
Ed. 653. Nefndarálit
• um frv. til laga um stofnun atvinnudeildar við Háskóla Islands.

Frá menntamálanefnd.

Nefndin sendi frv. til Búnaðarfélags Islands, Fiskifélagsins og skipulags- 
nefndar atvinnumála og bað um umsögn þessara aðila, að þvi er snerti atvinnu- 
vegina. Hafa nú svör borizt. Auk þess hefir rektor háskólans sent nefndinni 
umsögn Árna Friðrikssonar fiskifræðings og Trausta Ólafssonar. Þ\kir nefnd- 
inni rétt, að þingmenn eigi kost á að kynnast öllum þessum gögnum, og fylgja 
þau þvi hér með. Að öðru leyti þykir ekki ástæða til að skýra afstöðu nefnd- 
arinnar til málsins, þar sem hún hefir flutt það.

Alþingi, 4. des. 1934.

Bernh. Stefánsson, Guðrún Lárusdóttir, Jónas Jónsson. 
form., frsm. fundaskr.

Fylgiskjal I.

BÚNAÐARMÁLASTJÓRI 
SIG. SIGURÐSSON

Reykjavik, 29. nóv. 1934.

Hin háa menntamálanefnd efri deildar Alþingis hefir óskað umsagnar vorrar 
um frumvarp til laga um stofnun atvinnudeildar við Háskóla Islands.

Frumvarp þetta hefir verið lagt fyrir stjórnarnefnd félagsins, en henni eigi 
unnizt timi til að gera ákveðnar tillögur. Um málið skal þó farið nokkrum orð- 
um.

Yér erum þeirri hugsjón fylgjandi, að nauðsvn beri til, að stofnað sé til 
atvinnudeildar við Háskóla Islands og i sambandi við hana rannsóknarstofur.

Hinsvegar litum vér svo á, að frumvarp það, sem hér liggur fyrir, sé eigi 
nægilega ýtarlegt eða heilsteypt. Frumvarpið gerir ráð fyrir, að atvinnudeildin 
eigi að vinna fyrir fiskiveiðar, landbúnað og iðnað. Nú verður þetta eigi gert 
nema þvi aðeins, að við deildina starfi menn, sem hafi viðtæka þekkingu á þess- 
um efnum og séu sérfræðingar i hinum einstoku greinum.

Af frumvarpinu verður eigi séð, að neinum búfróðum manni sé ætlað að 
starfa þar. Vér teljum það þó nauðsynlegt, að prófessor búnaðardeildarinnar 
hafi fullkomna búnaðarmenntun, og helzt sérþekkingu i einhverri fræðigrein 
búnaðarins. Þetta á að vera aðalmaður, sem á að hafa forgöngu í öllum tilraun- 
um og rannsóknum búnaðardeildarinnar. Þarf þvi að hafa víðtæka þekkingu á 
búnaði, bæði utan lands og innan.

Að öðru er oss eigi ljóst af frumvarpinu, hvernig sambandi milli atvinnu- 
deildarinnar og búnaðarins, fiskiveiðanna og iðnaðarins á að vera fyrir komið,



eða hvernig atvinnudeildinni er ætlað að vinna með stofnunum þeim, sem nú 
starfa á þessum sviðum, Fiskifélagi, Búnaðarfélagi og Iðnsambandi. Vér höfum 
svo lítið fé til umráða, að allir starfskraftar þurfa að notast sem bezt. Að koma 
upp sérstökum stofnunum, sem hver vinni út af fyrir sig og sem svo eigi standa 
i sambandi hver við aðra, mun eigi heillavænlegt.

A f framangreindum ástæðum hyggjum vér nauðsynlegt, að frumvarp þetta 
sé betur athugað, bæði af háskólaráðinu og aðalmönnum þeirra stofnana, sem 
atvinnudeildinni er ætlað að vinna fyrir. Nauðsynlegt er og að kynna sér fyrir- 
komulag líkra stofnana erlendis og samræma við vora staðhætti.

Virðingarfyllst 

S. Sigurðsson.

Til menntamálanefndar efri deildar Alþingis.

Fylgiskjal n.

SKIPULAGSNEFND ATVINNUMÁLA
Reykjavik, 28. nóv. 1934.

Viðvikjandi bréfi yðar, dags. 16. nóv. 1934, þar sem óskað er umsagnar 
skipulagsnefndar atvinnumála um þá hlið frumvarps til laga um atvinnudeild 
við Háskóla íslands, er snertir atvinnulífið, leyfir nefndin sér að láta i ljós eftir- 
fylgjandi athugasemdir.

Nefndin litur svo á, að m jög mikils sé um það vert, að hlutazt sé til um, 
að atvinnuvegir landsmanna fái allan þann stuðning af visindalegri, innlendri 
starfsemi, sem frekast er unnt að veita þeim, og jafnframt m jög mikilvægt, að 
starfsemi Háskóla Islands verði fjölbreyttari en hún er nú, en nefndinni virðist, 
sem með frumvarpinu séu ekki gerðar nægilegar ráðstafanir til þess, að séð verði 
fyrir þessum efnum á viðunandi hátt.

