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Útdráttur 

Markmið þessa verkefnis var að varpa ljósi á aðdraganda og áhrif fyrstu laga um 

fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla sem sett voru í apríl 1963. Reynt var að sýna 

fram á hvað og hverjir höfðu þar mest áhrif á, en einnig hvernig stuðningi ríkisins við 

tónlistarskóla landsins var háttað áður en til þessarar lagasetningar kom. Farið var út í 

viðamikla heimildaöflun vegna þessa verkefnis þar sem unnið var eftir eigindlegri 

aðferðafræði byggðri á grundaðri kenningu. Einnig voru tekin átta viðtöl vegna 

þessarar rannsóknar.  

Niðurstöður eru settar fram sem frásögn þar sem atburðir eru raktir að mestu í réttri 

tímaröð. Fyrst er farið yfir stofnun tónlistarfélaga og tónlistarskóla á Íslandi en síðan 

rakin röð helstu atburða sem rannsakandi telur að hafi varðað leiðina að lagasetningu 

um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla. Þá er einnig farið yfir helstu áhrif 

laganna og þær breytingar sem á þeim hafa orðið á 50 ára tímabili.  

Niðurstöður benda til þess að nokkrir samverkandi þættir hafi leitt til þess að sett voru 

lög um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla. Ber þar fyrst að nefna þá hefð sem 

skapast hafði fyrir fjárveitingum til tónlistarskóla áður en lög voru sett. Þegar 

tónlistarskólum fór fjölgandi bar nauðsyn til þess að setja reglur um þessa ríkisstyrki 

og skilyrði fyrir þeim. Páll Ísólfsson og Árni Kristjánsson voru einnig áberandi í 

baráttu sinni við að styrkja stöðu Tónlistarskólans í Reykjavík á 6. áratugnum, en það 

litar einnig aðdraganda lagasetningarinnar.  

Ragnar Jónsson í Smára, sem var formaður Tónlistarfélags Reykjavíkur, virðist einnig 

hafa haft mikil áhrif, oft á bak við tjöldin, sem milligöngumaður forystumanna 

Tónlistarskólans og stjórnmálamanna. Síðast en ekki síst benda niðurstöður til þess að 

Gylfi Þ. Gíslason, menntamálaráðherra, hafi haft mikil áhrif á það að lög voru sett um 

fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla og hafi verið sá drifkraftur sem þurfti til þess 

að fylgja málinu til enda. Áhrif laganna urðu til þess að styrkja stöðu tónlistarskóla 

um landið. Þeim fjölgaði mjög í kjölfarið og hafa stuðlað að blómlegu tónlistarlífi 

landsins.  
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Abstract 

The objective of this thesis is to shed light on the period leading up to the first 

legislation to provide financial support for Icelandic music schools, passed in April 

1963, and to look at the effects of that legislation. It seeks to identify what and who 

had the greatest influence and also how state support for the nation’s music schools 

was provided before the legislation was introduced.  

This thesis is based on a wide range of sources as it follows the principles of 

qualitative methodology based on grounded theory. Information from eight interviews 

is included in the research. The results are presented as a narrative which traces events 

for the most part in chronological order.  

The first part covers the establishment of music societies and music schools in Iceland 

followed by an examination of the events leading up to the introduction of legislation 

concerning financial support for the music schools. The conclusions suggest that 

several connected factors led to the introduction of the legislation. Firstly, there were 

the customary financial awards given to music schools before the new laws were 

passed. As the number of music schools increased, regulations were introduced 

covering government grants. Páll Ísólfsson and Árni Kristjánsson were prominent in 

the campaign of the Reykjavik Music School to strengthen its position in the 1950s, 

which also had an effect during the run up to the introduction of the legislation.  

Ragnar Jónsson í Smára, chairman of the Reykjavik Music Society, also had 

considerable influence on events, often behind the scenes, acting as a middleman 

between representatives of the Reykjavik Music School and politicians. Last but by no 

means least, the conclusions show that Gylfi Þ. Gíslason, Minister of Education, did a 

great deal to ensure that legislation providing for music schools was enacted. The 

effects of the legislation improved financial stability for the nation’s music schools. 

They increased considerably in number after the legislation came into force and have 

contributed much to Iceland’s flourishing musical heritage.   
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Formáli 

Allir viðmælendur í þessari rannsókn fá innilegar þakkir fyrir þeirra mikilvæga 

framlag sem og allir þeir sem ábendingar veittu um það hvar væri vænlegt að leita 

heimilda fyrir þetta verkefni. Kærar þakkir fær leiðbeinandi þessa verkefnis, Bjarki 

Sveinbjörnsson. Yfirgripsmikil þekking hans á tónlistarsögu Íslendinga, innsýn hans 

og góð ráð voru ómetanleg. Bestu þakkir fær einnig Sigrún Lilja Einarsdóttir, aðjúnkt 

við Háskólann á Bifröst, fyrir skýra og greinargóða kennslu sem hjálpaði rannsakanda 

mikið við að leggja línurnar í þessu verkefni. Síðast en ekki síst vill rannsakandi færa 

sinni yndislegu fjölskyldu innilegar þakkir fyrir sýnda þolinmæði og stuðning við að 

uppfylla draum hans um að fara í þetta nám. 
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1 Inngangur 

1.1 Lýsing á verkefni 

Í upphafi árs 1963 lagði Gylfi Þ. Gíslason, þáverandi menntamálaráðherra, fram á 

Alþingi frumvarp til laga um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla. Frumvarpið 

fól í sér tillögu um það að ríkið tæki að sér allt að einn þriðja hluta af kostnaði við 

rekstur tónlistarskóla, einn þriðji hluti átti að koma frá sveitarfélögum og að síðustu 

átti einn þriðji að vera kostaður með skólagjöldum. Gylfi fylgdi lagafrumvarpinu eftir 

í gegnum þingið og var það samþykkt í apríl 1963 og markaði þá tímamót í 

tónlistarsögu Íslendinga. Hugmynd rannsakanda er að kanna nánar aðdraganda þess 

að þessi lög voru sett, hvað og hverjir áttu mestan þátt í því ferli og að lokum þær 

breytingar helstar sem orðið hafa á lögunum síðan.  

1.2 Rannsóknarspurningar og rannsóknarmarkmið  

 Hver var aðdragandi þess að sett voru lög um fjárhagslegan stuðning 

við tónlistarskóla árið 1963?  

 Hvað og hverjir höfðu mest áhrif þar á? 

 Hverjar hafa verið helstu breytingar á lögunum síðan? 

Markmið þessarar rannsóknar var að varpa ljósi á mikilvægan þátt í tónlistarsögu 

Íslendinga sem virðist lítið hafa verið sinnt fram að þessu. Aðaláhersla var lögð á það 

að kanna ástæður og aðdraganda þess að lagafrumvarpið var lagt fram. Í því skyni var 

einnig nauðsynlegt að fara stuttlega yfir stofnun tónlistarfélaga og tónlistarskóla í 

landinu, ekki síst til þess að skoða þróun fjárveitinga ríkisins til þeirra. Síðan er nánar 

farið yfir 10 ára tímabil, frá árinu 1953 til ársins 1963. Umræður á Alþingi og 

afgreiðsla frumvarpsins fær þar mikið vægi. Einnig sú umræða sem fram fór í 

fjölmiðlum á þessum tíma, enda hjálpar hún til við að gefa sem gleggsta mynd af 

málinu. Í framhaldi af þessu er farið yfir þær helstu breytingar sem gerðar hafa verið á 

þessum lögum á 50 ára tímabili, 1963-2013. 
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1.3 Kynning á aðferðafræði rannsóknar 

Þar sem lítið hefur verið fjallað um viðfangsefni þessarar ritgerðar áður, þótti sýnt að 

best hentaði að beita eigindlegum aðferðum sem byggðu á grundaðri kenningu. Opnar 

eða hálfopnar spurningar voru notaðar í rannsóknarviðtölum og þátttakendur 

rannsóknar valdir með það í huga að sem flest sjónarhorn kæmu fram. Áður en viðtöl 

voru tekin var farið nákvæmlega yfir öll gögn um málið sem hægt var að finna í 

dagblöðum, bókum, viðtölum, Alþingistíðindum og víðar. Með því að afla gagna eins 

víða og frekast var unnt fékkst betri yfirsýn yfir verkefnið og hverju þurfti að leita 

svara við í rannsóknarviðtölum. Að lokum voru viðtöl þemagreind og heimildir 

flokkaðar og athugað hvernig niðurstöður úr þeirri greiningu féllu að fyrri 

skilgreiningum.  

1.4 Kynning á fræðilegum bakgrunni 

Í fræðikafla þessarar ritgerðar er farið yfir þau helstu hugtök og skilgreiningar sem 

notuð eru í ritgerðinni. Þar sem þessi ritgerð fjallar um aðdraganda lagasetningar þótti 

rannsakanda rétt að fjalla lítillega um tilgang lagasetninga almennt og tónlistarlöggjöf 

í nágrannalöndum okkar. Þá verður farið yfir það helsta sem áður hefur verið ritað um 

viðfangsefni þessarar ritgerðar. Rannsakanda er þó ekki kunnugt um að aðrar 

rannsóknir hafi verið unnar hér á landi sem líkjast þessu verkefni. Nýmæli og 

vísindalegt framlag ætti því að vera þó nokkurt og getur vonandi nýst öðrum sem 

hyggja á frekari rannsóknir á þessu sviði. 

1.5 Rökstuðningur fyrir vali á viðfangsefni og tilgangur þess 

Þegar rannsakandi hóf að velta fyrir sér hugsanlegu ritgerðarefni kom sú hugmynd 

fljótlega upp að skoða þátt Gylfa Þ. Gíslasonar í lagasetningu um tónlistarskóla árið 

1963. Forvitnilegt er að velta fyrir sér áhrifum einstaklinga og frumkvöðla á ýmsum 

sviðum og hvort að það geti stundum ráðist af tilviljunum, eins og áhugasviði hvers 

og eins, hvaða stefna er tekin. Þannig var það fyrst sú staðreynd að Gylfi sjálfur var 

liðtækur tónlistarmaður og tónskáld sem vakti áhuga rannsakanda og spurningar um 

hvort það gæti hafa haft áhrif á þá áherslu sem hann lagði á þetta mál. Eða var hann ef 

til vill að fylgja fordæmi nágranna okkar til dæmis í Danmörku þar sem stofnað var 

menningarmálaráðuneyti árið 1961 og í kjölfarið sett ýmis lög um menningartengd 
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mál? Í fyrstu var rannsakandi viss um að geta fundið margar ritgerðir um þetta efni en 

svo reyndist ekki vera. Hér virtist því vera tækifæri til þess, ekki síst í ljósi þess að 

vorið 2013 yrðu liðin 50 ár frá þessari fyrstu lagasetningu um tónlistarskóla á Íslandi, 

að staldra við og rannsaka betur hvaða þýðingu þessi lagasetning hefur haft fyrir 

tónlistarlíf Íslendinga. Fljótlega varð þó ljóst að rannsóknin yrði miklu viðameiri en 

svo að beinast fyrst og fremst að Gylfa Þ. Gíslasyni. Margir aðrir áttu stóran hlut að 

máli og telur rannsakandi að í raun megi rekja aðdraganda þess allt til stofnunar 

Tónlistarskólans í Reykjavík árið 1930. 

Sem hornleikari og tónlistarkennari hefur rannsakandi mikinn áhuga á öflugu starfi 

tónlistarskóla í landinu og hvaða vörður hafa markað þá leið sem uppbygging þeirra 

hefur farið. Þýðing lagasetningarinnar árið 1963 þykir óumdeild. Sá breiði grunnur 

sem skapaðist smám saman við mikla fjölgun tónlistarskóla hefur, auk þess að efla 

blómlega tónlistarmenningu um allt land, jafnt í hljóðfæraleik sem og söng, verið sú 

undirstaða sem þurfti til þess að skila nógu mörgum atvinnuhljóðfæraleikurum til að 

skipa flest sæti í Sinfóníuhljómsveit Íslands. Þar kemur tenging rannsakanda sem 

hljóðfæraleikara við sögu þar sem hann hefur leikið mikið með 

Sinfóníuhljómsveitinni á síðustu árum.  

1.6 Uppbygging ritgerðar 

Í kafla 2 er farið yfir fræðilegan bakgrunn þessarar ritgerðar. Í kafla 2.1 er farið yfir 

helstu hugtök og skilgreiningar en í kafla 2.2 er farið yfir tilgang löggjafar og 

lagasetningar um tónlistarskóla í nágrannalöndum okkar. Í kafla 2.3 er farið yfir fyrri 

umfjöllun og skrif um viðfangsefni þessa verkefnis.  

Í kafla 3 er rætt um aðferðafræði þessarar rannsóknar. Kafli 3.1 fjallar um hönnun 

rannsóknar en kafli 3.2. um það hvaða aðferðum er beitt í þessari rannsókn og hverjir 

eru helstu kostir þeirra og gallar. Í kafla 3.3 er farið yfir öflun gagna og hvernig þeirra 

var aflað. Kafli 3.4 fjallar um þátttakendur rannsóknarinnar, hverjir þeir eru og 

hvernig þeir voru valdir. Í kafla 3.5 er farið í stuttu máli yfir það hvernig gögn voru 

greind, en í kafla 3.6 er reynt að ráða í réttmæti þessarar rannsóknar og áreiðanleika 

hennar. Kafli 3.7 er um stöðu rannsakanda innan rannsóknarinnar og þau siðferðilegu 

álitamál sem upp geta komið við vinnslu rannsóknar sem þessarar.  
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Í kafla 4 er farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Í kafla 4.1 er farið yfir 

stofnun þeirra tónlistarskóla og tónlistarfélaga sem að þeim stóðu, sem greint var frá í 

greinargerð með lagafrumvarpi árið 1963 um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla 

(þingskjal 413, 1962-1963). Einnig er gerð samantekt á því hvenær tónlistarskólarnir 

voru teknir inn á fjárlög ríkisins og rætt um samstarf tónlistarfélaga. Í kafla 4.2 eru 

raktir atburðir á 10 ára tímabili, 1953-1963, sem endar með lagasetningu um 

fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla, en í kafla 4.3 er farið yfir helstu breytingar 

sem orðið hafa á lögunum á 50 ára tímabili og einnig rætt lítillega um Aðalnámskrá 

Tónlistarskóla.  

Í 5. kafla eru umræður og farið yfir þær ályktanir sem draga má af þessari rannsókn 

og í kafla 6 eru lokaorð.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur tónlistarfræðslu 

2.1 Helstu hugtök og skilgreiningar 

Hér verður gerð grein fyrir helstu hugtökum sem notuð eru í þessari rannsókn. Ekki er 

ætlunin að fara út í faglegar skilgreiningar á tónlistinni sjálfri eða uppruna hennar 

heldur einungis það sem fjallað er um í þessari rannsókn. 

2.1.1 Tónlistarskólar 

Samkvæmt orðanna hljóðan er „tónlistarskóli“ stofnun sem helgar sig 

tónlistarmenntun og þá aðallega því sem viðkemur að skapa eða flytja tónlist. Þó að 

hugtakið „tónlistarskóli“ sé þekkt í nær öll löndum eru engar bindandi alþjóðlegar 

reglur til sem tónlistarskólar þurfa að uppfylla (EMU, e.d.). Ísland er ásamt öðrum 

Norðurlöndum aðili að samtökum Tónlistarskóla í Evrópu, EMU (European Music 

School Union). Til þess að hljóta inngöngu í þessi samtök þurfa tónlistarskólar að 

uppfylla skilyrði um opinbera ábyrgð og fjármögnun, gæðakröfur sem gerðar eru í 

námskrá og uppbyggingu kerfisins, fjölbreyttar námsgreinar, menntunarkröfur til 

kennara, opinberan tónlistarflutning og svo framvegis (EMU, e.d.). Í fyrstu lögum hér 

á landi um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla nr. 12/1963 setti íslenska ríkið 

skólunum einnig viss skilyrði til þess að þeir gætu hlotið styrk samkvæmt lögum. 

2.1.2 Meginmarkmið tónlistarkennslu 

Samkvæmt Aðalnámskrá Tónlistarskóla er hlutverk og meginmarkmið tónlistarskóla 

að efla hæfni, þekkingu og þroska nemenda, sem og að stuðla að öflugu tónlistarlífi í 

landinu (Menntamálaráðuneytið, 2000). Þessum markmiðum má skipta í þrjá flokka; 

uppeldisleg markmið, leikni- og skilningsmarkmið og samfélagsleg markmið 

(Menntamála-ráðuneytið, 2000). Innan þessara markmiða rúmast því allt frá því að 

reynt sé að efla sjálfsmynd og þroska nemenda almennt, upp í það að undirbúa 

nemendur fyrir nám á háskólastigi og atvinnumennsku í tónlist. 
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2.1.3 Tvískipting tónlistarfræðslu 

Tónlistarfræðsla á Íslandi hefur verið tvískipt allt frá því að fyrstu tónlistarskólarnir 

voru stofnaðir. Annars vegar er um að ræða þá tónlistarkennslu sem fram fer í 

grunnskólum landsins og nú er oftast kölluð tónmennt, en hins vegar er sú kennsla 

sem fram fer í tónlistarskólum. Yfirleitt er þessi kennsla alveg aðskilin þó að 

samvinna á milli grunnskóla og tónlistarskóla hafi farið mjög vaxandi hin síðustu ár. 

Mætti í raun nú á dögum tala um að flokkarnir séu fleiri, þar sem til dæmis 

skólalúðrasveitir starfa í mjög nánu samstarfi við grunnskóla. Hér á eftir verður oft 

vikið að því, og einnig rakið í sérkafla, þegar gefin var út reglugerð um 

kennaramenntun í söng og tónlist árið 1959 og í kjölfarið stofnuð kennaradeild við 

Tónlistarskólann í Reykjavík. Í öllum tilvikum er þar átt við tónmenntakennaradeild 

nema annað sé tekið fram. Tónmenntakennarar voru ýmist kallaðir söng- eða 

tónlistarkennarar. Víða, bæði í greinargerðinni sem fylgdi frumvarpi til laga um 

fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla (þingskjal 413, 1962-1963) og öllum 

umræðum, er oft talað um þessar tvær hliðar tónlistarkennslunnar jöfnum höndum og 

er þá gott að hafa þetta í huga.  

2.1.4 Menningarstefna, forskrifuð – sjálfsprottin 

Menningarhugtakið er vandmeðfarið og skilgreiningar á því virðast jafnmargar og 

fræðimennirnir sem um það skrifa. Á meðal þeirra sem hafa leitast við að skýra það 

eru Clifford Geertz (1973) og Edward B. Tylor (1970). Hér er ekki ætlunin að fara 

nánar út í þessar skilgreiningar en þó er rétt að geta þess að sú leið sem valin er til 

takmörkunar á þessu stóra hugtaki í menningarbæklingi Menningar- og 

menntamálaráðuneytisins árið 2010 og sú sem yfirleitt er notuð þegar vísað er til þess 

hvaða málaflokkar falla undir svokallaðar menningarstefnur er eftirfarandi: Listir í 

hefðbundnum skilningi, svo sem tónlist, leiklist, bókmenntir og kvikmyndir, 

fjölmiðlar og varðveisla og miðlun menningararfsins. Undir menningarmál falla 

einnig íþrótta- og æskulýðsmál (Menntamálaráðuneytið, 2010). Menningarstefna í 

þrengsta skilningi orðsins snýst um það hvernig listir eru fjármagnaðar í tilteknu 

samfélagi á tilteknum tíma. Í breiðum skilningi er menningarstefna sú togstreita sem 

skapast á milli hagsmunaaðila vegna ólíkrar sýnar og skilnings á list og menningu 

(Duelund, 2003, bls. 13).  
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Í almennri orðræðu virðist hugtakið menningarstefna yfirleitt fela í sér mynd af 

fastmótuðu skjali, það er forskrifaðri menningarstefnu, en í raun gæti hugtakið allt 

eins falið í sér algjöra andstæðu þess, það er algjörlega sjálfsprottna menningarstefnu. 

Samkvæmt Henry Mintzberg (1985) byggjast hugmyndir um forskrifaða stefnu á því 

að stjórnendur geti haft alla þræði í hendi sér. Með því að taka tillit til allra þátta í 

stefnumótun geti þeir því ráðið niðurstöðu að öllu leyti líka. Þrennt þarf að vera til 

staðar til þess að stefna geti talist að öllu leyti forskrifuð. Í fyrsta lagi þurfa markmið 

að vera mjög skýr áður en hafist er handa við nokkra framkvæmd. Í öðru lagi þarf 

stefnan að vera viðurkennd og samþykkt. Í þriðja lagi þarf raunveruleg stefna eða 

framkvæmd stefnu að verða nákvæmlega sú sama og forskrifaða stefnan (Mintzberg 

og Waters, 1985, 258-9). Sjálfsprottin stefna hins vegar verður til sem viðbrögð við 

umhverfinu og breyttum aðstæðum hverju sinni. Til þess að stefna geti talist 

fullkomlega sjálfsprottin þarf að vera samkvæmni í aðgerðum yfir tíma án þess að 

stefnumótun hafi legið að baki (Mintzberg og Waters, 1985, 258-9), þar eð 

framkvæmd stefna hefur ekki verið áætluð (Gerður Jónsdóttir, 2009, 14). Samkvæmt 

Mintzberg er í raun nær jafn ólíklegt að stefna geti verið algjörlega forskrifuð og að 

hún geti verið algjörlega sjálfsprottin (Mintzberg og Waters, 1985). Haukur F. 

Hannesson ályktaði sem svo í riti sínu Er til menningarstefna á Íslandi? (2009) að sú 

staðreynd að íslenska ríkið hefði þá ekki enn gefið út forskrifaða menningarstefnu, 

þýddi alls ekki að engin menningarstefna hafi verið til staðar. Menningarstefna í 

lýðræðisríki sé fyrst og fremst ákveðin og framkvæmd út frá þeim fjárhagslegu 

skuldbindingum sem opinberir aðilar taki á sig vegna menningar, það er hvernig 

fjármunum ríkis og sveitarfélaga sé varið og hver forgangsröðun þeirra sé. Haukur 

sagði jafnframt að það ferli að setja menningarstefnu fram í stefnumótunarskjali þurfi 

í raun ekki að þýða mikla breytingu frá þeirri stefnu sem fyrir sé en sé frekar liður í 

því að skýra stefnuna fyrir almenningi og draga fram megináherslur (Haukur F. 

Hannesson, 2009).  

Haustið 2012 lagði mennta- og menningarmálaráðherra, Katrín Jakobsdóttir, fram á 

Alþingi tillögu til þingsályktunar um menningarstefnu. Þann 6. mars 2013 var 

þingsályktunin samþykkt í þinginu „og er þetta í fyrsta skipti sem samþykkt er sérstök 

stefna íslenska ríkisins á sviði lista- og menningararfs. Stefnan snýr að verksviði 

Mennta- og menningarmálaráðuneytis í menningarmálum, nema hvað íþróttir og 

æskulýðsmál falla ekki undir hana“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013c).  
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2.2 Löggjöf, listir og tónlist 

2.2.1 Tilgangur löggjafar  

„Ekkert samfélag manna þrífst án reglna, hvort sem þær eru skráðar eða óskráðar. Um 

leið og samfélag myndast verða til reglur sem menn verða að fylgja, vilji þeir vera 

hluti þess“ (Sigríður Logadóttir, 2003, bls. 16). Án skipulags sem reglur móta þrífst 

engin menning - ekkert siðmenntað þjóðfélag. Reglufestan er hins vegar ekki 

markmið í sjálfri sér heldur er henni komið á til þess að ná öðrum markmiðum sem 

æskileg þykja svo sem frelsi og réttlæti (Sigurður Líndal, 2002). Gera má ráð fyrir að 

því flóknara sem samfélag er því flóknari reglur eða lög þurfi til þess að jafna út þá 

togstreitu sem skapast getur þegar hagsmunir einstaklings takast á við hagsmuni 

annarra einstaklinga eða hagsmuni heildarinnar. Eðlilegt er að löggjöf þurfi stöðugrar 

endurskoðunar við og taki breytingum í takt við tíðarandann. Ein af undirstöðum 

íslenskrar stjórnskipunar, sem og annarra lýðræðisríkja, er réttarríkishugmyndin. Í 

réttarríki eru almenn mannréttindi virt og fólk býr við réttaröryggi (Sigríður 

Logadóttir, 2003). Löggjöfin miðar að því að þessi réttindi séu sem best tryggð. 

Önnur stjórnvaldsfyrirmæli geta verið reglugerðir, samþykktir, reglur og auglýsingar. 

Ekkert af þessu má þó stangast á við sett lög (Sigríður Logadóttir, 2003). Ísland er 

gjarnan talið með svokölluðum norrænum velferðarríkjum sem byggja á 

sameiginlegum grunngildum. Norræna samfélagslíkanið er þekkt fyrir allsherjar 

velferðarkerfi sitt. „Undirstöðugildin eru jöfn tækifæri, félagsleg samstaða og öryggi 

fyrir alla“ (Upplýsingadeild Norðurlandaráðs, e.d.). 

2.2.2 Tengsl opinbers valds og fjárveitinga til listalífs 

Samkvæmt kenningum Harry Hillman-Chartrand (2002) má gróflega setja upp 

fjórskipt líkan til þess að skýra tengsl opinbers valds og fjárveitinga til listalífs. 

Flokkarnir eru: Miðlarinn (e. the facilitator), Velgjörðamaðurinn (e. the patron), 

Arkitektinn (e. the architect) og Verkfræðingurinn (e. the engineer). Þessi röð felur 

einnig í sér röðun frá litlum ríkisafskiptum (Miðlarinn) til mikilla ríkisafskipta 

(Verkfræðingurinn). Í örstuttu máli felur Miðlarinn það í sér að bein peningaframlög 

stjórnvalda til menningarlífs eru nær engin og styrkir til lista koma nánast eingöngu 

frá einstaklingum og/eða fyrirtækjum sem hljóta í staðinn skattaívilnanir frá hinu 
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opinbera. Helsta dæmið um slíkt fyrirkomulag er í Bandaríkjunum (Chartrand, 2002). 

-Samkvæmt Velgjörðamanninum, deilir ríkið út fjárveitingum til listráða sem síðan 

úthluta peningunum áfram til listamanna og listastofnana samkvæmt reglu um 

hæfilega fjarlægð. Eitt skýrasta dæmið um stefnu sem þessa má finna í Bretlandi 

(Chartrand, 2002). Í Arkitektalíkaninu veitir ríkið fé til lista í gegnum 

menningarmálaráðuneyti sem hluta af velferðarstefnu sinni, en í 

Verkfræðingalíkaninu, þar sem ríkisafskipti eru orðin mest, á ríkið og rekur allar 

listastofnanir. Þá styður hið opinbera einungis þær listir eða listastarfsemi sem fellur 

að pólitískum vilja þeirra (Chartrand, 2002). 

Samkvæmt þessari flokkun fellur stefna Íslands og annarra Norðurlanda best inn í 

Arkitektalíkanið. Eins og áður segir þýðir það, að ríkið veitir fé til lista í gegnum 

menningarmálaráðuneyti sem hluta af velferðarstefnu sinni. Þetta getur ríkið gert með 

lagasetningum, reglugerðum eða fylgt hefðum sem hafa myndast um fjárveitingar. 

Hvert fénu er veitt ræðst af sögulegri hefð og umræðum í þjóðfélaginu. Opinberir 

styrkir til menningarmála eru hærri í kerfi Arkitektsins en til dæmis í kerfi 

Velgjörðamannsins, því að ríkið hefur það að leiðarljósi að almenningur eigi rétt á því 

að geta notið lista og menningar. Markaðslögmálið hefur því minni áhrif í kerfi 

arkitektsins og reynt er að halda kostnaði almennings við að njóta menningar í 

lágmarki til þess að tryggja jafnt aðgengi (Chartrand, 2002). 

