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Fimmtudagur 31. október 1974.

Þessa mynd þyrfti Benedikt frá
Hofteigi að sjá, en ég segi þetta
ekki upphátt, þvi Benedikt getur
sannaö allan fjandann, þvi að
hann er svo rökvis.
A veggnum er smáræði frá örnefndanefnd, eða örnefnastofnun
og þótt lltið láti yfir sér, þá er
þarna neisti, sem tendrar hugann. íslandssagan er persónusaga og hér verða allir hlutir að
heita eitthvað, annars eru þeir
ekki til.

hans og vasabók og viti menn,
þjóðskáldið skrifaði á dönsku.
Detta mér nú allar dauðar lýs úr
höfði!
Á sama gangi eru mörg önnur
auðævi, merkilegir steinar, sem
þyrfti að koma I peninga, silfurberg og merkilegir
steingervingar, sem sýna trjáboli og
lauf frá bernsku landsins.
Gangurinn i áusturálmunni er
notaður undir gömul tslandskort.
Þeim fylgir sérstök stemning og
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Þarna er fjallað um kornyrkju,
mótekju, melskurð, kolagerð,
rauðablastur og rekavið, en það
fer einhvern veginn fyrir ofan
garð og neðan. Er a.m.k. ekki
mjög áhrifamikið, eins og til
dæmis það, að sjá það á korti að
öll orkuver tslendinga og helztu
fasteignir þeirra eru á eldgosabeltinu, þar sem jarðeldur getur
komið upp þá og þegar. Það er
vægast sagt s v a k a l e g t fyrirhyggjuleysi..
Þarna er lika málverk af tjaldi
Jónasar Hallgrimssonar og er
makalaust. Þessu mótmælir forstjórinn og segir málverkið vera
málað á Þingvöllum árið sem
Jónas dó úti i Kaupmannahöfn
í vesturgangi hefur verið komíð
fyrir m á l v e r k i eftir Þorvald
Skúlason, ásamt einhverjum rógi
um Dani og kaupmenn. Þarna er
einn
skemmtilegasti
hluti
sýningarinnar, en það eru fáeinar
myndir af Vesturförum. Ungir
menn með nýja von i svipnum og
svo er mynd af þeim (sömu?)
þegar þeir eru orðnir gamlir
Amerikanar og hafa borðað mikið
af rúsinum og korni. Vesturfararómantikin er einn af þessum
óskýrðu þáttum i sögu þjóðarinnar og minnir óhugnanlega mikið á
sumt sem hér gæti gerzt, ef við
kunnum ekki að takast á við
erfiða tíma.

Ástmögur þjóðarinnar
skrifaði á dönsku
Við kaffistofuna
er einn
merkasti og áhugaverðasti hluti
sýningarinnar. Þarna er steinasafn Jónasar Hallgrimssonar ,
sem fannst I rusli i Menntaskólanum fyrir nokkrum árum,
og Jónas hefur skilmerkilega
ritað merkingar við hvern stein.
Þarna er ennfremur ferðabók

þau eru merkilega góð til að sigla
eftir, einkum eftir að kemur fram
á 16. og 17. öld.

Þvottalaugar og
franskir sjómenn
Meðan forstjórinn útskýrði
m e r k i l e g a r ljósmyndir, gekk
kona framhjá með hóp af börnum. Hún staðnæmdist þar sem
hún amma þvoði þvott I þvottalaugunum með frönskum sjómönnum, sem komu gagngert

íslenzki
hesturinn
hefur
hækkað
um fjórar
tommur á
hálfri öld,
staðfestir
Indriði G.
Þorsteinsson
hingað til þess að skola úr
plöggum. Ég lagði við hlustir og
mér til mikillar skelfingar tilheyra miðaldra menn nú fornöldinni, þegar skýrt er frá tauþvotti
á fjórða áratug aldarinnar og
augun i börnunum urðu mjög
stór. Þarna I austursalnum er
margt að sjá. Áhrifamikill er
veggur sem sýnir jarðskjálftana
á Dalvik og i Hrlsey og fleiri

stöðum á Norðurlandi, en þar er
sýnt hvernig fólkið setti tréstaura
til þess að halda við húsgafla.
Aldrei er nóg varað við jarðskjálftum á íslandi. Þarna eru
llka skemmtilegar myndir af
slmamönnum og af póstum og
öðru í nálægri sögu, myndir úr
þorskastrlðinu og af merkilegum
skútum og skipum. Innst I salnum
er orkuver, hveragufustöð.

