
Nd. 130. Tillaga

til þingsályktunar um minningu þjóðfundarins 1851 í hátíðarsal menntaskól- 
ans í Reykjavík.

Flm.: Ásgeir Ásgeirsson, Einar Arnórsson, Héðinn Valdimarsson.

Alþingi ályktar að heimila forsetum Alþingis að láta, á kostnað þingsins, 
mála á vegg hins forna fundasals Alþingis i menntaskólanum í Reykjavík, gegnt 
dyrum, olíumynd af þjóðfundinum 1851, enda fái þeir til þess nauðsynlega að- 
stoð um sögulega nákvæmni, svo og að gera aðrar þær umbætur á salnum, sem 
þörf þykir á til þess að myndin njóti sín. Má verja í því skyni allt að 5000 kr.

G r e i n a r g e r ð

fyrir till. þessari felst i bréfi því, sem prentað er hér á eftir sem fylgiskjal, frá 
rektor menntaskólans til forseta Alþingis, en frumdrættir að viðgerð á salnum, 
ásamt ljósmynd af frummynd Brynjólfs Þórðarsonar málara að þjóðfundar- 
myndinni, eru til sýnis í lestrarsal þingsins.

Fylgiskial.

Ég undirritaður leyfi mér hér með að snúa mér til hæstvirtra forseta 
hins háa Alþingis með eftirfarandi málaleitun um viðgerð á hátiðasal Hins al- 
menna menntaskóla í Reykjavík.

Svo sem kunnugt er, var hið endurreista Alþingi haldið i hátiðasal lærða 
skólans um meira en þriðjung aldar, eða allt til þess, að alþingishúsið var reist. 
Þar voru þvi haldin öll hin ráðgefandi þing og nokkur hinna löggefandi. Þar 
var og haldinn þjóðfundurinn 1851.

Enginn einn staður keniur svo mjög við stjórnmálasögu þjóðarinnar á 
siðustu öld sem þessi salur, og enginn einn staður á landinu er svo tengdur 
stjórnmálaferli Jóns Sigurðssonar. Þar var hann forseti, þar barðist hann fyrir 
sjálfstæði þjóðarinnar og viðreisn. Og þar reis hann upp á þjóðfundinum 1851 
til að mótmæla fyrir þjóðarinnar hönd fulltrúa konungs og hinu erlenda valdi



— og þar risu fulltrúar þjóðarinnar og alþýðan öll til mótmæla undir for- 
ustu hans.

Því verður naumast neitað, að þessi salur sé hin merkasta stofa á Is- 
landi, og ekki sizt fyrir þá sök, að hann fóstraði Alþingi, meðan það var enn 
i bernsku óg átti ekki annað athvarf betra, þvi að af hinu unga Alþingi leggur 
ljóma fram á veginn til vor.

Á siðastliðnu sumri hélt Alþingi stórkostlega hátíð til minningar um 
stofnun sína og sögu um þúsund ár. I sambandi við hátíðina heiðraði Alþingi 
afrek sín og sögustaði á marga lund. Það gaf út alþingismannatal, stofnaði til 
útgáfu mikils rits um sögu sína og styrkti útgáfu rits um Jón Sigurðsson. Það 
endurbætti stórum salakynni sín hér i Reykjavík. Það gerði miklar umbætur 
á Þingvöllum um ræktun, brúargerð og lagningu vega. Og það friðaði öll Blá- 
skógalönd, en það var hin bezta umbót á þeim forna þingstað. — En hátíða- 
salur skólans, hin forna fóstra Alþingis, varð útundan. Annaðhvort var hann 
gleymdur eða —  geymdur. Þar var lialdin lieimilisiðnaðarsýning, meðan á há- 
tíðahöldunum stóð. Að vísu var þannig hrörnun hans hulin tjöldum og dýrum 
dúkum um stund, svo að hann varð eigi að undri. En það þótti finnast á, að sögu 
hans væri ekki á lofti haldið. Hann var liafður útundan, og þegar tjöldin voru 
niður tekin, stóð hann slyppur eftir, einn allra sögustaða Alþingis.

Um það verður ekki deilt, að hátíðasalurinn þurfi viðgerða með. Hann 
er nú ósjálegur orðinn, og er það að vonum, þvi að ekki liefir verið við hann 
gert urn margra ára skeið. Á síðustu árum hafa verið gerðar miklar umbætur á 
húsum skólans, en urn þær liefir salurinn einnig orðið útundan. Svo sem eðli- 
legt er, hefir þótt brýnni þörf á því, að hæta kennslustofur, ganga og lestrar- 
sal og gera heimavist. '

Á síðastliðnu ári ritaði ég undirbúningsnefnd alþingishátíðar 1930 bréf 
og fór þess á leit við hana, að hún léti gera við salinn. Nefndin taldi sig ekki 
geta orðið við málaleitun minni, en lýsti sig að öðru leyti samþykka henni og 
vísaði málinu til ríkisstjórnarinnar. Ríkisstjórnin taldi sig aftur ekki hafa heim- 
ild til að láta gera við salinn, nema Alþingi samþvkkti, og hefir svo búið staðið 
síðan.

Af þeim ástæðum öllum, er nú hafa taldar verið, leyfi ég mér að fara 
þess á leit við hið háa Alþingi, að það láti endurbæta hátíðasal skólans svo sem 
honum hæfir og sómi er að fyrir þing og þjóð. Ætla ég, að margur muni svo 
mæla, sá er til þekkir, að Alþingi sé ekki vandalaust við þennan sal, og sé það 
eigi að óverðugu, þó að það sýni honum nokkra ræktarsemi í sambandi við af- 
mælishátið sina, eins og öðrurn þeim stöðum, þar sem saga þess liefir gerzt.

