð stöðvarstjórans í hinu. Nefnd- 
in befir ætlað stöðvarstjóranum á Seyðisfirði hærri laun en á ísafirði, Vest- ; 
mannaeyjum og Siglufirði vegna sæsimastöðvarinnar. Nefndin lítur svo á, að 
stöðvarstjórinn myndi ekki ver settur en áður hvað launakjör snertir, en all- ; 
verulegur sparnaður yrði þó árlega á rekstri pósts og sima.undir sömu stjórn. 
Nefndin hefir gengið út frá, að póststörf á Seyðisfirði muni minka, þegar hið 
nýja póstsamgangnakerfi kemur til framkvæmda.

Vestmannaeyjar. í  Vestmannaeyjum mun vera nægilega mikið húsrúm 
fyrir póst og sima i stöðvarhúsinu, og virðist sjálfsagt að sameina þessi störf 
þar eins og annarsstaðar, enda sparast mjög veruleg upphæð við sameining- 
una, þó forstöðumanni sjeu ætluð rífleg laun.

Hafnarfjörður. Þar mundi sparast nokkurt Qe við sameininguna og 
launakjör forstöðumannsins þó batna frá þvi, sem nú er.

A 1. fl. b. og 2. £1. simastöðvum er ástandið nú viða þannig, að slöðv- 
arstjóri hefir ýmist eina eða tvær stúlkur við símaafgreiðsluna fyrir mjög lága 
borgun, en sjálfur vinnur stöðvarstjórinn oft að öðru algerlega óskyldu starfi.

Símalaunin hafa verið svo lág, að stöðvarstjórinn hefir ekki getað lifað 
af þeim eingöngu, og þá lítið unnið að símaafgreiðslunni sjálfur. Nú eru 1. fl. b.- 
stöðvarnar opnar i 10 tíma á dag, og er það o f langur vinnutími fyrir eina 
stúlku. Nefndin hefir nú gengið út frá, að stöðvarstjóri hefði eina stúlku sjer 
til aðstoðar við símaafgreiðsluna, sem ynni 7 tima á dag, og gerir einnig ráð 
fyrir, að póstafgreiðslustarfið á þessum stöðum muni ekki vera meira en það, 
að stöðvarstjórinn muni jafnframt geta unnið nokkuð við símaafgreiðsluna. 
Nefndin hefir gengið út frá þessu við ákvörðun launa á Blönduósi, Sauðár- 
króki, Húsavik, Reyðarfirði, Patreksfirði, Bíldudal, Eyrarbakka, Flateyri, Kefla- 
vík o. s. frv. ,

1 Borgarnesi, Eskifirði, Norðfirði, Fáskrúðsfirði og Stykkishólmi hefir 
nefndin áætlað nokkuð hærri laun, enda eru störfin þar meiri en á fyrgreind- 
um stöðum. Á Eskifirði og Fáskrúðsfirði er nú sameinað; gerir nefndin litla 
breytingu á launakjörum forstöðumanna þar. 1 Stykkishólmi er einnig sam- 
einað, og virðist nefndinni, að laun stöðvarstjórans þar sjeu að vísu nokkuð há, 
borið saman við aðra, en með tilliti til þess, að þar er gæslustöð og stöðin 
lengur opin til afgreiðslu en aðrar 1. fl. B.-stöðvar, álítur nefndin eigi rjett að 
leggja til, að launin verði lækkuð frá þvi, sem nú er.

1 Borgarnesi virðist mega spara allverulega upphæð við sameininguna.
Að öðru leyti sjer nefndin ekki ástæðu til að skýra skýrsluna nánar.
Eins og sjest á framanskráðu, hyggur nefndin, að allverulega megi spara 

við sameinaðan rekstur pósts og síma úti um land. En þess ber að gæta, að 
hjer er aðeins um áætlun að ræða, og nefndin hefir ekki alstaðar nægan



knnnugleik, og kann vel að vera, að sparnaðurinn verði eitthvað minni sum- 
stáðar, þegar á að fara að semja um stöðurnar. En þótt svo reynist, þá telur 
nefndin samt, að unt muni að spara mjög verulega upphæð á sameiningunni. 
Annað, sem mjög mikið mælir með sameiningu þessari, er að allverulega batna 
kjör fjölda margra manna úti um land, sem áður hafa unnið fyrir mjög litil- 
fjörlegum launum. í  þriðja Iagi er m jög mikið hagræði fyrir almenning að 
geta gegnt erindum sínum við póst og sima á sama stað. Á þessum forsendum 
er frumvarp það bygt, sem nefndin hefir samið og fylgir hjer með á fylgiskjali 
nr. 7. Virðist ekki þurfa að skýra það frumvarp frekar en gert er i greinar- 
gerð, sem því fylgir.

