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Góðir gestir, ágætu fyrilesarar og þátttakendur

Ég býð ykkur hjartanlega velkomin á málþing Þórbergsseturs og Íslenska
Esperantósambandsins hér í Norræna húsinu í dag á afmælisdegi meistara
Þórbergs 12. mars. Að hvarfla huganum til baka allt til ársins 1888, og sjá
fyrir okkur litlu fjósbaðstofuna á Hala þar  sem fæddist  lítill  strákur  eftir
erfiða þraut móður er nær óhugsandi nú í dag. Hitt er ljóst að nú 116 árum
síðar sjáum við ástæðu til  að halda minningu þessa  stráks á lofti,  þessa
skringilega ofvita sem mörgum reyndist erfitt  að skilja í lifanda lífi, og verk
hans  allt  frá  því  að  Bréf  til  Láru  kom  út  1924  til  þess  að
Suðursveitarbækurnar  voru  gefnar  út,  vöktu  hvert  fyrir  sig  hrifningu,  en
einnig undrun, gagnrýni og  hneykslan samtímamanna og þeirra sem best
töldu sig geta lagt á þau dóma hverju sinni.

En  nú  á  fyrsta  áratug  nýrrar  aldar  þökkum  við  fyrir  ómetanleg
bókmenntaverk,  þar  sem  andstæðurnar  birtast  sem  aldrei  fyrr,
alþjóðasinninn  sem ætlaði  að  gerast  rithöfundur  á  esperantó,  andspænis
sveitastráknum sem aldrei gleymdi uppruna sínum og gerði Suðursveit að
einhverri  þekktustu  sveit  a  Íslandi,  sem gerði  Stein  afa  að þjóðkunnum
persónuleika og skipaði fræðaþulunum Oddnýju á Gerði og maður tali nú
ekki um séra Árna Þórarinssyni sess meðal eftirminnilegustu sagnameistara
Íslandssögunnar. Rithöfundurinn Þórbergur Þórðarson sem var  rótgróinn í
íslensku  þjóðerni  reyndist  vera  á  undan  sinni  samtíð  og  helgaði  sig
alþjóðamálum  svo  eftir  var  tekið.  Og  við  getum  spurt  okkur  í  fyllstu
einlægni nú í dag hvað sé orsök og afleiðing í þeim efnum, hver skilur betur
hvenær ber  að leggja  rækt  við  hið  sérstaka  og þjóðlega  í  fari  þjóðar  en
alþjóðasinninn  ?  Hver  var  betur  í  stakk  búinn  að  draga  fram sérkenni  í
alþýðumenningu sveitar sinnar en sá sem ferðast hafði um heiminn og vildi
auðga  andann  með  víðari  sýn  á  menn  og  málefni  ?  Að  hleypa
heimdraganum, en taka með sér það sterkasta og magnaðasta úr íslenskri
alþýðumenningu, þroska það og fullkomna, það varð hlutskipti og einbeittur
ásetningur Þórbergs Þórðarsonar, þannig galt hann sveit sinni fósturlaunin. 



Góðir gestir
Hér  erum  við  samankomin  í  dag  ferðalangar  frá  heimahögunum  í
Suðursveit og esperantistar í Reykjavík og ætlum að helga alþjóðasinnanum
Þórbergi Þórðarsyni daginn. 

Endurfæðing  hans  til  esperantó  segir  hann  að  hafi  orðið  1925,  og  e.t.v.
kemur það ekki á óvart eftir hatrömm viðbrögð  við Bréfi til Láru.
  
  Endurfæðist hægt og kurteislega með hálftíma lestri á dag inn í Esperanto.
Þessi  endurfæðing hófst  í  maímánuði á rakarastofu Sigurðar Ólafssonar,
meðan ég var að lesa auglýsingaspjald,  sem hékk á veggnum og á voru
letruð þessi gómsætu orð: ,,Saftin er gerð úr sykri og berjum eins og bezta
útlend  saft”,  sem nú  hefur  reynzt  vera  lygi.  Í  júlímánuði  1926  er  þessi
endurfæðing  búin  að  ganga  svo  frá  mér,  að  ég  fyrirlít  allt  annað  en
Esperanto og esperantobókmenntir í næstu 6 ár. Las Esperanto 10 til 20
klukkutíma á sólarhring. Varð að lesa á kamrinum, hvað þá heldur þar, sem
betri  var  lyktin.  (Stefán  Einarsson;Þórbergur  Þórðarson  fimmtugur:  Bókaútgáfan
Heimskringla 1939) 

