
Nd. 42. Frumvarp

til laga nm  rafmagnsdeild við vélstjóraskólann i Reykjavik.

Flutningsm .: Ásgeir Ásgeirsson.

1. gr.
Við vélstjóraskólann i Reykjavík skal vera sérstök rafmagnsdeild i 

tveim ársdeildum.
Er próf tekið að loknu námi i hvorri ársdeild fyrir sig, og nefnast 

þau árspróf og burtfararpróf.
Stjórnarráðið ræ ður kennara í sam ráði við skólastjóra, og greiðast 

laun þeirra ú r rikissjóði.

2. gr.
Við árspróf skal gera þessar kröfur:

1. í  stærðfræði: K unnátta i alm ennum  talna- og bókstafareikningi, flatar- 
og rúmmálsfræði.

2. 1 eðlisfræði: K unnátta i aflfræði, hljóðfræði, ljósfræði, hitafræði og raf- 
og segulfræði.

3. í  vélfræði: Að þekkja frum atriði vélfræðinnar, alm enna vélahluti, eink- 
anlega með tilliti tii rafvéla; svo og ým sar algengar aflvélar.

4. í  teikningu: Að geta gert uppdrætti af einföldum vélahlutum  eftir ákveðn- 
um  mælikvarða.

5. 1 islenzku: að geta gert islenzkan stil um alm ennt efni skýrt og villulítið.
6. 1 dönsku: Að geta lesið og þýtt létt mál.

3. gr.
Við burtfararpróf skal gera þessar kröfur:
1 raflræði: Þekking á nndirstöðuatriðum  raflræðinnar og einföldum 

rafmælingum, á rafblóðum og allskonar rafvélum og raftækjum, gerð þeirra, 
uppsetning og gæzlu; ennfrem ur kunnátta i allskonar raflagningu. Prófsveinar 
skulu geta fundið orsakir algengra bilana á tækjum  þessum og lögnum ; þeir 
skulu geta áttað sig á tengimyndum . Auk þess skulu þeir kunna að deyfa út- 
varpstruflanir raftækja og véla. Þeir skulu þekkja lög og reglugerðir um allt, 
er að þessu lýtur; ennfrem ur skulu þeir vita um  lífshættu þá, er getur staf- 
að frá rafmagni, og kunna að gera einfaldar lífgunartilraunir.

Auk þess er krafizt i öðrum  greinum þess, sem nauðsynlegt er til 
fulls skilnings á raffræðinni.

4. gr.
Árspróf er skriflegt og munnlegt, en burtfararpróf er auk þess verk- 

legt. Prófln skulu haldin af prófnefnd, sem er skipuð forstjóra vélstjóraskól- 
ans og tveim prófdóm endum , er fræðslumálastjórnin skipar; skulu þeir báðir 
hafa próf frá að m innsta kosti jafngildum skóla og þessi er.



Prófdóm endur velja prófverkefni, en kennari i hverri grein heldur 
hið munnlega og hið verklega próf,

K ennarar dæma um  kunnáttu  nem enda, hver i sinni grein, ásamt 
prófdómendnm .

5. gr.
Sá einn má ganga undir árspróf. sem:

1. hefir unnið við raflagnir og rafvélar i 3 ár eftir 15 ára aldur hjá þeim 
raívirkjam éisturum , sem stjórnarráðið tekur gilda;

2. sýnir vottorð frá iðnm eistara sinum  um  knnnáttu, dugnað og reglusemi;
3. befir stundað nám  i skólanum  einn vetur.

6. gr.
Sá einn m á ganga undir burtfararpróf, sem hefir setið i báðum  árs- 

deildum.
7. gr.

Undanþágu frá 3. lið 5. gr. og frá 6. gr. m á þó veita þeim, sem getur 
fært sönnur á, að hann hafi hlotið nægilega þekkingu og þroska til þess að 
geta gengið undir prófið, enda sendist um sókn hans um  það til forstjóra vél- 
stjóraskólans m ánuði áður en próf hefst. Skulu um sókninni fylgja, auk áð- 
urnefndra vottorða, skírnarvottorð um sækjanda og vottorð frá þeim, er hafa 
kehnt honum . .

8. gr.
Stjórnarráðið setur i reglugerð ákvæði um  inntökuskilyrði, fyrirkom u- 

lag kennslunnar, próf o. fl.

9. gr.
Sá einn m á setjast i eldri deild, sem hefir staðizt árspróf eða vélstjórapróf.