Um síðara atriðið er það að segja, að enda þótt það sé vafalaust rétt, sem 
bent er á i greinargerð frumvarpsins, „að markmið æðsta skóla landsins á ekki 
eingöngu að vera það, að útskrifa embættismenn, heldur væri ekki minna um 
hitt vert, ef þessi menntastofnun gæti orðið miðstöð fyrir hagnýta þekkingu“ 
o. s. frv., þá litur nefndin svo á, að naumast sé æskilegt að tengja við háskól- 
ann starfsemi, sem ekki stendur i neinu sambandi við kennslu. Það er alkunn- 
ugt, að mikil þörf er á því, að stúdentum verði gefinn kostur á fjölbreyttara 
námi við háskólann en þeir eiga nú kost á. En þetta frumvarp bætir á engan 
hátt úr þeim skorti. Á frumvarpinu verður ekki séð, að prófessorum og aðstoð- 
armönnum hinnar fyrirhuguðu deildar sé ætlað að hafa neina stúdentafræðslu 
með höndum. Og bersýnilegt er, að hún ætti þess heldur ekki neinn kost, þar 
sem meðal annars er ekki gert ráð fyrir neinum sérfræðingi í stærðfræði og 
eðlisfræði. En þær visindagreinar eru, eins og almennt er vitað, undirstöðu- 
greinar alls verklegs vísindanáms.



En þótt ekki sé liöfð nein liliðsjón af fræðslu stúdentanna, þá verður enn- 
fremur á það að benda, að sem rannsóknarstofnun til viðreisnar og eflingar 
atvinnuvegum landsmanna nær þessi fyrirhugaða atvinnudeild háskólans svo 
skammt, að naumast verður sagt, að atvinnuvegirnir séu mikið hetur settir 
hennar vegna en þeir eru nú. 1 því sambandi má t. d. benda á, að ekki er gert 
ráð fyrir, að hér verði fjallað um þau efni, sem heyra undir almenna jarðfræði, 
grasafræði, plöntusjúkdómafræði, jarðræktarfræði og ýmislegt annað, er að 
landbúnaðarfræðum lýtur.

Þá litur nefndin ennfremur svo á, að með stofnun atvinnudeildar við há- 
skólann með því fyrirkomulagi, sem gert er ráð fyrir i frumvarpinu, sé á engan 
hátt séð fyrir þeirri samvinnu við rikisstjórnina og atvinnulífið i landinu, eins 
og það er á hverjum tima, sem nauðsynleg er til þess að stofnunin komi 
að haldi.

Og að lokum skal á það bent, að með 7. gr. frumvarpsins eru úr gildi numin 
jTns þörf ákvæði úr lögum nr. 17 14. júni 1929, um rannsóknir i þarfir atvinnu- 
veganna, án þess að aðrar ráðstafanir séu gerðar, er komið geti i þeirra stað.

Að þessu athuguðu þykir skipulagsnefnd atvinnumála sýnt, að málið sé 
ekki nægilega undirbúið, og levfir sér því að leggja það til, að málinu verði visað 
lil rikisstjórnarinnar með tilmælum um, að hún láti fara fram nýja athugun 
á þessu mikilvæga máli og leggi það, að þessum nauðsynlega undirbúningi lokn- 
um, fyrir næsta Alþingi.

Skipulagsnefnd atvinnumála 

Héðinn Valdimarsson.
Steingr. Steinþórsson.

Til menntamálanefndar efri deildar Alþingis.

Fylgiskjal III.

Sem svar við heiðruðu bréfi yðar, dags. 22. nóv. 1934, skal mér ljúft að 
láta í ljós álit mitt á frumvarpi þvi til laga um stofnun atvinnudeildar við Há- 
skóla Islands (þskj. 406), sem bréfinu fylgdi.

Mér þykir varla taka því að benda á þörf þá, sem á því er, að starfrækja 
vísindalegar rannsóknir í þágu atvinnuveganna; til þess er hún o f augljós. Enda 
virðast allir þeir, sem látið hafa þetta mál til sín taka, á eitt sáttir um það. Þessu 
til frekari sönnunar má einnig benda á, að ýmsar stofnanir hafa, reyndar af 
veikum mætti, reynt að auka þekkingu manna á þeim grundvelli, sem atvinnu- 
vegirnir standa á; ég á hér meðal annars við rannsóknir þær, sem Fiskifélagið 
hefir stofnað til. I öðru lagi mætti nefna ýms þau viðfangsefni, sem ennþá bíða 
lausnar, en hafa þó lífræna þýðingu fyrir atvinnuvegi landsmanna. Hve mikla 
veiði þola t. d. stofnar hinna islenzku nytjafiska? Er hægt að veiða fisk annars- 
staðar og með öðru móti en hér er gert? Að hve miklu leyti búum við íslend- 
ingar að okkar eigin stofnum? Hver eru skilyrðin til þess, að einhver árgangur, 
t. d. áf þorski, sem hér verður til, alist upp við landið? Þannig mætti lengi halda



áfram að spyrja. Lausn þessara viðfangsefna, og annara, sem hér verða eigi talin, 
hafa það peningagildi fyrir þjóðina, sem ekki verður i milljónum mælt. —  Og 
þá er landbúnaðinum og iðnaðinum ekki siður þörf á vísindalegri aðstoð. Skil- 
yrði til þess, að atvinnuvegir vorir geti keppt við atvinnuvegi annara landa, er, 
að afstaðan til þess að framleiða verðmæti hér sé sem minnstu lakari en annars- 
staðar, svo framarlega sem yfir okkur gengur sama öld og aðra. Rannsóknir í 
þágu atvinnuveganna eru lífsnauðsyn.

