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ÞJÓÐGARÐAR

Ýmsir áhugaverðir viðkomustaðir 
eru á hálendinu norðan Vatnajökuls. 
Hjörleifur Finnsson þjóðgarðsvörður 
á svæðinu veit allt um málið.

„Askja í Dyngjufjöllum er vin-
sæll áfangastaður meðal ferða-
manna og þá einkum þeirra er-
lendu. Þeim finnst þeir þarna vera 
komnir inn í skáldsögu eftir J.R.R. 
Tolkien og ekki að ósekju þar sem 
aðkoman að Öskjuvatni í djúpa gígnum í 
þessu eyðimerkur landslagi er stórbrotin,“ 
lýsir hann. Getur þess að mörgum finnist 
gaman að dýfa tánni ofan í Víti við hliðina. 
„Reyndar er litli gígurinn í kaldari kantin-
um í dag til að baða sig í,“ bætir hann við 
og brosir.  

Hjörleifur segir Herðubreiðarlindir 
sömuleiðis eftirsóttan áfangastað, en svæð-
ið er í umsjón þjóðgarðarins þótt það liggi 
utan hans. „Þar er margt að sjá, Herðu-

breið, Lindará og dvalarstað Fjalla-
Eyvindar,“ telur hann upp og tekur 
fram að landsmenn laðist þó fremur 
að gróðursældinni en útlendingar. 

Hjörleifur segir þó varla 
hægt að heimsækja norðursvæði 
Vatnajökuls þjóðgarðs án þess að 
hafa viðkomu í Jökulsárgljúfrum. 
„Þar er kjörið að skoða Dettifoss, 
Hljóðakletta og Ásbyrgi þar sem 

er mikil náttúrufegurð og algjört Mallorca-
veður á sumrin þó sjálfum finnist mér lita-
dýrðin á haustin einna fallegust,“ segir hann 
og bætir við að á svæðinu sé Gljúfrastofa, 
ein af þremur gestastofum þjóðgarðarins. 
„Þar er upplýsingagjöf og áhugaverð sýning 
um jarðfræði, gróður og dýralíf svæðisins.“

Loks bendir hann á að á sumrin fari 
landverðir í Öskju og Herðubreiðarlindum 
í fræðslugöngur  sem gestum er frjálst að 
taka þátt í. Nánari upplýsingar á www.vjp.is.

Minnir á söguheim Tolkiens

Vatnajökulsþjóðgarður er 
stærsti þjóðgarður Evrópu 
og nær yfir þrettán prósent 
af yfirborði Íslands. Innan 
þjóðgarðsins er að finna 
rjómann af íslenskri náttúru, 
sem starfsfólk þjóðgarðsins 
kappkostar að gera fólki 
aðgengilega.

Vatnajökulsþjóðgarði er skipt niður 
í fjögur rekstrarsvæði en þjónusta 
við ferðamenn er að miklu leyti í 
höndum landvarða sem fara til að 
mynda í göngur með hópum. Þjón-
ustan er þó mismunandi eftir svæð-
um enda er þjóðgarðurinn afar stór. 
Auk þjónustu landvarða er upp-
lýsingum miðlað til ferðamanna í 
gestastofum og á upplýsingaskilt-
um. Regína Hreinsdóttir og Snorri 
Baldursson eru þjóðgarðsverðir 
í Vatnajökulsþjóðgarði, Regína á 
suðursvæðinu og Snorri á vestur-
svæðinu.

„Suðursvæði nær frá Lómagnúpi 
að Lóni. Gestastofa er í Skafta-
felli, sem jafnframt er vinsæl-
asti ferðamannastaðurinn á þess-
um slóðum,“ segir Regína og getur 
þess að árlega komi 200.000 gest-
ir, langflestir á sumrin. „Svæðið 
er þó líka fjölsótt á veturna því hér 
er opið allt árið og aðgengi gott, og 
auðvitað er alltaf jafnt fallegt að 
ganga í Skaftafellinu,“ segir hún. 
Í Skaftafelli eru skipulagðar tvær 
gönguferðir á dag, ein undir ís-
lenskri leiðsögn og önnur á ensku, 
og barnastund er á hverjum degi. 
Í júlí verður farið í lengri göngu-
ferðir á laugardögum.

