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uni frv. til laga um stofnun húsmæðraskóla.

Hugmynd sú um húsmæðrafræðslu, sem í frumvarpi þessu felst, er 
ekki allsendis ný, heldur komin upp fyrir allmörgum árum og hefir einnig 
verið til meðferðar og umhugsunar nokkrum sinnum á alþingi. Einkum var 
það á alþingi 1907, er fram var borið frumvarp til laga um tvo húsmæðra- 
skóla, sem náði þó ekki fram að ganga. A alþingi 1909 var málið afgrcitl 
með þingsályktunartiHögu, og nú á þessu þingi er það enn komið Iram í 
þeirri frumvarpsmynd, er hér liggur fyrir.

Bendir þetta á, að þingið muni fullkomlega laka málið að sér og 
koma þvi til framkvæmdar i nokkurri mynd fyr eða siðar. Erum vér og 
allir, sem háttv. efri deild hefir skipað i nefnd til að ihuga það, sammála um, 
að málið sé þess vert og verði, með vaxandi kröfum timans, fullkomið nauð- 
synjamál.

Jafnlramt og það verður öllum ljóst, að til að veita alment mentandi 
hæðslu, er hagkvæmast, meðal annars að þvi er koslnað snertir, að hafa að 
mestu leyti samskóla fyrir konur og karla, þá verður hitt augljóst, að ekki 
getur liðið á löngu, þangað til að sjá verður, á sérslakan hátt, eða með sér- 
skólum, fyrir þeirri þekkingu, sem nauðsynleg er til undirbúnings vandasöm- 
ustu stöðum lifsins fyrir konur sem karla.

En þvi fremur sem við það er kannast, að hér sé um að ræða nauð- 
synjamál, sem hortir til mikilsverðra framfara fyrir konur landsins, til þess að 
geta staðið sem bezt i þýðingarmikilli og oflast vandasamri stöðu sinni, því 
meira riður á, að vanda sem mest til framkvæmdarinnar, svo að hún nái 
sem best tilgangi sinum og komi að sem fylstum notum; meðal annars i þvi, 
að sem flestar konur, og vjðast af landinu, geti notið hinnar fyrirhuguðu 
kenslu, og að ckki sé hrapað að málinu undirbúningslitið, og ekki látið leið- 
ast til að gripa tækifæri, sem í fljótu bragði virðist fela i sér nokkur skilyrði 
til að ráðast i framkvæmd málsins, en eru, þegar á alt er.litið, i raun og 
veru alls ekki hentug.

Þessu takmarki, að sem flestar konur og sem viðast 'af landinu eigi 
kosl á að hagnýta kensluna, er nú að visu ekki að búast við, að verði viðun- 



anlega náð meðan völ er á kenslunni á einum stað aðeins á landinu. En 
meðan svo stæði, að húsmæðraskóli væri aðeins einn — sem búast má við, 
að yrði all-langa stund, ekki sizt af fjárhagslegum ástæðum — þá skiftir miklu 
máli, að honum sé svo fyrir komið og hann þar settur, að sem viðtækustum 
og verulegustum notum komi.

Þetta hefir og frá upphafi vakað fyrir alþingi og öllum þeim, er þar 
hafa fjallað um málið, að auk góðra kenslukrafta og hentugs fyrirkomulags, 
yrði mjög að hafa fyrir augum, að sem flestar konur gætu hagnýtt kensluna, 
og að staðarvalið skifti þá miklu máli. Á Norður- og Austurlandi, þar sem 
mestur áhugi hefir verið á þessu máli og til mála hetir komið, að héruðin 
sjálf kæmu því i framkvæmd, þar hafa menn ekki getað komið sér saman 
um staðinn, og brytt mjög á þeirri tilhneigingu, sem oft virðist verða ríkari 
en góðu hóti gegnir, að hvert hérað vill hafa stofnnnina innan sinna endi- 
marka til hægðarauka fyrir sig, án þess að nægilega hafi verið haft fyrir aug- 
um, hvað hentugast væri fyrir þau öll i heild og notadiýgst.

í frumvarpinu, sem fyrir alþingi lá 1907, var gert ráð fyrir tveim hús- 
mæðraskólum i landinu, eins og frumvarpið kom fyrst fram, og skyldi annar 
vera fyrir Norður- og Austurland, hinn fyrir Suður- og Vesturland, og wsettir 
þar, sem hagkvæmast þykir«. Þetta breyttist svo á þinginu, að eftir 3. um- 
ræðu í neðri deild var skólinn orðinn aðeins einn og skyldi vera á Norður- 
landi, sjálfsagt með tilliti til þess að fullkomnasti kvennaskóli landsins var á 
Suðurlandi, í Reykjavik. Þannig var þá ályktun þingsins, er það skyldi ákveða, 
hvar »hagkvæmast þætti«, að hafa skólann, án þess að hafa fyrir augum nokk- 
uð sérgóða kappsmuni hinna einstöku héraða, að hafa hann hvert hjá sér.

