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Sýningarskrá:
Alda Sigurðardóttir
Eyrún Ingadóttir
Jón Özur Snorrason
Völundur Jónsson Öz

Merki:
Ari Halldórsson

Aðstoð við málþing:
Harpa Björnsdóttir

Vefur:
Alda Sigurðardóttir
Ari Halldórsson
Völundur Jónsson Öz

Það eru forréttindi að búa og starfa á Laugarvatni. Sérhver sá sem hingað 
kemur finnur að staðurinn er einstakur. Náttúrufegurð er mikil, sagan 
merkileg og fjöllin, dalurinn og vatnið umgjörð þess alls. Hér verður sálin 
næm, hér er gott að njóta náttúru, mannlífs og lista. Hingað er gott að 
koma á Gullkistuhátíð.

Það er mér bæði ljúft og skylt, heiður og ánægja, að leggja hönd á plóg 
til að Gullkistan 2005 geti orðið sem glæsilegust og eftirminnilegust 
hverjum þeim sem í þá kistu lítur. Héraðsskólahúsið gamla, sem í dag er 
nýtt að hluta af  Menntaskólanum að Laugarvatni og er í hans umsjá, er 
miðpunktur þessarar listahátíðar eins og áður var, þegar hátíðin var haldin 
fyrsta sinni fyrir tíu árum. Húsið sjálft er listaverk, gamalt listaverk sem 
á sér stórmerka fortíð. Framtíð Héraðsskólahússins er óljós en víst er þó 
að frumkvæði þeirra Öldu Sigurðardóttur og Kristveigar Halldórsdóttur, 
listakvenna er húsinu mikilvægt sem og öllum hollvinum þess.

Ég óska sýningarstjórum, sýnendum öllum, listunnendum sem 
á hátíðina koma sem og íbúum Bláskógabyggðar til hamingju með 
Gullkistuna 2005.

Halldór Páll Halldórsson
skólameistari Menntaskólans að Laugarvatni

Hingað er gott að koma
á Gullkistuhátíð 

Sýningarstjórar:
Alda Sigurðardóttir
Kristveig Halldórsdóttir
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Gullkistan á Miðdalsfjalli greyptist í vitund mína á unga 
aldri við áhyggjuleysi æskuáranna í Miðdal í hópi barna sem 
þar dvaldi sumarlangt við leiki og landkönnun í skógi, giljum 
og lækjum. Þar var að finna hið æðsta takmark stuttfættra 
fjallgöngugarpa, ótrúlegt útsýni til allra átta, og dularfullan 
fjársjóð þjóðsögunnar, sem fannst þó aldrei, þrátt fyrir ýmsar 
tilraunir, flestar miður viturlegar.

Um síðir varð Gullkistan tákn þess ríkidæmis náttúrunnar 
sem er að finna við Laugarvatn og raunar um allt land, ef  vel 
er að gáð. Enn síðar varð þessi sérstæði klettur í mínum huga 
táknmynd þess mikla auðs andans og sálarinnar sem hver og 
einn getur fundið í listinni. Því það er með gildi listarinnar 
eins og fjársjóðinn í Gullkistunni, að það finnst ekki alltaf  við 
fyrstu skoðun, en ferðin á fjallið jafnt sem leitin, rannsóknin í 
listinni, skapar sín eigin verðmæti í þeirri reynslu, hugljómun 
og lífsánægju sem situr eftir hjá þeim sem leggur ferðina á sig.

Sýningin Gullkistan, sem haldin var á Laugarvatni sumarið 
1995 að frumkvæði athafnasamra listakvenna, var í senn 
tilvísun í klettinn góða og þann fjársjóð listrænna gersema, 
sem íbúar og gestir staðarins gátu notið í þorpinu, skóginum og 
vítt og breitt um svæðið. Vel á annað hundrað listamanna tók 
þátt í verkefninu með fjölbreyttum listaverkum og gjörningum, 
tónlist og myndlist, græskulausu gamni og dulúð þjóðsagnanna. 
Sú framkvæmd var öll mikil upplyfting fyrir þá sem nutu þess 
sem fram var boðið, og kom fólk víða að til þátttöku og til 
að njóta dagskrárinnar; Laugarvatn var um stund í miðdepli 
menningarlífs þess ágæta sumars.

Nú, tíu árum síðar, hafa þær stöllur boðið til leiks að nýju. 
Með sama hætti og Laugarvatn hefur dafnað á þessum áratug 
með framkvæmdum, byggingum og ræktun, hefur listin í 
landinu verið að eflast. Íslenskir listamenn vekja vaxandi athygli 
á alþjóðavettvangi, sýningum fjölgar frá ári til árs, sem og þeim 
gestum sem sækja þær, og listin verður sífellt stærri þáttur í 
daglegu lífi og umhverfi landsmanna. 

Gullkistan 2005 endurspeglar þessa þróun með ákveðnum 
hætti: enn fleiri listamenn hafa boðið fram krafta sína en fyrir 
áratug, og allir stefna að því að fylla gullkistu listanna af  
gersemum sínum, listaverkum, leik og söng. Það verður án efa 
líf  og fjör í listinni þessa sumardaga á Laugarvatni, og vert að 
hvetja sem flesta, íbúa og gesti að njóta gullkistu listanna sem 
nú verður lokið upp. Hver veit nema fjársjóðurinn á Laugarvatni 
í sumar reynist drýgri öllum þjóðsögum um það sem kann að 
vera fólgið í Gullkistunni á Miðdalsfjalli.

Eiríkur Þorláksson, listfræðingur.

