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um "Gjöf Jóns Sigurðssonar".

Flm.: Gils Guðmundsson, Eysteinn Jónsson, Hannibal Valdimarsson, Ásgeir Bjarnason,
Friðjón Þórðarson, Gunnar Gíslason, Eggert G. Þorsteinsson, Bjarni Guðnason.

Alþingi ályktar, að þar til öðruvísi verður ákveðið skuli árlega veitt fé á fjár-
lögum í því skyni, að sjóðurinn "Gjöf Jóns Sigurðssonar" fái starfað samkvæmt
tilgangi sinum, sem er sá að verðlauna vel samin vísindaleg rit og styrkja útgáfu
slíkra rita. Skal árleg fjárveiting til sjóðsins eigi nema lægri upphæð en sem svarar
árslaunum prófessors við Háskóla íslands. Verði verðlaunanefnd Gjafar Jóns Sigurðs-
sonar heimilað að úthluta þessari viðbótarfjárhæð i samræmi við þær reglur, sem
um vexti sjóðsins gilda, þó með þeirri breytingu, að þegar sérstök ástæða þyki til,
megi verja fé tíl viðurkenningar á viðfangsefnum og störfum höfunda, sem hafa
vísindarit í smiðum.

Greinargerð.

Jón Sigurðsson forseti andaðist i Kaupmannahöfn 7. desember 1879. Ekkja hans,
Ingibjörg Einarsdóttir, andaðist hinn 16. sama mánaðar. Hafði hún hinn 12. desember
gert erfðaskrá, þar sem m. a. segir á þessa leið:

"Ég Ingibjörg Einarsdóttir veit, að það var einlægur vilji míns elskaða eigin-
manns, Jóns Sigurðssonar, að gefa Islandi mestan hlut eigna sinna eftir okkur bæði
látin, til framfara landinu. samkvæmt þVÍ er hann alla ævi varði lífi sínu, en vegna
veikinda hans dróst þetta og varð ekki framkvæmt verklega. svo mér sé kunnugt.

Vil ég því. til þess að þessu hans áformi verði framgengt. gefa eftir minn dag
tvo þriðju parta af eignum mínum, þeim er verða afgangs skuldum og útfarar-
kostnaði. Skal sjóður þessi nefnast "Gjöf Jóns Sigurðssonar", en Alþingi það, er
kemur fyrst Saman eftir dánardag minn, skal kveða á um það, hvaða fyrirtæki það er,
sem landinu er mest til gagns, að fénu sé varið til. Það skal og semja reglur fyrtr
sjóðinn, er upp frá því verður fylgt. ÞÓ skal það tekið fram, að einungis vöxtunum
skal árlega útbýtt, en höfuðstólIinn látinn óskertur . . . .

. . .. Bréf þetta er skrifað af elsku til Islands, sem mér ætíð hefur verið svo
kært, og ást og virðingu til míns ógleymanlega eiginmanns, sem hefur verið mér
allt, mitt líf og mitt yndi. Það er íhugað með fullu ráði og óskertum sönsum i votta
viðurvist. "

Árið 1881 samþykkti Alþingi með þingsályktun að veita viðtöku fyrir hönd
þjóðarinnar gjöf þeirri, sem I erfðaskránni getur. Voru þá jafnframt settar reglur
um sjóðinn. Árið 1911 samþykkti Alþingi nokkrar breytingar á reglunum, og eru
þær nú á þessa leið (Sbr. Stj.tið. 1912, B. nr. 119): .

Sjóðurinn skal vera
ávaxtist.

1. gr.
vörslu stjórnarráðs Íslands, sem annist um, að hann



2. gr.
Innstæða sjóðsins haldist óskert, en vöxtunum má verja til verðlauna fyrir vel

samin vísindaleg rit, og annars kostar til þess að styrkja útgáfur slikrarita og til
þess að styrkja útgáfur merkilegra heimildarrita.

Öll skulu rit þessi lúta að sögu íslands, bókmenntum þess, lögum, stjórn eða
framförum.

3. gr.
Alþingi velur í hvert skipti, er það kemur saman, 3 menn, sem kveða á um,

hver njóta skuli verðlaunanna.
4. gr.

Stjórnarráð Íslands semur skýrslu um ástand sjóðsins og sendir hana til
forseta hins sameinaða Alþingis.

Verðlaunanefnd Gjafar Jóns Sigurðssonar var sett erindisbréf árið 1885. Er þar
lagt á vald nefndarinnar að ákveða, hversu há eða lág verðlaun hún veitir fyrir rit-
gerðir þær, sem hún telur verðlauna veröar.

Verðlaun eða viðurkenningu úr sjóðnum hafa þeir hlotið, sem hér eru taldir :
Þorvaldur Thoroddsen 1889.
Hannes Þorsteinsson 1891,
Björn M. Ólsen 1895.
Jón Jónsson, prófastur, Stafafelli, 1895, 1901, 1913,
Finnur Jónsson 1897.
Ólafur Davíðsson 1901.
Einar Arnórsson 1913,
Jón Jónsson Aðils 1919.
Guðbrandur Jónsson 1919, 1951,
Magnús Jónsson. próf. theol. 1919, 1929.
Klemens Jónsson 1921,
Björn Þórðarson 1923.
Alexander Jóhannesson 1923,
Eggert Briem, bóndi, Viðey, 1925,
Helgi P. Briem 1927.
Páll Eggert Olason 1929,
Vigfiís Guðmundsson frá Keldum W31,
Barði Guðmundsson 1939.
Einar Ol. Sveinsson 1941,
Gunnar Árnason, prestur, 1941,
Gústaf A. Sveinsson 1943,
Matthías Þórðarson, þjóðminjavörður 1945.