Það leikur ekki á tveimur tungum, þegar skynsamlegrar yfirvegunar er 
gætt, að allar visindalegar rannsóknir i þágu atvinnurekstrarins geta þá og því 
aðeins komið að fullu gagni, að þeim sé skipað saman i eina sterka heild, þar 
sem hver höndin veitir annari lið, þar sem þeir beztu sérfræðingar, sem völ er 
á, standa hlið við hlið. Gallinn á þvi fvrirkomulagi, að einstakir rannsóknar- 
liðir standa sem þöll i þorpi í skjóli einstakra félaga, sem eigi eru einu sinni 
fyrirtæki rikisins, er i fleiru en einu fólginn, þótt engum sé um að kenna, nema 
skipulaginu. Nú sækir félag, sem hefir einhvern lið rannsókna á sinni könnu, 
ef til vill meginhlutann af starfsfé sínu, til ríkisins. Hvernig fer þá fyrir rann- 
sóknunum, ef ríkisstyrkurinn er allt i einu „skorinn niður“  t. d. um helming? 
Á þá að draga þær saman um helming, eða láta þær rýma sess fyrir þeim störf- 
um félagsins, sem teljast mega aðalatriði á stefnuskrá þess, alveg án tillits til 
þess, að Alþingi vildi ef til vill hlynna að þeim, frekar en öðrum starfsgreinum 
félagsins, ef þær stæðu sér? Örðugur fjárhagur félags, sem rannsóknir eru 
bundnar, getur m jög stemmt stigu fvrir þrifum þeirra. Slíkt var nýlega rétt í 
þann veginn að henda þær rannsóknir, sem ég hefi með höndum.

Á hinn bóginn er ekkert, sem eindregið mælir með því, að ríkið veiti fé til 
vísindalegra rannsókna, en feli félagi, sem það stvrkir, að vera fjárhaldsmaður 
þeirra. 1 öðru lagi er engan veginn liægt til þess að ætlazt, að félagsstjórn, 
hversu góð og glögg sem hún annars kann að vera, geti sagt starfshæfum vis- 
indamanni með sérþekkingu fyrir verkum. Dagstörfum sinum og aðferðum 
verður hann sjálfur að ráða og bera ábvrgð á, en erfiðleikar atvinnulífsins i 
þann og þann svipinn og hans eigið starf skapar honum viðfangsefni. Til þess 
að sanna það, að fleiri líti svo á þetta mál, skal það tekið fram, að þegar ég réð- 
ist til Fiskifélagsins, 1. jan. 1931, var mér ekkert skipunarbréf fengið, enda þótt 
i stjórn þess sæti þá, eins og reyndar ennþá, sá maður, sem færastan má telja 
allra íslendinga i fiskirannsóknum, ekki einungis nú, heldur á öllum timum. 
Ég kann að fullu að meta það traust, sem mér var sýnt með þessu, og virði 
þann drengskap, sem undir bjó. Sömuleiðis nýtur forseti félagsins og stjórn ó- 
blandinnar virðingar minnar og þakklætis fyrir það, að ég liefi haft algerlega 
óbundnar hendur um allt, sem að rannsóknunum laut, og hefi einn valið mér 
viðfangsefni til meðferðar, einnig þau, sem nú standa á stefnuskrá rannsókn- 
anna. Ég hefi sjálfur skapað mér samband við þá menn, sem aðstoða mig víðs- 
vegar á landinu, og er óhætt að fullyrða, að allt, sem rannsóknirnar snerti og 
ekki laut að fjármálum, hefir farið beint i gegnum minar hendur, en ekki Fiski- 
félagsins.

Þetta er tekið fram til þess að sýna, hvernig bezt má fara. En þetta sam- 
starf félags og rannsókna getur vissulega verið á aðra leið, og þá má óhætt



gera ráð fyrir, að rannsóknirnar bíði tjón af. Og þó að þessi hlið málsins hafi, 
að þvi er mig snertir, verið i bezta lagi, þá liafa mínar rannsóknir eins og ann- 
ara að sumu öðru leyti orðið að búa við ýmsa annmarka, eins og t. d. óhentugt 
húsnæði, óvissa framtið, fjárhagslegt aðhald, og fullkominn skort á aðstoð heima 
ívrir. Þetta skal sagt fyrirkomulaginu, en ekki Fiskifélaginu til lasts, nema þá 
ef vera skyldi, að rannsóknunum var ekki séð fvrir betra húsnæði þegar byggt 
var. A f þessu er auðsætt, að rannsóknirnar geta ekki likt þvi notið sín til fulls 
við þá aðstöðu, sem þær hafa nú. Og þegar þess er gætt, að Fiskifélagið, með 
þeirri stjórn, sem nú er, gerir jafnvel betur við rannsóknir sinar nú en ætlazt 
mætti til að almennt væri, eru fljótt auðsæir þeir annmarkar, sem þvi eru bundn- 
ir, að einstökum stofnunum séu fengnar rannsóknir, sem hafa þjóðarheill að 
marki.