Ný spennandi svæði er að finna 
innan suðursvæðisins, Heinabergs-
svæði á Mýrum og tvö minni svæði, 
Hjallanes og Hoffellsfjöllin. „Þessi 
svæði eru innan þjóðgarðsins og 
þar eru mjög skemmtilegar göngu-
leiðir. Þá má nefna að við erum með 
landvörslu í Lónsöræfum en Um-
hverfisstofnun sér um það svæði 
að öðru leyti,“ segir Regína.

Vestursvæði þjóðgarðsins nær 
frá Lómagnúpi í suðri, vestur fyrir 
jökul og norður fyrir Vonar skarð. 
„Á svæðinu eru margar þekktar 
eldstöðvar. Grímsvötn er þar sú 
virkasta á landinu öllu og Bárðar-
bunga ein sú stærsta. Þá má ekki 
gleyma Lakagígum. „Af öðrum 
þekktum stöðum má nefna Vonar-
skarð og Tungnár öræfi, Langasjó, 
Eldgjá og Skælinga en Skaftár-
hreppur og umhverfis ráðuneytið 
náðu samkomulagi í vor um að bæta 
þremur síðastnefndu svæðunum 
við þjóðgarðinn eins og Langasjó 

og Eldgjá, sem er afar dýrmæt við-
bót,“ segir Snorri.

Landvörslustöðvar eru þrjár 
á Vestursvæðinu. Í Nýjadal, en 
landverðir þar hafa eftirlit með 
Sprengisandsleið og Vonarskarði, í 
Hólaskjóli, þar sem eftirlit er með 
Langasjó, Eldgjá og Skælingum og 
í Blágiljum, en landverðir þar hafa 
eftirlit með Lakagígum.

„Nýmæli á þessu svæði er fjölg-
un landvarða þar sem tveir eru 
á hverri stöð. Frá 10. júní til 15. 
ágúst er skipulögð fræðsludagskrá 
á öllum þessum stöðum. Sú dagskrá 
byggist á fastri viðveru landvarð-
anna og skipulögðum gönguferð-
um,“ segir Snorri. Meðal þess sem 
verður þar í boði eru laugardags-
göngur í Vonarskarð frá Nýjadal, á 
Gjátind frá bílastæðinu í Eldgjá og 
á Kambana frá Lakagígum.

Að lokum nefnir Snorri að alla 
laugardaga í sumar verður opið hús 
í Jökulheimum þar sem landvörð-
ur er á staðnum og boðið er upp á 
heitt kakó.

Margbrotinn þjóðgarður

Regína Hreins-
dóttir, þjóðgarðs-
vörður á suður-
svæði.

Snorri Baldursson, 
þjóðgarðsvörður á 
vestursvæði. 

Austursvæði Vatnajökulsþjóð-
garðs nær frá Kverkfjöllum í 
vestri að Lónsöræfum í austri. 
„Í Kverkfjöllum er margt áhuga-
vert að sjá, til dæmis háhitasvæði í 
jöklinum og hægt að ganga á fleiri 
spennandi svæði, til að mynda að 
upptökum Jökulsár,“ segir Agnes 
Brá Birgisdóttir þjóðgarðsvörður 
á svæðinu.

Hún bendir á að landvarsla sé 
í Hvannalindum. „Þar eru hvorki 
meira né minna en Eyvindar-
rústirnar sem eru merkilegar þjóð-
minjar sem Kristján Eldjárn rann-
sakaði á sínum tíma. Þetta er sann-
kölluð eyðimerkurvin og plöntu- og 
dýralíf fjölskrúðugt,“ segir hún og 
bætir við að fræðslugöngur séu í 
boði um svæðið daglega klukkan 
11, „nema á þriðjudögum“.

