TÍMINN

Fimmtudagur 31. október 1974.

Jónas Guðmundsson:

ISLAND
ÍSLENDIN
Ellefu alda sambúð lands og þjóðar
Sýning á vegum þjóðhátíðarnefndar
Gengið á fund sögunnar með framk
þjóðhátíðarnefndar

Af þrem supermálverkum, sem eru á Sögusýningunni, virftist þao sem utandyra er geymt vera athyglisverðast, en Einar Hákonarson málaði það. Þessi mynd þyrfti ao komast I opinbera eigu og veroa
geymd á góöum staft.

Veggteppi Vigdltar Kristjánsdóttur er ofift eftir teikningu Jóhanns Briem listmálara og sýnir Ingólf
varþa öndvegissúlum fyrir borð. Teppiö er forkunnarfagurt og mun slöar veröa sett upp í sal'borgarstjörnarReykjavikur.þarsem annaö jafnstórt teppi sömu listamanna er fyrir.

Eitt fyrsta verk þjóðhátiðarnefndar var það
að ákveða sögusýningu
á ellefu alda afmælinu
og nú stendur hún yfir á
Kjarvalsstöðum.
Hún
var opnuð um daginn og
lýkur eftir miðjan næsta
mánuð, ef hún verður
ekki framlengd.
Sýningin á Kjarvalsstöðum er gisin mynd af
einkennilegu þjóðlifi i
makalausu landi, þvi að
i rauninni verður að
taka allt með, ef hún á
að ná tilgangi sinum.
Það þyrfti að vera
Njálsbrenna öðru megin
og hallæri hinum megin,
Eldgos fyrir norðan og
skuttogarar fyrir sunnar. bækur og list,búfé og
manneskjur, en auðvitað er þetta ekki þar,
aðeins snjóhaugur við
innganginn i bæinn og
svo logar eldur á þeirri
hlið, er að Miklatúninu
snýr.
Teiknað eftir sprekum
Við gengum i bæinn og við
blasir knörr, sem stendur kyrr og
nii stendur timinn lika kyrr. Þetta
er skipið, sem vesturfararnir
komu á fyrir ellefu öldum. Þessi
mvnd er gerð eftir teikningum frá
Hróarskeldu i Danmörku, og er
það dæmalaust hvað þeir hafa
teiknað mikið þar eftir fáeinum
ftiasprekum, þvi að ekki eru
skipin nú heilleg þar, eða voru
það siðast er ég var á ferð.
— Þetta voru vöruskip og sigldu
með skepnur og hunda, segir forstjóri þjóðhátiðarinnar. Vikingaskipin voru öðruvisi og miklu
finni og við skynjum strax nokkra
mótsögn. I Hróarskelduskipunum
var svo stutt milli ára, að menn
hafa verið miklu smávaxnari þá
en þeir eru núna: fermingardrengir nútimans gætu varla
troöið sér niður i skiprúmið, en á
töf lu inn i salnum segir hins vegar
að Islendingar hafi verið á stærð
við kó'rfuboltamenn.
Veggteppi Vigdisar Kristjánsdóttur hangir þar inni en það er
gjört eftir teikningu Jóhanns
Briem og er hinn fegursti gripur.

Þrjú

Likan af hveragufu-rafstöð vekur áhuga margra. Ef til vill veröa háhitasvæði landsins og þeir möguleikar, sem þar eru til virkjunar á rafmagni, dýrmætari en sjálf vatnsorkan.

„súper"málverk

Þarna inni er lika stórt málverk
eftir Jóhannes Jóhannesson. en er
ekki mjög persónulegt fyrir nann
sjálfan, né heldur áhrifamikið. Af
þrem „súper" málverkum, sem
þarna eru sýnd til hjálpar Islandssögunni, kemur aðeins eitt

að gagni, en það hangir fyrir
framan húsið, málað af Einari
Hákonarsyni, en i þvl er sú
upphafning, sem nauðsynleg er I
sögulegum málverkum af stórum
stundum.
Þarna er merkilegt gróðurkort,
— eða gróðureyðingarkort, gjört
af vlsindamönnum, og um það
hafa margir haft stór orð. Þykir
lygilega mikið búið að borða af
grasi á landinu og þykir liklegt að
það sem eftir er fari brátt i mikil
ferðalög með vindinum og
regninu, ef ekki verður við
spornað — og það fljótt, en þá
mun milljarður duga skammt.
Þjóðveldið er sýnt með alls
konar hlutum, Jónsbók er þar, og
skemmtilegar stækkanir úr handritum prýða sýninguna og opna
henni farveg. Á svona sýningu
verður maður að vera dálitið
skáld, hún er eins og kinverska
leikhúsið, allir verða að leika með.

Magabelti og'skjöl
Þarna er bikar einn fagur og
forn og magabelti af fjallkonunni
reynast við frekari skoðun vera
skjöl með innsiglum fornum. Það
elzta er dagsett 23. júni 1311 og er
vitnisburður um l a n d a m e r k i
norður I Tungusveit. Einhver
bóndi seldi það fyrir aldamót en
svo „dúkkaði það u p p " I
Washington og var gefið hingaö
með Irafári á afmælinu.
Fátt hafa þeir fyrir vestan gert
betur.
'
Rétt fyrir sunnan magabeltin
góðu er teikning af eldfjalli ásamt
eftirlikingu af eldfjalli. Syðst er
svo isbjörn, sem er mjög
fallegur. Hann var felldur i
Grimsey.
— Þarna sést að við erum isbjarnaland, segir forstjórinn en
búið er að merkja inn á landakort
alla isbirni, sem hafa verið
skotnir og komizt hafa i sögur, —
og það ber ekki á öðru en að
sæmilega hafi verið séð fyrir isbjörnum hér á landi og duglegastir hafa þeir verið að skjóta
þá i Suðursveit.

Húsagerð og búskapur
Að austanverðu i Vestursalnum
er sögualdarbærinn og skemmtilegar myndir af byggingalist
þeirra, sem höfðu ekkert til að
byggja ur, og innréttingarnar i
Eyvindarveri minna á sum húsin
i Arnarnesinu og I Garðahreppnum þar sem menn nota steinöldina sem „finiri".
Rosalegt er að sjá hvað
sauðkindin getur étið, en birt er
mynd af fé i beitarhaga, sem er
svo til uppétinn, en kafgras er
hins vegar við girðinguna.
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