Ég leyfi mér að staðhæfa, að hvaða rannsóknir sem eru standi i alveg jafn- 
góðu sambandi við umheiminn, hvaða nafni sem þær nefnast, hvar sem þeim 
er fengin vist, og undir hvaða merki sem þær teljast. Fáir munu þeir vera, sem 
yrðu feimnir við að leita sérfræðings inn fyrir veggi háskólans, ef þeir á annað 
borð bera höfuðið hátt þegar þeir fara á fund hans í aðrar stofnanir. Og hver 
sá sérfræðingur, sem verkefnin úr daglega lifinu geta ekki vakið til náinnar 
samvinnu við atvinnuvegina, er engu betur starfi sinu vaxinn, þótt hann starfi 
hjá annari stofnun en háskólanum. öllum  þeim rannsóknum, sem fengin er heill 
atvinnuveganna til meðferðar, þarf að tryggja fjör og framtíð, fá þeim skil- 
vrði, sem halda þeim uppi, en ekki niðri, og steypa úr þeim samræma heild.

Ég hefi nú tekið til meðferðar þau tvö höfuðatriði, hvort rannsóknir i þágu 
atvinnuveganna séu æskilegar, og livort eigi að stevpa þær saman i eina heild. 
Báðum þeim spurningum hefi ég svarað játandi. Þær forsendur, sem svörin 
byggjast á, eru greindar að framan. Þá er eftir þriðja spurningin, —  eiga rann- 
sóknirnar að vera bundnar liáskólanum? Um það atriði mætti ef til vill deila. 
Mér finnst þó sá áhugi, sem frá háskólanum hefir komið, fyllilega réttlæta það, 
að hin nýja stofnun verði fengin honum sem ný deild. Á þann hátt mætti einnig 
vinna það tvennt, að beina athygli stúdenta inn á nýjar brautir, og þar með 
létta farginu á gömlu deildunum, og tengja krafta þeirra betur en nokkurn 
tima hefir verið gert áður sjálfu fjöreggi þjóðarinnar, atvinnulifinu. Menn geta 
sótt lærdóm til annara landa, en reynslunnar verða þeir að afla sér hér. Aðrir 
skólar, í öðrum löndum, geta kennt Islendingum að vinna fyrir visindin, en hver 
á að kenna þeim sérstaklega það, að vinna fvrir Island, ef ekki háskóli þjóðar- 
innar? Hver á að kenna þeim, við hvaða viðfangsefni vð þurfum að glima? 
Hver á að vekja eftirtekt þeirra á okkar eigin vandamálum? Hér myndi einnig 
skapast aðstaða til þess að taka upp rannsóknir á dýra- og jurtalífi landsins. 
Hingað til hafa útlendingar lagt þar drýgstan skerf af mörkum. En er ekki timi 
til þess kominn, að við stöndum sjálfir feti framar en ókunnugir menn, sem hér 
dvelja nokkrar vikur að sumarlagi og varla geta við nokkurn mann talað? Eig- 
um við ekki að leggja drög að þvi, að ísland verði visindalega sjálfstætt? —  
Frá háskólanum hafa hvað eftir annað, í mörg ár, heyrzt raddÍK um það, að 
honum skyldu fengin skilyrði til þess að taka til meðferðar hagræn fræði, og 
nú er málið um atvinnudeild við háskólann komið á þennan vettvang, fyrir til-



stilli háskólans og starf frá hans hálfu, en fyrir skilning og víðsýni ráðuneytis- 
ins og nokkurra alþingismanna. Margt mælir með því, en ekkert þungvægt á 
móti, að þessi nýja stofnun verði gerð sem háskóladeild.

Um deildaskipun þá og verkaskiptingu á milli deildanna, sem frum- 
varpið gerir ráð fyrir, er það að segja, að þar væri ef til vill heppilegt að gera 
einhverjar breytingar. Þannig fj'ndist mér, að ætti að nefna eina deildina bún- 
aðardeild, eða landbúnaðardeild, en ekki líffræðideild, sem þýða myndi „Bio- 
logisk Laboratorium“ , eða nærri þvi hverskonar visindalega rannsóknarstofnun 
sem vera skal. Annars er ef til vill varla timabært ennþá að ræða um verka- 
skiptingu á milli deildanna, og sleppi ég þvi liér, enda þótt ég hafi hugsað það 
mál allmikið og hafi ákveðnar tillögur til brunns að bera. Ég vil þó taka fram, 
að mér finnst vanráðið að taka landbúnaðardeildina út úr, i rannsóknarstofu 
háskólans, að þvi er séð verður til þess að spara ein prófessorslaun. Á hinn 
bóginn teldi ég rétt að fela prófessor Dungal rannsóknir etc. viðvikjandi ali- 
dýrasjúkdómum, og biologiskar vitaminrannsóknir.