Agnes minnir á að svo sé hæsta 
fjall landsins, utan jökla, að finna 
á svæðinu. „Snæfellið er gríðar-
lega skemmtilegt og upp á það 
liggja margar gönguleiðir, meðal 
annars ein auðveld sem hentar 
fyrir fjölskylduna.“ Getur þess að 
þar sé líka gestastofa, Snæfells-
stofa, sem er opin daglega í sumar.

Frítt er í allar fræðslu göngur 
nema í jöklagönguna í Kverk-
fjöllum. „Stundum er svo boðið 
upp á morgunleikfimi ef land-
verðirnir eru í stuði,“ segir Agnes 
og brosir.

Hentar vel fyrir 
fjölskylduna

Agnes segir margt skemmtilegt að sjá á 
austursvæðinu.

Mörgum þykir gott að svamla um í Viti. MYND/VILHELM

Innan Vatnajökulsþjóðgarðs er að finna rjómann af íslenskri náttúru. Horft yfir Skaftafellsjökul af Kristínartindum.

Hjörleifur Finnsson
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Á náttúruminjaskrá er listi 
yfir öll friðlýst svæði á Íslandi 
og mörg önnur merkileg 
svæði sem enn hafa ekki 
verið friðlýst.

Á Íslandi eru 102 friðlýst svæði 
og tvö á heimsminjaskrá, Þing-
vellir og Surtsey,“ segir for-
stjóri Umhverfisstofnunnar, 
lögfræðingur inn og umhverfis-
fræðingurinn Kristín Linda 
Árnadóttir. „Friðlýst svæði 
eru um allt land og oft kemur 
það fólki á óvart hvaða svæði 
eru friðlýst. Hér á Suðvestur-
landi eru það til dæmis Rauð-
hólar og Reykjanesfólkvangur 
og á Suðurlandi eru það Gull-
foss og Friðland að Fjallabaki. 
Á Vestur landi eru Eldborg og 
Hraunfossar friðlýst svæði 
og á Vestfjörðum má nefna 
Breiðafjörð og Hornstrand-
ir. Á Norður landi eystra má 
nefna Dettifoss og Mývatn og 
vestra eru það Hveravellir og 
Guðlaugs tungur. Á Austurlandi 
eru Teigarhorn og Díma í Lóni.“ 

Kristín Linda segir það koma 
mörgum á óvart að þekktir 
ferðamannastaðir séu friðlýst 
svæði. „Friðlýst svæði er ekki 
það sama og bannsvæði eins 
og margir halda,“ segir hún og 
brosir. „Við hvetjum fólk til að 
heimsækja þessar náttúru perlur 
en það verður að ganga vel um 
þær, enda náttúru perlur. Það 
verður að sýna aðgát á þessum 

svæðum, taka með sér ruslið, 
fara varlega með eld og ekki 
taka neitt með sér nema minn-
ingar.“ 

Á mörgum friðlýstum 
svæðum eru landverðir. 
„Við hvetjum fólk til að fá 
upplýsingar hjá land vörðunum 
um friðlýstu svæðin. Þeir hafa 
mikla þekkingu á náttúrunni, 
staðháttum og því sem er 
sérstakt við svæðin og eru alltaf 
tilbúnir að veita þjónustu. Þá 
bjóðum við víða upp á fræðslu-
dagskrá á friðlýstu svæðunum 
eins og í Vestmannaeyjum um 
Surtsey og í Snæfellsjökuls-
þjóðgarði á Hellnum. Sums 
staðar er fræðsluefnið eink-
um ætlað börnum en allt er 
þetta ætlað til að auka skilning 
og dýpka á náttúrunni og sögu 
hennar.“ 

Kristín Linda gefur ekki upp 
hver hennar uppáhaldsnáttúru-
perla er en nefnir að fólk gæti 
sett sér það markmið að skoða 
þær allar eða þær sem eru í 
heimabyggðinni. „Mig langar þó 
að nefna eina sem er Mývatn, en 
þar er svo margt að skoða, bæði 
jarðsvæðið og fuglalífið. Þar er 
einnig ný og endurbætt sýning 
í kennslustofu og land verðir 
fara reglulega í fræðsluferðir 
með gesti. „Ég hvet fólk til þess 
að skoða heimasíðuna okkar, 
www.umhverfisstofnun.is. Þar 
eru góðar upplýsingar um frið-
lýstu svæðin, sem eru oft fleiri 
í heimabyggð en fólk grunar.“

Yfir hundrað svæði 
friðlýst um allt land 

,,Við hvetjum fólk til að fá upplýsingar hjá landvörðunum um friðlýstu svæðin. Þeir hafa mikla þekkingu á náttúrunni, staðháttum og því sem er sérstakt við 
svæðin og eru alltaf tilbúnir að veita þjónustu,” segir Kristín Linda.