Hesturinn stækkar með
manninum
Næst er að fá sér kaffi, en fyrst
er skoðuð aftur taflan yfir meðalhæð Islenzku þjóðarinnar á söguöld og gullöld, I hallærum og á
poppöld. Þar kemur i ljós, að
margir af mestu andans mönnum
Islendinga I stjórnmálum, visindum og listum eru „hallærislega" vaxnir. Min kynslóð er lfka
„hallærisleg", en unga fólkið
minnir hins vegar á háfætta guði
og körfubolta. Þarna geri ég
merkilega uppgötvun, sem forstjórinn féllst þegar á. I
kvikmynd af sögu Borgarættarinnar eru hestar mjög smávaxnir, en myndin er tekin árið 1919.
Ég vek athygli hans á þessu, að
Islenzki hesturinn virðist hafa
stækkað og hann upplýsir sem
Skagfirðingur og „spesialisti," að
Islenzki hesturinn hafi hækkað
um fjórar tommur á herðakamb á
seinustu áratugum. I næstu kvikmynd af sögu Borgarættarinnar
munu menn þvi ekki riöa á
folöldum, eins og A þeirri gömlu,
sem sjónvarpið sýndi.
Eftir kaffið kemur ganga um
salina í leit að ýmsu merkilegu,
sem hlaupið hafði verið yfir.
Áhrifamiklar myndir eru frá
Vestmannaeyjagosinu, lýðveldishátfðinni á Þingvöllum og frá
þjóðhátiðinni 1874. Minnt er á Alþingi og þátt þess I þjóðarsögunni, en minna greint frá
konungum, sem þó réðu hér öllu I
margar aldir. I norðurenda sýnir
Gunnar Hannesson litskyggnur,
en mjög fáir menn hafa myndað
landið eins vel og hann.

Indriði G. Þorsteinsson, framkvæmdastjóri þjóðhátiðarnefndar, og
Vilhjálmur Hjálmarsson, menntamálaráöherra við Grímseyjar-Isbjörninn, sem mikla athygli vekur.
— tsland er isbjarnarland, sagði Indriði, og visaði til kortsins, sem
sést á bakvið. Þar eru merktir inn á kort allir Isbirnir sem sézt hafa og
komizt I heimildir, og það kemur I ljós, að bjarndýr hafa verið tiðir
gestir á tslandi og hafa gert vart við sig I svo til öilum landshlutum. Sér
i lagi hlýtur það að vekja furðu, hversu mörg dýr hafa gengið á land I
Suðursveit og öræfum.

Snjallar
bókaskreytingar
íslendingasögur

við

Þá göngum við yfir að landnáminu aftur til þess að skoða
myndskreytingar
Þorvaldar
Skúlasonar,
Gunnlaugs
Schevings og Kjartans Guðjónssonar við fornsögurnar. Aftur
eygir maður nokkra von um
sæmilegar bækur á Islandi. Þessar myndir eru stórvel gerðar og
ritlist og myndlist leggst á eitt.
Myndir i bókum eru ekki til
þess eins að gera bókina fallega,
til að skola niður efninu, þær eiga
að gefa henni nýja dýpt og innlifun.
Súpermálverk
Jóhannesar
Jóhannessonar er orðið svolitiö
betra við slðari skoðun, og það er
merkilegt að hafa látið gera
frimerki eftir svona stóru málverki, jafnvel þótt aðeins hluti
þess sé á frimerkinu. Ekkert
minna svona stór málverk minna
á en frimerki.
Minn staður er hér.... og við
höfum gengiðum allt. Sýningin er
stilhrein og ef menn eru ekki á
kafi I skuldum eða ástarsorg þá
munu þeir ánetjast henni með
sérkennilegum hætti. Á dögum
Spánarferða og annars munaðar
eru það aðallega sérfræðingar
sem hugsa um fsland. Tjæreborgarpresturinn sagði i viðtali
við dönsku blöðin um daginn, að
hann léti garðinn við húsið eiga
sig. Hann væri fjörutiu ára og þvi
nógu gamall til þess að passa sig
sjálfur. Island er ellefu hundruð
ára og þvi lika orðið nógu gamalt
til þess að passa sig sjáli't, án þess

að þjóðin sé sí og æ að puða I sögu.
tslandssagan er öll komin inn á
borð I háskólanum og i söfnum, og
er stokkin burt frá þjóðinni fyrir
fulít og fast.

Merkilegir

fyrirlestrar

Það er bryddað upp á
m e r k i l e g r i nýjung I þessari
sýningu.
Vlsindamenn
og
fræðimenn munu fjalla um
einstaka þætti af náttúrufræði
landsins og sögu þjóðarinnar.
Þessir fyrirlestrar verða fluttir
og hafa verið fluttir:
Laugardagur 19. október kl. 15.00
Hörður Agústsson, listmálari:
tslenskar kirkjur að fornu og
nýju.

Fyrirmenn
þjóðarinnar
,hailærislego
vaxnir r
Sunnudagur 20. október kl. 15.00.
Páll
Bergþórsson.
veðurfræðingur: Loftslag á Islandi i
ellefu aldir.
kl. 16.30
Dr.
Sigurður
Þórarinsson,
prófessor: Jarðvegseyðing á
tslandi.
Þriðjudagur 22. október kl. 21.00.
H a r a l d u r Sigurðsson, bókaFramhald á bls. 13
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Sögualdarbærinn og myndir, er sýna byggingarlag á tslandi á ýmsum öldum. Þessi þáttur sýningarinnar er athyglisverður og eins fyrirlestrar, sem fluttir eru um sama efni.

