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Viðhengi Gullkistunnar
Góður siður gestsins að kynna sig í upphafi

• Ég heiti Jón Özur Snorrason og starfa sem framhaldsskólakennari. Ég 
hef kennt við Fjölbrautaskóla Suðurlands undanfarin 13 ár. 
Menntaður í íslensku og bókmenntafræðum frá HÍ. 

• Málþingið er mér skylt að því leiti að ég er eiginmaður annarrar 
Gullkistukvennanna sem að því standa, Öldu Sigurðardóttur. 

• Frá 1993 til 1995 bjuggum við á Laugarvatni og ánetjuðumst 
staðnum [eða tókum ástfóstri við hann].

• Minnisstæð er lýsing sonar míns á Laugarvatni þegar hann nýfluttur 
að enduðum löngum degi kom hjólandi heim og sagði brosandi út 
að eyrum að Laugarvatn væri allt öðruvísi staður en Hafnarfjörður  
„því að maður getur notað það allt“.



Öll erum við gestir
Aðeins um útleggingu efnisins

• Ég ætla að leggja út af hugtakinu um gestinn í umfjöllun minni 
því öll erum við gestir í ákveðinni merkingu eins og 
nærsveitungur Laugvetninga Tómas Guðmundsson segir í 
alþekktu kvæði: „Við erum gestir og hótel okkar er jörðin“. 

• Okkur er líka í blóð borið að taka vel á móti gestum.  Í 
Gestaþætti Hávamála segir í 2. til 5. erindi: Gefendur heilir / 
Gestur er inn kominn /hvar skal sitja sjá? // Elds er þörf / þeim 
er inn er kominn / og á kné kalinn / matar og voða / er manni 
þörf / þeim er hefir um fjall farið // Vatns er þörf / þeim er til 
verðar kemur / þerru og þjóðlaðar [alúðlegar viðtökur] //  Vits
er þörf / þeim er víða ratar / dælt er heima hvað [auðvelt er 
allt heima].



Laugarvatn – viðkomustaður gestsins
Reykjavík – Þingvöllur – Laugarvatn – Geysir - Gullfoss

• Staðsetning Laugarvatns  - á milli tveggja eftirsóknarverðra staða 
íslenskrar náttúru: Þingvalla og Geysis gerir það að verkum að þessi 
undrastaður liggur að nokkru leyti í láginni. 

• Í sögulegu ljósi er Laugarvatn frekar viðkomustaður en endastöð. 

• Saga Vígðulaugar frá kristnitöku og Líkasteina við Siðaskipti segja að 
um Laugarvatn hafi legið þjóðleið frá Suðurlandi til Norðurlands –
frá Skálholti til Hóla.

• Hið íslenska landslagsmálverk nær þroska í umhverfi Þingvalla, í 
náttúru, jarðfræði og heilagleika staðarins. 

• Erlendir ferðasöguhöfundar sem koma til Íslands á liðnum öldum 
eiga sér það helsta takmark að komast að Geysi til að finna kraftinn 

sem fylgir sjaldgæfum og stórkostlegum gosum.



Frá Laugarvatni
Ótímasett teikning úr erlendri ferðabók



Frá Laugarvatni
Myndskreyting við franska ferðasögu frá 1868



Laugarvatn – endastöð gestsins
Jarðhiti – skólasamfélag - þéttbýli

• Jarðhiti Laugarvatns gerir staðinn að endastöð. 

• Jónas Jónsson frá Hriflu og kennslumálaráðherra (1885-1968) 
sér máttinn og kraftinn í staðnum og virkjar hann til mennta 
fyrir alþýðu sveitanna. 

• Lögð eru drög að stofnun Héraðsskóla árið 1928 og einn helsti 
arkitekt landsins  Guðjón Samúelsson (1887-1950) er fenginn 
til að hanna skólahúsið. 

• Skólasamfélag verður til - þéttbýli myndast – ylströnd.

• Í hönnun tekur  Guðjón mið af formi íslenska burstabæjarins 
og „tindunum í hánorðri“  eins og Böðvar Magnússon kemst 
að orði í ævisögu sinni Undir tindum.