10. gr.
Þeim, sem hefir náð burtfararprófi, skal veitt skírteini um  það. Skir- 

teini eru tvennskonar: annað fyrir þá. sem hafa unnið 3 ár hjá rafvirkja- 
meistara og síðan stundað nám  f baðum  ársdeildum ; hitt er fyrir þá, sem 
hafa tekið vélstjórapróf og aðeins setið i eldri deild. í  skírteininu skal telja 
þær kennslugreinar, sem nem andinn hefir verið reyndur i, og tilgreina einkunn 
hans, og jafnfram t bæði hina lægstu einkunn, er krafizt er til að standast 
prófið, og þá hæstu, sem unnt er að ná. Skirteinið skal undirritað af forstjóra 
vélstjóraskólans og hinum  skipuðu prófdóm endum .

G r e i n a r g e r ð .

Frumvarp þetta var flutt á síðasta þingi með svofelldri greinargerð: 
Frumvarpið er flntt eftir ósk stjórnar Vélstjórafélags íslands og fylgja



þvi meðmæli sljórna Rafvirkjafélags Reykjaviknr og Iðnaðarmannafélags Reykja 
víkur og svo litandi greinargerð frá þeim, sem hafa samið það:

Rafmagnsnotknn hefir á siðnstu árnm farið mjög í vöxt hér á landi, og 
hafa menn fnndið tilfinnanlega þörfina á ítarlegri kennslu hér fyrir rafvirkja. Þeir, 
sem hafa viljað afla sér svipaðrar kunnáttu i þessari iðngrein og erlendir starfs- 
bræður þeirra hafa, hafa orðið að sækja hana til annara landa, og hefir það 
orðið þeim mjög kostnaðarsamt og timafrekt, bæði sökum ferðakostnaðar pg 
vegna þess, að þeir nrðn fyrst að læra hið erlenda tnngnmál til hlitar, áðnr en 
þeir gátn notið kennslnnnar þar. Af sömn ástæðn myndn opinberir styrkir til 
náms í þessari iðngrein notast betur, ef þeim væri varið til náms við inniendan
skóla, eða geta verið lægri. Fjölgnn við iðn þessa hefir á siðnstn 7 árnm verið
að meðattali 10 — 12 manns á ári hverju, en gera má ráð fyrir, að tala þessi 
mnni ankast mjög á næstn árnm, sem ekki mun af veita til að fnllnægja vænt- 
anlegri þörf fyrir slíka menn. Fyrirhnguð er stórkostleg ankning á rafvirkjnn og 
rafmagnsnotknn i þessn landi, og þar á meðal á mikilli útbreiðsln útvarpstækja, 
á næstn árnm. Þetta frnmvarp nm rafmagnskennslu er fram komið tii þess að 
sjá landinn í tæka tið fyrir nægilega mörgnm hæfnm innlendnm mönnnm, sem 
ern vaxuir þeim verklegu viðfangsefnnm, sem á komandi árnm verða lögð fyrir 
þá á þessn sviði. Á þann hátt á að reyna að koma i veg fyrir þan mistök, slys 
og önnnr vandræði, sem af þvi gætu hlotizt, að knnnáttnlitlir menn yrðn aimennt 
látnir vinna við jafnstórhættnlegt náttúrnafl og rafmagnrð getur verið, sér i lagi 
ef nm stórar virkjanir er að ræða, og þannig á að draga úr húsbrnnnm, sem 
stöfnðn frá rafmagni, og yfirleitt að tryggja, að raflagnir yrðn framkvæmdar á 
nægilega örnggan og endingargóðan hátt.

Rafmagnsnotknn hefir lika ankizt hröðnm skrefnm, bæði á farþegaskip-
nm okkar og fiskiskipnm, þar sem hvert skip, svo að kalla, hefir sina Ijósastöð.
Þetta útheimtir meiri þekkingn hjá vélstjórnnnm i rafmagnsfræði heldur en kraf- 
izt hefir verið samkvæmt reglugerð vélstjóraskólans. Ank þess má telja það vist, 
að á næstnnni verði farið að nola hér skip með Dieselvélnm, en til þess að gæta 
þeirra, svo að i lagi sé, þarf mnn meiri rafmagnsknnnáttn en nú er hægt að 
afla sér hér á landi, vegna hins mikla rafmagnsútbúnaðar slfkra skipa. Jafabrýn 
er þörfin á itarlegri rafmagnsknnnáttn þeirra vélstjóra, sem eiga að annast vél- 
gæzln á stórnm rafstöðvnm i landi, bæði raforkustöðvnm og ýmiskonar iðnaðar- 
verksmiðjnm.

