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Hitaveitu &   
        gasskápar
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fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar
Við sérsmíðum og eigum líka hitaveitukassa á lager. 
Einnig smíðum við mikið af kössum á kerrur, bíla ofl. 
Fáanlegir í mörgum litum.

Gasskápar
Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir 
og smíðaðir úr áli.

Láttu ekki stela af þér kútunum!

STUÐ Í ÚTILEGUNNI
MEÐ EXIDE RAFGEYMUM
Áreiðanlegir og sterkbyggðir rafgeymar fyrir ýmsar 

gerðir af ferðatækjum, s.s. hjólhýsi, fellihýsi o.fl.

Veldu þaulreynda vöru frá gæðaframleiðanda.

PI
PA

R\
TB

W
A

 •
 S

ÍA
 •

 1
72

19
4

Exide fæst í verslun Rekstrarlands, Vatnagörðum 10 og hjá útibúum Olís um land allt. 
Sími 515 1100 • pontun@olis.is • olis.is 

Alúð s virðing s trAust
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HeydalurHotelHeydalur
 (+354) 456 48 24
www.heydalur.is

heydalur@heydalur.is

Hótel-Veitingastaður
Tjaldsvæði
Hestaferðir, kajakferðir, heitir pottar
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„Snorrastyttan er 
konungleg gersemi“

Mikið var um dýrðir í Reyk-
holti í Borgarfirði um liðna 
helgi. Þar var þess minnst 

að 70 ár voru liðin síðan Norðmenn 
færðu Íslendingum að gjöf styttu af 

Snorra Sturlusyni sem sett var á stall í 
Reykholti. Í þessi blaði er fjallað um há-
tíðina í máli og myndum. Óskar Guð-
mundsson fræðimaður og rithöfund-
ur í Reykholti, sem prýðir hér forsíðu 

Vesturlands staddur fyrir framan stóra 
litljósmynd af hátíðinni 1947, flutti afar 
áhugavert erindi á Snorrahátíð í Reyk-
holti á laugardag. Blaðið birtir það í 
heild sinni.

Ræða á stórfundiAFMÆLI 
FRAMUNDAN

Nýtt hlutverk 
skólahúss



2   20. júlí 2017

LeIðARI

13. TBL. 6. ÁRGANGUR 2017
Útgefandi: Pressan ehf. Kringlunni 4-6, 103 reykjavík. Ábyrgðarmaður: björn Ingi Hrafnsson,  

netfang: bjorningi@pressan.is. Auglýsingastjóri: ámundi ámundason, sími: 824-2466,  

netfang: amundi@fotspor.is. Auglýsingar: Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@fotspor.is.  
Ritstjóri: Magnús Þór Hafsteinsson. Sími: 864 5585 Netfang: magnushafsteins@simnet.is  

Efni blaðsins er skrifað af ritstjóra nema annað komi fram.  

Umbrot: Vefpressan. Hönnun: Davíð Þór guðlaugsson Prentun: landsprent. Dreifing: Íslandspóstur.

FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 7.000 EINTÖKUM Á ÖLL HEIMILI OG Í 
FYRIRTÆKI Á KJALARNESI, Í KJÓS, AKRANESI, HVALFJARÐARSVEIT, 
BORGARBYGGÐ, SNÆFELLSNESI OG Í DÖLUM. BLAÐIÐ LIGGUR EIN-
NIG FRAMMI Á HELSTU ÞÉTTBÝLISSTÖÐUM Á SVÆÐINU AUK ÞESS 
SEM LESA MÁ ÞAÐ Á NETINU (FOTSpOR.IS).

Leiðrétting: Rangt föðurnafn 
myndasmiðs
Í 10. tölublaði Vesturlands 8. 

júní sl. voru birtar gamlar ljósmyndir 
af útgerðarstarfsemi Þórðar Óskars-
sonar á Akranesi. Þar var sagt að Jón 
Skafti Stefánsson hefði tekið mynd-
irnar. Þarna var föðurnafnið misritað 
því Jón Skafti var Kristjánsson. Beðist 
er velvirðingar á þessu. 
Jón Skafti Stefánsson var vélstjóri 
á Akranesi, flest árin á fiskiskipum 
sem gerð voru út þaðan. Hann lést 
16. ágúst 2005. Eiginkona hans var 
Erna Gréta Ólafsdóttir og áttu þau 
þrjú börn. Jón Skafti Kristjánsson vélstjóri við störf um borð í Sólfara aK   

REYKHOLT: „Á sínum tíma 
eftir að ég varð mennta-
málaráðherra, þá var 

ákveðið nota hluta af gamla Hér-
aðsskólahúsinu í Reykholti sem 
geymslu Landsbókasafnsins fyrir 
varaeintök bóka sem gefnar eru út 
hér á landi. Núna er áhugi á því  hjá 
safninu að fá annan stað fyrir þetta. 
Það er sjálfsagt að huga að því,“ seg-
ir Björn Bjarnason fyrrum ritstjóri 
og ráðherra og núverandi formaður 
stjórnar Snorrastofu. 

Snorri í samtímanum
Björn nefndi þetta í ræðu sem hann 
hélt við setningu Snorrahátíðar í 
Reykholti á laugardag. Þar sagði 
Björn meðal annars; „Æskilegt er 
að skólahúsið allt verði lifandi hluti 
þess starfs sem tengir Reykholt við 
minningu Snorra og verk hans.“

Árið 2000 var austurálma gamla 
Héraðsskólans tekin undir varaein-
tök Landsbókasafnsins. Álmunni 
var breytt að innan í þessum tilgangi 
og hún hönnuð til að búa bókum 
sem best geymsluskilyrði. Björn 
Bjarnason telur að nú eigi að hefjast 
handa við að nýta alla gömlu Hér-
aðsskólabygginguna Reykholti sem 
hluta af Snorrastofu. „Þarna eigum 
við að byrja á því að safna Snorra 
Sturlusyni í samtímanum. Hér eig-
um við að hafa sýningu sem sýn-
ir fólki að við erum að rækta líka 
virðingu fyrir Snorra þegar við lít-
um á þetta sem er komið nú á síð-
ustu árum. Þegar það er dregið fram 
þá vaknar líka áhugi á því sem var,“ 
segir Björn Bjarnason við Vestur-
land.

Uppsprettan í Reykholti
Stjórnarformaður Snorrastofu út-
skýrir þetta nánar: „Við þurfum 
að tengja Snorra inn í samtímann 
og nota þá staðreynd að verk sem 
að hann skrifaði eða stóð fyrir að 
voru samin og eru til, eru neisti 
að seinni tíma verkum allt fram 
á þennan dag. Þar má nefna Hr-
ingadróttinssögu, Niflungahring 
Wagners, sjónvarpsþætti á borð við 
Krúnuleikana [Game of Thrones], 

Víkingaþættina[Vikings], kvik-
myndirnar um Þór og áfram mætti 
telja. Þetta sækir allt hingað. Hingað 
til lands kemur ferðafólk til að skoða 
hvar myndir voru teknar, svo sem í 
tengslum við gerð Krúnuleikanna. 
Fólk ætti líka að geta komið hingað 
í Reykholt og séð hvar uppsprettan 
sjálf er að öllu þessu vinsæla efni.“ 

Fyrrum forseti tekur undir
Ólafur Ragnar Grímsson fyrrum 
forseti Íslands tekur undir þessa 
hugmynd. „Það var skemmtileg 
ábending hjá Birni Bjarnasyni í 
ávarpi hans hér að það eigi alveg eft-
ir hér í Reykholti að gera safn sem 
kemur til skila hlutverki og framlagi 
Snorra til evrópskrar menningar, 
bæði fyrr og síðar – jafnvel sjón-
varpsmenningar 21. aldar.“

Sjálfur þekkir Ólafur Ragnar vel 
til mikilvægis verka Snorra Sturlu-
sonar í vestrænni menningu. „Í 
Noregi er Snorri t. a. m. samofinn 
vitund manna um norska sögu og 
menningu, tengslin við Ísland og 
sjálfstæði Noregs. Það dylst engum 
sem á samskipti við Norðmenn að 
Snorri Sturluson skipar þar veiga-
mikinn sess. Norska konungsættin 
hefði ekki gert sér svo tíðar ferðir 
til Reykholts ef staðurinn Reykholt 
og sagan skipti ekki miklu máli fyrir 

norska sjálfsvitund, jafnvel á þessari 
nýju öld. Þau í norsku konungs-
fjölskyldunni hafa með heimsókn-
um sínum lýst þeim skilningi að 
nauðsynlegt sé fyrir sérhvern sem 
gegnir konungdómi í Noregi á okkar 
tímum að hafa sótt Reykholt heim,“ 
segir Ólafur Ragnar Grímsson.

