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Útdráttur 

Ritgerð þessi leitar svara við spurningunni: Hver eru helstu einkenni og hugmyndafræði 

lýðháskóla og hver er saga þeirra á Íslandi? Í lýðháskólum gátu nemendur valið um hvort 

þeir þreyttu próf eða hlytu umsögn um nám sitt. Hlutverk lýðháskólanna var fyrst og fremst 

að búa nemendur undir lífið, gera þá að fjölhæfum einstaklingum og reiðubúna til að takast 

á við tilveruna. Fræðsla um lífið með áherslu á móðurmálið hið lifandi orð skyldi vera 

undirstaða menntunarinnar. 

Leitað verður fyrst og fremst svara hjá séra Nikolaj Frederik Severin (N.F.S) Grundtvig, 

dönskum presti sem kallaður hefur verið faðir lýðháskólahugmyndarinnar. 

Lýðháskólahugmyndin fékk strax góðan byr í Danmörku og síðar í Noregi, Svíþjóð og loks 

í Finnlandi en erfiðar gekk á Íslandi. Sagt verður frá stofnendum lýðháskólanna hérlendis 

og sögu þeirra. Einnig er leitað eftir ástæðum fyrir því hvers vegna lýðháskólarnir 

lognuðust allir út af hérlendis en eru starfræktir af fullum krafti á Norðurlöndunum enn í 

dag.  
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1 Inngangur 
Markmið ritgerðarinnar er að skoða meginhugmyndir lýðháskóla á Norðurlöndum og á 

Íslandi. Einnig að kanna hvort eða hvernig þær tengjast kvöldvökuhefð okkar Íslendinga 

sem leið undir lok þegar Ísland þróaðist úr kyrrstöðusamfélagi í þéttbýli. Jafnframt er leitast 

við að setja lýðháskólahugmyndina í sögulegt samhengi. 

Rannsóknarspurningin sem lagt er upp með er: Hver eru helstu einkenni og 

hugmyndafræði lýðháskóla og hver er saga þeirra á Íslandi? Skyggnst verður lítillega inn í 

íslenska alþýðumenningu nánar tiltekið kvöldvökur, þar sem leitað verður eftir því hvort 

þær eigi eitthvað sameiginlegt með hugmyndafræði lýðháskólanna. Til að geta svarað 

þessari spurningu er nauðsynlegt fyrst að gera sér grein fyrir helstu einkennum lýðháskóla. 

Það er ýmislegt sem menn eru sammála um í þessu sambandi, til dæmis að lýðháskólar eru 

ekki prófskólar, þeir útskrifa ekki embættismenn og veita engin starfsréttindi. Í 

lýðháskólum er frekar lögð áhersla á að vekja áhuga en að fræða, eins og fram kemur í 

greinagerð milliþinganefndar með bændaskólalögunum árið 1905 og birt var í 19 árgangi 

Búnaðarritsins 1905. 

Annar kafli fjallar um hugmyndafræði lýðháskóla og danska prestinn N.F.S. Grundtvig 

1783-1872 frumkvöðuls og höfunds að baki hugmyndafræðinni um lýðháskóla. Þriðji kafli 

fjallar um kvöldvökurnar íslensku, þar er skoðað hvort og þá hvernig hægt sé að tengja 

hugmyndafræði og markmið lýðháskólanna við hlutverk alþýðufræðslunnar sem 

kvöldvökurnar höfðu gegnt í gegnum aldirnar. Fjórði kafli fjallar síðan um Guðmund 

Hjaltason 1853-1919 brautryðjanda fræðslustefnu lýðháskólanna hér á landi og óumdeildan 

merkisbera hennar. Fimmti kafli segir frá Sigurði Þórólfssyni og lýðháskóla hans á 

Hvítárbakka sem rekin var með nokkrum blóma í allmörg ár fyrst á 20. öldinni. Í sjötta 

kafla er fjallað um bændaskólanna og Haukadalsskóla sem Sigurður Greipsson stofnaði og 

var í meginatriðum starfræktur á Grundtvigskum grundvelli. Sjöundi kafli fjallar um 

Lýðháskólann í Skálholti. Áttundi kafli er um Odd Albertsson og lýðháskóla tilraunir hans. 

Oddur er jafnan talinn einn mesti núlifandi hugsjónamaður í starfrækslu lýðháskóla á 

Íslandi. Lokakaflinn fjallar um Menntasmiðju kvenna á Akureyri en það er eina stofnunin í 

dag sem starfar að einhverju leyti í anda lýðháskólanna. Endapunkturinn eru síðan 

niðurstöðurnar. 

 Flestar heimildir sem vísað er í eru tímarits og blaðagreinar ásamt bókum sem segja frá  

frumkvöðlum lýðháskólahreyfingarinnar og baráttu þeirra fyrir þróun hennar. Stuðst var við 

bækur um Grundtvig og hans brautryðjendastarf á sviði alþýðufræðslu og lýðháskóla.  
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2 Hugmyndafræði Lýðháskóla og N.F.S. Grundtvig 
Hugmyndafræðin sem allir lýðháskólar eiga sameiginlega er samofin þáttum eins og 

daglegu lífi og þróun stjórnmála sem átti sér stað í Evrópu á 19. öld. Í þessu umhverfi 

þróaði upphafsmaður lýðháskólahreyfingarinnar, N.F.S. Grundtvig, hugsjónir sínar. 

Nítjánda öldin var í Evrópu öld aukins lýðræðis, aukins frelsis og frjálsræðis. Einveldið 

hopaði smám saman af hólmi jafnt á Norðurlöndum og annarsstaðar í Evrópu. 

„Stjórnmálaþróunin eftir júlí byltinguna 1830 leiddi til þess að ráðgefandi stéttarþing voru 

sett á fót í Danmörku 1834.“
1
 Þróunin hélt áfram og árið 1848 afsalaði Danakonungur sér 

einveldi og árið 1849 fengu Danir tiltölulega frjálslynda stjórnarskrá. Samhliða þessari 

þróun komu upp alvarleg lýðræðisleg vandamál, nánast öll menntun í Danmörku, eins og 

víðast annars staðar í Evrópu, hafði miðast við aðals- og efnastéttirnar. Alþýða manna, þar á 

meðal hin fjölmenna bændastétt, hafði sér yfirleitt sjóndeildarhring sem naumast var víðari 

en sem nam sæmilegri hundaþúfu og hafði asklok fyrir himin. Almenningur var ekki 

öflugur og kraftmikill við væntanlega ráðgjöf, hvað þá við sjálfa stjórnun ríkisins. 

Bændastéttin fagnaði lýðháskólahugmyndinni og leit á hana sem tæki til að ná áhrifum í 

efnahags og stjórnmálum Danmerkur, hún leit á lýðháskóla sem skóla fyrir sig. Þessum 

skoðunum vildi Grundtvig breyta og umbylta á ýmsan hátt, hann sá fyrir sér skóla sem voru 

fyrir allar stéttir ekki bara bændur.
2
 Ýmsir hugsjónamenn og eldhugar hrifust af 

hugmyndum hans og komu honum til aðstoðar, þetta voru menn sem vildu lyfta alþýðunni 

úr öskustónni. 

Grundtvig var kominn af mikilli prestaætt og var sjálfur prestur. Hann var róttækur 

mannvinur og varð smám saman einlægur lýðræðissinni. Grundtvig er óumdeildur andlegur 

faðir lýðháskólanna og sumir telja að hann sé mikilvægasta framlag Dana til evrópskrar 

skólahugmyndar.
3
 Kjarninn í lýðræðishugsjón Grundtvigs var að rödd fólksins ætti að 

heyrast, það átti að vera aðal „kjarninn í hinu pólitíska menningarsamfélagi.“
4
 Hann lagði 

áherslu á að frelsi væri ekki nægjanlegt til þess að rödd fólksins næði að hljóma. Til þess 

þyrfti að upplýsa fólkið og það átti að vera hlutverk háskóla fólksins. Það er því ljóst að 

lýðháskólahugmynd Grundtvigs átti sér sterkar rætur í pólitískri lýðræðishugsjón hans. 

Til þess að efla alhliða þekkingu alþýðunnar og gera hana hæfa til að taka þátt í stjórnun 

lands og þjóðar taldi Grundtvig að auka þyrfti skilning hennar á sannleikanum um sjálfa 

                                                 
1
 Myhre Reidar. 1. 1999. Stefnur og Straumar í menntamálum Vesturlanda. Bls, 70. 

2
 Ritstjórar Ingi Sigurðsson og Loftur Guttormsson. 18. bindi. 2003. Alþýðumenning á Íslandi 1830- 

  1930. 151. 
3
 Myhre Reidar. 1. 1999. Stefnur og Straumar í menntamálum Vesturlanda. Bls, 69. Þórarinn  

  Þórarinsson 1968. Á lýðháskóli erindi til Íslands. Bls, 312. 
4
 Korsgaard Ove. 1997. Kampen om lyset. Bls, 176. 
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sig. Hann var þess fullviss að þann skilning öðluðust menn aðeins með því að skoða þróun 

mannkynsins og sinnar eigin þjóðar, þekkja söguna. Þess vegna þyrfti fólk að hans mati að 

fá fræðslu um sögu sinnar eigin þjóðar og bókmenntir hennar, fornar og nýjar, forn fræði 

eins og goðafræði og ýmislegt annað sem upplýsti fólk um menningu þeirra og rætur.
5
 

Grundtvig lagði mikla áherslu á notkun móðurmálsins við kennslu og þá fyrst og fremst 

hins talaða máls. Hið „lifandi orð,“ skyldi vera undirstaða upplýsingarinnar.
6
 Í 

Lýðháskólanum skyldi ekki leggja áherslu á próf heldur upplýsingu og fræðslu um lífið. 