2.2.3 Tónlistarlöggjöf á Norðurlöndum 

Á öllum Norðurlöndum, Íslandi, Finnlandi, Danmörku, Svíþjóð og Noregi, er 

rétturinn til almennrar tónlistarkennslu bundinn í lög (Heimonen, 2006). Öll löndin, 

að Svíþjóð undanskilinni, hafa að auki löggjöf um tónlistarfræðslu utan almenna 

skólakerfisins. Lög sem varða tónlistarskóla eru þó mjög misviðamikil, allt frá því að 

vera til þess að tryggja lágmarksfjárveitingar, upp í það að skylda öll byggðarlög 

lands til þess að starfrækja eða styrkja tónlistar- og listaskóla (n. kulturskole) líkt og í 

Noregi (EMU, 2010). Í Finnlandi voru fyrstu lög um ríkisfjárveitingar til 

tónlistarskóla sett árið 1968 og tóku þau gildi í byrjun árs 1969 (Heimonen, 2002). Í 

Danmörku var stofnað menningarmálaráðuneyti árið 1961 og ýmis lög sett um 

menningartengd mál, en þó var það fyrst árið 1976 sem sett voru viðamikil lög er 

varða tónlist (Kulturministeriet, e.d.).  
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2.3 Fyrri umfjöllun og skrif  

2.3.1 Erindi Þóris Þórissonar (2003) 

Miðað við mikilvægi þess fyrir tónlistarlíf Íslendinga að sett voru lög árið 1963 um 

fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla, hefur mjög lítið verið fjallað um aðdraganda 

þess að lögin voru sett. Víða er þó minnst á mikla þýðingu þeirra en lítið annað. Að 

undanskilinni lítilli samantekt, sem unnin var af Þóri Þórissyni, doktor í 

tónlistarkennslufræðum, fyrir Félag tónlistarkennara, um þróun tónlistarfræðslu á 

Íslandi á 20. öld, er nánast ekkert að finna. Samantekt sína flutti Þórir sem erindi á 

afmælismálþingi Félags tónlistarmanna í Gerðubergi þann 3. maí 2003. Þar greindi 

hann frá þeirri skoðun sinni að mikilvægasti þátturinn í þróun íslenskrar 

tónlistarfræðslu á 20. öldinni hafi verið það net tónlistarskóla sem hér var búið til og 

teygði sig út um allt land. Að það hefðu verið þessir frjálsu skólar, sem engum ber 

skylda til þess að sækja, sem hefðu verið burðarásinn í tónlistarfræðslunni miklu 

fremur en tónmenntakennsla og að þetta hefði löggjöfin árið 1963 stutt undir. Þórir 

nefndi einnig að hið opinbera hefði þá þegar stutt við tónlistarkennslu í almenna 

skólakerfinu og því hefði það ekki endilega verið sjálfgefið að ríkið veitti einnig fé til 

einkaskóla í hljóðfæraleik. Þórir fór yfir málavöxtu í stuttu máli enda fjallaði erindi 

hans um 20. öldina alla. Hann nefndi þó lagasetninguna sérstaklega, þar sem hann 

taldi að hún hefði markað algjör þáttaskil í stöðu tónlistarfræðslu á Íslandi, leitt til 

fjölgunar skóla og stækkunar þeirra sem fyrir voru (Þórir Þórisson, 2003). 

2.3.2 Blaðaumfjöllun  

Þegar seinni tíma blaðaumfjöllun um lagasetninguna árið 1963 um fjárhagslegan 

stuðning við tónlistarfræðslu er skoðuð kemur í ljós að margir tónlistarmenn virtust 

þakka Gylfa Þ. Gíslasyni, menntamálaráðherra, sérstaklega fyrir hans hlutdeild í 

málinu og töldu hann hafa verið dyggan stuðningsmann lista í landinu. Athyglisvert er 

til dæmis að lesa minningarorð Jóns Þórarinssonar tónskálds um Gylfa, en Jón kom, 

eins og síðar verður vikið að, mjög við sögu þegar frumvarpið var samið. Jón sagði: 

„Íslenskir listamenn hafa aldrei átt traustari talsmann eða tryggari vin í hópi 

stjórnmálamanna en dr. Gylfa Þ. Gíslason. Það var mikil gæfa fyrir íslenska menningu 

þegar hann, ungur maður fullur áhuga og umbótavilja, tók sæti menntamálaráðherra“ 
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(Jón Þórarinsson, 2004, bls. 4B). Jón sagði að aðrir myndu skrifa um stjórnmálastörf 

Gylfa, en að hann vildi þó víkja að örfáum atriðum sem hann teldi mjög mikilvæg. 

Hann nefndi fyrst reglugerð sem Gylfi gaf út árið 1959 um stofnun 

söngkennaradeildar (síðar tónmenntakennaradeild) við Tónlistarskólann í Reykjavík 

og að á næstu árum hefðu þar einnig verið stofnaðar hljóðfærakennaradeildir. 

Tónlistar- og tónmenntakennarar úr þessum deildum teldust nú í hundruðum og hefðu 

margir orðið þjóðkunnir af störfum sínum. Þá vék Jón að aðdraganda 

lagasetningarinnar 1963 og talaði um fund tónlistarskólastjóra á haustdögum 1962. 

(Nánar verður rætt um þennan fund í niðurstöðukafla). Jón sagði: 

Í framhaldi af fundinum beitti Gylfi sér fyrir setningu hinna fyrstu laga um 

fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla af hálfu ríkisins. Með lögunum var 

skólunum skapaður öruggur rekstrargrundvöllur að uppfylltum ákveðnum 

skilyrðum. Árangurinn lét ekki á sér standa. Á allra næstu árum fjölgaði 

skólunum um helming og þeir sem fyrir voru efldust til muna. Mér hafði 

verið falið að undirbúa fund skólastjóranna og heimsótti ég þá alla skólana, 

kynnti mér starfsemi þeirra og aðstæður. Næstu árin sinnti ég svo eftirliti með 

skólunum og skilaði árlega skýrslum um gang mála í ráðuneytið. Hafði ég því 

hið besta tækifæri til að fylgjast með fyrstu áhrifum hinna nýju laga. [...] Það 

orkar vart tvímælis að með þessum ráðstöfunum var plægður sá jarðvegur og 

ræktaður sá frumgróður sem er lífsskilyrði þess tónlistarlífs sem nú blómstrar 

í þessu landi, þróttmikið og fjölbreytilegt svo að af ber. Þess er vert að geta 

þegar Gylfi Þ. Gíslason er kvaddur (Jón Þórarinsson, 2004, bls. 4 B). 

Þessi orð Jóns eru ekki síst markverð fyrir þær sakir að þau ritar maður sem sjálfur tók 

þátt í þeim atburðum sem hann lýsti. Sigursveinn Magnússon, skólastjóri Tónskóla 

Sigursveins D. Kristinssonar, ritaði einnig minningarorð um Gylfa fyrir hönd Samtaka 

tónlistarskóla í Reykjavík. Hann sagði meðal annars: 

Gylfi taldi að skapa þyrfti skilyrði til að gera tónlistarnám aðgengilegt fyrir 

alla, óháð efnahag og búsetu [...] Lögin um fjárhagslegan stuðning við 

tónlistarskóla sem samþykkt voru á Alþingi árið 1963 að forgöngu Gylfa Þ. 

Gíslasonar hafa valdið straumhvörfum í tónlistarmenntun þjóðarinnar og 

verið forsenda fyrir þeim framförum sem eru heyranleg hvarvetna í kringum 

okkur. [...] Tónlistarnám er nú sjálfsagður hluti af námi þúsunda Íslendinga 

og snertir daglegt líf allrar þjóðarinnar. Okkur er hollt að muna að þessi þróun 

hefur ekki orðið fyrir tilviljun heldur fyrir einbeittan vilja þeirra sem valist 

hafa til ábyrgðar (Sigursveinn Magnússon, 2004, bls. 7 B). 

Þó að lítið finnist á prenti virðist þó, eins og sjá má af framangreindu, að þeir sem til 

þekktu hafi verið sammála um mikilvægi lagasetningarinnar.  
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3 Aðferðafræði rannsóknar 

Í þessum kafla verður lýst aðferðafræði þessarar rannsóknar, hvaða aðferðir voru 

lagðar til grundvallar og af hverju. Þá verður farið yfir það hvernig gagna var aflað og 

gerð grein fyrir þátttakendum rannsóknar. Einnig er farið yfir gagnagreiningu og 

fjallað um réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar og stöðu rannsakanda innan 

hennar. 

3.1 Hönnun á rannsókn – val á aðferðum 

Rannsókn byggð á grundaðri kenningu er góð leið þegar varpa skal ljósi á eitthvað 

sem lítið hefur verið rannsakað eða fjallað um áður (Creswell, 2007). Grunduð 

kenning er eigindleg rannsóknaraðferð sem byggir á því að gögnum sé safnað 

kerfisbundið og þau greind. Kenningin þróast smám saman út frá þeim gögnum sem 

safnað er (Strauss & Corbin, 1998). Oft felur þessi rannsóknaraðferð í sér 

umfangsmikla gagnaöflun. Þegar gögn hafa verið greind þarf oft að fara aftur á 

vettvang og leita heimilda víðar eða taka ný viðtöl þegar nýjar spurningar vakna 

(Creswell, 2007). Hversu víðtæk rannsóknin verður ræðst af því hvenær mettun gagna 

er náð, það er hvenær viðtöl eða önnur heimildaleit hættir að leiða eitthvað nýtt í ljós 

(Creswell, 2007). Grunduð kenning á margt sameiginlegt með öðrum eigindlegum 

rannsóknaraðferðum og getur gagnaöflun falið það í sér að tekin séu viðtöl eða 

vettvangsathuganir gerðar, auk þess sem hægt er að nota margvísleg skjöl (þar með 

taldar dagbækur, bréf, sjálfsævisögur, ævisögur, sagnfræðilegar frásagnir og 

blaðagreinar og annað fjölmiðlaefni) (Strauss & Corbin, 1998, bls. 160). 

Rannsakandinn tekst síðan á hendur þá ábyrgð að túlka og ráða í þær heimildir sem 

hann finnur. Það sem helst skilur aðferðafræði byggða á grundaðri kenningu frá 

öðrum eigindlegum aðferðum er áherslan á þróun kenninga (Strauss & Corbin, 1998). 

Greining gagna á sér stað í gegnum allt rannsóknarferlið og má því jafnvel gera ráð 

fyrir því að rannsóknin geti beinst inn á nýjar og ófyrirséðar brautir. Önnur einkenni 

þessarar rannsóknaraðferðar eru þau að beitt er kerfisbundið virkum þematengdum 

spurningum. Viðmælendur eru einnig valdir kerfisbundið (e. theoretical sampling) 
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(einnig kallað fræðilegt úrtak) og síðan fer fram kerfisbundin þemagreining á gögnum 

(e. axial coding analysis). Í gegnum ferlið eru nýjar kenningar og hugmyndir mótaðar 

út frá mynstrum og þemum sem tengjast innbyrðis og renna saman í heildarmynd sem 

byggist á víðtækri heimildaöflun og þeirri yfirsýn sem rannsakandinn öðlast (Strauss 

og Corbin, 1998).  

3.2.1 Þróun þessarar rannsóknar 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru margar og ekki alltaf sem einungis ein aðferð á 

við (Creswell, 2007). Stundum má segja að rannsóknir beri einkenni fleiri 

rannsóknaraðferða. Innan þeirra aðferða sem byggja á grundaðri kenningu rúmast þó 

einnig mjög fjölbreyttar leiðir og sú leið sem valin er helgast af tilgangi 

rannsóknarinnar og kannski ekki síður af áhuga rannsakanda og því sem upp kann að 

koma á meðan á rannsókn stendur (Strauss og Corbin, 1998). Þannig nefna Anselm 

Strauss og Juliet Corbin (1998) dæmi um rannsakendur sem notfæra sér 

sagnfræðilegar upplýsingar þar sem áhugi þeirra stóð til þess að öðlast skilning á 

sögulegum uppruna og sagnfræðilegri framvindu í þeirri fræðigrein sem þeir fjölluðu 

um. Mjög mikilvægt er að nota frumheimildir að eins miklu marki og hægt er. Gaye 

Tuchman (1998) líkir vinnunni við að afla þessara heimilda við starf 

rannsóknarlögreglumanns og þar þurfi að beita rökhyggju, innsæi, ákveðni og 

almennri skynsemi. 

Við þessa rannsókn var upphaflega áætlað að uppistaðan í niðurstöðukafla yrði dregin 

úr þeim viðtölum sem tekin voru vegna hennar. Alltaf var þó ætlunin að leita í 

skriflegar frumheimildir til þess að staðfesta ártöl og dagsetningar enda langt um liðið 

síðan þeir atburðir áttu sér stað sem urðu kveikja þessarar rannsóknar. En til þess að 

öðlast skilning og staðgóða þekkingu á viðfangsefninu virtist nauðsynlegt að leita 

lengra aftur í tímann. Lagasetning um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla virtist 

tvinnast saman við fyrri atburði og setningu reglugerðar árið 1959 um 

kennaramenntun í söng. Aðdragandinn að setningu þeirrar reglugerðar virtist síðan 

einnig eiga sér nokkurra ára sögu og teygja sig lengra aftur en viðmælendur gátu gefið 

upplýsingar um. Brátt var rannsakandi búinn að viða að sér sæg samhengislausra 

heimilda sem lítið gagn var af nema reynt væri að draga út helstu atriði, til að mynda 
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tímalínu sem sýndi sögulega framvindu þessara mála. Sögulega yfirlitið var því orðið 

að sjálfstæðri rannsókn.  

Viðtölin sem tekin voru vegna þessarar rannsóknar voru hálf-opin einstaklingsviðtöl. 

Helstu spurningar voru ákveðnar fyrirfram en framhaldsspurningar mótuðust að miklu 

leyti af svörum viðmælenda. Í slíkum viðtölum er því mikilvægt að beita virkri 

hlustun (Esterberg, 2002).  

3.2 Lýsing á rannsóknaraðferðum – kostir og gallar 

Í bók sinni Qualitative Inquiry & Research Design, fjallar John W. Creswell (2007) 

um það að rannsóknir byggðar á grundaðri kenningu eigi vel við þegar fjalla skuli um 

viðfangsefni sem lítið hefur verið kannað áður. Kenningar og niðurstöður fáist smám 

saman með greiningu þeirra gagna sem aflað er. Þetta virðist eiga vel við hér. Aftur á 

móti segir Creswell einnig að þessi leið geti falið í sér að taka þurfi allt að 20-30 

viðtöl þar til mettun er náð, þar eð sömu svör fáist aftur og aftur. Í þessari rannsókn 

var ekki gert ráð fyrir því að viðmælendur gætu orðið mjög margir og því spurning 

hvort mögulegt væri að ná fram slíkri mettun gagna. Þetta er rannsakandans að meta, 

en einnig var gert ráð fyrir þeim möguleika að eftir fyrstu umferð viðtala og greiningu 

á þeim gæti komið upp þörf á því að tala við einhverja viðmælendur aftur eða jafnvel 

að bæta við nýjum sem ábendingar kæmu fram um. Til þess að mögulegt sé að mynda 

kenningar og komast að niðurstöðu út frá gögnum er mikilvægt að reyna eins og hægt 

er að forðast það að fyrirfram mótaðar skoðanir eða hugmyndir stýri viðtölum 

(Creswell, 2007).  

3.3 Öflun gagna, aðgengi að gögnum 

Haft var samband við Þorvald Gylfason, prófessor, eina eftirlifandi son Gylfa Þ. 

Gíslasonar vegna vinnu við þessa rannsókn. Hann sá sér ekki fært að veita aðgang að 

gögnum föður síns þar sem þau væru enn óflokkuð og óskráð.  

Einkaskjalasafn Birgis Thorlaciusar, sem var ráðuneytisstjóri í 

Menntamálaráðuneytinu í 36 ár, og Sigríðar Thorlaciusar, konu hans, er varðveitt á 

Þjóðskjalasafni Íslands og er lokað almenningi til notkunar í 25 ár frá afhendingu (4. 

febrúar 2004). Aðgengi til fræðilegra eða réttarlegra nota á þessu tímabili er þó 
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heimilt með samþykki þjóðskjalavarðar og tilgreindra aðila úr nánustu fjölskyldu 

Birgis og Sigríðar. Sótt var um slíkt leyfi til þess að skoða þau gögn sem líklegast var 

að snertu það sem hér er fjallað um, en það fékkst ekki að þessu sinni. 

Gerð var tilraun til þess að hafa uppi á fundargerðabók Tónlistarfélags Hafnarfjarðar 

og átti rannsakandi meðal annars samtal við Ingibjörgu Ásgeirsdóttur, dóttur Ásgeirs 

Júlíussonar sem lengi var formaður félagsins. Ekki tókst að finna bókina, en á einum 

stað í ritgerðinni er vísað til samtalsins við Ingibjörgu. 

Kirsten Fuglseth, sem er skólastjóri Bærum kommunale musikkskole í Noregi, var 

rannsakanda innan handar við að finna upplýsingar um lagasetningar tengdar 

tónlistarskólum í Noregi.  

Gagnaöflun skiptist að öðru leyti í fimm meginflokka: 

3.4.1 Umræður á Alþingi 

Lagafrumvarpið sjálft (þingskjal 413, 1962-1963) og allar umræður sem fram fóru á 

Alþingi má sjá í Alþingistíðindum. Það sama gildir um lög um fjárhagslegan stuðning 

við tónlistarskóla nr. 12/1963, nr. 22/1975 og nr. 75/1985. Þessi gögn má nú að 

langmestu leyti nálgast á netinu á vef þingsins og hefur rannsakandi sótt þau þangað. 

Á vefnum eru þó ekki eldri gögn en frá árinu 1950. Þar sem rannsakanda þótti 

nauðsynlegt að fara yfir fjárlög allt aftur til ársins 1930, meðal annars til þess að 

fylgja þróun fjárveitinga íslenska ríkisins til tónlistarskóla, þurfti einnig að skoða 

Alþingistíðindabækur og Stjórnartíðindi á bókasöfnum.  

3.4.2 Blaðaumfjöllun og önnur skrif 

Með því að nota ýmis leitarorð um lagasetningar, tónlistarskóla og tónlistarfélög gerði 

rannsakandi umfangsmikla leit á vefnum timarit.is að blaðagreinum og tilkynningum 

er gætu varðað þetta mál. Með því móti fannst mikið af greinum sem tengdust þessu á 

einhvern hátt án þess þó að þar væri um ýtarlega umfjöllun að ræða. Öllu heldur var 

um að ræða ótal lítil brot sem smám saman fylltu upp í rammann og hjálpuðu til við 

að raða upp atburðum í tímaröð.  
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Með því að hafa samband við Félag tónlistarskólakennara fékkst eintak af samantekt 

þeirri er Þórir Þórisson vann fyrir félagið árið 2003 um sögu tónlistarkennslu á 

Íslandi. Sigrún Grendal veitti fyrir hönd félagsins leyfi til þess að nota þessa skýrslu 

sem og þau gögn sem er að finna á vef félagsins, en þar er að finna ýmis töluleg gögn 

um tónlistarskóla landsins.  

3.4.3 Bréfa- og skjalasöfn 

Farið var í gegnum bréfa- og skjalasafn Ragnars Jónssonar í Smára sem varðveitt er á 

Handritadeild Landsbókasafns Íslands. Aðgangur að því er opinn og öllum heimill. Á 

sama stað er einnig að finna gögn frá Tónlistarfélagi Reykjavíkur. Þau gögn eru enn 

sem komið er óflokkuð og óskráð og er að finna í átta stórum pappakössum. Þar er 

meðal annars að finna þær fundargerðabækur Tónlistarfélags Reykjavíkur sem 

varðveist hafa.  

Á Borgarskjalasafni eru varðveitt skjöl Bjarna Benediktssonar. Hefur nú á vegum 

safnsins verið gerður sérstakur vefur tileinkaður honum. Í skjalaskrá er meðal annars 

að finna bréf Ragnars í Smára til Bjarna á tímabilinu 1950-1967 og einnig ódagsett 

bréf.  

Á Þjóðskjalasafni eru geymd bréfasöfn frá Mennta- og menningarmálaráðuneyti og 

frá Fjármálaráðuneytinu. Þar er einnig að finna ýmis gögn frá samtökum 

tónlistarskólastjóra (S.T.S.).  

Hjá Tónlistarskólanum í Reykjavík er einnig að finna nokkuð af óflokkuðum bréfum 

og skjölum og veitti skólastjórinn, Kjartan Óskarsson, rannsakanda góðfúslegt leyfi til 

þess að leita fanga þar.  

Guðmundur Sveinsson, sem starfar hjá Héraðsskjalasafninu á Neskaupstað, veitti 

rannsakanda aðstoð með því að skanna hluta af fundargerðabók Tónlistarfélags 

Neskaupstaðar. Einnig veitti Aðalbjörg Sigmarsdóttir hjá Héraðsskjalasafni Akureyrar 

dygga aðstoð með því að ljósrita hluta af fundargerðabók Tónlistarfélags Akureyrar. 
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3.4.4 Rannsóknarviðtöl 

Í byrjun var haft samband við alla viðmælendur símleiðis og þeim kynnt verkefnið. 

Allir tóku þeir umleitan um viðtal vel. Fyrstu viðtölin fóru fram 11. nóvember 2011 

en það síðasta þann 19. janúar 2013. Farið var eftir óskum viðmælenda sjálfra um það 

hvar og hvenær viðtölin færu fram. Viðtölin við Jón Nordal, Ólaf Vigni Albertsson, 

Ingvar Gíslason og Sighvat Björgvinsson fóru fram á heimilum þeirra, en viðtöl við 

Sigursvein Magnússon og Stefán Edelstein fóru fram á skrifstofum þeirra. Viðtal við 

Hauk Guðlaugsson var tekið í gegnum síma. Allir viðmælendur gáfu leyfi til þess að 

viðtöl væru hljóðrituð og síðan skrifuð upp.  

3.4.5 Annað  

Ýmsar bækur og vefsíður voru lesnar til þess að skýra mynd rannsakanda af þeim 

tíma sem fjallað er um. Þar á meðal um Ragnar í Smára og Gylfa Þ. Gíslason. 

Ævisaga Gylfa hefur ekki verið skrifuð. Nokkrir höfundar hafa lýst lífshlaupi hans og 

starfi í styttri köflum í ritsöfnum eða bókum og tímaritum.  

3.4 Þátttakendur rannsóknar 

Þátttakendum rannsóknar/viðmælendum er hægt að skipta í tvo hópa eftir því hvort að 

við þá var rætt til þess að varpa ljósi á málið frá hlið tónlistarmanna og 

tónlistarskólanna eða hvort að þeir gætu gefið innsýn í pólitískar aðstæður.  

Jón Nordal, tónskáld, tók haustið 1959 við skólastjórastöðu við Tónlistarskóla 

Reykjavíkur, sem þá var langstærsti tónlistarskóli landsins. Hann varð jafnframt 

skólastjóri nýstofnaðrar kennaradeildar við skólann, sem sett var á fót eftir að Gylfi Þ. 

Gíslason lagði fram reglugerð þar um á vordögum 1959. 

Haustið 1962 var Jón Nordal skipaður í þriggja manna nefnd ásamt þeim Magnúsi 

Jónssyni, þingmanni Sjálfstæðisflokks og Birgi Thorlacius ráðuneytisstjóra (Þingskjal 

413, 1962-1963). Á næstu mánuðum vann hann að gerð frumvarps til laga um 

fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla og að greinargerð þeirri sem með fylgdi. 

Bæði Magnús Jónsson og Birgir Thorlacius eru nú látnir en Jón gat gefið mikilvægar 

upplýsingar um það hvernig þessi vinna fór fram. Sem skólastjóri sá hann með 

beinum hætti hvaða áhrif lagasetningin hafði á rekstur tónlistarskólans.  
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Stefán Edelstein hefur verið skólastjóri Tónmenntaskóla Reykjavíkur frá árinu 1962 

og hefur allar götur frá upphafi síns starfs í Tónmenntaskólanum fylgst vel með þróun 

og framvindu í málefnum tónlistarskólanna. Stefán hefur ritað fjölmargar greinar í 

dagblöð um þær breytingar sem orðið hafa á rekstri tónlistarskólanna bæði vegna 

lagabreytinga og annarra skipulagsbreytinga. Enginn tónlistarskólastjóri á Íslandi 

hefur setið lengur í embætti (nú þegar þetta er ritað eru liðin 51 ár frá því að hann tók 

við starfi) og því er það til efs að nokkur annar einstaklingur hafi meiri yfirsýn yfir 

þær miklu breytingar sem orðið hafa í íslensku tónlistarlífi á þessum tíma. 

Sigursveinn Magnússon hefur verið skólastjóri Tónskóla Sigursveins D. 

Kristinssonar frá árinu 1985. Hann tók við af stofnanda skólans, móðurbróður sínum, 

Sigursveini D. Kristinssyni, tónskáldi, sem leitt hafði skólann allt frá stofnun hans 

þann 30. mars árið 1964. Sigursveinn D. Kristinsson hafði áður tekið þátt í stofnun 

Tónskóla Siglufjarðar (1958) og sem skólastjóri þess skóla tók hann þátt í umræðum 

tónlistarskólastjóra árið 1962 sem var liður í undirbúningi lagasetningarinnar árið 

1963. Sigursveinn Magnússon vann lengi náið með frænda sínum áður en hann tók 

sjálfur við skólastjórastöðunni, en hefur einnig í gegnum tíðina verið manna ötulastur 

við það að benda í ræðu og riti á mikilvægi lagasetningarinnar og stóran þátt og 

frumkvæði Gylfa Þ. Gíslasonar í því að hún yrði að veruleika. 

Haukur Guðlaugsson, organisti og fyrrverandi söngmálastjóri þjóðkirkjunnar, 

gegndi stöðu skólastjóra Tónlistarskóla Akraness á árunum 1960-1974. Hann tók þátt 

í fundi tónlistarskólastjóra í Reykjavík haustið 1962, auk þess sem hann þekkti 

Ragnar í Smára. 

Ólafur Vignir Albertsson, píanóleikari, tók þátt í undirbúningsfundi 

tónlistarskólastjóra haustið 1962 sem skólastjóri Tónlistarskóla Eyrarbakka.  

Ingvar Gíslason er fæddur 28. mars 1926. Hann tók fyrst sæti á Alþingi sem 

varaþingmaður Norðurlandskjördæmis eystra í apríl 1960 og svo aftur í byrjun árs 

1961. Hann sat síðan samfellt á þingi sem þingmaður sama kjördæmis á árunum 

1961-1987. Ingvar gegndi embætti menntamálaráðherra á árunum 1980-1983 

(Alþingi, 2005). Ingvar tók virkan þátt í umræðum á Alþingi þegar fjallað var um 
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málefni tónlistarskólanna og þegar frumvarpið um fjárhagslegan stuðning við þá var 

lagt fram árið 1963.  

Sighvatur Björgvinsson er fæddur árið 1942. Hann varð ungur ritstjóri 

Alþýðublaðsins og síðar náinn samstarfsmaður og vinur Gylfa Þ. Gíslasonar. Í 

rannsókn sem þessari er mikilvægt að fá fram sjónarhorn sem flestra. Mjög margir af 

pólitískum samstarfsmönnum Gylfa frá fyrstu árum viðreisnarstjórnarinnar eru horfnir 

yfir móðuna miklu og þegar Gylfi lést árið 2004 var hann síðastur ráðherra þeirrar 

stjórnar að hverfa úr hópi lifenda (Sighvatur Björgvinsson, 2004).  

3.5 Greining gagna 

Heimildaöflun vegna þessa verkefnis var mjög viðamikil og var því mikilvægt að 

byrja á því að skipta öllum heimildum upp í flokka eftir efni þeirra til þess að 

auðveldara væri að henda reiður á þeim. Heimildir sem fundust í einkaskjalasafni 

Ragnars Jónssonar í Smára, í gögnum Tónlistarfélags Reykjavíkur, Tónlistarfélags 

Neskaupstaðar, Tónlistarfélags Akureyrar, Tónlistarskólans í Reykjavík, í 

Alþingistíðindum, í Stjórnartíðindum, í skjalasafni Bjarna Benediktssonar, ýmsum 

blaðagreinum og bókum og í gögnum Mennta- og menningarmálaráðuneytis og 

Fjármálaráðuneytis, voru síðan notaðar til þess að búa til einhvers konar tímalínu fyrir 

röð viðburða. Fyrst um stofnun tónlistarfélaga og tónlistarskóla en síðan nánar um það 

hvernig mál tónlistarskóla þróuðust á Alþingi á árunum 1953-1963. Sérstaklega er 

farið nokkuð nákvæmlega yfir seinni hluta þessa tímabils, vinnu við frumvarp til laga 

um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla og umræður á þingi. Viðtöl voru gróflega 

þemagreind og síðan reynt að skeyta þeim upplýsingum sem þar fengust inn í 

tímalínuna þar sem við átti. Einnig er farið í tímaröð yfir þær helstu breytingar sem 

gerðar hafa verið á lögum um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla á 50 ára 

tímabili, 1963-2013. 

