
Nd. 396. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. 81 7. maí 1940, um breyting á lögum nr. 44 19. júní 1933, 
um stofnun happdrættis fvrir ísland.

Flm.: Ásgeir Ásgeirsson, Jakob Möller, Aki Jakobsson, Sveinbjörn Högnason.

1. gr.
1. gr. laganna skal orða svo:
Ríkisstjórninni er heimilt að framlengja um 10 ár, frá 1. jan. 1947 að telja, 

einkaleyfi Háskóla íslands til þess að reka happdrætti samkvæmt lögum nr. 44/1933, 
sbr. lög nr. 6/1943 og 15. gr. laga nr. 97/1935.



2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, og er rikisstjórninni þá heimilt að framlengja 

þegar einkaleyfið.
G r e i n a r g e r ð .

Fjárhagsnefnd neðri deildar hefur borizt bréf frá Háskóla íslands um 15 ára 
framlengingu á einkarétti háskólans til þess að reka happdrætti. Hefur erindið 
verið rætt að nokkru í fjárhagsnefnd, og eru þrír nefndarmanna meðal flutnings- 
manna þessa frv. Hafa flutningsmenn komið sér saman um að flytja tillögu um 
10 ára framlengingu, enda ótvírætt, að ekki veitir af þeiin tíma til þeirra fram- 
kvæmda, sem þegar eru fyrirhugaðar og skýrt er frá í erindi háskólaráðsins, sem 
hér er prentað sem fylgiskjal.

Fylgiskjal.

HÁSKÓLI ÍSLANDS 0_Reykjavik, 27. okt. 1943.
Fyrir hönd Háskóla íslands vil ég hér með óska jiess, að framlengt verði um 

15 ár einkaleyfi jiað, sem háskólinn hefur haft til jiess að reka happdrætti, en leyfis- 
timinn er á enda í árslok 1946.

Ástæður til þessarar málaleitunar eru þær, að mikið er eftir ógert af bygg- 
inguni og öðrum frainkvæindum, sem fyrirhugaðar eru, til þess að háskólalóðin 
geti orðið miðstöð visindaiðkana hér á landi. Til þessa má nefna:

a) Leikfimishús. Nú eru leikfimi og sund skyldunámsgreinar i háskólanum. 
Verður að leigja húsnæði til kennslunnar, en tíminn er mjög óhentugur stúdentum 
og rekst á aðra kennslu. Má á það benda, að margir framhaldsskólar hér í bæ eru 
i mestu vandræðum með húsnæði til leikfiiniskennslu, en leikfimishús háskólans 
mundi bæta nijög úr, því að aðrir skólar mundu geta komizt þar að. Er nú orðin 
mjög brýn þörf á þvi, að bætt sé úr vandræðum háskólans og annarra skóla i þess- 
um efnum.

1>) Hús fyrir náttúrugripasafn. Þetta safn hefur nú algerlega ófullnægjandi 
húsnæði og er auk þess landsbókasafninu til mikils óhagræðis. Háskólaráð hefur 
mikinn áhuga á að koma upp byrjunarkennslu i náttúrufræðum, er mundi spara 
námsmönnum mikið fé og landinu gjaldeyri. Háskólaráð sendi hinu háa Aljjingi 
tillögur sinar i þessu ínáli s. 1. vetur, en fjárvcitinganefnd taldi málið ekki nægi- 
lega undirbúið, til þess að hægt væri að veita fé til greiðslu stofnkostnaðar kennsl- 
unnar, sem er allmikill. Þeim undirbúningi er nú haldið áfram. í fyrirhuguðu 
náttúrugripasafnshúsi er gert ráð fyrir kennslustofu og vinnustofum undir þessa 
kennslu.

c) Háskólalóðin er mjög stór (uin 8 ha), og verður geysimikið verk að koma 
henni í sæmilegt horf. Girða þarf lóðina vandaðri girðingu, en ummál hennar er 
á annan kílómetra, flytja mikinn jarðveg til á lóðinni og til hennar, gera gras- 
velli, gróðurselja blóm og runna, svo að uinhverfið verði byggingunum sainboðið, 
og helzt að koma upp lifandi safni allra íslenzkra jurta  (botaniskum garði) á lóð- 
inni. Um kostnað við allt jjetta er ekki ha'gt að gera neina áætlun enn sem komið 
er, enda hefur ekki verið gengið frá skipulagsuppdrætti lóðarinnar, en vist er, að 
hann verður geysimikill. Er ætlun háskólaráðs að láta ekki hefja vinnu þessa, 
meðan eftirspurn er mikil eftir vinnuafli, heldur gevma hana, jxingað til að vinn- 
unnar er meiri þörf.

Ymis önnur verkefni bíða úrlausnar, [)ó að ekki séu hér talin, sem yfirstjórn 
kennslumálanna og háskólaráði gæti komið saman um að láta framkvæma á kostnað 
happdrættis háskólans.

V ir ð in g ar f v l l s t ,
Jón Hj. Sigurðsson.

Til fjárhagsnefndar neðri deildar Aljmigis.


