
Nd. 276. Nefndarálit [50. mál]
um frv. til l. um breyt. á l. um verndun Iornmenja, nr. 40 16. nóv. 1907.

Frá menntamálanefnd.

Nefndin hefur rætt þetta mál og vísað því til umsagnar þjóðminjavarðar og
skjalavarðar minja- og skjalasafns Reykjavíkurborgar. Eru umsagnir þeirra birtar
sem fylgiskjöl með þessu nefndaráliti. Þar sem ljóst er af umsögnum þessum og
kom og fram í umræðum í nefndinni, að margt fleira í lögunum frá 1907 og síðari
lögum um þessi mál þarf endurskoðunar við, varð nefndin sammála um að leggja
til við deildina að visa málinu til ríkisstjórnarinnar f trausti þess, að hún skipi
nefnd til þess að endurskoða lögin nr. 40 16. nóv. 1907, um verndun fornmenja, og
önnur skyld lagafyrirmæli með tilliti til hinna ýmsu hugmynda, sem fram hafa
komið um breytingar á þeim, og ljúki nefndin störfum og skili áliti sinu til ríkis-
stjórnar í siðasta lagi í tæka Uð fyrir þingbyrjun 1967.

Alþingi, 26. febr. 1965.

Benedikt Gröndal,
form.

Björn Fr. Björnsson.

Gunnar Gislason,
fundaskr.

Einar Ingimundarson.
Davíð Ólafsson.

Einar Olgeirsson,
frsm.

Sigurvin Einarsson.



Fylgiskjal I.

ÞJÓÐMINJASAFN íSLANDS
Reykjavík, 3. febr. 1965.

Til menntamálanefndar neðrí deildar Alþingis,
Alþingishúsinu.

Menntamálanefnd neðri deildar Alþingis hefur sent mér til umsagnar frumvarp
til laga um breytingu á lögum um verndun fornminja, nr. 40 16. nóv. 1907.

Aðalatriði frumvarpsins er, að bætt skuli nýrri grein inn í fornleifalögin þess
efnis, að friðlýst séu öll hús á Íslandi, sem eldri eru en frá 1874,og eigendum þeirra
gert að skyldu að halda þeim við á sinn kostnað. ÞÓ sé þjóðminjaverði heimilt
að leysa hús undan þessari friðlýsingu, ef hann álítur þau ekki þess virði, að þeim
sé haldið við.

Það er rétt, sem stendur í greinargerð með frumvarpinu, að viðhorf í friðlýs-
ingarmálum eru að nokkru leyti önnur nú en 1907, þegar fornleifalögin voru sett.
Þau lög voru sett að vel athuguðu ráði og eru að mörgu leyti mjög ítarleg, en samt
eru þau nú, eftir öll þessi ár, orðin ófullnægjandi í einstökum atriðum. Þetta á
t. d. við um friðlýsingu húsa. Lögin gera að vísu ráð fyrir, að hægt sé að friðlýsa
hús í einkaeigu, en þó eru öll ákvæði varðandi fornleifar í strangasta skilningi
miklu fullkomnari og skýrari. Enda hefur stefnan verið sú, þegar um friðlýsingu
húsa er að ræða, að vinna að því, að hið opinbera eignist þau og hafi óskoraðan
umráðarétt yfir þeim. Öll friðlýst hús, sem þjóðminjavörður hefur umsjá með, eru
þannig opinber eign, nema nokkrar kirkjur, sem raunar eru eign safnaða, en þjóð-
minjavörður hefur öll völd yfir með samningi við þá. Það er þægilegast í fram-
kvæmd, að friðlýst hús séu um leið opinber eign, og sjálfsagt að vinna að þvi, að
öll þjóðarsöguleg hús séu það, enda eru þau það flest nú þegar. En um önnur gömul
hús, sem ekki eru beinlinis þjóðarsöguleg hús, en eru merkileg af ýmsum öðrum
ástæðum, ættu að vera skýrari ákvæði í lögum. Það er því tímabært, að hin gömlu
fornleifalög verði endurskoðuð og það reyndar i víðara samhengi en gert er ráð
fyrir í frumvarpinu.

Um Þjóðminjasafn Íslands hafa aldrei verið sett nein lög, eins og ég drap á í
ræðu, sem ég flutti á aldarafmæli safnsins. í sambandi við það komst ég svo að
orði (sjá Árbók Fornleifafélagsins 1963, bls. 48):

"Þjóðminjasafninu hefur löngum verið stjórnað eftir venjum, sem skapazt hafa,
og um það er ekki nema gott eitt að segja í sjálfu sér, en ég hygg þó, að það mundi
horfa til bóta og leiða af sér markvissari vinnubrögð, ef starfssvið þess yrði endur-
skoðað með tilliti til nýrra viðhorfa á margan hátt og nákvæmar kveðið á um
skyldur þess en nú er. Veit ég, að sízt stendur á yfirboðurum safnsins í ríkisstjórn
að láta taka þetta mál til athugunar."