Lýðháskólinn átti að búa fólk undir lífið, ekki undir próftöku. Grundtvig trúði því að 

skilningur á æðsta og dýpsta sannleikanum kæmi aldrei af því að lesa kennslutexta, heldur 

yrði hann að lærast gegnum lífið sjálft. Kennslan eða fræðslan ætti því fyrst og fremst að 

fara fram með fyrirlestrum og viðtölum. Þannig ætti að glæða skilning og áhuga nemandans 

á viðfangsefninu. Í þessu sambandi er rétt að benda á að þó Grundtvig gerði orðin „aftur 

með bókina, upp með munninn” að einkunnarorðum alþýðufræðslunnar, er langt í frá að 

hann lítilsvirti bækurnar. Hann áleit hins vegar að orðið lifandi á vörunum felldi í sér meira 

tendrandi afl en dauður bókstafurinn.
7
 Myhre heldur því fram að áhersla Grundtvigs á talað 

mál, hið lifandi orð, stafi að nokkru leyti af reynslu hans sem prests. Hann hafði séð hversu 

mikil áhrif mátti hafa úr prédikunarstólnum og taldi að vekja mætti hinn veraldlega anda á 

sama hátt. „Í hinu lifandi orði gaf Guð sig mönnunum til kynna og fyrir tilstilli hins lifandi 

orðs gat farið neisti frá sál til sálar. Þessi merkilegi íkveikju eiginleiki var ekki einungis til 

staðar í kirkjunni heldur einnig á veraldlegu sviði.“
8
  

Hjá Grundtvig var það hið talaða mál fólksins sem átti að vera þungamiðjan í náminu og 

kennslunni. Menntuninn átti fyrst og fremst að upplýsa alþýðuna um sjálfa sig og stöðu sína 

í samfélaginu og samfélagi þjóða. Móðurmál alþýðunnar er, þegar allt kemur til alls, hið 

talaða mál en ekki ritmál, hversu fagurt og kjarnmikið sem það annars kann að vera. Þannig 

var móðurmálið og hið lifandi orð hornsteinninn að Lýðháskóla hugmyndum Grundtvigs og 

fyrirlestrasalurinn mikilvægasti staðurinn til að uppfræða alþýðuna.
9
 Það er athyglisvert að 

kanna afstöðu séra Grundtvig til sambands kirkju og skóla. Hann var prestssonur og sjálfur 

prestur, meira að segja í hópi hinna strangtrúaðri. Hann lagðist gegn skynsemistrúnni sem á 

hans tímum átti talsverðu fylgi að fagna. Sérstaklega á yngri árum taldi hann sig geta sótt 

margt í kenningar Lúthers sem hann dáði mjög. Hins vegar fannst honum að menn hefðu 

                                                 
5
 Korsgaard Ove. 1997. Kampen om lyset.  Bls, 172-175. 

6
 Korsgaard Ove. 1997. Kampen om lyset. Bls, 178-179. 

7
 Jón Jónsson 1902. Alþýðu háskólar í Danmörku. Eimreiðin. Bls, 16. 

8
 Myhre Reidar 1. 1999. Stefnur og straumar í menntamálum Vesturlanda. Bls, 70. 

9
 Korsgaard Ove 1997. Kampen om lyset. Bls, 178-179. 
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ekki fylgt þeirri frelsishugsjón sem fram kæmi í kenningum Lúthers. Fljótlega eftir 

siðaskiptin varð skylda að trúa á Guð samkvæmt kenningum Lúthers. Að mati Grundtvigs 

var það í andstöðu við boðskap Lúthers. Með því varð lútherska kirkjan handhafi valdsins 

eins og sú kaþólska hafði verið. Fyrir Grundtvig var þetta bandalag ríkis og kirkju ekkert 

minna en syndafallið í kirkjusögunni.
10

 Að kenna börnum trú var ekki hlutverk skólans, 

heldur safnaðarins, prestsins og foreldranna.
11

   

Fermingin átti að vera frjálst val og hana mátti ekki tengja við borgaraleg réttindi. 

Þannig fylgdi Grundtvig þeim straumum sem borist höfðu með frönsku byltingunni og  

upplýsingunni, að aðskilja bæri ríki og skóla. Þetta þýddi þó ekki að lýðháskólarnir væru 

andvígir kristinni trú, öðru nær. Grundtvig lagði ríka áherslu á að þeir ættu og yrðu að 

byggja á kristnum grunni. Burðarásarnir ættu að vera þrír, Kristin trú, reynslusögurnar og 

úrvals bókmenntir.
12

 Þó lýðháskólarnir hafi í tímans rás þróast í ýmsar áttir eiga þeir allir 

það sameiginlegt að byggja grunnin á hugmyndafræði séra Grundtvigs um menntun 

alþýðunnar og flestir gangast með stolti við nafninu Grundtvigskur skóli. Þó ekki sé til að 

dreifa neinni hreinræktaðri útgáfu lýðháskóla varð til sameiginlegur kjarni hugmynda 

lýðháskólamanna. Hugmyndafræðin fyrir lýðháskóla var að menntunin átti að vera til 

sjálfrar sín vegna um leið og hún hjálpaði fólki að lifa lífinu á eðlilegan og heilbrigðan hátt. 

Alþýðumenntunin átti að víkka sjóndeildarhring nemenda, vekja og efla lífsanda þeirra og 

stuðla að því að hver einstaklingur væri frjáls og með frjálsan vilja. Alþýðumenntunin átti 

að tengja manneskjuna móðurmáli sínu og hið talaða orð í skólanum átti ekki að vera byggt 

eingöngu á bókanámi. Menntun lýðháskólanna átti að vera þversum á hefðina, sem með sitt 

þurra steingelda menntakerfi gerði nemendur áhugalausa, lata og menntunina leiðinlega. 

Vinnuaðferðir við kennsluna áttu að miða að því að tala um daglega upplifun kennara og 

nemenda, í staðinn fyrir að tala um það sem var lært af bókum. Lýðháskólar áttu að vera 

frjálsir og óháðir ríkisvaldinu að öllu leyti. Þess vegna töldu frumkvöðlar lýðháskólanna 

það undirstöðuatriði að þeir væru sjálfseignarstofnanir eða í einkaeigu. Markmið 

hefðbundinna skóla var fræðslan, en í lýðháskólunum var það vakningin, það að vekja 

áhuga fyrir öllu sem nemendur upplifðu í sambandi við námið. Mikilvægt atriði var að 

nemendur þyrftu ekki að gangast undir próf nema að eigin ósk, því prófin voru hluti af því 

                                                 
10

 Korsgaard Ove 1997. Kampen om lyset. Bls, 172. 
11

 Korsgaard Ove 1997. Kampen om lyset.  Bls, 172. 
12

 Þórarinn Þórarinsson 1968. Á lýðháskóli erindi til Íslands. Bls, 8. 
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kerfi sem verið var að hafna. Á þennan hátt væri ekki rétt að tala um lýðháskóla sem félli 

inn í skólakerfið, enda áttu þeir ekki að tengjast því á nokkurn hátt.
13

 

Lýðháskólarnir áttu í raun ekki aðeins að vera andsvar við menntakerfi hefðarinnar, því 

skólakerfi sem fyrst og fremst þjónaði ríkjandi þjóðfélagskerfi, þeir áttu einnig að vera í 

nokkurs konar andstöðu við hefðbundna þjóðfélagsskipan. Kerfið átti fyrst og fremst að 

þjóna alþýðunni, einstaklingnum að búa sig undir lífið. Grundtvigskur skóli átti að mennta 

fyrir lífið, ekki fyrir próftöku og embættisfærslu. Grundtvig er óumdeildur 

hugmyndafræðingur og andlegur faðir lýðháskólanna en stofnaði þó engan slíkan. Fyrsti 

lýðháskólinn var stofnaður af  fylgismönnum hans í Rödding á Suður Jótlandi árið 1946.
14

 

Eftir Slésvíkur ófriðinn seinni árið 1864, þegar Danir neyddust til að láta Suður Jótland til 

þjóðverja, var Rödding skóli fluttur til Askov norðan við nýju landamærin. Í kjölfarið hófst 

mikill uppgangur lýðháskóla í Danmörku.
15

 Lýðháskólahreyfingin breiddist ört út, fyrst og 

fremst á Norðurlöndum en einnig víðar. Í Noregi var fyrsti lýðháskólinn stofnaður árið 

1864, í Svíþjóð árið 1868 og í Finnlandi árið 1892. Í Þýskalandi naut hreyfingin nokkurra 

vinsælda fyrir og eftir fyrri heimstyrjöldina, uns Hitler komst til valda.
16

 Hreyfingin barst til 

Íslands fyrir aldamótin 1900 en átti erfitt uppdráttar.   

Lýðháskólar eins og þeir sem voru hér á landi voru ekki háðir skólakerfi ríkisins. Oftast 

voru þeir sjálfseignarstofnanir og hugsjónaaðilar í kennslufræðum sáu yfirleitt um að 

stjórna þeim. Ekki þurfti að framvísa prófskírteinum við inngöngu í lýðháskóla. Var því 

ekki óalgengt að í skólunum væru nemendur sem höfðu nánast enga skólagöngu nema það 

skyldunám sem öllum var skylt að hafa og um leið voru nemendur með háskólapróf í námi 

við skólana. Próftaka í lýðháskólum var líka í boði ef nemandi óskaði þess, en útkoman 

miðaðist við umsagnir kennara. Lýðháskólar voru og eru ætlaðir fullorðnu fólki að 

lágmarki 18 ára að aldri, einnig voru þeir og eru hugsaðir fyrir fólk sem hefur þroska til að 

bera ábyrgð á eigin lífi og á að vera meðvitað um hvað það vill gera. Lýðháskólar voru og 

eru lýðræðislegar stofnanir ætlaðar fyrir alla jafnt ríka sem fátæka og alla þá sem hafa 

áhuga á að þróa vitsmuni sína. Í skólunum eiga allir að geta fundið eitthvað við sitt hæfi, 

sama á hvaða sviði það er. Þeir eiga að vera þverfaglegir á alla aðra skóla og kenna það sem 

fólk þarf og vill læra til að geta tekist á við lífið og tilveruna. Þegar þessar 

lýðháskólahugmyndir Grundtvigs eru skoðaðar leitar hugurinn að kvöldvökunum og þeirra 

alþýðufræðslu sem þar fór fram öld eftir öld. 