Gullkistan
 fjársjóður listrænna gersema
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Héraðsskólinn á Laugarvatni

Stofnun héraðsskóla á Suðurlandi var fyrst rædd árið 1880 og lengi 
var tekist á um staðsetningu hans. Þann 12. júní árið 1928 var hafist 
handa við að byggja Héraðsskólann á Laugarvatni eftir teikningu 
Guðjóns Samúelssonar af  stórbyggingu í sveitabæjarstíl, bæði fyrir 
skóla og gistihús. Þrátt fyrir að byggingunni væri langt frá því lokið 
hófu 24 nemendur þar nám það sama haust.

 Við skólasetningu ári síðar sagði Jónas Jónsson frá Hriflu að 
framtíðardraumur um skólann væri sá að húsið yrði notað allan 
ársins hring með einhverjum hætti. Meðal annars ímyndaði hann sér 
að skólinn yrði nýttur af  listamönnum landsins þar sem þeir myndu 
njóta samvista og sumarhvíldar í náttúrufegurð Laugardals. 

Héraðsskólinn á Laugarvatni varð fljótlega fjölmennasti héraðs
skóli landsins. Á árabilinu 19801990 minnkaði aðsóknin verulega 
vegna breyttrar skólastefnu og fór svo að lokum að starfsemi 
hans var lögð niður árið 1991. Nú fer þar fram kennsla á vegum 
menntaskólans í myndmennt og handavinnu og þar er einnig  
bókasafn staðarins. Þrjár íbúðir eru fyrir kennara menntaskólans í 
húsinu.

Héraðsskólahúsið er friðað að utan en er orðið mjög illa farið 
þar sem litlir sem engir fjármunir hafa fengist til að lagfæra það. 
Framtíð hússins er óráðin og þyrfti að finna því hlutverk við hæfi og 
endurnýja það, svo fyrri reisn þess og glæsileiki fái notið sín. Nefnd 
sem fjallað hefur um framtíð hússins lagði nýlega til að húsið yrði 
auglýst til sölu.

Garðyrkjunámskeið voru haldin á hverju vori í skólanum frá 1932
1938. Ragnar Ásgeirsson garðyrkjuráðunautur sá um námskeiðin 
auk þess að sjá um framleiðslu matjurta fyrir skólann. Mikið var 
lagt upp úr söng í Héraðsskólanum og strax árið 1930 var Þórður 
Kristleifsson ráðinn söngkennari. Fyrstu árin störfuðu þrír kórar 
við skólann, auk þess sem haldin voru þar söngkennaranámskeið. 

Húsmæðraskóli Suðurlands hóf  göngu sína sem sérstök deild 
innan Héraðsskólans í byrjun árs 1943 og starfaði til ársins 1986, 
fyrst í Lindinni en árið 1970 flutti skólinn í nýtt hús sem nú hýsir 
íþróttakennaraskor KHÍ. Skólastjóri Húsmæðraskólans frá 1952
1986 var Jensína Halldórsdóttir.

Menntaskólinn að Laugarvatni var formlega stofnaður 12. apríl  
1953 en þá hafði verið rekin framhaldsdeild við Héraðsskólann, 
svokölluð Skálholtsdeild frá árinu 1947 þar sem nemendur þreyttu 
sömu próf  og nemendur Menntaskólans í Reykjavík.

Árið 1934 varð Laugarvatn fastur kennslustaður í hreppnum en 
fram að þeim tíma var rekinn farskóli og kennt á bæjunum til skiptis. 
Fyrstu ár skólans var kennt í Svanahlíð, húsi Ólafs Ketilssonar, 
en síðan fluttist kennslan í Héraðsskólann. Haustið 1962 var 
nýtt skólahús tekið í notkun en í kjallara þess er félagsheimili 
sveitarinnar. 



Á Veitingastaðnum Lindinni hafa verið hengd upp skólaspjöld með 
myndum af  nemendum og starfsfólki Húsmæðraskóla Suðurlands á 
Laugarvatni frá árunum 1944  1985. Skólinn var til húsa í Lindinni 
frá stofnun hans árið til ársins 1970 þegar hann flutti í nýtt húsnæði.

Hreinn Ragnarsson er fæddur og upp alinn á Ólafsfirði. Hann 
hefur búið víða, meðal annars á Raufarhöfn, í Kelduhverfi og 
á Skógum. Á Laugarvatni hefur Hreinn starfað frá árinu 1970 
og einkum fengist við íslensku og sögukennslu í Húsmæðra
skólanum, Héraðsskólanum og Menntaskólanum. 

Staðarskoðunin tekur um eina klukkustund og er lagt af  
stað frá anddyri Menntaskólans.

Miðdalsfjall er heiti á fjalli fyrir ofan bæinn Miðdal í Laugardal. Efst á 
fjallinu er hnúkur sem nefnist Gullkista. Í honum á að vera falin gullkista, 
en ekki er auðvelt að ná henni. Er aðeins ein leið til þess sem er eftirfarandi. 
Ef  tveir bræður búa í Miðdal, eiga þeir að ganga báðir heiman frá bæ 
og upp að kistunni og ganga aftur á bak alla leið. Aldrei mega þeir líta 
um öxl, aldrei víkja af  réttri leið og aldrei greina á um, hvar fara skuli. 
Þannig eiga þeir að ganga hlið við hlið alla leið upp að Gullkistu, og skal 
þeim þá hlotnast gullið.

[Haraldur Matthíasson. 1961. Árbók Ferðafélags Íslands.]
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Lagt af  stað frá Miðdal kl. 21:00 föstudaginn 24. júní. 
Gengið upp vegaslóða sem er nokkuð brattur á köflum.