Ylströndin Laugarvatn
Gróðurhús – gufubað – bílar og fólk



Héraðsskólinn á Laugarvatni
Ljósmynd tekin sumarið 2009



Gestahlutverk Héraðsskólans
Úr setningarræðu Jónasar Jónssonar frá 4. nóvember 1928

• Jónas Jónsson kennslumálaráðherra „kvað það vera 
framtíðardrauma um skólann, að húsið yrði notað allan ársins hring 
[. . .] til þrifa og menningar þeim er notað gætu. Auk 
aðalhlutverksins kvað hann skólann mundu verða notaðan til 
námskeiða vor og haust og til sumardvalar fyrir gesti er kysu þar vist 
og annan greiða. Meðal annars kvaðst hann hafa hugsað sér það vel 
hlíða, að skólinn væri helgaður listamönnum landsins til vikudvalar, 
þar sem þeir gætu notið samvista, kynningar og sumarhvíldar við 
náttúrfegurð Laugardals. [. . .] Mætti svo telja að Laugardalur væri 
eins konar draumaland listamannanna vegna margbreytilegrar 
fegurðar og að skólinn veiti einkar hentug skilyrði, til þess að þeir 
gætu notið þess, sem dalurinn hefði að bjóða slíkum mönnum.“

[Dagblaðið Tíminn 9. nóvember 1928]



Gullkistan og gullkistan.is
Frá Listahátíðum til dvalarstaðar fyrir skapandi fólk

• Listahátíðin Gullkistan varð að veruleika sumarið 1995 að frumkvæði og 
undir stjórn Öldu Sigurðardóttur og Kristveigar Halldórsdóttur .

• Hún var endurtekin að tíu árum liðnum sumarið 2005. Viðburðirnir voru 
hvort tveggja í senn fjölmennir og fjölbreyttir.

• Nú reka þær í sameiningu gullkistuna.is sem er dvalarstaður fyrir skapandi 
fólk á Laugarvatni. Þær flytja með öðrum orðum listamenn og fræðimenn 
til Laugarvatns til dvalar í næði og kyrrð. 

• Höfuðstöðvar þeirra og vinnustofa nú um stundir er í Eyvindartungu en 
jafnhliða því leigja þær fjórar íbúðir á Laugarvatni af Byggingarfélagsi 
námsmanna. 

• Til margra ára hafa þær reynt að fá inni í Héraðsskólahúsinu fyrir starfsemi 
sína en án árangurs.



Úr Gullkistunni 1995
Jón Sæmundur Auðarson (1968)



Frá Gullkistunni 1995
Rýmisverk eftir Gerði Leifsdóttur og Illuga Eysteinsson



Úr Gullkistunni 1995
„Persónuleg hugleiðing um skáldskapa og eitt herbergi“

 Halldór Laxness (1902-1998) er án nokkurs vafa einn áhrifamesti 
rithöfundur íslenskrar  þjóðar. Hann hefur skrifað yfir sextíu bækur 
af margvíslegum toga og víða um heim allt frá Taormínu á Sikiley, 
við rætur Etnu til Laugarvatns með útsýni til Heklu. Hann sat 
stundum á sumarmánuðum við skriftir á bókasafni Héraðsskólans 
og af því tilefni hefur verið innréttað herbergi á efstu hæð skólans til 
að minna á verk hans og manninn að baki þeim. Herbergið er undir 
súð með útsýni í suður, báðir súðarveggirnir eru þaktir myndum í 
stærðunum A3 og A4. Borð er á miðju gólfi, stóll, bækur í hillum og 
klukka á vegg. Úr útvarpi berst rödd skáldsins.



Úr Gullkistunni 1995
Gjörningur við Vígðulaug eftir Þóru Þórisdóttir (1962)



Gestir gullkistunnar.is
Hvaðan koma þeir? Hvaða áhrif hafa þeir?

 Kanada - Bandaríkjunum – Englandi – Ítalíu – Danmörku – Noregi –
Finnlandi – Íslandi – Þýskalandi – Frakklandi – Argentínu. 

 Hinir erlendu gestir koma að utan og sjá staðinn Laugarvatn öðrum 
augum en við.  

 Hið hversdagslega og venjubundna umhverfi verður ævintýralegt og 
óvenjulegt. 

 Alda Sigurðardóttir segir: „Það er svo gaman og gott að fá að 
umgangast þessa listamenn. Í samskiptum mínum við þá finnst mér 
eins og ég fái augu þeirra lánuð“. 



Í Eyvindartungu
aðsetur gullkistunnar.is



Í vinnustofu gestanna
Ljósmynd tekin í byrjun júní 2010



Gestir og gestgjafar
Reykjavík og New York



Staðurinn Laugarvatn
Fjall, vatn og dalur – mikilvæg mótív – þorp og skólasamfélag

• Hvað blasir við gesti sem kemur til Laugarvatns nú á dögum?  

• Útsýn til austurs, suðurs og vesturs – Bláfell, Hekla, Eyjafjallajökull.

• Héraðsskólahúsið – hjarta staðarins – hlutgerving skólasamfélagsins 
– hús sem sækir form sitt til íslenska burstabæjarins  en jafnframt í 
tindanna í norðri – Kálfstinda og Klukkutinda. 

• Vinalegt þorp sem kúrir við vatn undir sterkbyggðu fjalli og dalur
sem dregur að sér forvitna ferðalanga og fæðir af sér sumarhús.