Nú er það um mál þetta að segja eins og það hér kemur fram i þessu 
frumvarpi, að meiri hluti nefndarinnar getur ekki betur séð, en að það skorti 
allmjög á viðunanlegan undirbúning; og þegar um það er að ræða, að koma á 
fót skóla, sem um ali-langt skeið mundi verða eini húsmæðraskóli Iandsins,þá 
sé staðurinn alt annað en hagkvæmlega valinn, og það svo, að ef ekki væri 
fyrir hendi skólastofnunin á Eiðum, sem Múlasýslur nú vilja losast við, mundi 
þinginu naumast hafa til hugar komið, að hagkvæmt væri að hafa þar hús- 
mæðraskóla fyrst um sinn fyrir alt landið, allverulega langa leið frá sjó og 
hafnarstöðum. Telur nefndin, meiri hlutinn, að á slikum stað yrði skólinn nær 
eingöngu eða aðallega fyrir Múlasýslur einar, og getur ekki ráðið til að þingið 
taki málið i þeirri mynd að sér að öllu leyti, þótt það vilji stuðla og styrkja 
að þvi að af héraðastjórnunum verði þeirri eða annari kenslu haldið uppi á 
Eiðum til uppbyggingar og frama fyrir héruðin.

Þegar af þessum ástæðum getur meiri hhiti nefndarinnar allsekkiráð- 
ið til, að frnmvarp þetta verði að lögum, og húsmæðraskóli, rekinn af lands- 
sjóði, settur á stofn á þessum slað þvi nær af handahófi, fyrir það eitt, að 
önnur kenslustofnun, sem nú eru einhver vankvæði á að halda uppi, hefir 
staðið þar, og má það að vorri hyggju hér engu ráða, þó að af héruðunum 
sé framboðin samkvæmt fyrirliggjandi skýrslum og virðingum —fremur ófull- 
komnum þó — ekki óálitleg eign, sem nokkru mundi muna til að draga úr 
stofnkostnaði hins fyrirhugaða skóla. Að öðru leyti liggja engar skýrslur fyrir 
um þetta mál, hver skilyrði eru fyrir höndum um hagkvæma húsaskipun o. fl., 
metin af neinum með sérþekkingu um þetta efni, ekkert nema kappsamlegt 
fylgi þingmanna þessara héraða, sem er það áhugamál, af ástæðum, sem geta 



verið vel skiljanlegar og ólastanlegar þótt, þær eigi ekki þvi að ráða, að undinn 
sé svo bráður bugur að þessu.

Þar sem vér þannig ráðum háttv. deild frá að samþykkja frumvarpið, 
getum vér verið fáorðir um það að öðru leyti, efni þess ogfrágangi. Þóskul- 
um vér taka það fram, og munu jafnvel allir nefndarmenn vera sammála um 
það, að einnig að þvi leyti þyrfti frumvarpið breytinga og bóta við, efþað ætti 
að verða að lögum. Sérstaklega bendum vér á, að vér teldum ekki við 
eiga ákvæði 2. gr. um skipun skólanefndar, er skólinn væri landssjóðsskóli 
undir umsjón stjórnarinnar, a ð vér teldum mjög varhugavert ákvæði 8. gr. 
um að búskap skólans megi reka á landssjóðs ábyrgð, og enn a ð ekkert er 
kveðið á um laun kennara, nema forstöðukonunnar.

Vér komum þó ekki með neinar tillögur um breytingar í þessa ált, en 
mundum gera það til 3. umræðu, ef háttvirtri deild litist ekki að hallast að 
þvi ráði voru að fresta málinu að sinni.

Efri deild alþingis, 6. mai 1911.

Sigurður Stefánsson, Kristinn Daníelsson.
formaður.

Jósef Björnsson.

Við leggjum eftir atvikum til, að frumvarpið verði samþykt með 
farandi breytingum :

1. Við 2. gr. F'rá og með: »Að öðru leyti eru forráð skólans« og gr. út falli 
burt, en i staðinn komi:

Stjórnarráðið kveður að öðru leyti með reglugerð á um stjórn skólans,
2. Við 8. gr.: »Reka má búskap á landssjóðs ábyrgð, ef nauðsyn krefur« 

falli burt.

Vegna þrotins tima geymum vér framsögunni írekari greinagerð.

Alþingi, 6. mai 1911.

Lárus H. Bjarnason. Eirikur Briem.