Kvöldganga á Gullkistu

Leitin að gullinu

Staðarskoðun
með  Hreini Ragnarssyni

Laugardaga 18. júni kl. �0:00 og ��. júní kl. 11.00

Skólaspjöld Húsmæðraskólans
til sýnis á Lindinni
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Gullkistan var haldin á Laugarvatni árið 1995 
og hlaut afar jákvæðar viðtökur listamanna 
og var vel sótt af  almenningi. Við sögu 
komu 104 myndlistarmenn og rúmlega 40 
leikarar, skáld og tónlistarmenn. Dagskráin 
stóð yfir í 16 daga og á þriðja þúsund manns 
skrifuðu nöfn sín í gestabók Gullkistunnar 
en gera má ráð fyrir að mun fleiri hafi notið 
hinna fjölmörgu viðburða. Hátíðin var ein 
sú fyrsta sinnar tegundar hér á landi en 
margir sambærilegir viðburðir hafa fylgt í 
kjölfarið. Með Gullkistunni varð einnig til 
ný tenging Laugarvatns við íslenska lista 
og menningarsögu.

Vegna þess að Laugarvatn er heillandi staður fyrir listamenn til að skapa, 
rýmið er svo spennandi, í senn opið og lokað og einnig dregur náttúran 
okkur að sér, vatnið og fjallið og dalurinn, allt hið stóra og smáa sem 
hún inniheldur. Það er einhver samþjappaður kjarni sem togar í okkur 
og við höfum þörf  fyrir að eiga samskipti við og viðhalda.

Vegna þess að Laugarvatn býr líka yfir vitund og vitneskju um stórhuga 
uppbyggingu í menntun og menningu, í þjóðlegri sem alþjóðlegri 
merkingu. Það er þessi gamla hugsjón sem lifir þarna áfram sem er svo 
spennandi og Gullkistan verður að einhvers konar Woodstock hátíð, 
þar sem öllu ægir saman, ólíkum gildum, ólíkum viðhorfum, ólíkri list.

Vegna þess að sköpunarorkan er svo mikil á staðnum, hlý og full af  
lífi eins og bullandi heitt vatn í hverum og laugum, fiskar sem svamla 
í yfirborðinu,  eða gára vatnið, mýflugur sem mynda dökka bólstra í 
loftinu, fuglar sem gefa tóninn.

Vegna þess að ástand héraðskólans vekur margar spurningar sem er 
spennandi að svara og möguleikarnir eru margir í framtíðinni. Sagan 
og mannlífið á staðnum gerir það að verkum að alla þyrstir í menningu 
eða einhvers konar upplyftingu.

Vegna þess að svæðið býr yfir svo mikilli gagnvirkni, svo mikilli 
dínamík. Það er eins og því langi til að vernda sköpunarkraftinn sem 
þarna býr og okkur, sem listamenn langar að viðhalda þeirri orku.

Vegna þess að upplifunin af  þátttöku í sýningunni 1995 er ógleyman
leg. Það er á valdi þátttakenda að velja sér sýningarstað úti eða inni eða 
rými sem býr yfir ólíkum eiginleikum. Skipulag sýningarinnar býr yfir 
opnum möguleikum sem endurspeglast í sýningunni.

Vegna þess að á staðnum býr svo jákvætt viðhorf  og viðmót 
skipuleggjenda og heimamanna sem gera þátttökuna eftirsóknarverða. 

Anna Eyjólfsdóttir, Eygló Harðardóttir og Kristín Reynisdóttir

Hvers vegna
tökum við þátt í Gullkistunni?
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Opnunartímar:
Héraðsskólinn

Mánudaga – föstudaga kl. 13:00 – 19:00
Laugardaga og sunnudaga kl. 11:00 – 19:00

Leikskólinn Lind
Virka daga kl. 9:00  12:00  og 13:00  15:00. 
Söngur kl. 11:40  12:00  og 14:40  15:00.

Náttúrustofa Grunnskólans
Virka daga kl. 14:00 – 16:00. a.m.k.

Laugardaga og sunnudaga kl. 13:00 – 18:00.

