
Ed. 605. Nefndarálit
um frv. til 1. um afnám 1. nr. 127 9. des. 1941, um viðauka við 1. nr. 43 20. okt. 1905, 
um í'ithöfundarétt og prentrétt.

F rá  þriðja minni hi. menntamálanefndar.

Svo sem alþjóð m anna er kunnugt, tóku Halldór Kiljan Laxness og Ragnar 
Jónsson forstjóri í smjörlikisgerðinni Smára saman ráð sin haustið 1941 um að 
hefja nýja  útgáfu á íslendingasögum, sem væri við hæfi sam tíðarinnar. Var þessi 
útgáfa auglýst með m iklum dugnaði bæði i blöðuin og útvarpi. Þ jóðin fékk þá að 
vita, að tilgangurinn væri að þýða Laxdælu og síðan aðrar íslendingasögur á ný- 
tizku-tæpitungumál. l 'tgáfan  átti auk þess að vera prýdd með mvndum eftir nafn- 
kenndan íslenzkan málara.

Jafnsk jó tt  og jiessi nýjung varð hljóðbær, var henni nálega ails staðar illa 
tekið, nema af pólitískum sam herjum  þessara tveggja manna, sem stóðu fyr ir  út- 
gáfunni. Þótti öllum þorra m anna það höfuðhnevksli, ef Laxdæla og aðrar íslend- 
ingasögur ættu að vera þýddar á sams konar eða enn lélegri íslenzku en „Vopnin 
kvödd“. Menn bjuggust við, að norramudeild háskólans mundi hefjast handa um 
varn ir  í þessu máli. En svo varð ekki. Þvert á móti létu aðstandendur h innar  nýju 
Laxdælu á sér heyra, að kennarinn  i bókmenntasögu, dr. S igurður Nordal, væri 
mjög h lvnntur þessari ráðagerð Ragnars Jónssonar forstjóra  í smjörlikisgerðinni 
Smára.

Hvergi var óánægjan meiri móti þessu athæfi en i Alþingi. Við Pálmi Hannes- 
son á t tum  þá bæði sadi á þingi og í m enntam álaráði.  Málið var tekið fyrir  í mennta- 
málaráði. Voru hinir þ rir  m ennlam álaráðsm ennirnir, Arni Pálsson, Barði Guð-



mundsson og Guðmundur F'innbogason, engu síður ákveðnir um, að hefja bæri 
sókn gegn þessum ófögnuði, heldur en við Pálmi Hannesson. Urðu þau lok þessa 
máls, að m enntam álaráð  beitti sér fyr ir  því að r ita  r ík iss t jó rn inn i  og fara  þess 
á leit, að hún bæri fram frv., sem stefndi að því að vernda fornritin  frá þeirri með- 
ferð, sem þeim virtist nú búin. Stjórnin varð við þessari ósk. Frv. sigldi hraðbyri 
með fylgi flestra deildarmanna gegnum neðri deild. í efri deild urðu  einkennileg 
straumhvörf í málinu. Arni Jónsson frá Múla var þá s t jó rnm álarits tjóri Vísis og 
átti sæti í efri deild. Hann hafði skrifað heita ádeilugrein á h ina nýju  útgáfu Ragn- 
ars Jónssonar í Vísi og fór um allt það athæfi hörðum  fordæmingarorðum. En 
þegar verndarfrv. fornritanna, sem var byggt á sama grundvelli og grein hans um 
málið, koin til efri deildar, snerist hann  öndverður gegn sinni fyrri  skoðun. Fylgdu 
honum nokkrir  þáverandi flokksbræður hans, svo sem Magnús Gíslason skrifstofu- 
stjóri og Magnús Jónsson guðfræðiprófessor. Stuðningur var þó nægilegur í deild- 
inni, og varð frv. skjótlega að lögum.

Þessi andstaða gegn tæpitunguútgáfu Laxness og Ragnars Jónssonar kom þeim 
félögum nokkuð á óvart. Vildi Ragnar Jónsson forða sér undan  sektardómi og lét 
því h rað a  p ren tu n  á Laxdælu sem mest hann  mátti. Málverkin, sem á t tu  að prýða út- 
gáfuna, voru ekki til, og ekki timi til að bíða eftir þeim. Útgáfan var öll h in  óvand- 
aðasta, bæði um pappir og prentun, en þó rándýr, hvort heldur sem borið var saman 
við útgáfu Sigurðar Kristjánssonar eða fornritaútgáfuna.

