
sþ. 341. Nefndarálit [7. mál]
um till. til þál. um undirbúning að stofnun sjóminjasafns.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefur athugað tillöguna og fengið um hana umsögn þjóðminjavarðar
og Farmanna- og fiskimannasambands Íslands. Að fenginni umsögn þjóðminja-
varðar varð nefndin sammála um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar með ósk
um, að hún hlynni sem bezt að þeim vísi sjómannasafns, sem þegar er til. Umsögn
þjóðminjavarðar er prentuð sem fylgiskjal.

Alþingi, 11. febr. 1949.

Jörundur Brynjólfsson,
form.

Ingólfur Jónsson.

Jón Sigurðsson,
fundaskr.

Jón Gíslason.
Ásgeir Ásgeirsson.

Sigfús Sigurhjartarson.
frsm.

Sigurður Bjarnason.

Fylgiskjal.
Reykjavík, 21. okt. 1948.

Í bréfi til mín, dags. 18. þ. m., hefur menntamálaráðuneytið óskað álits míns
um stofnun íslenzks sjóminjasafns. Sem svar vildi ég taka fram eftirfarandi:

Sjóminjasafn - eða vísir þess - er þegar til, og var í raun réttri stofnað með
styrk þeim, er Alþingi veitti í því skyni á fjárlögum fyrir árið 1940 kr. 3500.00.
Frumkvæðið um þetta kom frá fulltrúaráði sjómannadagsins, en sjávarútvegssýning,
sem haldin var hér 1939, mun hafa átt drjúgan þátt Í, að hafizt var handa einmitt
um þetta leyti. Árið eftir lét fiskiþing málið til sín taka og sendi Alþingi ályktun
um minjasafn veiða og sæfara, og fulltrúaráð sjómannadagsins fór þess á leit. að
safnið fengi að halda sama styrk aftur, enda hefur sú orðið raunin, að Alþingi
hefur síðan árlega veitt kr. 3500.00 til sjóminjasafnsins. Til er sérstök sjóminja-
safnsnefnd, sem ráðherra, Ólafur Thors, setti á laggirnar og skipaði sjálfur for-
mann, Matthías Þórðarson þjóðminjavörð, en fulltrúaráð sjómannadagsills tilnefndi
tvo nefndarmenn og Fiskifélag Íslands tvo. Þessi nefnd átti að hafa - og hefur -
með höndum undirbúning að stofnun sjóminjasafnsins og ráðstafar í því skyni því
fé, sem til þess er veitt. Hefur sjóminjasafninu frá upphafi vega verið ætlað rúm
á neðstu hæð hinnar nýju safnbyggingar, enda hlýtur það að verða deild úr þjóð-
minjasafninu.

Sé ég ekki betur en að sjóminjasafnshugmyndin sé þegar komin á sæmilegan
rekspöl, en það skal þó skýrt tekið fram, að miklu riflegri fjárveiting verður bráð-
nauðsynleg, þegar farið verður að koma safninu fyrir, sem vonandi verður áður
en langt um líður.

Með sérstakri virðingu.

Kristján Eldjárn.

Til menntamálaráðuneytisins, Reykjavík.


