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SKÁKÆVISAGA OG MINNISMERKI FRIÐRIKS ÓLAFSSONAR, STÓRMEISTARA

Þess er hér með farið virðingarfyllst á leit við hið háa Alþingi að veittur verði styrkur til 
skráningar á sögu og afrekum Friðriks Ólafssonar, fyrsta stórmeistara Íslendinga í skák, sem 
staðið hefur til að rita og gefa út um all langt skeið.

Skáksögufélagið leggur þessu merka og mikilvæga verkefni lið og kemur að útgáfunni. Stefnt 
er að því að skákævisaga hins mikla meistara, sem verður veglegur prentgripur, komi út á 
næsta ári. Í fyrra var lokið við uppbyggingu gagnagrunns og gerð veglegar vefsíðu tileinkaðri 
einstökum afreksferli Friðriks með nákvæmri skrá um öll skákmót og viðburði, sem hann 
hefur tekið þátt í, ásamt myndasafni og greinum sem varða feril hans. Er þar einnig að finna 
flestar skákir hans á slóðinni: www.skaksogufelagid.is

Sú vinna er ómetanlegur grunnur fyrir verkið en til þess naut félagið mikilvægs 
verkefnisstyrks á fjárlögum 2015 og fyrirgreiðslu Menntamálaráðuneytisins.

Þá hefur félagið unnið að því að brjóstmynd Friðriks sem gerð var fyrir aldarfjórðungi verði 
nú um síðir steypt í eir og komið fyrir á stalli við útitaflið í miðborg Reykjavíkur. Öllu þessu 
fylgir umtalsverður kostnaður.

Því væri það öllum skákunnendum og komandi kynslóðum Íslendinga afar mikils virði að 
afrekssaga þessa merka manns á upphafsárum lýðveldisins verði varðveitt með þessum 
hætti, en til þess þarf velvilja og skilnings fulltrúa þess á hinu háa Alþingi, sem starfævi 
Friðriks er einnig nátengd.

Það er því einlæg von stjórnar félagsins að styrkbeiðni að fjárhæð kr. 5.000.000 fái jákvæðar 
undirtektir þó skammur tími gefist nú til afgreiðslu fjárlaga.

Allra virðingarfyllst,
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SKÁKSÖGUFÉLAG ÍSLANDS er stofnað 1. nóvember 2014 - Tilgangur félagsins er að vinna að því að sögu manntaflsins og 
skáklistarinnar á Íslandi verði sem best til haga haldið og á lofti. Þá skal félagið beita sér fyrir varðveislu hvers kyns skákminja 
og muna, að gögn sem varða íslenskt skáklíf verði flokkuð og saga þess og helstu skákmeistara okkar skráð. Félagið gengst 
fyrir og styður útgáfu, málþing, sýningar og annað sem varðar skák á Íslandi, eins og segir í lögum þess.
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