
Nd. 474. Uefndarálit

um frumv. til laga um viðauka við lög um bændaskóla 10. nóv. 1905.

Nefndinni hefir borist tilboð frá sýslunefndum beggja Múlasýslna á sam- 
einuðum fundi þeirra 3. sept. f. á. þannig hljóðandi:

»Fundurinn ákveður að bjóða landinu að eignast Eiðaskólaeignina, fasta 
»og lausa, gegn þvi, að skólinn verði látinn sæta sömu kjörum og hinir 
»bændaskólarnir, og væntir fundurinn þá, að landið taki að sér skuldir þær, 
»að upphæð 18,000 krónur, sem á Múlasýslum hvíla vegna skólans«.

Eignir þær, er hér ræðir um, eru samkv. eignareikn. í fard. 1910:
1. Jörðin Eiðar með hjáleigum og fleiri jörðum, alls 7 jarðir, virð- 

ingarverð ........................................................................................... 12,050 kr.
2. Nýtt skólahús úr steinsteypu (34 þús.), annað gamalt, úr timbri, 

bæjarhús önnur og peningshús virt .............................................. 37,830 —
3. Húsgögn, búsáhöld, kensluáhöld o. fl.............................. 2,689 —
4. Lifandi búpeningur................................................................ 8,465 —
5. Útistandandi........................................................................ 500 —

Alls... 61,534 kr.
Hér í 36 kirkju-kúgildisær og sjóðeign Eiðakirkju ca........................... 875 —

Eftir... 60,659 kr.
Nefndin gengur nú að því visu, að tilboð sýslunefndanna miði sig við

eignirnar, samkvæmt framannefndri eignaskrá, og að lausaféð yrði afhent, ef til 
kæmi, ekki rýrara en það var i fard. 1910. Hefir hún átt kost á að kynna sér, 
að virðing þessi er sérlega væg, t. d. ærin á 13 kr., sauður á 11 kr., gemlingur 
á kr. 7,75. Einnig er væg virðing á jarðeignunum. Þar á móti mun skólahúsið 
vera of hátt metið, þótt það kostaði meira og sé gott hús. Má ætla, að eftir til- 
boðinu sé landssjóði hér framboðin um 40 þús. kr. skuldlaus eign. En þar af 
hefir landssjóður lagt fram áður til skólahússins 20,000 kr. — Þannig liggur þá 
mál þetta fyrir nefndinni. Er það Ijóst, að það kostar ekki stór útgjöld fyrir 
landssjóð til stofnkostnaðar, að setja þarna á fót þriðja landsskólann fyrir bænda- 
efni, umfram þau 18 þús. króna, sem sýslunefndirnar skulda vegna skólans. Þar 
á móti: árskostnaður til bændaskólanna mundi aukast alt að þriðjungi; því verk- 
lega kenslan sem styrkt hefir verið á Eiðum má ekki frekar leggjast niður þar 
eftir en áöur.

Þegar bændaskólalögin voru samin og samþykt vakti það fyrir, að 2 slíkir 
skólar í sambandi við verkleg námsskeið víðsvegar á landinu gætu fullnægt fleiri 
nemendum og int af hendi meiri og betri kenslu, en þeir 4 búnaðarskólar, sem 
þá voru fyrir, með þeirra fyrirkomulagi. Þetta hefir og reynslan sannað. Að 
þvi leyti hafa engir tapað við breytingu þá, er varð með bændaskólalögunum, 
nema i þvi einu, að Austfirðingar og Vestfirðingar hafa átt lengri sókn til bænda- 
skólanna en til sinna eigin búnaðarskóla áður. En þeir hafa líka átt kost á 
mikið meiri kenslu, bóklegri og verklegri, en áður. En þessir skólar 2 hafa alt 
að þessu verið af nokkrum vanefnum stofnsettir og reknir, og eru það raunar 
enn. Af þeirri ástæðu virðist ekki heppilegt að fjölga slíkum skólum, fyr en 
þeir sem nú eru til, eru að óllu úr garði gerðir sem þarf, en á hinn bóginn sýni- 
legt, að þeir fullnægja ekki aðsókninni.

Þá er og önnur ástæða. Sú jafnréttiskrafa hefir komið fram, að landið 



ætti engu síður að sinna húsmæðraefnunum, en bændaefnunum, og þegar 2 bænda- 
skólar eru komnir sæmilega á fót sé sjálfsagt, áður en þeim er fjölgað, að koma 
á fót einum eða tveim húsmæðraskólum eða búnaðarskólum fyrir konur, þar 
sem þeim væri veitt nauðsynleg sérmentun húsmæðra. Þessari kröfu verður ekki 
með neinum rétti vísað frá, enda kæmi það illa heim við þær jafnréttiskröfur 
kvenna, sem nú hefir verið og er framfylgt í öllum öðrum efnum hjá oss, og 
þegar eru viðurkendar.

