
Ed. 211. Nefndarálit

um frv. til laga um heim ild fyrir bæjar- og sveitarstjórnir til að skylda ung- 
linga til sundnáms. -

Frá mentamálanefnd.

Nefndin er sammála um, að frv. það, er hjer um ræðir, sje þarft og 
gott. Sund er líkamsment, sem alt o f fáir temja sjer hjer á landi, og þó eink- 
um þegar á það er litið, að sundkunnátta er flestum íþróttum betur fallin til 
þess að herða og hreysta líkamann. Eins og tekið er fram í greinargerð við 
frv., er sundkunnátta einkar nauðsynleg í öllum  sjávarþorpum  landsins, og 
jafnvel alstaðar hjer á landi, vegna lifnaðarhátta manna og staðhátta.

Störfum er þannig báttað, að menn geta átt á bættu að detta í vatn 
eða sjó, t. d. við vinnu á bryggjum og skipum, á ferðalögum  yfir ár o. s. frv. 
Því er það auðsæ nauðsyn að kunna sund.

Mætti gera ráð fyrir, að m örg mannslif m yndu bjargast árlega frá 
druknun, ef sundkunnátta yrði lögskipuð.

Frá heilbrigðislegu sjónarm iði eru áhrif sundsins meiri en nokkurrar 
annarar íþróttar. Baðið hreinsar börundið og styrkir heilbrigða starfsemi þess 
betur en nokkuð annað. Líkaminn verður ekki eins viðkvæ m ur fyrir snöggum 
breytingum á hita og kulda, og þess vegna ekki eins hætt við ofkœlingu, sem 
er einhver algengasti kvilli hjer á landi — í hinu breytilega loftslagi.

Sundið hefir verið kallað »íþrótt íþróltanna«, í fyrsta lagi af þvi, að 
það æfir alla parta líkamans, jafnt útvortis og innvortis, gerir vöðvana mjúka, 
en þó stælta og þrautseiga; í öðru  lagi af þvi, að sundið þroskar einnig skap- 
gerð manna, eflir áræðið og styrkir viljann. Sundið skerpir og hreinlætistil- 
finninguna; — því hefir verið sagt: »að leiðin til dygða lægi gegnum laugina«. 
Sund er þvi eitlhvert hið besta uppeldismeðal.

A f ofangreindum ástæðum leyfir nefndin sjer að mæla með þvi, að 
háttv. deild samþykki frv. á þskj. 65 þannig breytt, eins og breytingartill. nefnd- 
arinnar fara fram á.



BREYTIN G ARTILLÖ G U R.

1. V ið 1. gr. Fyrir »10— 15 ára« k om i: 12— 16 ára.
2. V ið 2. gr. Greinin orðist þannig:

Skylt er hverjum  nemanda, áður en kenslan byrjar, að sýna lækh-
isvottorð um, að hann megi stunda sund heilsunnar vegna.

Kostnaður við læknisskoðun þessa greiðist úr rikissjóði.

Alþingi, 19. mars 1925.

Sig. Eggerz, Ingibjörg H. Bjarnason, Jónas Jónsson, 
form aður. frsm. fundaskrifari.


