
Nd. 463. Frumvarp til laga
um rekstrarsjóð Symföníuhljómsveítar Islands.

Frá menntamálanefnd.

1. gr.
Heimilt skal að innheimta jafnhliða skemmtanaskatti sérstakt sætagjald af kvik-

myndahúsum, er nemi allt að 25 aurum á hvert sæti. samkvæmt nánari fyrir-
mælum i reglugerð, er menntamálaráðuneytið setur.

2. gr.
Fé það, sem innheimt er samkvæmt 1. gr., skal renna Í sérstakan sjóð til styrktar

Symfóniuhljómsveit íslands. Veitir menntamálaráðuneytið hljómsveitinni styrki úr
sjóðnum, enda samþykki það skipulag hennar og stjórn og rekstur hennar fullnægi
að öðru leyti þeim skilyrðum, er ráðuneytið kann að setja.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Íslenzkir hljómlistarmenn hafa um langt skeið haft brennandi áhuga á að koma
upp symf'óniuhljómsveit. Tilraunir hafa verið gerðar i þessa átt með furðu góðum
árangri, en fjárhagsörðugleikar hafa hindrað varanlegt starf hljómsveitarinnar.

A síðastliðnu ári ræddu fulltrúar hljómlistarmanna þetta vandamál við hæst-
vírtan menntamálaráðherra, og varð að samkomulagi, að þeir gerðu tillögur um lausn
málsins. Þetta leiddi til, að fulltrúar frá tónlistardeild ríkisútvarpsins og Tónlistar-
félaginu Í Reykjavík sömdu drög að frumvarpi til laga um stofnun Symfóníuhljóm-
sveitar Íslands. Ráðherra tók þessi frumvarpsdrög til athugunar og vildi fallast á
þau í megindráttum A fundi menntamálanefndar 8. þ. m. mætti hæstv. menntamála-
ráðherra ásamt dr. Páli Ísólf'ssyni og hr. Jóni Þórarinssyni, en tveir þeir siðarnefndu
höfðu ásamt fleiri hljómlistarmönnum unnið að undirbúningi málsins. Það varð að
samkomulagi milli þessara aðila að óska þess, að menntamálanefnd flytti frum-
varpið í því formi, sem það birtist hér.

Í greinargerð, sem fulltrúar hljómlistarmanna létu fylgja frumvarpsdrögum
sinum, segir meðal annars:

"Íslenzka þjóðin mun vera eina sjálfstæða menningarþjóð í heimi, sem ekki
hefur á að skipa fastri symfóníuhljómsveit, Mun mörgum hingað til hafa hrósið
hugur við þeim kostnaði, sem stofnun slíkrar hljómsveitar mundi hafa í för með
sér, og þó ef til vill vaxið hitt enn meir í augum, hve marga útlenda hljóðfæraleikara
yrði að fá til landsins, til þess að hljómsveitin gæti orðið sæmileg. Nú er þó svo
komið, að þessu máli verður ekki lengur skotið á frest, og ber margt til þess.

i fyrsta lagi hafa þarfir landsmanna fyrir slíka hljómsveit aukizt stórlega á
síðari árum, svo að mikill hluti árlegs kostnaðar við rekstur hennar er nó. þegar



greiddur fyrir störf, sem hljómsveitin og hljóðfæraleikarar hennar mundu leysa
stórum betur af höndum. Í öðru lagi hefur liðtækum íslenzkum hljóðfæraleikurum
fjölgað mjög á siðustu árum og fer æ fjölgandi, svo að innflutningur útlendra
manna þarf nú engum að vaxa í augum. Í þriðja lagi yrði hljómsveit, slík sem hér
01' gert ráð fyrir, hin styrkasta stoð undir heilbrigt og vaxandi tónlistarlíf í landinu
og reyndar grundvallarskilyrði þess, að slíkt líf geti þróazt.

Má því með réttu segja, að stofnun fastráðinnar symfóníuhljómsveitar með að-
setri í Reykjavík sé eitt af sjálfstæðismálum íslenzku þjóðarinnar og eitt hið mest
aðkallandi menningarmál. Ætti það auk þess að vera nokkurt metriaðarmál hinu
unga íslenzka lýðveldi að koma slíkri stofnun á fót og sjá hag hennar sem bezt
borgið.