Lýsir ánægju með upp-
byggingu
Verk og arfleifð Snorra Sturluson-
ar er þó þekkt víðar en í Noregi. 
„Menntafólk og þau sem þekkja vel 
söguna og bókmenntirnar, gera sér 
skýra grein fyrir hlutverki Snorra 
Sturlusonar. Síðan eiga verk hans 
ákveðna hluti í ýmsum viðburðum 
og verkum í evrópskri menningu, 
og jafnvel í nútíma sjónvarpsþáttum 
sem eru heimsfrægir.“ 

Ólafur Ragnar lýsti í samtali við 
Vesturland ánægju með það hvernig 
hefur tekist til með uppbyggingu í 
Reykholti. „Ég fylgdist mjög vel með 
á sínum tíma, bæði í upphafi minnar 
forsetatíðar og síðar þegar þetta var 
allt að byggjast hér upp í Reykholti. Í 
dag er mjög ánægjulegt að sjá hvern-
ig þetta hefur allt tekist til.“ 

Stór hluti af þessu tölublaði Vest-
urlands er helgaður Snorrahátið 
sem haldin var í Reykholti á laugar-
dag. Sjá einnig bls. 4 til 10. 

Héraðsskólahúsið í Reykholti hugsan-
lega fært til fullnustu undir Snorrastofu

austurálma gamla Héraðsskólahússins í reykholti 
sem hýsir í dag bókasafn varaeintaka landsbókasafns 

Íslands. 

Björn Bjarnason formaður stjórnar Snorrastofu og Ólafur Ragnar Grímsson fyrrum 
forseti Íslands í reykholti á laugardag. ljósm.: guðlaugur Óskarsson.

Fyrir réttum 90 árum síðan skrifaði Halldór Laxness eftirfar-
andi tilvitnun í ritgerð sem hann nefndi „Af menníngará-
standi“:

„Gildi þjóðar fer eftir menníngu hennar. Þjóð sem ekki þykist hafa 
efni á því að eiga menníngu á eingan tilveru-
rétt.“

Þessi orð Nóbelsskáldsins rifjuðust upp 
fyrir mér á Snorrahátíð í Reykholti á laugar-
daginn. Inn í menninguna fléttast sagan og 
þarna í uppsveitum Borgarfjarðar mætist 
þetta tvennt með skýrum hætti á hinu forna 
setri Snorra Sturlusonar þar sem einar dýr-
mætustu bækur vestrænnar menningar og 
mannskyns alls voru færðar í letur.

Þegar hugað er að gamalli menningu þarf 
sífellt að hafa augun opin fyrir því hvernig 
halda megi þessum arfi lifandi og koma honum áfram til nýrra kyn-
slóða. Þetta hefur kannski aldrei verið mikilvæga en nú á dögum þar 
sem veröldin breytist hraðar en nokkru sinni fyrr. 

Það er ánægjuefni að sagnaefni það sem Snorri Sturluson færði á 
skinn fæðist ítrekað í endurnýjun lífdaga hjá þeim sem skapa nýjar 
menningarafurðir, hvort heldur er bókmenntir, tónlist, myndlist eða 
kvikmyndir. Tónlistarverk Richards Wagners komu fram á 19. öld 
og eru sígild í dag. Þar var meðal annars sótt í arfleifð Snorra. Verk 
Johns Ronalds Tolkien sem skrifaði meðal annars Hringadróttins-
sögu og Hobbitann byggja á fornum fræðum þar sem mörg minni 
eru sótt til Snorra. Nú síðast eru það svo sjónvarpsþættirnir Vík-
ingar [Vikings] og síðan ein vinsælasta þáttaröð sögunnar sem er 
Krúnuleikar [Game of Thrones]. Allt geymir þetta tilvísanir í efni 
sem á uppruna í verkum Snorra Sturlusonar og væri gleymt og glat-
að í dag ef hans hefði ekki notið við.  Það skal heldur ekki gert lítið 
úr þýðingu þess kvikmynda- og sjónvarpsefnis sem hér er nefnt í 
því að gera norðurslóðir og þar með Ísland að vinsælum áfangastað 
ferðamanna nútímans.

Hlutverk og skylda okkar Íslendinga er að halda utan um og 
varðveita sagnarfinn sem við fengum frá forfeðrum okkar. Þetta er 
óaðskiljanlegur hluti af menningu okkar sem gerir okkur að þjóð. 
Hugmyndum um að efla enn frekar starfsemi Snorrastofu og gefa 
Reykholti aukið vægi á að taka fagnandi. Það er fjárfesting sem skilar 
sér margfalt, þó ekki væri nema í tengslum við ferðaþjónustuna. En 
líka fyrir okkur sjálf því það er rétt sem Laxness sagði: „Þjóð sem ekki 
þykist hafa efni á því að eiga menníngu á eingan tilverurétt.“

Magnús Þór Hafsteinsson

Höldum sagnarfinum 
lifandi – Eflum Reykholt
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Tveggjaöxlakerra, 2500kg, 
mál: 3,03x1,50m, opnanleg að framan. 
Verð kr: 399,000. - án vsk.

Flatvagnar-ýmsar stærðir, 2000kg-3500kg, 
mál frá 2.65x1.65m til 6.10x2.48m.

Load-Master, 750kg sleða-fjórhjóla-golfbílakerra, sturtanleg, 
mál: 305x166cm. 
Verð kr: 270,000,- án vsk.
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LÁTTU ÞÉR LÍÐA VEL 

Opið alla virka daga 10 -18. Lau.11-16 

VERIÐ VELKOMIN Í HEIMSÓKN
SUÐURLANDSBRAUT 24, 108 REYKJAVÍK

í besta sætinu

Hvíldarstólar
í miklu úrvali

ljósmynd sem tekin var í reykholti á Snorrahátiðinni fyrir 70 árum þegar styttan var afhjúpuð.

Snorrahátíð í Reykholti

Fyrrv. forseti Íslands, Ólafur Ragnar 
Grímsson og aðrir ágætir tilheyr-
endur!

Við stöndum hér á  sagnhelgum 
stað, skammt frá styttunni af Snorra 
Sturlusyni sem vígð var fyrir 70 árum,  
þar sem fulltrúar tveggja þjóða,  Norð-
manna og Íslendinga, sýndu einstaka  
samstöðu og bróðurhug.  Snorra var 
af beggja hálfu minnst sem sagna-
meistara og fræðimanns – manns sem 
átti stærri hlut en allir aðrir menn 
í frelsisstríði Norðmanna – og Ís-
lendingar voru farnir að læra að meta. 
Íslendingar áttu það sameiginlegt 

með Norðmönnum að hafa nýhlotið 
frelsi – aðeins voru þrjú ár frá stofnun 
lýðveldis á Íslandi. Í vissum skilningi 
voru því fulltrúar tveggja nýfrjálsra 
þjóða að heiðra sameiginlegan tákn-
frelsismann – Snorra Sturluson.

Dæmalaus viðurkenning
Snorrastyttan í Reykholti er konung-
leg gersemi. Íslendingar hafa löngum 
haft flókna og dálítið tvíbenta afstöðu 
til Noregskonunga.  Á fyrstu öldum 
Íslandsbyggðar þáðum við marg-
víslegan sóma, heiður og réttindi af 
hendi konunganna – og mærðum þá 

í bundnu og óbundnu máli. Voru þá 
engir konungshollari en Íslendingar. 
Um leið og þeir sömu kóngar gerð-
ust of íhlutunarsamir eða misbuðu 
heiðri okkar, þá brugðust Íslendingar 

öndvert við  - og fundu konungi allt 
til foráttu. 

