
Sþ. 147. Tillaga til þingsályktunar
um m enntaskólann í Rej’kjavík.

Flm.: Pálmi Hannes&m.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta undirbúa og leggja fyrir næsta 
reglulegt Alþingi tillögur um fram tiðarhúsakost og hentugan stað fyrir menntaskól- 
ann í Reykjavik, og sé í því sambandi sérstaklega rannsakað, hvort ekki sé tiltæki- 
Iegt að flvtja skólann að Skálholti í Biskupstungum.

G r e i n a r g e r ð .
Menntaskólahúsið við Lækjargötu var reist árið 1845. Það er því eitt elzta hús í 

bænum og langelzta skólahús á landinu. Að vísu var það forkunnargott á sinni tíð, 
enda mjög til þess vandað, en, eins og vænta má, er það nú orðið úrelt mjög og 
.óhentugt til skólahalds fvrir m argra hluta sakir, svo að ekki verður við unað til fram- 
búðar. H lýtur því að því að reka áður en langt líður, að reisa verði nýtt hús handa 
skólanum, og sýnist sanngjarnt, að það verði fullgert árið 1946, en þá verða liðin 
100 ár frá þvi, er skólinn fluttist til Reykjavíkur frá Bessastöðum. — Þykir því eigi 
mega dragast lir þessu að hefja þann undirbúning, sem nauðsynlegur er, áður en 
húsið verður reist, því að margt kemur þar til álita og þó í fyrsta lagi skólastaðurinn.

I öndverðu fylgdi skólahúsinu allt land milli Bókhlöðustígs og Amtmannsstígs 
upp að Þingholtsstræti. En síðar var tekið að selja lóðarskákir af landi þessu, og var 
því eigi létt fyrri en komið var fast að skólahúsunum sjálfum. Jafnfram t var bannað 
að byggja á túninu niður frá skólahúsinu, og hefur skólinn þess raunar lítil not, því 
að útlit bæjarins heimtar, að því sé haldið í sæmilegri rækt. A þennan hátt hefur 
þrengt svo að skólanum, að varla er við hlítandi, og kemur ekki til mála að reisa ný 
skólahús á lóð hans við Lækjargötu, jafnvel þó að rifin  væru þau hús, sem nú 
standa þar.

Nú er Reykjavík með úthverfum sinum orðin svo stór, að ekki er auðvelt að finna 
þar óbyggðan stað með nægilegu landrými fyrir skólann og þannig settan, að nem- 
endur hvaðanæva i'ir bænum geti sótt þangað með sæmilega auðveldu móti. Að 
minnsta kosti mundi sá staður torfundinn innan Hringbrautar, enda hefur ekki verið 
séð fyrir honum í skipulagi bæjarins. í námunda við flugvöllinn verður skólinn varla 
reistur, en ef setja á hann niður utarlega í bænum eða utanvert við hann að austan 
eða vestan, mun verða að hafa þar heimavist fyrir utanbæjarnem endur og þá bæjar- 
nemendur, sem lengst eiga til að sækja. Nú getur naumast orkað tvimælis, að heima-



vist hér í bænum eða híð næsta honum yrði allmiklum annmörkum  háð, bæði sakir 
kostnaðar og þó einkum vegna truflana af völdum bæjarlífsins. H lýtur því að vakna 
sú spurning og koma til álits, hvort ekki sé rétt að reisa skólann fyrir utan bæinn, 
uppi í sveit, með heimavist fyrir alla nemendur. Slíkir skólar tíðkast erlendis, eins 
og kunnugt er, og þykja hvarvetna gefa góða raun, enda hafa þeir tvímælalaust ýmsa 
kosti fram yfir dagskóla í bæjum. Er þetta vissulega merkilegt rannsóknarefni, sem 
krefst úrlausnar í sambandi við val skólastaðarins. En ekki þykir rétt að rekja það 
mál lengra að svo komnu.

Þó að horfið yrði að því ráði að flytja skólann burt úr bænum, þyrfti eins fyrir 
því að ákveða honum stað, og verður það ekki gert rannsóknarlaust, þvi að skóla- 
staður í sveit þarf að hafa margt til sins ágætis. Ef til þessa kæmi, má ætla með vissu, 
að m argir mundu óska þess, að skólinn vrði reistur að Skálholti í Biskupstungum, 
þar sem hann var í öndverðu, og þykir því rétt að láta rannsaka, hvort þar séu þau 
skilyrði, sein skólanum eru nauðsynleg, svo sem jarðhiti og aðgangur að raforku.

Hér hafa verið rakin þau atriði, sem mestu þvkja skipta um þetta mál. Ef til- 
laga þessi nær samþykki, er til þess ætlazt, að ríkisstjórnin láti rannsaka þau til hlítar 
og leggi síðan fram á næsta reglulegu Alþingi tillögur sínar um skólastað og skólahús 
fyrir menntaskólann, ásamt uppdráttum  að fyrirhuguðum  skólahúsum, kostnaðar- 
áætlun og greinargerð um málið allt.
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