Ég heilsa með fögnuði þessu frumvarpi, sern allir velunnarar atvinnuveg- 
anna óska, að megi ganga fram. Á hinn bóginn skil ég, að félög þau, sem tapa 
starfskröftum, eða verða að þrengja starfssvið sitt, vegna þess að málum er 
skipað á nýjan hátt, hrevfa andmælum. Þar sem erfitt er að finna rök, er furða, 
hvað tínt er til af staðleysum, til þess að halda i gamla horfið og koma frum- 
varpinu fyrir kattarnef. Forseti Fiskifélags Islands, hr. Kristján Bergsson, sýndi 
mér afrit af umsögn Fiskifélagsins um frumvarp þetta, og vona ég, að hann 
líti ekki á það sem misnotkun trausts, þó að ég viti hér harðlega þann anda, 
sem kemur fram i umsögninni. Það er til dæmis alveg úr lausu lofti gripið, að 
Fiskifélagið, eða dr. Bjarni Sæmundsson, hafi fengið mig til þess að leggja fyrir 
mig náttúrufræði almennt, eða fiskifræði sérstaklega. Ég er uppalinn við sjó og 
stundaði sjómennsku á ýmsum skipum frá þvi að ég var 10 ára gamall og þangað 
íil ég varð stúdent. Mér kom aldrei til hugar að leggja fyrir mig annað nám en 
það, sem ég tók. Ég ráðfærði mig um það við kennara minn, dr. Bjarna, og ég 
vissi þá ekki einu sinni, að'Fiskifélag Islands var til. Ég þakka dr. Bjarna fyrir 
það, að hann greiddi á ýmsan hátt götu mína, með þvi að koma mér i samband 
við áhrifamikla menn i þessu fagi. Ég trúi þvi alls ekki, að það hafi verið gert 
af eigingjörnum ástæðum, Fiskifélagi íslands til framdráttar. Ég mvndi þó fyrr 
eða síðar hafa getað skapað mér sambönd sjálfur, —  eða hver hjálpaði Finni 
Guðmundssyni til þess að komast með á „Dönu“ ?

Ég verð að mótmæla því eindregið, að Fiskifélagið hafi búið mig til, eins 
og orðað er i umsögninni, og mér er ógeðfellt að verða sjálfur að bera af mér 
slík litilsvirðandi ámæli, sem vissulega koma úr hörðustu átt, en ég er reiðubú- 
inn til þess, ef í það fer.

Reykjavík, 23. nóv. 1934.

Virðingarfyllst 

Árni Friðriksson.

Til Háskóla Islands.



Fylgiskjal IV.

TRAUSTI ÓLAFSSON 
efnafr., cand. polyt.

Reykjavík, 23. nóv. 1934.

Herra prófessor Alexander Jóhannesson, Reykjavík.
Mér er ljúft að verða við þeim tilmælum yðar að segja skoðun mina um 

frumvarp það til laga um stofnun atvinnudeildar við Háskóla íslands, sem lagt 
hefir verið fyrir Alþingi.

Það orkar ekki tvimælis, að við íslendingar stöndum öðrum menningar- 
þjóðum að baki i því, sem lýtur að notkun hagnýtra vísinda i þágu atvinnu- 
veganna. En nú er sem betur fer svo komið, að flestum mun ljóst, að úr þessu 
verður að bæta. Við verðum, eftir þvi sein föng eru á, að fara að dæmi þeirra 
þjóða, sem lyft hafa atvinnuvegunum til vegs og virðingar, með þvi að notfæra 
sér þá beztu þekkingu, sem völ hefir verið á á hverju sviði. Hverri þjóð, sem 
sjálfstæð vill verða, er nauðsvnlegt að fvlgja kröfum timans í þessu efni, og mun 
það jafnan sýna sig f\Tr en varir, að það hefnir sin, ef ekki er stefnt í rétta átt.

Með stofnun svonefndrar atvinnudeildar, sem hér er gert ráð fvrir, ætti að 
vera bætt úr brýnni þörf i þessu efni. Það er óhætt að segja, að það hefir verið 
ósk margra, sem hér eiga hlut að máli og um þetta hafa hugsað, að komið yrði 
hér upp stofnun, sem gæti gefið sig fyrir alvöru að úrlausn þeirra vandamála í 
atvinnulífi þjóðarinnar, sem telja má hklegt, að leyst verði með vísindalegum 
rannsóknum eða tilraunum. Það er ekki ástæða til að ætla, að hér fari öðruvisi 
en annarsstaðar, þar sem vitanlegt er, að slikar stofnanir hafa orðið til ómetan- 
legs gagns, með því að skapa nauðsvnlegan þekkingargrundvöll i ýmsum at- 
vinnugreinum.

Það er meðal annars kunnugt öllum, sem til þekkja, að landbúnaður hér er 
i fæstum greinum rekinn á þeim trausta grundvelli, sem visindin hafa skapað 
honum viða annarsstaðar. Ræktunartilraunir geta t. d. aldrei orðið reknar svo i 
lagi sé, nema samfara þeim séu framkvæmdar fullkomnar efnarannsóknir á 
jarðvegi, áburði og gróðri. En á þessu má heita alger skortur hér. Hér er ungur 
og upprennandi iðnaður i ýmsum greinum, sem nauðsyn er á þvi að eiga aðgang 
að stofnun, sem framkvæmt geti rannsóknir til úrlausnar á ýmsum spursmál- 
um, sem fyrir koma, og þannig mætti lengi telja.