                                                 
13

 Jón Torfi Jónasson 1999. Lýðháskólar á Íslandi í byrjun 20 aldar. Steinar í vörðu. Bls, 108. 
14

 Jón Jónsson 1902. Alþýðu háskólar í  Danmörku. Eimreiðin. Bls, 25. 
15

 Jón Jónsson 1902. Alþýðu háskólar í Danmörku.  Eimreiðin. Bls, 45. 
16

 Myhre Reidar 1. 1999. Stefnur og straumar í menntamálum Vesturlanda. Bls, 71. 
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3 Kvöldvökur 
Hin aldagamla íslenska þjóðvenja sem kvöldvökurnar voru virðist að mörgu leyti eiga 

ýmislegt sameiginlegt með hugmyndum Grundtvigs um lýðháskóla. Alþýðumenntun innan 

heimila fyrr á öldum var einna helst þegar Íslendingar styttu hin löngu vetrarkvöld með 

einstæðri sagnaskemmtun sem gengu mann frá manni í munnlegri geymd. Þessar 

sögustundir virðast hafa verið stundaðar á flestum bæjum en voru þó ekki bara skemmtanir, 

heldur voru þær sannkallaður Mímisbrunnur fyrir sögu, tungu og þjóðerniskennd 

þjóðarinnar. Greinilegt er að Grundtvig hefur verið hinu íslenska sögudæmi góð stoð í 

baráttunni fyrir lýðháskólanum, æskuskólanum þjóðlega.
17

 Lýðháskólinn skyldi vera 

nátengdur þjóðinni sjálfri, tungu hennar, sögu og bókmenntum, og honum var ætlað það 

hlutverk að glæða þá menningu, er þjóðin öll, - gæti átt hlutdeild í, þjóðlegri menningu, 

folkelig kultur.
18

 Kvöldvökurnar sem eru taldar eiga fornar rætur langt aftur í tímann, fóru 

frá upphafi Íslandsbyggðar þannig fram að heimilisfólkið safnaðist saman í kringum eldinn 

sem var á miðju gólfinu í skálanum. Þar sagði fólkið frá atburðum dagsins og ræddi um 

lausnir á vandamálum, einnig voru sagðar sögur er fólkið hafði heyrt og upplifað. 

Sturlungasaga segir frá því þegar höfðinginn Þorgils Skarði Böðvarsson heimsótti Hrafnagil 

í Eyjafirði 1252 og fékk góðar móttökur. Á þeirri kvöldvöku var aðalspurningin; hvort 

eigum við að dansa eða lesa sögu. Varð saga erkibiskupsins Tómasar helga fyrir valinu. Í 

Eyrarbyggjusögu og Grettissögu finnast frásagnir af því hvernig fólkið á bæjunum safnaðist 

saman í kringum eldinn sem brann á miðju gólfinu í skálanum. Þar unnu konur tóvinnu og 

fleira, á meðan lesnar voru sögur eða jafnvel dansað.
19

 

Kvöldvökutímabilið var frá miðjum október til apríl byrjunar og miðaðist við 

dagsbirtuna, því styttri sem dagsbirtan varði því meiri áhersla var á kvölvökuna. Smátt og 

smátt hafa kvöldvökurnar þróast út í það að verða fjölbreyttari, með breyttum húsakynnum 

fluttu þær úr skálanum inn í baðstofuna þar sem fólkið borðaði og svaf. Hófust þegar ljósið 

var tendrað á lampanum, klukkan 19 eða 20 og stóðu þangað til fólk gekk til sængur. 

Ramminn utan um þær innihélt félagslíf og menningu þjóðarinnar í hnotskurn, aðal 

þættirnir voru tungumálið, áhugi á þjóðlegum bókmenntum og rómantískum einnig mjög 

sterk fjölskyldutengsl. Menning þjóðarinnar sem endurspeglaðist innan ramma 

kvöldvakanna erfðist kynslóð fram af kynslóð, frá fullorðnum til barna og svo áfram, gestir 

                                                 
17

 Nýtt Kirkjublað 1906. 15 blað. Grundtvig og Ísland.  Bls, 170. 
18

 Þórarinn Þórarinsson 1968. Á lýðháskóli erindi til Íslands.  Bls, 18 
19

 Magnús Gíslason 1977 Kvällsvaka .Bls, 155.  
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jafnt og flökkusálir deildu lífsreynslu sinni í frásögnum af sjálfum sér og öðrum.
20

 Í lok 

kvöldvökunnar var lesin húslestur sem var helgiathöfn, oftast úr Vídalínspostillu, þessi 

þáttur var hápunktur heimilisguðrækninnar með bænalestri og sálmasöng í aðalhlutverkum. 

Þetta tvennt myndaði ramma utan um húslesturinn samsvarandi prédikuninni í kirkjunni. 

Sungnir voru sálmar bæði fyrir og eftir húslesturinn sem oftast var lesinn af bóndanum.
21

 

Einnig var lesin eða sögð saga úr valinni bók, kveðnar rímur og vinsælt var að kveðast á, 

fingrarím þótti einnig skemmtilegt. Sálmasöngur og aðrir söngvar þóttu skemmtilegir, gátur 

voru settar fram og fundnar lausnir á þeim, og oftast voru það karlmennirnir sem sáu um 

alla fræðilegu hliðina á kvöldvökunum. Hvað söng og annan tónlistarflutning varðar má 

geta þess að fundist hafa handrit með ýmsum nótum frá því fyrr á öldum sem enginn vissi 

að væru til. Þetta sýnir að það var meiri tónlistar og söngmenning á Íslandi en lengi hefur 

verið talið. Kvöldvökurnar voru sá tími sem konurnar fengu að njóta sín í söng en það var 

bannað að þær syngju í kirkjukórum. Í opinberum sálmasöng kirkjunnar voru það aðeins 

karlmenn sem sáu um safnaðarsönginn og hlutverk forsöngvarans var oftast í höndum 

djáknans.
22

 Þessi siður viðgekkst allt fram á 19 öld en þá fyrst fóru konur að syngja í kórum 

í kirkjum. Reyndar var allt skemmtanahald bannað fram á 19 öld, en það sem fram fór inni 

á bæjum gátu yfirvöld ekki fylgst mjög náið með. Á kvöldvökum unnu konur við 

handavinnu sína, þær ófu band úr ull og prjónuðu á meðan karlmenn sátu og tálguðu við í 

aska og ýmsa aðra búshluti sem nýttust við heimilishaldið. Á kvöldvökum var líka lögð 

áhersla á að kenna börnum hvernig ætti að vinna þessi nauðsynlegu verk. Á þessu sést vel 

að á kvöldvökunum var jöfnum höndum lögð áhersla á kristinn fræði, þjóðlega arfleifð og 

þá verkmenntun sem nauðsynleg var á hverju heimili, þetta var skóli fyrir lífið til að 

undirbúa börnin fyrir framtíðina. Farkennsla var aðalkennslan sem börnin á bæjunum 

fengu, ef hún þá fékkst, annars kom það oftast í hlut húsmóðurinnar, ömmunnar eða 

einhvers annars fullorðins að kenna börnunum. Þegar þau voru orðin læs fengu þau 

stundum á kvöldvökunni að lesa einhverja stutta sögu sem þau höfðu lært og sýna 

heimilisfólkinu hversu vel læs þau væru orðin. Ekki síst var það trúarlífið sem var eitt af 

aðaleinkennum kvöldvakanna. Í lok hverrar kvöldvöku var lesin húslestur. Þessi stund var 

heilög í augum fólks og henni mátti aldrei sleppa. Trúin á Guð var það sem fólk sótti styrk 

sinn og kraft til svo það gæti gengið í gegnum jafnt bjarta sumardaga og dimma vetrardaga. 

Trúin var eitt af aðal undirstöðuatriðum í lífi fólks áður fyrr á öldum. Trúin var samofin 

                                                 
20

 Magnús Gíslason 1977 .Kvällsvaka. Bls, 154 
21

 Magnús Gíslason.1977. Kvällvaka. Bls, 116-119. Hjalti Hugason. 1988. Íslensk þjóðmenning V. 
    Trúarhættir. Bls, 293-300. 
22

 Hjalti Hugason. 1988.  Íslensk þjóðmenning V.Trúarhættir. Bls, 150. 161. 201. 247. 439. 
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öllu í daglegu lífi þess. Við upphaf og lok hvers dags signdi fólk sig og bað bænir. Áður en 

matast var voru beðnar borðbænir sama hvar það var statt. Að lokinni máltíð var Guði 

þakkað fyrir þann mat sem það hafði neitt. Svona var þetta á nánast öllum skeiðum daglegs 

lífs. Guð var með manneskjunni í öllum þeirra athöfnum og hugsunum. 

Kvöldvökurnar eru sá tími sem hægt er að kalla litla heim til samanburðar við 

kirkjuferðir sem hægt er að kalla stóra heim. Þannig voru kvöldvökurnar sá heimur sem öll 

félagsleg menning og samskipti í þjóðfélaginu á hverjum tíma mynduðu og rúmuðu þau 

alla alþýðufræðslu okkar Íslendinga áður fyrr á öldum. Á kvöldvökunum var sáð frækorni 

trúarinnar í ung hjörtu barnanna með bænalestri, sálmasöng og lestri úr ritum trúarlegs 

eðlis. 

Hér er til glöggvunar birt stutt en skemmtileg lýsing á kvöldvökunni eftir Magnús 

Gíslason, þar sem hann lýsir eigin reynslu frá dvöl sinni á bænum Gullberastöðum í 

Lundarreykjadal veturinn 1926-27 þá var Magnús á unglingsaldri, hann lýsir því að þegar 

rökkvaði og menn hættu útistörfum lagði fólk sig í rökkrinu: 

En þegar kveikt var á lampanum, vöknuðu allir og kvöldvakan hófst. 

