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Það hefur allt of lítið verið gert af því að lyfta og heiðra minningu þeirra kvenna sem unnið hafa og 
þjónað í Skálholti í allar þær aldir sem biskupsstóll hefur verið þar á hinu forna höfuðbóli þeirra Ísleifs 
Gissurarasonar og Döllu Þorvaldsdóttur, fyrstu biskupshjóna Íslands.
Þó má geta þess að á dagskrá Skálholtsskóla er málþing með Hildi Hákonardóttur um biskupsfrúr og 
aðrar merkar konur Skálholts. Þá er einnig vert að benda á að nýlega tókst Verndarsjóður 
Skálholtsdómkirkju á hendur það stórvirki að endurnýja og gera við listaverkin miklu eftir þær Gerði 
Helgadóttur og Nínu Tryggvadóttur og lauk þeim viðgerðum með ágætum í desember 2018.
Minningu þeirra er haldið á lofti um leið og þær ljá dómkirkjunni ómetanlega dýpt í skilningi trúar og 
íslenskrar listfengi frábærra listakvenna.

Eftir einstaka þjónustu og helgun staðarins í tíð Þorláks Þórhallssonar, Skálholtsbiskups, er síðar var 
gerður að dýrlingi Íslands og verndardýrlingi Skálholtsdómkirkju, kom mjög merkur kafli í sögu 
landsins á tíð herra Páls Jónssonar. Hann var sonur Ragnheiðar Þórhallsdóttur, systur Þorláks helga, 
og Jóns Loftssonar lögmanns í Odda. Með Páli biskupi heldur áfram að streyma til landsins þekking 
og listræn hæfni. Frá þessum tíma eigum við minjar sem eru merkar og sannarlega gerðar hér í 
Skálholti og á vegum biskupsstólsins. Ein allra merkasta listakona Íslands á þessum tíma er Margrét 
hin oddhaga. Minningu hennar hefur verið haldið á lofti í Skálholti og það er vitað með vissu (samkv. 
rannsóknum Kristján Eldjárns, síðar forseta Íslands) að Margrét hefur skorið út merkan bagal með 
hún úr beini með táknum fyrir þjónustu biskupa og hlutverk þeirra. Sá bagalshúnn fannst við 
uppgröft í Skálholti á 6. áratugnum í steinþró Páls biskups og er varðveittur og sýndur á 
Þjóðminjasafninu í Reykjvík. Steinþróin er einn merkasti gripurinn á sýningu Þjóðminjasafnsins í 
kjallara Skálholtsdómkirkju.

Þingsályktnartillaga háttvirts þingmanns, Karls Gauta Hjaltasonar, sem miðar að því að lyfta minningu 
Margrétar með gerð minnisvarða í Skálholti er gagnmerk. Þingsályktunartillagan hefur verið tekin til 
umræðu hér í Skálholti á fundi stjórnar Skálholtsstaðar og einnig á fundi í Kirkjuráði Þjóðkirkjunnar. Í 
báðum þessum stjórnum er tillögunni fagnað og þykir hún hið besta mál, svo notuð séu orð 
stjórnarmanna og formanns stjórnarinnar, Drífu Hjartardóttur. Þá hefur og framkvæmdastjóri 
Skálholts, Herdís Friðriksdóttir, fagnað þessari tillögu.

Sem vígslubiskup í Skálholti hef ég fylgst með tillögunni og er henni meðmæltur af heilum hug. Tel 
ég, eftir þessar umræður í stjórn Skálholts og í kirkjuráði að því verði tekið með mikilli gleði að fá 
slíkan minnisvarða reistan í Skálholti og er ég fús að finna honum viðeigandi stað.

Ég er einnig meðmæltur því að við gerð minnisvarðans verði ekki aðeins höfðað til tilgátunnar um að 
Margrét hafi skoriði út taflmennina fornu, sem sannarlega eru frá byrjun 13. aldar, verði haft í huga 
hvort ekki komi til greina að láta skera út nákvæma eftirmynd af bagalnum sem Margrét skar út fyrir 
Pál biskup. Komi það til greina fengi hann veglegan og varanlegan sess í sjálfri kirkjunni. Yrði hann þá 
til sýnis um listfengi Margrétar og þessa fornu handverksþekkingu sem er í landinu svo snemma sem 
um og uppúr 1200. Það er einn elsti gripur sem fundist hefur í Skálholti við uppgröft og er álíka 
gamall og fáeinar minjar á Skálholtsjörðinni, s.s. ein klukka sem er í norðurstúku dómkirkjunnar og 
hinn forni fjárgarður í Skálholtstungu. Vitnar það allt um stórhug og mikla hámenningu og reisn þessa 
forna höfuðbóls á tímum Margrétar hinnar oddhögu.

Ég hvet Alþingi til að samþykkja þessa þingsályktun og er fús til samstarf og einnig til samtals ef þörf 
er á því til að málið fái framgang á vorþingi.
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