Um saina leyti gaf R agnar Jónsson út aðra öllu verri útgáfu af Odysseifs- 
kviðu. Stóð annar  komnninisti fy r ir  þvi verki. Það var Steinþór Guðmundsson 
kennari  í Reykjavík. Hafði h ann  sty tt  og afbakað þýðingu Sveinbjörns Egilssonar 
á svo afkáralegan hátt ,  að furðu  sætti. Þ a r  sem Hómers þýðing Sveinbjörns Egils- 
sonar er einn af hyrn ingars te inum  nútíinabókm enntam áls  á íslandi, þá var hér vegið 
í sam a k n é ru n n  og með skrílú tgáfu  fo rn ri tanna  sjálfra . B jarn i B jarnason, skóla- 
stjóri á Laugarvatni, skemmti neðrideildarmönnum við meðferð Laxdælumálsins 
með því að lesa upp gullfagra kafla  úr  þýðingu Sveinbjörns Egilssonar og hið 
afkáralega viðvaningsmál á útgáfu Ragnars Jónssonar.

A lm annadóm urinn var mjög óhagstæður þessu gróðafyrirtæki Ragnars Jóns- 
sonar og Halldórs Laxness. Menn vildu ekki eiga þessa íslendingasögu nema af 
sömu ástæðuin og sumir menn safna höfuðskeljum af fe rhyrndum  h rú tu m  sökum 
sjaldhæfni. Einn m aður tók þó vel við þessari útgáfu. Það var Sigurður Thorlacius, 
skólastjóri í Austurbæjarskólanum  í Reykjavík, sem er líka einn af fimm forstjór- 
um í bókaútgáfu kommúnista. Hann fékk nægilega mörg eintök af Laxdælu handa 
heilum bekk í barnaskólanum. En er til kom, var lítill áhugi í skólanum, bæði h já  
nemendum og kennurum , að notfæra sér þessar bókmenntir, og litill áhugi hjá 
forráðam önnum  ba'jarins að greiða fyr ir  Laxdælu í þessum fötum af fé skattþegn- 
anna í bænum. Er því helzt svo að sjá, sem útgefendurnir hafi orðið að kosta sjálfir 
þessa tilraun  að koma Laxdælu í skrilbúningi í hendur skólabarna í höfuðstaðnum.

Ragnar Jónsson og Laxness höfðu umflúið sektardóm í sambandi við afbökun 
Laxdælu með því að flýta sér svo mjög, að bókin kæmi á m arkað inn  án þess mynda- 
skrauts, sem átti að fvlgja henni. En fornt máltæki segir: „Skjólan fer til vatns 
þangað til hún  brotnar". Þeir félagar höfðu bjargazt á flótta frá sínum eigin gerð- 
um í fyrsta  sinn. Nú knúði einhver óheillanorn jiá til að halda beint út á lögbrota- 
brautina.

Á sum arþinginu  1942 var einn dag lagt inn á borð allra þ ingm anna s tórt bréf. 
Við athugun kom í ljós, að í bréfinu var lítil bók. Það var saga Hrafnkels freys- 
goða í útgáfu Ragnars Jónssonar og Halldórs Laxness. S tuttur formáli fylgdi eftir 
Halldór Laxness. Voru það sam antv innuð brigzlyrði og ókvæðisorð um  þingið og 
einstaka þingmenn fvrir  verndarlöggjöf fornritanna. Hér var auðsýnilega um 
sérstaka atvinnustarfsemi að ræða. Útgefendum var ekki nóg að selja þessa litlu 
bók á 10 krónur, þó að litgófa Sigurðar Kristjánssonar væri til i hverri bókabúð og 
kostaði ekki nema nokkra aura, heldur var nafn sögunnar afbakað án tilefnis og



Alþingi sýndur s tráksskapur með því að senda jafnlítilf jörlegt fjárhrallsverk  sem 
gjöf til þingmanna.