• Fjall – tákn um festu og stöðugleika – eitthvað óhagganlegt

• Vatn – tákn um hreinleika og hringrás tilverunnar

• Dalur – tákn um gróanda og búsæld

• Allt mikilvæg minni [mótív] í mótun hins íslenska landslagsmálverks 
í byrjun 20. aldar. 



Frá Laugarvatni
eftir Arreboe Clausen (1892-1956)



Frá Laugarvatni
eftir Höskuld Björnsson (1907-1963)



Úr Laugardal
eftir Barböru Ballachey



Frá Laugarvatni
eftir Barböru Milne



Gesturinn og gestgjafinn
Þórarinn B. Þorláksson og Böðvar Magnússon

• Hvað blasir við gesti sem kemur til Laugarvatns í lok 19. aldar?  
„Fegurst útsýn sem þú hafðir séð“→ Böðvar Magnússon vitnar til 
orða Þórarins B. Þorlákssonar á kveðjustund yfir honum í Birkihlíð 
12. júlí 1924 [og vísar hér til fyrstu kynna þeirra vorið 1888 á 
hálsinum vestan Laugarvatns]. „Ég unglingur að smala, þú 
ferðamaður. “ 

• Hér mætast í fyrsta sinn drengurinn Böðvar á ellefta ári – búinn að 
missa móður sína [haustið 1887] og fluttur að Laugarvatni frá Úthlíð 
ásamt föður sínum – og tuttugu og einsárs gamlan aðkomumaður 
að sunnan - hrifnæmur túristi í leit að fegurð. Sá er bókbindari og 
stundaði veturinn á undan nám í teikningu í Reykjavík.

• Sá sem síðar verður bóndi og  eigandi Laugarvatnsjarðarinnar og 
hinn sem verður fyrsti íslenski landslagsmálarinn. 



Gesturinn og gestgjafinn
Að gefa og þiggja

• Í þessu felast „samskipti“ Þórarins B. Þorlákssonar og Laugarvatns  
því staðurinn tekur honum opnum örmum í tvennum skilningi: 

• Náttúran hrífur hann og heillar og verður honum uppspretta 
sköpunar sem við eftirlifendur njótum enn í dag.

• Laugarvatnsbóndinn [ jarðfastur, traustur, yrkir jörðina og er alltaf á 
sínum stað – öfugt við listamanninn sem er á flandri] býður hann 
velkominn].

• Böðvar Magnússon [hin persónugerða mynd staðarins] ásamt konu 
sinni Ingunni Eyjólfsdóttur skilja köllun Þórarins og  gera honum 
kleift „að setjast að“ á Laugarvatni og byggja sér sumarhús og 
vinnuaðstöðu.



Fyrir utan Birkihlíð 1924
Sigríður Snæbjörnsdóttir, Björn, Guðrún og Þórarinn



Gesturinn Halldór Laxness
Sjálfstætt fólk og Laugarvatn

• Halldór Kiljan Laxness (1902-1998) ritar nafn sitt í fyrsta sinn 
gestabók Sumarhótels Laugarvatnsskóla 25. júní 1931 og má finna 
undirskrift hans þar á sumarmánuðum 1933, 1934, 1935 og 1940.

• Skáldsaga hans Sjálfstætt fólk kemur út í tveimur hlutum á árabilinu 
1934-1935. Sagan er í fjórum hlutum ásamt sögulokum.

• Í lok 1. hluta sögunnar Landnámsmaður Íslands stendur skrifað: 
„Laugarvatni – Barcelónu, sumarið 1933. (Samandregið úr uppkasti 
frá 1929).“

• Í lok 4. hluta sögunnar Veltiár og Söguloka stendur skrifað: 
„Reykjahlíð – Laugarvatni, snemmsumars 1935.“

• Það er því ljóst að stór hluti þessarar  stórkostlegu sögu hans er 
skrifaður í Héraðsskólanum á Laugarvatni.



Halldór Laxness við ritstörf
Sjálfstætt fólk verður til á bókasafni Héraðsskólans

• Það er merkilegast um drauma 
mannsins að þeir koma allir fram; 
það hefur ævinlega verið svo, 
þótt menn vilji ekki viðurkenna 
það. Og það er sérkennilegt í fari 
mannsins að hann verður alsekki 
undrandi þegar draumar hans 
koma fram; það er einsog hann 
hafi ævinlega búist við því. 
Ákvörðunin og áfángastaðurinn 
eru systkini, sem blunda bæði í 
sama hjartanu. 

• [Úr 57. kafla Sjálfstæðs fólks: 
Dreingurinn og löndin].