 Stofa íslenskra fræða við ML           
Sunnudaga 19. og 26. júní og 3. júlí kl. 14:00  16:00.
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Alda Ármanna Sveinsdóttir, ÍKÍ • Alda Sigurðardóttir, Útiverk • Anna 
Eyjólfsdóttir, Útiverk • Anna Leif  Elídóttir, ML • Anne Thorseth, 
Héraðsskólinn • Arna Gunnarsdóttir, Gufubaðið • Auður Vésteinsdóttir, 
Lindin • Ása Hauksdóttir, Útiverk • Ásdís Kalman, ML • Áslaug Tóka 
Gunnlaugsdóttir, Héraðsskólinn • Ásta Björk Ríkharðsdóttir, ÍKÍ • Benedikt 
G. Kristþórsson, Héraðsskólinn • Bjarni Ketilsson (Baski), ML • Bryndís 
Brynjarsdóttir, Héraðsskólinn • Cécile Parcillié, Héraðsskólinn • Dagný 
Guðmundsdóttir, ML • Dóra Emilsdóttir, Íþróttahús • Dröfn Guðmundsdóttir, 
ÍKÍ • Edda Ýr Garðarsdóttir, Héraðsskólinn • Elín G. Jóhannsdóttir, 
Héraðsskólinn • Elín Haraldsdóttir, ÍKÍ • Elínborg Kjartansdóttir, ML 
• Elsa D. Gísladóttir, Héraðsskólinn • Emiliano Monaco, Gufubaðið • Erla 
Erlingsdóttir, ÍKÍ • Erna G. Sigurðardóttir, Héraðsskólinn • Erna Hrönn 
Ásgeirsdóttir, Héraðsskólinn og Galleríið • Eva Benjamínsdóttir, ML • Eva G. 
Sigurðardóttir, Héraðsskólinn • Eygló Harðardóttir, Héraðsskólinn • Fanney 
Erla Antonsdóttir, Héraðsskólinn • Fanný Jónmundsdóttir, Galleríið • Freyja 
Önundardóttir, ÍKÍ • G.ERLA, Útiverk • Gerður Guðmundsdóttir, ÍKÍ • 
Guðbjörg Hákonardóttir, Gufubaðið • Guðbjörn Gunnarsson (Bubbi), Útiverk 
• Guðrún Hrönn Ragnarsdóttir, Héraðsskólinn • Guðrún Kolbeins Jónsdóttir, 
Héraðsskólinn • Guðrún Öyahals, ML • Gunnar M. Andrésson, Héraðsskólinn 
• Hafdís Helgadóttir, Héraðsskólinn • Halla Dögg Sigurðardóttir, Gufubaðið 
• Halldóra Ólafsdóttir, Héraðsskólinn • Harpa Árnadóttir, Héraðsskólinn • 
Harpa Björnsdóttir, Héraðsskólinn og útiverk • Hekla Björk Guðmundsdóttir, 
Útiverk • Helena Hansdóttir, Héraðsskólinn • Helga Birgisdóttir, Lindin 
• Helga Sigurðardóttir, Héraðsskólinn og Galleríið • Hlynur Hallsson, 
Útiverk • Hrafnhildur Inga Sigurðardóttir, ML • Ingibjörg Böðvarsdóttir, 
Útiverk • Ingibjörg Helga Guðmundsdóttir, ML og Héraðsskólinn • Ingimar 
Waage, Héraðsskólinn • Íris Friðriksdóttir, Héraðsskólinn • Joe Wolek, 
Héraðsskólinn • JOMOSTME, Héraðsskólinn • Jóhanna Helga Þorkelsdóttir, 
Útiverk • Jónína Loftsdóttir, ÍKÍ • Kári Jónsson, Héraðsskólinn • Kristin 
Reynisdóttir, Útiverk • Kristinn Guðbrandur Harðarson, Útiverk • Kristín 
Arngrímsdóttir, Héraðsskólinn • Kristín Blöndal, Lindin og ÍKÍ • Kristjana 
Rós Guðjohnsen, ÍKÍ • Kristveig Halldórsdóttir, ML • Laugdælingur, 
Íþróttahús • Laura Valentino, Héraðsskólinn • Leikskólabörn, Leikskólinn 
Lind • Ljósmyndanemar IR, Tjaldmiðstöðin • Loftur Atli Eiriksson, 
Útiverk • Manzoyto A. Mbomyo Nuñez, ÍKÍ • Margrét Baldursdóttir, ML 
• Margrét Birgisdóttir, Héraðsskólinn • Margrét M. Norðdahl, Útiverk • 
Margréti Zophaníasdóttur , Héraðsskólinn • Marisa Navarro Arason, ML • 
María Hrönn Gunnarsdóttir, ML • María Valsdóttir, Héraðsskólinn • Marta 
Valgeirsdóttir, Héraðsskólinn • Náttúrustofa Grunnskólans, Gróðurhús 
• Norma E. Samúelsdóttir, Héraðsskólinn • Olga Lúsía Pálsdóttir, Lindin 
• Ólafur Þórðarson, Héraðsskólinn • Ólöf  Björg Björnsdóttir, Gufubaðið • 
Ólöf  Dómhildur Jóhannsdóttir, ÍKÍ • Ólöf  Rut Jónsdóttir, ÍKÍ • Pétur Örn 
Friðriksson, Útiverk • Ragnhildur Jónsdóttir, ML • Ragnhildur Stefánsdóttir, 
Héraðsskólinn • Rebekka Rán Samper, Héraðsskólinn • Regína Loftsdóttir, 
Héraðsskólinn • RelaxFax  PTG  (Propaganda Turbine Group), Héraðsskólinn 
• Sesselja Tómasdóttir, Lindin • Sigríður Guðný Sverrisdóttir, Lindin og ÍKÍ • 
Sigríður Ágústsdóttir, Útiverk • Sigríður Gísladóttir, ÍKÍ • Sigríður Ólafsdóttir, 
Héraðsskólinn • Sigrún Jónsdóttir, Gufubaðið • Sigurbjörg Guðmundsdóttir, 
ML • Sigurbjörg Jóhannesdóttir, Útiverk • Sigurborg Jóhannsdóttir, ML • 
Sigþrúður Pálsdóttir (Sissú), Útiverk • Soffía Sæmundsdóttir, ML • Sonja 
Elídóttir, Héraðsskólinn og útiverk • Sólborg Gunnarsdóttir, Héraðsskólinn 
• Sólrún Guðbjörnsdóttir, Héraðsskólinn • Sólveig Aðalsteinsdóttir, 
Héraðsskólinn • Stefanía Stefánsdóttir, ÍKÍ • Steindóra Bergþórsdóttir, 
ÍKÍ • Steinunn Aldís Helgadóttir, Héraðsskólinn • Steinunn Einarsdóttir, 
ML • Svanborg Matthíasdóttir, Héraðsskólinn • Viktoría Guðnadóttir, 
ML • Vinátturefill/Friendship Tapestry, ML • Þorbjörg Þorvaldsdóttir, 
Héraðsskólinn • Þóra Breiðfjörð, Útiverk • Þóra Gunnarsdóttir, Útiverk 
• Þóra Sigurðardóttir, Héraðsskólinn • Þórdís Alda Sigurðardóttir, ML • 
Þórdís Elín Jóelsdóttir, Lindin • Þórunn Eva Hallsdóttir, Útiverk • Þórunn 
Inga Gísladóttir, Héraðsskólinn • Þuríður Helga Jónasdóttir, ML • Þuríður 
Sigurðardóttir, ML • Þuríður Steinþórsdóttir, Héraðsskólinn og Galleríið