Kannski eigum við þessa tvíræðu 
afstöðu að einhverju leyti Snorra 
Sturlusyni að þakka. Í Heimskringlu 

eru einmitt færðir á stall konungarn-
ir, en ekki síður höfðingjarnir sem 
stóðu uppi í hárinu á konungdómn-
um.  Það er líka óhætt að fullyrða að 
enginn hafi haldið jafnvel á hlut 

Hér fer erindi Óskars Guðmundssonar sem 
birt er í Vesturlandi með góðfúslegu leyfi 
hans. Millifyrirsagnir eru blaðsins. Ljósmynd-
ir, nema annars sé getið, voru teknar af Guð-
laugi Óskarssyni í Reykholti. Er þeim Óskari 
og Guðlaugi hér með þakkað:

Óskar Guðmundsson fræðimaður í Véum í Reykholti:

Saga Snorrastyttu - styttan 
í vitund tveggja þjóða

Styttan góða í reykholti. Stallur hennar og Héraðsskólahúsið voru skreytt laufsveigum með sama hætti og fyrir 70 árum. ljósm.: MÞH

REYKHOLT: Síðastliðinn laugar-
dag bauð Snorrastofa í Reyk-
holti til afmælishátíðar þar. Til-

efnið var 70 ára afmæli Snorrastyttunnar 
sem Norðmenn gáfu Íslendingum.

Í júlímánuði 1947 var haldin fjöl-
mennasta þjóðhátíð í sögu Vesturlands 
þegar Norðmenn afhentu Íslendingum 
til gjafar styttu af Snorra Sturlusyni. 
Talið er að að á milli 10 og 14 þúsund 
manns hafi þá komið í Reykholt til að 
taka þátt í hátíðinni sem markaði djúp 
spor í menningarvitund þjóðarinnar. 
Sveinn Björnsson forseti Íslands, Ólafur 
Hákonsson konungsefni og krónprins 
Noregs, ríkisstjórnir Íslands og Noregs 
auk fjölda fyrirmenna tóku þátt í há-
tíðarhöldunum þar sem stytta Gustavs 
Vigeland eins þekktasta myndhöggvara 
Noregs var afhjúpuð í Reykholti. Stór 
hópur Norðmanna kom til landsins af 
þessu tilefni; herskip og farþegaskip – 
leiðtogar úr norsku þjóðlífi og ástríðu-
fullir aðdáendur Snorra Sturlusonar.

Hátíðardagskráin á laugardag var 

margþætt. Hún hófst með velkom-
endaminni sr. Geirs Waage sóknar-
prests í Reykholti. Síðan flutti hr. Ólafur 
Ragnar Grímsson fyrrv. forseti Íslands 
setningarræðu hátíðarinnar. Cecilie 
Landsverk sendiherra Noregs og Kim F. 
Lingjærde formaður Foreningen Snorres 
venner í Noregi fluttu ávörp. Síðan rakti 
Óskar Guðmundsson fræðimaður og 
höfundur ævisögu Snorra Sturlusonar 
söguna á bak við styttuna í Reykholti í 
afar fróðlegu erindi sem hér fer á eftir í 
heild sinni. 

Björn Bjarnason formaður stjórnar 
Snorrastofu flutti síðan ávarp þar sem 
hann reifaði m. a. framtíðarsýn sína 
varðandi Snorrastofu. Bergur Þorgeirs-
son forstöðumaður Snorrastofu opnaði 
svo sögusýningu í máli, hljóði og lifandi 
myndum sem er í skólahúsinu í Reyk-
holti. Sýningin ber heitið „Snorrahátíð-
in 1947 í lifandi myndum – og sjötugur 
hljóðheimur.“ 

Dagkrárstjóri hátíðarinnar á laugar-
dag var sr. Elínborg Sturludóttir.

20. júlí 2017
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VIÐ ERUM STOLT AF STELPUNUM OKKAR
ÁFRAM ÍSLAND!

Myndasafn KSÍ
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Noregskonunga í sögunni og Snorri. 
Fyrir það hlaut hann heiður og sæmd 
í lifanda lífi. Það er hins vegar í stíl við 
mótsagnakennt drama sögunnar að 
Hákon Noregskonungur hafi einmitt 
orðið ráðbani hans. Sömuleiðis er 
það í samræmi við dramað að Snorri 
skyldi af hendi arfa hans í konungs-
stóli fá meiri heiður sem nokkrum Ís-
lendingi hafði hlotnast – því afhending 
Snorrastyttunnar hér í Reykholti í júlí-
mánuði 1947 var meiri viðurkenning 
tveggja þjóða á mikilvægi manns en 
nokkur dæmi voru um.    

Mikilvægt nafn Snorra
Sjálfstæðisbarátta Norðmanna þegar 
á nítjándu öld leiddi til vaxandi áhuga 
á Snorra Sturlusyni. Þessi áhugi birt-
ist í útgáfum á verkum Snorra, og þá 
fyrst og fremst Noregskonunga sögum 
hans, Heimskringlu, sem jafnframt er 
eins konar þjóðarsaga Norðmanna.  
Þessi útgáfa undir heitinu „Snorres 
Sturlusons norske kongers sagaer“ – 
leiddi til þess að  Heimskringla gekk 
jafnan undir heitinu „Snorre“ þar í 
landi – og gerir enn.

Nafn Snorra og mikilvægi hans í 
norskri þjóðarvitund virðist jafnan 
hafa farið eftir pólitísku mikilvægi 
hans í samfélaginu – og hið sama átti 
við um styttuna, hugmyndina um 
minnisvarða um Snorra Sturluson 
sem Norðmenn skyldu láta gera og 
afhenda Íslendingum á 700 ára ártíð 
hans – 23. september 1941. 

Hugmynd um styttu
Norski skáldpresturinn  Hovden 

rakti sjálfur hugmyndina um norsku 
þjóðargjöfina, Snorrastyttuna,  til 
þessa staðar – Reykholts í Borgarfirði 
– þar sem hann dvaldi nótt eina bjarta 

sumarið 1906; „Då skaut det meg inn 
ein tanke: Norsk ungdom bør reisa eit 
æresminne yver Snorre på Island.“  Og 
þessa hugmynd viðraði hann opinber-

lega 1911 – og hóf söfnun meðal æsku 
og áhugafólks. Á dögum fyrri heims-
styrjaldar varð verðfall á peningum og 
söfnunarféð hvarf og þarmeð móður-
inn að mestu. 

Eftir styrjöldina hófst hreyfing að 
nýju árið 1919 með markvissari hætti 
og var hún til að byrja með borin 
uppi af ungmennafélagshreyfingu og 
skyldum félagsskap á Vesturlandinu, 
þaðan sem margir landnámsmanna 
höfðu komið. Það var þó ekki fyrr en 
með nýju átaki á fjórða áratugnum 
sem verulegur skriður komst á málið 
– Ólafur krónprins varð heiðursforseti 
Snorranefndarinnar og fjöldi mennta-
manna, skálda og rithöfunda gengu til 
liðs við hreyfinguna.

Vegur vex á Íslandi
Á Íslandi hafði Snorri Sturluson löng-
um ekki notið sams konar vinsælda 
og í Noregi – en vegur hans jókst 
stórum á árunum eftir fyrri heims-
styrjöld með einum fremsta vísinda-
manni þjóðarinnar, Sigurði Nordal, 
sem hafði Snorra og verk hans að höf-
uðviðfangsefni sínu á vettvangi nor-
rænna fræða. 

En menningarpólitískt skipti og  
miklu máli að Jónas Jónsson frá Hriflu 
tók Snorra – og Snorrastyttumálið – 
sér að hjarta og réri að því öllum árum 
að sem mest yrði úr minnismerkinu 
– á pólitískum vettvangi.  Kenna má 
handbragð hans á framvindu málsins 
á ýmsum stigum – meira að segja í 
Noregi sjálfum, þar sem afskipti hans 
tryggðu að þekktasti myndhöggvari 
Noregs, Gustav Vigeland, tæki verkið 
að sér. 

Vísast réri Jónas  sömuleiðis und-
ir þegar beiðni var send íslenskum 
stjórnvöldum um skipan  sérstakrar 
Snorranefndar hér á landi og þótti 
ekki nema sjálfsagt að hann yrði for-
maður hinnar íslensku Snorranefnd-
ar sem var skipuð skólastjóranum í 
Reykholti, prófessornum í íslenskum 
bókmenntum við Háskóla Íslands 
og formönnum stjórnmálaflokkanna 
– borgaraflokkanna þriggja – allra 
nema Sósíalistaflokksins. Verður að 
segjast að það sæti nokkurri furðu, því 
sósíalistarnir vor einlægir hirðmenn 
Snorra Sturlusonar, gáfu fyrirtækjum 
sínum snorraleg  nöfn og heiti – og 
höfðu hátt um nauðsyn þess að rækja 
minning hans. Engu að síður komst 
Jónas upp með að hundsa þá í Snorra-
málinu en enginn þarf að efast um 
að forysta Jónasar varð til góða fyrir 
framvindu málsins .    