Ýmsum kann að vaxa í augum sá kostnaður, sem af stofnun slikrar deildar 
leiðir, en i greinargerð frumvarpsins eru leidd rök að því, að kostnaðarauki fyrir 
rikið yrði engan veginn tilfinnanlegur fram yfir það, sem nú er varið til nokk- 
urs hluta af því, sem deildinni er ætlað að annast. Og þó að einhverjar breyt- 
ingar til hækkunar reyndust nauðsynlegar, þá er það min skoðun, að hægt sé 
að vinna það langsamlega upp, með því að ríkisstjórnin feli deildinni ýms þau 
störf, sem flestir telja nauðsynlegt, að unnin séu, þó ekki hafi enn komizt í fram- 
kvæmd, og gefið gætu drjúgar tekjur. Ég get t. d. bent á, að til eru lög, sem 
orðin eru allgömul, um verzlun með tilbúinn áburð og kjarnfóður. Ekkert eftir-



lit hefir verið með lögum þessum, eins og þó var gert ráð fyrir, en kæmist slíkt 
eftirlit á, má vænta nokkurra tekna af þvi (sbr. eftirlit með smjörlikisfram- 
leiðslunni, sem nýlega hefir verið komið á), og virðist ekki óeðlilegt, að efna- 
fræðideildin hefði slíkt eftirlit með höndum.

Eins og tekið er fram í greinargerð frumvarpsins, er gert ráð fyrir, að 
störf deildarinnar verði þriþætt: Fiskirannsóknir, líffræðirannsóknir og efna- 
rannsóknir, eða með öðrum orðum, að hér yrði um þrjár liliðstæðar deildir að 
ræða. Æskilegast er, að sem hreinastar linur séu í verkaskiptingu deildanna, svo 
að hver deild fari sem minnst inn á annarar svið. Þannig væri rétt, að efnafræði- 
deildin annaðist vfirleitt allar efnarannsóknir, þvi að með þvi mundu verða 
bezt not að starfskröftum þeirra efnafræðinga, sem við stofnunina starfa. Yið 
hinar deildirnar vrðu forstöðumenn, sem af skiljanlegum ástæðum mundu 
verða sérfræðingar i öðru en efnafræði, og ættu efnafræðingar að starfa við þær 
deildir, yrðu þeir að vinna sjálfstætt, því að forstöðumaðurinn mundi ekki vera 
fær um að segja þeim fvrir verkum og þeir gætu ekki rætt við hann um úr- 
lausn sinna verkefna. Að visu vrðu vandfundnir þeir menn sem forstöðumenn 
deildanna, er jafnvigir væru á allt það, sem undir hverja deild yrði að he>Ta, 
en rétt virðist að sigla hjá þeim annmörkum, sem nefndir voru, eftir því sem 
kostur er á.

Komið liafa fram raddir um það, að réttara væri að nefna eina deildina 
landbúnaðar- eða búnaðardeild. Ég er einnig þeirrar skoðunar, enda er tekið 
fram i greinargerðinni, að tveimur af deildunum sé aðallega ætlað að vinna i 
þágu landbúnaðarins. Yrðu deildirnar þá samkvæmt þvi: fiskideild, efnafræði- 
deild og búnaðardeild.

Verkaskipting deildanna mundi þurfa að brevtast eitthvað frá þvi, sem gert 
er ráð fyrir í greinargerðinni, og einkum þvrfti verksvið búnaðardeildar, ef til 
kæmi, að ákveðast nánar, og yrði væntanlega talsvert frábrugðið þvi, sem ætlað 
hefir verið liffræðadeildinni. Ég tel það ástæðulaust að deila um verkaskipting- 
una innan stofnunarinnar að svo stöddu. Hún vrði að ákveðast nánar með reglu- 
gerð. En hitt virðist mér rétt, að nöfn deildanna vecði þannig ákveðin í frum- 
varpinu, að dregnar séu þar með upp aðallinurnar um starfssvið þeirra.

Ég tel það illa farið, ef þetta nauðsvnja- og menningarmál næði nú ekki fram 
að ganga, þegar háskólinn hefir boðið fram fé til bvggingar. Það virðist eðlilegt 
eins og til deildarinnar er stofnað, að hún heyri undir háskólann, en þætti það 
æskilegt, að rikisstjórnin geti haft meiri áhrif á starfsemi hennar en verða mundi 
samkvæmt lögum háskólans, ætti ekki neitt að þurfa að verða því til fyrirstöðu.

Virðingarfyllst.

Trausti Ólafsson.



Fylgiskjal V.

FISKIFÉLAG ÍSLANDS
Reykjavík, 21. nóv. 1934.

Yér höfum móttekið bréf hv. menntamálanefndar Ed. Alþingis, dags. 18. 
þ. m., þar sem hún óskar umsagnar Fiskifélagsins um frumvarp til laga um 
stofnun atvinnudeildar við Háskóla íslands (þskj. 406).