Ragnar Jónsson gat vel leitað eftir leyfi s t jó rnarráðsins  til að gefa út Hrafn- 
kelssögu. En það vildi hann  ekki. Hann vildi fa ra  lögbrotaleiðina. Þess v'egna 
biður hann  ekki um leyfi, eins og lög mæla fyrir, heldur gefur út afbakaða íslend- 
ingasögu, með viðvaningslegum hrakvrðum  um Alþingi til að sýna það, að hann  
vilji ekki virða lögin.

Afbökun Hrafnkelssögu fékk enn verri útreið en Laxdæluútgáfan. Ekki er 
vitað, að neinn barnaskólastjó ri  liafi lagt til að kaupa  þá bók til uppörvunar ung- 
d óm num  i þjöðlegum fra 'ðum . „H ra fn k a t la“ lá i skrangeym slu  bóksalanna, en 
rík isstjórnin  höfðaði, sem von var, mál móti báðum útgefendunum. Voru þeir 
báðir sektaðir og athæfi þeirra dæmt ólögmætt með öllu, enda höfðu þeir brotið 
ba'ði móti anda og formi verndarlaganna frá  1941.

Sektardóm urinn hafði auk þess önnur áhrif  á gang málsins. Sumir af góðvin- 
um Ragnars Jónssonar og Halldórs Laxness bentu þeim á, að þeim m undi hollast 
að halda ekki lengra út á þá leið að afskræma fornritin . Þ jóðin m undi ekki þola 
neinum útgefanda að draga íslendingasögur n iður í svaðið. Að svo kom nu er á- 
stæða til að ætla, að þeir félagar hafi látið sér skiljast, að þar hafi þeim verið 
ráðið heilræði.

Þessi t i lraun  að misbjóða þjóðerniskennd íslendinga hafði að mestu leyti verið 
gerð af mönnum, sem voru í kom m únistaflokknum  eða nákom nir bandam enn hans. 
Eftir  kosningar í haust létu kom m únistar  ráðsm ann sinn frá  áróðursbókagerð 
flokksins flvtja tillögu um að fella úr gildi verndarlög fornbókm enntanna frá  1941. 
Það var í sjálfu sér furðulegt gæfuleysi af flm. frv. að leggja ú t  í baráttu  um málið 
eftir dóm almennings og Alþingis um Laxdælu og Hrafnkötlu, að dómi þjóðarinnar 
um  hina nýju  útgáfu af Hómers-þýðingu Sveinbjörns Egilssonar.

Nefndinni þótti eðlilegt að fá þrjá  kennendur ú r  norrænudeild  háskólans til 
viðræðu um  málið. Á fund inum  Iögðu þeir m ism unandi áherzlu á ýmis megin- 
atriði. Árni Pálsson hóf mál sitt með vel undirbúinni gagnrýni á Laxdælu í út- 
gáfu Laxness. Sýndi hann fram á, hversu gálauslega útgefandinn hafði fellt ú r  heila 
kafla, fært sumt efnið til og ruglað efni og mál. Björn Guðfinnsson kom með fjöl- 
mörg dæmi um breytingar á orðaröð og setningaskipun, sem gerbreytti innsta 
k ja rna  málsins. Hann taldi þessa m isnotkun m óðurm álsins hættulegasta atriðið 
í þessari nýstárlegu útgáfustarfsem i. S igurður Nordal tók síðast til máls. Hann 
lagði mesta áherzlu á, að fornritin  hefðu stöðugt verið að breytast við afskriftir  og 
sambræðslu heimikla. Það var augljóst, að Nordal var á annarr i  „línu“ en megin- 
þorri þ jóðarinnar, sein hafþi stöðvað afbökun fo rnritanna með andúð á ráðs- 
m ennsku þeirra Laxness og Ragnars Jónssonar.