3.6 Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknar 

Margs ber að gæta þegar rannsaka skal eitthvað sem er svo löngu liðið. Í 

Alþingistíðindum er hægt að lesa um allt það sem fram fór í þinginu en lítið hægt að 

geta í eyðurnar um það sem fram fór manna í millum utan þingsala. Það gæfi þessari 
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rannsókn mikið gildi ef takast mætti að fylla í þær þekkingareyður sem nú eru til 

staðar. Það er, hvort að viðmælendur geti bent á einhver tengsl eða gefið upplýsingar 

sem ekki er hægt að finna í þeim gögnum sem aðgengileg eru, eða hvort hægt sé út frá 

þeim heimildum sem finnast að raða saman atburðum og sjá út frá þeim 

orsakasamhengi sem ekki hefur verið augljóst fram að þessu. Að sjálfsögðu er kostur 

að geta talað beint við aðila sem áttu náið samstarf við Gylfa Þ. Gíslason. Engir aðrir 

gætu gefið þær upplýsingar sem hér er sóst eftir. Réttmæti og áreiðanleika telur 

rannsakandi best hægt að tryggja með því að hafa kynnt sér til hlítar þau gögn sem 

lágu þegar fyrir áður en viðtöl fóru fram og ætti það samkvæmt Creswell (2007) að 

auðvelda mat á „nákvæmni“ niðurstaðna. Einnig er sérstaklega mikilvægt fyrir 

rannsakanda sem tónlistarmann að reyna eins og kostur er að ýta til hliðar sínum 

fyrirfram gefnu skoðunum og lágmarka hlutdrægni.  

3.7 Staða rannsakanda innan rannsóknar 

Á þeim áratugum sem liðnir eru síðan fyrstu lög voru sett um fjárhagslegan stuðning 

við tónlistarskóla hefur mikið vatn runnið til sjávar og staða tónlistarlífs á margan hátt 

gjörbreyst. Þar sem rannsakandi sjálfur er hornleikari og tónlistarkennari, ólst hann 

upp í því kerfi tónlistarskóla sem segja má að hafi orðið til upp úr þessu. Hann þarf 

því að gera sér og öðrum grein fyrir stöðu sinni í þessari rannsókn og gæta þess eftir 

megni að leita einungis staðreynda og gæta fyllsta hlutleysis. Menntun sína og störf 

telur rannsakandi þó að muni tvímælalaust hjálpa sér við það að öðlast dýpri skilning 

á viðfangsefninu og þá innsýn sem nauðsynleg er til þess að greina þau gögn sem 

kunna að koma fram.  

Hér er lítið fjallað um þær deilur sem stóðu á tímabili, sérstaklega um rekstur 

Sinfóníuhljómsveitarinnar og því fátt í þessari rannsókn sem viðkvæmt getur talist. 

Viðmælendur höfðu þó fullan rétt til þess að biðja um það að ekki væri minnst á 

einstaka atriði sem bar á góma í viðtölum og í þeim tilfellum er sá trúnaður að 

sjálfsögðu virtur.  
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4 Niðurstöður rannsóknar 

4.1 Tónlistarfélög og tónlistarskólar á Íslandi  

Til þess að fá skýra mynd af því hvernig hefð skapaðist fyrir fjárveitingum ríkisins til 

tónlistarskóla þótti rannsakanda nauðsynlegt að gera samantekt á því hvenær þau 

tónlistarfélög voru stofnuð sem skólana ráku. Einnig verður farið yfir tónlistarskólana 

í þeirri röð sem þeir voru stofnaðir og hvenær þeir komu inn á fjárlög íslenska 

ríkisins. 

4.1.1 Stofnun tónlistarfélaga 

Tónlistarfélög hafa gegnt veigamiklu hlutverki í tónlistarsögu Íslendinga. Þau voru 

stofnuð af einstaklingum með brennandi tónlistaráhuga með það í huga að efla 

tónlistariðkun og efla áhuga fyrir tónlist á hverjum stað með því að greiða fyrir 

tónleikahaldi þekktra tónlistarmanna. Eins og rakið verður að nokkru hér á eftir voru 

mörg tónlistarfélög einnig stofnuð sérstaklega með það í huga að koma á fót og standa 

að rekstri tónlistarskóla í viðkomandi bæjarfélagi. Tónlistarfélög tóku því oft á sig 

miklar fjárhagslegar skuldbindingar jafnframt því að standa fyrir tónleikahaldi í sinni 

heimabyggð. Í sumum tilvikum störfuðu tónlistarfélögin um nokkra hríð eða jafnvel í 

nokkur ár áður en ráðist var í það að stofna tónlistarskóla, en oft hélst stofnun 

tónlistarskóla í hendur við stofnun tónlistarfélags í sveitarfélaginu. Í 

undantekningartilfellum (t.d. Tónlistarfélag Reykjavíkur og Tónlistarfélag 

Rangæinga) voru tónlistarfélög stofnuð til þess að taka við rekstri tónlistarskóla sem 

höfðu starfað um nokkurt skeið. Af 15 tónlistarskólum sem notið höfðu ríkisstyrks og 

nefndir eru í frumvarpi til laga um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla (þingskjal 

413, 1962-1963) voru 11 skólar stofnaðir og eða reknir af tónlistarfélögum um lengri 

eða skemmri tíma. (Reyndar voru einungis 13 þeirra starfandi þegar frumvarpið var 

lagt fram). Einn skóli var stofnaður af karlakór og einn skóli var studdur af 

verkalýðsfélögum. Tónlistarskólinn á Húsavík var rekinn af bæjarfélaginu og líklega 

var svo einnig með fyrsta tónlistarskólann á Eskifirði en erfitt hefur reynst að finna 

heimildir um þann skóla. Í umræðum á Alþingi um fyrrgreint frumvarp var oft vísað 
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til starfs tónlistarfélaga og meðal annars vísað til þess í röksemdafærslu fyrir því 

hvaða leið var valin við lagasetninguna. Stofnendur tónlistarfélaga um land allt voru 

óumdeilanlega brautryðjendur og unnu frumkvöðlastarf í tónlistarlífinu. Fremst í 

broddi fylkingar fór Tónlistarfélag Reykjavíkur með Ragnar Jónsson í Smára við 

stjórnvölinn.  

Hlutverk tónlistarfélaga hefur breyst í áranna rás þar sem sveitarfélög bera nú oftast 

fjárhagslega ábyrgð á rekstri tónlistarskóla. Sum félaganna hafa liðið undir lok en 

víða um land lifa þau góðu lífi og halda áfram að sinna hlutverki sínu við það að 

auðga tónlistarlíf landsmanna. Í grein í Morgunblaðinu þann 7. mars 1997 sagði 

Símon H. Ívarsson, gítarleikari og þáverandi meðlimur í stjórn Félags íslenskra 

tónlistarmanna (FÍT), meðal annars: „Tónlistarfélög eru mjög mikilvæg fyrir alla 

framþróun tónlistarflutnings í landinu. Þau sjá um að tónleikar séu haldnir 

reglubundið, þekkja hvenær hentar vel að halda tónleika, sjá um að framboðið sé 

fjölbreytt og hæfi áhuga heimamanna, annast undirbúning fyrir tónleikana og eru 

tengiliður á milli heimabyggðar og tónlistarflytjandans“ (Símon H. Ívarsson, 1997, 

bls. 24). Símon sagði jafnframt að FÍT hefði hug á því að styðja við starfsemi 

tónlistarfélaga og stuðla að því að þau yrðu stofnuð þar sem þau væru ekki fyrir hendi 

(Símon H. Ívarsson, 1997). Í ársskýrslu FÍT 2012 kemur fram að félagið leiti enn eftir 

samstarfi við tónlistarfélög á landsbyggðinni (Bandalag íslenskra listamanna, 2013). 

Tónlistarfélag Reykjavíkur var stofnað árið 1932 gagngert til þess að taka við 

rekstri Tónlistarskólans í Reykjavík og Hljómsveitar Reykjavíkur. Hljómsveit 

Reykjavíkur hafði verið stofnuð þann 11. október 1925 (Tónlistarskólinn 1930-1940, 

1940) og fimm árum síðar stóðu meðlimir hennar að stofnun Tónlistarskólans í 

Reykjavík. Skólinn var settur í fyrsta skipti í byrjun október 1930 og var fyrsti 

skólastjóri hans Páll Ísólfsson, organisti („Tónlistarfjelagið“, 1939). Rekstur 

Tónlistarskólans reyndist Hljómsveitinni erfiður og að tveimur árum liðnum beitti 

stjórn hennar sér fyrir stofnun sérstaks félagsskapar sem taka skyldi að sér að annast 

hinn margþætta rekstur Hljómsveitarinnar og hafa yfirstjórn allra málefna hennar og 

þar með rekstur Tónlistarskólans („Tónlistarfjelagið“, 1939). Stofnfundur 

Tónlistarfélags Reykjavíkur var haldin þann 27. júní 1932 og tók Ragnar Jónsson, 
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forstjóri, að sér formennsku og gegndi hann því starfi til dauðadags. Stofnfélagar voru 

12 að tölu og voru þeir síðar oft nefndir „postularnir 12“. Í 2. gr. laga félagsins sagði:  

„Tilgangur félagsins er að efla tónlist hér á landi og vinna að viðgangi hennar. 

Tilgangi sínum hugsar félagið að ná með því meðal annars að glæða áhuga 

almennings fyrir tónlist, stofna til hljómleika og kennslu og á hvern þann hátt 

annan, sem félagið sér sér fært“ (Tónlistarfjelagið, 1932). 

Tónlistarfélagið byrjaði starfsemi sína af krafti og stóð næstu áratugi fyrir fyrstu 

óperuuppsetningum, margvíslegu tónleikahaldi, þar sem meðal annars komu fram 

margir heimsfrægir listamenn, og rekstri kvikmyndahúss (en hagnaður af því skyldi 

fara til rekstrar Tónlistarskólans). 

Tónlistarfélag Akureyrar var stofnað 4. maí 1943. Aðalhvatamaður að stofnuninni 

var Árni Kristjánsson, píanóleikari og kennari við Tónlistarskóla Reykjavíkur 

(„Tónlistarfélag Akureyrar“, 1953). Ræddi hann við tónlistarunnendur um nauðsyn 

þess að stofna slíkt félag í svipuðu formi og væri í Reykjavík. Varð það úr að haldinn 

var fundur 12 stofnfélaga þann 4. maí 1943. Megintilgangur félagsins var markaður í 

lögum þess frá upphafi, en þar voru þrjú atriði mikilvægust:  

1. Endurvekja lúðrasveit á Akureyri, afla henni nýrra hljóðfæra og 

kennara. 

2. Vinna að stofnun og starfrækslu tónlistarskóla á Akureyri, útvega 

skólanum hæfa kennara og koma á fót hljómsveit í sambandi við 

skólann. 

3. Halda uppi almennri tónlistarstarfsemi með því að fá hæfa 

tónlistarmenn, innlenda og erlenda til tónleikahalds („Litið yfir“, 1958, 

bls. 1). 

Á 15 ára afmæli félagsins, árið 1958, sagði Stefán Ágúst Kristjánsson, sem verið hafði 

formaður þess frá upphafi, að með mikilli vinnu hefði tekist að sinna þessum 

verkefnum öllum. Hann sagði auk þess samvinnu við Tónlistarfélag Reykjavíkur hafa 

verið með ágætum frá því fyrsta og að Akureyringar hefðu oft notið góðrar aðstoðar 

þess við útvegun erlendra listamanna. Vildi hann nota tækifærið til að flytja þeim 

þakkir sínar og Tónlistarfélags Akureyrar fyrir fyrirgreiðsluna („Litið yfir“, 1958). 
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Tónlistarskóli Akureyrar tók til starfa í janúar 1946 undir stjórn Margrétar 

Eiríksdóttur, píanóleikara, og varð þar með annar tónlistarskóli landsins 

(„Tónlistarbandalag“, 1946). 

Tónlistarfélag Hafnarfjarðar var stofnað 20. apríl 1946. Tilgangur þess var að efla 

tónlistarlíf í Hafnarfirði og nágrenni og beita sér fyrir tónlistarkennslu 

(„Tónlistarfjelag Hafnarfjarðar“, 1946). Í lítilli grein sem rituð var í Morgunblaðið 

þann 3. maí það ár, segir að félagið muni haga starfi sínu á líkan hátt og 

Tónlistarfélagið í Reykjavík og muni bjóða Hafnfirðingum að gerast styrktarfélagar 

og fái þeir í þess stað aðgang að nokkrum hljómleikum á ári. Þá segir þar einnig að 

samningar hafi þegar tekist við Tónlistarfélagið í Reykjavík um það að Tónlistarfélag 

Hafnarfjarðar eigi kost á því að fá til Hafnarfjarðar þá listamenn er leika á vegum þess 

(„Tónlistarfjelag Hafnarfjarðar stofnað“, 1946). Veturinn 1949-1950 stóð 

Tónlistarfélag Hafnarfjarðar fyrir kennslu í píanóleik en haustið 1950 var 

Tónlistarskóli Hafnarfjarðar stofnaður (Hafnarfjarðarbær, 2005).  

Tónlistarfélag Vestmannaeyja var stofnað 24. október 1946. Í lögum félagsins sagði 

meðal annars að tilgangur félagsins væri að efla tónlistarlíf í Vestmannaeyjum með 

því að fá þangað tónlistarmenn til hljómleikahalds, starfrækja tónlistarskóla og á 

annan hátt sem ákveðið kynni að verða (Tónlistarskóli Vestmannaeyja, e.d.). Var 

áætlað að félagið myndi starfa með líku sniði og önnur tónlistarfélög sem störfuðu á 

landinu („Bæjarfréttir“, 1946). Tónlistarskóli Vestmannaeyja var formlega stofnaður 

þann 29. nóvember 1950 (Tónlistarskóli Vestmannaeyja, e.d.) og voru nemendur 

fyrsta veturinn rúmlega 20 talsins („Vestmannaeyjar“ 1950). Kennaraskortur virðist 

þó hafa háð skólanum og í greinargerð með lagafrumvarpi um fjárhagslegan stuðning 

við tónlistarskóla (þingskjal 413, 1962-1963) er þess getið að styrkur sem skólanum 

hafi verið ætlaður á fjárlögum hafi ekki verið greiddur út þar sem skólinn hafi ekki 

starfað síðustu ár. Haustið 1963 var ákveðið að endurvekja starfsemi tónlistarskólans 

og að bæjarfélagið tæki nú við rekstri hans (Tónlistarskóli Vestmannaeyja, e.d.). Enn 

þurfti að bíða nokkuð eftir því að kennari fyndist. Martin Hunger [Friðriksson] var 

ráðinn til starfans vorið 1964. Koma hans dróst þó nokkuð og tók skólinn á ný til 

starfa í upphafi árs 1965 (Einar H. Eiríksson, 1964) og hefur tónlistarskólinn starfað 

óslitið síðan. 
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Tónlistarfélag Ísafjarðar var stofnað árið 1948 og voru stofnfélagar þess 12. 

Tónlistarskóli Ísafjarðar var stofnaður strax um haustið það sama ár. Aðalhvatamaður 

að stofnun skólans var Jónas Tómasson, tónskáld, sem reyndar hafði einnig rekið vísi 

að tónlistarskóla á Ísafirði á árunum 1911-1918 (Pétur Kr. Hafstein, 1988). Var það 

einnig Jónas sem bað Ragnar H. Ragnars að taka að sér stjórn skólans („Tónlistarskóli 

Ísafjarðar“, 1953). Í viðtali í tilefni af fimm ára afmæli tónlistarskólans sagði Ragnar 

H. Ragnars um tilgang Tónlistarfélags Ísafjarðar:  

Markmið félagsins var og er að glæða áhuga almennings fyrir list listanna, 

tónlistinni, með því að fá hingað til bæjarins góða og þekkta tónlistarmenn og 

jafnframt með því að auka músíkkunnáttu almennings með því að koma hér á 

fót tónlistarskóla, þar sem ísfirsk æska ætti þess kost að fá byrjunarkennslu í 

píanó og orgelleik og í undirstöðuatriðum tónfræðinnar („Tónlistarskóli 

Ísafjarðar“, 1953, bls. 6).  

Tónlistarfélag Akraness var stofnað vorið 1955 og var formaður þess Jón 

Sigmundsson, framkvæmdastjóri („Tónlistarskóli stofnaður á Akranesi“, 1955). Síðar 

sama ár beitti Tónlistarfélagið sér fyrir stofnun Tónlistarskóla Akraness og tók 

skólinn til starfa í byrjun nóvember („Tónlistarskóli á Akranesi“, 1955). 

Tónlistarfélag Selfoss var stofnað haustið 1955 með það að markmiði að efla 

tónlistarstarfsemi í Árnessýslu. Var það Rótarýklúbburinn á Selfossi sem þá um 

sumarið hafði tekið að sér undirbúninginn og var skipulag Tónlistarfélags 

Reykjavíkur haft til hliðsjónar við stofnun félagsins. Þótti mönnum austan fjalls að 

löngu væri „ljós þörfin fyrir bættri tónlistarfræðslu fyrir almenning og fullkomnari 

tónlistarkennslu fyrir unglinga“ („Tónlistarskóli starfræktur“, 1955, bls. 1). 

Tónlistarfélagið stóð að stofnun tónlistarskóla á Selfossi og var hann settur í fyrsta 

skipti 23. október 1955 og urðu nemendur þegar á þessum fyrsta vetri yfir 50 talsins 

úr níu hreppum sýslunnar („20 þús. kindum“, 1955). Fljótlega var farið að kalla 

skólann Tónlistarskóla Árnessýslu og var Tónlistarfélagið einnig kennt við sýsluna. 

Tónlistarfélag Neskaupstaðar var stofnað 12. september 1955. Tilgangur félagsins 

var að efla tónlistarlífið í bænum og koma á fót tónlistarskóla („Tónskóli í 50 ár“, 

2006). Á vegum Tónlistarfélagsins tók Tónlistarskóli Neskaupstaðar til starfa 1. 

október 1956 og sá félagið um rekstur skólans til ársins 1964. Vegna kennaraeklu 

lagðist starfsemi skólans af um nokkurra ára skeið, en árið 1967 ákvað bæjarstjórn 



Fyrsta lagasetning um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla 

 

26 

Neskaupstaðar að endurvekja skólann, nú undir nafninu Tónskóli Neskaupstaðar, og 

hófst starfsemi hins nýja skóla hinn 1. október 1968. Var nýi skólinn alfarið rekinn af 

bæjarfélaginu („Tónskóli í 50 ár“, 2006).  

Tónlistarfélag Keflavíkur var stofnað þann 21. október 1957 og var frú Vigdís 

Jakobsdóttir fyrsti formaður félagsins (Guðmundur Norðdahl, 1957). Í grein um 

stofnun tónlistarfélagsins og tónlistarskólans sagði Guðmundur Norðdahl (1957) að 

hlutverk tónlistarfélaga væri að kynna tónlist fyrir sem flestum, svo þeir gætu orðið 

virkir þátttakendur í túlkun æðri tónlistar og sem vel menntaðir hlustendur. Annað 

höfuðhlutverk tónlistarfélaga væri að þroska og útbreiða góða tónlist á meðal 

almennings með hljómleikahaldi og myndi tónlistarfélagið leitast við að útvega fræga 

erlenda listamenn sem heimsæktu landið og einnig íslenskt listafólk. Tónlistarskóli 

Keflavíkur var settur fyrsta sinni þann 17. nóvember 1957. Í ávarpi við 

skólasetninguna sagði frú Vigdís Jakobsdóttir að höfuðmarkmið með stofnun 

tónlistarfélags í bænum hefði ætíð verið það að stofna tónlistarskóla („Tónlistarskóli í 

Keflavík“, 1957). 

Tónlistarfélag á Eyrarbakka var stofnað í kringum stofnun tónlistarskóla á 

Eyrarbakka haustið 1960. Tónlistarfélagið hafði það að aðalmarkmiði að efla og 

viðhalda skólanum („Tónlistarskóli á Eyrarbakka“, 1960). Tónlistarskólinn á 

Eyrarbakka var enn sjálfstæður skóli þegar lög voru sett um fjárhagslegan stuðning 

við tónlistarskóla (þingskjal 413, 1962-1963) en sameinaðist síðar Tónlistarskóla 

Árnessýslu („Tónlistarskóli Árnessýslu“, 1977). 

Tónlistarfélag Rangæinga var stofnað árið 1961 til þess að taka við rekstri 

Tónlistarskóla Rangæinga sem þá hafði starfað í fimm vetur á Hvolsvelli, eða frá því í 

október 1956 (Tónlistarskóli Rangæinga, e.d.). Frá upphafi hafði þó verið áformað að 

stofnað yrði sérstakt tónlistarfélag í sýslunni til þess að taka að sér rekstur skólans 

(„Tónlistarskóli tekur til starfa“, 1956), en formlegur undirbúningur þess hófst þó ekki 

fyrr en í byrjun nóvember 1964 („Undirbúa stofnun“, 1960).  

Aðrir tónlistarskólar sem nefndir voru í athugasemdum við frumvarp til laga um 

fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla (þingskjal 413, 1962-1963) þegar tilgreindir 

voru þeir skólar sem notið höfðu ríkisstyrks á skólaárinu 1961-1962 voru 
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Tónlistarskóli Siglufjarðar, Tónskóli Siglufjarðar, Tónlistarskóli Húsavíkur og 

Tónlistarskóli Eskifjarðar. Hér á eftir verður farið yfir stofnun þeirra en í leiðinni 

tekið saman hvenær allir skólarnir 15 komu inn á fjárlög.  

4.1.2 Tónlistarskólar í stofnröð og hvenær þeir komu inn á fjárlög 

Tónlistarskólinn í Reykjavík (stofnaður 1930). Skólinn var settur fyrsta sinni í 

byrjun október 1930. Hann kom inn á ríkisfjárlög ársins 1932. Athyglisvert er samt 

sem áður að þetta voru fyrstu fjárlög sem afgreidd voru eftir að skólinn tók til starfa. 

Á árunum um og eftir 1930 starfaði Alþingi yfirleitt einungis í þrjá mánuði á ári; frá 

febrúar fram í maí eða frá janúar fram í apríl. Stundum voru þó haldin aukaþing. 

Fjárlög ársins 1930 voru afgreidd á 41. löggjafarþingi sem stóð frá 15. febrúar fram til 

18. maí 1929. Fjárlög ársins 1931 voru afgreidd á 42. löggjafarþingi sem stóð frá 17. 

janúar til 19. apríl 1930. Fjárlög ársins 1932 voru afgreidd á sumarþingi árið 1931. 

Tónlistarskólinn á Akureyri (stofnaður 1946). Skólinn tók til starfa í janúar 1946 

og kom inn á fjárlög þess sama árs. Fjárlög ársins 1946 voru afgreidd í desember 

1945. Tónlistarskóli Akureyrar var því kominn inn á fjárlög áður en hann tók til 

starfa.  

Tónlistarskóli Ísafjarðar (stofnaður 1948). Ísfirðingar fengu fyrst styrk á fjárlögum 

ársins 1950. Styrkurinn var skráður á Tónlistarfélagið, en enginn vafi leikur á því að 

hann var ætlaður skólanum. Haustið sem skólinn var stofnaður hafði tónlistarfélagið 

þó sótt um það að fá styrk á fjárlögum ársins 1949, en þeirri málaleitan var hafnað 

(„Tónlistarfélag Ísafjarðar“, 1950). Ein fjárlög voru því afgreidd eftir stofnun skólans 

án þess að hann kæmist þar inn. 

Tónlistarskóli Hafnarfjarðar (stofnaður 1950). Skólinn tók til starfa haustið 1950 

og kom inn á fjárlög ársins 1951. Þau voru afgreidd frá Alþingi í desember 1950. 

Skólinn kom því inn á fyrstu mögulegu fjárlög eftir stofnun. Tónlistarfélag 

Hafnarfjarðar hafði þó haldið uppi kennslu veturinn 1949-1950, áður en skólinn var 

formlega stofnaður, og sótti um það að fá styrk á fjárlögum ársins 1950. Fjárlög ársins 

1950 voru afgreidd mjög seint (í maí 1950), en Hafnfirðingar virðast þó hafa sent 

umsókn sína of seint inn. Emil Jónsson (Alþfl.) talaði máli félagsins fyrir Alþingi og 

vísaði til hefðar um styrki til tónlistarfélaga. Hann sagði:  
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Þar sem tónlistarfélög eru starfandi annars staðar, hefur ríkissjóður tekið þátt í 

kostnaði þeirra, bæði í Reykjavík, á Ísafirði og Akureyri [...] Starfsemi 

Tónlistarfélagsins í Hafnarfirði mun vera með svipuðu sniði og annars staðar 

[...] Á síðastliðnu ári hefur þetta félag haldið uppi skóla svo að það er eins vel 

komið að styrkjum eins og önnur tónlistarfélög. Það hefur láðst að bera fram 

óskir um styrk á réttum tíma [...] en ég vænti þess að þessi tillaga verði 

samþykkt og henni tekið með sömu velvild og tillögum um hliðstæð félög á 

sínum tíma (Emil Jónsson, 1949-1950). 

Þrátt fyrir þessa málaleitan fékk Tónlistarfélag Hafnarfjarðar ekki styrk fyrr en eftir að 

skólinn hafði formlega verið stofnaður. 

Tónlistarskóli Vestmannaeyja (stofnaður 1950). Skólinn var formlega stofnaður 29. 

nóvember 1950. Þá var þegar búið að leggja fram fjárlagafrumvarp ársins 1951 og var 

það afgreitt í desember 1950. Skólinn kom því inn á fjárlög ársins 1952 en þau voru 

afgreidd í desember 1951. 

Tónlistarskóli Siglufjarðar (stofnaður 1950). Skólinn var stofnaður af Karlakórnum 

Vísi. Kórinn hafði átta árum áður stofnað sjóð sem nota skyldi „til þess að efla 

tónmennt í Siglufirði á hvern þann hátt, sem hann telur æskilegastan“ („Tónlistarskóli 

á vegum“, 1950, bls. 1). Sjóðurinn var þó ekki digur og réðst kórinn í þetta verkefni 

með trausti á stuðning og velvilja bæjarins og með vonir um það að margir bæjarbúar 

væru enn til í að gerast styrktarmeðlimir hans („Tónlistarskóli á vegum“, 1950). Má 

því segja að á margan hátt hafi starfsemi kórsins líkst starfsemi tónlistarfélags. 

Tónlistarskóli Siglufjarðar var settur fyrsta sinni 6. október 1950 og voru nemendur 

þennan fyrsta vetur 40 talsins („Tónlistarskóli stofnaður á Siglufirði“, 1950). Tveimur 

mánuðum eftir stofnun skólans var búið að úthluta honum styrk á fjárlögum ársins 

1951.  

Tónlistarskóli Akraness (stofnaður 1955). Skólinn var stofnaður haustið 1955 og 

kom inn á fyrstu fjárlög sem afgreidd voru eftir það, fjárlög ársins 1956, sem afgreidd 

voru 1. febrúar 1956. 

Tónlistarskóli á Selfossi (Árnesinga) (stofnaður 1955). Skólinn var stofnaður 

haustið 1955 og kom inn á fyrstu fjárlög sem afgreidd voru eftir það, fjárlög ársins 

1956 sem afgreidd voru frá Alþingi 1. febrúar 1956. 
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Tónlistarskóli Neskaupstaðar (stofnaður 1956). Skólinn kom inn á fjárlög ársins 

1956 sem afgreidd voru frá Alþingi 1. febrúar það ár. Hann tók hins vegar ekki til 

starfa fyrr en 1. október 1956 og var því kominn inn á fjárlög áður en hann var 

formlega stofnaður.  

Tónlistarskóli Rangæinga á Hvolsvelli (stofnaður 1956). Skólinn tók til starfa í 

október 1956. Hann kom inn á fjárlög ársins 1957 sem afgreidd voru í febrúar 1957 

eða fjórum mánuðum eftir að skólinn tók til starfa.  

Tónlistarskóli Keflavíkur (stofnaður 1957). Skólinn var settur fyrsta sinni 17. 

nóvember 1957 en tónlistarfélagið hafði verið stofnað 21. okt. 1957. Fjárlagafrumvarp 

ársins 1958 var lagt fram 10. október 1957 og afgreitt frá Alþingi í desember það ár. 

Þar komst skólinn ekki inn en var kominn inn á fjárlög ársins 1959 en þau voru 

afgreidd 29. apríl 1959.     

Tónlistarskóli Eskifjarðar. Rannsakanda tókst ekki að finna neinar dagsetningar 

fyrir stofnun Tónlistarskóla Eskifjarðar en hann birtist á fjárlögum fyrir árið 1959 og 

virðist Kristján Ingólfsson, sem jafnframt var skólastjóri Barna- og gagnfræðaskólans 

á Eskifirði, hafa verið í forsvari fyrir skólann. Kristján var boðaður á fund 

tónlistarskólastjóra haustið 1962, en var sá eini af boðuðum þátttakendum sem mætti 

ekki til fundarins (Birgir Thorlacius, 1962). Í athugasemdum í þingskjali 413 (1962-

1963) er þess þó getið að styrkur til skólans hafi ekki verið greiddur út þar sem 

skólinn hefði ekki starfað síðustu ár. Núverandi Tónlistarskóli Eskifjarðar og 

Reyðarfjarðar var stofnaður árið 1973 (Tónlistarskóli Eskifjarðar og Reyðarfjarðar, 

e.d.). 