Myndlistin
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Alísa Rún Andrésdóttir
Almar Máni Þorsteinsson
Andrés Pálmason
Bjarni Smári Bjarnason
Egill Snær Sveinsson
Finnur Þór Guðmundsson
Glódís Pálmadóttir
Guðmundur Gígjar Sigurbjörnss. 
Gunnar Héðinn Helenuson
Ingunn Alda Sævarsdóttir
Jana Lind Ellertsdóttir
Kristjana Ýr Sævarsdóttir
Lovísa Andrésdóttir
María Mist Guðmundsóttir
Ólíver Elvarsson

Alla María Heimisdóttir
Anný Arnardóttir
Anton Kárason
Ástrós Pálmadóttir
Atli Örlygsson
Bergrós Haraldsdóttir
Birna Jónsdóttir
Dagmar Heimisdóttir
Daníel Guðmundsson
Daníela Bjarnadóttir
Elínborg Jóhannsdóttir
Elinora Einarsdóttir
Emil Siguðsson
Esmeralda Canales
Eydís Ingadóttir
Gabríel Auðunsson
Gerda Tanjanskyté
Grímur Kristinsson
Guðmundur Snæbjörnsson
Heiða Rut Tómasdóttir
Herdís Lind Jónsdóttir
Hermann Canales
Hreinn Heiðar Jóhannsson
Íris Stefánsdóttir
Jakob Arnarson
JR Sanches
Linda Snæbjörnsdóttir
Magnús Snæbjörnsson
Raffy Sanches
Ragnar Ingi Guðmundsson
Silja Rós Auðunsdóttir
Steinar Sveinbjörnsson
Steinn Einarsson
Trausti Henriksson
Vera Sigurðardóttir
Viktor Sveinsson
Þorsteinn Bjarnason

������������
����������

Börnin

Leikskólinn Lind

Náttúrustofa grunnskólans

Börnin í Laugardalnum taka virkan þátt í 
Gullkistunni. Nemendur leikskólans taka á 
móti gestum alla virka daga og einnig má 
hlusta á þau syngja í söngtímunum sem eru 
tvistvar á dag.

Upplýsingar um verk nemenda í  Grunn
skólanum er að finna annars staðar í 
skránni.
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FöStudAGuR 1�. júNí
Kl: 13:00 Hefðbundin 17. júní dagskrá hefst með skrúðgöngu frá 
grunnskólanum og fáni Gullkistunnar dreginn að húni við Héraðsskólann.
Kl: 17:00 eða strax að loknum hátíðarhöldum í íþróttahúsi. Til minningar 
um fimleikahús. Dagskrá í fimleikahúsinu við vatnið. Herdís Jónsdóttir 
víóluleikari, Þóra Sigurðardóttir myndlistarkona og Eyrún Ingadóttir sagn
fræðingur.
Kl: 20:00 – ? Dansleikur í tjaldi sunnan við Héraðsskólann. Diskótek og 
hljómsveitin Hringir halda uppi fjörinu.

LAuGARdAGuR 18. júNí
Kl: 16:00 Gullspretturinn. Hlaupið verður í kringum Laugarvatn yfir ár, mýrar 
og móa með frjálsri aðferð. Vegalengd u.þ.b. 8,5 km og drykkjarstöð verður við 
Útey eftir að Hólárós hefur verið vaðinn. Byrjað og endað við Gufubaðið þar 
sem þátttakendur fá boli og frítt inn. Verðlaun veitt í karla og kvennaflokki, 
Veitingahúsið Lindin, Hótel Edda ÍKÍ, Hótel Edda ML og Tjaldmiðstöðin gefa. 
Skráning  á staðnum. 
Kl: 20:00 Staðarskoðun með Hreini Ragnarssyni kennara á Laugarvatni. 
Lagt af  stað frá Hótel Eddu, ML og endað við Grunnskólann. Gangan tekur 
um eina klst.

SuNNudAGuR 1�. júNí
Kl: 16:00 Tónleikar með Heru Hjartardóttur í Hótel Eddu, ÍKÍ en hún er 
að leggja lokahönd á nýja plötu með frumsömdu efni og flytur það í bland við 
eldra efni. Aðgangur kr. 1000. 
Kl: 18:00 Til minningar um fimleikahús. Dagskrá í fimleikahúsinu við 
vatnið. Herdís Jónsdóttir víóluleikari, Þóra Sigurðardóttir myndlistarkona og 
Eyrún Ingadóttir sagnfræðingur.

FöStudAGuR ��. júNí
Kl: 21:00 Kvöldganga á Gullkistuna. Lagt af  stað frá Miðdal. Gengið upp 
vegarslóða sem er nokkuð brattur á köflum.