Eftirgreind félög hafa hlotið styrki úr sjóðnum til útgáfustarfsemi:
Sögufélagið 1915, 1917, 1921, 1925, 1931, 1933.
Hið ísl. bókmenntafélag 1917, t 921, 1923, 1925, 1927, 1953.
Hið ísl. fornritafélag 1929.
Félagið Ingólfur 1941.

Loks hefur sjóðurinn styrkt útgáfu þessara rita:
Rit Jónasar Hallgrímssonar (Matthías Þórðarson) 1935.
Örnefni í Vestmannaeyjum (Þorkell Jóhannesson) 1937.

Eins og skrá þessi ber með sér, var um nær 60 ára skeið úthlutað úr sjóði þess-
um til ýmissa þeirra vísindamanna, sem sömdu merk rit um þau efni, er í reglum
um sjóðinn greinir.



Þegar verðlaunanefnd Gjafar Jóns Sigurðssonar var fyrst kosin af Alþingi árið
1885, var sjóðurinn að fjárhæð 8600 krónur. Hann óx svo smám saman vegna vaxta-
viðlags. Þannig nam hann árið 1915 21 þúsund krónum, árið 1956 31. þús. kr., 1965
50 þús, kr. og nú í árslok 1972 75 þús. kr.

Áður en hraðfara verðfall peninga hófst hér á landi um og eftir heimsstyrjöldina
síðari, voru verðlaun úr sjóðnum, ásamt þeim sóma. er þeim fylgdi, höfundum bæði
hvatning og styrkur. En þar sem handbært fé til úthlutunar stóð að mestu i stað
þrátt fyrir ört rýrnandí verðgildi peninga, hlaut að þvíað reka, að sjóðurinn yrði
á engan hátt fær um að gegna hlutverki sínu. Eftir 1950 gat ekki komið til mála
að bjóða höfundi 1500-2000 króna verðlaun fyrir vel samið vísindalegt rit, en til
þess tíma höfðu hæstu verðlaun numið 2000 krónum. Veiting verðlauna úr sjóðnum
hefur því fallið niður mn tuttugu ára skeið og verður fráleitt tekin upp aftur, nema
sjóðurinn verði með einhverjum hætti gerður hæfur til að gegna því hlutverki,
sem honum var ætlað í öndverðu.

Flm. þessarar þingsályktunartillögu líta svo á, að Alþingi megi ekki, sóma síns
vegna, láta sj<'>ðþennan liggja öllu lengur einskis megnugan og þann lofsverða til-
gang, sem lá að baki sjóðsstofnuninni, að engu gerðan. Sá háttur hefur haldist,
sem reglur sjóðsins gera ráð fyrir, að sameinað Alþingi kýs á hverju ári þrjá menn
í verðlaunanefnd sjóðs, sem reistur er á dánargjöf Jóns Sigurðssonar og ber nafn
hans, en síðan líða ár og áratugir, án þess að fært þyki að veita verðlaun úr sjóðn-
um. Skylda Alþingis og þjóðarinnar til að halda i heiðri minningu Jóns Sigurðs-
sonar og konu hans er að dómi flm. næg röksemd fyrir því, að sjóðurinn verði reistur
við með einhverjum hætti. En auk þess er ekki minni þörf nú en áður að hvetja
menn og styrkja til vísindalegra afreka á þeim sviðum, sem sjóðnum er ætlað að
sinna. Flm. líta svo á, að skjótvirkasta aðferðin til að tryggja sjóðnum starfsgrund-
völl á ný sé að ætla honum nokkurt fé á fjárlögum hverju sinni og komi það til út-
hlutunar eftir þeim reglum, sem um meðferð á vöxtum sjóðsins gilda. ÞÓ þykir rétt
að veita verðlaunanefnd heimild til að styrkja visinda- og fræðimenn, sem eru með
rit í smíðum, en ekki eingöngu fullsamin rit, enda væri þá slík fjárveiting jöfnum
höndum viðurkenning á viðfangsefninu og hæfni höfunda til að vinna verkið. Sjái
sjóðsstjórn eitthvert ár ekki ástæðu til að úthluta fjárlagafénu .á viðkomandi ári,
er eðlilegt, að það, eða eftirstöðvar þess, bætist um áramót við höfuðstólinn, á sama
hátt og ónotaðir vextir. Flm. telja við hæfi, að árleg upphæð sjóðnum til handa á
fjárlögum hafi þá viðmiðun, að tryggt megi telja, að hún haldi nokkurn veginn
gildi sínu, hvað sem verðgildi krónunnar líður. því segir í tíllögugreínlnní, að miðað
skuli við upphæð, sem eigi sé lægri en árslaun prófessors við Háskóla íslands.


