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MINNINGAR FRÁ LÝÐVELDISHÁTÍÐINNI 1944

Ritstjórar: Þór Jakobsson og Arna Björk Stefánsdóttir
Undanfarin ár hafa Þór Jakobsson veðurfræðingur og Arna Björk Stefánsdóttir
sagnfræðingur safnað minningum lýðveldisbarna um 17. júní 1944 en svo eru
kallaðir núlifandi Íslendingar sem voru á Þingvöllum við stofnun Lýðveldisins
Ísland eða upplifðu hinn söguríka dag annars staðar á landinu.
Bókin er fágæt og skemmtileg heimild um reynslu og viðhorf unga fólksins á
þessum merka degi þegar þjóðin fagnaði fengnu frelsi við endalok hartnær sjö
alda skeiðs erlendra yfirráða. Safnast hafa minningar 86 manns sem muna þennan
dag. Fólkið var þá ungt að árum, börn, unglingar eða komið yfir tvítugt með
lífið framundan, flest í fylgd foreldra en þau eldri gjarnan samferða vinum eða
samstarfsfólki. Greinargerðir hinna fullorðnu um hátíðarhöldin komu út skömmu
eftir 17. júní 1944 og eru öllum þekkt en nú leysir unga fólkið frá skjóðunni og segir
frá deginum, komið á gamals aldur. Þótt það hafi rignt á Þingvöllum eins og hellt
væri úr fötu eru þau þakklát fyrir að hafa fengið að vera með.
Hið íslenska bókmenntafélag hyggst nú á 200 ára afmælisári sínu gefa út þetta
minningasafn frá Lýðveldishátíðinni á Þingvöllum 1944. Þar kennir vissulega
margra grasa þar sem mörg lýðveldisbarnanna bæta við fjölbreytilega lýsingu sína
ýmsum fróðleik um lífið og tilveruna á þessum árum síðari heimsstyrjaldar frá
sjónarhóli ungmennisins.
Emil Hannes Valgeirsson grafískur hönnuður hefur hannað bókina listilega en auk
endurminninganna prýða bókina ljósmyndir af lýðveldisbörnunum auk mynda frá
deginum merka og fáeinar frásagnir sem birst hafa áður.
Þeir sem vilja styðja útgáfuna og festa kaup á bókinni Lýðveldisbörnin. Minningar
frá lýðveldishátíðinni 1944 eru hvattir til að senda seðilinn hér á bakhlið útfylltan
til Hins íslenska bókmenntafélags, Skeifunni 3b, 108 Reykjavík eða skrá sig fyrir
bókinni á heimasíðu félagsins www.hib.is

Vigdís Finnbogadóttir
„Þegar lýst var yfir lýðveldisstofnun og karlarnir lyftu
höttunum hátt á loft og allir hrópuðu húrra, þá skynjaði ég
geðshræringuna í kringum mig og hún situr enn svolítið í
mér. Svo var sungið við raust undir stjórn Páls Ísólfssonar
og rafmagnaður sameiningarkrafturinn streymdi milli fólks.
Óleymanleg stund. .... Mér þykir vænt um að eiga minningar
um daginn, sem við innsigluðum frelsið við stofnun lýðveldis
og eignuðumst að fullu okkur sjálf, í anda þess sem menn sáu
fyrir og stefndu að á Alþingishátíðinni um árið. “
Pétur Urbancic
„Ég fékk það hlutverk ásamt fleirum (skátum) að aðstoða
hátíðargesti, sem komu akandi á eigin bílum, við að leggja
þeim skipulega á bílastæðum, sem höfðu verið merkt í þeim
tilgangi, austur á Leirum í grennd við tjaldstæði, sem hátíðargestum voru ætluð. Vann okkar flokkur við þetta á vöktum
þann daginn og fram á nótt, en stöðugur straumur fólks kom
þangað austur, einkum síðdegis þann dag, 16. júní.“
Sverrir Ólafssson
„Ég man eftir samfelldri bílaröð, sem ók upp Ártúnsbrekkuna.
Þá minnist ég þess, að fáninn út um aftari hliðargluggann
vakti athygli. Á leiðinni voru nokkrir herkampar og man ég
að dátarnir, sem stóðu við hliðin að kömpunum, hrópuðu
fagnandi sérstaklega fyrir okkur og „Gamla Nóa“ (bílnum), því
að við vorum öðru vísi með skrúbbuskaftsfánann blaktandi
bakborðsmegin.“
Helga Kress
„Það sem ég man er aðeins í svipmyndum, bílaröðin,
mannfjöldinn, rigningin og allar regnhlífarnar, en einnig
stemningin, hátíðleikinn og svo þögnin, þessi mínútuþögn,
sem hvað mig varðar jaðraði við trúarlega upplifun og
sameinaði okkur öll sem þarna vorum, á landi sem við áttum
sjálf, Íslandinu góða.“