Að baki þessara orða liggur það, að menntamálaráðuneytið hefur að undan-
förnu verið þess fýsandi, að gerð yrðu lög um Þjóðminjasafnið. Fyrir mitt leyti
hef ég verið því samþykkur, og jafnan hefur verið talið, þegar mál þetta hefur borið
á góma milli ráðuneytisins og mín, að sjálfsagt væri þá um leið að endurskoða hin
gömlu fornleifalög, þar sem þjóðminjaverði er i senn ætlað að framfylgja þeim og
vera safnstjóri Þjóðminjasafnsins.

Ástæðan til þess, að þetta hefur ekki komizt í framkvæmd, er einfaldlega sú, að
til þess hefur ekki unnizt tími, því að verr væri af stað farið en heima setið, ef
verk þetta yrði unnið í flaustri. Hér þarf að marka stefnuna að vandlega. yfirlögðu
ráði og styðjast í endurskoðuninni við þá reynslu, sem aðrar þjóðir hafa í þessum
efnum. og þá lagahálka, sem þær hafa gert. Ætlun mín er að taka til við þetta verk-
efni, þegar ég kemst til þess annarra anna vegna, og er búinn að afla þeirra gagna,
sem nauðsynlegt er að kynna sér. Það er að vísu illa farið, að þessi dráttur er á



orðinn, en bót er í máli, að jafnt og þétt er þó unnið nokkuð að friðlýsingarmál-
um, þeim húsum fjölgar smátt og smátt, sem eru undir valdi þjóðminjavarðar, og
nú standa yfir samningar um kaup á Nesstofu og áhugi er einnig hjá stjórnar-
völdunum fyrir því að ná eignarhaldi á Viðeyjarstofu, svo sem heimild í fjárlögum
ber vitni um. Meðan endurskoðun laganna stendur yfir, verður að sjálfsögðu haldið
áfram að þoka þessum málum áfram hér eftir sem hingað til.

Frumvarp það, sem hér um ræðir, stefnir að því að fullkomna fornleifalögin,
en þó hvergi nærri á fullnægjandi hátt. Hér er um að ræða vandasamt verkefni,
sem að mörgu leyti er erfitt í framkvæmd, og ég tel, að íhuga þurfi betur en gert
er í þessu frumvarpi, hvernig skynsamlegast er að haga lagaákvæðum um það,
og marka skýrari stefnu um það, hvað ríkisvaldið vill og getur í þessum málum.
Allsherjarendurskoðun fornleifalaganna í sambandi við lagasetningu um Þjóðminja-
safnið er það, sem stefna ber að.

Virðingarfyllst,

Kristján Eldjárn.

Fylgiskjal II.

SKRIFSTOFUR REYKJAVÍKURBÆJAR
Skjala- og minjasafn

Alþingi, Reykjavík,
e/» menntamálanefnd.

Reykjavík, 21. nóv. 1964.

Sem svar við bréfi yðar, 16. þ. m., þar sem þér beiðizt umsagnar minnar um
frv. til 1. um breyt. á lögum um verndun fornmenja, nr. 40 16. nóv. 1907, vil ég
taka fram:

Mér finnst breytingartillagan eigi efnislega skyldara við lög um viðhald fornra
mannvirkja og um byggðasöfn, nr. 8 12. febr. 1947, en við tilgreind lög frá 1907,
þar sem í annarri grein laganna frá 1947 felst heimild fyrir þjóðminjavörð, að
fengnu samþykki menntamálaráðherra, að taka á fornleifaskrá byggingar og mann-
virki, sem yngri eru en svo, að talin verði til fornleifa fyrir aldurs sakir.

Hvorug lögin kveða á um lágmarksaldur hluta, svo að þeir af sjálfum sér verði
taldir til fornleifa, verðir friðunar, nema hvað 7. gr, laga frá 1907 tiltekur 150 ár
sem lágmarksaldur á lausum fornleifum töldum í 3. gr. sömu laga og 21. gr. leggur
bann við útflutningi fornminja eldri en 150 ára.

ÞÓ að tilgangur brtt. sé lofsverður. álít ég, í ljósi þess arna og með hliðsjón af
heimild í lögum 1947, varhugavert að fastákveða aldur húsa við ákveðið ár, svo að
þau falli undir lög um verndun fornminja. Hér má t. d. nefna, að hvorki Alþingishús
(1881) né lögreglustöðin í Rvík (byggð sem barnaskóli 1882) mundu koma til
greina í þessu efni.

Auk heldur felst í 2. gr. e-lið laga frá 1907 víðtækari heimild, ótímabundin,
en breytingartill. hefur, þar sem talin eru til fornleifa: "Fornar kirkjur, bæjarhús og
önnur hús. sem ekki framar eru notuð til þess, sem upphaflega var til ætlazt. "

Annað mál er það, að lögum nr. 40 16. nóv. 1907 hefur verið slælega fylgt eftir,
hvar af dæmi má taka um Viðeyjarstofu.

Mitt álit er því þetta, að framar en að setja nýja bót á gamalt fat beri að miða
að því að endurskoða lögin frá 1907, einkanlega með hliðsjón af lögum nr. 8 12.
febr. 1947 og framkominni tillögu á þingskjali nr. 56, sem felur í sér mat á lág-
marks aldri fornleifa.

Virðingarfyllst,

Lárus Sigurbjörnsson.