Fjölbreytt landslag, sérstakt en viðkvæmt lífríki, öræfaauðn og kyrrð eru 
megineinkenni Friðlands að Fjallabaki, en þangað leita árlega þúsundir manna 
til að njóta þessara náttúrugæða.

Lífríki Mývatns er einstakt og er nafn 
vatnsins dregið af þeim aragrúa af mýi sem 
þar er. Þar er að finna fleiri andartegundir 
en á nokkrum öðrum stað á jörðinni. Í Mý-
vatnssveit er náttúrufar fjölbreytt og lands-
lag sérstætt, enda mótað af miklum elds-
umbrotum. Mývatn er á flekamótum jarð-
skorpufleka Norður-Ameríku og Evrasíu. 
Þá rekur í sundur um tvo sentimetra á ári 
en á samskeytunum kemur upp hraunkvika 
sem fyllir í skarðið og er eldvirkni þarna 
mikil. Dimmuborgir og Hverfjall eru meðal 
þeirra náttúrugersema sem eru á svæðinu 
og verða friðlýst í dag, hinn 22. júní. Um-
hverfisstofnun er með gestastofu, sem var 
nýlega endurnýjuð, við Mývatn og er hægt 
að fræðast þar nánar um svæðið.

Mývatn og Laxá

Mývatn varð til þegar Laxárhraun eldra stíflaði 
farveg Laxár fyrir um 3.800 árum. 

Snæfellsjökull er virk eldkeila sem hefur hlaðist 
upp í mörgum hraun- og sprengigosum á síðustu 
800 þúsund árum.

Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull er á utan-
verðu Snæfellsnesi á Vesturlandi. Hann 
er um 170 km² að stærð og eini þjóðgarður 
landsins sem nær að sjó. Snæfellsjökull er 
1.446 metra hár og hefur oft verið kallaður 
konungur íslenskra fjalla. Hann var lengi 
talinn hæsta fjall landsins. Gestastofa 
þjóðgarðsins er á Hellnum. Hún er opin frá 
20. maí til 10. september frá klukkan 10-17. 
Þar er upplýsingamiðstöð þjóðgarðsins og 
áhugaverð náttúru- og verminjasýning.

Snæfellsjökull

Fljótlega eftir að Surtsey myndaðist sáu 
vísindamenn tækifæri til að fylgjast 
með þróun eyjar innar og landnámi líf-
vera. Surtsey var friðuð árið 1965 meðan 
gos stóð enn yfir og var friðunin bundin 
við eldfjallið ofansjávar. Surtsey er mest 
rannsakaða eldfjallaeyja heims, þar sem 
hægt er að reka jarðsögu eyjarinnar 
frá upphafi – myndun, mótun og þróun 
líf ríkis. Á fundi heimsminja nefndar 
UNESCO í Québec í Kanada 7. júlí 2008 
var samþykkt að setja Surtsey á heims-
minjalistann sem einstakan stað náttúru-
minja á grundvelli mikilvægis rannsókna 
og vöktunar á landnámi dýra og plantna 
ásamt þróun eyjunnar og framvindu líf-
ríkis Surtseyjar. Gestastofa fyrir frið-
landið Surtsey, Surtseyjarstofa, var opnuð 
2. júlí 2010 í Vestmanneyjabæ. Þar er að 
finna upplýsingar um myndun og þróun 
eyjarinnar frá upphafi og hvernig hún 
mun þróast í nánustu framtíð.