Sérkennilegur gestur í Laugardal
Úr ævisögu Páls Guðmundssonar á Hjálmsstöðum

 Nokkru eftir aldamótin fór sérkennilegur gestur að gera vart 
við sig í Laugardal. Hann kom á sumrin, dvaldi þar nokkra daga í 
senn, labbaði mjög um dalinn, staðnæmdist, horfði í kringum 
sig og tók síðan upp einkennilegan farangur og settist við hann 
daglangt. Hann var lágvaxinn, rólyndur og alvörugefinn. Þetta 
var fyrsti málari okkar Íslendinga, sem nokkuð kvað að, 
Þórarinn B. Þorláksson.  Þórarinn og Böðvar á Laugarvatni voru 
miklir og góðir vinir og mun Böðvar hafa átt sinn þátt í því að 
opna þessa fögru sveit fyrir listmálaranum, en hann bar svo 
frægð dalsins vítt um. Ég kynntist Þórarni brátt, og urðum við 
góðir vinir.



„Það er allt fallegt“
Úr ævisögu Páls Guðmundssonar á Hjálmsstöðum

 Einu sinni kom ég til hans, þar sem hann var að ljúka við að 
mála hríslu á barði. „Þú ert kominn langt með hana,“ sagði ég. 
„Það er aldrei neinu lokið til fulls,“ svaraði hann. „En af hverju 
málarðu þessa ómerkilegu hríslu á þessu nauðaómerkilega 
barði?“ sagði ég. Hann horfði á mig dálitla stund og sagði svo: 
„Það er ekkert ómerkilegt til í náttúrunni. Það er eins mikil 
fegurð í þessari litlu, kræklóttu hríslu og í hinu tígulegasta tré, 
bara ef maður kemur auga á hana. [. . .] „Ekki er allt fallegt,“ 
svaraði ég. „Það er allt fallegt. Ef við leitum aðeins að 
fegurðinni finnst okkur, að hún sé alls staðar – og þá líður okkur 
vel.“ 



Hvað er ævintýralegra en ókunnur maður í landslaginu?
Úr Sjálfstæðu fólki eftir Halldór Laxness

 Eitt kvöld, það er lángt liðið á eingjaslátt, kýrin enn ekki borin, og það var 
byrjað að skyggja þetta kvöld, dagarnir farnir að styttast, og þá sést maður 
með trússhest vera að svíngla vegleysur ofan heiðarbrúnirnar, kom niður á 
bökkunum fyrir austan vatnið. Þetta var eitthvað einkennilegt ferðalag, 
greinilega utansveitarmaður, kanski ekki með öllu mjalla. Eða var það 
útilegumaður? Hvað var maðurinn sosum að hríngsnúast hér á annarra 
manna landi? Kanski það sé huldumaður. Það var að minsta kosti ekki 
náttúrulegur maður. Jafnvel Bjartur hætti að slá, hallaði sér frammá 
bóndahælinn og fylgdi hinum óvegtama manni með augunum. Að hverju 
var maðurinn að leita? Hann rannsakaði bakkana við vatnið, athugaði 
vatnið sjálft, sömuleiðis loftið. [. . .] Loksins tók hann trússin ofan af hesti 
sínum og slepti honum í mýrina fyrir austan vatnið, hvern fjandann sjálfan. 
Svo gekk hann hálfhrínginn um vatnið og stefndi til fólksins. Allir biðu 
verklausir. Ráðgáta. Dul. Hvað er ævintýralegra en ókunnur maður í 
landslaginu?



„Fallegur dalur – með fallegustu dölum“
Úr Sjálfstæðu fólki eftir Halldór Laxness

 Hann átti ekki mikið skylt við annað fólk, berhöfðaður, í brúnni skyrtu, 
ermalausri peysu, útitekinn, grannur, ívið lotinn, nýrakaður, með fínt andlit 
og viturleg augu eins og útlendingur, gott kvöld. Gott kvöld sagði fólkið 
varkárlega [. . .] Sumarhúsafólkið? spurði maðurinn þegar hann nálgaðist. Ja 
það er eins og það er tekið, sagði Bjartur dálítið styggur og gekk nokkur 
skref áfram í áttina til gestsins með reiddan ljáinn, - þetta á að minsta kosti 
að heita mitt land, hver sem þú ert. Ég skil satt að segja ekki hvað það á að 
þýða að vera að spekúlera á annarra manna landi. Hann heilsaði ekki með 
handabandi að landssið, heldur staðnæmdist nokkur skref í burtu og litaðist 
um í rökkrinu, tók upp pípu og tóbak í ró, - fallegur dalur; með fallegustu 
dölum. Fallegur ansaði Bjartur, - ja það er nú mest undir því komið hvort 
heyið fer alt í grút eða ekki. Eða ert þú sendur híngað af nokkrum? Sendur? 
Nei, gesturinn var ekki sendur af neinum, honum datt bara í hug 
fegurðarinnar vegna að biðja um að lofa sér að tjalda þarna austrá 
bakkanum. [Úr 34. kafla Sjálfstæðs fólks: Stórviðburðir.]