Stórir draumar
Heima í Reykholti átti Snorranefndin 
árum saman þátt í uppbyggingu húsa 

og fegrun umhverfis. Þá dreymdi 
stórt og umhverfis skólahúsið og 
minnismerkið um Snorra Sturluson, 
skyldu koma blómgaðir glæsigarðar, 
trjálundir og jafnvel laugar og vellir, 
í þeim hinum mikla Snorragarði – í 
enskum herragarðsstíl. Og að þessum 
áformum var unnið með ungmenna-
félagshreyfingu héraðsins og í samráði 
við ríkisstofnanir.

Undirbúningurinn miðaðist við að 
Norðmenn kæmu með Snorra steypt-
an í brons og yrði styttan afhent og 
afhjúpuð við hátíðlega viðhöfn á 700  
ára ártíð Snorra Sturlusonar 23. sept-
ember 1941. 

Í iðuköstum styrjaldar
Sú tímasetning hvarf  undir holskeflu 
sem kaffærði menningu og mann-
líf í Evrópu næstu árin.  Öfga þjóð-
ernisstefna og alræðisstjórnarhættir 
víðsvegar í Evrópu fóru einsog svipti-
vindur um álfuna, kannski vegna 
ójafnar skiptingar lífsgæða eða  mátt-
leysis og værukærðar lýðræðisafla. Fé-
lagslegur jarðvegur var frjór fyrir 

Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir og 
Einar Gunnar Pétursson skoða sögu-
sýninguna. 

Sr. Geir Waage á tali við Ólaf Ragnar 
Grímsson. ljósm.: MÞH

Knut Ödegaard skáld og fyrrum fram-
kvæmdastjóri norræna hússins ásamt 
Þorgerði Ingólfsdóttur eiginkonu sinni. 

20. júlí 2017
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„VOXIS ER MITT FYRSTA VAL“
Gissur Páll Gissurarson, tenór
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Sykurlaus Voxis, klassískur og 
sykurlaus með engifer

FYRIR FLESTAR
GERÐIR BÍLA...

VANRÆKTU EKKI VIÐHALDIÐ!

GORMAR

HÖGGDEYFAR

STÁL OG STANSAR | SÍMI: 517-5000 | VAGNHÖFÐI 7 | STALOGSTANSAR.IS



8   

fasisma sem breiddist út um alla álfu. 
Evrópa hvarf áður en varði að stórum 
hluta undir járnhæl þýskra nasista og 
fylginauta þeirra. Noregur mátti sæta 
valdatöku þeirra í apríl 1940 – lepp-
stjórn Quislings settist að völdum með 
þýskri herstjórn og þingleg ríkisstjórn 
landsins varð landflótta sem og þjóð-
höfðinginn. Þeir konungsfeðgar Há-
kon og Ólafur komust með naumind-
um undan á flótta og voru baðaðir 
hetjuljóma andspyrnunnar.

Af þessum ástæðum varð að sjálf-
sögðu ekkert úr afhendingu Snorra-
styttunnar í Reykholti 23. september 
1941. Þessara tímamóta reyndu Ís-
lendingar að minnast í leiðindaveðri 
hér á staðnum en allt var það í sorta 
stríðs og sársauka norsku þjóðarinn-
ar.  Í Noregi minntust þjóðernissinnar 
Snorra með því að reisa bautastein í 
miðri Ósló. Sá steinn er löngu týndur 
og gleymdur.

Misnotkun á röngum forsend-
um
Umhugsunarefni er hversu farið er 
með pólitískt þann menningarlega arf 
sem kenndur er við Snorra Sturluson 
– og alræmt er hversu nasistar misnot-
uðu norrænan menningararf á ýms-
um sviðum, á fjórða og fimmta áratug 
liðinnar aldar.  

Snorri mátti líka sæta því að 
áhrifamiklir nasistar í stjórn Noregs á 
stríðsárunum ætluðu að skreyta veldi 
sitt með Snorra. Gulbrand Lunde 
menningarmálaráðherra Qusling-
stjórnarinnar setti líka þrýsting á 
norsku Snorranefndina um að  stytt-
an af Snorra – eintakið sem ætlað var 
Bergen – myndi verða sett upp á 700 
ára ártíðinni 1941, en Snorranefndar-
mennirnir norsku vörðust fimlega, og 
kváðu slíkt myndi vera móðgun gagn-
vart Íslendingum sem biðu eftir að 
Snorrastyttan yrði afhent í Reykholti. 
Á þann hátt má segja að Snorri hafi 
tekið þátt í andspyrnuhreyfingunni, 
sagði Snorranefndarmaðurinn Didrik 
Aron Seip í minningum sínum. 

Norskir baráttumenn
Og nokkrir öflugustu Snorravinirn-
ir í Noregi, prófessorarnir Didrik 
Seip sjálfur, Francis Bull og Fredrik 
Paasche, voru í fremstu víglínu gegn 
valdhöfunum á stríðsárunum. 

Seip var kjörinn rektor Óslóhá-
skóla 1937, en settur af og handtekinn 
– og dvaldi bæði í  Grini fangelsinu og 
í Sachshausen. 

Francis Bull var sömuleiðis hand-
tekinn snemma í stríðinu og mátti 
sæta því að sitja í Grini-fangelsinu 
á fjórða ár. Aldrei bugaðist hann  og 
alltaf  logaði hann af ástríðu fyrir bók-
menntaarfinum – og miðlaði sam-
föngum sínum af þekkingu sinni. Og 
einhvern veginn fléttaði hann saman 
samtíma og fortíð á svo heillandi hátt, 
að þegar hann flutti ræðu sína  í há-
skóla Íslands á Snorrahátíðarvikunni 
1947, fengu áheyrendur hjartslátt og 
urðu feimnir, sagði í blaðafrásögn. 

Og Friðrik Paasche Snorra vin og 
Sturlunga var þeirrar gerðar að hann 
hafði tekið þátt í mannréttindabaráttu 
frá því snemma á fjórða áratugnum. 
Hann var einlægur friðarvinur og 
mikill tilfinningamaður og næmur á 
það sem koma skyldi. Hann tók þátt 
í þátt í fundarhöldum með vini sínum 
Sigurði Nordal og Jónasi frá Hriflu  til 
að safna fyrir Íslendingahúsi í Ósló á 
þriðja áratugnum. Einmitt sá fundur 
varð til að tengja Vigeland við hug-
myndina um Snorrastyttu. 

Friðriks þáttur Paasche
Paasche  byrjaði að hjálpa flótta-
mönnum að sunnan 1933 og varð 
einn af framámönnum í Nansens-
hjálpinni – á sama tíma og hann 
sparaði sig hvergi á vettvangi nor-
rænna fræða og Snorra Sturluson-
ar.  Hann  ferðaðist um Noreg og 
hélt fyrirlestra um kúgun frjálsrar 
hugsunar og hörmungar flótta-
mannanna, um fangabúðirnar í 
Þýskalandi. Og eftir að flóttamenn 
fóru að koma til Noregs  tók hann 
sjálfur á móti þeim, þessi mikli 

Snorravin var alltaf í framlínu bar-
áttunnar uns  hann varð sjálfur að 
flýja land. Og í útlegðinni í Svíþjóð 
hélt hann áfram uppteknum hætti.   

Fredrik Paasche var einn helsti 
andstæðingur nasista í Noregi, en 
féll frá fyrir aldur fram í útlegðinni 
árið 1943. Þessi maður hafði lengi 
verið í forystu fyrir Snorrastyttu-
málinu einsog í öllu sem viðkom 
minningu Snorra Sturlusonar í Nor-
egi og tekið ástfóstri við þau fræði 

öll. Ég minnist hans hér sérstaklega 
af því honum entist ekki aldur til 
að koma hingað á Snorrahátíðina 
miklu fyrir 70 árum – en íslenska 
Snorranefndin bauð ekkju hans og 
börnum í sérstaka heimsókn til Ís-
lands ári síðar. 

Minning vitnisburður um 
fórnir
Þessir þrír mætu Snorravinir í Nor-
egi, Aaron Seip, Francis Bull og 

Friðrik Paasche, afsönnuðu með 
lífi sínu kenninguna um að norræn 
fræði, fræði Snorra Sturlusonar, 
væru  að einhverju leyti fasísk í eðli 
sínu, þótt enginn geti komið í veg 
fyrir pólitíska misnotkun á sögu og 
menningu norræna þjóða.