Nefndinni þótti sjálfsagt að fá gestina þ rjá  til að bókfesta skoðun sína um 
þetta merkilega mál. Þeir gerðu það sköm m u síðar bréflega, og er bréfið prentað 
sem fylgiskjal á þingskjali 590. Eins og vænta mátti, er bréfið málamiðlun milli 
tveggja andstæðra sjónarmiða, eins og fram  hafði kornið á nefndarfundinum. 
Annars vegar voru þeir Árni Pálsson og Björn Guðfinnsson, þó að þá greini á í þessu 
efni um nokkur minni há tla r  atriði. Hins vegar var Sigurður Nordal. En hann  er ekki 
einungis prófessor í norrænm n fræðum við Háskóla íslands, heldur er hann  einn 
af fim m  forkólfum  í s l jó rnarne fnd  áróðursú tgáfu  kom m únistaf lokksins .  E n  þ rá tt  
fy r ir  hin  nánu  tengsl, sem eru milli Nordals og aðstandenda Laxdæluútgáfunnar, 
þá hefur hann ekki séð sér annað fært en standa með þeim Árna Pálssyni og Birni 
Guðfinnssyni um að fordæma Laxdælu eins og Laxness gekk frá  henni. Það er 
sérstök hlifð við Laxness að segja, að hann hafi byggt á anna rr i  útgáfu (fornrita- 
lítgáfunni), því að Laxness tók fyr irm vndina i algerðu heimildarleysi, án leyfis 
eða greiðslu. Síðan já ta  allir þessir kennendur norræ nu  í háskólanum, að Laxness 
hafi ruglað orðum, hreytt stafsetningu, slejipt ú r  orðum, bætt orðum í textann, 
skipt um orð, breytt orðaröð, bætt inn í heilum setningum eftir sig. llm meðferð



efnisins segja söinu menn, að þar hafi verið gerðar stórfelldar hreytingar: Sleppt 
heilum setningum, heilum köflum, og á einum stað 5 kapítulum, setningar og kaflar 
færðir til. Sumstaðar hefur útgefandi búið til heilar setningar inn í textann.

Laxness og Nordal knýja  nú  fast á hurð ir  þingsins um verndarlöggjöf fvrir  
nútímarithöfunda. Samkvæmt tillögum þeirra má nú ekki syngja einfaldar vísur 
eftir skáldin, nema fá levfi og horga fyr ir  afnotin. Málarar eiga nú að fá svo mik- 
inn rétt á sínum verkum, að þeir hafi að verulegu levti eignar- og vl'irráðarétt á 
myndum, sein þeir erit búnir að selja og fá fyr ir  fulla borgun. En flest má bjóða 
þeim dauðu. Dóinstóll þriggja m anna úr norrænudeild  háskólans dæmir I.axness 
margsekan um allar þær afbakanir  og stórbrevtingar, sem hægt er að g'era á sígildri 
bók eins og Laxdælu. Samt standa m álsvarar kom m únista undrandi yfir því, að 
Alþingi hefur lagt ákveðna hegningu við því óafsakanlega broti, sem Halldór Lax- 
ness hefur framið á höfundi Laxdælu.

Eftir að sleppir þessari hörðu gagnrýni þeirra Árna Pálssonar og Björns Guð- 
finnssonar kem ur kafli eftir Sigurð Nordal. I>ar er Iögð megináherzla á, að fyrr  á 
öldurn hafi ým sar breytingar orðið á heiinildum fornritanna. Þetta vita allir, jafn- 
vel þó að þeir séu ekki prófessorar i íslenzkum fræðum. Til h inna fvrri breytinga 
lágu eðlilegar orsakir á fvrri  öldum. En þtei- breytingar afsaka ekki, að hver óvalinn 
gróðasnápur geti nú tekið fornsögurnar, gefið þær út eins og væru það fornrit, en 
afbakað allt efni, málblæ, orð og setningar. Eftir að Laxness hafði gefið út Lax- 
dælu með þeim afbökunum, sem honum  þótti henta, ])á gat Steinþór Guðmundsson 
gert aðra enn viðvaningslegri afbökun og þó bvggt á Laxness. Á þann hátt  gat hver 
viðvaningurinn öðrum meiri haldið áfram  að gera æ „fu llkom nari“ skrílútgáfur 
af fornritunum.

Allur kaflinn um textabreytingu fornritanna er fullkomlega óviðkomandi um- 
ræddu efni. Þau rök eru líka fullkomlega tilgangslaus lika fyr ir  Sigurð Nordal, því 
að hann er rétt áður, með stéttarbræðrum  sínum, bú inn  að fordæm a þær marghátt- 
uðu afbakanir, sem Laxness hafði gert á Laxdælu. En þau- afbakanir  höfðu gefið 
Alþingi réttmæta ástæðu til að lögvernda fornritin  móti jafnóafsakanlegri meðferð 
eins og þremenningarnir játa, að Laxdæla hafi orðið fyr ir  í hinni margmntöluðu 
útgáfu Ragnars Jónssonar.