Samhljóma  alþjóðahyggjunni,  birtist  Þórbergur   okkur  ævinlega  með
einlæga  ást  á  heimahögunum  og  Suðursveit.   Í  Suðursveit  er  nú  hafin
uppbygging að Þórbergssetri á Hala, en það var formlega stofnað á síðasta
ári  Þórbergssetur  er  sjálfseignastofnun  með  sérstakri  skipulagsskrá.
Stofnendur  eru  heimamenn  á  Hala,  Menningarmiðstöð  Hornafjarðar  og
Sveitarfélagið  Hornafjörður  .Einnig   hafa  fjölmargir  einstaklingar  og
stofnanir  gerst  stofnaðilar.  Helstu  markmið  Þórbergsseturs  samkvæmt
skipulagsskrá eru:

1. Rannsóknir  og  umfjöllun  um  ævi,  störf  og  ritverk  Þórbergs
Þórðarsonar rithöfundar frá Hala í Suðursveit.

2. Koma á fót fræðastörfum er tengjast söfnun,  varðveislu og skráningu
menningarminja í Suðursveit og síðar Austur Skaftafellssýslu.

3. Miðla þekkingu og standa fyrir fræðslu til ferðamanna og almennings
um Þórberg Þórðarson, byggð og mannlíf í Austur Skaftafellssýslu.

Nú þegar  er  nokkur  starfsemi  hafin.  Gönguferðir  með leiðsögn  þar  sem
sögur  Þórbergs  varða  leiðina  eru  yfir  sumartímann,  örnefnaskráning  og
söfnun gagna um Þórberg eru verkefni  sem unnið er að og Þórbergssetur
rekur vefinn thorbergur.is þar sem er að finna bæði þjóðlegan fróðleik úr
Suðursveit,  upplýsingar  um Þórbergssetur  og efni  um eða tengt  Þórbergi
Þórðarsyni.



Uppbygging  Þórbergsseturs  á  Hala  í  Suðursveit  er  á  vissan  hátt  sérstök
framkvæmd  í  íslensku  samfélagi  vegna  sterkrar  skírskotunar  í  verkum
Þórbergs til  umhverfis  og aðstæðna í Suðursveit.  Skrif hans munu nýtast
sem leiðarvísir  um horfna  menningu,  mannlíf  og  atvinnuhætti   í  sveit  á
Íslandi  svo lengi  sem íslensk tunga verður á vörum fólks.  Markmið með
uppbyggingu  Þórbergsseturs er  að gera þann merka bókmenntaarf sýnilegri
ferðamönnum  og  efla  menningarstarf  tengt  merkustu  menningarminjum
íslensku þjóðarinnar, -  bókmenntum og sagnalist. 
Skemmtileg hönnun á húsnæði hefur orðið fyrir valinu þar sem  húsið er
hugsað  sem  bókahilla  og  að  þjóðveginum  snúa  bókakilirnir  á  bókum
Þórbergs en til endanna verða bókastoðir.. Að breyta hlöðu í ,, bókhlöðu”
þar sem tekið verður  á móti ferðamönnum er tímanna tákn og merki um
aðlögun sveitanna að nýjum atvinnuháttum. Ég hef reyndar sagt að vonandi
tekst þannig að tengja saman fortíð og nútíð,  byggja upp til framtíðar og
stuðla  að  varðveislu  menningarverðmæta.  Hvað  væri  frekar  í  anda
Þórbergs?

Þórbergur segir á einum stað
Örlítið  brot  úr  ævisögu  manns,  húss,  bæjar,  þorps,  sveitar,  getur  verið
ódauðlegt listaverk, ef sá segir, er kann með sögur að fara. 

Vonandi  eigum  við  öll  eftir  að  skemmta  okkur  hér  í  dag  með
sagnamanninum Þórbergi sem kaus að segja frá á alþjóðamálinu esperantó
um nokkurra ára skeið.
Enn sem fyrr kemur hann á óvart, það eigum við örugglega eftir að heyra
hér í dag. Hann missir aldrei marks, grunntónn tilverunnar er nú sem fyrr
meinlaust  grín,  -  frumleg hreinskilni  og  hárbeitt  orðræða  eru  aðalsmerki
hans, hvert orð syngur og glitrar,  í þá setningu  Gorkis  vitnaði Þórbergur
gjarnan  og virðist hafa tekið til eftirbreytni. 

 Góðir gestir, góða skemmtun