En minning þessara manna er 
líka til vitnis um þær fórnir sem 
Norðmenn höfðu þurft að færa í 
stríðinu, frelsissviptingu og útlegð, 
og þá tilfinningaþrungnu alvöru 

sem fólst í  Snorrahátíðinni sjálfri 
1947 – komu konungsefnis og 
hundruða Norðmanna.  

Hér var nýfrjáls þjóð að fagna 
sögu sinni og sæmd – með bræðra-
þjóð sinni – sem einnig var að fagna 
nýfengnu frelsi – stofnun lýðveldis. 

Snorri bjargaði þjóðarvitund
Og enginn hefir brýnt það betur fyrir 
Norðmönnum en Friðrik Paasche, að 
Íslendingurinn Snorri Sturluson hafi 

Óskar Guðmundsson flytur erindi sitt fyrir fullsetinni reykholtskirkju. ljósm.: MÞH

Hr. Ólafur Ragnar Grímsson fyrrum forseti Íslands flytur ræðu sína. notaður var sami 
ræðustóll og fyrir 70 árum síðan og hann skreyttur á sama hátt og þá með íslenskum 
jurtum.

Ólafur Ragnar Grímsson fyrrv. forseti og hjónin Björn Bjarnason stjórnarformaður Snorrastofu og Ruth Ingólfsdóttir. 

Óskar Guðmundsson flytur erindi sitt.

Óskar Guðmundsson, Ólafur Ragnar Grímsson og Bjarni Guðráðsson í nesi. 
ljósm.: MÞH

20. júlí 2017
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bjargað þjóðarvitund Norðmanna 
með Heimskringlu. 

Paasche skrifaði: „Sagan um Ólaf 
Haraldsson og helgisagan um Ólaf 
helga urðu byggjandi öfl i landinu. 
Hann féll og fór úr fallinu til upprisunn-
ar. Og í upprisunni tók hann Noreg með 
sér. Þetta réð örlögum landsins, grunn-
festi ríkið. Ólafur Haraldsson varð 
dýrlingurinn, sem hélt Noregi við með 
bænum sínum, hann varð konungur 
Noregs að eilífu! — Enginn Norðmaður 
hefir verið ríkari í hugarheimi þjóðar-
innar en hann … Lög ríkisins urðu 
Ólafslög. — Yfir helgum dómi konungs-
ins í Niðarósi reis fegursta kirkja Norð-
urlanda. Og minningardagur konungs-
ins, 29. júlí, varð sá dagur, er sameinaði 
hugi allra Norðmanna."

eftir fallið - upprisan
Hér er líka eitthvað annað umfram 
tákngildi í sögu Ólafs helga sem 
höfðar beint til tímans er afhending 
Snorrastyttunnar fer fram. Eins og 
Ólafur helgi hafði norska þjóðin orðið 
að þola hnignun og sundrungu, útlegð 
eða helsi heimafyrir.

En eftir fallið kom upprisan – 
Ólafur helgi konungur hafði orðið 
sameiningartákn og eilífur konungur. 
Auðsætt er mikilvægi þess manns sem 
hafði haldið utan um frásögnina af 
Ólafi helga og sögu og menningu nor-
rænnar þjóðar. 

Snorri naut þjóðlegrar viðreisnar á 
ögurstundum. Þegar Norðmenn höfðu 
áður lent í þrengingum, háð sjálfstæð-
isbaráttu, svo sem gegn Dönum 1815 
og Svíum 1905, hófst Snorrabylgja 
með þjóðinni. Sams konar bylgja reis 
með þjóðinni er Norðmenn brutu-
st undan oki fasismans í Noregi. Þar 
við bættist að konungsefnið bar nafn 
Ólafs, varð landflótta eins og hann 
og sveipaður ljóma andspyrnunnar 
heimafyrir. Nýr Ólafur var kominn 
til sögu – til að sameina þjóðina. Og 
það var sá Ólafur sem sótti Íslendinga 
heim og afhenti þeim Snorra Sturlu-
son í bronsi.

Mikil hátíð 1947
Íslendingar höfðu haft tíma til að 
undirbúa komu Norðmanna – og 
sumarið 1947 kom loksins að því; 
hingað sigldi floti fjögurra skipa 19. 
júlí. Nú skyldi styttan afhent og fagnað 
með Íslendingum. 

Fyrir löngu hafði verið lagt í þetta 
ferðalag  - og hvílík sviðsetning.  Á 
hafnarbakkanum í Reykjavík höfðu 
safnast saman þúsundir Reykvík-
inga. Farþegaskipið Lyra flutti flesta 
heiðursgestina. En mörg hund-
ruð Norðmanna komu til Íslands í 
Snorrahátíðarvikunni – og mikill fjöldi 
hermanna setti svip á vettvang dags-
ins. Ólafur konungsefni og heiðurs-
formaður norsku Snorranefndarinnar 
fór fyrir sendinefnd þjóðar sinnar – 
og einnig hann bar svipmót hernað-
aranda undangenginna styrjaldarára.  
Á hafnarbakkanum bauð fulltrúi 
íslensku Snorranefndarinnar – og 

íslensku þjóðarinnar Norðmenn vel-
komna – sá maður bar einnig snorra-
legt nafn, nefnilega Ólafur Tryggva-
son Thors einsog hann hét fullu nafni 
eftir fyrirmynd úr Heimskringlu 
Snorra Sturlusonar.  

Hundruð Norðmanna tóku með 
einum eða öðrum hætti þátt í há-
tíðarhöldum Snorrahátíðarvikuna. 
Auk þeirra tæplega 100 heiðursgesta 
sem komu með Lyru áttu hingað leið 
hundruð hermanna af skipum og flug-
vélum, íþróttakappar og listamenn og 
fengu að upplifa það sem Ísland hafði 
uppá að bjóða fyrir 70 árum.

Stórmerkilegt myndefni
Það er fróðlegt að skoða ljósmyndir 
og lifandi myndir af för gestanna og 
dvöl þeirra í Reykholti og síðar víðar 
um landið. Norðmenn höfðu löng-
um vorkennt Íslendingum klæðleysi 
landsins og seint og snemma gefið Ís-
lendingum tré og veitt okkur stuðning 
til að klæða landið. Og ósköp var það 
Ísland nakið sem heilsaði bræðraþjóð-
inni árið 1947.  Þeir brugðu heldur 

ekki vana sínum og gróðursettu hér í 
Snorragarði tólf táknræn tré – og þótt 
deila megi um hve vel þau hafi þrifist, 
þá hefur bróðurhugurinn sagt til sín í 
útbreiðslu skógar og fegurra Íslandi, 
annað land blasir við sjónum okkar –   
grænn varðstu dalur - aftur.

Norðmenn hafa ekki verið einir 
um að tengja frelsi og frjálshuga menn 
við fagran skóg og dali. „Fagur er dalur 
og fyllist skógi og frjálsir menn, þegar 
aldir renna“, orti Jónas Hallgrímsson.

Þakklæti og viðurkenning
Víða má sjá að Íslandsvinum í Noregi 
var í mun að viðurkenna þjóðerni – 
og með vissum hætti eignarhald – Ís-
lendinga á Snorra Sturlusyni. Styttan 
skyldi sýna þakklæti norsku þjóðar-
innar og viðurkenningu á uppruna 
Snorra. 

Til að byrja með voru skiptar skoð-
anir meðal Norðmanna um málið. 
Bestur var hljómgrunnur fyrir þessa 
Snorrasöfnun innan vébanda ung-
mennafélaga. Anders Skásheim ritari 
Snorranefndar lýsti þessu svo: „Norsk-

um æskulýð hafði Snorri gefið auðugan 
fjársjóð. Það var því ekki sársaukalaust 
að Snorri var drepinn með samþykki 
Noregskonungs. Í starfinu var fólginn 
einlægur vilji til að bæta að nokkru fyr-
ir misrétti, sem frjálshuga Íslendingur  
var beittur.“

Í skeytinu sem barst hingað frá 
norsku útlagastjórninni haustið 1941 

var póltitískt mikilvægi Snorra lýst 
svo af Johan Nygårdsvold forsætisráð-
herra Norðmanna: „Í sorta þeim, sem 
nú grúfir yfir þjóðinni, lifa minningarn-
ar um fornsögur vorar máttugra lífi en 
nokkru sinni fyr. Þess vegna berum 
vér í brjósti hugheilustu þakklátssemi 
til hins mikla íslenska höfðingja er gaf 
okkur sögu vorra öldnu konunga.“ 

Stytta Snorra Sturlusonar við fána Íslands og noregs í reykholti á laugardag.