Tónskóli Siglufjarðar (stofnaður 1958). Skólinn var stofnaður 30. mars 1958 og var 

Sigursveinn D. Kristinsson fyrsti skólastjóri hans. Haustið áður hafði Sigursveinn 

komið til Siglufjarðar að beiðni Óskars Garibaldasonar formanns verkalýðsfélaganna 

þar, til þess að æfa lúðrasveit og kenna börnum. „Um miðjan vetur voru nemendur 

orðnir á annað hundrað“ (Sigursveinn K. Magnússon, 1990, bls. 13). 

Verkalýðsfélögin á Siglufirði stóðu að rekstri skólans og var Sigursveinn skólastjóri 

hans fyrstu fimm árin. Skólinn kom ekki inn á fjárlög ársins 1959 sem afgreidd voru í 

apríl 1959, en kom inn á fjárlögum ársins 1960. Reyndar afgreiddi Alþingi þá aðeins 
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einn heildarstyrk til tónlistarskólanna tveggja á Siglufirði og var bæjarstjóra bæjarins 

ætlað það hlutverk að skipta upphæðinni á milli Tónskólans og Tónlistarskóla 

Siglufjarðar. 

Tónlistarskóli Eyrarbakka (stofnaður 1960). Skólinn tók til starfa haustið 1960 og í 

desember það sama ár þegar fjárlög ársins 1961 voru afgreidd, var skólinn kominn þar 

inn. 

Tónlistarskóli Húsavíkur (stofnaður 1961). Skólinn tók til starfa veturinn 1961-

1962. Þrátt fyrir að vera fyrstu tvo veturna einungis rekinn með námskeiðaformi í þrjá 

mánuði á ári var hann kominn inn á fjárlög ársins 1962 en þau voru afgreidd í 

desember 1961. Þriðja árið sem skólinn starfaði færði hann út kvíarnar og bauð upp á 

heilsvetrar kennslu („17 Húsvíkingar“, 1964). Tónlistarskólinn var ekki rekinn af 

tónlistarfélagi, eins og víða var, heldur undir stjórn skólanefndar er bæjarstjórn 

skipaði („Tónlistarskólinn“, 1967). 

4.1.2.1 Samantekt 

Þegar þessar upplýsingar eru teknar saman, sést að af 15 skólum voru tveir komnir inn 

á fjárlög áður en þeir tóku til starfa og átta komu inn á fyrstu fjárlögum sem afgreidd 

voru eftir stofnun þeirra. Tveir skólar voru stofnaðir það seint að árinu að búið var að 

leggja fram fjárlagafrumvarp næsta árs og komu þeir inn árið á eftir. Aðrir tveir skólar 

komu einnig inn tveimur árum eftir stofnun, þar á meðal Ísfirðingar sem var hafnað 

einu sinni, en þó var aðeins um það að ræða að ein fjárlög hefðu verið lögð fram í 

millitíðinni. Einn skóla er ekki hægt að staðsetja þar sem rannsakandi fann ekki 

upplýsingar um það hvenær hann var stofnaður.  

Athyglisvert er að skoða að á sama tíma og tónlistarskólum var að fjölga á 6. 

áratugnum, sem síðar kallaði á lagasetningu um fjárhagslegan stuðning við 

tónlistarskóla, þá var uppgangur lúðrasveita einnig mjög mikill. Lúðrasveitir gátu 

einnig fengið beinan styrk á fjárlögum. Fyrst til þess að hljóta slíkan styrk var 

Lúðrasveit Reykjavíkur sem kom inn á fjárlög árið 1945. Lúðrasveit Akureyrar bættist 

við þremur árum síðar, árið 1948. Á sjötta áratugnum bættust margar sveitir í hópinn 

og árið 1959 voru þær orðnar 15 talsins. Árið 1962 nutu 18 lúðrasveitir styrks á 

fjárlögum, nokkuð fleiri en tónlistarskólarnir sem það gerðu. Tónlistarskólinn í 
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Reykjavík naut langhæstra styrkja af tónlistarskólum landsins enda langstærsti skólinn 

og með starfandi kennaradeild. En ef reiknaðir eru saman ríkisstyrkir sem veittir voru 

til tónlistarskóla á fjárlögum ársins 1962, að frátöldum Tónlistarskólanum í 

Reykjavík, sést að heildarupphæðin nemur 255.000 kr. og skiptist á 14 skóla. Tveir af 

þessum styrkjum upp á 10.000 kr. hvor voru þó ekki borgaðir út þar sem skólarnir 

sem þeirra nutu, Tónlistarskóli Vestmannaeyja og Tónlistarskóli Eskifjarðar, höfðu 

ekki starfað um skeið. Á sama tíma námu fjárveitingar til lúðrasveitanna 18, 230.000 

kr. auk þess sem Sambandi íslenskra lúðrasveita var úthlutað 40.000 kr. til síns starfs. 

Samtals var því veitt 270.000 kr. til lúðrasveitastarfs á fjárlögum ársins 1962. Styrkir 

þessir til lúðrasveita voru þó háðir því að þær fengju jafnhátt framlag annars staðar 

frá, enda skyldu þær skila starfsskýrslum til Menntamálaráðuneytisins. Á fjárlögum 

ársins 1962 fékk Lúðrasveit Reykjavíkur úthlutað 50.000 kr. sem var 10.000 kr. meira 

en sá tónlistarskóli sem næsthæstra styrkja naut, en það var Tónlistarskóli Akureyrar. 

Ekki er ólíklegt að brautargengi lúðrasveita inn á ríkisfjárlög hafi að einhverju leyti 

tengst því að þær áttu sannan hauk í horni á Alþingi á þessum tíma. Það var Karl 

Óskar Guðjónsson, þingmaður Alþýðubandalagsins 1953-1963 og 1967-1971. Varð 

hann meðal annars formaður Sambands íslenskra lúðrasveita á árunum 1964-1965 

(SÍL, 1984, bls. 426). Ekki er að efa að víða studdi starf lúðrasveita við starf 

tónlistarskóla eða var jafnvel undanfari þess að stofnaður var tónlistarskóli. Á 

fjárlögum ársins 1963, sem afgreidd voru í aðdraganda þess að setja skyldi lög um 

fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla, hækkuðu styrkir til tónlistarskóla þegar 

umtalsvert frá því er hér er nefnt, en nánar verður farið yfir það ferli síðar.  

4.1.3 Aðrir tónlistarskólar og tónlistarkennsla 

Hér að framan er einungis farið yfir þá tónlistarskóla sem taldir voru upp í greinargerð 

með frumvarpi til laga um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla (þingskjal 413, 

1962-1963). Aðrir skólar voru þó einnig starfandi. Frá lokum seinni heimsstyrjaldar 

hafði verið starfandi undirbúningsdeild fyrir börn við Tónlistarskólann í Reykjavík að 

frumkvæði dr. Heinz Edelstein. Þetta starf leiddi til þess að dr. Edelstein stofnaði 

Barnamúsíkskólann árið 1952. Barnamúsíkskólinn hélt áfram að vera í nánu samstarfi 

við Tónlistarskólann í Reykjavík. Skólinn hlaut rekstrarstyrk frá Reykjavíkurborg sem 

einnig greiddi laun skólastjóra og kom ekki inn á fjárlög fyrr en á áttunda áratugnum 
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(Tónmenntaskóli Reykjavíkur, e.d.). Þess má geta að Ragnar Jónsson forstjóri sýndi 

þessu máli mikinn áhuga og styrkti meðal annars Heinz Edelstein til námsdvalar í 

Þýskalandi veturinn 1951-1952 þar sem hann kynnti sér það sem þar var efst á baugi í 

tónlistaruppeldismálum (Tónmenntaskóli Reykjavíkur, e.d.). 

Einnig veitti íslenska ríkið um tíma einstaklingum styrki til kennslu í óperusöng og 

má á meðal þeirra nefna Sigurð Skagfield og Maríu Markan. Kristinn Hallsson fékk 

einnig um árabil styrk til reksturs söngskóla og einnig var á 6. áratugnum stofnaður 

Söng- og óperuskóli í Reykjavík sem einnig naut styrkja. 

Árið 1941 var embætti söngmálastjóra þjóðkirkjunnar stofnað og tók þá einnig 

Söngskóli þjóðkirkjunnar (seinna Tónskóli Þjóðkirkjunnar) til starfa. Hlutverk hans 

var að halda uppi kennslu í kirkjutónlist og litúrgiskum fræðum auk þess að mennta 

organista til starfa við kirkjur landsins (Tónskóli Þjóðkirkjunnar, e.d.). Þessi skóli var 

frá upphafi rekinn með styrk frá ríkinu, en skólinn annars ekki talinn með almennum 

tónlistarskólum.  

Eflaust stunduðu fleiri aðilar söng- eða hljóðfærakennslu á þessum tíma en þessari 

rannsókn er ekki ætlað að gera því tæmandi skil.  

4.1.2 Samstarf tónlistarfélaga 

Óhætt er að fullyrða að starf Tónlistarfélags Reykjavíkur hafi markað tímamót í 

tónlistarsögu Íslendinga. Hvort tveggja var að starf þess var geysiöflugt og viðamikið 

en einnig varð það, eins og víða er vísað til hér að framan, fyrirmynd við stofnun 

slíkra félaga víðs vegar um landið. Tónlistarfélagsmenn reyndu einnig eftir bestu getu 

að vera því tónlistaráhugafólki innan handar sem hafði hug á því að stofna 

tónlistarfélög úti á landsbyggðinni, enda kváðu lög félagsins á um að það skyldi vinna 

að því að efla tónlist á landinu, en ekki einungis í Reykjavík, þó þar væri vissulega 

starfsvettvangur þess. Fljótlega eftir að Tónlistarfélag Akureyrar var stofnað, að 

fyrirmynd Tónlistarfélagsins í Reykjavík, leituðu norðanmenn formlega eftir 

samvinnu við Reykvíkinga. Þetta má sjá í fundargerð félagsins frá því í október 1943. 

Skömmu síðar barst þeim vinsamlegt svar frá Tónlistarfélagi Reykjavíkur sem 

vonaðist eftir sem bestu samstarfi á milli félaganna (Tónlistarfélag Akureyrar, 1943-

1980).  
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Í fundargerð Tónlistarfélags Reykjavíkur frá 10. apríl 1946 má lesa að því hafi borist 

fyrirspurn um það hvort Tónlistarfélagið vildi endurtaka konserta sína í Hafnarfirði, 

gegn því að Hafnfirðingar útvegi það marga styrktarfélaga að húsið verði fullt 

(Tónlistarfjelagið, 1932-1946). Var það samþykkt á fundinum að ganga til þessarar 

samvinnu. Á þessum tíma var ekki búið að stofna tónlistarfélag í Hafnarfirði en 

greinilega höfðu óformlegar viðræður um samstarf verið í gangi. Á þessum sama 

fundi Tónlistarfélagsins var ákveðið að semja tilkynningu til áhugamanna úti um 

landið um að stofna þar tónlistarfélög sem gætu hafið samstarf við Tónlistarfélag 

Reykjavíkur um eflingu tónlistarinnar og tónleikahald í landinu. Var Kristjáni 

Sigurðssyni falið að semja tilkynninguna (Tónlistarfjelagið, 1932-1946). Einungis tíu 

dögum síðar, eða þann 20. apríl 1946, var Tónlistarfélag Hafnarfjarðar formlega 

stofnað. Tengsl á milli þessara félaga voru sterk og má geta þess að Ásgeir Júlíusson, 

sem var fyrsti ritari Tónlistarfélags Hafnarfjarðar og síðar formaður þess í mörg ár, 

vann hjá Ragnari í Smára í bókaútgáfu hans, Helgafelli (Ingibjörg Ásgeirsdóttir, 

munnleg heimild, 5. mars 2013). Tónlistarfélag Vestmannaeyja var einnig stofnað 

árið 1946 hvort sem tengja má það hvatningu frá Tónlistarfélagi Reykjavíkur eða 

ekki. 

Ástæða þess að hér er talað um þetta samstarf er að með Tónlistarfélagi Reykjavíkur 

virðist hafa skapast hefð fyrir því að stofnun tónlistarfélags um rekstur tónlistarskóla 

greiddi leið þeirra inn á fjárlög ríkisins. Enda sést þegar stofnár skólanna eru borin 

saman við hvenær þeir komu inn á fjárlög að aldrei leið þar langur tími á milli. Fyrsta 

fjárveiting ríkisins til Tónlistarskólans í Reykjavík var þó vissulega samþykkt áður en 

Tónlistarfélag Reykjavíkur var stofnað. En löngu áður en kom að stofnun þess næsta 

og í framhaldi af því stofnun næsta tónlistarskóla, virðist sú hugmynd hafa þróast, að 

vel færi á því að tónlistarfélög stæðu að rekstri tónlistarskóla. Í umræðum á Alþingi 

kom þetta einnig í ljós til dæmis við afgreiðslu á styrk til væntanlegs tónlistarskóla á 

Akureyri. Fyrsta tillaga um það að skólinn fengi fjárveitingu var felld en var 

samþykkt þegar bætt var inn í hana orðum um að fjárveitingin fengist „gegn að 

minnsta kosti jafnmiklu framlagi annars staðar að, enda náist samkomulag á milli 

tónlistaraðila á Akureyri um stofnun sameiginlegs tónlistarfélags þar“ (Þingskjal 381, 

1945-1946). Hér er vísað til þess að Tónlistarfélag Akureyrar efndi til samstarfs við 

aðra tónlistaraðila í bænum um stofnun og rekstur skólans en höfðu þó allt frumkvæði 
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og meginábyrgð (Tónlistarfélag Akureyrar, 1943-1980). Í umfjöllun um 

Tónlistarskóla Hafnarfjarðar hér að framan sást einnig hvernig Emil Jónsson vísaði til 

hefðar um fjárveitingar til tónlistarfélaga til reksturs tónlistarskóla.  

Þegar Tónlistarfélag í Neskaupstað var stofnað haustið 1955 var vísað til þessarar 

hefðar þegar samþykkt var á fundi félagsins þann 30. október að „sækja um styrk til 

Alþingis sem svari sömu upphæð og önnur tónlistarfélög utan Reykjavíkur fá“ 

(Tónlistarfélag í Neskaupstað, 1955-1957). Þegar tónlistarskólinn, sem síðar var 

kallaður Tónskóli Neskaupstaðar, hélt upp á 50 ára afmæli sitt árið 2006 var gefið út 

afmælisfréttabréf af því tilefni. Þar segir um upphaf tónlistarfélagsins: „Ákveðið var í 

samráði við bæjarfélagið að Tónlistarfélag Neskaupstaðar annaðist rekstur 

tónlistarskólans og var ástæðan sú að þá fengist styrkur frá ríkinu til starfseminnar“ 

(„Tónskóli í 50 ár“, 2006). Þetta bendir til þess að löngu áður en fjárveitingar ríkisins 

til tónlistarskóla komust á fastan grundvöll með lagasetningu hafi þær samt sem áður 

verið hvatning því duglega tónlistaráhugafólki sem á landsbyggðinni var, til þess að 

stofna tónlistarfélög og tónlistarskóla. Fordæmið má rekja allt aftur til þess er 

Tónlistarskóli Reykjavíkur komst inn á fjárlög ársins 1932.  

4.2 Tímabilið 1953-1963. -Aðdragandi að lagasetningu  

Á 6. áratug síðustu aldar má segja að vindar hafi tekið að snúast allverulega íslensku 

menningarlífi í hag. Tónlistarskólum fjölgaði og um miðjan áratuginn tókst loks að 

koma rekstri Sinfóníuhljómsveitar Íslands, sem stofnuð var árið 1950, á fastan 

grundvöll. En þegar frumvarp Gylfa Þ. Gíslasonar um fjárhagslegan stuðning við 

tónlistarskóla var samþykkt sem lög frá Alþingi árið 1963 var það stórt skref til þess 

að tryggja áframhaldandi uppgang í íslensku tónlistarlífi. Áður en farið verður nánar í 

lagasetninguna sjálfa, verða raktir hér þeir helstu atburðir sem vörðuðu leiðina að 

þessum mikilvæga áfanga í sögu tónlistarlífs í landinu. Saga þessi er mjög samofin 

sögu Tónlistarskóla Reykjavíkur og er oft erfitt að skilja þar á milli. Er því eðlilega 

mikið fjallað um þann skóla hér á eftir enda voru forvígismenn skólans einnig þeir 

sem oft var litið til um forystu í tónlistarmálum öllum.  
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4.2.1 Hugleiðingar og tillögur um Tónlistarskólann í Reykjavík 

Í júnímánuði 1954 tóku þeir Páll Ísólfsson, skólastjóri Tónlistarskólans í Reykjavík, 

og Árni Kristjánsson, yfirkennari skólans, saman nokkrar hugleiðingar og tillögur um 

Tónlistarskólann í Reykjavík. Skammt var í 25 ára afmæli skólans og vildu þeir Páll 

og Árni setja fram hugmyndir um framtíðarhlutverk hans. Þeir bentu fyrst á það 

hversu stórt hlutverk skólinn hefði skipað í örum framförum í tónlistarmenningu 

þjóðarinnar, til dæmis væri strengjadeild Sinfóníuhljómsveitarinnar að mestu leyti 

skipuð fyrrverandi nemendum skólans og þaðan hefðu allir hinir yngri einleikarar 

landsins fengið sitt veganesti. Þeir bentu einnig á að þar hefðu sumir organistar 

fullnumið sig og tónskáld fengið haldgóða undirbúningsmenntun (Árni Kristjánsson 

og Páll Ísólfsson, 1954). Páll og Árni bentu þó einnig á það að ýmsu væri ábótavant 

og að skólinn yrði að hafa tækifæri til þess að eflast og færast í aukana til jafns við 

vaxandi menningarviðleitni í landinu ef hann ætti ekki að grotna niður og hætta að 

geta gegnt hlutverki sínu (Árni Kristjánsson og Páll Ísólfsson, 1954). Hér er vísað til 

þess að frá upphafi hafði skólanum fyrst og fremst verið ætlað það hlutverk að ala upp 

hljóðfæraleikara til starfa í sinfóníuhljómsveit, fyrst í Hljómsveit Reykjavíkur og síðar 

í Sinfóníuhljómsveit Íslands og jafnvel vísað til hljómsveitar skólans sem starfsskóla 

fyrir þá hljómsveit. Jafnframt skyldi ungu fólki séð fyrir nauðsynlegri almennri 

tónlistarfræðslu í skólanum og þannig undirbúinn jarðvegurinn til þess að heilbrigt 

tónlistarlíf gæti þróast og þrifist („Nokkrum nemum“, 1958, bls. 12). En sá vandi sem 

þeim félögum fannst blasa við var einkum fjórþættur: Í fyrsta lagi töldu þeir að 

skortur á tónlistarkennurum í flestum almennum skólum væri höfuðorsök flestra 

vandræða í tónlistarmálum og að nauðsyn bæri til þess að Tónlistarskólinn í 

Reykjavík fengi að ala upp söngkennara (tónmenntakennara) og fengi réttindi til þess, 

þar eð stofnuð yrði tónlistarkennaradeild við skólann. Í öðru lagi vildu þeir að 

blásturshljóðfæraleikarar úr Sinfóníuhljómsveitinni, sem flestir voru útlendir 

listamenn, yrðu ráðnir sem kennarar til skólans til þess að þjálfa íslenska 

hljóðfæraleikara. Í þriðja lagi bentu Páll og Árni á að í kórum landsins væru yfirleitt 

óþjálfaðir söngvarar og torveldaði það mjög flutning æðri tónlistar á því sviði. Í fjórða 

og síðasta lagi þótti þeim bagalegt að engir hljómsveitarstjórar hefði fengið menntun 

sína hérlendis. – Til þess að ráða bót á framangreindu töldu þeir nauðsynlegt að 

Tónlistarskólinn í Reykjavík yrði að sækja í það framtíðarhorf að verða einskonar 
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háskóli eða æðri skóli í tónlist, er veitti fullkomna menntun hverjum þeim, sem taka 

vildi virkan þátt í tónlistarlífinu (Árni Kristjánsson og Páll Ísólfsson, 1954). Tillögur 

sínar um úrbætur settu þeir fram í sex liðum: 

1. Að ráðinn yrði hæfur söngkennari að skólanum. 

2. Að aðal- blásturshljóðfæraleikarar Sinfóníuhljómsveitar Íslands yrðu ráðnir til 

að kenna á þau hljóðfæri sem enn væru útundan. 

3. Að kórskóli myndi starfa innan vébanda Tónlistarskólans. 

4. Að tekin yrði upp kennsla í samleik á ýmis hljóðfæri (kammermúsík) fyrir 

nemendur í framhaldsdeild (sérdeild). 

5. Kennd verði kór- og hljómsveitarstjórn við skólann 

6. Að formfræði, hljóðfærafræði og heyrnarþjálfun yrðu einnig fastar 

kennslugreinar. 

Einnig var bent á nauðsyn þess að starfsemi tónlistarskólanna á Akureyri og Ísafirði 

yrði samhæfð kennslukerfi Tónlistarskólans í Reykjavík og þeim veitt réttindi til þess 

að undirbúa nemendur að vissu marki til framhaldsnáms þar. Páll og Árni töldu að 

fylgja yrði þeirri kröfu miklu fastar eftir að hið opinbera veitti Tónlistarskólanum í 

Reykjavík fullgildingu sem ríkisskóla og tryggði þar með framtíð hans og fjárhag 

(Árni Kristjánsson og Páll Ísólfsson, 1954).  

Þessar hugmyndir Páls Ísólfssonar og Árna Kristjánssonar sendi Ragnar Jónsson í 

Smára til Bjarna Benediktssonar, þáverandi menntamálaráðherra (Ragnar Jónsson, 

1954). Þetta er athyglisvert í ljósi þess að Ragnar, sem var formaður 

Tónlistarfélagsins sem rak Tónlistarskólann í Reykjavík, var ætíð sagður vera á móti 

hugmyndum um það að skólinn yrði alfarið ríkisskóli (Jón Nordal, munnleg heimild, 

26. okt. 2012). Ekki er hægt að skilja tillögur þeirra Páls og Árna á neinn annan hátt 

en þann, að það hafi verið þeirra eindregni vilji að skólinn yrði að fullu ríkisskóli og 

að honum væri þar með tryggt enn frekar til framtíðar það forystuhlutverk í 

tónlistarmenningunni sem honum virtist þá þegar ætlað. Einnig var hér sett fram 

hugmyndin um að sérstök söngkennaradeild yrði stofnuð við skólann.  
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4.2.2 Tollamál 

Í nóvember 1953 lagði Gylfi Þ. Gíslason ásamt Hannibal Valdimarssyni fram á 

Alþingi frumvarp um niðurfellingu tolla á innfluttum hljóðfærum, grammófónum, 

grammófónplötum og nótnabókum (þingskjal 158, 1953-1954). Í greinargerð með 

frumvarpinu sagði meðal annars að ýmis rök hnigju að því að helstu hljóðfæri væru 

tollfrjáls. Það væri grundvallarskilyrði fyrir eflingu tónmenntar í landinu að hljóðfæri 

væru sem ódýrust og að almenningi væri gert sem auðveldast að eignast þau. Tæki 

sem notuð væru við kennslu eða til eflingar menningarlífi þjóðarinnar ætti ekki að 

tolla (þingskjal 158, 1953-1954). Þó frumvarpinu væri samhljóða vísað áfram til 

fjárhagsnefndar, þar sem meðal annarra átti sæti Gylfi sjálfur, komst þetta frumvarp 

þó ekki lengra. Gylfi var eini meðlimur nefndarinnar sem þá var í stjórnarandstöðu og 

tókst honum ekki að sannfæra nefndarfélaga sína um að veita þessu frumvarpi 

brautargengi. Ragnar Jónsson í Smára hafði einnig oftsinnis bent á það í ræðu og riti 

að breyta þyrfti þessum tollalögum og/eða jafnvel setja hér upp verksmiðjur sem sett 

gætu saman helstu hljóðfæri („Verður farið að framleiða“, 1954). Tæpu ári síðar eða 

þann 18. október 1954 lögðu þeir Gunnar Thoroddsen, þingmaður 

Sjálfstæðisflokksins og borgarstjóri Reykjavíkur, og Sigurður Bjarnason, þingmaður 

Sjálfstæðisflokks og jafnframt ritstjóri Morgunblaðsins, fram frumvarp á Alþingi um 

niðurfellingu tolla af hljóðfærum, grammófónum og grammófónplötum. Frétt um 

málið birtist í Morgunblaðinu daginn eftir. Þar sagði að svo væri komið að einungis 

efnafólk hefði möguleika á því að kaupa píanó og orgel. Þetta væri afleitt, þar sem 

tónmenntun þjóðarinnar hlyti að vera snar þáttur í menningarlegu uppeldi hennar. En 

til þess að iðkun hljómlistar gæti orðið almenn, þyrfti hljóðfæraeign mjög að aukast 

(„Hljóðfæri öll og grammófónplötur“, 1954). Var frumvarp Gunnars og Sigurðar nær 

samhljóða frumvarpi Gylfa frá árinu áður. Sagði Gylfi enda í ræðu við þetta tækifæri 

að hann hefði í fyrstu haldið að einhver hinna ágætu starfsmanna þingsins hefði gert 

svolítið óvenjuleg en jafnframt nokkuð spaugileg mistök, að skjalaverði hefði orðið 

það á að útbýtta gömlum þingskjalabunka frá árinu áður. Hann studdi þó Gunnar og 

Sigurð og sagðist mundu beita sér áfram fyrir þessu máli kæmist það til 

fjárhagsnefndar, þar sem hann átti enn sæti (Gylfi Þ. Gíslason, 1954-1955). Nú brá 

hins vegar svo við að Ragnar í Smára skrifaði ásamt Páli Ísólfssyni bréf til þeirra 
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Gunnars og Sigurðar og bað þá að fresta umræðum um þetta mál. Í bréfi Ragnars og 

Páls sagði meðal annars: 

Útaf athyglisverðum tillögum ykkar um niðurfellingu tolla af hljóðfærum og 

grammófónplötum, sem er hið mesta nauðsynjamál aðallega hvað snertir ýmis 

hljóðfæri er notuð eru til listrænnar músíkiðkunar, þykir okkur rétt að láta 

ykkur vita að við undirritaðir höfum í undirbúningi mjög ýtarlegar tillögur, er 

við munum geta lagt fyrir menntamálaráðherra í næsta mánuði, um 

allverulegar breytingar á fyrirkomulagi tónlistarmála okkar yfirleitt, 

tekjuöflun til þeirra og fleira. Verður þar meðal annars gert ráð fyrir nokkrum 

tekjuöflunum í sambandi við tolla af ýmsum hljóðfærum og plötum. Ef til vill 

væri æskilegt að athuguðu máli að fresta þessu máli uns þessar tillögur allar 

væru komnar fram, hins vegar mundi það auðvelda þetta mál allt að þessar 

tillögur hafa verið birtar (Ragnar Jónsson og Páll Ísólfsson, 1954).  

Ragnar og Páll ræddu í sama bréfi einnig um að endurskipuleggja þyrfti 

rekstrarfyrirkomulag Sinfóníuhljómsveitarinnar til frambúðar og endurskoða 

tónlistarmál við Þjóðleikhúsið og um nauðsyn þess að koma upp öflugum kór. Þá væri 

einnig í aðdraganda 25 ára afmælis Tónlistarskólans í Reykjavík í undirbúningi ný 

reglugerð fyrir skólann sem nauðsyn bæri til þess að setja, en hún fæli í sér að honum 

væru veitt ýmis réttindi sem fylgdu skyldur og útgjöld (Ragnar Jónsson og Páll 

Ísólfsson, 1954). Ekki er þó ljóst af þessu bréfi hvort þeir töldu að tillögur þeirra í 

tollamálum ættu að koma öllum þessum aðilum til góða eða hvernig þeir hugsuðu sér 

að sú skipting yrði. Um sama leyti, eða þann 21. október 1954, sendi Ragnar í Smára 

einnig Bjarna Benediktssyni, menntamálaráðherra, bréf þar sem hann nefndi að fram 

hefði komið frumvarp um afnám tolla á hljóðfærum en sagði sig og félaga sína vinna 

að tillögum til stuðnings tónlistarmálum í landinu yfirleitt og þar væri fjallað um 

tollamál (Ragnar Jónsson, 1954). En hvort sem það var vegna bréfs Ragnars og Páls 

til þeirra Gunnars og Sigurðar eða ekki, fór það svo að frumvarp þeirra síðarnefndu 

fór ekki í gegnum þingið. Haustið eftir lögðu Gylfi, Gunnar og Sigurður saman krafta 

sína og lögðu frumvarp um sama mál fram þriðja sinni (þingskjal 28, 1955-1956). 

