
sþ. 156. Tillaga til þingsályktunar [151. mál]
um sögu íslenskra búnaðarhátta.

Flm.: Helgi Seljan, Davíð Aðalsteinsson, Eyjólfur Konráð Jónsson,
Málmfríður Sigurðardóttir, Eiður Guðnason, Kolbrún Jónsdóttir,

Steingrímur J. Sigfússon.

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að hún beiti sér fyrir ráðstöfunum sem tryggi
vísindalegar rannsóknir og ritun á sögu og þróun íslenskra búnaðarhátta.

Greinargerð.
Síðasta búnaðarþing samþykkti ályktun um þetta mál, mjög áþekka þeirri tillögu sem

hér er borin fram. Árni Björnsson þjóðháttafræðingur flutti þar hið ágætasta erindi um
nauðsyn þess að sögu búnaðarhátta hér á landi yrðu gerð verðug skil og kvað ekki vansalaust
fyrir þjóðina, sér í lagi íslenska bændastétt, að beita sér ekki fyrir átaki til þessa þarfa og
brýna verks.

Í greinargerð með ályktun búnaðarþings eru tíunduð nokkur veigamestu rökin fyrir
þessari tillögu Árna Björnssonar sem fékk hinar ágætustu undirtektir og leiddi af sér
samþykkt umræddrar ályktunar.

Til að koma þessu máli á nokkurn rekspöl er þessi tillaga flutt en að öðru leyti fylgir hér
með sem fyllri rökstuðningur ályktun og greinargerð búnaðarþings. Fyrir málinu verður
gerð nánari grein í framsögu og þá stuðst við ræðu Árna Björnssonar þar sem málinu í heild
eru gerð hin bestu skil.

Fylgiskjal.

ÁLYKTUN BÚNAÐARÞINGS
Búnaðarþing beinir þeirri eindregnu áskorun til Alþingis og ríkisstjórnar að gera hið

allra fyrsta ráðstafanir til þess að unnt verði að hefjast handa við vísindalegar rannsóknir og
ritun á sögu og þróun íslenskra búnaðarhátta á líkan hátt og gert var fyrir tuttugu árum þegar
Alþingi skóp fræðimanni aðstöðu til að semja vísindarit um íslenska sjávarhætti.

Greinargerð:
Þjóðinni hlýtur að vera það bæði nauðsyn og metnaðarmál að kunna sem best skil á

sögu og þróun helstu atvinnugreina sinna. Íhenni er ekki síst að finna skýringar á því hvernig
þjóðinni tókst að lifa af þegar harðast svarf að. Brýnt er að hraða vísindalegum rannsóknum
á þessu sviði meðan enn eru á lífi menn sem þekktu af eigin raun þær vinnuaðferðir sem
tíðkuðust fyrir hina snöggu tæknibyltingu á þessari öld.

Árið 1964 hóf Alþingi að veita sérstakan fræðimannastyrk til rannsókna á íslenskum
sjávarháttum. Afrakstur þeirrar ráðstöfunar hefur verið að koma í ljós á síðustu árum í hinu
glæsilega ritverk i Lúðvíks Kristjánssonar, Íslenskir sjávarhættir. Þrjú bindi þess eru þegar
komin út og sér brátt fyrir endann á því. Ljóst er orðið að þetta rit þykir einstakt meðal
menningarþjóða.

Búnaðarþing álítur að löngu sé orðið tímabært að gera íslenskum búnaðarháttum sömu
skil. Enn eru uppi menn sem hafa alhliða þekkingu á gömlu bændamenningunni, bæði
hinum verklegu og andlegu þáttum hennar, og eru í nægu fjöri til að sinna þessu verkefni á
næstu einum til tveim áratugum. En það má ekki öllu seinna vera.