Ef kennsla sú i rafmagnsfræði, er þetta frnmvarp fjallar nm, yrði ekki 
sett hér á stofn mjög bráðlega, er varla annað sjáanlegt en að annaðhvoit yrði 
að sækja knnnáttnmenn í þessari iðngrein til ánnara landa eða að rikið yrði að 
kosta fjölda manna til að afla sér frekari menntnnar á þessn sviði erlendis, sem 
yrði mjög kostnaðarsamt og að ýmsn leyti óheppilegt.

Við höfnm talið það einfaldast og Qárhagslega séð hagkvæmast, að hin 
væntanlega rafmagnskennsla færi fram í vélstjóraskólanum, i sérstakri rafmagns- 
deild. Mætti bnast við, að fyrstu árin yrðn nm 40 menn i deildinni (15 i 1. bekk 
og 15-|-10 (vélstjórar o. fl.) i 2. bekk). Kostnaðurinn af deildinni yrði aðallega 
fólginn i húsaleign og kennaralannnm fyrir 60 kennslnstnndir (30 i hvornm bekk)



á viku i 6—7 mánuði, og yrði vaila meiri en 10000 kr. árlega, sem er mjög lít- 
ið samanborið við það gagn, sem af þvi fengist og sem hefir verið nefnt hér að 
framan. Við samningn þessa frv. höfnm við stuðst við skýrslur frá viðarkenndum 
skólum i nágrannalöndunum, en tekið sérstakt tillit til staðhátta hér og þeirra 
framkvæmda, sem ern væntanlegar hér á næstn árnm. Bnrtfararpróf rafmagns- 
deildarinnar, sem frv. fjallar nm, á að samsvara þvi, sem t. d. i Danmörku er 
nefnt »Den kommnnale Eiektro-Indstallatörprövec. Að öðrn leyti er frv. samið 
með hiiðsjón af lögum nm stofnun vélstjóraskóla í Reykjavlk.

Við höfnm nefnt deildina rafmagnsdeild, þótt við hefðnm frekar kosið, 
að hún héfði borið heitið rafvirkjadeild og bnrtfararprófið rafvirkjapróf, en ástæð- 
an til þess er bæði só, að deildin er ekki aðeins ætlnð fyrir rafvirkja, heldnr 
lika til að veita vélstjórnm ankna rafmagnsknnnáttn, og að þótt orðið »rafvirki« 
hafi npphaflega átt að vera þýðing á þvi, sem á hinnm Norðhriandamálnnnm er 
nefnt »Elektro-Installatör«, þá hefir það á siðnstn árnm og i nýsaminni iðnaðar- 
löggjöf lika verið notað nm þá, sem á Norðurlöndum ern nefndir »Elektriker«, sem 
hefði á islenzkn átt að heita raflagningamaðnr, rafleggjari eða rafsveinn eða þ. 1., 
þ. e. sá maðar, sem er orðinn sveinn i þessari iðn (hefir nnnið i 4 ár hjá iðn- 
meistara og gengið jafnhliða á fyrirskipaðan kvöldskóla (iðnskóla)). Til þess að 
geta orðið »Elektro-Installatör«, þarf sveinninn svo, á Norðnrlöndnm o. v., að 
ganga á annan skóla og taka bnrtfararpróf þaðan, svonefnt »Elektro-Innstallatör- 
prövec. Vegna þess að hér hefir ekki verið til neinn slíknr skó l/eða slikt próf, 
hefir nokkrnm sveinnm, eftir nokknrra ára starf í iðninni, verið veitt sömn rétt- 
indi og »Elektro-Installatörnm« ern veitt annarsstaðar, þótt sveinarhir hafi hér 
ekki gengið i neinn framhaldsskóla. Af þessnm ástæðnm hefir orðið ruglingur á 
rafvirkjaheitinn. Ekki hefir þótt rétt að nefna »Elektro-Installatör« raffræðing, 
þvi það hefir áðnr verið notað nm menn með talsvert meiri menntnn, t. d. menn, 
sem eiga að geta reiknað út rafvélar o. fl. (aElektro- Konslrnktör*), enda liggnr 
það lika i orðinn »fræðinguf«, að átt sé við sérstaklega bóklega menntaðan mann, 
og siðnr að nm handiðnarmann sé að ræða. Til þess að verða ekki til að anka 
glnndroða þann i notknn heita þessara, sem orðinn er, og sem oft er hætt við 
að leiði til rangrar verkaskiptingar, þá höfnm við nefnt deildina hinn almenna 
nafni: rafmagnsdeild.