Haustið 1956, þegar Gylfi Þ. Gíslason var orðinn menntamálaráðherra, lögðu Gunnar 

og Sigurður fram frumvarpið fjórða sinni (þingskjal 22, 1956-1957), en enn komst 

það ekki í gegn. Þegar tónlistarskólastjórar, nokkrum árum síðar eða nánar tiltekið 

haustið 1962, komu saman til fundar í boði Gylfa töldu þeir afnám tolla af hljóðfærum 

einn af 10 mikilvægustu þáttum til þess að bæta hag tónlistarskóla landsins. En þrátt 

fyrir vilja ýmissa þingmanna og tónlistarmanna þurftu þeir að bíða lengi eftir því að 
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slíkt frumvarp næði alla leið í gegnum þingið. Það var ekki fyrr en í júní 1982 sem 

tollar af hljóðfærum voru loks felldir niður, en áður höfðu þó verið felld niður 

vörugjöld („Félag ísl.“ 1982). 

Þann 30. nóvember 1954 skrifuðu sjö menn undir bréf til menntamálaráðherra, Bjarna 

Benediktssonar, þar sem tillögur þær er Ragnar hafði áður talað um að væru í vinnslu 

voru bornar upp. Þar var og farið fram á það að menntamálaráðherra skipaði nefnd til 

þess að fjalla um framtíðarstarfsemi Tónlistarskólans í Reykjavík. Þessir sjö menn 

voru: Ragnar Jónsson, formaður Tónlistarfélagsins; Páll Ísólfsson, skólastjóri 

Tónlistarskólans; Árni Kristjánsson, yfirkennari við Tónlistarskólann; Jón 

Þórarinsson, tónlistarráðunautur; Björn Ólafsson, konsertmeistari 

sinfóníuhljómsveitarinnar; Björn Jónsson, framkvæmdastjóri Tónlistarfélagsins og 

Ólafur Þorgrímsson, formaður skólaráðs Tónlistarskólans (1954). Í bréfi þeirra kom 

fram að þeir vonuðust til þess að væntanleg nefnd samþykkti tillögur þeirra að mestu 

svo fljótt sem auðið væri, svo hægt yrði að leggja fram frumvarp um rekstur skólans á 

yfirstandandi þingi og að þannig næðist að tryggja fjárhagslega og menningarlega 

framtíð skólans á 25. afmælisári hans. Sjömenningarnir töldu að skólinn ætti „að vera 

sjálfstæð stofnum með líkum hætti og Ríkisútvarpið og Háskólinn, ef til vill í 

tengslum við síðarnefndu stofnunina“ (Ragnar Jónsson o.fl. 1954). Með þessu vildu 

þeir færa tónlistarkennslu í landinu á það stig sem gerðist í nágrannalöndum okkar, að 

skólinn yrði miðstöð allrar tónlistarkennslu og fræðslu, annaðist kennslu í söng og á 

öll hljóðfæri, kórsöng og hljómsveitarleik og að skólinn gæti útskrifað 

hljóðfærakennara og veitt þeim réttindi. Þeir sögðu fjárskort hafa staðið rekstri 

skólans fyrir þrifum og við svo búið mætti ekki standa ef framfarir í menningarmálum 

ættu að haldast í hendur á öllum sviðum. Einnig þyrfti mikilla endurbóta við í kennslu 

utan kaupstaðarins. Tillögur sjömenninganna fólu það í sér að til þess að standa undir 

kostnaði við rekstur Tónlistarskólans í Reykjavík og einnig til þess að styrkja 

hljóðfærakennslu úti á landi, yrði stofnaður sérstakur tónlistarsjóður og í hann rynni 

„innflutningstollur af öllum hljóðfærum, 25% af píanóum og orgelum og öllum 

hljómsveitarhljóðfærum, en 40% af öllum öðrum hljóðfærum. 60% af öllum 

grammófónplötum, 20% af öllum nótum og bókum, 25% af öllum tímaritum og 60% 

af myndablöðum“ (Ragnar Jónsson o.fl. 1954). Þess má geta að samkvæmt þessum 

tillögum áttu innflutningsgjöld af hljóðfærum samt sem áður að lækka mikið en þau 
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námu á þessum tíma meira en helmingi verðs (Ragnar Jónsson o.fl. 1954). Reyndar 

var bent á að til þess að hljóðfæraeign gæti orðið almenn væri líklega hagkvæmast að 

framleiða ódýr hljóðfæri innanlands. Tillögur um 60% tolla af grammófónplötum og 

myndablöðum benda til þess að sjömenningunum hafi ef til vill ekki þótt slík hlustun 

og lestur eins hámenningarleg afþreying eins og annað sem nefnt er hér.  

Engum sögum fer af því hvernig Bjarni Benediktsson tók þessari málaleitan margra 

helstu frammámanna Íslands í tónlistarlífinu. Eitt er víst að þessar hugmyndir náðu 

ekki fram að ganga og ekki var stofnaður Tónlistarsjóður að þessu sinni og engin ný 

lög eða reglugerðir um Tónlistarskólann litu dagsins ljós. Ennþá stóð mikill styr um 

rekstur Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Framtíð hennar var í hæsta máta ótrygg og ekki 

víst að mikill tími eða orka hafi gefist til þess að fylgja öðrum málum eftir. Um tíma 

virtist hver höndin upp á móti annarri og sviptingar voru miklar. Vorið 1956 komust 

þessi mál loks í höfn. Nýr fjárhagsgrundvöllur var lagður fyrir hljómsveitina og 

rekstur hennar tryggður. Á sama tíma varð Jón Þórarinsson framkvæmdastjóri hennar 

(Bjarki Bjarnason, 2000). Á bak við tjöldin virðist Ragnar í Smára, sem jafnframt 

varð á þessum tíma stjórnarformaður hljómsveitarinnar, hafa haft mikil áhrif á 

ákvarðanir. Stóð hann til dæmis í miklum bréfaskriftum við þáverandi 

menntamálaráðherra, Bjarna Benediktsson (Ragnar í Smára, 1950-1967). Þegar 

málefni Sinfóníuhljómsveitarinnar höfðu loks verið til lykta leidd mátti ætla að loks 

gæfist betra tóm til þess að sinna öðrum málefnum tónlistarinnar. Hljóðfæraleikararnir 

sem við þetta fengu fastan starfsgrundvöll urðu einnig margir hverjir mikilvægir 

starfskraftar fyrir tónlistarskólana í Reykjavík og þá tónlistarskóla sem stofnaðir voru 

í nágrannabyggðalögum næstu árin. Án efa var Sinfóníuhljómsveitin einnig mikilvæg 

fyrirmynd þeim hljóðfæranemendum sem stefndu langt í námi sínu og sáu nú aukna 

og raunhæfa möguleika á því að geta gert hljóðfæraleik að atvinnu sinni. 

4.2.3 Nýr menntamálaráðherra skipar nefnd 

Haustið 1956 tók Gylfi Þ. Gíslason við stöðu menntamálaráðherra. Í fundargerð 

Tónlistarfélagsins í Reykjavík frá 30. september þetta ár segir að formaður félagsins, 

Ragnar Jónsson, hafi átt tal við menntamálaráðherra, Gylfa Þ. Gíslason, um framtíð 

Tónlistarskólans (Tónlistarfélagið í Reykjavík, 1956-1990). Líklega var það því engin 

tilviljun að þremur dögum síðar skipaði Gylfi þriggja manna nefnd sem hafði það að 
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markmiði að athuga hvort og þá með hvaða hætti væri unnt að veita prófum frá 

Tónlistarskólanum í Reykjavík opinbera viðurkenningu til þess að nemendur skólans 

ættu að því loknu greiðari aðgang að æðri menntastofnunum í listgrein þeirri er þeir 

hefðu numið í Tónlistarskólanum og hvort nám þeirra og próf þar gætu veitt þeim 

réttindi til ákveðinna starfa, t.d. við kennslu í söng og annarri tónlist í skólum landsins 

(Menntamálaráðuneytið, 1956). Í nefndina voru skipaðir þeir Árni Kristjánsson, 

píanóleikari og nýskipaður skólastjóri Tónlistarskólans í Reykjavík, Þorsteinn 

Hannesson, óperusöngvari, og Birgir Thorlacius, ráðuneytisstjóri, en hann var 

jafnframt skipaður formaður nefndarinnar.  

Árni Kristjánsson hafði ekki farið leynt með þá skoðun sína að hann teldi hag 

Tónlistarskólans í Reykjavík best borgið sem ríkisskóla. Þessar hugmyndir setti hann 

meðal annars fram ásamt Páli Ísólfssyni, 1954. Greinilegt var að þessi skoðun hans 

hafði ekki breyst haustið 1956. Í desember skrifaði hann bréf til 

Menntamálaráðuneytisins þar sem hann bað ráðuneytið um að skipa mann í 

væntanlegt þriggja manna skólaráð Tónlistarskólans. Hann notaði þó einnig tækifærið 

til þess að ítreka þær skoðanir sem hann hafði áður látið uppi og sagði meðal annars:  

Það hefur háð starfsemi Tónlistarskólans á undanförnum árum, að hann hefur 

raunverulega engra réttinda notið um fram aðra einkaskóla enda þótt hann sé 

helsti sérskóli hérlendis á sínu sviði og njóti fjárhagslegs stuðnings ríkis og 

bæjarfélags. Að áliti þeirra sem að Tónlistarskólanum standa, ber honum bæði 

skylda og réttur til að mennta íslenska tónlistarmenn, kennara, organleikara 

og hljóðfæraleikara, hvort heldur er til starfs í sinfóníuhljómsveit eða sem 

einleikarar og einsöngvarar. Fyrsta skrefið í þá átt, er að okkar hyggju það, að 

hið opinbera fái meiri ítök um rekstur skólans en verið hefir til þessa, enda 

myndi það einnig tryggja starfsgrundvöll hans, gera skólastjórn og kennaraliði 

að miklum mun hægara um vik að koma á ýmsum þeim endurbótum og 

breytingum, sem nauðsynlegar eru til þess að skólinn ræki hlutverk sitt sem 

skyldi (Árni Kristjánsson, 1956). 

Síðar eða um haustið 1959, þegar ljóst var orðið að söngkennaradeildin var um það bil 

að verða að veruleika, birtist framtíðarsýn Árna meðal annars í viðtali í Tímanum. 

Tónlistarskólinn hafði fram að þessu skipst í tvær deildir; undirbúningsdeild, sem var 

almennur forskóli fyrir börn og unglinga og framhaldsdeild sem veitti ýtarlegri 

tónlistarmenntun. Með væntanlegri söngkennaradeild, sem átti að búa fólk undir 

tónlistarkennslu við almenna skóla, taldi Árni að aðstaða skólans myndi breytast mjög 
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til hins betra. Hann leit svo á að þegar vel menntaðir tónlistarkennarar væru farnir að 

starfa við almenna skóla, þá þyrfti Tónlistarskólinn ekki lengur að taka að sér að 

kenna börnum undirstöðuatriði og gæti einbeitt sér æ meira að því að koma 

hæfileikaríku tónlistarfólki til þess þroska, sem aðstaða hér gæti framast leyft. Því 

meira sem hægt væri að einbeita sér að því að gera tónlistarskólann að raunverulegum 

fagskóla, því líklegra væri að betri árangur næðist. Í sama viðtali sagði Árni: „Skólinn 

okkar lifir á skilningi almennings og þann skilning verðum við sjálfir að skapa með 

aukinni tónmennt. Að þessu leyti hefur Tónlistarskólinn algera sérstöðu - hann verður 

að byggja á grunni sem hann er samtímis að móta“ (Sigríður Thorlacius, 1959, bls. 7).  

En þó skipunarbréf þremenninganna, Árna, Þorsteins og Birgis, virðist hafa falið í sér 

að þeir ættu að meta allt starf skólans, virðast þeir fljótlega hafa ákveðið að einbeita 

sér að því hvort stofna skyldi söngkennaradeild við skólann og þá með hvaða hætti 

það yrði gert. Auðvelt er í raun að leiða líkur að því af hverju þessi leið var valin. 

Fyrst ber að nefna að augljós þörf var fyrir sérmenntaða söngkennara innan almenna 

skólakerfisins. Ef tryggja ætti aðkomu ríkisins lá þessi leið nánast beint við. Þó vilji 

væri fyrir því á meðal vissra aðila að Tónlistarskólinn yrði alfarið ríkisskóli og fengi 

þar með nánast sjálfkrafa sess einhvers konar tónlistarháskóla virtist skynsamlegt að 

byrja á markmiði sem var tiltölulega auðskilgreinanlegt og taka uppbyggingu við 

skólann ef til vill í nokkrum þrepum. Þó Tónlistarskólinn í Reykjavík hefði verið 

starfræktur í rúm 25 ár, voru tónlistarskólar enn fáir og þörfin til að mennta kennara til 

starfa þar virtist ekki jafn aðkallandi en fór þó ört vaxandi. Þetta var heldur ekki í 

fyrsta skipti sem hugmyndir um að stofna söngkennaradeild komu upp. Í vel rúman 

áratug hafði þessi hugmynd verið að skjóta upp kollinum annað slagið. Hér að framan 

er þess getið að Páll Ísólfsson og Árni Kristjánsson hefðu nefnt þetta í tillögum sínum 

árið 1954, en á fimmta áratugnum var það Hallgrímur Helgason, tónskáld, sem bar 

upp tillögur um það að stofnaður yrði sérstakur kennaraskóli fyrir söngkennara sem 

ríkið ræki. Fræðslumálastjóri, Helgi Elíasson, féllst ekki á þá tillögu en lagði til í þess 

stað að Tónlistarskóli Reykjavíkur tæki að sér sérmenntun söngkennara með aðstoð 

Kennaraskóla Íslands (Helgi Elíasson, 1957). Aðalástæður þess að enn hefði ekkert 

gerst í þessum efnum, þó nokkrum sinnum hefði verið ýtt við Tónlistarskólanum hvað 

þetta varðar, taldi Helgi vera þær, að Tónlistarskólinn hefði ekki talið sér kleift að 

stofna slíka deild þar sem húsnæði væri takmarkað og ekki var talin völ á manni sem 
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vel væri hæfur til þess að kenna söng við skólann (Helgi Elíasson, 1957). Í janúar 

1957 leitaði nefndin, sem Gylfi Þ. Gíslason hafði skipað í október 1956, til Helga og 

bað hann um að meta þörfina fyrir söngkennara á landinu og þar með þörfina fyrir 

slíka deild. Þann 2. febrúar tók Helgi niðurstöður sínar saman í stutta skýrslu. Hann 

taldi þörfina á því að stofna sérkennaradeild fyrir söngkennara vissulega mikla, því 

sárafáir söngkennarar væru starfandi við skólana hér á landi. Hann taldi til dæmis 

þurfa 12-14 söngkennara í skólum Reykjavíkur. Þá sagði Helgi einnig: „Í ýmsum 

kaupstöðum út um land mundi verða talsvert starf fyrir söngkennara og í þeim stærstu 

mundi vart komist af með einn fyrir bæði barnaskóla og gagnfræðaskóla. Þá væri og 

mikil þörf fyrir söngkennara í þorpum, til þess meðal annars að halda uppi sönglífi og 

kórsöng meðal almennings“ (Helgi Elíasson, 1957, bls. 2). Helgi studdi því 

hugmyndir um að stofna söngkennaradeild við Tónlistarskólann í Reykjavík og lagði 

til að samvinna væri höfð við Kennaraskóla Íslands um kennslu í sálfræði, 

uppeldisfræði, kennslufræði og öðru því sem betri aðstaða væri til þess að veita þar en 

í Tónlistarskólanum. Helgi lagði einnig til að námið tæki tvo vetur og þar væru 

nemendur teknir inn annað hvert ár (Helgi Elíasson, 1957). Með þessar tillögur Helga 

í farteskinu hélt nefndin áfram störfum. Vegna anna Birgis Thorlaciusar, tók Knútur 

Hallsson, stjórnarráðsfulltrúi, við formennsku í nefndinni á seinni stigum. Þann 2. júlí 

1957 skilaði nefndin af sér niðurstöðum til Menntamálaráðuneytisins. Nefndarmenn 

sögðu athuganir sínar einkum hafa beinst að því atriði úr skipunarbréfi hæstvirts 

menntamálaráðherra er lyti að réttindum nemenda úr Tónlistarskólanum til ákveðinna 

starfa, svo sem söng- og tónlistarkennslu í skólum landsins, „þar eð einmitt á því sviði 

væru, að hyggju nefndarinnar, miklir möguleikar á því að Tónlistarskólinn gæti látið 

til sín taka, almennri tónmennt í landinu til framdráttar“ (Knútur Hallsson, Árni 

Kristjánsson og Þorsteinn Hannesson, 1957). Nefndarmenn vísuðu til fyrrnefndrar 

samvinnu sinnar við Helga Elíasson, fræðslumálastjóra, og sögðu hann hafa tjáð þeim 

að vegna skorts á menntuðum tónlistarkennurum væri ekki unnt að fylgja áætlun 

þeirri er gerð var á sínum tíma um söngkennslu í skólum landsins og því bæri brýna 

nauðsyn til þess að hefjast handa um úrbætur í þessu efni hið fyrsta (Knútur Hallsson, 

Árni Kristjánsson og Þorsteinn Hannesson, 1957). Þeir áætluðu að eins og málum 

væri statt væri þörf fyrir að minnsta kosti 40 tónlistarkennara víðs vegar um landið og 

væri því óhætt að fullyrða að Tónlistarskólans, eða þeirrar stofnunar sem falið yrði að 
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annast menntun þeirra, biði mikið starf um ókomin ár (Knútur Hallsson, Árni 

Kristjánsson og Þorsteinn Hannesson, 1957). Í skýrslunni var einnig farið yfir það 

hvaða kunnáttu og hæfileikum kennarar í tónlist yrðu að búa yfir til þess að vera hæfir 

í starfi. Í heild töldu þeir Knútur, Árni og Þorsteinn að í Tónlistarskólanum í 

Reykjavík væru þegar flest skilyrði fyrir hendi til menntunar tónlistarkennara sem 

fullnægði þeim skilyrðum er þeir tiltóku. Það virtist því miklu eðlilegra að stofna 

kennaradeild við Tónlistarskólann, en að koma upp nýjum sérskóla eða fjölga 

námsgreinum í Kennaraskólanum í þessu skyni (Knútur Hallsson, Árni Kristjánsson 

og Þorsteinn Hannesson, 1957). Nefndin fór að tillögum Helga Elíassonar, 

fræðslumálastjóra og lagði til að stofnuð yrði kennaradeild við tónlistarskólann sem 

tæki inn nemendur annað hvert ár og starfaði að nokkru í samvinnu við 

Kennaraskólann. Þessi hluti Tónlistarskólans myndi falla undir ríkið og yrðu tvenn 

kennaralaun og laun skólastjóra greidd úr ríkissjóði.  

Nefndin endaði þó á því að læða inn nýrri hugmynd sem ekki hafði verið getið í 

skýrslunni fram að þessu. Þar segir: „ Að lokum vill nefndin vekja máls á því hvort 

ekki gæti komið til greina að löggilda próf það við Tónlistarskólann sem nefnt er 

kirkjuorganleikarapróf og setja það sem skilyrði fyrir veitingu embætta söngstjóra og 

organleikara innan þjóðkirkjunnar“ (Knútur Hallsson, Árni Kristjánsson og Þorsteinn 

Hannesson, 1957). Þetta niðurlag skýrslunnar virðist undirstrika enn frekar að þó 

nefndin hafi kosið að einbeita sér að mestu að hugmyndum um stofnun 

söngkennaradeildar í vinnu sinni, þá sé greinilegt að þeir höfðu í huga að þetta væri 

fyrsta skrefið af mörgum og voru eflaust farnir að huga að því hver þau gætu orðið. 

4.2.4 Reglugerð um kennaramenntun í söng og tónlist 

Enn þurfti að bíða um stund eftir næstu skrefum. Í apríl 1959 virðist 

undirbúningsvinnu þó loks hafa verið lokið og í lok maí lagði Gylfi Þ. Gíslason 

menntamálaráðherra fram reglugerð (nr. 158/1959) um kennaramenntun í söng og 

tónlist. Reglugerðin var sett samkvæmt lögum nr. 16/1947 og tók hún gildi þann 1. 

júní 1959 (Reglugerð nr. 158/1959). Þar var Tónlistarskólanum í Reykjavík veittur 

réttur til þess að sérmennta og útskrifa tónlistarkennara við almenna skóla í landinu. 

Námstími skyldi vera tveir vetur. Í reglugerðinni segir: 
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Brottfararpróf úr kennaradeild Tónlistarskólans veitir réttindi til söng- eða 

tónlistarkennarastöðu við barna-, unglinga- og framhaldsskóla landsins og 

heitir sá tónlistarkennari, er því prófi lýkur. Kennaraskólinn heldur áfram að 

útskrifa söngkennara á sama hátt og verið hefur og gilda þar um þær kröfur 

sem nú eru gerðar. Söngkennarapróf úr kennaraskólanum veitir réttindi til 

söngkennslu í skólum skyldunámsstigsins. Þó skulu þeir sem lokið hafa 

tónlistarkennaraprófi ganga fyrir í þeim skólum er hafa sérkennara í söng 

(Reglugerð nr. 158/1959). 

Eins og hér sést hafði Kennaraskólinn útskrifað söngkennara (tónmenntakennara) um 

árabil og samkvæmt nýju reglugerðinni höfðu hann og Tónlistarskólinn í Reykjavík 

náið samstarf sín á milli. Nemendur Tónlistarskólans skyldu fá kennslu í 

uppeldisfræði, kennslufræði og heilsufræði í Kennaraskólanum en nemendur 

Kennaraskólans skyldu eftir því sem við yrði komið fá kennslu í tónlist í 

Tónlistarskólanum. Í upphafi stóð til að Árni Kristjánsson yrði áfram skólastjóri 

skólans og þar með hinnar nýju deildar og var hann skipaður formlega í það embætti 

af Menntamálaráðuneytinu í júní 1959 en í lok sumars hvarf Árni hins vegar til starfa 

hjá Ríkisútvarpinu og tók þar við stöðu tónlistarstjóra af Páli Ísólfssyni. Var þá leitað 

til Jóns Nordals, tónskálds og píanóleikara, og var hann skipaður í skólastjórastöðuna 

þá um haustið og varð því fyrsti skólastjóri hins breytta skóla (Tónlistarstjóraskipti, 

1959). Jón sjálfur segir stofnun kennaradeildarinnar hafa verið mjög mikilvæga fyrir 

skólann og í raun breytt honum gjörsamlega. Við það að fá þessa kennaradeild hafi 

skólastarfið komist í fastari skorður og verið betur skipulagt. Skólastjórinn varð einnig 

ríkisstarfsmaður og að auki greiddi ríkið kennarastöðu. Þetta hafi aukið á fjárhagslegt 

öryggi skólans og aukið sjálfstæði hans (Jón Nordal, munnleg heimild, 11. nóvember 

2011). Stefán Edelstein, sem var einn af fyrstu kennurunum við hina nýju deild, 

þakkaði Gylfa Þ. Gíslasyni fyrir aðkomuna að stofnun hennar og segir Gylfa hafa gert 

sér grein fyrir því að menntun tónmenntakennara í grunnskólunum væri 

grundvallaratriði í því að byggja upp tónlistarlíf (Stefán Edelstein, munnleg heimild, 

15. nóvember 2011). Kennaradeild Tónlistarskólans í Reykjavík útskrifaði fyrsta 

söngkennarahópinn árið 1961. Þá luku sjö söngkennaranemendur prófi og þótti það 

mikill áfangi í sögu skólans („Sjö söngkennarar“, 1961).  
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4.2.5 Skorað á ríkisstjórnina árið 1960 

Þann 4. mars 1960 lögðu Magnús Jónsson (S), Benedikt Gröndal (A) og Kjartan J. 

Jóhannsson (S) fram svohljóðandi þingsályktunartillögu á Alþingi: 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta undirbúa löggjöf um 

tónlistarfræðslu þar sem meðal annars séu sett skýr ákvæði um aðild ríkisins 

að þessari fræðslu, hlutdeild ríkissjóðs í greiðslu kostnaðar við tónlistarskóla 

og hvaða skilyrði skólar þessir þurfi að uppfylla til að njóta ríkisstyrks 

(Þingskjal 148, 1959-1960). 

Athyglisvert er að áður en þingsályktunartillagan var formlega lögð fram á þinginu 

leitaði Ásgeir Pétursson, deildarstjóri, fyrir hönd Menntamálaráðuneytisins til Jóns 

Þórarinssonar, tónskálds og bað hann um að leggja mat sitt á hana. Í svarbréfi sínu til 

ráðuneytisins stíluðu 3. mars 1960 sagði Jón að hann teldi tillöguna mjög gagnlega og 

fyllilega tímabært að koma fastari skipan á tónlistarfræðsluna og aðild ríkisins að 

henni heldur en verið hefði fram að þessu. Hann teldi það ekki orka tvímælis að 

tónlistarskólarnir hefðu fyllt - eða leitast við að fylla - mjög áberandi skarð í 

skólakerfi landsins. Það sannaði góð aðsókn að skólunum þrátt fyrir há skólagjöld. 

Reyndar taldi Jón einnig að mikill hluti þeirrar almennu tónlistarfræðslu sem veitt 

væri í tónlistarskólum ætti í raun heima innan almenna skólakerfisins og vonaði að 

svo yrði þegar fram liðu stundir. Taldi hann að stofnun kennaradeildar við 

tónlistarskólann í Reykjavík hefði verið stórt spor í rétta átt (Jón Þórarinsson, 1960). 

Þegar þingsályktunartillagan var lögð fram á þinginu sagði Magnús Jónsson (S) meðal 

annars í framsöguræðu sinni að tónlistarfræðsla færi þá um stundir góðu heilli mjög 

vaxandi og að víða um land hefðu tónlistarskólar verið stofnaðir til þess að hafa þessa 

fræðslu með höndum. Magnús sagði jafnframt: 

Þessir skólar allir starfa utan skólakerfisins og þeir hafa ekki aðra aðstoð frá 

ríkisvaldinu en er fólgin í styrkveitingum til þeirra í fjárlögum hverju sinni. 

Styrkveitingar til þessara skóla eru mjög misjafnar. Nú eru það 13 skólar sem 

njóta styrks í fjárlögum og á síðari árum hefur mjög verið sótt á um það að fá 

þessa styrki hækkaða með hliðsjón af því aukna starfi sem þessir skólar inna 

af höndum. Það er vitanlega lítt gerlegt fyrir fjárveitinganefnd Alþingis að 

[...] gera sér grein fyrir því hvert sé starf þessara skóla og að hve miklu leyti 

þeir séu styrks maklegir (Magnús Jónsson, 1959-1960). 

Magnús nefndi einnig í ræðu sinni að skólarnir væru all mismunandi bæði að gæðum 

og nemendafjölda og því eðlilegt að þar væri nokkur mismunun á gerð en til þess að 
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auðið væri að finna slíku grundvöll væri óumflýjanlegt að setja um þetta atriði fastar 

reglur. Hann tók það þó skýrt fram að það vekti síður en svo fyrir flutningsmönnum 

tillögunnar að skólarnir yrðu gerðir að ríkisskólum, að það væri engum efa bundið að 

það hefði mikla þýðingu að áhugamannasamtök stæðu að skólunum og stjórnuðu 

þeim og héldu þeim að verulegu leyti uppi, svo sem gert hefði verið fram til þessa. En 

hins vegar væri það jafnvíst að ekki yrði auðið að reka skóla þessa án þess að til kæmi 

einhver aðstoð frá ríkisins hálfu. Full ástæða væri til þess að slíkri fræðslu væri af 

opinberri hálfu gaumur gefinn og að því stuðlað svo sem fært þætti að fræðsla þessi 

gæti átt sér stað sem víðast á landinu (Magnús Jónsson, 1959-1960).  