Vér litum svo á, að liv. nefnd óski umsagnar vorrar aðeins að þvi er snertir 
sjávarútveginn og þær rannsóknir, er standa í sambandi við hann, og munum vér 
þvi halda oss innan þeirra takmarka.

Fiskifélagið hefir frá byrj un fundið nauðsyn til þess, að liafizt væri handa 
um hagnýtar fiskirannsóknir hér við land, enda myndaðist strax m jög náin sam- 
vinna mill félagsins og fiskirannsókna þeirra, er Danir og aðrir útlendingar 
framkvæmdu hér við land, en félagið fann það fljótt, að þessar rannsóknir voru 
ónógar atvinnuvegi vorum, nema þeim væri haldið áfram allt árið, og þá auð- 
vitað með þátttöku okkar sjálfra, að svo miklu levti sem geta okkar leyfði.

Það var þvi samkvæmt tillögum Fiskifélagsins og dr. Bjarna Sæmundsson- 
ar, sem verið hefir i stjórn þess frá byrjun, að núverandi fiskifræðingur þess, 
mag. Árni Friðriksson, lagði út í það nám, sem bjó liann undir það starf, sem 
hann hefir nú með höndum, og var náminu hagað þannig frá bvrjun, að stefnt 
var að vissu marki, og til þess að gera honum þetta auðveldara tók prófessor 
Johs. Schmidt, sem var i ráðum með Fiskifélaginu um þetta atriði, Árna í þjón- 
ustu sina og lét hann fá vinnu á Carlsberg rannsóknarstofunni mestan þann 
tima, sem hann stundaði nám við Kaupmaimahafnarliáskóla, og auk þess lét 
hann Arna fá vinnu um borð í hafrannsóknarskipinu „Dana“  á sumrin í sum- 
arfrii hans frá háskólanum. Ennfremur kostaði Fiskifélagið dvöl Árna i Bergen 
og Trondhjem, til þess að hann gæti kynnzt norskum starfsbræðrum og starfs- 
háttum þeirra, en það er m jög áríðandi fvrir þann, sem ætlar sér að vinna að 
ísl. fiskirannsóknum, þar sem svo margt er líkt með náttúru Noregs og Islands 
hvað fiskilifið snertir. Jafnframt var Árna tryggt sjálfstætt starf hjá Fiskifé- 
laginu að náminu loknu, til þess að vinna að vísindalegum rannsóknum að þvi 
er ísl. fiskirannsóknir snerti. Sökum þessarar fyrirhyggju félagsins og sökum 
sambands þess við dr. prófessor Johs. Schmidt og dönsku hafrannsóknirnar, 
fékk Árni Friðriksson betra tækifæri til þess að búa sig undir lifsstarf sitt en 
annars hefði getað orðið.

Sama er að segja um annan starfsmann Fiskifélagsins, hr. Þórð Þorbjarn- 
arson. Árið 1927 skrifaði núverandi forseti félagsins, Kristján Bergsson, 
nokkrar greinar í timarit félagsins og ennfremur i sum Reykjavíkurblöðin um 
fiskiðnaðarháskólann i Halifax og um framtiðarfvrirkomulag isl. fiskveiða og 
þess iðnaðar, sem gæti myndazt i sambandi yið þær, og vöktu þessar greinar 
nokkra eftirtekt á meðal islenzkra stúdenta þá um vorið, og spurðust nokkrir 
þeirra fyTÍr hjá félaginu um möguleika til þess að fá stvrk til slíks náms, en þó 
félagið hefði ekki yfir miklu fé að ráða, þá valdi það þó úr hóp stúdenta það 
sumar einn rnann og lét hann fá nokkurn námsstyrk (kr. 2000.00 á ári) til þess



að leggja slíkt nám fyrir sig, enda hagaði hann náminu með það fyrir augum, 
að hann kæmi í þjónustu félagsins að því loknu og tæki að sér tilrauna- og 
leiðbeiningastarfsemi á sviði þess iðnaðar, sem myndazt gæti hér i sambandi 
við fiskveiðarnar.

Fiskifélagið hefir þannig, ef svo mætti að orði komast, „búið til“  þá tvo 
menn, sem fremst standa nú á sviði hagnýtra fiskirannsókna, en það er ekki 
vitanlegt, að Háskóli íslands eða háskólaráðið hafi lagt á sig það erfiði að hugsa 
þetta mál nokkuð, eða vinna að því að undirbúa þessi störf eða leiða hugi ungra 
manna inn á braut hagnýtra viðfangsefna.

Það er fyrst þegar aðrar stofnanir eru með margra ára fyrirhyggju búnar 
að undirbúa þessi störf og koma þeim á hagnýtan grundvöll, að háskólaráðið 
fer að veita því eftirtekt, hvað er að gerast, en ekki þó á þann liátt að beina 
hugum fleiri ungra námsmanna inn á þessar brautir, heldur á þann hátt að 
heimta, að þau störf, sem búið er að hugsa af öðrum og komin á fastan grunn, 
séu slitin úr sinu upprunalega sambandi og lögð undir háskólann; oss finnst, að 
hér kenni meira „fordildar“  hjá háskólaráðinu lieldur en að málið hafi verið 
gaumgæfilega athugað.