Surtsey

Loftmyndir hafa verið teknar reglu lega af Surtsey 
síðan í febrúar 1964.  MYND/SNÆVARR GUÐMUNDSSON 

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000  Umsjónarmenn auglýsinga: Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is  s. 512 5462.
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Í sumar gefst landsmönnum 
einstakt tækifæri til að koma 
á framfæri hugmyndum um 
framtíðarþróun þjóðgarðsins á 
Þingvöllum.

„Ég vænti mikils af hugmynda-
leitinni. Þingvellir eiga ríkan sess 
í hugum landsmanna og við sem 
störfum fyrir þjóðgarðinn skynj-
um vel þær sterku tilfinningar 
sem þjóðin ber til þessa staðar. 
Þess vegna held ég að það muni 
ekki standa á landsmönnum að 
sendi inn sínar hugmyndir um 
hvernig þróa eigi þennan helga og 
sameiginlega reit okkar til fram-
tíðar,“ segir Ólafur Örn Haralds-
son, þjóðgarðsvörður á Þingvöll-
um. 

Á blaðamannafundi Þingvalla-
nefndar sem haldinn var í gær var 
kynnt hugmyndaleit sem nefndin 
efnir nú til á meðal landsmanna 
um framtíðarþróun þjóðgarðsins 
á Þingvöllum. Meginspurningin 
sem varpað er fram í hugmynda-
leitinni er: Hvernig má bjóða gest-
um að upplifa og njóta sérstöðu 
Þingvalla með virðingu fyrir nátt-
úru og sögu og í góðri sátt við kom-
andi kynslóðir? Sérstök dómnefnd 
hefur verið skipuð til að leggja mat 
á þær hugmyndir sem berast fyrir 
22. ágúst næstkomandi og mun 
hún veita allt að fimm hugmynd-
um viðurkenningu. 

BRUNI VALHALLAR 
MARKAÐI ÞÁTTASKIL
Ólafur segir að bruni Val hallar 
í júlí 2009 hafi markað ákveð-
in þáttaskil og nú vilji menn gefa 
öllum landsmönnum tækifæri til 
að hafa áhrif á hvernig brugðist 
verði við. „Valhöll var mikil vægur 
hluti af innviðum þjóðgarðsins, 
þar sem hægt var að taka á móti 
gestum og fólk gat fengið bæði 
gistingu og veitingar. Með brun-
anum hvarf þessi aðstaða og nú 
þurfum við að ákveða í samein-
ingu hvernig við viljum þróa þenn-
an stað til framtíðar. Viljum við að 
þarna rísi aftur hótel eða veitinga-
staður þar sem fólk getur hald-
ið upp á stóra viðburði í lífi sínu 
eins og brúðkaup eða stórafmæli, 
og ef svo er, hvar á það að vera? 
Á Alþingi að eiga þarna samastað 
þar sem hægt er að halda fundi og 
opinberar móttökur? Þetta eru að-
eins tvær þeirra fjölmörgu spurn-
inga sem vöknuðu þegar Valhöll 
brann og sem við þurfum óhjá-
kvæmilega að taka afstöðu til. 

Með hugmyndaleitinni viljum við 
hins vegar ekki að einblína á þetta 
heldur köllum eftir hugmyndum á 
mun víðara sviði um hvers konar 
starfsemi landsmenn telja að eigi 
að vera í þjóðgarðinum og hvern-
ig eigi að þróa hann áfram án þess 
að ganga á rétt komandi kynslóða.“ 

Ólafur tók við starfi þjóðgarðs-
varðar í byrjun árs 2010 eftir frá-
fall þáverandi þjóðgarðsvarðar, 
Sigurðar Oddssonar. Í dag eru lið-
lega þrjú og hálft fast stöðugildi 
í þjóðgarðinum á Þingvöllum, en 
auk þjóðgarðsvarðar, sem hefur 
aðstöðu bæði á Þing völlum og í 
Reykjavík, hafa fræðslufulltrúi 
og yfirlandvörður aðsetur á Þing-
völlum allt árið og ritari í lið-
lega hálfu starfi á skrif stofunni í 
Reykjavík. Á sumrin fjölgar land-
vörðum og þegar flestir eru við 
störf í þjóðgarðinum eru þar tíu 
til þrettán starfsmenn. 