Niðurlag álitsgerðarinnar er ekki í nógu miklu sainræmi við upphafið, sem byggir 
réttilega á ótvíræðum staðreyndum. Hér er því haldið fram, að það sp óviðurkvæmi- 
legt, að ríkið taki að sér verndun fornritanna, og síðar í þessum kafla  er sveigt að því, 
að þetta eftirlit, sem þar er játað, að m argir telji nauðsynlegt, ætti það að vera í hönd- 
um rithöfunda og fræðimanna. Enn frem ur segjast þeir ekki mæla með, að nokkur 
ein stafsetning sé löghelguð á fornritunum . Loks er því bætt við, að stafsetningin frá 
1929 sé að sumu levti nær upprunanum  en stafsetning fornritanna. Þessi saman- 
burður h lý tur að vera erfiður fyrir  Sigurð Nordal, þar sem hann ber persónulega 
aðalábyrgð á báðum þeim verkum, sem hér eru borin saman.

Þegar Alþingi samþykkti lögin um verndun fornrilanna, var eingöngu stefnt að 
því, að ófullkomnir útgefendur, eins og Ragnar Jónsson og Halldór Laxness, gætu ekki, 
algerlega eftir eigin geðþótta, leikið sér að því, í l 'járgróðaskvni eða af stráksskap 
(eins og nægilega kom fram í formála Laxdadu, þar sem talað var um kontrapunkta 
og temu), að gera skrílútgáfu af þessum frægðarritum. Þá kom vitaskuld til mála á 
Alþingi, hverjum  ætti að fela að gevma festarendann. Auðvittið bars t  talið þá að nor- 
rænudeild háskólans og líka að fleiri aðilum. En n iðurstaðan varð sú, að kennslu- 
málaráðuneytinu væri bezt treystandi, þrá tt  fyrir  agnúa, sem voru á þeirri leið.

Tökum  fyrst norrænudeildina. Björn Guðfinnsson var þá ekki orðinn fastur 
starfsmaður þar, þó að Alþingi væri þá að vinna að því, að hann  tæki þar við starfi, 
til að fá aukna tryggingu fvr ir  viðunandi þekkingu norrænunemenda, sem útskrifast 
ú r  þeirri deild. Starfsmenn deildarinnar voru Alexander Jóhannesson, Arni Pálsson 
og Sigurður Nordal. Um einn af þessurn mönnum, Árna Pálsson, var kunnugt, að 
hann hafði hinn mesta áhuga fvr ir  því að hnekkja útgáfustarfsemi þeirri, sem hófst



með hinni afbökuðu Laxdælu, og í menntam álaráði varð hann  aðalhvatamaðui' 
þess, að r ík isstjórnin  var beðin að hefjast handa um verndarlöggjöf. En frá  norrænu- 
deildinni kom engin hreyfing. Ástæðan er auðsæ. Félagsbræður Árna Pálssonar á 
þeim stað hafa sofið á verðinum, og sofið svo fast, að jafnvel mjög ákveðinn áhuga- 
m aður gat ekki vakið þá. Auk þess báru  aðstandendur ný ju  Laxdælu sér í munn, að 
Sigurður Nordal væri undir  niðri mjög h lynn tur þessu útgáfuverki. Þessi hlið máls- 
ins var nokkurn  veginn kunn  öllum þingmönnum. Þeir gátu ekki treyst norrænu- 
deildinni, eins og hún  var skipuð, til að vernda fornritin  fyr ir  Ragnari Jónssvni og 
Halldóri Laxness.

Næst gefa þ rem enningarn ir  í skyn, að r i th ö fu n d ar  landsins geti komið fram  
sem verndarar. Þessi leið er nú sem slendur vafasöm, af þvi að komið hefur í Ijós, 
að félagsskapur þeirra  treystir  svo lítið á sig, að h an n  h æ ttir  ekki á að halda  al- 
m ennan  fund  í h ú sak y n n u in  háskólans, nem a með sérstakri  vernd sunnan  frá 
Bessastöðum. Þessi v an m átla rk en n d  er því einkennilegri, þ a r  sem skáldum  og rit- 
hö fundum  þarf  ekki að s tanda ógn af neinu valdi nem a gyðju þeirrar,  sem nefnd 
er Leirgerður. Og' engir em bæ ttism enn ríkisvaldsins geta veitt á þeim vettvangi 
no k k ra  þá  vernd, sem er þess verð, að um  hana  sé beðið.