Kvöldvaka, eins og þessi íslenska hefð nefndist stóð frá því að kveikt var 

á lampanum og þangað til gengið var til náða. Í baðstofunni var 

olíulampi. Hann hékk í keðju sem var fest í krók á baðstofuþakinu miðju 

og veitti jafna og góða lýsingu. Þegar allir voru vaknaðir settist hver og 

einn í sitt pláss og tók til við sína sýslan. Karlmennirnir héldu áfram að 

vinna við ull og hrosshár eða stundum við smíðar eins og viðgerð á 

áhöldum og innanskokks munum. Konurnar snéru sér að ullinni: Ég fékk 

hjálpa til að svo miklu leyti sem ég gat. Aðeins vefstóllinn stóð 

ónotaður.Hljóðið í honum hefði truflað of mikið. Þegar allir höfðu hafið 

vinnu sína, settist Þorsteinn við lampann og las eitthvað skemmtilegt. 

Stundum sagði hann sögur eða þjóðsögur eða leyfði mönnum að heyra 

gamalt kvæði (rímu). Hann hafði góða söngrödd. Það var dálítið bókasafn 

til á bænum og menn fengu líka lánaðar bækur á öðrum bæjum. Þarna 

fékk ég í fyrsta sinn að heyra Egilssögu og nokkra kafla úr Snorra-Eddu. 

Á eftir var rætt um það sem við höfðum fengið að heyra. Kvöldinu lauk 

svo með bænastund. Sungin var sálmur, Vigfús las prédikun uppúr 

húslestrarbók og loks fóru allir saman með faðirvorið.
23

 

 

Þegar lesin er þessi lýsing Magnúsar Gíslasonar á upplifun hans á íslenskum 

kvöldvökum þá virðist ekki hafa verið vandkvæðum háð fyrir Grundtvig sem hafði lifandi 

áhuga á fornum goðasögnum, Íslendingasögum og fleirum fornum sögnum Íslendinga og 

Norðurlandanna, að innramma kvöldvökurnar í stundatöflu fyrir lýðháskóla sem væri jafnt 

fyrir fátæka bændasyni og hámenntaða prófessora, þar sem það væri kennslan fyrir lífið 

sem gilti.  

                                                 
23

 Magnús Gíslason. Kvällsvaka. 1977. Bls, 5-8. 
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4 Sögulegt yfirlit Lýðháskóla á Íslandi 
4.1 Guðmundur Hjaltason 

Á sama hátt og Danir áttu sinn brautryðjanda fyrir hina nýju fræðslustefnu sem 

lýðháskólarnir voru, þá áttum við Íslendingar okkar brautryðjanda í fræðslumálum, 

Guðmund Hjaltason 1853-1919 sem var og er óumdeildur merkisberi hennar hér á landi. 

Markmið þessa kafla er að varpa að nokkru leyti ljósi á upphaf lýðháskólahreyfingar á 

Íslandi og þeirrri baráttu sem merkisberi hennar hérlendis þurfti að heyja vegna 

hreyfingarinnar, jafnframt því sem reynt verður að gera að einhverju leyti grein fyrir 

Guðmundi og hans lífi sem var samofið hans hugsjóna baráttu fyrir aukinni fræðslu öllum 

landsmönnum til handa. 

Guðmundur fór til náms við Vonheims lýðháskólann í Noregi árið 1875 og var þar í tvo 

vetur.
24

 Eftir það fór hann til Danmerkur og stundaði nám og síðan kennslu við Askov-

lýðháskólann í Jótlandi frá árinu 1877 til 1881.
25

   

Kenningar Grundtvigs voru að sjálfsögðu þungamiðjan í öllu skólastarfi 

lýðháskólanna og andinn þar var Guðmundi mjög að skapi. Hann varð 

hugfanginn af bindindishreyfingunni og starfsemi ungmennafélaganna og 

ákvað að berjast ótrauður fyrir framgangi uppeldis og skólastefnu 

lýðháskólanna þegar heim kæmi.
26

 

Strax eftir heimkomuna árið 1881 hóf hann rekstur skóla, fyrst á Akureyri en þar kenndi 

hann einkum á sunnudögum og síðan við Eyjafjörð. Haustið 1883 stóð hann fyrir stofnun 

skóla í Laufási við Eyjafjörð fékk hann þangað danskan aðstoðarkennara að nafni Jens 

Johansen, þar með varð til fyrstur vísa að lýðháskóla á Íslandi.
27

 Samhliða skólarekstri 

sínum hafði Guðmundur afskipti af öðrum veraldlegum umbótamálum. Hann hvatti bændur 

til að hafa styttri vinnutíma u.þ.b. 10-12 tíma á dag og einnig hvatti hann til umbóta á 

kjörum vinnukvenna, að þær fengju hærri laun og styttri vinnutíma og áttu allir að ganga á 

tréskóm.
28

  

Árið 1884 var skólinn fluttur til Akureyrar. Námsgreinar og kennsluaðferð var líkt og í 

Laufási, við kennsluna var mikið af námsbókum, yfirheyrslum og lexíum. Þar sem 

Guðmundur var trúr sinni sannfæringu hafði hann skólann áfram próflausan sem þýddi að 

þá varð hann áfram umdeildur og margir sáu ofsjónum yfir styrkjum sem hann fékk.
29

 Á 

                                                 
24

 Guðmundur Hjaltason. 1923. Sjálfsævisaga. Bls, 53 og 66. 
25

 Guðmundur Hjaltason. 1923. Sjálfsævisaga.  Bls, 89-123. 
26

 Bragi Jósepsson. 1986. Lýðháskólamaðurinn Guðmundur Hjaltason og ritverk hans. Bls, 9. 
27

 Bragi Jósepsson. 1986. Lýðháskólamaðurinn Guðmundur Hjaltason og ritverk hans. Bls, 12. 
28

 Guðmundur Hjaltason. 1923. Sjálfsævisaga.  Bls, 143. 
29

 Guðmundur Hjáltason. 1923. Sjálfsævisaga.  Bls, 139-140. 
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Akureyri var skólinn starfræktur í þrjá vetur, en sjötta við Eyjafjörð, þá komu aðeins þrír  

nemendur og varð ekkert úr skólahaldi þann vetur.
30

 Það var áreiðanlega fleira en eitt sem 

olli því að þessi fyrsta tilraun til stofnunnar lýðháskóla á Íslandi lognaðist út af. Þetta var 

erfiður tími í sögu þjóðarinnar, fólksflótti úr landi og fátækt mjög mikil, jafnvel meiri en 

áður í sögu þjóðarinnar. Fátækt fólk þurfti oft að sinna þörfum sem voru brýnni en 

skólaganga, enda var þessi skóli ekki sá eini sem skorti nemendur. Skóli Guðmundar, illa 

búin og reynslulaus einkaskóli, bauð upp á hugsjónir og hagnýtt skólanám fyrir alþýðufólk, 

en var jafnframt í samkeppni við hinn nýlega Möðruvallarskóla. Í þeim skóla var lögð 

áhersla á akademiskt nám með prófum og því að mennta menn með loforðum um 

embættisveitingar og góð störf.
31

 Skóli Guðmundar var ekki einn um að stríða við 

nemendafæð, Möðruvallaskóli átti líka í miklu basli vegna nemendaleysis, vegna fátæktar 

og ílls árferðis er næsta ljóst að þarna var um að ræða offramboð á skólaplássi. Það er 

líklegt að Möðruvallaskóla hefðu beðið sömu örlög og lýðháskólans ef hann hefði ekki 

verið opinber stofnun. Auk þess hafa illvígar ritdeilur Guðmundar Hjaltasonar og ýmissa 

menntamanna, m.a kennara við Möðruvallarskóla, ekki bætt um fyrir skólunum. 

Guðmundur gerði sér það reyndar ljóst, þó ekki hafi það dregið úr deilunum að: „Ritdeilur 

mínar við Möðruvellinga spilltu fyrir báðum skólunum.“
32

 Eftir að þessari lýðháskóla 

tilraun lauk sinnti Guðmundur barnakennslu í Axarfirði og Kelduhverfi. 

Árið 1899 settist Guðmundur að á Þórshöfn með fjölskyldu sína. Byggði þar hús með 

áfastri stórri stofu sem hann notaði fyrir kennslustofu. Lögðu þau hjónin gífurlega mikla 

vinnu í þetta nýja heimili sitt, grófu skurði, sléttuðu tún og hlóðu stóran grjótgarð í kringum 

bæinn ásamt brunni sem þau útbjuggu fyrir sig. Fyrsta veturinn gekk allt vel hjá þeim, nóg 

af börnum og unglingum til að kenna, en næsta vetur seig á ógæfuhliðina og stofan var ekki 

nema hálf, þriðja veturinn var stofan hans næstum tóm.
33

 Hverju um var að kenna er erfitt 

að finna út, kannski var það af því að Guðmundur hafði fengið samkeppni, „nýr 

umgangskennari var kominn í sveitina og honum tekið af mörgum með fögnuði 

nýjungagirninnar. Enda var hann að upplagi barna og unglingavinur og laginn við að hæna 

að sér börn. Þetta var Ásgrímur Magnússon, hann stofnaði seinna unglinga og barnaskólann 

í Bergstaðastræti 3 í Reykjavík.“
34

 Eða var það vegna þess að Guðmundur var alltaf jafn 

harður á móti prófum og það kunnu ekki allir að meta, þó að Guðmundur fylgdi 

                                                 
30

 Guðmundur Hjaltason. 1923. Sjálfsævisaga. Bls, 148. 
31

 Bragi Jósepsson. 1986. Lýðháskólamaðurinn Guðmundur Hjaltason og ritverk hans. Bls, 12.  
32

 Guðmundur Hjaltason. 1923. Sjálfsævisaga. Bls, 177.  
33

 Guðmundur Hjaltason. 1923. Sjálfsævisaga. Bls, 159. 
34

 Guðmundur Hjaltason. 1923. Sjálfsævisaga. Bls, 161. 
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lýðháskólahugmyndinni eftir í verki og skóli hans á Þórshöfn væri starfræktur í anda hennar 

þá fylgdi hann hugmyndinni samt ekki alveg eftir þar sem lýðháskólar á Norðurlöndum, 

leyfðu nemendum að hafa val um próftöku eða að fá umsagnir. Eftir 20 ára erfiði þurfti 

Guðmundur að gefast upp á kennslu hér á landi og fara burt með fjölskyldu sína, yfirgefa 

staðinn þar sem þau hjónin höfðu byggt með eigin höndum bæinn sinn og ræktað 

umhverfið allt í kring, Staðinn þar sem þau hjónin ætluðu að eyða ævinni. Þann 16. 