STANDA VÖRÐ 
UM SÖGU OG NÁTTÚRU
Ólafur segir starfið í þjóð-
garðinum mjög erilsamt en 
skemmtilegt. Auk allra Íslend-
inganna sem leggi leið sína í þjóð-
garðinn á ári hverju komi þang-
að líka á bilinu áttatíu til níu-
tíu prósent allra erlendra gesta 

sem sæki landið heim. „Hingað 
koma mjög margir hópar, bæði 
stórir og smáir, sem óska eftir 
leiðsögn um svæðið, þannig að 
hér er í gríðarlega mörg horn að 
líta. Auk landvörslu og þjónustu 
við ferðamenn sjá starfsmenn 
þjóðgarðsins um viðhald göngu-
stíga, eftirlit með tjaldstæðum, 
sölu veiðileyfa og vöktun vatns-
ins, rekstur fræðslumiðstöðvar 
og samskipti við eigendur þeirra 
áttatíu sumar húsa sem eru innan 
þjóð garðsins.“ Enn eitt verkefnið 
bættist við nýlega þegar mynd-
arleg gjá opnaðist í miðri göngu-
leiðinni niður Almannagjá. Þessu 

þurfti að bregðast við og setja í 
réttan farveg þannig að öryggi 
gesta væri tryggt án þess að raska 
menningar minjum sem þarna 
kynnu að leynast. 

Ólafur segir að eitt veigamesta 
hlutverk þeirra sem starfi í þjóð-
garðinum á Þingvöllum sé að varð-
veita sögu- og menningarminjar 
sem tengist staðnum og að standa 
vörð um stórmerkilega náttúru 
svæðisins. „Það hlýtur að vera eitt 
af meginhlutverkum okkar að bera 
þennan sameiginlega og dýrmæta 
arf þjóðarinnar á borð fyrir fólk 
á forsendum þjóðgarðsins þannig 
að þeir sem hingað komi fái sem 
gleggsta mynd af því sem hér er 
að finna.“

BÆTT ÞJÓNUSTA OG AUKNAR TEKJUR
Ólafur segist hafa frá byrjun 
starfs síns lagt mikla áherslu á 
að bæta þjónustuna við ferðafólk 
og að auka tekjur um leið. Hann 
nefnir sem dæmi Fræðslumiðstöð-
ina á Hakinu á barmi Almanna-
gjár, en þar hefur verið sett upp 
lítil verslun sem selur minjagripi, 
landkynningarbækur og vin sælar 
ferðamannabækur. Þar hafa verið 
sett upp átján vönduð salerni sem 
fólk greiðir fyrir afnot af, auk 
þess sem þar er hægt að fá kaffi-

sopa og vatn. „Allt er þetta liður 
í að bæta þjónustuna við þá sem 
koma á staðinn um leið og aflað 
er tekna til að standa undir henni. 
Það kæmi mér ekki á óvart að 
í framtíðinni þyrftu menn á Ís-
landi eins og víðast annars staðar 
að borga fyrir að koma á fjölsótta 
ferðamannastaði þar sem krafist 
er ákveðinnar þjónustu.“ 

Aðspurður segir Ólafur að þótt 
þjóðgarðurinn hafi þolað furðu 
vel aukinn fjölda ferðamanna á 
svæðinu sé því ekki að leyna að 
enn vanti talsvert upp á að stíg-
ar og merkingar séu í nógu góðu 
lagi. „Hafa verður í huga að lang-
stærstur hluti þess stóra hóps sem 
kemur í þjóðgarðinn á hverju ári 
fer um mjög takmarkað svæði. 
Það felur í sér bæði kosti og galla. 
Kosturinn er sá að með góðu skipu-
lagi, góðum stígum og merkingum 
er hægt að bregðast við þannig að 
staðurinn geti tekið við þessari um-
ferð. Fyrir vikið þarf ekki að dreifa 
þjónustunni víða um svæðið og það 
verður auðveldara að halda utan 
um tekjurnar af henni. Ókosturinn 
er hins vegar sá að stór hluti þess 
hóps sem heimsækir staðinn nær 
ekki að upplifa nema takmarkaðan 
hluta af allri þeirri náttúrufegurð 
og friðsæld sem hér er að finna.“ 