Gunnlaugur A. Júlíusson sveitarstjóri 
borgarbyggðar kom færandi hendi með 
kveðjur og gjöf frá sveitarfélaginu sem 
Bergur Þorgeirsson forstöðumaður 
Snorrastofu veitti viðtöku. 

Davíð Pétursson á grund og Björn Bjarnason. ljósm.: MÞH

Sr. Geir Waage sóknarprestur í reykholti 
og Magnús Þór Hafsteinsson ritstjóri 
Vesturlands. 

Dúnþvottur
Er gamla dúnsængin 
þín orðin slitin?
Við þvoum æðardún og skiptum um ver á gömlum dúnsængum. 
Setjum æðardún í dúnver. Seljum einnig æðardúnsængur.

Morgunroði ehf. - Sími 893 2928

Geymið 
auglýsinguna!

20. júlí 2017
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Snorrahöll menningar, bók-
mennta og lista
En það var ekki einvörðungu í þakk-
lætisskyni með tilvísun til fortíðar og 
í stríðandi önn dagsins sem Snorri var 
kallaður til halds og traust heldur og 
til framtíðar.  Skásheim ritari Snorra-
nefndarinnar norsku, sagði í kveðju-
ræðu sinni eftir Snorrahátíðarviku:  „Við 
vitum og að þekking á íslenskum sögum 
og norrænum menningararfi styrkir vilj-
ann til endureisnar í Noregi. Í þessu starfi 
hefur norskur æskulýður vonast til að 
Snorrastyttan í Reykholti, gæti minnt Ís-
lendinga á það að þá reis íslensk andagift 
hæst, þegar saga Noregs var skrifuð…“

Hér á Íslandi var líka slegið á fram-
tíðarstrengi til endurreisnar. Kristinn E, 
Andrésson  vildi að í minningu Snorra 
yrði stofnað Menningarfélag Íslands, 
„...skipað skáldum og listamönnum í 
öllum greinum, vísindamönnum, fræði-
mönnum og öllum unnendum bók-
mennta, lista og menningar.“ Meðal 
höfuðverkefna þess skyldi vera bygging 
Snorrahallar, sem yrði stærsta og feg-
ursta hús landsins og hýsti göfugar listir 
og bókmenntir.

Miklir hugsjónamenn fara gjarnan 
með háleit markmið og miklar hallir 
fram á völlinn. Stundum skreppa hall-
ir þeirra saman og markmiðin hverfa í 
mistri tímans. 

Hriflu-Jónas hitti á óskastund
En stundum heppnast hugmyndin, tím-
inn reynist réttur og aðstæður kjörnar. 
Segja má að Jónas Jónsson frá Hriflu 
hafi hitt á slíka óskastund – það verð-
ur ekki af honum tekið hversu heill og 

heitfengur hann var í undirbúningi 
að Snorrahátíðinni 1947. Hann hélt 
á öllum þráðum í aðdragandanum – 
og þegar loks eftir margra ára undir-
búning stytta þessi var afhjúpuð þá 
stóð svo á að báðar þjóðir höfðu ríka 
þörf fyrir sameiginlega hátíð – þörf 
fyrir að þakka fyrir og mæra Snorra 
Sturluson.

Og það var gert svikalaust í 
Snorrahátíðarvikunni í júlímánuði 
1947. Það var einsog Ísland hefði 
beðið eftir því að sýna Noregi hvers 
vegna svo margir fyrir meira en 
1000 árum  hefðu viljandi yfirgef-
ið gamla Noreg. Veðrið var blítt 
og bjart alla vikuna og Norðmenn 
mættu hlýhug heimamanna og 
ýmsum undrum;  hitaveitumann-
virki, gjósandi hverinn Geysir, 
og sjálft erkifjallið Hekla gaus og 
byltist um með látum í landkynn-
ingarskyni. 

Margir Íslendingar bundust 
norsku gestunum vináttuböndum 
og það var ekki laust við að menn 
klökknuðu þegar Lyra lagði frá 
bryggju og mannfjöldinn veifaði 
vasaklútum – og söng þjóðsöngva 
landanna. Þá datt mönnum ekki 
annað í hug heldur en þeir hefðu 
verið vitni að nýrri trúlofun 
bræðraþjóðanna. Snorrahátíðin 
væri innsigli á bróðurþeli gagn-
vart umheiminum. Þetta væri ný 
byrjun á nánu sambandi Norð-
manna og Íslendinga.  Svo varð 
vísast ekki, en hvers vegna – það 
er önnur saga. 

Ég þakka þeim sem hlýddu.“

Sr. Elínborg Sturludóttir, Jónína Eiríksdóttir og  Viborg Pétursdóttir 
prúðbúnar fyrir framan stóra litljósmynd af hátíðarhöldunum 1947. 

upphaflega stóð til að dagskráin yrði utandyra eins og 1947 en mikil regnskúr um morguninn gerði það að verkum að hún var færð í reykholtskirkju. Hér fylgja þeir Magnús Flóki thomasson og tryggvi Konráðsson staðarráðsmaður í reykholti Jónínu Ei-ríksdóttur verkefnastjóra Snorrastofu til hátíðar undir skjóli regnhlífar

Bergur Þorgeirsson á spjalli við Cecilie Landsverk sendiherra noregs á Íslandi. 

Kristrún Heimisdóttir, Krístín Ólafsdóttir og sr. Elínborg Sturludóttir bera 

saman bækur sínar í sal gamla Héraðsskólans þar sem sýningin er um hátíðina 1947. 

Hjónin Jónína Eiríksdóttir og Guðlaugur Óskarsson í reykholti. guðlaugur tók sem fyrr er nefnt flestar myndanna sem hér fylgja með.

Bryndís Geirsdóttir og Georg Guðnason sonur hennar.

Trésmiðjan Stígandi tekur að sér 
allt sem við kemur byggingum og 
mannvirkjagerð. Á tæknivæddu 
verkstæði smíðum við nánast hvað 
sem er, allt eftir þínum óskum. Við 
leggjum áherslu á vönduð vinnu-
brögð og persónulega þjónustu.

Trésmiðjan sTígandi
fagmenn í TréVerki Síðan 1947

Trésmiðjan sTígandi  /  sími: 452 4123  /  www.sTigandihf.is

20. júlí 2017
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Nýtt Hraun með 56% dökku súkkulaði.
Þú verður að prófa!

NÝTT
HRAUN



12   

LANDIÐ: Þess verður minnst 
með ýmsum hætti að 1. des-
ember 2018 verða liðin 100 ár 

síðan Ísland hlaut fullveldi. Fjölbreytt 
dagskrá verður um land allt. Kall-
að verður eftir frumkvæði og virkri 
þátttöku landsmanna með tillögum 
að verkefnum á hátíðardagskrána 
sem standa mun allt árið 2018. 
Nefnd sem Alþingi skipaði til að 
annast undirbúning og framkvæmd 
afmælishátíðarinnar hefur þegar haf-
ið störf.

Dagskrá mótuð af 
landsmönnum
Nefndin leggur áherslu á að ná til 
sem flestra landsmanna. Til að ná því 
fram verður kallað eftir fjölbreyttum 
og vönduðum verkefnum á dagskrá 
afmælisársins. Meðal annars verð-
ur lögð áhersla á samstarfsverkefni 
og verkefni með nýstárlega nálgun 
á viðfangsefnið, hvort sem litið er 
til fortíðar, nútíðar eða framtíðar. 
Auglýst verður eftir verkefnum í lok 
ágúst. 
Lögð er áhersla á fjölbreytt og vönd-
uð verkefni með nýstárlega nálgun. 