september 1902 yfirgáfu þau Langanes og Þórshöfn, ferðuðust til Fáskrúðsfjarðar sjóleiðina 

með viðkomu í höfnum sem urðu á leið þeirra. Þau yfirgáfu landið frá Fáskrúðsfirði þann 

17. september og sigldu til Noregs, þar með lauk tilraunum Guðmundar Hjaltasonar af 

skólakennslu hér á landi.
35

 Árið 1909 fluttu þau aftur til Íslands og settust að í Hafnarfirði 

þar starfaði hann þar til hann lést 26. Janúar 1919. Þegar Guðmundur kom heim var honum 

fagnað sem formælanda lýðháskóla hreyfingarinnar á Íslandi og ungmennafélögin réðu 

hann til starfa. Hann varð ásamt Helga Valtýssyni, fyrsti ritstjóri Skinfaxa. Með 

fyrirlestrum sínum um landið ruddi Guðmundur brautina fyrir héraðsskólanna á Íslandi sem 

reistir voru víðsvegar um landið á þriðja og fjórða áratug 20 aldarinnar.
36

  

 

4.2 Sigurður Þórólfsson og skólinn á Hvítárbakka 

Þó tilraun Guðmundar Hjaltasonar hafi orðið endaslepp, mest vegna erfiðra ytri aðstæðna, 

voru menn ekki úrkula vonar um framtíð lýðháskólahugmyndarinnar. Annar ötull hugsjóna 

og baráttumaður Sigurður Þórólfsson var að koma fram á sjónarsviðið. Markmiðið þessa 

kafla er að segja frá baráttu hans fyrir lýðháskólahugsjón sinni sem samofin var lífi hans og 

störfum. Það er almenn skoðun að skóli Sigurðar Þórólfssonar 1902-1920 hafi heppnast vel 

og leitt gott af sér. Eflaust er skýringanna víða að leita því þrátt fyrir sterkar mótbárur átti 

hann öfluga stuðningsmenn. Þörf þjóðarinnar fyrir heilbrigt sjálfsmat og menntunarþörf 

jókst hröðum skrefum á upphafsárum skólans og virðist skólinn hafa mætt þessum þörfum 

allvel, bæði hvað varðar námsefni og kennsluaðferðir en samt leið hann undir lok. Skólinn 

var frá árinu 1905 starfræktur á Hvítárbakka í Borgarfirði og er því gjarnan kenndur við 

þann stað og nefndur Hvítárbakkaskóli.
37

  

Sigurður Þórólfsson „fæddur árið 1869 að Holti á Barðaströnd. Hann var af fátæku fólki 

komin, en með dugnaði og ráðdeildarsemi tókst honum tvítugum að aldri að komast í 

Búnaðarskóla Torfa Bjarnasonar í Ólafsdal. Eftir það hóf hann kennaranám í Flensborg 
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haustið 1892. og lauk prófi þaðan vorið 1893.“
38

 Hann stundaði síðan ýmis störf aðallega 

kennslu og blaðamennsku. 

Árið 1901 fór hann til Danmerkur að hefja nám við Askov lýðháskóla, Sigurður sagði 

það hafa verið fyrir áeggjan Páls Briem amtmanns, hann sá til þess að Sigurður fengi styrk 

frá Búnaðarþingi til fararinnar, að kynna sér alþýðumenntun og landbúnað Dana. Sigurður 

segir í endurminningabók sinni að þeir Páll amtmaður, hafi um það talað „að ég svo komi 

heim og reyndi að koma á fót alþýðuskóla með lýðháskólasniði og hafa skólann í sveit.“
39

 

Sigurður lauk námi við Askov á einum vetri og kom heim sumarið 1902. Haustið 1902 

stofnaði hann kvöldskóla í Reykjavík með lýðháskólasniði, þetta var byrjunartilraun. 

Nemendur voru 22 og gekk skólastarfið vel, ýmsir mætir menn kenndu við skólann allir í 

sjálfboðavinnu og af hugsjón, Sigurður var eini fastráðni kennarinn. Hugmyndin var alltaf 

að hafa skólann í sveit, en það vantaði fjármagn og jarðnæði. 

Árið 1903 reyndi Sigurður að fá styrk frá Alþingi til að stofna lýðháskóla í Árnessýslu, 

tryggði hann sér jarðnæði til leigu eða kaups. Þetta gekk ekki eftir í staðinn átti hann að 

stjórna unglingaskóla í Búðardal, skyldi hann ráða náms fyrirkomulagi og ráða sér með 

kennara. Gegn vilja Sigurðar var skólinn fluttur í Hjarðarholt rétt hjá Búðardal. 

Alþýðuskólanum þarna stjórnaði Sigurður  til vors 1905. Sambúðin við Dalamenn gekk 

brösulega og fór Sigurður að huga að breytingum. Að eigin sögn fór hann nauðugur til 

Búðardals og enn nauðugri og kvíðafyllri til Hjarðarholts. 

Maí 1905 flutti Sigurður með konu sinni að Bakkakoti í Borgarfirði jörðina keypti hann 

til að stofna þar lýðháskóla. Hann breytti nafni jarðarinnar í sitt fyrra nafn Hvítárbakka. 

Þarna rak hann Grundtvigskan skóla með myndarbrag til ársins 1920, þá seldi hann skólann 

til hlutafélags er hugðist reka skólann með svipuðu sniði. Meðan Sigurður rak skólann sóttu 

hann ungmenni allsstaðar að af landinu, flestir úr Borgarfjarðar og mýrarsýslu.
40

 Almenn 

ánægja var með skólann „Skólin naut allan tímann styrks á fjárlögum, sem virðist hafa 

verið nokkuð ríflegur miðað við styrki sem þá runnu til unglingaskóla á landinu.“
41

 Þar til 

að hann fluttist árið 1931 að Reykholti í Borgarfirði. Þar þróaðist hann í átt að héraðsskóla 

eða gagnfræðaskóla, sem varð hluti af hinu almenna skólakerfi m.a með lokaprófum í 

flestum greinum. Ýmsar kröfur voru gerðar til nemenda sem sóttu um skólavist á 

Hvítárbakka, til dæmis átti nemandi að vera siðsamur og hafa óflekkað mannorð. Hann 
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mátti ekki hafa neinn sjúkdóm, átti að vera fermdur, læs og skrifandi og kunna minnst 4 

höfuðgreinar í heilum tölum og brotum. Kenna átti á hverjum virkum degi í 6 klukkustundir 

og hver stund átti að skiptast í um það bil 50 mínútur af kennslu og 10 mínútna hlé.
42

 

Talsverðar deilur stóðu um Hvítárbakkaskóla á tímum Sigurðar enda um að ræða 

umtalsvert róttæka nýbreytni í íslensku skólastarfi: 

Til dæmis hygg ég að skólar með öðru eins fyrirkomulagi, og sagt er að sé 

á lýðháskólanum á Hvítárbakka sé til ógagns.- Ekkert próf og þar af 

leiðandi enginn sönnun fyrir kunnáttu nemenda að afloknum skólatíma, 

og svo fyrirlestrakennsla óhafandi. Kennsla í fyrirlestrum góð fyrir 

fullþroskaða menn, en alveg óhafandi fyrir unglinga.
43

   

Í bók Magnúsar Sveinssonar frá árinu 1974, Hvítárbakkaskóli, segir m.a. um þetta atriði, 

að í Hvítárbakkaskóla fólust nýjungarnar einkum í því að kennsluaðferðir voru öðruvísi en 

tíðkast hafði áður. Skólaformið átti lítið eða ekkert skylt við kennsluform í Latínuskólanum 

gamla og hinna tveggja starfandi gagnfræðaskóla sem voru á þesum tíma hér á landi. Þar 

var námsefnið þulið upp úr kennslubókum og nemendur áttu að læra allt utanbókar. En í 

Hvítárbakkaskóla var námið í fyrirlestraformi, nemendur áttu að vera þátttakendur í eigin 

námi með kennaranum. Fólk átti greinilega erfitt með að átta sig á þessu nýja kennsluformi 

sem fólst fyrst og fremst í því að ekki voru próftökur. Margir foreldrar voru fullir efasemdar 

út í þetta fyrirkomulag fyrst til að byrja með. Samt varð þróunin sú að tekin voru smápróf í 

sumum greinum í kennslutímalok. Þetta voru þó fyrst til að byrja með aðallega í efri 

deildum skólans en þó voru sumir sem þreyttu lítil próf eftir einn vetur. Þegar nemendur 

höfðu lokið námi í efri deild skólans var þeim gefin kostur á námsvottorði sem var umsögn 

um nemandann sniðin að Grundtvigskri hugmyndafræði. Þar var metin iðni, námshæfileiki, 

hegðun og námsframfarir, út á þetta fékk svo nemandinn námsvottorð.
44

 

Almenn ánægja var meðal nemenda, um val á próftöku eða umsögn um námshæfni, 

þarna var kjarni lýðháskólanna í heiðri hafður eins og Grundtvig hafði á sínum tíma lagt 

upp með í sínum lýðháskólaeinkennum og hugmyndafræði. 
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4.3 Bændaskólarnir og Haukadalsskóli 

Ýmsir skólar hafa starfað á Íslandi á 20 öld sem báru sterkan svip lýðháskóla og studdust 

við kenningar Grundtvigs hvað varðar námsframboð og kennsluaðferðir. Það eru þó deildar 

meiningar um hvort þessir skólar teljist í raun lýðháskólar enda gerðu þeir yfirleitt engar 

kröfur til þess. Rétt er að benda á í þessu sambandi að hugtakið alþýðuskólar er notað sem 

samheiti á lýðháskólum og bændaskólum og er andheiti við hefðbundna bóknámsskóla eins 

og Lærðaskólann og að vissu leyti, gagnfræðaskólann í Flensborg og gagnfræðaskólann á 

Möðruvöllum í Hörgárdal. Í þessum kafla verður fjallað lítillega um nokkra þá helstu. 