Tillögunni var vísað til fjárveitinganefndar. Þar átti Magnús Jónsson reyndar sæti 

sjálfur og leitaði nefndin eftir umsögn Helga Elíassonar, fræðslumálastjóra. Þann 30. 

apríl skilaði Helgi umsögn sinni um þingsályktunartillöguna. Greinilegt er að Helgi 

valdi að túlka ályktunina sem svo að í fyrri hluta hennar væri talað um 

tónlistarfræðslu almennt og gæti sá hluti jafnt átt við tónlistarfræðslu í almennum 

skólum sem og í sérskólum. Hann gerði því að umtalsefni þá erfiðu stöðu sem margir 

skólar skyldunámsins hefðu verið í sökum þess hversu erfitt hefði reynst að fá 

kennara sem annast gætu kennslu í söng og/eða hljóðfæraleik. Margt hefði þó verið 

gert til dæmis með endurskoðun námskrár og gert væri ráð fyrir fjölþættari 

tónlistarfræðslu en verið hefði. Kennsla í hverjum skóla fyrir sig yrði þó að fara eftir 

því sem aðstaða skólanna leyfði. Helgi taldi því ekki rétt eða ástæðu til að setja 

sérstök lagaákvæði um tónlistarfræðslu í almennum skólum. Hvað varðaði 

tónlistarfræðslu í sérskólum fagnaði hann framgangi þeirra og því frumkvæði sem 

áhugafólk hefði víða sýnt um rekstur þeirra. Taldi hann rétt að verðlauna að nokkru 

þetta starf með framlagi af almannafé en ekki „hollt málefninu“ ef þeir yrðu reknir 

fyrir opinbert fé að mestu leyti. Mælti Helgi að lokum með því að 

þingsályktunartillagan á þingskjali 148 yrði samþykkt í því formi að ríkisstjórnin léti 

undirbúa reglur - eða löggjöf, ef þurfa þætti - um tónlistarfræðslu í sérskólum (Helgi 

Elíasson, 1960). Eftir þessa umsögn fræðslumálastjóra lagði fjárveitinganefndin það 

til að tillagan yrði samþykkt óbreytt (þingskjal 426, 1959-1960). Þann 27. maí var 

málið tekið aftur fyrir á sameinuðu þingi og var tillagan samþykkt og afgreidd sem 

ályktun Alþingis (þingskjal 548, 1959-1960). 
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Af þessu má ljóst vera að nokkur samhugur hafi verið í þingmönnum hvað þessi mál 

varðar og að fáir hafi haft miklar efasemdir um að taka þyrfti á fjármálum 

tónlistarskólanna. Eitthvað var fjallað um málið í dagblöðum og í ritstjórnargrein 

Morgunblaðsins 5. júlí 1960 mátti meðal annars lesa eftirfarandi: 

Þessi tillaga er fyllilega tímabær. Á undanförnum árum hafa risið upp 

tónlistarskólar í flestum ef ekki öllum landshlutum. Hafa þeir fyrst og fremst 

verið kostaðir af þeim héruðum þar sem þeir hafa starfað og af einstaklingum 

sem áhuga hafa haft á aukinni tónlistarfræðslu. En jafnframt hefur þeim verið 

veittur nokkur styrkur úr ríkissjóði. Í þeim styrkveitingum ríkisins hefur ekki 

verið fylgt neinum ákveðnum reglum og hinir ýmsu tónlistarskólar því fengið 

misjafnlega mikinn stuðning. Áhugi á góðri hljómlist hefur farið mjög 

vaxandi hér á landi á undanförnum árum. Er óhætt að fullyrða að hin aukna 

tónlistarfræðsla eigi í því ríkan þátt [...] Þingsályktunartillaga Magnúsar 

Jónssonar um lagasetningu um tónlistarfræðslu á því fullan rétt á sér og 

verður vonandi framkvæmd („Aukin tónlistarfræðsla“, 1960, bls. 10). 

4.2.6 Einkaskólar - ríkisskólar? 

Eins og áður er nefnt voru tónlistarskólar á þessum tíma einkaskólar, en flestir reknir 

með framlögum frá ríki og sveitarfélögum. Víða höfðu verið stofnuð tónlistarfélög 

sem stóðu að rekstrinum og þótti mörgum mikils vert að þetta framlag 

tónlistaráhugafólks héldi áfram og að frumkvæði þeirra og góðvilji tapaðist ekki. 

Helgi Elíasson lýsti því til dæmis í sínum skýrslum og er skiljanlegt að hann og aðrir 

hafi haft af því nokkrar áhyggjur að ef ábyrgð á fjárhagslegri velferð tónlistarskólanna 

væri alfarið tekin úr höndum tónlistarfélaganna sem stóðu að rekstri þeirra myndi 

þátttaka þeirra og áhugi á skólunum dvína. Nokkur umræða mun þó hafa verið um 

það að hve miklu leyti ríkið ætti að taka að sér að reka tónlistarskólana og sitt sýndist 

hverjum og þeir voru vissulega til sem töldu að ríkið ætti að sjá alfarið um rekstur 

þeirra, engu síður en um rekstur almennra skóla á þessum tíma og nám væri þar 

gjaldfrjálst og öllum opið. Þannig væri mestur jöfnuður tryggður. Slíkum skoðunum 

lýsti til dæmis Jakob Tryggvason, skólastjóri Tónlistarskólans á Akureyri, í viðtali í 

vikuritinu Verkamanninum, þann 26. maí 1961. Eftir að hafa rætt um að peningaleysi 

væri skólanum fjötur um fót sagði Jakob:  

Meinið er, að skólinn er eiginlega einkastofnun, sem nýtur styrks frá ríki og 

bæ. En tónlistarskóli á að vera ríkisstofnun eins og aðrir skólar. Á þetta vildi 

ég leggja sérstaka áherslu. Svona stofnun berst alltaf í bökkum, ef hún á að 
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lifa á styrkjum og það þótt við tökum há skólagjöld af nemendum. Auk þess 

að gera alla tónlistarskóla að ríkisskólum, þyrfti að gera skipulagsbreytingar á 

tónfræðslu í landinu: sníða tónlistarskólunum samræmdar starfsreglur og 

tengja starfsemi þeirra að dálitlu leyti við skyldunám barna og unglinga 

(„Tónlistarskólinn“ 1961, bls. 5). 

Fleiri virtust þó þeirrar skoðunar að farsælla væri að skólarnir yrðu áfram einkaskólar 

og reknir með styrk frá ríki og sveitarfélögum en með skýrari reglum en verið hafði. 

Fyllilega virðist þó hafa komið til greina af margra hálfu að Tónlistarskólinn í 

Reykjavík yrði tekinn út úr þessari jöfnu og um hann myndu gilda aðrar reglur en um 

aðra tónlistarskóla í landinu, en þá með þeim rökum að hann tæki við hlutverki 

framhaldsskóla eða háskóla í tónlist. Hugmyndir um það að Tónlistarskólinn í 

Reykjavík yrði ríkisskóli voru þó alls ekki nýjar af nálinni. Á fundi árið 1935 ákvað 

Tónlistarfélagið í Reykjavík til dæmis að skipa nefnd sem átti að undirbúa og gera 

tillögur til Alþingis um að ríkið yfirtæki skólann (Tónlistarfjelagið, 1932-1946). 

Einnig skrifaði Hallgrímur Helgason árið 1942 um þær hugmyndir sínar að gera 

Tónlistarskólann að ríkisskóla, að auka þyrfti verksvið hans og stofna þar 

kennaradeild (Hallgrímur Helgason, 1942). Þá má geta þess að í aðdraganda 

þingkosninga vorið 1956 gerðu Framsóknarflokkur og Alþýðuflokkur 

kosningabandalag og kynntu sameiginlega stefnuskrá sína. Þar var eitt af markmiðum 

þeirra að stofnaður yrði Listaskóli ríkisins er veitti fræðslu í tónlist, myndlist og 

leiklist („Stjórnmálayfirlýsing og stefnuskrá“, 1956). Hér að framan hefur einnig verið 

greint frá sterkum skoðunum Árna Kristjánssonar í þessa átt, en honum var mikið í 

mun að Tónlistarskólinn í Reykjavík yrði ríkisskóli. Þá þykir sýnt að hugur Gylfa Þ. 

Gíslasonar hafi einnig lengst af staðið í þá átt (Jón Nordal, munnleg heimild, 26. okt. 

2012). Tónlistarfélagið stóð þó að rekstri skólans og þar voru áhrif Ragnars Jónssonar 

í Smára mikil. Mun Ragnar, að minnsta kosti á seinni tímum, hafa verið mjög á móti 

því að ríkið tæki við öllum rekstri skólans, þó hann styddi skólastjóra skólans í baráttu 

sinni fyrir auknum opinberum stuðningi. Í blaðagrein frá árinu 1976 vísaði Gylfi Þ. 

Gíslason til samtals þeirra Ragnars. Gylfi sagði:  

Þegar Ragnar Jónsson átti eitt sinn tal við þann er þetta ritar meðan hann veitti 

Menntamálaráðuneytinu forstöðu um fjárhagsvandamál Tónlistarskólans og 

undirritaður varpaði fram þeirri hugmynd að tónlistarskólar yrðu opinberar 

stofnanir sem kostaðar yrðu af ríki og sveitarfélögum eins og flestir aðrir 

skólar, kvaðst Ragnar Jónsson ekki óska slíks. Tónlistarskólarnir ættu ekki að 
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vera ríkisskólar heldur styrktir ríflega af hinu opinbera samkvæmt föstum 

reglum þannig að þeir vissu hver verk þeir mættu ætla sér. Varð þetta kveikja 

þess að sett voru almenn lög um tónlistarskóla og opinberan stuðning við þá 

og helst sú skipan enn. (Gylfi Þ. Gíslason, 1976, bls. 7). 

Nokkrum árum síðar vísaði Gylfi til þessa sama samtals í viðtali við Ingólf 

Margeirsson (1982). Þar sagðist hann reyndar einnig hafa boðið Ragnari að beita sér 

fyrir því að Tónlistarskólinn í Reykjavík yrði ríkisskóli með sama hætti og 

menntaskólar og taldi hann sig hafa tryggt stuðning í ríkisstjórninni við þá hugmynd, 

en Ragnar hafi afþakkað boðið (Ingólfur Margeirsson, 1982). Eru framangreindar 

tilvitnanir það eina sem rannsakandi hefur fundið, þar sem Gylfi Þ. Gíslason segir 

sjálfur beinum orðum eitthvað um það hvað hafði mest áhrif á þá leið sem valin var í 

málefnum tónlistarskólanna.  

4.2.7 Fyrirspurn á þingi árið 1962 

Þann 7. mars 1962 bar Ingvar Gíslason (F) upp formlega fyrirspurn (þingskjal 326, 

1961-1962) á sameinuðu þingi til Gylfa Þ. Gíslasonar menntamálaráðherra um það 

hvað liði framkvæmd þingsályktunartillögu þeirrar um eflingu tónlistarfræðslu sem 

samþykkt hafði verið árið 1960 („Óperuskóli stofnaður?“, 1962). Þess má geta að 

Ingvar Gíslason var einn þeirra þingmanna sem sátu í fjárveitinganefndinni sem 

samþykkti tillöguna einróma fyrir sitt leyti árið 1960 (þingskjal 426, 1959-1960). 

Ingvar sagði að nú væru nær tvö ár liðin frá því að tillagan var samþykkt og þar sem 

honum væri kunnugt um það að mjög margir sem fjölluðu um mál tónlistarskólanna 

hefðu áhuga á því að þessi tillaga yrði framkvæmd, þá vildi hann bera fram þessa 

fyrirspurn til hæstvirtrar ríkisstjórnar (Ingvar Gíslason, 1961-1962). Í svari sínu sagði 

Gylfi að þróunin í tónlistarmálum hefði verið mjög í rétta átt. Tónlistarfræðsla hefði 

þá þegar verið efld mjög mikið meðal annars með skipulagðri menntun 

tónlistarkennara. Hann upplýsti að í námskrá þeirri sem gefin var út yfir allt námsefni 

skólaskyldustigsins hinn 16. september 1960 hefðu í fyrsta sinn verið gefnar út 

ítarlegar reglur um námsefni í tónlist. Gylfi tvinnaði síðan saman mikilvægi þess að 

nú ættu Tónlistarskólinn og Kennaraskólinn samstarf um að mennta kennara til þess 

að kenna eftir þessari námskrá og að gert væri ráð fyrir því að þessi kennsla í 

undirstöðuatriðum tónlistar yrði til þess að vekja áhuga nemenda á tónlist almennt 

(„Óperuskóli stofnaður?“, 1962). Ekki er hægt að skilja þessi ummæli Gylfa á annan 



Fyrsta lagasetning um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla 

 

51 

veg en þann að búist hafi verið við því að aukin tónmenntakennsla myndi auka ásókn 

í tónlistarnám í tónlistarskólum. Gylfi sagði jafnframt að eftir að umrædd 

þingsályktunartillaga var samþykkt hafi menntamálaráðherra haft hug á því að boða 

til fundar með skólastjórum allra tónlistarskólanna til þess að ræða um samstarf þeirra 

og samræmingu á námsefni og prófkröfum. Gert hafi verið ráð fyrir því að þessi 

fundur yrði haldinn í september 1961. En af ýmsum ástæðum hafi þessum fundi verið 

frestað en nú stæði aftur til að reyna að koma á slíkum fundi. Nauðsynlegt væri að 

athuga með hvaða hætti fjárhagsgrundvöllur skólanna yrði best tryggður og ræða 

þyrfti að hve miklu leyti kynni að vera heppilegt að ríkisvaldið hefði afskipti af 

námsefni og prófkröfum og hver ætti að vera hlutdeild ríkis og sveitarfélaga í 

rekstrarkostnaði slíkra skóla. Taldi Gylfi brýnt að niðurstöður slíks umræðufundar 

lægju fyrir áður en tekin væri ákvörðun um það hvort löggjöf á þessu sviði væri 

nauðsynleg og æskileg og þá um leið hver meginatriði hennar ættu að vera (Gylfi Þ. 

Gíslason, 1961-1962). Magnús Jónsson, sem mælti fyrir þingsályktunartillögunni á 

vordögum 1960, tók einnig til máls og ítrekaði að hann hefði af eigin raun vegna 

margra ára vinnu sinnar í fjárveitinganefnd séð þörfina fyrir að koma reglu á það 

hvernig fjárveitingum ríkisins til tónlistarskólanna væri háttað. Skólarnir væru 

augljóslega miklar nauðsynjastofnanir og fram komnar af brýnni þörf. Þeir væru 

einkastofnanir hver á sínum stað sem síðan leituðu til ríkissjóðs um fjárstyrki en það 

yrði að segjast að í ýmsum tilfellum hafi þeir fjárstyrkir verið nokkuð 

handahófskenndir þar sem ógerlegt væri fyrir fjárveitinganefnd að gera sér grein fyrir 

því hvernig kennslu og gæðum skóla væri háttað. Brýn nauðsyn væri því að setja 

annars vegar reglur um það hvaða skilyrði þessir skólar þyrftu að uppfylla til þess að 

fá ríkisstyrk ef sá styrkur ætti að veitast og í annan stað að setja þá reglur um það hver 

sá styrkur yrði. Magnús sagði einnig að við afgreiðslu fjárlaga fyrir árið 1962 hefði 

verið frestað ýmsum breytingum við tónlistarskóla og erindum frá þeim, vegna þess 

að sýnt þætti að löggjöf um málið væri á næsta leiti. Honum væri kunnugt um áhuga 

ráðherra á þessu máli og hvatti til þess að þessi mál yrðu skoðuð fyrir næsta þing og 

áður en kæmi til afgreiðslu næstu fjárlaga yrði endanlega búið að gera sér grein fyrir 

því hvernig heppilegast myndi vera að koma fyrir rekstri þessara skóla og tilhögun 

allri (Magnús Jónsson, 1961-1962).  
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4.2.8 Fundur skólastjóra tónlistarskólanna 

Örfáum mánuðum eftir fyrirspurn Ingvars Gíslasonar á Alþingi, eða á haustdögum 

1962, boðaði Gylfi Þ. Gíslason skólastjóra tónlistarskólanna til fundar í Reykjavík. 

Greinilegt er að sjálfsagt þótti að Tónlistarskólinn í Reykjavík, sem elsti og stærsti 

skólinn og sá sem vissulega var lengst á veg kominn á þessum tíma, héldi vissu 

forystuhlutverki þegar kæmi að slíkum viðræðum. En Jón Nordal, skólastjóri, var enn 

erlendis þegar komið var fram í september. Um miðjan mánuðinn sendi Gylfi Jóni 

skeyti til Kaupmannahafnar þar sem hann vísaði til samtals þeirra í millum um að 

æskilegt væri að halda fund skólastjóra tónlistarskólanna til viðræðu um námsefni og 

fjárhagsgrundvöll. Gylfi spurði Jón hvort hann myndi vegna fjarveru sinnar 

samþykkja að ráðuneytið bæði Jón Þórarinsson, tónskáld, um að undirbúa fundinn 

(Gylfi Þ. Gíslason, 1962). Varð það úr að þann 19. september sendi 

Menntamálaráðuneytið Jóni Þórarinssyni bréf þar sem hann var beðinn um að 

undirbúa umræddan fund og boða til hans alla skólastjóra tónlistarskóla á landinu 

(Menntamálaráðuneytið, 1962a). Jón Þórarinsson annaðist því boðun fundarins en 

vann einnig útdrátt úr starfsskýrslum tónlistarskólanna og yfirlit um rekstrargrundvöll 

þeirra 1961-1962 og voru þessi gögn lögð fyrir á fundinum sem fram fór 1. og 2. 

október. Af hálfu tónlistarskólanna voru eftirfarandi aðilar boðaðir til fundar:  

1. Tónlistarskólinn í Reykjavík: Skólastjórinn, Jón Nordal og Jón Þórarinsson. 

2. Tónlistarskóli Akureyrar: Skólastjórinn, Jakob Tryggvason. 

3. Tónlistarskóli Ísafjarðar: Skólastjórinn, Ragnar H. Ragnar. 

4. Tónskóli Siglufjarðar: Skólastjórinn, Sigursveinn D. Kristinsson. 

5. Tónlistarskóli Siglufjarðar: Sigurjón Sæmundsson, bæjarstjóri. 

6. Tónlistarskóli Hafnarfjarðar: Skólastjórinn, Páll Kr. Pálsson. 

7. Tónlistarskóli Akraness: Skólastjórinn, Haukur Guðlaugsson. 

8. Tónlistarskólinn á Eyrarbakka: Skólastjórinn, Ólafur Vignir Albertsson. 

9. Tónlistarskóli Árnessýslu, Selfossi: Skólastjórinn, Guðmundur Gilsson. 

10. Tónlistarskóli Neskaupstaðar: Skólastjórinn, Kristján Gissurarson. 

11. Tónlistarskólinn í Keflavík: Skólastjórinn, Ragnar Björnsson. 

12. Tónlistarskóli Eskifjarðar: Kristján Ingólfsson, skólastjóri. 

13. Tónlistarskóli Húsavíkur: Reynir Jónasson. 
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Af hálfu Menntamálaráðuneytisins sátu fundinn: 

1. Dr. Gylfi Þ. Gíslason, menntamálaráðherra. 

2. Birgir Thorlacius, ráðuneytisstjóri 

3. Árni Gunnarsson, fulltrúi 

4. Sigurður J. Briem, fulltrúi. 

Samkvæmt frásögn Birgis Thorlaciusar af fundinum sóttu allir þeir fundinn sem til 

hans höfðu verið boðaðir nema Kristján Ingólfsson frá Eskifirði. Fundurinn fór fram í 

turnherbergi á Hótel Borg og var settur af menntamálaráðherra, Gylfa Þ. Gíslasyni, kl. 

10 að morgni, mánudagsins 1. október. Eftir að ráðherra hafði sett fundinn fór hann 

yfir ástæður fyrir því að nauðsynlegt væri að ræða starfsgrundvöll tónlistarskólanna, 

bæði þyrfti að ræða um fjárhagsgrundvöll þeirra og starfsaðstöðu að öðru leyti. Gerði 

hann einnig að umtalsefni gildistöku námskrár fyrir nemendur á fræðsluskyldualdri í 

september 1960. „Í þeirri námskrá væri gert ráð fyrir verulegri tónlistarkennslu sem 

ennþá væri að mestu óskalisti vegna skorts á kennslukröftum og aðstöðu [...] Væri 

æskilegt að ráðstefna sú sem nú væri að hefjast, athugaði meðal annars hvort skólar á 

barna- og gagnfræðastigi gætu sameinast tónlistarskólum um tónlistarkennara“ (Birgir 

Thorlacius, 1962a, bls. 1-2). Ráðherra drap á mörg atriði í ræðu sinni, meðal annars 

um stofnun kennaradeildar við Tónlistarskólann í Reykjavík haustið 1959 til þess að 

bæta úr skorti á kennslukröftum við skólana og til þess að veita nemendum ákveðin 

starfsréttindi. Hann óskaði þess að lokum að fundarmenn ræddu þessi mál 

gaumgæfilega og létu sér í té niðurstöður í ályktanaformi. Fundarhöld stóðu yfir fram 

eftir degi, en í lok dags var kjörin nefnd sem semja skyldi ályktanir á grundvelli þeirra 

umræðna sem fram höfðu farið. Í nefndina voru kjörnir, Jón Þórarinsson, tónskáld, 

Jón Nordal, skólastjóri Tónlistarskólans í Reykjavík, Páll Kr. Pálsson, skólastjóri 

Tónlistarskóla Hafnarfjarðar, Ragnar H. Ragnar, skólastjóri Tónlistarskólans á Ísafirði 

og Jakob Tryggvason, skólastjóri Tónlistarskólans á Akureyri. Á fundi morguninn 

eftir var útbýtt á meðal fundarmanna ályktunum nefndarinnar í 10 liðum og voru þær 

samþykktar einróma með lítilsháttar breytingum (Birgir Thorlacius, 1962a). Þegar 

menntamálaráðherra kom á fundinn síðar sama dag og hafði kynnt sér ályktanir 

þessar, fóru fram nokkrar umræður um það hvernig hentugast væri að vinna að þeim 

málefnum sem ályktanirnar kvæðu á um (Birgir Thorlacius, 1962a). Ráðherra gat þess 

að það kynni að vera örðugleikum bundið að koma nokkru inn í fjárlagafrumvarp fyrir 

árið 1963, þar sem það væri komið á síðasta undirbúningsstig. Hann myndi þó reyna 
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að fá framlög til tónlistarskólanna hækkuð um 50% og enn fremur myndi hann reyna 

að koma inn 100 þús. kr. fjárhæð í fjárlagafrumvarpið til framkvæmda á 5. lið 

ályktunar fundarins, þ.e. til kaupa á hljóðfærum og nótum og öðrum kennslutækjum. 

Bað Gylfi menn um að athuga það að ef hann gæti ekki komið þessu í framkvæmd nú, 

þá stafaði það af tímaskorti en ekki af viljaskorti (Birgir Thorlacius, 1962a). „Þá 

kvaðst ráðherra myndu í góðu tómi athuga, hvort æskilegt væri að fá lagaheimild til 

vissrar samræmingar á fræðslustarfsemi tónlistarskólanna í landinu og yrði þá 

væntanlega gefin út reglugerð á grundvelli slíkrar heimildar, ef æskileg þætti“ (Birgir 

Thorlacius, 1962a, bls. 4). Ályktanir tónlistarskólastjóranna voru eftirfarandi: 

1. Fundurinn lýsir ánægju sinni yfir stofnun kennaradeildar við Tónlistarskólann 

í Reykjavík og telur æskilegt að námstíminn verði sem fyrst lengdur úr 

tveimur árum í þrjú. 

2. Fundurinn mælir með að tekin verði upp sérstök kennarapróf í hljóðfæraleik 

við Tónlistarskólann í Reykjavík og fái þeir sem slíku prófi ljúka opinbera 

viðurkenningu sem kennarar í sinni grein. 

3. Fundurinn telur nauðsynlegt að menntamálaráðuneytið hlutist til um að 

samræmt verði námsefni og prófkröfur tónlistarskólanna og að komið verði á 

eftirliti í þessu skyni í samráði við Tónlistarskólann í Reykjavík. 

4. Fundurinn telur framlög ríkis og bæja til tónlistarskólanna algerlega ónóg en 

telur rétt og eðlilegt að þau miðist við fjölda nemenda og kennslugreina og 

sérstakar ástæður á hverjum stað, enda sé haldið uppi svo fullkominni kennslu 

í nauðsynlegum aukagreinum sem frekast er unnt. 

5. Fundurinn telur æskilegt að sérstakt framlag verði veitt skólunum til kaupa á 

hljóðfærum, nótum og öðrum kennslutækjum og stutt verði að útgáfu 

kennslubóka fyrir tónlistarskólana. Ennfremur verði komið á fót í Reykjavík 

plötu- og nótnasafni sem allir skólarnir eigi aðgang að. 

6. Fundurinn telur brýna nauðsyn bera til þess að afnumdir verði eða lækkaðir 

stórlega tollar og aðflutningsgjöld á hljóðfærum og ennfremur verði 

skólunum gert eins auðvelt og verða má að eignast vönduð vélræn 

tónflutningstæki (segulbönd og segulbandstæki, plötur og grammófóna). 

7. Fundurinn telur það hafa reynst vel þar sem reynt hefir verið að fela 

tónlistarskólunum að einhverju leyti tónlistarfræðslu barna á skyldunámsaldri 

og mælir með því að sú aðferð sé höfð þar sem hagkvæmt þykir enda njóti 

tónlistarskólarnir ekki lakari starfsskilyrða að því er tekur til húsnæðis og 

kennslutækja en gert er ráð fyrir í námskrá fyrir nemendur á 

fræðsluskyldualdri. 

8. Fundurinn telur að stefna beri að því þar sem það þykir betur henta að 

sameina kennslu í tónlistarskólunum við önnur tónlistarstörf svo sem 

tónlistarkennslu í almennum skólum, organleikara- og söngstjórastörf. 



Fyrsta lagasetning um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla 

 

55 

9. Fundurinn telur æskilegt að námskeið verði haldin á vegum tónlistarskólanna 

fyrir nemendur á skyldunámsaldri á þeim stöðum þar sem tónlistarskólar 

starfa ekki og tónlistarkennsla er ófullkomin og verði athugað hvort 

tiltækilegt þætti að hafa þau samtímis sundnámskeiðum. 

10. Fundurinn telur æskilegt að skólastjórar og fastir kennarar við 

tónlistarskólana fái ef unnt er, lífeyrissjóðsréttindi og orlof eftir þeim reglum 

sem gilda um aðra kennara („Tollar á hljóðfærum“, 1962, bls. 5). 

Í lok fundarins lýstu skólastjórarnir þakklæti sínu til menntamálaráðherra fyrir að hafa 

stofnað til fundarins svo og fyrir velvild í garð tónlistarskólanna og skilning á þörfum 

þjóðarinnar í tónlistarmálum („Tollar á hljóðfærum“, 1962). 

Þessi fundur með skólastjórum tónlistarskólanna var þó nokkur vendipunktur í þeirri 

sögu sem hér er sögð. Með honum var orðið ljóst að skriður var kominn á málið og að 

ekki yrði aftur snúið (Ólafur Vignir Albertsson, munnleg heimild, 8. maí 2012). 

Hugur var í skólastjórum og framtíðin virtist björt. Jón Nordal segir það hafa legið í 

loftinu að nú stæði til að gera skurk í málum (munnleg heimild, 15. nóvember 2011). 

Sigrún Björnsdóttir, ekkja Ragnars Björnssonar stofnanda Nýja tónlistarskólans, lýsir 

vel þeirri bjartsýni sem ríkti á þessum tíma í minningarorðum sínum um Gylfa Þ. 

Gíslason: 

[...] Ragnar geislar af gleði og hugsjónaeldi þessa daga [...] Hvað er á seyði? - 

Menntamálaráðherra, Gylfi Þ. Gíslason hefur boðað fáeina 

tónlistarskólastjóra á nokkurra daga rabbfundi með sér (Ragnar var um þetta 

leyti skólastjóri Tónlistarskólans í Keflavík). Gylfi ber undir þessa menn 

hugmyndir um tónlistarskólana í landinu [...] Ragnar átti vart orð til að lýsa 

gáfum þessa manns, skarpskyggni og framsýni og - vogun. Hann var að 

undirbúa byltingu í tónlistarmenntun landsmanna [...] Ekki of stór til að leita 

ráða, spyrja og breyta. Vann hratt og skýrt. Þeir sem hugsa skýrt gera 

flóknustu hluti einfalda í augum annarra. Þetta var upphafið af nýjum lögum 

um tónlistarmenntun í landinu er gerbreyttu möguleikum hæfileikafólks út 

um allt land að stunda tónlistarnám (Sigrún Björnsdóttir, 2004, bls. 7 B). 

