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Letterstedtski Sjóðurinn 
 
 

Fréttatilkynning 
 
Stokkhólmi 2 júní 2016 

 
Rannveig Guðmundsdóttir fær heiðurspening 
Letterstedtska sjóðsins árið 2016 fyrir framlag 
sitt til norræns samstarfs. 
 
Rannveig Guðmundsdóttir frv. ráðherra og þingmaður hefur verið sæmd heiðurspeningi 
Letterstedtska sjóðsins árið 2016. 
 
Rök stjórnar sjóðsins eru svohljóðandi: 
 
 ”Rannveig hefur í störfum sínum sem stjórnmálamaður ætíð fylgt þeirri hugsjón sinni að efla  
norrænt samstarf. Norrænt menningarsamstarf og norræni menningararfurinn hafa verið henni 
sérlega hjartfólgin. Þessum markmiðum hefur hún unnið að í störfum sínum sem fulltrúi í 
Íslandsdeild Norðurlandaráðs um margra ára skeið, sem formaður menningarmálanefndar 
Norðurlandaráðs og sem forseti Norðurlandaráðs árið 2005.” 
 
Rannveig Guðmundsdóttir fæddist á Ísafirði árið 1940. Stjórnmálaferill hennar spannar yfir 30 
ára og hún starfaði í tveim sósíaldemókratískum flokkum, fyrst í Alþýðuflokknum, þar til hann 
var lagður niður, og síðan í Samfylkingunni. Hún starfaði bæði á sveitarstjórnarsviði og á 
landsvísu. Rannveig sat m.a. í bæjarstjórn Kópavogs og var formaður hennar í þrjú ár. Hún sat 
á Alþingi frá 1989 til 2007 og var félagsmálaráðherra frá 1995 til 1996. Hún var með hléum 
fulltrúi í Íslandsdeild Norðurlandaráðs á tímabilinu frá 1991 til 2007. Árið 2005 var hún kjörin  
forseti Norðurlandaráðs. Hún var einnig formaður menningarmálanefndar Norðurlandaráðs og 
formaður stjórnar Norræna menningarsjóðsins. Þá var hún um margra ára skeið fulltrúi 
forsætisnefndar Norðurlandaráðs í Þingmannanefndinni um norðurskautsmál og í dómnefnd um 
Umhverfisverðlaun Norðurlandaráðs 2007 til 2009. Rannveig Guðmundsdóttir lagði alla tíð í 
störfum sínum ríka áherslu á jafnréttis- og velferðarmál. 
 
Rannveigu verður afhentur heiðurspeningur Letterstedtska sjóðsins við athöfn í Alþingishúsins 
nú í haust.  
 
Ljósmynd af Rannveigu Guðmundsdsdóttur fylgir hér:  
 
 
Frekari upplýsingar: 
 
Rannveig Guðmundsdóttir 
rannvgud@simnet.is 
farsími +354 892 7640  
 
Eftir 10. júní: Þór Magnússon frv. Þjóðminjavörður, formaður Íslandsdeildar Letterstedtska 
sjóðsins,  thor@thjodminjasafn.is  farsími: +354 892 1731 
 
Snjólaug G. Ólafsdóttir, ritari Íslandsdeildar Letterstedtska sjóðsins,  sngola@simnet.is, farsími 
+354 854 2170 



 2

 
Claes Wiklund, ritari aðalstjórnar Letterstedtska sjóðsins  info@letterstedtska.org 
sími +46 8 654 75 70 
farsími +46 706 45 74 04 
___________________________________________________________________________ 
 
Letterstedtski sjóðurinn hefur haft það að markmiði síðan árið 1875 að stuðla að samstarfi milli 
norrænu ríkjanna fimm á sviði vísinda, lista og handverks. A vegum sjóðsins starfa landsdeildir 
í Danmörku, Finnlandi, Íslandi, Noregi og Svíþjóð. Sjóðurinn veitir styrki til norræns samstarfs 
og ráðtefnuhalds, verðlaun til norrænna þýðenda og veitir árlega heiðurspening fyrir framlag til 
norræns samstarfs. www.letterstedtska.org  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  