Það yrði varla réttlætanlegt að skrifa um sögu lýðháskólanna á Íslandi en sneiða framhjá 

bændaskólunum eftir árið 1900, að ekki sé talað um íþróttaskóla Sigurðar Greipssonar í 

Haukadal. Sigurður fæddist árið 1897 í Haukadal í Biskupstungum. Vakti hann snemma 

athygli sem afbragðs íþróttamaður og mikill æskulýðsfrömuður. Hann varð glímukóngur 

Íslands árin 1922-1927 en síðasta árið stofnaði hann Íþróttaskólann í Haukadal sem hann 

starfrækti til vorsins 1970. Sigurður var fjölmenntaður á þeirra tíma mælikvarða hann hafði 

stundað nám í Flensborg, á Hólum og við lýðháskólann í Vos í Noregi.
45

 Allengi höfðu 

forystumenn Ungmennafélag Íslands (U.M.F.Í) haft áhuga á að stofna íþróttaskóla 

ungmennafélaga til að efla íþróttastörf á landsbyggðinni. Þetta ásamt fleiru varð hvati þess 

að haustið 1926 ákvað Sigurður, sem var framtakssamur ungur maður, að sigla til náms í 

leikfimiskóla Niels Buhls í Ollerup í Danmörku en sá skóli var með lýðháskólasniði.
46

 

Skólavistin í Ollerup hafði mikil og varanleg áhrif á Sigurð ákvað hann að hefjast handa um 

svipaða starfsemi þegar heim kæmi. Það var þó ekki auðvelt verk enda Sigurður fjárvana og 

töldu flestir þessa hugmynd fjárhagslegt glapræði. Þó var íþróttaskólinn í Haukadal reistur 

strax sumarið 1927 og jafnframt var þar reist sundlaug. Þann fyrsta nóvember sama ár tók 

skólinn til starfa og var skólahúsið þá næstum fullgert. Ein ástæða þess að þetta tókst var 

mikil og rausnarleg aðstoð hins kunna hafnfirska athafnamanns, Jóhannesar Reykdal, en út 

í þá sögu verður ekki farið nánar hér.
47

 Fyrsta námskeiðið hófst 1. nóvember 1927 og lauk 

15. febrúar, vornámskeið var síðan haldið frá 1. mars til 15. apríl árið 1928. Vorið 1928 var 

haldið mánaðar langt námskeið fyrir stúlkur í íþróttum, garðrækt og vefnaði. Þetta 

námskeið sóttu níu stúlkur.
48

 Skólinn var rekinn með lýðháskólasniði og auk íþróttanna 
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voru kennd ýmis bókleg fög eins og heilsufræði, íþróttasaga, reikningur, íslenska, danska, 

bókfærsla og síðar landafræði.
49

 

Aðsókn óx smám saman að skólanum og náði hámarki á síðari hluta fjórða áratugarins  

talið er að námspiltar hafi þegar mest var verið 42 en það var haustið 1939.
50

 Skólastarfi 

lauk svo endanlega í Haukadal vorið 1970 og voru til þess ýmsar ástæður. Sigurður var 

orðinn gamall, farinn að heilsu og aðsókn nemenda minnkaði smám saman með betri 

skólabyggingum í þéttbýli. Prófskólar komu víða og nemendur lögðu upp úr því að réttindi 

fylgdu skólanáminu. Enn ein tilgátan fyrir hnignun skólans er sú staðreynd að námspiltar 

urðu smám saman yngri. Ekki þó tápmiklir ungir menn sem voru komnir út í lífið og 

byrjaðir að harðna, en fyrir slíka menn var skólinn hugsaður í upphafi. Þorsteinn Einarsson, 

sem lengi var íþróttafulltrúi ríkisins telur að á síðari árum skólans hafi verið sendir þangað 

vandræðastrákar því að Sigurður Greipsson var álitinn góður uppalandi.
51

 Þarna lauk 

farsælu uppeldis- og skólastarfi sem staðið hafði í 43 ár. Alls urðu námspiltar við skólann í 

heildina talið 763.
52

 

Á níunda áratug 19. aldar voru stofnaðir fjórir búnaðarskólar hér á landi. Einn í hverjum 

landsfjórðungi. Námið sem tók tvö ár var rekstri skólanna erfiður. Námið var bæði bóklegt, 

verklegt og nemendum bar að taka þátt í bústörfum á skólabúinu. Þetta var í meginatriðum 

að norskri fyrirmynd. Í dönsku búnaðarskólunum fór starfsþjálfunin hins vegar yfirleitt 

fram á fyrirmyndarbúum en skólarnir sjálfir sáu fyrst og fremst um bóklegu kennsluna. Um 

aldamótin 1900 hófust talsverðar umræður um breytingar á búfræðimenntun á Íslandi. 

Rekstur búnaðarskólanna gekk erfiðlega og landsjóður hafði greinilega ekki tök á því að 

styrkja fjóra þeirra til starfs. Þeim fjölgaði sem vildu samhliða því, að fækka skólunum í tvo 

eða jafnvel einn, taka upp danska kerfið og bæta þar með menntunina og hag skólapilta. 

Þannig gætu þeir ráðið sig í vinnu á fyrirmyndarbúum í stað þess að vera matvinnungur á 

skólabúum. Einnig er greinilegt að hugmyndafræði Grundtvigs um lýðháskóla hefur spilað 

þarna inn í. 

Veruleg breyting verður árið 1902 þegar nýr skólastjóri tekur við á Hólum jafnframt 

voru gerðar afdrifaríkar breytingar á skólastarfinu að frumkvæði Páls Briem amtmanns, en 

skólinn hafði verið settur undir amtsráð Norðuramtsins árið 1899. Segja má að árið 1902 

hafi búnaðarskólanum á Hólum verið breytt í bændaskóla með lýðháskólasniði, vert er að 
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geta þess að Páll Briem amtmaður átti talsverðan þátt í stofnun tveggja lýðháskóla árið 

1902.
53

 Þessar breytingar skiptu sköpum fyrir Hólaskóla og margfaldaðist aðsóknin að 

honum.
54

  

Hólaskóli, ásamt skólanum á Hvanneyri, skólanum í Ólafsdal og Eiðaskóla, sem starfaði 

sem bændaskóli samkvæmt sérstakri reglugerð til ársins 1919, voru starfandi ríkisskólar. 

Þróunin varð sú að bændaskólarnir tóku aftur upp próf fyrst með samþykki nemenda en 

síðar samkvæmt nýjum reglugerðum og lögum. 

 

4.4 Lýðháskólinn í Skálholti 

Mikilvægasta tilraun til stofnunar og reksturs lýðháskóla á síðari áratugum var í Skálholti 

þar sem lýðháskóli var starfræktur frá árinu 1972 til ársins 1987. Hér verður gerð stutt grein 

fyrir sögu og starfsemi þessa skóla sem rekinn var af hinni íslensku þjóðkirkju.  

Árið 1955 var samþykkt þingsályktunartillaga um að skora á ríkisstjórnina að undirbúa 

löggjöf um stofnun eins eða fleiri æskulýðsskóla með lýðháskólasniði. En frumvarpið var 

aldrei lagt fram. Árið 1960 var samþykkt á kirkjuþingi „að skora á kirkjustjórn og 

fræðslumálstjórn að hlutast til um að komið verði hið fyrsta á fót kirkjulegum lýðskóla í 

Skálholti.“
55

 Árið 1962 áréttaði prestastefna þetta mál og kaus nefnd til að vinna að 

undirbúningi þess. Á þessum tíma var ekkert lýðháskólastarf á Íslandi en síðustu leyfar þess 

eru Íþróttaskóli Sigurðar Greiðpssonar í Haukadal. Þetta mál veltist fram og til baka og 

voru menn ekki sáttir um hlutverk og starfssvið skólans. Annars vegar dreymdi menn um 

kirkjulega endurreisn Skálholts með biskupsstóli og kirkjulegu menntasetri en hins vegar 

dreymdi aðra um lýðháskóla í norrænni fyrirmynd í anda Guðmundar Hjaltasonar og 

Sigurðar Þórólfssonar.
56

  

Í ályktun kirkjuráðs frá árinu 1963 er lagt til að komið verði á menntaskóla í Skálholti, 

prestaskóla, sumarbúðum fyrir börn og aðstöðu fyrir aldraða. Í ályktuninni er lagt til:  

að komið verði upp lýðháskóla, er starfi í anda hinnar norrænu 

lýðháskólahreyfingar, jafnframt því að hann þjálfi starfslið handa 

kirkjunni (safnaðarmenn ýmiss konar og þá einkum leiðbeinendur fyrir 

æskulýðinn). Í sambandi við skólann fari fram námskeiðs starfsemi og 

mót, sem haldin kunna að verða fyrir innlenda og útlenda þátttakendur.
 57
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Þetta fjölþætta hlutverk, sem Skálholt og skólinn átti að gegna, endurspeglaði 

skoðanamun um hvert raunverulegt hlutverk skólans átti að vera. Ályktunin var því 

einhverskonar málamiðlun. Mikil tímamót urðu þegar Skálholtsskólafélagið var stofnað 

sumarið 1969 en formaður þess frá upphafi til ársins 1983 var Þórarinn Þórarinsson 

fyrrverandi skólastjóri á Eiðum. Árið 1959 til ársins 1961 fór hann til Danmerkur að kanna 

starfssemi, útbreiðslu og áhrif lýðháskólanna í þeim tilgangi að reyna að svara 

spurningunni: Á lýðháskóli erindi til Íslands? Í þessari ferð sannfærðist Þórarinn um að svo 

væri, samanber rit hans frá árinu 1968 um þetta efni, en hann varð ötull baráttumaður fyrir 

framgangi skólans. Fyrsti rektor Skálholtsskóla var séra Heimir Steinsson en hann gengdi 

því starfi frá árinu 1972 til ársins 1982. Skólinn var settur í fyrsta sinn þann 15. október 

1972 en þó ekki opinberlega. Kynning á skólanum gekk allvel og komust færri að en vildu. 