Eins og áður sagði hafði Gylfi hug á því að koma auknum fjárveitingum inn í fjárlög 

ársins 1963. Vinna við fjárlagafrumvarpið var langt komin og því lá á að athuga þessi 

mál strax. Þann 5. október fól því Gylfi, þeim Birgi Thorlacius ráðuneytisstjóra, Jóni 

Nordal skólastjóra og Magnúsi Jónssyni alþingismanni að athuga nánar þær 

upplýsingar er fyrir fundinum lágu um fjármál skólanna og gera tillögur um 

nauðsynlegar breytingar á þeim styrk sem skólarnir nutu í fjárlögum 

(Menntamálaráðuneytið, 1962b). Birgi, Jóni og Magnúsi þótti mikilvægt að kanna 
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aðstæður skólanna vel og fengu því Jón Þórarinsson til liðs við sig og fólu honum að 

heimsækja alla tónlistarskóla utan Reykjavíkur og gefa skýrslu til nefndarinnar um 

starfsaðstöðu þeirra hvers um sig (Birgir Thorlacius, 1962b). Þann 29. nóvember 

skilaði nefndin niðurstöðum sínum. Í skýrslu sinni sögðust þremenningarnir hafa rætt 

málin á nokkrum fundum og teldu þeir æskilegt að sett yrði löggjöf um 

tónlistarfræðslu og þá meðal annars um þátttöku ríkissjóðs í kostnaði við þá fræðslu. 

Sögðust þeir, að höfðu samráði við menntamálaráðherra, mundu undirbúa 

lagafrumvarp um þetta efni, er yrði svo tímanlega tilbúið að unnt yrði að leggja það 

fyrir á yfirstandandi Alþingi (Birgir Thorlacius, Jón Nordal, Magnús Jónsson, 1962). 

Gerðu þeir síðan grein fyrir tillögum sínum um auknar styrkveitingar til 

tónlistarskólanna. Af þessu er sýnt að góður vilji var til þess að hraða málum eins 

mikið og unnt væri, því farið var að þessum tillögum og var þar þá þegar um 

töluverða hækkun á fjárveitingum að ræða. Hækkuðu framlög til tónlistarskólanna um 

rúm 60% frá því sem verið hafði í fjárlögum ársins 1962, auk þess sem 200.000 

krónum var veitt til hljóðfærakaupa (Þingskjal 413, 1962-1963). Jón Nordal segir 

vinnu þeirra þriggja við frumvarpsgerðina hafa gengið vel fyrir sig og verkaskipting á 

milli þeirra hafi verið skýr. Jón átti að sjá um það sem sneri að tónlistarskólunum, það 

er hvernig námið skyldi byggjast upp og hvaða fagleg skilyrði væru sett fyrir starfi 

tónlistarskóla. Magnús átti að setja saman reglur um fjárhagslegu hliðina. Birgir hafði 

umsjón með starfinu sem fulltrúi Menntamálaráðuneytis (Jón Nordal, munnleg 

heimild, 15. nóvember 2011).  

4.2.9 Undirbúningur frumvarps og úttekt á aðstæðum starfandi tónlistarskóla 

Eins og áður er nefnt var Jón Þórarinsson tónskáld fenginn til þess að heimsækja alla 

starfandi tónlistarskóla í landinu og kynna sér aðstæður þeirra. Upp úr starfsskýrslum 

þeirra gerði hann einnig yfirlit þar sem fram kom nemendafjöldi, fjöldi kennara, 

heildarupphæð skólagjalda sem nemendur greiddu og hversu hárra styrkja hver og 

einn skóli naut frá ríkinu og sveitarsjóðum. Í þessum tölum, sem sýna stöðuna eins og 

hún var skólaárið 1961-1962, kom margt forvitnilegt fram. Þennan vetur voru 

starfandi í landinu 13 tónlistarskólar sem hlutu styrk úr ríkissjóði. Styrkirnir voru þó 

mjög misháir og virðast hafa spannað allt frá því að vera rúm 8% af heildarkostnaði 

við rekstur skólanna upp í það að vera 33,3% í þeim skóla sem mest var. Að meðaltali 

námu styrkirnir um 20,8 % af heildarkostnaði. Þá er einnig athyglisvert að líta á 
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greidd skólagjöld, því að í sjö af skólunum 13 stóðu þau undir meira en helmingi 

rekstrarkostnaðar og var því um hlutfallslega mjög háar fjárhæðir að ræða (Þingskjal 

413, 1962-1963). Þegar kom að umræðu um frumvarpið voru enda margir sem lýstu 

áhyggjum sínum yfir háum skólagjöldum, meðal annars þingmennirnir Ingvar 

Gíslason (F) og Óskar Jónsson (F) og töldu þeir einsýnt að ekki gætu allir sótt 

tónlistarnám sem það kysu. Ingvar gekk svo langt að segja að hann teldi það fyrst og 

fremst sérréttindi efnameiri manna að veita börnum sínum slíka fræðslu og að 

efnalítið fólk ætti þess lítinn kost að láta börn sín njóta tónlistarfræðslu við þær 

aðstæður sem ríktu (Ingvar Gíslason, 1962-1963 og Óskar Jónsson, 1962-1963).  

Eins og komið hefur fram voru tekjustofnar tónlistarskólanna einkum þrír; skólagjöld, 

styrkir úr ríkissjóði og framlög úr sveitarsjóðum. Á mörgum stöðum voru það þó 

tónlistarfélög sem stóðu að rekstri skólanna og gerðu sitt besta til þess að afla fjár til 

reksturs þeirra. Fáir skólar fengu þó tekjur sínar úr eins mörgum áttum og Tónskóli 

Siglufjarðar sem aflaði um 43% af rekstrarfé sínu eftir öðrum leiðum og er þar meðal 

annars nefndur styrkur úr menningarsjóði ASÍ, tekjur af námskeiðshaldi, gjafafé og 

tekjur af rekstri pylsuvagns (Þingskjal 413, 1962-1963). Tónlistarskólinn í Reykjavík, 

sem rekinn var af Tónlistarfélaginu, naut einnig þó nokkurrar sérstöðu. 

Tónlistarfélagið átti og rak kvikmyndahús, fyrst Trípólíbíó sem var í gömlum 

herbragga á Melunum, en seinna Tónabíó í Skipholti og skyldu allar tekjur þess renna 

til reksturs tónlistarskólans. Tónabíó var undanþegið frá greiðslu skemmtanaskatts og 

var þar því um óbeinan ríkisstyrk að ræða til viðbótar við aðra styrki sem 

Tónlistarskólinn naut (Gylfi Þ. Gíslason, 1962-1963b). Tónlistarskólinn í Reykjavík 

hafði einnig þá sérstöðu að hann var ekki að öllu leyti einkaskóli. Rekstur 

kennaradeildarinnar, sem stofnuð var árið 1959 með það að markmiði að mennta 

tónlistarkennara til að sinna tónmenntakennslu í barna-, unglinga- og 

framhaldsskólum, var aðskilinn frá rekstri almennu deildarinnar. Þar greiddu 

nemendur ekki skólagjöld og allur kostnaður var greiddur með framlagi úr ríkissjóði 

(Gylfi Þ. Gylfason, 1962-1963a og þingskjal 413, 1962-1963).  

4.2.10 Frumvarp lagt fram á þingi 

Þann 20. mars 1963 lagði Gylfi Þ. Gíslason fram á Alþingi frumvarp til laga um 

fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla. Frumvarpið var afrakstur þeirrar vinnu sem 

farið hafði fram frá fundi tónlistarskólastjóra í október 1962 og byggði að miklu á 

þeirri þarfagreiningu sem þar fór fram auk þess sem nánar var gerð grein fyrir þeim 
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skilyrðum sem tónlistarskóli þurfti að fullnægja til þess að teljast fullgildur 

tónlistarskóli. Frumvarpið var svohljóðandi: 

1. gr. Með tónlistarskóla er í lögum þessum átt við skóla, sem fullnægir 

eftirgreindum skilyrðum: 

1) Hefur a.m.k. einn fastan kennara auk tveggja eða fleiri 

stundakennara. 

2)Starfar minnst sjö mánuði á ári og lýkur með vorprófum og 

opinberum nemendatónleikum. 

3) Veitir hverjum nemanda um sig (einum í einu) kennslu í 

hljóðfæraleik (píanó, strengja- eða blásturshljóðfæri) eina stund í 

viku. Auk þess séu a.m.k. tvær aukanámsgreinar kenndar í hóptímum 

(tónfræði, tónlistarsaga, tónheyrn og samleikur). 

4) Hefur a.m.k. 30 nemendur. 

2. gr. Tónlistarskólar sem fullnægja framangreindum skilyrðum, skulu fá allt 

að 1/3 rekstrarkostnaðar síns greiddan úr ríkissjóði, en þó aldrei hærri fjárhæð 

en nemur framlagi hlutaðeigandi sveitarfélags til skólans. 

3. gr. Rekstrarstyrkir til tónlistarskóla skulu ákveðnir í fjárlögum. Gerir 

menntamálaráðuneytið í sambandi við undirbúning fjárlaga tillögu um 

fjárveitingu til hvers skóla um sig með hliðsjón af starfsemi og 

fjárhagsafkomu skólans síðasta starfsár, sbr. 4. gr. 

4. gr. Tónlistarskólar sem styrks njóta samkvæmt lögum þessum skulu senda 

menntamálaráðuneytinu fyrir 15. júní árlega endurskoðaðan rekstrar- og 

efnahagsreikning sinn fyrir síðastliðið ár, ásamt skýrslu um starfsemi skólans, 

svo og fjárhags- og starfsáætlun næsta árs. Getur ráðuneytið ákveðið í hvaða 

formi skýrslur þessar skuli vera. 

5. gr. Nú berst umsókn um rekstrarstyrk til tónlistarskóla sem er að hefja 

starfsemi og skal þá styrkur eigi veittur fyrr en menntamálaráðuneytið hefur 

kannað allar aðstæður til að starfrækja styrkhæfan skóla á viðkomandi stað. 

Ef skilyrði til skólahalds reynast fyrir hendi, þá skal styrkur í fyrsta sinn 

ákveðinn með hliðsjón af rekstraráætlun. 

6. gr. Styrkur skal veittur tónlistarskólum til hljóðfærakaupa eftir því sem fé 

er veitt til í fjárlögum. Menntamálaráðuneytið skiptir styrknum með hliðsjón 

af þörf skólanna. Styrkur má þó aldrei vera hærri en nemi 1/3 af andvirði 

hljóðfærisins. 

7. gr. Heimilt er að veita styrki til tónlistarkennslu á stöðum sem ekki 

fullnægja framangreindum skilyrðum um tónlistarskóla. Skulu styrkumsóknir 
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sendar menntamálaráðuneytinu eigi síðar en 15. júní ár hvert ásamt nákvæmri 

skýrslu um kennsluna síðastliðinn vetur og kostnað við hana, svo og starfs- 

og kostnaðaráætlun fyrir næsta starfsár. Ef ástæða telst til styrkveitingar, gerir 

menntamálaráðuneytið síðan tillögu um fjárlagastyrk til slíkrar 

tónlistarkennslu með hliðsjón af því hversu fullkomna og fjölþætta kennslu er 

um að ræða. Styrkhlutfall má þó aldrei vera hærra en gildir um tónlistarskóla. 

8. gr. Menntamálaráðuneytið getur kvatt sér til ráðuneytis um framkvæmd 

laga þessara sérfróða menn í tónlistarmálum. 

9. gr. Menntamálaráðuneytið getur í reglugerð sett nánari ákvæði um 

framkvæmd laga þessara. Má þar gera að skilyrði fyrir styrkgreiðslu að 

námskrá hlutaðeigandi skóla hafi hlotið staðfestingu 

menntamálaráðuneytisins. 

10. gr. Lög þessi öðlast þegar gildi (Þingskjal 413, 1962-1963). 

Það sem þótti mikilvægast í þessu frumvarpi var að fjárframlög til tónlistarskóla 

myndu jafnast og fara eftir skýrum reglum. Margt sem tónlistarskólastjórar höfðu 

komið fram með í ályktunum sínum haustið áður rataði alla leið í frumvarpið. Þar er 

að sjálfsögðu fyrst að geta að fjárframlögin myndu aukast umtalsvert og að jafnframt 

gætu skólar fengið styrki til hljóðfærakaupa. Þá var í frumvarpinu einnig komið til 

móts við þarfir minni bæjarfélaga sem hefðu ekki tök á því að uppfylla öll skilyrði í 

frumvarpinu um rekstur tónlistarskóla. Það skyldi ekki útiloka þau frá því að geta 

notið styrkja en sækja þyrfti um undanþágur til Menntamálaráðuneytisins (samanber 

gr. 7).  

Í greinargerðinni sem fylgdi frumvarpinu var farið yfir þá þróun sem rakin er hér að 

framan, það er um reglugerð um kennaramenntun í söng og tónlist árið 1959, áskorun 

á Alþingi í maí 1960 um að lög yrðu sett um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla, 

námskrá um námsefni skólaskyldustigsins sem kom út í september sama ár og fund 

með tónlistarskólastjórum í október 1962. Einnig kemur fram að þeir Magnús 

Jónsson, Jón Nordal og Birgir Thorlacius, sem frumvarpið og greinargerðina sömdu, 

töldu að með því sem þegar hefði verið gert væri búið að leggja grundvöll að 

verulegum endurbótum í tónlistarfræðslu á skyldufræðslustiginu og sáu þeir því ekki 

ástæðu til þess að fjalla nánar um þá hlið í frumvarpinu. Hér væri það því „hin æðri 

tónlistarfræðsla“, eins og þeir kölluðu hana, sem þyrfti að setja skýrari reglur um 

(Þingskjal 413, 1962-1963).  
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Eitt er þó áberandi þegar frumvarpið er borið saman við þær ályktanir sem 

tónlistarskólastjórar höfðu gert á fundi sínum. Hjá skólastjórunum var efst á blaði að 

þeir lýstu ánægju sinni yfir því að búið væri að stofna söngkennaradeild við 

Tónlistarskólann í Reykjavík, en það næsta sem þeir settu fram var ósk um að einnig 

yrðu stofnaðar þar hljóðfærakennaradeildir („Tollar af hljóðfærum“, 1962). Ekkert var 

getið um þetta í frumvarpinu. Skólastjórnendurnir litu þó greinilega til 

Tónlistarskólans í Reykjavík og vildu að hann gegndi einnig forystuhlutverki við það 

að mennta hljóðfærakennara. Tónlistarskólum hafði þá þegar fjölgað mikið frá því 

fyrst var farið að vinna að stofnun söngkennaradeildarinnar. Þörfin fyrir menntaða 

kennara var því farin að segja til sín og myndi að öllum líkindum fara mjög vaxandi. 

Næstu ár voru enda stofnaðar fleiri kennaradeildir til þess að mæta þessari þörf. Um 

þetta sagði Jón Nordal:  

Þær [kennaradeildirnar] komu eiginlega mjög eðlilega. Það var skortur á 

kennurum og maður fann að ef þessir skólar ættu að þróast þá þyrftum við að 

hafa kennara sem væru vel menntaðir og gætu lyft þessu á hærra stig [...] 

Sumir kennarar voru nú byrjaðir á því svona prívatlega að segja til nemendum 

sem ætluðu að fara að kenna, þannig að þörfin var mikil [...] Þetta spratt 

auðvitað mikið út frá því að við fengum þetta hlutverk að mennta 

söngkennara eða tónmenntakennara eins og þeir hétu seinna. Þá höfðum við 

aukafögin og kennslufræðin og svona. Þetta var komið í skólann og svo hélt 

áfram að bætast við. Píanókennaradeildin fyrst [haustið 1963] og svo voru 

það strengirnir og blásararnir og svo söngurinn [...] mér fannst þetta eiginlega 

orðinn kjarninn í okkar hlutverki (Jón Nordal, munnleg heimild, 11. 

nóvember 2011). 

Annað sem getið er um í greinargerðinni með frumvarpinu var 6. liður ályktana 

skólastjóranna um það að brýna nauðsyn bæri til þess að afnema eða lækka stórlega 

tolla og aðflutningsgjöld á hljóðfærum og að skólunum yrði ennfremur gert eins 

auðvelt og verða mætti að eignast vönduð tónflutningstæki. Áður en frumvarpið var 

lagt fram, eða í febrúar 1963, gerði Gylfi enn eina tilraunina hvað þetta varðaði (en þá 

fyrstu hafði hann gert 10 árum áður). Var þá verið að vinna að endurskoðun á 

tollskránni og fór þá Menntamálaráðuneytið formlega fram á það við 

Fjármálaráðuneytið að það hlutaðist til um það að tillit yrði tekið til þeirra óska sem 

fram komu í framangreindri ályktun (þingskjal 413, 1962-1963). Ekki tókst þó í þetta 

skipti frekar en þau fyrri að koma þessu í gegn. Ekki var heldur ráðist í það að þessu 

sinni að tryggja aðgang tónlistarkennara að lífeyrissjóðum en skortur á 
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lífeyrisréttindum reyndist mörgum kennurum þungur baggi (Ólafur Vignir Albertsson, 

munnleg heimild, 8. maí 2012).  

Í framsöguræðu sinni þegar frumvarpið var lagt fram í neðri deild Alþingis fór Gylfi 

Þ. Gíslason yfir öll þau atriði sem tiltekin voru í greinargerðinni. Hann nefndi einnig 

að ónógur fjárhagsstuðningur hefði staðið rekstri skólanna fyrir nokkrum þrifum en að 

aðsókn að mörgum skólanna hefði samt sem áður farið mjög vaxandi. Hann nefndi 

einnig að þetta væri í raun að nokkru leyti skýring á fjárhagsvanda sumra skólanna, 

þar eð umfang þeirra hefði aukist hraðar en fjárframlög. Skólaárið 1961-1962 nam 

ríkisstyrkur til tónlistarskólanna 550.000 krónum en á fjárlögum ársins 1963 var sá 

styrkur, samkvæmt tillögum þremenninganna sem áður er getið, aukinn í tæplega 

900.000 kr. auk 200.000 kr. fjárveitingar til hljóðfærakaupa. Ef frumvarpið yrði að 

lögum myndi ríkisstyrkur til tónlistarskólanna aukast enn um rúmar 300.000 kr. og 

verða rúmlega 1,2 milljónir kr. árið eftir, auk fjárveitingar til hljóðfærakaupa. 

Ríkisstyrkur til tónlistarskóla yrði því árið 1964 næstum því þreföld sú upphæð sem 

hann nam árið 1962 auk þess sem hann myndi fara eftir föstum reglum. Taldi Gylfi að 

hér yrði tvímælalaust um mikið framfaraspor að ræða sem yrði íslenskum 

tónlistarskólum til stóraukins stuðnings og íslensku tónlistarlífi þar með til mikillar 

eflingar (Gylfi Þ. Gíslason, 1962-1963a). Gylfi nefndi einnig að þegar hann hefði 

fundað með skólastjórum nokkrum mánuðum áður, þá hefðu þeir allir verið sammála 

um að æskilegra væri að þeir yrðu áfram einkaskólar en að stuðningur ríkisins og 

sveitarfélaga við þá yrði aukinn og þó einkum að föstu skipulagi væri komið á þennan 

fjárhagsstuðning. Gylfi minntist einnig á þingsályktunartillöguna sem samþykkt var á 

Alþingi árið 1960 um að skora á ríkisstjórnina að láta undirbúa löggjöf um 

tónlistarfræðslu og sagði að í því frumvarpi sem nú lægi fyrir væru ákvæði um öll þau 

atriði sem þar væru nefnd. Að lokum sagði Gylfi:  

Ég er þeirrar skoðunar að hér sé um mjög mikilvægt mál að ræða. Ef 

frumvarp þetta nær fram að ganga má segja að traustum stoðum sé rennt undir 

starfsemi íslenskra tónlistarskóla og þeir eigi að geta dafnað vel á komandi 

árum íslenskri æsku og íslensku tónlistarlífi til gagns og örvunar. Ég vona að 

samstaða takist um að mál þetta nái fram að ganga á þessu þingi (Gylfi Þ. 

Gíslason, 1962-1963a). 

Að svo búnu var frumvarpinu vísað til annarrar umræðu og til menntamálanefndar. Á 

fundi í neðri deild þann 1. apríl kom Benedikt Gröndal (A) fram fyrir hönd 
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menntamálanefndar og samþykkti frumvarpið fyrir þeirra hönd með venjulegum 

fyrirvörum (Benedikt Gröndal, 1962-1963). Á þessum fundi sté einnig í pontu Ingvar 

Gíslason (F) þingmaður. Hann sagði meðal annars:  

[...] verð ég að lýsa yfir því að frumvarpið nær æðimiklu skemmra en ég hafði 

búist við [...] Ég hafði vænst þess að sú löggjöf sem hér er fyrirhuguð yrði 

þannig úr garði gerð að verulega munaði fyrir tónlistarskólana [...] hafði ég 

vænst að stefna frumvarpsins yrði sú að leitast við að koma á 

helmingaskiptum milli ríkis og sveitarfélaga um rekstur tónlistarskólanna 

(Ingvar Gíslason, 1962-1963). 

Ingvar kom í framhaldi af þessu með breytingartillögu við frumvarpið þar sem hann 

lagði það til að auka fjárhagsstuðninginn þannig að hámark fjárveitingar úr ríkissjóði 

yrði helmingur rekstrarkostnaðar en lágmark 1/3 kostnaðar, en þó aldrei hærri en 

næmi framlagi hlutaðeigandi sveitarfélags (Þingskjal 461, 1962-1963). Í rökstuðningi 

sínum lýsti hann áhyggjum sínum af því að skólagjöld við tónlistarskóla væru orðin of 

há og má segja að hann hafi biðlað til jafnaðarmannahugsjónar menntamálaráðherra 

þegar hann mælti beint til hans og sagði að hann vænti þess, að hæstvirtur 

menntamálaráðherra sem hann vissi að vildi þessu máli vel og skildi þarfir 

tónlistarskólanna manna best og gerði sér grein fyrir þeim erfiðleikum sem steðjuðu 

að alþýðu manna að greiða há skólagjöld, yrði sér sammála, „enda er það höfuðatriðið 

fyrir mér að skólagjöldin megi hverfa sem allra mest.“ (Ingvar Gíslason, 1962-1963). 

Gylfi svaraði Ingvari með því að benda aftur á að fjárveitingar til tónlistarskólanna 

hefðu þegar aukist mikið á gildandi fjárlögum frá fyrra ári og með þeim viðbótum 

sem reiknað væri með í nýja frumvarpinu léti nærri að framlag ríkisins til 

tónlistarskólanna myndi þrefaldast á þremur árum. Hann sagði jafnframt að ástæða 

þess að ekki væri gengið lengra með frumvarpinu væri ekki endilega vegna þess að 

ríkinu væri ofgert með því að ætla því að greiða allt að helmingi rekstrarkostnaðarins 

heldur vegna þess að ýmsum sveitarfélögum myndi finnast sér ofgert með því (Gylfi 

Þ. Gíslason, 1962-1963b). Gylfi nefndi þó að hann teldi að það væri æskileg 

framtíðarstefna að skólagjöld gætu lækkað mjög mikið eða jafnvel horfið, en taldi þó 

ekki tímabært að gera slíkar ráðstafanir enda hefði ekki verið óskað eftir því af 

forvígismönnum tónlistarskólanna. 

Flokksbróðir Ingvars, Óskar Jónsson, var á meðal þeirra sem studdu 

breytingartillöguna og sagði meðal annars að hann teldi að of há skólagjöld hefðu 
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„hamlað mjög frá því að unglingar sæktu þessa skóla eins og vera skyldi“ (Óskar 

Jónsson, 1962-1963). Athyglisvert er að breytingartillögur Ingvars voru felldar með 

einungis þriggja atkvæða mun en frumvarpinu síðan vísað áfram til þriðju umræðu 

með 30 samhljóða atkvæðum. Um þetta mál sagði Ingvar í viðtali að hugur hans hefði 

alltaf staðið til þess að ríkið væri í öllu skólakerfinu og sæi jafnvel alfarið um þennan 

rekstur. Hann hefði þó alltaf verið háður sínum samherjum í pólitíkinni og ekki getað 

komið með tillögur sem gengu lengra en vilji þeirra stóð til. Hann hefði þó alltaf verið 

í góðu sambandi við sitt kjördæmi og honum hefði til dæmis verið ljós vilji Jakobs 

Tryggvasonar, skólastjóra Tónlistarskólans á Akureyri (Ingvar Gíslason, munnleg 

heimild, 19. janúar 2013).  

Við þriðju umræðu var frumvarpið samþykkt samhljóða og vísað til efri deildar. Í efri 

deild var málið fyrst tekið fyrir 4. apríl 1963. Gylfi mælti fyrir því sem fyrr og með 

sömu röksemdafærslu og nefndi að vöxtur tónlistarskólanna hefði verið svo ör að 

stuðningur hins opinbera við þá hefði ekki vaxið að sama skapi og fjárþörf þeirra. 

Vissulega væri tími til kominn að setja fastar reglur um fjárhagsstuðning þess 

opinbera við tónlistarskólana og jafnframt auka þann stuðning mjög verulega frá því 

sem verið hafði (Gylfi Þ. Gíslason, 1962-1963c). Var frumvarpinu að þessu loknu 

vísað samhljóða til annarrar umræðu og menntamálanefndar. Við umræður í efri deild 

þann 8. apríl kom Páll Þorsteinsson (F) með sömu breytingartillögur og Ingvar 

Gíslason hafði komið með í neðri deild, þar eð hann lagði til að frumvarpinu yrði 

breytt á þann veg að ríkið greiddi allt að helming rekstrarkostnaðar en aldrei minna en 

1/3 (Þingskjal 579, 1962-1963). Eins og Ingvar taldi hann helstu rökin fyrir þessu vera 

þau að lækka bæri skólagjöld sem allra mest. Þar ætti ekki síður að skoða málið frá 

sjónarhóli nemendanna sem skólagjöldin yrðu að greiða en ekki líta einungis til þess 

að skólastjórar væru ánægðir með frumvarpið eins og það hefði fyrst verið sett fram. 

„[...] virðist mér“, sagði Páll, „að þó að ekki sé stigið stærra skref en gert er nú með 

þessari löggjöf um stuðning við tónlistarfræðslu, muni fyrr en síðar reka að því að 

komið verði upp ríkisskóla í þessari grein, einum eða fleiri“ (Páll Þorsteinsson, 1962-

1963). Á þessum fundi samþykkti Auður Auðuns (S) frumvarpið fyrir hönd 

menntamálanefndar (Þingskjal 556, 1962-1963) en benti á vegna tillögu Páls, að ef 

ríki og sveitarfélög ættu saman að greiða allan rekstrarkostnað sýndist það óneitanlega 

eðlilegast að þessir aðilar rækju skólana sameiginlega, en engar óskir hefðu komið 
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fram um annað en að skólarnir yrðu áfram einkaskólar. Hún benti enn fremur á að ef 

rekstrarform skólanna breyttist í þessa veru væri hætta á því að þess mikla stuðnings 

sem tónlistarskólarnir hefðu haft af samtökum áhugamanna um tónlist og tónmennt 

myndi ekki gæta í jafnríkum og heillavænlegum mæli og áður.  

Ég á þar ekki við þann fjárhagslega stuðning sem þau samtök sem komið hafa 

skólunum á fót á hinum ýmsu stöðum landsins hafa veitt skólunum, miklu 

frekar þann stuðning sem skólarnir hafa haft af ötulum áhuga og ég vil segja 

áróðri þessa fólks fyrir aukinni tónlistarfræðslu og tónmennt [...] Það virðist 

augljóst að svo stórkostleg hækkun á ríkisframlaginu ætti að gefa mikla 

möguleika til þess að stilla skólagjöldum nemenda svo í hóf að þau verði 

viðráðanleg (Auður Auðuns, 1962-1963). 

Auður virðist eftir því sem kostur var hafa reynt að kynna sér fyrirkomulag 

tónlistarkennslu í nágrannalöndum okkar en ekki fengið miklar upplýsingar, en 

byggði á svörum heimildarmanna sem hún taldi þekkja til að þeir vissu ekki til þess 

að slíkir skólar væru reknir án þess að nemendur væru látnir greiða einhver 

skólagjöld. Ekki kom heldur fram að neins staðar hefðu verið sett lög um slíkan 

stuðning við tónlistarskóla. Horfast yrði í augu við það að tónlistarkennsla yrði ávallt 

kostnaðarsöm þar sem að langmestu leyti væri um einkakennslu að ræða (Auður 

Auðuns, 1962-1963). 

Magnús Jónsson (S) tók í sama streng og Auður og lýsti því meðal annars að byggja 

hefði þurft upp löggjöfina með allt öðrum hætti ef hið opinbera greiddi allan kostnað 

við skólahaldið. Eins og Auður, lýsti hann því að mikill skaði væri að, ef þau 

merkilegu samtök sem hefðu myndast víðs vegar um landið til þess að hrinda þessari 

fræðslustarfsemi áleiðis myndu hverfa. Hann tiltók einnig að vegna reynslu sinnar í 

fjárveitinganefnd hefði hann haft frumkvæði að því að sérstök löggjöf væri undirbúin 

um þessi mál. Styrkirnir til tónlistarskóla hafi áður verið mjög handahófskenndir og 

veittir án þess að nokkurt raunverulegt mat færi fram á því hvernig skóla væri um að 

ræða (Magnús Jónsson, 1962-1963). 