Væntir mikils af hugmyndaleitinni

Þjóðgarðurinn hefur þolað mikla fjölgun ferðamanna furðu vel en Ólafur segir að enn vanti talsvert upp á að stígar og merkingar séu í nógu góðu lagi. MYND/EINAR SÆMUNDSEN

Ólafur Örn  Haraldsson þjóðgarðsvörður 
segir að nú þurfi Íslendingar að ákveða 
í sameiningu hvernig eigi að þróa 
þjóðgarðinn til framtíðar. MYND/GVA

Í sumar verða fimmtudagskvöld-
göngur á sínum stað í dagskrá þjóð-
garðsins á Þingvöllum og hefjast þær 
við fræðslumiðstöðina klukkan 20 á 
hverju fimmtudagskvöldi í júní og júlí.

DAGSKRÁIN ÞAÐ SEM EFTIR LIFIR SUMARS ER 
SEM HÉR SEGIR:
23. júní Þjóðleiðir til Þingvalla Sigurður G. 
Tómasson útvarpsmaður ræðir um þjóðleiðir 
til Þingvalla og möguleg tengsl þeirra við nýja 
sprungu í Kárastaðastíg.

30. júní Víkingaminjar á heimsminja-
skrá Agnes Stefánsdóttir, fornleifafræðingur 
og verkefnisstjóri hjá Fornleifavernd ríkisins, 

fjallar um raðtilnefningu víkingaminja á 
heimsminjaskrá UNESCO.

7. júlí Myndin af Þingvöllum Einar Garibaldi, 
myndlistarmaður og sýningarstjóri sýningar-
innar Myndin af Þingvöllum í Listasafni Árnes-
inga, ræðir um Þingvelli og áhrif þeirra á 
myndlist.

14. júlí Náttúruvernd og stjórnarskrá Ómar 
Þ. Ragnarsson, fjölmiðlamaður og skemmti-
kraftur, fjallar um Þingvelli, náttúruvernd og 
stjórnarskrá. 

21. júlí Ýmsar sagnir frá Þingvöllum Val-
garður Egilsson, læknir, rithöfundur og leið-
sögumaður, fær sjálfdæmi um umræðuefni 
og rifjar upp ýmsar sagnir úr sögu Þingvalla 

frá þjóðveldisöld fram á síðustu öld.

28. júlí Sögur og sagnir á þjóð-
veldis öld Magnús Jónsson sagnfræð-
ingur fjallar um mismunandi Íslend-
ingasögur og tengsl þeirra 
við Þingvelli.

Þriðjudagskvöld í Þing-
vallakirkju 2011 Tón-
leikaröðin „Þriðjudags-
kvöld í Þingvallakirkju“ 
hóf göngu sína í 
fimmta sinn þriðju-
daginn 14. júní. Þessir 
klukkustundar löngu tón-
leikar hafa mælst vel fyrir 
og hefur kirkjubekkurinn 

oft verið þétt setinn. Tónleikarnir hefjast 
klukkan 20 og er aðgangur ókeypis en 
tekið við frjálsum framlögum við kirkju-

dyr. Tvennir tónleikar eru eftir í þessari 
tónleikaröð í sumar en það eru:

28. júní Kolbeinn Bjarnason 
flautuleikari og Guðrún 
Óskarsdóttir semballeikari 
bjóða upp á áhugaverða 
blöndu af gamalli og nýrri 
tónlist á þriðju tónleik-
unum.
5. júlí Á síðustu tónleik-
unum í þessari röð flytur 
miðaldasönghópurinn 
Voces Thules tóna aftan 
úr öldum.