LAuGARdAGuR ��. júNí
Kl: 11:00 Staðarskoðun með Hreini Ragnarssyni kennara á Laugarvatni. 
Lagt af  stað frá Hótel Eddu, ML og endað við grunnskólann. Gangan tekur 
um eina klst.
Kl: 13:00 – 16:00 Málþing um Héraðsskólann sem alþjóðlega listamiðstöð. 
Matsalur Héraðsskólans.
Kl: 21:00 Eg hef  skárað engjastör... Kveðskapur Laugdælinga, heimamanna 
og skólafólks, karla og kvenna, lífs og liðinna, í gamni og alvöru. Umsjón hafa 
Sigríður Jónsdóttir, Guðmundur Sæmundsson, Bjarni Þorkelsson og Berglind 
Pálmadóttir. Matsalur Hótel Eddu, ML.

SuNNudAGuR ��. júNí
Kl: 16:00 Hljómsveitin Litla Hraun! sem er smærri útgáfa hljómsveitarinnar 
Hrauns! Leikin verður frumsamin tónlist og tökulög úr ýmsum áttum. Í þessari 
smækkuðu útgáfu sveitarinnar eru Svavar Kristinsson og Loftur S. Loftsson, 
auk gestaleikara. Ef  veður leyfir mun LitlaHraun! leika á pallinum fyrir utan 
Gufubaðið, annars inni í fimleikahúsinu.  

LAuGARdAGuR �. júLí
Kl: 16:00 Glæsibæjareintölin eftir Benóný Ægisson leikskáld. Höfundur 
frumflytur eigin leiktexta. Hótel Edda, ÍKÍ. Aðgangur kr. 400.

SuNNudAGuR �. júLí
kl. 19:00 Gullkistan lokar.

Aðgangur er ókeypis nema þar sem annað er tekið fram.

Nánari upplýsingar á www.gullkistan.is.

1�. júní - �. júlí �00�
dagskrá 
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Hera Hjartardóttir
í Hótel Eddu, íKí, sunnudaginn 1�. júní kl. 1�:00

Benóný Ægisson hefur starfað sem rithöfundur síðan 1974. Birt leikverk 
hans eru um það bil tuttugu m.a. Vatn lífsins í Þjóðleikhúsi, Hið ljúfa líf  
og Töfrasprotinn í Borgarleikhúsi, Engin miskunn og Frekari innheimta í 
Sjónvarpinu. Hann hefur hlotið fjölda viðurkenninga fyrir leikritaskrif.

Benóný hefur starfað í leikhúsi, heima og erlendis, sem leikari, tónlistarmaður 
og leikstjóri. Hann hefur unnið sem handverks og myndlistarmaður, leikið 
í hljómsveitum og samið fjölda laga, starfað sem ofurrótari, vefari eða 
textasmiður.

Glæsibæjareintölin eru vaðall ófullburða leikpersóna, örvæntingarfull 
tilraun þeirra til að vera til. Þær eru draugagangur í sköpunarverki höfundarins 
sem hefur klippt þær út úr leikritum eða komið þeim fyrir öðrum, sem aldrei 
fóru á svið. Þær eru þjáðar af  lélegu sjálfsmati.

Hera Hjartardóttir var valin söngkona ársins 2003. Hún er að leggja lokahönd 
á útgáfu nýs hljómdisks sem kallast Don’t play this en öll lögin á disknum eru 
frumsamin nema eitt. Í kjölfar tónleikanna á Gullkistunni mun Hera leggja 
af  stað í hljómleikaferðalag um Ísland og hlakkar hana mikið til þess. Frekari 
upplýsingar um Heru er að finna á vefsíðunni http://www.herasings.com

Hljómsveitin LitlaHraun! er smærri útgáfa hljómsveitarinnar Hrauns!  
Markmið Hrauns! er að brjóta niður múrana milli listar og skemmtunar, að 
vera skemmtilegir listamenn, listrænir skemmtikraftar. Hljómsveitin leikur 
bæði frumsamda tónlist og tökulög úr ýmsum áttum.

Í þessari smækkuðu útgáfu sveitarinnar munu Svavar Kristinsson og 
Loftur S. Loftsson flytja einfaldaðar og ljúfar útgáfur af  lögum Hrauns! ásamt 
gestaleikurum.

Litla Hraun!
Við Gufubaðið sunnudaginn ��. júní kl. 1�:00

Hér munu fjölmargir koma fram og flytja ljóð, kvæði og laust mál eftir sjálfa sig 
og aðra, heimamenn og skólafólk, karla og konur, þá sem lífs eru og liðnir, og 
allt mun þetta gert bæði í gamni og alvöru. Umsjón hafa Sigríður Jónsdóttir, 
Guðmundur Sæmundsson, Bjarni Þorkelsson og Berglind Pálmadóttir.

Eg hef skárað engjastör . . .
dagskrá um kveðskap Laugdælinga í matsal Menntaskólans 

að Laugarvatni, laugardagskvöldið ��. júní kl. �1.00

Glæsibæjareintölin eftir Benóný Ægisson

í Hótel Eddu, íKí, laugardaginn �. júlí. kl. 1�:00 
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Listamenn á Laugarvatni

Sumarið 1931 var nokkrum listamönnum, boðið til þriggja daga dvalar í 
Héraðsskólanum á Laugarvatni. Átti þetta að vera ofurlítil viðurkenning frá 
skólans hendi fyrir þá miklu rausn og þann holla hug sem margir listamenn 
höfðu sýnt skólanum með gjöfum listaverka.

Í skólaskýrslu 19301931 telur Bjarni Bjarnason Skólastjóri Héraðsskólans 
að listamannaheimili á fögrum og kyrrlátum stað væri æskilegt þar sem 
listamennirnir gætu komið saman og hvílt sig.