Um væntanlegt starfssvið hljómsveitarinnar og fastráðinna starfsmanna hennar
má taka þetta fram:

Hljómsveitin mundi sjá fyrir öllum tónlistarþörfum ríkisútvarpsins, flytja
reglulega hljómsveitartónleika í útvarpið, t. d. aðra hverja viku mestan hluta ársins
og oftar, ef ástæða er til. Smærri flokkar úr hljómsveitinni mundu annast útvarps-
tónleika tvisvar í viku, og er þar meðtalin kammermúsík svo og léttari tónlist (al-
þýðulög og þess háttar). Útvarpshljómsveitin í núverandi mynd svo og útvarps-
kvartettinn og aðrir hljóðfæraflokkar útvarpsins yrðu lagðir niður.

Þá mundi hljómsveitin einnig sjá fyrir tónlistarþörfum þjóðleikhússins. sem
gera má ráð fyrir, að verði mjög miklar, er fram líða stundir. Eitt af hlutverkum
þeirrar stofnunar, þegar henni vex fiskur um hrygg, hlýtur að verða það að flytja
Íslenzku þjóðinni óperur, balletta og aðra slíka list, sem áður hefur verið óþekkt
hér á landi að heita má. Þetta yrði því aðeins kleift. að komið yrði á fót fastri hljóm-
sveit, slíkri sem hér er gert ráð fyrir.

Tónlistarfélagið í Reykjavík hefur um langt árabil harizt fyrir stofnun fastrar
hljómsveitar í Reykjavík og verið meginstoð tónlistarlífsins í höfuðstaðnum. Merk-
asta starf félagsins er þó stofnun og rekstur Tónlistarskólans í Reykjavík, en áhrifa
hans gætir nú víða í tónlistarlífi landsins, og hafa þau reynzt mjög heilladrjúg.
Eitt erfiðasta viðfangsefni félagsins hefur jafnan verið það að fá að skólanum hæfa
kennara í sem flestum greinum, og hefur þetta gengið misjafnlega, sem vænta má.
Þessi vandræði mundi stofnun hljómsveitarinnar einnig leysa, enda væru svo margir
hljóðfæraleikarar hennar sem þurfa þykir ráðnir sérstaklega með tilliti til þess, að
þeir takist á hendur kennslu í skólanum í þeim greinum, þar sem mest er þörf nýrra
kennara. Einnig mundi hljómsveitin eða flokkur úr henni aðstoða á hljómleikum
Tónlistarfélagsins eftir þörfum.

Þá mundi hljómsveitin halda sjálfstæða áskrifendahljómleika í Reykjavík (og
ef til vill í Hafnarfirði), t. d. einu sinni í mánuði að vetrinum, eða alls átta sinnum
á ári, auk kammermúsíktónleika. Slíkir hljómsveitartónleikar eru snar þáttur í tón-
listarlífi allra þeirra erlendra borga, sem nokkurs mega sín, og munu vandfundnar,
t. d. á Norðurlöndum, borgir á stærð við Reykjavík, sem telja sig geta verið án
þeirra. Mun ekki þurfa að óttast það af fenginni reynslu í því efni hæði hér og ann-
ars staðar, að ekki yrði nóg aðsókn að þessum hljómleikum, og má jafnvel gera ráð
fyrir, að þeim megi fjölga nokkuð þegar á öðru starfsári hljómsveitarinnar. -- Ekki
verður gert ráð fyrir jafnmikill i aðsókn að kammermúsíktónleikunum, en þó mundi
mega halda a. 111. k , 4--6 þeirra fyrsta árið og ef til vill fjölga þeim nokkuð að því
liðnu. Góðir kammermúsíktónleikar eru hið mesta menningaratriði í tónlistarlífi
hverrar borgar, þótt þeir eigi að jafnaði ekki eins mikilli almenningshylli að fagna
og hljómsveitartónleikar.

Loks mundi hljómsveitin, ýmist öll eða flokkar úr henni, fara hljómleikaferðir
Ú sumrum svo víða um land sem nokkur kostur er. Mundi hún þannig - bæði gegn-
um útvarpið og með þessum hljómleikaferðum - hafa ómetanlegt menningargildi
fyrir þjóðina alla.

Áætlað hefur verið, að 25 aura verðhækkun it hverjum seldum aðgöngumiða
kvikmyndahúsanna mundi nema allt að 600 þús. kr. á ári, og mundi sú upphæð,
ef hún rynni óskipt i rekstrarsjóð hljómsveitarinnar, fyllilega nægja til þess að
tryggja afkomu hennar. Þannig yrði framtíð þessa mikla menningarfyrirtækis borgið
með auðveldu móti. íslendingar gætu með réttu talizt menningarþjóð í tónlistarefn-
um eins og á öðrum sviðum, og þannig rynni enn ein stoð undir menningarlegt
sjálfstæði Íslenzku þjóðarinnar.