En fjölgun bændaskólanna úr 2 i 3 mundi vafalaust tefja fyrir fram- 
gangi húsmæðraskóla, því það er vist, að það hefir verið kostnaðaratriðið, sem 
hindrað hefir framgang húsmæðraskólamálsins á þingi, og það mundi skjóta 
húsmæðraskólastofnun á enn lengri frest, einmitt af kostnaðarástæðum, ef nú 
kæmist að nýr bændaskóli.

Af þessum ástæðum hefir nefndin snúist að þvi ráði, að gera Múlsýsling- 
um kost á, að snúa Eiðaskólanum upp í húsmæðraskóla, og að ráða alþingi til, 
að gera þann undirbúning af sinni hálfu, sem með þarf til þess. Leyfir nefndin 
sér því að leggja fram fyrir hina háttvirtu deild frumv. til laga um stofnun hús- 
mæðraskóla á Eiðum, er sé landsskóli á sama hátt sem bændaskólarnir.

Til skýringar á frumv. því, er vér leyfum oss að leggja fyrir hina háttv. 
deild, og máli þessu yfir höfuð, viljum vér ’ skirskota til skjalaparts alþingistíð- 
indanna 1907, þingskjal 99 og 512 (um frumvarpið), skjalap. 1909, þingskj. 617. í 
hinu siðastnefnda þingskj. er rætt um húsmæðrafræðslu með styttri og lengri 
námsskeiðum, eins og hún nú tiðkast i Noregi og Danmörku. Viljum vér taka 
það fram, að húsmæðraskóli, eins og frumv. mælir fyrir um, er nauðsynleg 
undirstaða fyrir hin styttri námsskeið, sem ætla má að komist hér á með tim- 
anum, og flestar húsmæður ættu að geta notað sér. Konur, sem vildu taka að 
sér húsmæðrafræðslu, gætu þá gengið á innlendan skóla til byrjunar, siðan 
komist á skóla fyrir kenslukonur i húsmæðrafræðslu erlendis, í stað þess, að nú 
verða þær að ganga þar einnig á undirbúningsskóla. Þar að auki er skóli þessi 
nauðsynlegur fyrir þær konur, sem ráð hafa á og vilja afla sér meiri sérfræðslu í 
húsmóðurstörfum, en fengist getur með hinum styttri námsskeiðum i matreiðslu.

Um hinar einstöku greinar frumv. viljum vér til nánari skýringar gera 
þessar athugasemdir:

Við 1. gr.
Markmið skólans er sett hátt, þó byrjun sú, er frumvarpið til tekur að 

öðru leyti, sé smá. Skólinn þarf að vaxa upp og þroskast með verkefni sín, og 
er mest um vert, að byrjun þessi hafi framþróunarskilyrðin í sér fólgin. Skóli á 
Eiðum fullnægir því, sem flestir setja að frumskilyrði húsmæðraskóla fyrir sveita- 
konur, að hann er í sveit i góðu héraði, og á að geta haft á sér sveitalífsbrag. 
Hann á að geta haft þau not og hlunnindi af sveitabúi, sem nauðsynleg eru. 
Hugsar nefndin sér, að jörðin Eiðar sé leigð hæfum manni, til þess að viðbalda 
vel jörðinni og halda uppi búinu, svo að þar sé t. d. nægilega margar kýr til 
afnota og til kenslu mjalta og kúahirðingar. Leiguliði sá þarf og að öðru leyti 
að vera skólahaldinu til góðs stuðnings. Fáist eigi slíkur leiguliði, er auðvitað 
ekki undanfæri, að reka þar búskap á skólans kostnað og ábyrgð landssjóðs. 
Geta má þess, að gróðrarstöðin á Eiðum verður að sjálfsögðu til afnota og mikils 
hagræðis við kenslu nemenda í matjurtarækt og enda tilsögn í trjáplöntun. Og 



að sjálfsögðu verður að undanskilja leiguliðanotum þá reiti og þau hlunnindi 
jaröar, sem skólinn kynni sjálfur að þurfa, til frjálsra nota.

Við 2. og 3. gr.
Mikið veltur á þvi, að forstöðukona skólans, sem jafnframt sé aðal- 

kenslukona, sé vel valin að öllu leyti, og hafi þá kunnáttu, sem með þarf. Hún 
þarf að hafa almenna mentun í góðu lagi og þess utan að hafa tekið próf sem 
kenslukona i húsmæðrafræðslu, eigi síðra en slikar kenslukonur í Noregi eða 
Danmörku. Að öðru leyti vill nefndin ekki ákveða nánar í frumv. um kenslu- 
kraftana, heldur láta reynzluna vera þar til lærdóms fyrst um sinn. Ætlast því 
nefndin til, að landsstjórnin hafi 3ja manna skólanefnd sér til ráðaneytis og fram- 
kvæmda í þessu efni, o. fl. Tekur þá héraðið, sem skólinn er í, með því móti 
þátt í stjórn og forstöðu skólans, og ætti það að miða til eflingar honum 
og vinsælda.

