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Undirrituðum hefur verið falið af sagnfræðiskor hugvísindadeildar Háskóla íslands á 
fundi 9. janúar 2006, að semja umsögn um frumvarp til laga um Stofnun íslenskra 
fræða -  Ámastofnun, 331. mál Alþingis 2005-2006, sem svar við málaleitan 
menntamálanefndar til skorarinnar, dags. 12. desember 2005. Eftirfarandi umsögn er 
hans smíð og á hans ábyrgð og hefur ekki verið borin undir fund skorarinnar.

Frumvarp þetta tekur einkum til breytinga á lögum um Stofnun Áma 
Magnússonar á íslandi, íslenska málstöð, Orðabók Háskóla íslands, Stofnun Sigurðar 
Nordals og Ömefnastofnun íslands, en ætlunin er að sameina þessar stofnanir undir 
nýrri stofnun með nýju heiti.

Heiti hinnar nýju stofnunar tengist hugmyndum frumvarpsins um “íslensk 
fræði” en Stofnun Áma Magnússonar og arfleifð hans má þykja frekar verða út undan 
í því. Mögulegt væri að snúa þessu við og láta hina nýju stofnun heita Stofnun Ama 
Magnússonar og íslenskra fræða, ef menn vilja halda í orðin “íslensk fræði” en það 
liggur þó alls ekki í augum uppi nú árið 2006 að þetta tvennt eigi alltaf samleið. í 
þriðju grein frumvarpsins kemur fram hvað talin eru “íslensk fræði, þ. e. rannsóknir á 
íslenskri tungu, bókmenntum og sögu.” í athugasemdum við greinina er þetta talinn 
“hefðbundinn skilningur” á hugtakinu. “íslensk fræði” er sögulegt fyrirbæri, einkum 
frá fyrri hluta 20. aldar, og vandséð hvers vegna nú er talin ástæða til að festa það 
hugtak í stofnun með lögum þegar viðhorf breytast ört og hafa breyst. Arfleifð Ama 
Magnússonar hefur verið íslendingum hugstæð allt frá 18. öld og er í raun miklu 
meira en rannsóknir eingöngu. Hefði ef til vill verið æskilegt að við undirbúning 
lagasetningar um svo mikilvæga og fjölþætta menningararfleifð sem frumvarpið tekur 
til, rækt hennar og varðveislu, að tekið hefði verið mið af löggjöf og viðhorfum sem 
uppi eru í nágrannaríkjum lýðveldisins íslands og raunar á enn víðari vettvangi um 
varðveislu menningararfleifðar. Stendur það vonandi til bóta í náinni framtíð.

Aðalatriði frumvarpsins er að rekstur hinnar nýju stofnunar sé á eins manns 
ábyrgð, forstöðumanns (1. gr.). Skal ekki efast um að nauðsynlegt sé að ábyrgð sé 
skýr í stjómunarefnum. Stofnanir þær sem sameina skal eru hins vegar nokkuð 
sundurleitar, viðfangsefni þeirra ólík að því er virðist, og kynni væntanlegur 
forstöðumaður að hafa áherslur sem ekki kæmu öllum þeirra til góða, jafnvel þótt 
vellærður maður réðist til starfans. Fræða- og rannsóknarstofnanir verða ekki reknar 
að öllu leyti eins og fyrirtæki sem hafa einhæfa færibandaframleiðslu eða -þjónustu 
með höndum og fjárhagslega arðsemi að markmiði. Varðveisla og ræktun 
menningararfleifðar er bundin langtímamarkmiðum sem ekki má tengja um of 
viðskiptum með vöru og þjónustu eða gengi gjaldmiðla, þótt vissulega þurfi að búa 
þeim efnaleg skilyrði. Því er ánægjulegt að undirstrikað er í frumvarpinu að
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væntanleg stofnun verði háskólastofnun, sem felur væntanlega í sér ákveðið 
akademískt frelsi. Það frelsi mætti ef til vill tryggja í löggjöf, hugsanlega með 
einhvers konar deildaskiptingu hinnar nýju stofnunar, þótt ábyrgð og rekstur væri 
forstöðumanns og stofnunin heyrði undir menntamálaráðherra.

Tengslin við háskóla eru hins vegar ekki mjög mikil samkvæmt frumvarpinu. 
Einkum eru það tilnefningar í hina ráðgefandi stjóm og dómnefnd um hæfi 
forstöðumanns og við ráðningu í rannsóknarstörf. Gert er ráð fyrir samningum við 
háskóla af hálfu stofnunarinnar að öðru leyti. Svo er að sjá sem ekki sé gert ráð fyrir 
því að forstöðumaður sé prófessor við hugvísindadeild Háskóla Islands og ekki heldur 
aðrir starfsmenn (nema þeir sem eru það þegar). Nú eru “rannsóknir á íslenskri tungu, 
bókmenntum og sögu” stundaðar við hugvísindadeild Háskóla íslands. Hluti af 
starfsskyldu háskólakennara er rannsóknir. Ef til vill væri rétt að huga að ákvæðum 
um nánara samstaf við kennara þeirra fræðigreina innan hugvísindadeildar Háskóla 
íslands sem snerta verkefni hinnar nýju stofnunar. Alkunna er að ekki er feitan gölt að 
flá í fjárhagsefnum þar sem viðfangsefni hinnar nýju stofnunar eru og gildir hið sama 
um fræðigreinar hugvísindadeildar sem snúa að menningararfinum. í athugasemdum 
frumvarpsins er lögð áhersla á “samnýtingu krafta” þeirra stofnana sem ætlunin er að 
sameina. Hið sama gæti gilt um þær fræðigreinar hugvísindadeildar sem snerta 
fræðasvið hinnar nýju stofnunar og væri ef til vill rétt að það kæmi fram í löggjöf.

Kennarar og nemendur sagnfræðiskorar hugvísindadeildar Háskóla Islands 
(hátt á fjórða hundrað manns) munu ekki andvígir því að minnst væri frekar á 
sagnfræði og íslenska sögu í tengslum við verkefni hinnar nýju stofnunar. Má í þessu 
sambandi minna á að Ámi Magnússon (1663-1730) virðist fyrst og fremst hafa litið á 
sig sem sagnfræðing enda er arfleifð hans bundin sögulegum skjölum og bókum.

Að lokum skal enn látin í ljós sú von að Alþingi hlutist til um, áður en langt 
um líður, að undirbúa nútímalega og víðtæka stefnumörkun og lagasetningu varðandi 
íslenska menningararfleifð varðveislu hennar og ræktun.

Virðingarfyllst,

Sveinbjöm Rafnsson 
prófessor í sagnfræði
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