Ef leitað væri nú sem stendur til kaupkröfufélags þess, sem allmargir af þeiin 
m önnum , sem fást við ritiðju, hafa  nú stofnað, og það beðið um að benda á heppi- 
lega m enn  til að vernda fornritin  fyrir  óvönduðum  útgefendum, þá m undi Ragnar 
Jónsson forstjóri í sm jörlík isgerðinni Sm ára ráða m estu um, h ver jum  væri feng- 
inn þessi trúnaður, og hann  tilnefndi í því skvni Halldór Kiljan Laxness, Þórberg 
Þórðarson  og Jóhannes ú r  Kötlum. U111 þessa m enn og þeirra  líka nægir að segja 
það, að Alþingi var ekki, þegar það samdi verndarlögin  1941, reiðubúið til a'ð 
treysta  þess h á t ta r  r i thöfunduin  til að dæm a um, hvað væru sómasamlegar út- 
gáfur af fo rn ritunum .

Að lokum mótmæla prófessorarnir því, að nokkur ein stafsetning sé lög- 
helguð á fo rn ri tunum . Þess er ekki heldu r  krafizt í verndarlögunum , heldur að 
stafsetningin sé samræmd, þ. e. með föstu skipulagi, en ekki sundurlaus graut- 
argerð eins og þ rem enningarn ir  já ta ,  að sé á un iræ ddri Laxdæluútgáfu . Kennslu- 
m álaráðuney tinu  er á h ver jum  tím a í lófa lagið að leita til óháðra  fræ ðim anna  og 
no tfæ ra  sér skoðanir þeirra  eftir því, sem við á. Það eru þingmálafundavísindi, 
þegar gert er ráð fyrir  því í álitsskja linu, að no k k u r  kenns ium ála ráðherra  mundi 
neita um  heimild til, að v iðu rkenndur fræ ðim aður mætti gefa út s ta fré t ta r  útgáf- 
u r  af forn ritunum .

Sigurður Nordal virðist hafa  lagt mest til í þennan  kafla álitsgerðarinnar, en 
vegur þ a r  a llnæ rri s já lfum  sér. Hann er m estu r  ráð am að u r  um fyrirkom ulag forn- 
r i taú tg á fu n n ar  og hefur  áreiðanlega ráðið einn öllu um stafse tn ingu þá, 
sem þar er notuð. H ann hefur  á sama h á t t  ráðið m estu um slafse tn ingu þá, sem 
lögboðin var 1929. Þá hafði 11111 langa stund  rík t  fullkom inn glundroði í stafsetn- 
ingarm álum  landsm anna. Voru h in ir  svokölluðu lærdónismenn hvorir á móti öðr- 
11111, og voru 11111 þetta efni þ rá lá ta r  og leiðar deilur. Þegar ég átti sæti í kennslu- 
m álastjórninni, vildi ég freista að fá viðurkennda „samræmda" eða ef menn held- 
ur vilja segja fastákveðna stafsetningu í daglegu ritm áli  þ jóðarinnar.  Eg leitaði 
til Sigurðar Nordals um forustu við þetta verk. Hann tók að sér þetta verk og réð 
m estu  um  þá stafsetningn, sem lögfest var 1929. Hafa flestir ínenn sæ tt sig vel við 
þessa stafsetningu, og má segja, að ráð in  hafi verið í bili bót á g lundroðanum  um 
stafse tn ingu nú tím aritm áls ,  eftir því sem ástæ ður leyfðu. H itt er annað mál, að 
síðar veittu einhverjir gluiidroðamenn barnaskólakennurum  heimild til að brjóta 
hið lögfesta s tafse tn ingarskipulag  í barnaskólum , ef þeiin þætti það betur henta. 
S itur við það nú  sem stendur, að í barnaskólum  landsins m á r ik ja  glundroði i 
stafsetningu, ef k en n u ru m  þóknast það. En sú upplausn  hvílir ekki á baki þeirra, 
sem gerðu sitt til að bæta úr ára tuga s tafse tn ingarruglingi með ákvæ ðunum  frá 
1929.