Það skal tekið fram, að venja hefir verið á öllum fyrsta flokks B og 
annars flokks simastöðvum, að hrepparnir leggja nokkuð til reksturs sima- 
stöðvanna. Hefir verið samið til 5 árá i senn um þessar greiðslur frá hrepp- 
unura. Nefndin hefir ekkert við þetta fyrirkomulag að athuga og virðist rjett, 
að það skipulag baldist, án þess að nokkuð sje um það fyrirskipað i lögum, 
þar sem þess gerist ekki þörf.

X. Niðurlag.

Nefndin hefir i I. og V II. kafla bjer að framan gert nokkra grein 
fyrir þvi, hvernig henni virðist rjettast, að strandferðum sje hagað, ef strand- 
ferðaskipin eru tvö, svo sem gert er ráð fyrir, sbr. áætlanir skipanna á fylgiskj. 
nr. 1 og 2 með nefndaráliti þessp. Eins og að líkindum ræður, er þess ekki 
að vænta, að ekki verði meiri halli á rekstri tveggja strandferðaskipa en eins, 
því varla þarf að búast við svo stórum aukinni flutningaþörf, að aukinn flutn- 
ingur á fólki eða vörum borgi hallann tiltölulega betur en nú. Frumvarp 
kom fram um það á siðasta Alþingi að leggja nokkurt gjald á farseðla allra 
skipa, sem sigla hjer með ströndum fram, og jafnvel lika þeirra, er sigla milli 
landa, en náði þá ekki fram að ganga. Nefndinni þykir liklegt, að frumvarp 
komi fram aftur, sem gangi'i þessa átt, og má vera, að það verði að lögum i 
einhverju formi. Virðist þá sjálfsagt, að það fje, sem á þann hátt fæst, verði 
notað til þess að jafna halla strandferðaskipanna, eða til að halda niðri far- 
gjöldum þeirra og farmgjöldum þannig, að þau gjöld þurfi ekki að hækka 
svo sem gjaldinu nemur.

Ferðaáætlanir þær, sem nefndin hefir samið fyrir landpóstferðir og 
póstferðir með flóabátum og sem taldar eru i fylgiskjali nr. 3, hyggur nefndin 
best i samræmi við strandferðirnar, eins og hún hugsar sjer þær samkvæmt 
framansögðu. En jafnframt gengur bún að þvi visu, að póststjórnin breyti 
þeim i samræmi við breyttar og bættar samgöngur og samgöngutæki.

Nefndin hefir i tillögum sínura ekki tekið tillit til þess möguleika, sem 
jafnan er fyrir þvi, að hafis geti hindrað skipaferðir meðfram Norðurlandi 
siðari hluta vetrar og að vorinu til. E r i kostnaðaráætlun nefndarinnar um 
landpóstferðir, á fylgiskjali nr. 4, ekki gert ráð fyrir íshindrunum. E f gera 
ætti ráð fyrir þessbáttar hindrunum við samning landpóstferðaáætlunar, yrðu



þær að vera i likingu við það, sem nú er um allan póstflutning norðan Reyðar- 
fjarðar og að ísafjarðardjúpi, eða jafnvel eitthvað suður fyrir það, þvi stundum j 
rekur mikinn is þar inn. En sem betur fer er það sjaldgæft og hefir ekki komið j  
fyrir nú i mjög mörg ár, að ís hafi tept skipagöngur fyrir Norður- og Austur- \ 
landi, og er þvi varla rjett að miða reglulegar póstáætlanir við slíkt óvenjulegt ; 
ástand. Hinsvegar er nefndinni Ijóst, að það muni valda miklum erfiðleikum 
að koma pósti um Norður- og Austurland í isaárum, þar sem póstsamband . 
slitnar viða um fjallgarða á Norður- og Austurlandi samkvæmt tillögum ; 
hennar. Yrði i isaárum ekki um annað að gera en að fækka póstferðum meðan 
ís hindrar skipaferðir og senda Norðurlandspóstinn landleiðis frá Borgarnesi 
norður yfir Holtavörðuheiði til hinna vestari hjeraða á Norðurlandi, en frá 
Reyðarfirði um Austfjörðu og austurhluta Norðurlands. Yrði i slíkum tilfellum 
að fela póstafgreiðslumönnum að semjá um flutning á póstinum yfir fjallgarð- 
ana á Norður- og Austurlandi til næstu póstafgreiðslu.