Frá árinu 1933 var rekið sumargistihús á vegum Héraðsskólans. 
Sundlaugaraðstaða var þó ófullkomin, tjaldað var yfir hverinn fyrir gufubað og 
gestirnir urðu að kæla sig í vatninu. Rithöfundar og listamenn sóttust mikið 
eftir að dvelja í gistihúsinu. Meðal þeirra voru Halldór Laxness, Þórunn Elva 
Magnúsdóttir og Jóhannes Kjarval. 

[Eyrún Ingadóttir sagnfræðingur tók saman textana um Héraðsskólann, 
Fimleikahúsið,  Þórarin B. Þorláksson  og listamenn á Laugarvatni.]

Þórarinn B. Þorláksson
Bókbindarinn sem varð málari 

Þórarinn B. Þorláksson (18671924) nam bókband í Reykjavík og starfaði um 
tíma á bókbandsvinnustofu. Á vegum hennar fór hann til Kaupmannahafnar 
að kynna sér nýjungar í greininni og er talið að þar hafi hann komist í 
snertingu við myndlist. Heim kominn fékk hann tilsögn í teikningu hjá frú 
Þóru Pétursdóttur Thoroddsen. Árið 1895 fór hann utan og stundaði nám í 
Konunglegu akademíunni næstu þrjú árin en eftir það í „útlaga akademíunni” 
til ársins 1902.

Sumarið 1900 málaði Þórarinn landslagsmyndir af  kappi og fyrir jól 
það sama ár opnaði hann sýningu á þeim í Reykjavík. Það mun vera fyrsta 
málverkasýning sem íslenskur listamaður heldur á Íslandi og þótti mörgum 
Reykvíkingum myndirnar vera framandi. 

Árið 1917 kom Þórarinn í Laugardal og hreifst mjög af  fegurð staðarins. 
Hann dvaldi þar í nokkur sumur ásamt fjölskyldu sinni hjá hjónunum 
Böðvari Magnússyni og Ingunni Eyjólfsdóttur en árið 1923 reisti hann sér 
þar sumarbústað og kallaði Birkihlíð. Þórarinn naut þó bústaðarins aðeins í 
skamma stund því hann lést í honum árið 1924. Sumarbústaðurinn stendur í 
hlíðinni fyrir ofan hús menntaskólans.

Eftir að Þórarinn uppgötvaði Laugarvatn málaði hann naumast 
landslagsmyndir frá öðrum stað og eru Heklumyndir hans víða þekktar.
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Til minningar um fimleikahús lýsir löngun Herdísar Jónsdóttur víóluleikara 
til að minnast ömmubróður síns, Björns Jakobssonar sem var brautryðjandi 
í íþróttakennslu á Íslandi. Björn lék á fiðlu við kennslu sína sem Herdís erfði 
að honum látnum. Dagskráin fer fram í gamla fimleikahúsinu við vatnið og 
samanstendur af  myndasýningu og víóluleik Herdísar þar sem hún spilar lög 
eftir nótum Björns sem hann studdist við í kennslu sinni. Auk Herdísar standa 
að dagskránni Þóra Sigurðardóttir myndlistarmaður og Eyrún Ingadóttir 
sagnfræðingur.

til minningar um fimleikahús
Föstudaginn 1�. júní kl. 1�:00 og sunnudaginn 1�. júní kl. 18:00 

Þorgeir Ólafsson, deildarstjóri Lista og menningardeildar menntamálaráðu
neytisins setur ráðstefnuna en meðal frummælenda eru: Eyrún Ingadóttir, 
sagnfræðingur, Þorvaldur Þorsteinsson, formaður Bandalags íslenskra 
listamanna, Pétur Ármannsson, arkítekt og Elísabet Kristín Jökulsdóttir, 
rithöfundur.

Velt verður upp hugmyndum um framtíðarhlutverk Héraðsskólans í ljósi 
sögunnar og þeirrar hugmyndafræði sem hann er vaxinn úr. Hvar og hvert 
liggja rætur hans í listum og menningu og hvernig má sjá hlutverk hans í 
alþjóðlegu umhverfi samtímans?

Málþing
um Héraðsskólann sem alþjóðlega listamiðstöð

Matsalur Héraðsskólans laugardaginn ��. júní frá kl. 1�:00 - 1�:00

Í tilefni af  Alþingishátíðinni árið 1930 var reist hús fyrir listsýningu við 
hlið Alþingishússins. Sýningin átti að varpa ljósi á stöðu Íslendinga á 
myndlistarsviðinu og á hana voru valin 250 listaverk eftir 16 listamenn. Stór 
hópur yngri myndlistarmanna var hins vegar sniðgenginn með öllu eða þeim 
ætlað takmarkað rými. Hópurinn tók sig því saman og hélt aðra sýningu í húsi 
á Landskotstúninu.

Þegar Björn Jakobsson var ráðinn til að kenna leikfimi við Héraðsskólann árið 
1931 vantaði húsnæði til kennslunnar og til að bæta úr því var listsýningarskáli 
Alþingishátíðarinnar keyptur til Laugarvatns. Nemendur unnu sjálfir við að 
rífa skálann, flytja hann austur og endurreisa á staðnum.

Um miðjan febrúar árið 1932 var húsið tilbúið og var það notað undir 
kennslu til ársins 1946 en þá var nýtt íþróttahús byggt við Héraðsskólann. 
Eftir það var húsið lengi nýtt undir smíðakennslu og hlaut af  þeirri starfsemi 
nafnið Smíðahúsið. Nú stendur það ónotað og framtíð þess er óráðin.

