
sþ. 23. Tillaga tiI þingsályktunar [23. mál]
um framtíðarskipan Reykholts.

Flm.: Benedikt Gröndal, Halldór E. Sigurðsson.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta gera framtíðaráætlun um skipan
Reykholts og endurbætur þar i samræmi við söguhelgi staðarins.

Greinargerð.
Tillaga þessi er fram komin i tilefni af þeim tímamótum í nútímasögu Reyk-

holts, að skólabygging staðarins og þar með Reykholtsskóli í núverandi mynd
eiga 25 ára afmæli með vetrarkomu á þessu hausti. í aldarfjórðung hefur þessi
mikli sögustaður verið eitt af myndarlegustu skólasetrum Íslendinga, og Norð-
menn hafa sýnt hug sinn til staðarins með því að senda þangað Snorralíkneski
Wiegelands, En hver á framtíð staðarins að vera? Hvað þarf enn að gera í Reykholti?

Í fyrstu kann svo að virðast sem vel hafi verið að þessum sögustað búið.
Þar er myndarlegt heim að líta, reisulegar og fagrar byggingar, Snorri í hlaði, trjá-
garður í skjóli skólans og umhverfi allt búsældarlegt. Snyrtimennska og menningar-
bragur einkenna stjórn og umgengni á staðnum.

Borgfirðingar og þáverandi menntamálaráðherra unnu mikið þrekvirki, er skóla-
húsið í Reykholti var reist á árunum 1930-31. Byggingin var mikil á þeirra tíma
vísu, og salarkynni skólans báru mjög af híbýlum almennings. þar voru vistarverur
rúmgóðar. upphitaðar með hverahita og lýstar frá rafstöð, sem reist var í samvinnu
við tvo grannabændur. Þegar leikfimisalur var fullgerður og skólinn formlega vígður,
var hátíð í héraði, raunar sótt af stórmenni og gestum víða að.

25 ár eru ekki langur tími fyrir byggingar, en tækni í húsasmíði var ekki hin
sama hér á landi 1931 og nú. Hin fagra bygging Reykholtsskóla hefur illa staðizt
tímans tönn. Nú brýzt regn inn í húsið, svo að einn fegurstí salur þess er ónot-
hæfur og húsmunir íbúa varla óhultir fyrir skemmdum. Aðbúnaður skólans og inn-
bú svara illa kröfum tímans, og fimleikahúsið er svo óþétt, að þar verður stundum
kennslufall vegna veðra. Það er kominn tíma til meiri háttar viðgerðar og viðbygg-
ingar i Reykholti.

Þegar slíkar breytingar verða gerðar, þarf að hugsa til sumarnotkunar skóla-
hússins og skipuleggja hana í anda staðarins. Er hægt að hafa sumarheimili fyrir
rithöfunda, listamenn og fræðimenn í Reykholti? Er hægt að halda þar orlofsnám-
skeið fyrir verkamenn, iðnaðarmenn og bændur landsins? Er hægt að taka þar á
móti æskufólki og koma því í snertingu við fortíð og menningararf þjóðarínnar?

Hvernig er hægt að auka veg Snorrasafns, sem einnig á 25 ára afmæli á þessu
hausti? Það hefur enn ekki náð því upprunalega marki að verða fullkomið safn
Snorra-bókmennta.

Byggð hefur aukizt umhverfis Reykholt og gróðurhús komið til sögunnar. Þar
þurfa að risa kennarabústaðir, og er því ástæða til að hyggja að skipulagi um-
hverfisins. Teikningu viðbygginga, sem þörf er til að bæta úr miklum þrengslum
i nemendaíbúðum og endurnýja fimleikasal og trésmíðastofur, þarf mjög að vanda.
Skólinn var byggður i fögrum og sérkennilegum stíl Guðjóns Samúelssonar, og er
sjálfsagt, að þeim svip verði haldið óskertum á gamla húsinu og nýjum byggingum.

Af öllu þessu má ljóst verða, að hér eru ærin verkefni, til úrlausnar, og er eðli-
legt. að fyrsta skrefið verði gaumgæfileg íhugun á framtíðarskipan staðarins.