Það er óþarfl að ræða itarlega innihald einstakra greina i frnm varpinn; 
þó skal þess getið, að orðin raftæki og raflagnir i 3. gr. fela i sér útvarpstæki 
og loftskeytatæki og útvarpslagnir og lagnir loftskeytatækja á skipnm . Það kann 
að virðast ósamræm i i þvf, að i 5. gr. er sett 3 ára vinnuskilyrði, en i iðnaðar- 
löggjöfinni er 4 ára krafizt til þess að geta orðið sveinn. Ástæðan til þess er sú, 
að við vildum gefa m önnnm  með 3 ára vinnnnám i kost á að geta stnndað nám 
við rafmagnsdeildina og svo nnnið eitt ár eftir bnrtfararpróf frá rafmagnsdeild- 
inni, áðnr en þeir verða sveinar. Það gæti oft verið mjög gagnlegt. Ákvæðið i 7. 
gr. á að geta sparað m önnnm, sem hafa allm ikla m enntnn á þessn sviði, bæði 
kostnað og tim a við að sitja á bekkjnnnm  heilan vetur. Það má búast við, að 
m argir þeirra, er þegar hafa fengið fnll réttindi til að annast raflagnir, mnni 
vilja sitja i 2. bekk deildarinnar eða taka bnrtfararprófið; fyrir þá myndi þetta 
ákvæði verða mjög gagnlegt. Það ætti lika að verða notað af ýmsnm lagtækum



og framtakssömnm mönnum viðsvegar í landinu, sem hafa aflað sér talsverðrar 
sjálfsmenntunar, til að koma npp einfö'.dum raflögnnm i sinn byggðarlagi, þannig 
að þeir þyrftn ekki að sitja heilan vetnr i 1. bekk rafmagnsdeildarinnar. Ákvæðið 
i 9. gr. heimilar vélstjórnm að stnnda nám i 2. bekk deildarinnar og taka bnrt- 
fararpróf, án þess að hafa setið i 1. bekk eða tekið 1. bekkjarpróf, þvi þeir hafa 
i vélstjóraprófinn verið reyndir i hinn sama og krafizt er til 1. bekkjarprófs raf- 
magnsdeildarinnar. í 10. gr. er ákvæðið um tvennskonar prófskfrteini sett til þess 
að gerður yrði greinarmnnur á þeim, sem hafa áðnr nnnið minnst 3 ár hjá raf- 
virkjameistara, og vélstjórnm, sem ekki hafa gert það, og er meiningin sn, að 
vélstjórnm með burtfararprófi rafmagnsdeildar er ekki ætlað að vinna við al- 
menn rafvirkjastörf i landi, heldur aðeins við raflagnir og rafvélar i skipnm 
eða við gæzln rafvéla á raforkustöðvum eða iðnaðarverksmiðjnm.

Reykjavik, 14. marz 1929.

Steingrlmur Jónsson. E. M. Jessen. G. Briem. Ágúsl Guðmundsson.
G. J. Fossberg. G. Porsteinsson.

Fylgiskjal I .  N

RAFVIRKJAFÉLAG REYKJAVÍKUR 
Reykjavik.

Reykjavik, 15. marz 1929.

Vér höfnm meðtekið til umsagnar frnmvarp ásamt greinar- og reglugerð 
nm stofnnn rafmagnsdeildár við vélstjóraskólann i Reykjavik, og er oss ánægja 
að láta álit vort i Ijósi nm þetta.

1. Að stofnnn deildarinnar er lausn á knýjandi þörf rafvirkjastéttarinnar, 
og 2. að stofnnn hennar þoli enga bið og að heppilegt sé að bæta deild þessari 
við vélstjóraskólann öðrum skólnm fremnr.

Vér vonum þvf, að hið háa Alþingi sjái sér fært að samþykkja frnmvarp 
þetta eins og það liggnr fyrir.

Virðingarfyllst 

Sljórn Rafvirkjafélags Reykjaviknr.

Jóh. Kristjánsson. Signrðnr P. J. Jaköbsson. Ögm. Sigurðsson.

Til Vélstjórafélags íslands, Reykjavik.



Fylglgkjal I I .

IÐNAÐARMANNAFÉLAGIÐ í REYKJAVÍK.

Reykjavfk, 12. marz 1929.

Að gefnu tilefni er það álit vort, að það mnni hafa mjög mikla þýðingn, 
að rafmagnsdeild verði stofnnð i sambandi við Vélstjóraskólann í Reykjavík, og 
viljnm þvi hér með gefa þvi okkar beztn meðmæli, að svo mætti verða.

Virðingarfyllst

I stjórn Iðnaðarmannafél. i Reykjavík.

Jón Halldórsson. Gnðm. H. Þorliksson. Signrðnr Halldórsson.