Þá er einnig vert að athuga i þessu sambandi, að Fiskifélagið er í miklu 
beinna sambandi við fiskimenn og útgerðina lieldur en háskólinn og á þvi hægra 
með að beina þessum rannsóknum á liverjum tima inn á þær brautir, sem mest 
kalla að i svipinn, enda má búast við því, að fiskimennirnir verði ávallt fúsari 
til þess að vinna i sambandi við rannsóknirnar og leggja þeim lið, er þær eru á 
þennan hátt nátengdar þeim, heldur en af þær væru í sambandi við Háskóla Is- 
lands, sem þeim finnst vfirleitt, að sé stofnun fjarskvld sér.

Nú er Fiskifélagið nýbúið að koma sér upp liúsi, og var tekið tillit til þess 
við byggingu hússins, að þessi störf heyrðu undir félagið, enda er ekki hægt að 
segja annað en að í náinni framtíð sé það húsnæði viðunandi, enda hægt að 
bæta við það eftir þörfum, bæði af þvi húsnæði, sein nú er leigt öðrum, enda 
auðvelt að stækka bygginguna, ef þörf krefur.

I flestum nálægum löndum heyra rannsóknir eins og hér er um talað ekki 
undir háskólana, heldur undir rikið eða fiskimálaskrifstofur rikisins, eftir því 
sem fyrirkomulag er á þeim málum á hverjum stað, og mundi þeirri venju ekki 
hafa verið haldið svo almennt, ef það hefði ekki þótt gefast betur og verið talið 
nauðsynlegt að knýta rannsóknirnar sem fastast við atvinnuvegina. Þannig er 
það í Bandaríkjum N. A., Canada, Newfoundland, á Skotlandi, i Noregi, Dan- 
mörku, Rússlandi, sennilega i Sviþjóð, Hollandi og víðar, og á Englandi og 
Þýzkalandi að nokkru leyti (að nokkru levti privat). Sumstaðar eru líffræði- 
stöðvar i sambandi við háskólakennslu.

Þar sem hér er talað um rikið, er alstaðar átt við fiskimálastjórn rikisins.
Aftur á móti skulum vér viðurkenna, að fiskimálastjórn vor stendur ekki 

á eins föstum grundvelli og fiskimálastjórnir annara menningarlanda, enda er 
auðfundið, að hinu háa Alþingi er slíkt fullljóst, ef dæma má eftir ýmsum þeirra 
frumvarpa, sem nú liggja fyrir þinginu, t. d. frumv. til laga um fiskiráð, frumv. 
til laga um fiskimálanefnd o. fl. Öll þessi mál eru fram komin af þeirri ástæðu, 
að fiskimálastjórnin eða framkvæmdavaldið í þeim málum, er þennan atvinnu-



veg snertir, er ekki nægilega fast grundvallað, en að því hlýtur að reka m jög 
Lráðlega, að það verði gert, og ættu þá fiskirannsóknir og tilraunir á sviði fisk- 
iðnaðarins að heyra undir sömu stjórn.

Aftur á móti furðar oss ekki, þó þessir starfsmenn Fiskifélagsins vilji 
frekar fara í þjónustu háskólans með þeim launakjörum, sem gert er ráð fyrir 
á þingskj. 406, því að þessi laun eru töluvert hærri en þau laun, sem Fiskifé- 
lagið getur borgað, eins og meðfylgjandi fjárhagsáætlun Fiskifélagsins fvrir 
árin 1935— 36 ber með sér, en úr þvi getur hið háa Alþingi hæglega bætt, með 
þvi að taka þá upp í launalög ríkisins og láta þá fá sambærileg laun við pró- 
fessora háskólans, enda mætti veita þeim prófessorsnafnbót, ef slikt þætti lieppi- 
legra, en aðalatriðið er, eins og vér höfum reynt að taka fram í þessu svari voru, 
að vér teljum, að störf þessara manna kæmu að meiri notum með þvi að þeir 
störfuðu í sambandi við Fiskifélagið eða fiskimálastjórnina eins og henni yrði 
fyrir komið á hverjum tima, sökum kunnugleika þeirra á þörfum og högum 
fiskiveiðanna, heldur en að leggja það undir háskólann.

I greinargerð þeirri, er fylgir með frumv. á þingskj. 406, er svo að sjá, sem 
kennslumálaráðherra sé ókunnugt um, að nokkrar rannsóknir hafi verið gerðar 
hér á „jarðslaga“  í söltuðum fiski, en Fiskifélagið hefir fyrir fáum árum látið 
rannsaka þetta atriði visindalega, enda hafa samskonar rannsóknir, en fyllri, 
verið framkvæmdar bæði i Noregi og Canada, og getum vér hér notfært oss þær 
niðurstöður.

Til þess að gefa hv. nefnd ljósari upplýsingar um, á hvern hátt Fiskifé- 
lagið hefir látið framkvæma fiskirannsóknirnar þann tima, sem það hefir haft 
þær með höndum, leyfum vér oss að láta fylgja hér með skýrslu mag. Árna 
Friðrikssonar þar að lútandi siðustu þrjú árin.

Virðingarfyllst.

Kr. Bergsson.

Til menntamálanefndar efri deildar Alþingis.