Marvísleg viðfangsefni
Litið verður til verkefna sem:
• minnast aldarafmælis sjálfstæðis 
og fullveldis Íslands og/eða hafa 
skírskotun til þess þáttar í sögu 
þjóðarinnar.
• fjalla um og/eða byggja á fullveld-
ishugtakinu, hvort heldur er í fortíð, 
nútíð eða framtíð. 
• hvetja til samstarfs. Það getur verið 

þvert á greinar, milli landsvæða, 
aldurshópa, þjóðfélagshópa, landa, 
ólíkra stofnana og félagasamtaka.
• höfða til barna og ungs fólks og eru 
til þess fallin að auka þekkingu og 
innsýn þeirra í söguna, samfélagið 
og fullveldishugtakið. 
• höfða til fjölbreytts hóps fólks og 
hvetja til almennrar þátttöku. 
• draga fram áhugaverða samlíkingu 
milli fortíðar og nútíðar í sögu lands 
og þjóðar, s.s. í menntun, heilbrigð-
ismálum, náttúru, umhverfismálum, 
vísindum, stjórnmálum, atvinnu-
þróun, samgöngum og í daglegu lífi 
fólks.
• hafa nýstárlega nálgun á þjóðararf-
inn og/eða á viðfangsefnið.
• eru til þess fallin að vekja athygli 
á sérstöðu Íslands í samfélagi þjóð-
anna.

Í fréttatilkynningu segir að ofan-
greindar verkefnaáherslur útiloki þó 
ekki verkefni af öðrum toga hafi þau 
skírskotun til tilefnisins.

Nefnd á vegum Alþingis
Haustið 2016 kaus Alþingi nefnd 
með fulltrúum allra þingflokka er 
skyldi undirbúa hátíðahöld árið 
2018. Í þingsályktun Alþingis er 
kveðið nánar á um verkefni nefndar-
innar. 
Nefndin skal láta taka saman rit um 
aðdraganda sambandslaganna, efni 
laganna og framkvæmd þeirra, svo 
og rit um inntak fullveldisréttar er 
Ísland öðlaðist að þjóðarétti árið 
1918. Einnig skal stofnað til sýningar 

í samvinnu við Árnastofnun á helstu 
handritum safnsins til að minna á 
grundvöll íslenskrar menningar og 
forsendur sjálfstæðis og fullveldis 
þjóðarinnar. 
Á afmælisárinu skal stuðlað að 
heildarútgáfu Íslendingasagna svo 
að fornar bókmenntir Íslendinga 
séu jafnan öllum tiltækar, jafnt á 
bók sem stafrænu formi. Síðan skulu 

skólar hvattir til að beina sjónum að 
þeim merku tímamótum sem urðu 
í íslensku samfélagi með sambands-
lögunum árið 1918.
Formaður nefndarinnar er Einar 
K. Guðfinnsson fyrrum þingmaður 
Sjálfstæðisflokksins í Norðvestur-
kjördæmi og seinast forseti Alþingis.

Aldarafmæli sjálfstæðis og fullveldis 
Íslands fagnað á næsta ári

ríkisfáni lýðveldisins Íslands við hún á 
varðskipinu tý í Hvalfirði nú í júní. 

Merki afmælisársins.

volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 14,5 m² 

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

SUMARTILBOÐ 
10% sumarafsláttur af öllum

GARÐHÚSUM 
og Sky15-3 og Sky15-44 gestahúsum af verðunum á heimasíðunni okkar 

www.volundarhus.is

VH
/1
7-
01

GARÐHÚS 4,7m²

44 mm bjálki / Tvöföld nótun

GARÐHÚS 4,4m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 9,7m²

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is

Nánari upplýsingar á 
heimasíðu okkar 
volundarhus.is 
og í síma 864-2400.

20. júlí 2017
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eins og fram hefur komið þá 
flutti ég ræðu á „Sumarþingi 
fólksins“ sem haldið var nán-

ast fyrir fullum sal í Háskólabíói á síð-
asta laugardag. Ég skal fúslega viður-
kenna að ég varð gjörsamlega orðlaus 
um tíma að sjá uppundir 1000 manns 
samankomna í Háskólabíói og það um 
hásumarorlofstímann, enda átti ég alls 
ekki von á að svo margir myndu sjá 
sér fært að mæta. Það er morgunljóst 
að fólk var mætt í Háskólabíó til að 
lýsa yfir vanþóknun og fyrirlitningu 
á þeirri spillingu, græðgi og misskipt-
ingu sem nú hefur tekið sér bólfestu 
enn og aftur í okkar samfélagi. En hér 
er lítið brot frá ræðu minni frá „Sum-
arþingi fólksins“:

„Kæru vinir og félagar.
Við erum hér samankomin á þess-

um fundi því við ætlum alls ekki að 
taka þátt í meðvikni, þöggun og gagn-
rýnislausri hugsun eins og gerðist fyrir 
hrun. Við erum líka hér samankomin 
til að mótmæla því siðrofi, þeirri sjálf-
töku, spillingu og græðgivæðingu sem 
enn og aftur eru farin að skjóta föstum 
rótum í okkar samfélagi.

Það er svo ótrúlegt og miskunnar-
laust það sem almenningi í þessu landi 
hefur verið boðið upp á undanfarnar 
vikur og ár hvað sjálftöku og græðgi 
varðar í ljósi þess sem gerðist hér fyrir 
hrun.

Ég ætla að nefna nokkur dæmi um 
það sem hefur leitt til þess að siðferð-
is- og réttlætiskennd alþýðunnar er 
gjörsamlega að þrotum komin:
• Framkvæmdastjóri Framtakssjóðs 
fékk 20 milljónir fyrir að ná þriggja 
ára starfsaldri. Rétt er að geta þess að 
lífeyrissjóðirnir eiga um 70% í sjóðn-
um.
• Nokkrir aðilar fengi 90 milljóna 
bónus vegna uppgjörs til stjórnenda 
LBI sem heldur utan um eignir gamla 
Landsbankans.
• Kjararáð hefur hækkað laun æðstu 
stjórnenda ríkisins um 200 til 400 þús-
und á mánuði með afturvirkni í allt að 
tæp 2 ár.
• Framkvæmdastjóri Lífeyrissjóðs 
verslunarmanna hefur hækkað í laun-
um um 1,6 milljón á mánuði frá árinu 
2009 og er með 40 milljónir á ári eða 
rúmar 3 milljónir á mánuði.
• Árið 2015 seldi Arion banki Símann 
til vildarvina á sérkjörum og högnuð-
ust þeir um 722 milljónir á 48 dögum. 
• Allir þekkja Borgunarmálið fræga 
frá árinu 2015 þar sem íslenskir skatt-
greiðendur töpuðu milljörðum króna 
til fárra útvaldra.
• Árið 2016 tilkynntu tryggingafélög-
in um 10 milljarða króna arðgreiðslur 
vegna breytinga á reikningsskilaað-

ferðum á bótasjóðum
• Samkeppniseftirlitið tilkynnti um þá 
niðurstöðu að neytendur hafi greitt 
4,5 milljörðum of mikið fyrir bifreiða-
eldsneyti í smásölu bara fyrir árið 
2014. Ástæðan sé sú að samkeppni sé 
verulega skert
• Árið 2016 greiddi Íslandsbanki um 
400 milljónir í bónusa til starfsmanna. 
• Stjórn VÍS tilkynnti í fyrra um 
hækkun iðgjalda vegna slæmar stöðu 
en nokkrum dögum síðar tilkynn-
ir stjórnin um 75% hækkun launa 
stjórnarmanna.
• Árið 2015 fengu 20 starfsmenn 
gamla Straums Burðarás greiddan 
bónus uppá 3,3 milljarða.
• Íslensk heimili eru að greiða tæpum 
2 milljónum meira í húsnæðisvexti en 
Danir af 30 milljóna króna láni eða 
sem nemur 160 þúsundum á mánuði.

Á þessum fréttum síðustu tveggja 
ára eða svo sést að græðgin, okrið, 
spillingin, óréttlætið og misskiptingin 
grasserar aftur á fullu í íslensku samfé-
lagi og allt á kostnað almennings. Það 
sorglega í þessu öllu saman er að þess-
ir aðilar sem raka til sín auði á kostn-
að alþýðunnar komast alltaf upp með 
það. Þeir virðast vera búnir að læra 
inn á það að það hvessir hressilega í 
þjóðfélaginu í nokkra daga og síðan 
lygnir á nýjan leik.

Kannski er uppáhaldslagið þeirra 
með Ragnari Bjarnasyni þar sem segir 
í textanum:

„Það hvessir, það rignir en það 
styttir alltaf upp og lygnir...“

Nú verða þingmenn og ráðamenn 
þessarar þjóðar að koma íslenskum 
almenningi til bjargar og taka á þess-
um gripdeildum. Það þýðir ekkert 
fyrir ráðamenn að koma alltaf fram 
þegar svona spillingarmál koma upp 
og segja þetta er klúður, okkur er 
misboðið og þeirra er skömmin og 
gera svo aldrei neitt. Hættið að tala 
og farið að standa með almenningi 
í þessu landi því yfirelíta landsins 
virðist líta á almennt alþýðufólk sem 
grálúsugt og það eigi bara að brosa, 
borga og þegja!