Tuttugu og fjórir nemendur voru í skólanum þennan fyrsta vetur.
58

 Skálholtsskóli var 

vígður og stofnsettur þann 6. október 1974.
59

 Lög um skólann voru sett árið 1977, „þar er 

áréttað að skólinn starfi á grundvelli kristinnar kirkju. Biskup er lagalega sjálfkrafa 

formaður skólanefndar, kirkjuráð íslenskrar þjóðkirkju fer með forræði skólans gagnvart 

Menntamálaráðuneyti. Skipulag og umsýsla var í höndum yfirstjórnar kirkjunnar.“
60

 

Jafnframt þessu taka lögin af öll tvímæli um það að Skálholtsskóli starfi í anda norrænna 

lýðháskóla. Í fjórðu grein laganna segir meðal annars „Skipulag alls náms og starfs í 

skólanum er með frjálsu sniði að hættti norrænna lýðháskóla.“
61

 

Það er ljóst meðal annars af fyrrnefndri ályktun kirkjuráðs frá árinu 1963, að nokkuð var 

tekist á um hlutverk Skálholtsskóla sem miðstöðvar kristni annars vegar og lýðháskóla hins 

vegar samanber áður nefnd lög frá árinu 1974. Greinilegt var að samstarf á milli 

kristnimiðstöðvar og lýðháskóla var mögulegt en einnig var hætta á árekstrum þeirra á 

milli. Að þessu leyti var augljóst að allir aðilar höfðu nokkuð til síns máls þegar umræður 

áttu sér stað um málefnið.
62

 

Í byrjun níunda áratugsins varð breyting því „árið 1980 var ákveðið að koma á fót 

leiðtoganámstefnum sem stóðu frá föstudegi til sunnudags. Lýðháskóli starfaði svo áfram 

með venjubundnum hætti, en að hluta til tóku lýðháskólanemar virkan þátt í 

leiðtoganáminu.“
63

 Virðist vera hægt að draga þá ályktun að þarna hefjist hnignun 
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lýðháskóla formsins en að vægi kristnimiðstöðvarinnar vaxi ásmegin. Árið 1987 hætti 

Skálholtsskóli starfsemi sem lýðháskóli. Árið 1993 voru sett lög í framhaldi af endurskoðun 

samkomulags um rekstur Skálholtsskóla frá 1. desember 1992. Þar með var skólinn settur 

undir stjórn og ábyrgð kirkjuráðs fyrir hönd þjóðkirkju Íslands. Samkvæmt þessum lögum 

er markmið skólans, „að efla tengsl kirkju og þjóðlífs og stuðla að sem víðtækustum 

áhrifum kristinnar trúar og menningu í íslensku þjóðlífi. Skólinn á að leitast við að efla 

þjóðkirkjuna, m.a. með fræðslu starfsmanna hennar.“
64

 Samkvæmt 3 grein sömu laga skal 

skólinn starfa á Guðfræðisviði, Kirkjutónlistarsviði og Fræðslusviði. Þó 1. grein laganna 

segi að skólinn skuli starfa á grunni norrænnar lýðháskólahefðar er ljóst að með þessum 

lögum lýkur endanlega hlutverki Skálholtsskóla sem lýðháskóla. 

 

4.5 Oddur Albertsson og lýðháskóla tilraunir hans 

Síðasta tilraun til stofnunar lýðháskóla á Íslandi var tilraun Odds Albertssonar til að stofna 

lýðháskóla í Reykjavík árið 1996. Verður hér lítillega fjallað um þá tilraun.  

Oddur Albertsson er nú forstöðumaður dansks æskulýðsháskóla (d. ungdomshöjskole) í 

Andebölle í Danmörku. Ef til vill er hann einn af mestu núlifandi hugsjónamönnum um 

starfrækslu lýðháskóla á Íslandi. Hann fæddist í Reykjavík árið 1957, lærði tómstundafræði 

við sænskan háskóla að loknu stúdentsprófi. Um skeið starfaði hann við æskulýðsstarf 

þjóðkirkjunnar, við Skálholtsskóla og hjá Unglingaheimili ríkisins. Síðar nam hann leikhús 

og kvikmyndafræði í Lundi og kennarafræði í Lindhöpung.
65

 Meðal starfa Odds við 

Skálholtsskóla var að vera æskulýðsfulltrúi og „stjórnandi leiðtoganámskeiðisins. Megin 

þungi kennslunnar hvíldi á hans herðum.“
66

 

Hann varð skólastjóri framhaldsskólans í Reykholti haustið 1992 og boðaði strax 

nýbreytni í starfi skólans og aukna áherslu á listnám hvers konar. Hann segir í viðtali í 

Morgunblaðinu að skólinn bjóði upp á tveggja ára nám sem byggist á ákveðnum kjarna en í 

framtíðinni sé fyrirhugað að hanna nýjar brautir í kringum menningu og listir, „boðnar 

verða ýmsar valgreinar, eins og  kvikmynda og leiklistarfræði, fjölmiðlafræði, bókmenntir 

og listasaga.“
67

 Eftir þriggja ára skólastjórn í Reykholti segir Oddur í viðtali við 
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Morgunblaðið að hann hafi á sínum tíma verið ráðin sem „óhefðbundin skólastjóri. 

Skólanefndin hafi viljað reyna eitthvað nýtt til að rífa skólann upp.“
68

  

Rót lýðháskólahreyfingarinnar, sem hefur verið að þróast undanfarin 150 ár, er 

mannskilningur. Þar er tekið mið af einstaklingnum og hann viðurkenndur sem sjálfstæð, 

ábyrg manneskja og ábyrgur fyrir lífi sínu. Einstaklingurinn er skapandi mannvera með 

tilfinningar og þörf fyrir félagslegt samneyti, ásamt því að þurfa frelsi til að njóta virðingar 

og réttlætis sem allir eiga að hafa jafnan rétt á jafnvel þó að þeir falli ekki inn í almenn 

viðmið samfélagsins. Með þessa rót að leiðarljósi bjó Grundtvig til námsvettvang fyrir 

alþýðuna og bændur þar sem þau verkefni, sem daglegt líf krefst að fólk hafi kunnáttu til og 

skilning á, voru kennd. Um leið og nemendur lærðu á skóla lífsins var þeim kennd 

mannkynssaga og heimspeki. Hugmyndafræðin sem Grundtvig hannaði var hugsuð fyrir 

fólk sem sjálfstæða einstaklinga, nemendur sjálfir fluttu efnið og mótuðu skólann og 

kennsluna í heild. Miðað við þetta átti, gildismatið sem nemendur fengu, ekki að koma að 

ofan, heldur áttu þeir sjálfir að meta gildi sitt í félagslegu samneyti við aðra. Samkvæmt 

Oddi voru frelsi, ábyrgð og það að vera virtur sem einstaklingur hugtök sem voru mjög 

sterk í Reykholti. Þar væri nemendunum bent á að örlög mannsins væru ekki ráðin heldur 

bæri hver og einn einstaklingur ábyrgð á sínu námi sjálfur. Tilvistarheimspeki og 

humanismi var í bland við sköpunarþörf mannsins og það lagt til grundvallar í Reykholti.
69

  

Oddur segir einnig í þessu sama viðtali að það sé hlutverk skólans að „vekja krakkana til 

meðvitundar um að þau séu skapandi örlagavaldar í eigin lífi.“
70

 Meðan Oddur stýrði 

Reykholtsskóla var hann hluti af hinu opinbera framhaldsskólakerfi landsins, en hann hafði 

sérstöðu í valgreinum sínum og skólastefnu. Oddur notaði Grundtvigska hugmyndafræði 

við rekstur skólans þrátt fyrir að nemendur í Reykholtsskóla voru að jafnaði yngri en í 

hinum sígildu Grundtvigsku skólum og því má ef til vill segja að tilraun Odds hafi í 

rauninni tengst því sem Danir kalla ungdomshöjskole. Það er skemmtileg tilviljun að þessi 

merkilega tilraun hafi verið gerð í Reykholti en þangað hafði Hvítárbakkaskóli einmitt 

verið fluttur áður en hann breyttist í héraðsskóla. Árið 1995 þegar sýnt var að Oddur yrði 

ekki öllu lengur í Reykholti komu upp alvarlegar umræður um að flytja þennan opna 

framhaldsskóla sem hann hafði mótað vestur á firði, í Reykjanesskóla eða að Núpi í 

Dýrafirði, af þessu varð þó ekki. 
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Árið 1996 stofnaði Oddur Lýðháskólann í Reykjavík og frá upphafi voru starfskilyrði 

skólans slæm. Hann hafði aldrei fast eða fullnægjandi húsnæði og fjárframlög opinberra 

aðila voru alla tíð af skornum skammti. Helstu styrktaraðilar voru Rauði krossinn, Norræna 

húsið og Námsflokkar Reykjavíkur. Haustið 1997 kom fram breytingartillaga tengd 

afgreiðslu fjárlaga fyrir 1998 um að lýðháskólinn við Hverfisgötu yrði styrktur um 5 

milljónir sú tillaga var kolfelld. Skólinn lauk starfsemi árið 2000 og hafði þá verið til húsa á 

fjórum stöðum sem allir mundu teljast ófullnægjandi til skólahalds. Kennarar við skólann 

voru yfirleitt þrír auk Odds. Meðal þeirra var Guðrún Halldórsdóttir þáverandi 

forstöðumaður Námsflokka Reykjavíkur. Um hana mætti skrifa langt mál því hún var 

tvímælalaust einn af merkustu boðberum íslenskrar alþýðumenntunar á síðari tímum og 

eiginlega var hún sannur boðberi lýðháskóla hreyfingarinnar. Fjöldi nemenda var yfirleitt á 

milli 20 og 30 á hverri önn og komu þeir úr ýmsum áttum. Þarna var ungt fólk sem hafði 

ekki fallið að skólakerfinu, fólk sem var að leita að stöðu sinni í lífinu og unglingar sem 

áttu við félagslega erfiðleika að stríða. Eftir að skólinn hætti flutti Oddur til Danmerkur og 

gerðist þar lýðháskólakennari uns hann tók við starfi forstöðumanns í Andebölle 

Ungdomshöjskole árið 2005. 
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5 Menntasmiðja kvenna 
Ein stofnun er nú starfandi og vinnur, að minnsta kosti að nokkru leyti, í anda 

lýðháskólanna og Grundtvigs. Það er Menntasmiðja kvenna sem stofnuð var á Akureyri 

árið 1994. Markmið Menntasmiðju kvenna hefur frá upphafi verið að stofna skóla sem 

gefur konum án atvinnu nýjan grunn til að byggja á í lífi og starfi.  