Nefndinni þykir rjett, að landpóstferðir sjeu boðnar út, ekki sjaldnar , 
en fimta hvert ár, og i fyrsta sinn þegar tillögur hennar kynnu að koma til 
framkvæmda. Að sjálfsögðu yrði þess jafnan gætt að veita ekki öðrum en 
áreiðánlegum og reglusömum mönnum póstastöður, og þar, sem póstar yrðu 
fluttir með bifreiðum, ekki öðrum en vel færum, æfðum og áreiðanlegum ; 
bifreiðarstjórum.

Brjefhirðingar telur nefndin best settar á þeim stöðum, sem upp eru 
taldir á fylgiskj. 3 og 5. En nefndinni er það ljóst, að komið getur fyrir, að j
ekki sje hæfur maður á einhverjum þessara brjefhirðingastaða, eða að ekki ,
semji um þóknun fyrir starfið, og yrði þá að færa brjefhirðinguna á annan 
stað í grend, þar sem best hentaði, eða leggja hana niður um tíma. Væntir 
nefndin þess, að póststjórnin mundi jafnan, þegar svo stendur á, leita umsagnar 
hlutaðeigandi sveitarstjórnar um málið.

Það er mönnum auðvitað mjög óhentugt að geta ekki fengið bögglapóst 
sinn fluttan út um sveitirnar nema fyrir bið afarháa gjald, sem slíkum flutn-
ingi fylgir. En um slikt er ekki að ræða. Aftur hugsaði nefndin sjer þann
möguleika, að bögglapóstur fengist fluttur áfram með bifreiðum til endastöðva 
þeirra fyrir sama gjald og sjóveg. Ræddi bún það mál við aðalpóstmeistara, 
en hann taldi á þessu mikil vandkvæði og færði full rök fyrir máli sinu. 
Kvaðst hann hafa hugsað þetta mál, en ekki talið fært að koma slíkri breyt- 
ingu á. Telur nefndin sig því ekki geta gert ákveðnar tillögur um þetta, en 
þætti vel farið, ef póststjórnin sæi einhvern veg til að koma þessu á, þó ekki 
væri nema um stutta bifreiðavegi, þvi sveitafólki væri að þvi mikið hagræði. 
Mundi sjálfsagt ekki þykja ósanngjarnt, þó bögglapóstgjöld yrðu litið eitt 
hækkuð yfirleitt, ef þessi friðindi kæmu á móti.

Eins og að framan segir, býst nefndin við, að heldur muni aukast 
tekjuafgangur póstsjóðs við auknar samgöngur og póstferðir. Virðist nefndinni, 
að tekjuafgangi póstsjóðs væri best varið til þess að greiða með honum tekju- 
halla strandferðanna, og yrði það tillag póstsjóðs til þeirra. Liklega má búast 
við, að eitthvað verði ódýrari landpóstferðir en nú eru, og ennfremur talsverð- 
ur sparnaður að því að sameina póst og sima, eins og nefndin hefir lagt til,



þannig að útkoman á rekstri strandferða og pósts verði i heild ekki eins slæm 
eins og ef strandferðirnar eru teknar út af fyrir sig.

Það er erfitt að segja, hvernig almenningi kann að falla fyrirkomulag 
það, sem nefndin hefir lagt til að upp verði tekið. Má einkum búast við, að
mönnum þyki ilt, að feldar eru niður ferðir um illa fjallvegu og að ferða-
menn geta því ekki lengur haft not af samfylgd með pósti. Það mundi þó of 
dýrt að halda uppi slíkum ferðum eingöngu þess vegna, og getur þvi nefndin 
ekki lagt það til. Hinsvegar ætti það að geta orðið talsvert hagræði fyrir al- 
menning, að sima- og póstafgreiðsla sjeu á sama stað sem víðast, og virðist
nefndinni bera að þvi aö stefna. .

Reykjavik, 3. mars 1929.

Vigfús Einarsson. Jón Sigurðsson. Björn Hallsson.
Ingólfur Þorsteinsson. ó ). Kvaran.



Fylglflkjal II . Skrá um kostnað við starfrækslu sameinal
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kr.

samtai 
kr. 1

1 Akranes .............. 576 6 7 1400 200 200 1801
2 A ku reyri.............. 6999 17 10 4556 » 4000 855.
3 Bildudalur ..... . 535 2 4 1400 300 300 200í
4 Blönduós.............. 1336 7 6 2900 500 400 3801
5 Bolungarvík ...... 256 » » 1200 300 100 1601
6 B orðey r i.............. 359 » » 1000 » » 100
7 Borgarfjörður...... 176 » » 700 » 701
8 Borgarnes .......... 1610 12 8 3600 500 400 4501
9 Búðardalur ......... 651 9 3 1500 r 200 200 1901

