
sþ. 440. Nefndarálit [50. mál]
um till. til þál. um ráðstafanir til öryggis handritum, skjölum og forngripum.

Frá fjárveitinganefnd.

Íslendingar eiga margt fágætra og merkilegra dýrgripa í söfnum sínum í Reykja-
vík. Hafa verið reistar yfir söfnin byggingar, þar sem undir venjulegum kringum-
stæðum er vel séð fyrir varðveizlu þeirra. Þá eru og í safnahúsinu salarkynni, sem
hver og einn á aðgang að til rannsókna á handrita- og skjalasöfnum. Í hinu nýja
þjóðminjasafnshúsi er af mikilli smekkvísi fyrir því séð, að menn eigi að því greiðan
aðgang að skoða og kynna sér forngripasafnið.

En þrátt fyrir þetta hefur þótt nauðsyn til bera í tveimur heimsstyrjöldum á
fyrri helmingi þessarar aldar að gera sérstakar ráðstafanir til frekara öryggis í varð-
veizlu þessara óbætanlegu dýrgripa þjóðarinnar. Hefur þá verið gripið til þess ráðs
að flytja þá þeirra, sem verðmætastir eru, burt úr bænum á staði, þar sem talið var
að þeir væru óhultari. En það er augljóst mál, að þótt það sjónarmið að gæta hins
fyllsta öryggis í þessu efni verði að sitja fyrir öllu öðru, er harla óhagkvæmt og
hlýtur að valda truflunum við vísindalega störf og fleira að hafa ekki nauðsynleg
gögn úr handrit a- og skjalasöfnum tiltæk til notkunar, ef til vill um langan tíma,
eða þá með svo óhagkvæmuni hætti, að teljast mætti frágangssök. Það hefur þess
vegna mjög komið til álita við umræður og athuganir á aðgerðum til frekara öryggis
í þessu efni, að slíkri geymslu yrði komið fyrir neðanjarðar í námunda við t. d.
safnahúsið. Með því móti mætti vinna það tvennt, að varðveita söfnin örugglega,
en hafa þó tiltölulega greiðan aðgang að þeim til daglegrar notkunar.

Í umsögn landsbókavarðar um tillögu þessa leggur hann áherzlu á þetta atriði.
Vekur hann athygli á því, að það mundi verða mjög erfitt í framkvæmd að nota
söfnin þar, sem þau væru geymd utanbæjar, en þeir, sem vinna að rannsókn og
útgáfu handrita, þurfi samtímis að hafa aðgang að góðu bókasafni. Niðurstaða hans
er því sú, að hagkvæmast væri, að hafizt yrði handa um að koma upp öryggis-
geymslu í sambandi við Landsbókasafnið, sem rúmaði þá dýrgripi, sem í söfnum
eru geymdir og vér sízt vildum missa. Þá gæti þessi öryggisgeymsla og tekið við
handritum úr Árnasafni á sínum tíma.

Auk landsbókavarðar leitaði nefndin umsagnar þjóðskjalavarðar, þjóðminja-
varðar og rektors háskólans. Hvetja þeir allir einnig til þess, að gætt sé alls öryggis
í þessu efni.

Fjárveitinganefnd er sammála um að leggja til við ríkisstjórnina, að hún beiti
sér fyrir því, að hafin verði undirbúningur að því að koma upp slíkri öryggis-
geymslu, og tekur undir þá tillögu Iandsbókavarðar. að athugað verði gaumgæfi-
lega, hvort takast mætti að ná þeim tilgangi með því að láta gera neðanjarðar-
geymslu við safnahúsið, þannig að helzt væri innangengt úr henni í kjallara hússins.

Nefndin leggur því til, að tillagan verði samþykkt með orðalagsbreytingu, sem
hnígur í þessa átt.

BREYTINGARTILLAGA:
Tillögugreinin orðist svo:
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta hefja undirbúning að því, að

gerð verði öryggisgeymsla fyrir handritasafn og merkustu skjöl og forngripi þjóð-
arinnar. Áður en til slíkra framkvæmda kemur, skal athuga sérstaklega, hvort
eigi mætti svo til haga, að slíkri geymslu yrði komið fyrir neðanjarðar i sem
nánustum tengslum við safnahúsið í Reykjavík.

Heimilt er ríkisstjórninni að verja fé úr ríkissjóði vegna þessara ráðstafana.
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