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um till. til þál. um handritamálið.

Frá fjárveitinganefnd.

Við athugun á tillögu þessari kom það mjög skýrt og greinilega í ljós, að nefnd-
armenn allir voru sammála flutningsmanni tillögunnar um það, að Alþingi léti í
ljós þann vilja sinn og ásetning, svo að eigi yrði misskilið, að lögð yrði hin fyllsta
rækt við handritin, þegar þessi dýrmæti þjóðararfur fellur oss aftur í skaut. Þá
er og nefndin sammála um að marka þá stefnu Í framkvæmd þessa máls, að Al-
þingi gefi um það yfirlýsingu, að íslenzka ríkið geri nú þegar ráðstafanir, er tryggi
örugga varðveizlu handrit anna og góð starfsskilyrði við notkun þeirra. Enn fremur, að
veitt verði fé til útgáfu þeirra og vinnu við þau, þar á meðal styrkir til erlendra
fræðimanna, er hér vildu starfa að rannsókn þeirra. Ætti það ekki að geta orkað
tvímælis, eftir að slík yfirlýsing hefur verið gefin, að varðveizla á þessum dýr-
mæta menningararfi þjóðar vorrar er örugglegast tryggð Í vorum eigin höndum og
skýrustu ljósi varpað yfir menningar- og vísindalegt gildi handritanna undir hand-
leiðslu vorri.

Á grundvelli þessarar niðurstöðu mælir fjárveitinganefnd eindregið með því,
að tillaga þessi verði samþykkt með lítils háttar breytingum. Telur nefndin það
mjög þýðingarmikið, að jafnótvíræð yfirlýsing um örugga varðveizlu handritanna
á Íslandi og fyrirgreiðslu við notkun þeirra sé gefin á Alþingi. Er þetta engan veg-
inn sagt eingöngu vegna þess, hve hjartfólgið þetta mál er íslendingum, heldur
eins - og ekki síður -- með tilliti til þess, hve mikið sögulegt gildi þessi dýrmæti
menningararfur vor hefur fyrir ýmsar aðrar þjóðir, ekki sízt Norðurlandaþjóðirnar.

Loks skal þess getið, að nefndin sendi tillögu þessa til umsagnar landsbóka-
varðar, þjóðskjalavarðar og Háskóla íslands. Fékk nefndin svör frá öllum þessum
aðilum og mikilsverðar upplýsingar varðandi ýmis atriði í framkvæmd þessa máls.
Leggur nefndin til, að tillagan verði samþykkt með svofelldri

BREYTINGU:
Tillögugrein orðist svo:
Alþingi ályktar að lýsa yfir því, að jafnskjótt sem handritin íslenzku fást af-

hent frá Danmörku, muni íslenzka ríkið reisa byggingu yfir handritin eða búa
þeim húsnæði á annan hátt, þar sem tryggð verði örugg geymsla þeirra og góð
starfsskilyrði. Einnig lýsir Alþingi yfir þeirri fyrirætlun að veita fé til vinnu við
handritin, þar á meðal styrki til erlendra fræðimanna, sem hér vildu starfa að
rannsókn þeirra.

Alþingi ályktar jafnframt að fela ríkisstjórninni að hefja nú þegar í samráði
við landsbókavörð, þjóðskjalavörð og Háskóla Íslands, undirbúning fyrrgreindra
ráðstafana.

Alþingi, 1. febr. 1951.
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