Til nokkurrar leiðbeiningar vil ég leyfa mér að geta þess, hvernig ég hefi 
í höfuðdráttum hugsað mér viðgerð hátíðasalsins. Þegar ég tók að ihuga það, 
liversu gera skyldi við salinn, varð mér brátt Ijóst, að viðgerðin yrði á einhvern 
hátt að festa í minnum manna sögu hans. Sá ég eigi annan veg til þess en þann, 
að láta mála þar mynd af einhverjum þeim atburði, er merkastur hefði orðið í 
sögu hans. Þurfti þá ekki lengi að velkjast í vafa um það, hver atburður sá 
væri, og gæti þar tæpast komið annar til greina en þau augnablik í lok þjóð- 
fundarins 1851, þegar Jón Sigurðsson reis upp og mótmælti í nafni þjóðarinnar



framferði Trampe greifa. Ekkert atvik í sögu sjálfstæðisbaráttunnar mun bera 
liærra í vitund manna en einmitt þetta, og ekkert þeirra mun vera jafnvel fallið 
til þess að málast og það. Og þetta er vafalaust sá athurðurinn, sem sögulegastur 
hefir gerzt í sal skólans.

I upphafi hugði ég helzt til þess, að þetta yrði málað á allan norðurvegg 
salsins og með kalkmálningu (A1 fresco). Sneri ég mér því til Brynjólfs Þórð- 
arsonar málara, sem þá var nýkominn heim frá París og hafði lagt þar stund 
á þessa tegund málarahstar. En við nánari rannsókn á veggnum, bæði efni og 
hlutföllum, kom það í ljós, að ekki væri gerlegt að mála á vegginn sjálfan, held- 
ur yrði að mála á léreft og festa það síðan á vegginn. En af þessum undirbúningi 
öllum hafði málarinn fengið svo mikinn áhuga á þessu máli, að hann hét að gera 
frumdrátt að sögulegri mynd af lokum þjóðfundarins 1851. Læt ég fylgja hér 
með ljósmynd af uppdrætti þessum.

Þess skal getið, að næg eru efni til að mynd þessi gæti orðið sögulega 
nákvæm. Borð þau og sæti, er í salnum voru, meðan þar var þing haldið, eru 
til í safni Alþingis. Til eru og myndir af flestum þjóðfundarmönnum. En mér 
virðist ríða mjög á því, að málverkið yrði eins rétt, sögulega, og framast er unnt, 
þó að það liefði nokkurn kostnað í för með sér, svo sem með þvi, að flytja yrði 
húsbúnað allan upp í salinn, láta gera búninga eftir þeirra tíma tízku, fá til 
fyrirmyndir o. s. frv.

Salinn sjálfan liöfum við málarinn lmgsað okkur að fóðra yrði innan 
krossviði dökklituðum. Fer það vel, en er miklu ódýrara en að gera upp að nýju 
kalkhúð þá, sem er á veggjum og lofti. í loftið ætti þá að setja aukabita (falska 
bita). Nú eru þar tveir og fara ekki allskostar vel, en ef fleiri væru, myndu þeir 
gefa salnum svip fornra riddarasala, og virðist oss það við hæfi. Læt ég einnig 
fylgja hér með skýringarmynd af þvi, hvernig við liugsum okkur tilhögun á 
salnum og viðgerð. .

Enn yrði nauðsynlegt að fá ný sæti á salinn. Eru þar nú eigi önnur 
sæti en nokkrir bekkir, furðu fornfálegir og þó Ijótir, en ásamt þeim eru fá- 
einir stólar af nýrri gerð, en ófagrir. Myndir þær, sem skólinn á af rektorum 
skólans, ætlumst við til að felldar yrðu inn í veggfóðrið, svo og mynd af Jóni 
Sigurðssyni og Kristjáni konungi VIII., er lét reisa skólahúsið. Mundu myndir 
þessar þá fara stórum betur en nú.

Þetta er þá í stórum dráttum hugmynd okkar Brynjólfs málara. Eftir 
er að telja eitt atriði enn, það er máli skiptir, en það er kostnaður sá, er slík 
viðgerð mundi hafa i för með sér. Er þá þar fyrst til að taka, sem málverkið er. 
Brynjólfur málari Þórðarson hefir þegar lagt allmikla vinnu í undirbúning og 
frumdrátt. Hefir hann fengið slíkan áliuga á málinu, að hann kveðst munu taka 
að sér að mála myndina fvrir þau ein laun, sem nægi honum fyrir efni og við- 
urværi, meðan á verkinu standi, en það telur liann vera um 3000,00 krónur. 
Verður varla annað sagt en að slíkt væri gjafverð fyrir sögulega rétta og vel 
gerða stórmynd af þjóðfundinum 1851. Viðgerð sú á salnum, sem ég hefi liér 
nefnt, mun mega áætla að kostaði 1500—2000,00 krónur, en sæti 1000— 1500,00 
krónur, eða viðgerðin öll um 5500— 6500,00 krónur.

Að svo mæltu læt ég máli þessu lokið og fel það forsjá hæstvirtra for-



seta liins háa Alþingis, með þeirri vísu von, að þeir snúi þvi til leiðar á þann 
hátt, er bezt gegnir málefninu sjálfu og sæmd er að fyrir þing og þjóð.

Með mikilli virðingu

Pálmi Hannesson, 
skólameistari Hins almenna menntaskóla í Reykjavík.