10 Dalvík .................. 102 » » 500 » » 50«
11 Djúpivogur.......... 397 » 1 1400 300 100 180»
12 Egilsstaðir .......... 780 10 3 1500 300 100 190*:
13 Eskifjörður.......... 1160 » 2 2000 500 750 325*
14 Eyrarbakki.......... 330 3 3 1600 300 100 2001
15 Fáskrúðsfjörður... 767 2 » 1600 350 500 245«.
16 Flateyri .............. 400 4 3 1500 200 200 190Í
17 HafnarQörður...... 1004 2 1 3000 500 400 390(
18 Haganesvík.......... 102 2 2 500 » » 50t
19 H ofsós.................. 310 3 2 900 » 100 100*
20 Hólmavik .......... 738 5 3 1400 200 200 180*
21 Húsavík .............. 1320 6 3 2800 500 800 410*
22 Hvammstangi...... 585 » 1 1500 200 300 200*
23 Höfn í Hornafirði 232 3 » 1100 250 250 160*
24 Isafjörður .......... 4282 16 14 5092 » 3900 899J
25 Keflavík .............. 268 3 1 1200 200 200 160(
26 Kópasker.............. 308 2 1 1000 » » 1001
27 Króksfjarðarnes... 317 8 4 900 ' » 100 100*
28 Norðfjörður ...... 600 » » 2200 700 400 330Í
29 ólafsfjörður ...... 60 » » 400 » » 40C
30 ólafsvík .............. 359 5 5 1400 200 » 160C
31 Baufarhöfn.......... 53 » » 400 » » 40C
32 ReyðarQörður ..... 968 » » 1800 500 400 270CÍ
33 Sandur ................ 269 » » 1000 » »• 100Í
34 Sauðárkrókur...... 1139 6 7 3000 400 400 380C
35 Seyðisfjörður...... 2574 2 2 4020 1500 3000 852(
36 Sigiufjörður ...... 1893 » » 3000 350 850 420(
37 Skagaströnd ...... 142 » » 600 » » 60C
38 Stykkishólmur ... 1337 » » 3000 600 700 430C
39 Patreksfjörður.... 809 » » 2000 '400 100 250C
40 Vestmannaeyjar... 2249 . » » 3700 1800 2350 785C
41 Vik ..................... 913 » » 1400 300 300 200C
42 Vopnafjörður...... 444 » 1400 200 100 170C
43 Pingeyri .............. 452 » » 1900 300 » 220C
44 Pórshöfn .............. 433 » » 1200 200 300 170C

Samtals 80168 13250 22500 1159111



Nr.

1
2
3
4
5
6
"7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

astöðva og póstafgreiðslustöðva.

Sípa laun
kr.

2000
4556
2500
3000
2250
3481
1200
5000
1200
900

1750
2700
4200
2650
3800
2500
3484

»
800

1300
3125
1750
2000
4824
3000
600
150

4200
900

1800
1050
3000
1800
3000
4824
3752
810

4200
4000
4824
2250
1200
3000
1200

110533

Póst- og 
símalaun  
samtals 

kr.

3800
13112
4500
6800
3850
4484
1900
9500
3100
1400
3550
4600
7450
4650
6250
4400
7384
500

1800
3100
7225
3750
3600

13816
4600
1600
1150
7500
1300
3400
1450
5700
2800
6800

13344
7952
1410
8500
6500

12674
4250
2900
5200
29i)0

226451

Aætlnð
aðstoð

kr.

1800
5000
1300
2000
1250
500
500

1500
1800
500

1250
1300
2800
1350
2200
1300
1000
500

1000
1700
1875
1750
1200
5000
1000
1000
500

2300
400

1600
400

2000
1000
2500
3000
2640
600

4300
1500
2640
2000
1000
1000
1000

72755

Áætlnð
laun
kr.

2000
6030
2500
3000
2250
4020
1200
5000
1200
900

1750
2700
4200
2650
3800
2500
5092

»
800

1300
3125
1750
2000
5360
3000
600
150

4200
900

1800
1050
3000
1800
3000
6030
5360
810

4200
4000
5360
2250
1200
3000
1200

118037

Lann
samtals

kr.

3800
11030
3800
5000
3500
4520
1700
6500
3000
1400
3000
4000
7000
4000
6000
3800
6092
500

1800
3000
5000
3500
3200

10360
4000
1600
650

6500
1300
3400
1450
5000
2800
5500
9030
8000
1410
8500
5500
8000
4250
2200
4000
2200

190792

Áætlaðnr
sparn-
aður
kr.

»
2082
700

1800
350

-t-36
200

3000
100

»
550 
600 
450 
650 
250 

- 600 
1292 

» 
»  

100 
2225 
250 
400 

3456 
600 

»
500

1000
»
»
»

700
»

1300
4314
-5-48

»
»

1000
4674

»
700

1200
700

35743