Fimleikahúsið
Síðar nefnt Smíðahúsið
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Í náttúrustofu er að finna hugverk og handverk nemenda Grunnskólans og 
elstu barna leikskólans. Þar verður líka  skiptimarkaður af  alls konar tagi, 
fyrir fjölær blóm, eigin framleiðslu barnanna, svo sem herta bleikju, arinvið, 
handverksmuni og sumarblóm. 

Innandyra verður náttúrustofan skreytt með myndverkum barna í 1. 6. 
bekk um sköpun heimsins á sex dögum samkvæmt Fyrstu Mósebók, en 7. 8. 
bekkur sækir útfærslu sína í hugmyndina um Stóra hvell. Nemendur gefa 
ímyndunaraflinu lausan tauminn. Tónlist heyrist frá trommum og öðrum 
hljóðfærum sem börnin hafa smíðað ásamt því að vera sýnileg á nótum af  
frumsömdum verkum þeirra. 

Utandyra birtast sköpunarverk barnanna í trjáskúlptúrum úr Bullungaskógi 
og Brunarjóðri, í matjurtagarði með margs konar káli og jarðávöxtum, í 
burstabæ með torfþaki sem hýsir moltutunnu og garðaúrgang, í steinbryggju 
sem liggur út í vatnið og í fuglahúsum sem þau hafa smíðað. 

Meðfram veggjum náttúrstofunnar hafa börnin afmarkað gróðurreiti fyrir 
kryddjurtir, lækningajurtir, lauka og skrautblóm sem bíða þess að verða flutt 
út þegar hlýnar í veðri.  

Í Ævintýralandi er vettvangur alls kyns þrauta og leikja en það myndar 
burðargrind úr trjágreinum sem klædd er húðum að hætti Sama og Indíána. 
Í grasflötina er markað kort af  Íslandi í mælikvarðanum 1:200.000 þar sem 
jöklar og  vötn eru sýnd sem hvít og blá skrautblóm.

[Umsjónarmaður Náttúrustofu og leiðbeinendur eru Sigurður St. Helgason,  Helga Rún Traustadóttir, 
Helena Traustadóttir og Örlygur Atlason]

Náttúrustofa Grunnskólans
í gróðurhúsinu við vatnið

Opin virka daga frá kl. 1�:00 til 1�:00 a.m.k. og um helgar frá kl. 1�:00 -18:00

Stofa íslenskra fræða var stofnuð nýverið fyrir gjafafé eldri nemenda skólans. 
Hún er sérstök deild við Bókasafnið að Laugarvatni, en er staðsett á efri hæð 
gamla menntaskólahússins. Í henni er að finna bækur, rit og önnur gögn sem 
tengjast íslenskum fræðum, og auk þess er þar vinnuaðstaða fyrir kennara 
og fræðimenn. Stofan er tileinkuð þeim Ólafi Briem, Haraldi Matthíassyni, 
Jóhanni S. Hannessyni og Kristni Kristmundssyni. Stjórnarformaður stofunnar 
er Guðmundur Sæmundsson.

Stofa íslenskra fræða
Opin sunnudaga 1�. júní, ��. júní og �. júlí kl. 1�:00-1�:00
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Í Gullsprettinum er hlaupið í kringum Laugarvatn, yfir ár, mýrar og móa 
með frjálsri aðferð. Keppt er bæði í karla og kvennaflokki með tímatöku. 
Vegalengdin er um það bil 8,5 km löng og drykkjarstöð verður við Útey eftir 
að Hólárós hefur verið vaðinn. 

Ræst er í hlaupið kl. 16:00 þann 18. júní við Gufubaðið en skráning hefst 
tveimur tímum fyrr á sama stað. Þá fá allir þátttakendur bol frá Gufubaðinu 
og að loknu hlaupi er öllum boðið í gufubað. Vegleg verðlaun eru í boði frá 
veitingastöðunum á Laugarvatni: Lindinni, Hótel Eddu í ML og ÍKÍ og 
Tjaldmiðstöðinni.

Gullspretturinn
Hlaupið í kringum Laugarvatn

Vinátturefillinn er teppi, sett saman úr rúmlega 200 bútum eftir jafn marga 
þátttakendur frá fimm heimsálfum. Upphaf  refilsins má rekja til hugmyndar 
Ragnhildar Jónsdóttur myndlistarmanns og tveggja bandarískra vinkvenna 
hennar, að skapa handavinnu með uppáhaldsaðferð sinni og hugsa um 
vináttuna á meðan. Hver bútur er því einstakur en þeir eru síðan hnýttir 
saman vináttuböndum og mynda þannig heild. Frekari upplýsingar um verkið 
er að finna á  http://www.internet.is/friendshiptapestry

Vinátturefillinn
í stofu �0� á 1. hæð Menntaskólans að Laugarvatni

Þakkir
Öllum þeim fjölmörgu sem lagt hafa Gullkistunni 
2005 lið eru færðar þakkir, einstaklingum, fyrir
tækjum og stofnunum sem þar hafa komið við sögu 
á einn eða annan hátt. Laugdælingum öllum eru 
færðar kærar þakkir fyrir að taka uppátækinu með 
opnum örmum. Pálmi Hilmarsson fær þó alveg 
sérstakar þakkir fyrir ótakmarkaða greiðasemi og 
þolinmæði.

Á vef  Gullkistunnar er að finna margvíslegar upplýsingar 
um hátíðina nú og einnig fyrir 10 árum.

www.gullkistan.is
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