Sigurður Nordal hefur  ráðið m estu uin ré ttr i lun  fo rn ri taú tg áfu n n ar  og um 
stafse tn inguna 1929. Nú tekur  h an n  að gagnrýna s tafse tn ingu fo rn ri tanna  og tek- 
ur  jafnvel stafsetninguna frá  1929 fram vfir. í þessaii grein bókm enntahernaðar 
á h an n  enga andstæðinga nem a s já lfan  sig. Honum  hefur  verið, og yfirleitt að 
maklegleikum, veitt það t rau s t  að gera úrslitatillögur um fasta stafsetningu á ís- 
lenzkum fo rn ri tum  og íslenzku nútiðarm áli.  Hann hefu r  þannig tveim sinnum  á 
ævinni tekið að sér að „löghelga“ stafsetningu. Nú segir liann um  fornmálið, að 
engin löghelgun geti átt  sér stað. Sömu rökin má áreiðanlega færa fyrir  glund- 
roðastefnu í nú tím am áli.

Ég' legg til, að frv. það, sem Kristinn Andrésson ber fram  fvrir fornritaút- 
gáfu Ragnars Jónssonar og Halldórs Laxness, verði fellt. Alþingi hefur tekið á sig 
ábyrgðina um, að fornritin  verði ekki gefin út í skrílútgáfu. Reynslan sýnir, að 
menn ú r  r i thöfundasté tt  landsins s tanda að ]>essum skem m darverkum  og varð 
ekki trúað  fyrir  neinni verndun. Reyndin sýndi enn fremur, að meiri hluti fastra 
s tarfsm anna við norrænudeild  háskólans var líka lílt fallinn til að rísa gegn skríl- 
ú tgáfum  fornritanna. En venjulegir borgarar landsins risu  gegn hæ ttunni,  venju- 
legir borgarar í m enntam álaráð i skoruðu á r ík iss ljó rn ina  að hefjas t  handa  um 
ré ttm æ ta r  aðgerðir. Og venjulegir borgarar á Alþingi sam þykktu  með vfirgnæf- 
andi meiri h lu ta  verndarlöggjöf vegna fornritanna.

Það m á ýmislegt finna til foráttu  þeirri vernd, sem kenns lum ála ráðherra r  
geta veitt fo rn ritunum . En þeir s tanda undir eftirliti og húsbóndavaldi venju- 
legra borgara. K ennslum álaráðherra ,  sem sofnar á verðinum  um verndun þjóð- 
leg'ra verðmæta, kem bir ekki h æ ru r  í róðherrastóli, og betri m aður kem ur i hans 
stað.

Y firstandandi Alþingi- hefur verið langl og ekki ti ltakanlega a thafnasam t, Mér 
hefur þess vegna þótt sennilegt, að þingmenn hefðu nú betri tima en endranær til 
að k ry f ja  til m erg ja r  mál eins og verndun fornritannu. Saga þess er stutt,  en mjög 
lærdómsrík. H ún sannar  enn  einu sinni kosti og gildi lýðstjó rnarinnar .  Þegar 
reyndi á með verndun þeirra  bókm ennta, sem frægastar eru á íslandi, var ekki 
frekar en í Gyðingalandi hægt að treysta  á forsjá h inna skriftlæ rðu. Venjulegir 
borgarar u rðu  með venjulegum  hversdagsaðferðum  að leysa málið. Svo m un enn 
fara á ókomnum árum. Líf og giftuvon fr já ls rar  þjóðar hvílir á dóingreind algengra 
borgara. Sú staðreynd, að Ragnar Jónsson h ikar nú við að halda áfram  bókagerð eins 
og þeirri, sem hann hóf með Laxdælu og Hrafnkötlu, kem ur af þvi, að hann  og nán- 
ustu stallbræður hans vita, að dómgreind þjóðarinnar er vakandi í þessu efni og að 
það verður jafnerfitt  að koma „kon trapunkta“fornritum  inn á heimili sæmilegra 
inanna eins og að gera k i rk ju r  landsins að verkunarstöðvum  til að kverka og salta 
sild. B ará ttan  fyr ir  verndarlögum  forn ri tanna  1941 skar úr  til fulls í því efni.

Alþingi, 24. marz 1943.

Jónas Jónsson.