Fyrirmynd Menntasmiðjunnar eru dönsku dagháskólarnir en þeir byggja í megindráttum 

á hugmyndafræði lýðháskólanna. Árið 1979 var alvarlegt atvinnuleysi í Danmörku en það 

ár var Dagháskóli fyrir atvinnulausa stofnaður í Silkeborg á Jótlandi. Eins var atvinnuleysi 

á meðal kvenna á Akureyri mjög mikið það ár sem Menntasmiðjan var stofnuð. 

Námið hefur frá upphafi verið þríþætt og skiptist í sjálfstyrkingu, skapandi þætti og 

hagnýtar greinar. Í skólastarfinu öllu er mikið lagt upp úr lýðræði og ábyrgð. Helsti 

hugmyndafræðingurinn og hvatamaður að stofnun Menntasmiðju kvenna á Akureyri var 

Valgerður H. Bjarnadóttir þáverandi jafnréttis og fræðslufulltrúi Akureyrarbæjar.
71

 

Menntasmiðja kvenna var í upphafi rekin af Akureyrarbæ með fjárstyrk frá 

Menntamálráðuneytinu en haustið 2008 tók Starfsendurhæfing Norðurlands við 

rekstrinum.
72

 

Þó hér sé getið þessa merka framhalds er rétt að taka það fram að hér er alls ekki um 

raunverulegan lýðháskóla að ræða þó hugmyndafræðin sé að verulegu leyti sótt í þá áttina. 

Það eru engir lýðháskólar starfandi á Íslandi í dag og er það vissulega miður. 

Þess má geta að ég hafði samband við nokkra fyrrverandi nemendur lýðháskólans í 

Skálholti til að heyra hvaða áhrif skólavistin hefði haft á þá, hér var þó alls ekki um neina 

könnun að ræða, heldur vildi ég reyna að gera mér sem besta grein fyrir þörfinni á slíkum 

skóla. Skemmst er frá því að segja að allir nemendurnir, sem voru á aldrinum 17-22 ára og 

komu úr ýmsum áttum, létu mjög vel af skólavistinni og töldu sig hafa öðlast meiri dýpt og 

þroska á vitund sinni í skólavistinni. Segja má að svör þeirra endurspeglist í góðu uppeldi, 

góðum kennurum, góðu og vel skipulögðu umhverfi þar sem kennd var ábyrg hugsun 

gagnvart framtíðinni og samfélaginu og nemendur voru hvattir til að hafa ávallt eitthvað 

fyrir stafni. Allir þessir einstaklingar, sem sjálfir eiga börn og unglinga, voru sammála um 

mikilvægi þess að byggð yrði upp lýðháskólahreyfing hér á Íslandi og sögðust myndu gefa 

sig fram til þátttöku í því ef svo yrði. 
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6 Nútíminn 
Eftir að hafa kannað lítillega sögu lýðháskóla á Íslandi er ekki úr vegi að reyna að meta 

hver staðan er í dag og hvað framtíðin gæti ef til vill borið í skauti sínu. 

Síðan Lýðháskólinn í Reykjavík leið undir lok er enginn skóli starfandi á Íslandi í anda 

lýðháskólahreyfingarinnar. Það er þó óumdeild þörf fyrir Lýðháskóla í Reykjavík, samt 

lognaðist hann út af vegna fjárhags og húsnæðiserfiðleika. Líka að því er virðist vegna 

skilningsleysis yfirvalda á hlutverki skólans. U.M.F.Í. er til dæmis með hugmyndir um 

stofnun lýðháskóla á Íslandi. Eins og kemur fram í viðtali við veftímaritið Pressuna en þar 

segir formaður U.M.F.Í. Helga Guðrún Guðjónsdóttir félagið vera áhugasamt um 

framkvæmd slíkrar hugmyndar ef fleiri aðilar komi að borðinu. Helga Guðrún segir að 

U.M.F.Í hafi rætt möguleikann á stofnun lýðháskóla á Skógum undir Eyjafjöllum og verið í 

sambandi við Rangárþing-Eystra vegna þess. 

Greinilegt er að áhugi U.M.F.Í er ekki orðin tóm né heldur nýr. Ljóst er að U.M.F.Í hefur 

ekki nú fremur en áður fjárhagslegt bolmagn til að standa eitt að slíkum skóla. Á þingi 

U.M.F.Í árið 1921 var stofnaður íþróttasjóður til að safna samskotafé og koma á fót 

íþróttaskóla ungmennafélaga. Á næstu árum söfnuðust rúmlega 1000 krónur í sjóðinn en 

samt var draumurinn um íþróttaskólann fjarri því að rætast. Skólinn var hugsaður í anda 

norrænna lýðháskóla með áherslu á íþróttir. Þegar Sigurður Greipsson stofnaði 

íþróttaskólann sinn í Haukadal kunni ungmennahreyfingin vel að meta það framtak, „á 

þingi U.M.F.Í 1933 var samþykkt að afhenda Sigurði íþróttasjóðinn í viðurkenningarskyni. 

Þingið samþykkti jafnframt að bjóðast til þess að ungmennafélagið greiddi skólagjald í 

Haukadalsskóla fyrir fimm nemendur árlega.“
73

 Þetta lýsir betur en mörg orð áhuga 

U.M.F.Í á rekstri lýðháskóla á Íslandi. Fleiri tillögur komu fram um stofnun slíks skóla en á 

fundi sem haldin var haustið 2009 undir yfirskriftinni „Stefnumót ungs fólks við 

stjórnmálamenn“ var meðal annars rætt um hvernig aðstoða mætti ungt fólk til að fóta sig 

við þær aðstæður sem skapast höfðu á Íslandi. Á fundinum lýstu mennta- og 

menningarmálaráðherra og félagsmálaráðherra því yfir að ráðuneyti þeirra væru í samstarfi 

um það hvernig koma ætti til nóts við ungt fólk. Voru þau sammála um að lýðháskóli þyrfti 

að vera í boði fyrir ungt fólk sem hefði hætt námi í því framhaldsskólakerfi sem við búum 

við í dag og einnig sem hugsanleg leið áfram fyrir atvinnulaust ungt fólk. Þrátt fyrir 

skýlausu yfirlýsingu ráðherranna bólar enn ekki á neinni hreyfingu í átt að stofnun 

lýðháskóla. 
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7 Lokaorð 
Þróun lýðháskólanna fram á þennan dag hefur orðið önnur hér á Íslandi en á hinum 

Norðurlöndunum. Þar dafnaði hreyfingin strax frá upphafi og virðist sigla góðan byr enn í 

dag. Hér lognaðist hver tilraunin á fætur annarri út af. Þó sumar þeirra lifðu um nokkurn 

tíma og hefðu sín áhrif sigldu þær gegn mótbyr og yfirleitt stóðu þær og féllu með einum 

manni. Ekki verður séð að hugmyndafræðin bak við íslensku tilraunirnar hafi á neinn hátt 

verið frábrugðnar hinnum norrænu, lýðháskólarnir á Norðurlöndum eru á engan hátt 

einsleitar stofnanir. Skólarnir hafa ýmis sérkenni sem greina þá hvor frá öðrum en 

sameinast þó um megineinkenni hinnar Grundtvigsku hugmyndafræði og eru stoltir af því. 

Forvígismenn íslensku skólanna voru allir einlægir aðdáendur Grundtvigs og skólakenninga 

hans. Þeir fylgdu hugmyndum hans að svo miklu leyti sem aðstæður leyfðu hverju sinni og 

á hverjum stað. 

Seint á 19. öld, þegar hreyfingin er að ryðja sér til rúms á Norðurlöndum og fyrsti anginn 

að berstast hingað, er fátækt mikil og algeng á öllum Norðurlöndunum en sárust og 

almennust virðist hún þó hafa verið hér á Íslandi sem þá mun hafa verið eitt fátækasta land 

Evrópu. Það skýrir að einhverju leyti trega aðsókn að lýðháskóla Guðmundar Hjaltasonar 

að nýstofnaði gagnfræðaskólinn á Möðruvöllum, sem stóð í næsta nágrenni við skóla 

Guðmundar, var hálftómur. Hugmyndafræði Möðruvallaskóla var þannig uppsett að hann 

höfðaði til hinna betur megandi, átti að búa menn undir frekara nám og störf á vegum 

ríkisins. Svo mikil var vesöldin að hún lamaði jafnvel hinar hærri stéttir þjóðfélagsins. Lítið 

hafði ástandið batnað þegar þeir Sigurður Þórólfsson og Sigurður Greipsson hófu sitt 

skólastarf, en þó svolítið. Trú manna á framtíðina og íslenskt samfélag  var orðin bjartari  

og öll afstaða manna djarfari enda entust skólar þeirra betur en skóli Guðmundar. Þegar 

Skálholtsskóli tekur síðan til starfa er ekki hægt að kenna fátækt  á Íslandi um eitt eða neitt, 

það verður að leita annarra ástæðna . 

Hvað varðar þátt menntunarinnar þá má færa rök fyrir því að alþýðumenntun hafi hér 

áður fyrr á öldum verið betri en víða annars staðar og þar eiga kvöldvökurnar drjúgan þátt. 

Það er þó fullmikið sagt eins og og stundum hefur verið gert að hér hafi alþýðumenntun 

verið á svo háu stigi að engin þörf hafi verið fyrir lýðháskóla að fyrirmynd Grundtvigs. 

Auðveldara er að færa rök fyrir því að sæmileg alþýðumenntun hefði átt að efla áhugann á 

að bæta við hana. Erfitt er að finna eina ástæðu fyrir þessum mun á Íslandi og hinum 

Norðurlöndunum heldur kemur frekar margt til. Að lokum er vert að hafa í huga að í 

félagslegum efnum hefur þróunin á Íslandi um margt verið ólík því sem tíðkast á 

Norðurlöndunum en menntun er og verður alþýðu félagslegt málefni. 
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