Við 4. gr.
Fræðigreinar þær, er skólinn á að kenna, verða að teljast upp i reglugerð 

hans. En i frumvarpinu er talið upp það sem nefndin telur með helztu undir- 
stöðuatriðum þjóðlegrar menningar; en það er móðurmál og saga landsins í 
sambandi við iðjusemi, hagsýni og hreinlæti, þannig kent, að það veki og göfgi 
smekk og þjóðernistilfinningu kvenna. Hafa hin góðu sveitaheimili fyr á timum 
með tóvinnu og sögulestri á kvöldvökunum verið nokkurs konar skólar i þessa 
átt, þótt í smáum stil hafi verið og of fáum greinum.

Raunar telur nefndin varhugavert, að hrúga saman mjög mörgum náms- 
greinum á skóla þennan, en dráttlist, söng og leikfimi hefir hún þó viljað taka 
með, en með fyrirvara á meðan eðlileg vanefni eru á að fullnægja þvi.

Við 5. gr.
Námstima höfum vér eigi viljað ákveða lengri en eitt vetrarskeið, auk 

smærri námsskeiða sem eingöngu eru verkleg, og hugsum oss, að aðalnámsskeið- 
ið, 7 mánuðir, byrji um miðjan október, að loknum sláturstörfum, og endi um 
miðjan mai, eða þá er voryrkjur byrja. Aukanámsskeiðunum má þó haga svo, 
að þau séu i samhengi við aðalnámsskeiðið. Þegar vel vorar geta voryrkjur verið 
komnar all-langt á leið í miðjum mai, en líkl. mætti þó haga svo til, að nemendur 
væri eigi alveg bundnir við námið inni við.

Við 6. gr.
Nemendatala er afmörkuð við stærð skólahússins á Eiðum við 25—30 

nemendur, enda efasamt að heppilegt sé, sökum verklegu kenslunnar og þess 
heimilisbrags, sem á skólanum þarf að vera, að hafa hana stærri. Félagsskapur 
með nemendum um fæði og helzt kenslukonum líka, virðist nauðsynlegur. Þar 
er verkefnið fyrir kensluna i matreiðslu o. fl. er kenna þarf. Auk þess hefir sú 
tilhögun hingað til reynst beinn og óbeinn hagur nemendum. .

Við 7. gr.
í reglugerð skólans þarf að setja reglur um inntökuskilyrði á skólann. 

Þurfa þau að tryggja það, að nemendur fullnægi meira en að nafni til fræðslu- 
skilyrðum þeim, er gildandi fræðslulög setja 14 ára unglingum. Æskilegt væri, að 
fara mætti þar feti framar, svo að hin almenna fræðsla tefði ekki um of sér- 
fræðsluna þennan stutta tíma, sem námsskeiðið stendur, —



Við 8. gr.
Húsmæðraskólans vegna væri ekki nauðsynlegt, að hafa annan búpening 

á skólajörðinni en kýr, og ef til vill alifugla. En með því jörðin er einkum sauð- 
jörð verður hún ekki nýtt að fullnustu nema sauðfjárbúskapur sé líka. Þessvegna 
mun þýðingarmikið, að fá góðan mann til að leigja jörðina og reka þar búskap 
á eigin ábyrgð, en hann þarf að reka búskapinn svo vel og búmannlega, að skól- 
inn hafi þar fremur gagnafen ógagn. Heppnist eigi að fá þann mann, er skólan- 
um væri samhentur, væri hugsanlegt að fá mann, er héldi uppi sæmilegum 
sauöfjárbúskap á jörðinni, en skólinn hefði meiri hluta túns og eitthvað af engi til 
þess að reka kúabú hæfilega stórt. Þó ætlast nefndin til að eigi komi til slíks 
búskapar á landssjóðsábyrgð nema brýn nauðsyn krefji eða einsýnn hagnaður sé að.

Við 10. gr.
Gangi allar eignir Eiðaskólans til hins fyrirhugaða húsmæðraskóla, má 

telja, að Múlasýslurnar leggi skólanum til 20,000 kr. virði í skuldlausri eign, þegar 
frá eru dregnar þær 20,000 kr. sem landssjóður hefir nýlega lagt til skólahússins, 
og er það í samræmi við það, þegar skólarnir á Hólum og Hvanneyri voru gerðir 
að bændaskólum. Hlutaðeigandi héruð áttu þar talsverða skuldlausa eign og 
lögðu hana til.

Vill nefndin í þessu sambandi geta þess, að hún væntir þess um svokall- 
aðan kvennaskólasjóð, sem til er á Austurlandi, að hann verði til afnota fyrir 
Eiðaskólann, ef hann verður húsmæðraskóli, en þó að vísu með þeim skilyrðum 
um hagnýting sjóðsins, sem forráðamönnum hans kemur saman um við stjórnarráðið.

Alþingi, 3. apríl 1911.

Jón Jónsson frá Hvanná, Pétur Jónsson, Jón Jónsson S. M.
formaður. skrifari og frarnsögum.

Með fyrirvara
Sigurður Gunnarsson. Björn Sigfússon.