Munum kæru félagar að okur-
vextir, verðtrygging, misskipting, 
óréttlæti og ójöfnuður er ekkert nátt-
úrulögmál heldur mannanna verk og 
öllu þessu er hægt að breyta, eina sem 
til þarf er kjarkur og vilji! Til þess 
þurfa stjórnvöld á hverjum tíma fyrir 
sig að vera á tánum en ekki hnjánum 
gagnvart valdaelítunni sem öllu vilja 
ráða og stjórna. Stöndum saman öll 
sem eitt, því við höfum fengið nóg! 
Takk fyrir mig.“

Vilhjálmur Birgisson, formaður 
Verkalýðsfélags Akraness

Brot úr ræðu 
á „Sumarþingi 
fólksins“

Sjálfsmynd sem Vilhjálmur tók af sér á farsímann af sviði Háskólabíós rétt áður en 
fundurinn hófst. aftan við hann er salurinn fullur af fólki.

REYKJAVÍK: Nánast húsfyll-
ir eða á bilinu 850 og 900 
manns voru á fundi sem 

haldinn var í dag, laugardag, í Há-
skólabíói að frumkvæði Ingu Sæland 
formanns Flokks fólksins. Fundurinn 
stóð frá klukkan 14 til rúmlega 16.

Ræðumenn voru Inga Sæland, 
Ellert B. Schram formaður Félags 

eldri borgara, Ragnar Þór Ingólfs-
son formaður Verslunarmannafélags 
Reykjavíkur og Vilhjálmur Birgisson 
formaður Verkalýðsfélags Akraness. 
Fundurinn fór fram undir heitinu 
„Sumarþing fólksins.“

„Flokkur fólksins stóð fyrir og 
boðaði til Sumarþingsins. Það var 
hugsað sem hvatningarfundur í ljósi 

þess að 63 kjörnir fulltrúar á Alþingi 
sjá ekki ástæðu til annars en að drífa 
sig í langt, langt sumarfrí þrátt fyrir 
þunga undiröldu og ósk um réttlæti í 
samfélaginu,“ segir Inga Sæland. Hún 
bætir því við að hún sé himinlifandi 
og þakklát fyrir það hve margt fólk sá 
sér fært að koma til þingsins, á þess-
um laugardegi í miðjum júlímánuði.

Inga Sæland fyllti 
nánast Háskólabíó

nánast fullsetinn salur Háskólabíós rétt 
áður en fundurinn hófst.

Smíðum sérlega vandaðar bílskúrs- og 
iðnaðarhurðir eftir málum.

Þær eru léttar og auðveldar í notkun. 
Einangrun er á öllum köntum. Fáanlegar í mörgum 

stærðum og gerðum, með eða án glugga. 
Einnig fáanlegar með mótordrifi.

Vagnar & þjónusta ehf
Tunguháls 10, 110 Reykjavík

Sími: 5673440, Fax: 5879192

BÍLSKÚRA- OG 
IÐNAÐARHURÐIR

20. júlí 2017
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FRAMRÚÐU- 
            SKIPTI

BÍLAMÁLUN

Framrúðuskipti  
í vörubílum,  

hópferðabifreiðum  
og vinnuvélum.

Málun og rétting á bifreiðum  
af öllum stærðum og gerðum.

Vönduð og fagleg vinnubrögð og mikil  
reynsla í vinnu við vörubíla og rútur. 
Þjónustum öll tryggingarfélög.
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BÍLAMÁLUN
Málun og rétting 

á bifreiðum af 
öllum strærðum 

og gerðum.

FRAMRÚÐUSKIPTI
Framrúðuskipti í vörubílum, hópferðabifreiðum og vinnuvélum.

Hestaferđir

Við bjóðum upp á stuttar hestaferðir alla daga sem henta 
knöpum á öllum aldri og með mismunandi reynslu.

Kaffi og kökur fylgja í lok hverrar ferðar.
www.polarhestar.is

Vinsamlegast bókið með fyrirvara: 89 6 1879
Pólar Hestar – Grýtubakki II – 601 Akureyri

Upplagt að líta við á Grenivík í leiðinni: 
www.grenivik.is



Blaðinu er dreift í 7.000 eintökum 
á öll heimili á Kjalarnesi, í Kjós og á Vesturlandi. 20. júlí 2017 

13. tölublað, 6. árgangur 

Íslenskar 
söngperlur á 
Skaganum
AKRANES: Föstudaginn 11. ágúst kl 
20:00 halda tvær tónlistarkonur tón-
leika í safnaðaheimilinu Vinaminni 
á Akranesi. Þetta eru þær Þórhild-
ur Örvarsdóttir söngkona og Helga 
Kvam píanóleikari. Helga er Akurnes-
ingum að góðu kunn en hún kenndi 
á sínum tíma við Tónlistarskóla Akra-
nes. Þórhildur á ekki langt að sækja 
tónlistarhæfileikana en hún er dóttir 
Örvars heitins Kristjánssonar harm-
ónikkuleikara.

Á dagskrá tónleika þeirra Helgu 
og Þórhildar eru íslenskar söngperlur 
allt frá Sigvalda Kaldalóns til Megas-
ar. Þær Þórhildur og Helga hafa starf-
að saman í nokkur ár og eru báðar í 
kvennahljómsveitinni „Norðlenskar 
konur í tónlist.“ 

Fyrr í sumar opnuðu þær tónleika-
röð Listasumars á Akureyri með dag-
skránni „Íslenskar söngperlur í áranna 
rás“ sem sló í gegn fyrir fullum sal. 
Þessari velgengni er nú fylgt eftir með 
tónleikaför um landið þar sem þessi 
sama dagskrá er flutt. 

Í fréttatilkynningu segir að Þór-
hildur og Helga séu þekktar fyrir 
einstakan samhljóm og skemmtilega 
sviðsframkomu. „Er óhætt að lofa 
góðri kvöldstund þar sem íslensku 
söngperlurnar í gegnum árin munu 
draga fram minningar þeirra sem á 
hlýða.“

Miðaverð er krónur 2500 við inn-
ganginn.

kemur út hálfsmánaðarlega og er dreift frítt í 7.000 eintökum á öll heimili og fyrirtæki á Kjalarnesi, í Kjós, 
Akranesi, Borgarnesi, Stykkishólmi, Flatey, Grundarfirði, Ólafsvík, Snæfellsbæ, Hellissandi og í Búðardal.

Auglýsingasíminn er 578-1190 og auglýsingar sendist á auglysingar@fotspor.is

Helga og Þórhildur norðan heiða.

Þær Helga Kvam og 
Þórhildur örvarsdóttir.
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Við fram-
leiðum lok  
á alla potta

NormX framleiðir hér innanlands 
vinsæl og vönduð smáhýsi sem 
nýtast við allskonar aðstæður. 

Vandað fulleinangrað 14.9m2  hús 
- eitt rými með baði og kaffihorni er 
vinsælasta útfærslan.

Rehau gluggar og hurðir. Vandaður panell 
festur með ryðfríum skrúfum. Ath! Húsin 
eru framleidd í mörgum útfærslum. 

VÖNDUÐ 
SMÁHÝSI

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA

FYRIR ÍSLENSKT VEÐUR

Margar útfærslur 
í boði - allt eftir 
þínum óskum.
Frá 8 -14,9m2.
•  Gistihús á tjald-

stæðum
•  Gestahús við sum-

arbústaði
•  Sumarhús
•  Geymsluhús fyrir 

vélsleðann og fjór-
hjólið

•  Sæluhús
•  Skíðakofi

•  Bátaskýli
•  Kvenna- og karla 

salerni á ferða-
mannastaði

•  Garðhús
•  Golfbílahús fyrir 

tvo bíla
•  Miðasöluhús á 

íþróttavelli og 
ferðamannastaði

HEITIR POTTAR

Nýr lerkiklæddur úrvals 
heitur pottur í nýjum 
búningi sem prýðir pallinn.

Snorralaug                 Gvendarlaug                 Grettislaug                   Unnarlaug                   Geirslaug

Eigum einnig 
„KALDA“ potta 
sem gott er að 
skella sér í fyrir 
dvölina í heita 
pottinum.

GEIRSLAUG

Við hjá NormX höfum framleitt heita potta fyrir íslenskar aðstæður í yfir 30 ár.