FIMMTUDAGSKVÖLD Á ÞINGVÖLLUM 2011
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● HREYFANLEG SKYNJUN Á LANDSLAGI STÓR
BROTINNA JÖKLA  Landslag Vatnajökulsþjóðgarðs er sýnt á 
óvenjulegan hátt á ljósmyndasýningu sem nú stendur yfir í Skafta-
fellsstofu. Svavar Jónatansson hefur frá árinu 2007 ferðast með 
vöru- og fólksflutningabifreiðum hringinn í kringum landið og 
myndað landslagið út um hliðarrúðuna. Þannig opnar hann dyrnar 
að hreyfanlegri skynjun á landslag stórbrotinna jökla og umlykjandi 
fjalla.

Sýningin, sem er samstarfsverkefni Innland/Útland og Vatna-
jökulsþjóðgarðs, samanstendur af myndbandsverki sem er unnið 
úr rúmlega 200.000 ljósmyndum verksins Innland/Útland ásamt 
stækkuðum ljósmyndum frá svæðinu. Undir hljómar frumsamin 
tónlist Daníels Ágústs Haraldssonar. Sýningin er styrkt af Vinum 
Vatnajökuls og er hún öllum opin.

NJÓTTU ÞESS AÐ FERÐAST Á EINFALDAN HÁTT
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Alltaf laus sæti!

Mán. Þri. Mið. Fim. Fös. Lau. Sun.

Gildir frá 27. mars til 29. október 2011.

● STÆRSTI ÞJÓÐGARÐ
UR HEIMS  Stærsti þjóðgarður 
heims er Þjóðgarður Grænlands, 
stofnsettur 1974. Hann heitir á 
grænlensku Nunap Eqqissisi-
matitap og nær yfir allt Norð-
austur-Grænland norðan við 
Ittoqqortoormiit við Scoresby-
sund, frá Knud Rasmus sens-
landi í norðri til Mestersvig í 
suðaustri. Flatarmál hans er 
970.000 ferkílómetrar og strand-
lengjan um 16.000 kílómetrar. 
Innan þjóðgarðsins eru nyrstu 
byggðu landsvæði heims. Nú 
búa þar engir að staðaldri en 
heimskautafólk bjó þar í þús-
undir ára. Áætlað er að um 15 
þúsund sauðnaut hafist við á 
strandsvæðum þjóðgarðsins, 
auk fjölda ísbjarna og rostunga. 
Meðal annarra spendýra eru 
heimskautarefir, hreysikettir, 
læmingjar og heimskautahérar. 
Af sjávarspendýrum innan þjóð-
garðsins má nefna hringanóra, 
kampsel, vöðusel og blöðrusel 
auk náhvals og mjaldurs. Fugla-
tegundir sem verpa á svæðinu 
eru fjölmargar, meðal annars 
himbrimi, helsingi, heiðagæs, 
æðarfugl, æðarkóngur, fálki, 
snæugla, sanderla, rjúpa og 
hrafn.
 Heimild: wikipedia.org

● ALÞINGI  Þingvellir voru 
þingstaður Íslendinga til 1798 
en miklar breytingar höfðu 
orðið á þinghaldi á tímabilinu. 
Svo stiklað sé á stóru var Alþingi 
upphaflega bæði lög gjafar- og 
dómssamkunda, með fram-
kvæmdarvald í eigin höndum. 
Þing sátu 39 goðar og 9 upp-
bótargoðar auk lögsögumanns 
sem sat yfir þinghaldi. Árið 
1262, með tilkomu Gamla sátt-
mála, féll framkvæmdar valdið 
til Noregskonungs og fulltrúa 
hans, hirðstjóra og sýslumanna. 
Sátu þá þing 36 lögréttumenn 
auk tveggja lögmanna í stað 
lögsögumanns. Alþingi hélt lög-
gjafarvaldi sínu til 1662 þegar 
Íslendingar afsöluðu sér sjálf-
stjórn til einveldis Danakonungs 
en ríkiserfðir höfðu fært Ísland 
undir Danmörku á 14. öld. Eftir 
það gegndi Alþingi einungis 
dómshlutverki. Árið 1798 var Al-
þingi flutt til Reykjavíkur í tvö 
ár en síðan lagt alveg niður árið 
1800 og Landsyfirréttur tók við 
dómsvaldi.
 Heimild: visindavefur.is