Eftir þessar umræður voru breytingartillögur Páls Þorsteinssonar felldar með naumum 

meirihluta en frumvarpinu vísað samhljóða til 3. umræðu. Á fundi þann 9. apríl var 

það tekið til 3. umræðu en enginn tók til máls. Var frumvarpið síðan samþykkt 

samhljóða og afgreitt sem lög frá Alþingi.  
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4.3 Áhrif laganna og seinni breytingar 

Eins og kemur fram í greinargerð þeirri sem fylgdi frumvarpinu árið 1963 voru 

starfandi tónlistarskólar á Íslandi, sem fengu styrk á fjárlögum, 13 talsins veturinn 

1961-1962 og voru nemendur í þeim 866 (Þingskjal 413, 1962-1963). Aðspurður um 

það hvort honum fyndist lagasetningin strax hafa skilað því sem búist var við sagði 

Jón Nordal: „Já, mér hefur skilist það á mínum kollegum. Þetta var nú kannski meiri 

breyting fyrir þá. Þetta var miklu meira öryggi með þessa fjárveitingu sem þeir fengu. 

Ég held að þeir hafi verið sammála um það að þetta hafi brotið blað í þróun þessara 

skóla“ (Jón Nordal, munnleg heimild, 15. nóvember 2011). Fyrst eftir að lögin tóku 

gildi fól menntamálaráðherra Jóni Nordal að sjá um málefni tónlistarskólanna hjá 

ráðuneytinu og þar með að ákveða fjárveitingar til þeirra. En skólum fór hratt 

fjölgandi og þetta eftirlitsstarf varð tímafrekara auk þess sem það hefur vafalaust sett 

Jón í óþægilega stöðu gagnvart öðrum tónlistarskólastjórum. Strax haustið 1964 baðst 

Jón því undan að halda þessu starfi áfram (Jón Nordal, munnleg heimild, 26. október 

2012). Á fundi tónlistarskólastjóra þann 24. september það ár rituðu skólastjórar 

ályktanir í nokkrum liðum til menntamálaráðherra. Þar mæltust þeir meðal annars 

eindregið til þess við ráðherrann að notuð yrðu heimild í 8. grein laga nr.12/1963 um 

fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla, til að skipa sérfróðan mann sem yrði til 

ráðuneytis um málefni skólanna. Bentu þeir á Jón Þórarinsson tónskáld 

(Tónlistarskólastjórar, 1964). Í lok janúar 1965 fól menntamálaráðherra Jóni 

Þórarinssyni starfið. Skyldi hann sjá um eftirlit með þeim tónlistarskólum sem 

ríkisstyrks nutu og skila árlegri skýrslu (Menntamálaráðuneytið, 1965). Sá Jón um 

þetta starf um nokkurra ára skeið eða þar til Kristinn Hallsson tók við umsjón 

tónlistarmála í ráðuneytinu.  

Tónlistarskólum fjölgaði nú hratt og veturinn 1965-1966 voru þeir orðnir 23 talsins og 

nemendum hafði fjölgað um meira en helming, voru nú orðnir 1828 (Stefán Edelstein, 

1987). Þarna hafði orðið gríðarleg aukning á stuttum tíma. Á næstu árum á eftir 

fjölgaði skólunum aðeins hægar en voru þó orðnir 30 veturinn 1970-1971 og 

nemendur samtals 3005. Þá bregður svo við að skólunum fækkaði fram til 1974-1975, 

en þá voru þeir 26 talsins og nemendur við þá 3196. Hvað hafði gerst á þessu tímabili 

sem olli þessu? Í grein sem Stefán Edelstein skólastjóri Tónmenntaskólans ritaði í 
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Morgunblaðið 2. desember 1987 sagði hann meðal annars að eftir að lögin voru sett 

árið 1963 hefði reyndin smám saman orðið sú að hlutur ríkis og sveitarfélaga hafi 

farið síminnkandi og á endanum hafi þessir aðilar til samans stundum greitt minna en 

helming kostnaðar þannig að hlutur skólagjaldanna hafi orðið meiri, nemendum í 

óhag (Stefán Edelstein, 1987). Virtist orsakanna að leita í því að í lögunum var hvergi 

tekið fram neitt lágmarkshlutfall á greiðslum sveitarfélaga og ríkis til 

tónlistarskólanna og ekki heldur neitt hámark á því hversu stórum hluta 

rekstrarkostnaðar skólagjöld skyldu standa undir. Þegar Stefán var spurður að því 

hvort hann teldi að þarna hefði verið galli á lögunum svaraði hann því játandi. Að 

þarna hefði dæmið ekki verið hugsað til enda, enda væri erfitt að sjá slíkt fyrir. 

Ætlunin hafi verið að tryggja greiðslur að einum þriðja en líklega hefði verið betra að 

nota annað orðalag (Stefán Edelstein, munnleg heimild, 15. nóvember 2011). Þegar 

litið er aftur á umræður á Alþingi þann 8. apríl 1963 eftir að breytingartillögur komu 

fram, einmitt hvað varðar orðalag frumvarpsins, hafði Magnús Jónsson (S) þetta að 

segja:  

Varðandi svo skilning á því atriði, að gert er ráð fyrir að styrkur megi nema 

allt að 1/3, þá er þetta ákvæði ekki orðað með það í huga að skólarnir séu 

yfirleitt ekki styrktir að 1/3, þar eð yfirleitt ekki styrktir að þessu hámarki, 

heldur er orðalagið haft þetta rúmt vegna þess að í 1. grein frumvarpsins er 

auðvitað ekki hægt að setja ákvæði sem tryggja það örugglega að um fyrsta 

flokks skóla sé að ræða í hverju tilfelli (Magnús Jónsson, 1962-1963).  

Þarna vísaði Magnús til þeirra skilyrða sem sett voru fyrir því að tónlistarskóli teldist 

fullgildur. Samkvæmt frumvarpinu var leyfilegt að styrkja skóla sem ekki teldust 

fullgildir en skyldi þá meta framlag til þeirra hverju sinni og líklegt að það yrði lægra 

en til fullgilds skóla þar sem kennslan væri viðameiri. En hverju sem um var að kenna 

virðist ljóst, að áhyggjur Ingvars Gíslasonar, Óskars Jónssonar og Páls Þorsteinssonar 

sem fram komu við umræður um frumvarpið árið 1963, yfir því að ekki væri sett 

lágmark á ríkisstyrkinn, hafi verið réttmætar og kom þetta betur fram eftir því sem 

árin liðu. 

4.3.1 Lög nr. 22/1975 

Á aðalfundi samtaka tónlistarskólastjóra árið 1972 komu fram óskir þeirra um að 

unnið yrði að breytingum á lögum um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla frá 
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árinu 1963. Með árunum töldu þeir að fram hefðu komið annmarkar á lögunum sem 

væru farnir að hamla vexti og viðgangi skólanna. Með breytingum vildu skólastjórar 

ná fram eftirfarandi þáttum: 

1. Lækkun skólagjalda. 

2. Gera sveitarfélög virkari aðila að rekstri skólanna. 

3. Reyna að losa skólana við ótryggan rekstur, sem skapaðist af 

verðbreytingum og hækkandi launakostnaði.  

4. Styrkja stöðu kennara með því að skapa þeim möguleika á að 

njóta réttinda, svo sem í lífeyrissjóðum og fleira (þingskjal 418, 

1974-1975). 

Í framhaldi af þessu eða þann 27. apríl 1973 skipaði Menntamálaráðuneytið og 

þáverandi menntamálaráðherra, Magnús T. Ólafsson, nefnd sem skyldi endurskoða 

gildandi lög. Nefndina skipuðu Kristinn Hallsson, fulltrúi í Menntamálaráðuneytinu, 

Ólafur Vignir Albertsson, skólastjóri Tónlistarskóla Mosfellssveitar, tilnefndur af 

samtökum tónlistarskólastjóra, og Bjarni Einarsson, bæjarstjóri á Akureyri, sem 

tilnefndur var af Sambandi íslenskra sveitarfélaga (þingskjal 418, 1974-1975). 

Löggjöfin frá árinu 1963 þótti tvímælalaust þýðingarmikið spor í rétta átt og hafði 

reynslan sýnt að hún hefði orðið til mikillar eflingar tónlistarstarfsemi um land allt. Í 

athugasemdum um lagafrumvarpið sem lagt var fram árið 1975 sagði: „Samkvæmt 

[...] lagaákvæði hefur fjárveitingavald ríkisins sjálfdæmi hverju sinni um hve hár 

ríkisstyrkurinn verður, en hann hefur aldrei náð 1/3 rekstrarkostnaðar 

tónlistarskólanna sem heildar. Mjög misjafnlega hefur og tekist að fá sveitarfélögin til 

að hækka fjárframlög sín“ (þingskjal 418, 1974-1975, bls. 7). En ekki var einungis 

orðalagi laganna um að kenna að illa hafði gengið að fá nægilegt fjármagn til reksturs 

tónlistarskólanna. Skólum var gert að skila inn rekstraráætlun hálfu ári áður en fjárlög 

voru samþykkt og gekk oft illa að gera ráð fyrir breytingum sem stöfuðu af verðbólgu 

og örri breytingu verðlags og launa. Þetta skapaði rekstraráhættu og oft kom fram 

rekstrarhalli sem varð að jafna með hækkun skólagjalda. Einnig var þess getið að hinn 

ótryggi rekstur tónlistarskólanna bitnaði oft á kennurum skólanna sem auk þess nytu 

ekki réttinda sem opinberir starfsmenn. Var talið að nánari tengsl skólanna við 

sveitarfélögin gætu bætt þarna verulega úr (þingskjal 418, 1974-1975). Líkt og við 

setningu fyrri laga var tekið fram að stefna skyldi að því að allir landsmenn ættu kost 
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á því að njóta tónlistarfræðslu án tillits til efnahags eða búsetu. Var talið eðlilegt 

markmið að fyrsta stig tónlistarfræðslunnar tengdist grunnskólunum og færi fram um 

land allt, en að tónlistarfræðsla á framhaldsskólastigi færi fram á a.m.k. einum stað í 

hverjum landshluta en háskólafræðsla á einum eða tveimur stöðum í landinu. Nefndin 

taldi að þetta frumvarp skyldi þó aðeins skoða sem bráðabirgðabreytingar á gildandi 

lögum sem miðuðu að því að tryggja grundvöll tónlistarfræðslunnar í landinu í 

svipuðu formi og verið hafði og koma í veg fyrir það að tónlistarfræðsla yrði hluti 

forréttinda hinna efnameiri borgara. Þannig yrði gerð fjárhagsáætlana skólanna mun 

einfaldari og rekstur þeirra traustari og áhættuminni. En til framtíðar töldu 

nefndarmenn að stíga þyrfti fleiri skref á þeirri braut að fella tónlistarnámið að hinu 

almenna fræðslukerfi (þingskjal 418, 1974-1975). Stærsta breytingin sem áætluð var 

samkvæmt þessu nýja frumvarpi var sú að tónlistarskólar sem fullnægðu 

grunnskilyrðum skyldu nú njóta stuðnings sem næmi helmingi af launagreiðslum til 

kennara skólanna. Sveitarfélagið skyldi sjá um launagreiðslurnar, en ríkisstyrkur er 

næmi 50% launakostnaðar skyldi síðan greiddur sveitarfélaginu (þingskjal 418, 1974-

1975). Vilhjálmur Hjálmarsson (F), sem var menntamálaráðherra á árunum 1974-

1978, mælti fyrir frumvarpinu á Alþingi. Þar urðu umræður að mestu á jákvæðum 

nótum. Albert Guðmundsson (S) benti þó á að samkvæmt orðanna hljóðan virtist 

samkvæmt frumvarpinu sem stjórnvöldum og sveitarfélögum væri ekki í sjálfsvald 

sett hvort þau styddu tónlistarskóla. Þar eð svo virtist að svo lengi sem skilyrðum væri 

fullnægt þá gæti í rauninni hver sem er stofnað tónlistarskóla og vöxtur þeirra og 

fjöldi gæti orðið þungur baggi á ríki og sveitarfélögum (Albert Guðmundsson, 1974-

1975). 

Eftir samþykkt laganna nr. 22/1975 varð aftur gjörbreyting á högum tónlistarskóla og 

á einu ári fjölgaði þeim úr 26 í 38. Veturinn 1980-1981 voru skólarnir orðnir 56 og 

nemendur 7483 (Stefán Edelstein, 1987). Reyndar virðist stjórnvöldum hafa þótt nóg 

um þennan mikla vöxt og fljótlega þótti brýnt að skýra frekar ákvæði laganna.  

4.3.2 Lög nr. 75/1985 

Þegar árið 1980 þótti ástæða til þess að skipuð væri nefnd á vegum 

Menntamálaráðuneytisins til þess að endurskoða lög nr. 22/1975 (þingskjal 837, 

1984-1985). Nýtt frumvarp til laga um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla var 
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þó ekki lagt fram fyrr en á vordögum 1985. Í athugasemdum við frumvarpið var þá 

tekið fram að lítil takmörk hefðu verið fyrir því hve marga tónlistarskóla væri unnt að 

stofna og ættu rétt á styrkgreiðslu úr ríkissjóði og frá viðkomandi sveitarfélagi. Áhrif 

hins opinbera á námsframboð og kennslumagn væru takmörkuð, en greiðsluskylda 

hins vegar næstum ótakmörkuð. Þessi atriði ásamt nokkrum fleirum gerðu það að 

verkum að ástæða þótti til þess að endurskoða lögin. Í nýju tillögunum fælust þó 

engar grundvallarbreytingar frá gildandi lögum, heldur hefði verið stefnt að því að 

sníða af þeim vissa agnúa (þingskjal 837, 1984-1985). Inn í fyrstu grein, sem fjallar 

um þau skilyrði sem fullnægja þarf til þess að tónlistarskóli teljist styrkhæfur, var bætt 

inn ákvæðum þess efnis að kennt skyldi samkvæmt námskrá, útgefinni af 

Menntamálaráðuneyti, eða námslýsingu sem hlotið hefði staðfestingu ráðuneytis, ef 

námskrá skorti. Í athugasemdum var talið að hér væri um mjög mikilvæga breytingu 

að ræða. Einnig var bætt inn nýjum lið þar sem sett voru ákvæði sem var ætlað að taka 

af fyrri tvímæli um það að til þess að tónlistarskólar öðluðust fullan rétt sem 

viðurkenndir tónlistarskólar, þyrfti samþykki viðkomandi yfirvalda (þingskjal 837, 

1984-1985). Í umræðum um frumvarpið sagði Ragnhildur Helgadóttir (S), sem var 

menntamálaráðherra á árunum 1983-1985, frumvarpið í raun afar einfalt. Með 

breytingunum yrðu lögin gerð nokkru einfaldari og gleggri en áður var og með þeim 

ætti framkvæmd laganna að verða greiðari og auðveldara yrði að tryggja fagleg gæði 

þeirrar kennslu sem veitt væri í tónlistarskólunum (Ragnhildur Helgadóttir, 1984-

1985). Frumvarp þetta hlaut almennan hljómgrunn á þinginu og voru einungis gerðar 

á því smávægilegar breytingar. Þótti menntamálaráðherra ástæða til að geta þess 

sérstaklega að ánægjulegt væri að verða vör við það hve einlægan stuðning slík mál 

ættu á meðal þingmanna sem hefðu ólíkar stjórnmálaskoðanir (Ragnhildur 

Helgadóttir, 1984-1985). Nokkur umræða spannst um Tónlistarskólann í Reykjavík 

og hlutverk hans, til dæmis hvort hann væri þá þegar ígildi tónlistarháskóla eða hvort 

stefna ætti að því að skipa honum það hlutverk með lögum. Þann 6. júní 1985 var 

frumvarpið samþykkt samhljóða og afgreitt sem lög frá Alþingi (lög nr. 75/1985). 

Veturinn 1986-1987 voru tónlistarskólar landsins orðnir 61 talsins og nemendur í 

þeim komnir á níunda þúsund (Stefán Edelstein, 1987).  
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4.3.3 Sveitarfélög taka við rekstri tónlistarskóla 

Ekki leið þó á löngu áður en farið var að huga að öðru fyrirkomulagi mála 

tónlistarskólanna. Í frumvarpi til fjárlaga ársins 1988, sem útbýtt var á Alþingi 13. 

október 1987, var gert ráð fyrir breyttri verkaskiptingu á milli ríkis og sveitarfélaga. 

Var þar miðað við að tónlistarskólar (frá upphafi skólaárs 1988/89), dagvistarheimili, 

byggðasöfn, málefni fatlaðra, vatnsveitur, landshafnir og heimaþjónusta aldraðra 

færðist að fullu yfir á verksvið sveitarfélaga (þingskjal 1, 1987-1988). Tryggja skyldi 

sveitarfélögum tekjustofna til þess að takast á við aukin verkefni og jafnframt breyta 

lögum um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga. Samtök tónlistarskólastjóra (S.T.S) brugðust 

skjótt við og lýstu í bréfi rituðu þann 23. október 1987 til Birgis Ísleifs Gunnarssonar, 

menntamálaráðherra, þungum áhyggjum sínum yfir því hvernig tónlistarskólum 

landsins myndi reiða af ef þessi leið yrði farin. Töldu þeir fyrirsjáanlegt að víða 

myndi starfsemi tónlistarskóla leggjast af en annars staðar yrði að stórhækka 

námsgjöld og með því myndi jafnrétti til náms verða skert. Hugmyndir um að framlög 

úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga kæmu í stað fjárhagslegs stuðning ríkisins töldu þeir 

óljósar og ómótaðar (Samtök tónlistarskólastjóra, 1987). Í bréfi sínu sögðu 

skólastjórarnir einnig: 

Fyrstu lögin um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla 1963, fólu í sér 

stefnumörkun af hálfu ríkisins í þá átt að gera almenningi kleift að stunda 

tónlistarnám óháð efnahag og búsetu. Þessi menningarstefna var enn skýrar 

mörkuð árið 1975 þegar hlutur hins opinbera var aukinn (sjá lög nr. 22/1975, 

um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla). Árangur þessarar löggjafar og 

þróunarinnar sem fylgdi í kjölfar hennar var upphaf framfaraskeiðs í tónlist 

og sér þess víða merki í þjóðlífinu. Lög þessi hafa vakið athygli og orðið 

fyrirmynd annarra þjóða sem, líkt og við Íslendingar, eru sífellt að bæta 

aðstöðu til menntunar (Samtök tónlistarskólastjóra, 1987). 

Einnig bárust mótmæli frá bæjarstjórnum og hreppsnefndum og skólanefndum 

tónlistarskóla víðs vegar að af landinu. Umræður um fjárlögin urðu miklar og stóð þá 

ekki síst styr um mál tónlistarskólanna. Bent var á það að hæpið væri að segja að á 

móti ætti að hækka framlög í Jöfnunarsjóð. Reyndin væri sú að lögbundnar tekjur 

sjóðsins hefðu verið skertar um árabil og stæði því ríkið í raun í skuld við sjóðinn. Nú 

ætti skerðingin einungis að vera minni en áður var áætlað og aukagreiðslur í sjóðinn 

einungis það sem sveitarfélögunum bæri hvort sem væri með réttu (Margrét 

Frímannsdóttir, 1987-1988 og Málfríður Sigurðardóttir, 1987-1988). Ingi Björn 
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Albertsson (Borgfl.) las upp í heild sinni bréf það með ályktunum tónlistarskólastjóra 

sem minnst var á hér að framan og vitnaði einnig í bréf Félags tónlistarkennara sem 

ritað var af sama tilefni þar sem tónlistarkennarar lýstu áhyggjum meðal annars af því 

að farsæl tengsl grunnskóla, framhaldsskóla og tónlistarskóla myndu rofna ef ríkið 

hætti fjárhagslegum stuðningi sínum (Ingi Björn Albertsson, 1987). En þó að 

andmælendur ýmissa atriða frumvarpsins kæmu flestir úr röðum stjórnarandstæðinga, 

þá létu þó nokkrir þingmenn stjórnarflokka einnig uppi andstöðu sína við það að allur 

rekstur tónlistarskóla skyldi flytjast alfarið á herðar sveitarfélaganna. Sverrir 

Hermannsson (S) lýsti þannig óánægju sinni með þann hluta fjárlaganna er varðaði 

tónlistarskólana og tiltók sérstaklega lagasetningu um tónlistarfræðsluna sem „eitt 

besta framtak sem gert var á sínum tíma af alþýðuflokksmanninum Gylfa Þ. 

Gíslasyni“. Gylfi hefði haft þar um forystu og skilað gífurlegum árangri (Sverrir 

Hermannsson, 1987). Friðjón Þórðarson og Eggert Haukdal, sem einnig voru 

þingmenn Sjálfstæðisflokks, lýstu einnig áhyggjum sínum og töldu að íhuga þyrfti 

málin betur (Friðjón Þórðarson, 1987-1988 og Eggert Haukdal, 1987-1988). Fór svo 

að eftir breytingartillögu Ragnars Arnalds (Alþb.) var ákveðið að fresta breytingunum 

hvað varðaði tónlistarskólana um eitt ár til þess að undirbúa málið betur. Í maí 1989 

samþykkti Alþingi þessa nýju verkaskiptingu og tóku þessi breyttu lög gildi frá 1. 

janúar 1990 (þingskjal 276, 1988-1989 og þingskjal 1173, 1988-1989). Stærsta 

breytingin var að sjálfsögðu sú að sveitarfélög þau sem ráku tónlistarskóla skyldu nú 

alfarið taka á sig að greiða launakostnað kennara og skólastjóra en þó var einnig bætt 

inn ákvæðum um það að Menntamálaráðuneytið skyldi nú hafa með höndum faglega 

umsjón og eftirlit með tónlistarkennslu og tilteknar voru þær leiðir sem fara skyldi í 

því skyni (þingskjal 1173, 1988-1989).  

4.3.4 Aðalnámskrá tónlistarskólanna 

Í samræmi við ákvæði sem tiltekin voru í þingskjali 1173 (1988-1989) var hafinn 

undirbúningur að gerð aðalnámskrár tónlistarskóla árið 1992. Aðalnámskráin var 

gefin út í bráðabirgðaútgáfu í mars 1996 en um svipað leyti hófst vinna við 

námskrárgerð í einstökum hljóðfæragreinum (Menntamálaráðuneytið, 2000). 

Endurskoðuð aðalnámskrá, almennur hluti, tók gildi 1. júní árið 2000 og sama ár kom 

fyrsta greinanámskráin út. Næstu ár fylgdu aðrar greinanámskrár í kjölfarið eftir því 



Fyrsta lagasetning um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla 

 

72 

sem vinnu við þær lauk en sú síðasta kom þó ekki út fyrr en árið 2010 (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, e.d.(b)). Í almenna hluta aðalnámskrárinnar (2000) var 

þess getið að um 80 tónlistarkennarar og aðrir sérfræðingar hafi unnið að verkinu. 

Einhvers staðar í þessu ferli var þó ákveðið að Menntamálaráðuneytið myndi ekki 

sjálft annast eftirfylgni, þar eð það myndi ekki sjá um framkvæmd eða úrvinnslu prófa 

og var Prófanefnd tónlistarskóla stofnuð í þeim tilgangi árið 2002. Prófanefndin var 

sett á fót að frumkvæði Sambands tónlistarskólastjóra (STS), Félags 

tónlistarskólakennara (FT) og Félags íslenskra hljómlistarmanna (FÍH) að höfðu 

samráði við Menntamálaráðuneytið og Samband íslenskra sveitarfélaga (Prófanefnd, 

e.d.). Um 70 af um það bil 90 tónlistarskólum landsins eru aðilar að Prófanefnd (Félag 

tónlistarskólakennara, e.d.).  

Hér má segja að loksins hafi verið komið það samræmda kerfi sem ýmsir höfðu nefnt 

og sagt nauðsynlegt allt frá því að fyrst var byrjað að ræða um mögulega lagasetningu 

um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla. Til dæmis var það þriðja atriði í 

ályktunum tónlistarskólastjóra eftir haustfund sinn árið 1962 að þeir teldu nauðsynlegt 

að Menntamálaráðuneytið hlutaðist til um það að samræma námsefni og prófkröfur 

tónlistarskólanna. Oftar en einu sinni var hafist handa við gerð samræmdra námskráa 

fyrir tónlistarskóla en verkinu aldrei að fullu lokið fyrr en með Aðalnámskrá 

Tónlistarskóla árið 2000. En kerfi af þessu tagi getur þó reynst þungt í vöfum. 

Námskrár þyrftu að vera uppfærðar reglulega auk þess sem smæð samfélagsins getur 

skapað ýmis vandamál. Elín Anna Ísaksdóttir gerði reynsluna af þessu kerfi að 

rannsóknarviðfangsefni sínu í MA ritgerð frá Listaháskóla Íslands haustið 2011. Í 

ritgerðinni, sem ber heitið: „Hver er reynsla tónlistarkennara af samræmdu prófakerfi 

í tónlistarnámi?“, komst hún að þeirri niðurstöðu að ekki hafi allt tekist sem skyldi og 

að tímabært sé að gagngerð endurskoðun fari fram á prófakerfinu (Elín Anna 

Ísaksdóttir, 2011).  

Algengast er nú að sveitarfélög eigi sjálf og reki sína tónlistarskóla. Í Reykjavík hefur 

þó að mestu haldist það fyrirkomulag að tónlistarskólar séu sjálfseignarstofnanir en 

njóti stuðnings frá borginni gegn því að þeir uppfylli sett skilyrði og fylgi 

aðalnámskrá tónlistarskólanna.  
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4.3.5 Deilur um skiptingu kostnaðar  

Lög nr. 75/1985 um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla með áorðnum 

breytingum eru enn í gildi (í mars 2013). Breytingar hafa í raun ekki verið miklar ef 

frá er talið þegar sveitarfélög tóku alfarið sjálf að sér að bera kostnað við rekstur 

skólanna. Lengra komnir tónlistarnemar alls staðar að af landinu hafa alla tíð verið 

duglegir að leita til Reykjavíkur, hvort sem það hefur verið til þess að komast í skóla 

sem sérhæfa sig á einhverju sviði, líkt og Söngskólinn í Reykjavík og Tónlistarskóli 

FÍH, eða til þess að komast til ákveðinna kennara sem einungis starfa í höfuðborginni. 

Vorið 2003 ákvað Reykjavíkurborg einhliða að hætta að greiða fyrir kennslu nemenda 

sem áttu lögheimili annars staðar en í Reykjavík. Þetta olli þó nokkrum titringi á 

meðal ráðamanna annarra sveitarfélaga sem þurftu að gera það upp við sig hvort þeir 

ættu að greiða með nemendum sem færu til náms í Reykjavík („Greiða fyrir 

tónlistarnám“, 2003). Þetta vakti upp spurningar um það hvort að ríkið ætti að taka að 

sér að greiða með nemendum á framhaldsskólastigi. Sveitarfélög þrýstu á stjórnvöld 

um það að taka þessi mál til endurskoðunar og í mars 2004 tók til starfa nefnd skipuð 

af menntamálaráðherra sem skyldi endurskoða lög um fjárhagslegan stuðning við 

tónlistarskóla, nr. 75/1985. Nefndinni virtist hins vegar verða lítið ágengt í 

samningaviðræðum við ríkið og á meðan voru margir tónlistarnemar í raun bundnir 

átthagafjötrum þar sem mismunandi var hvernig sveitarfélög tóku óskum 

tónlistarnema um fyrirgreiðslu til tónlistarnáms í öðrum sveitarfélögum (Dagbjört 

Jónsdóttir, 2004). Fjórum árum síðar, eða í mars 2008, bar Bjarni Harðarson, 

þingmaður Framsóknarflokksins, upp fyrirspurn á Alþingi til menntamálaráðherra um 

það hvenær mætti búast við því að þessum átthagafjötrum tónlistarnema í landinu yrði 

aflétt og hvað réttlætti það fyrirkomulag tónlistarnáms á framhaldsskólastigi sem ylli 

því að fjölmargir nemendur yrðu af tónlistarnámi, aðrir þyrftu að flytja lögheimili sín 

og enn aðrir að greiða námsgjöld sem ekki væru á færi venjulegra launamanna (Bjarni 

Harðarson, 2007-2008). Ekkert þokaðist í samkomulagsátt þó menntamálaráðherra 

segðist nú vera hlynntur því að ríkið annaðist kennslukostnað í framhaldsnámi en 

sveitarfélög sæju um kennslukostnað vegna grunn- og miðnáms (Þorgerður Katrín 

Gunnarsdóttir, 2007-2008). Í byrjun árs 2011 var sú tillaga uppi að ríkið tæki þátt í 

kostnaði vegna tónlistarnemenda í mið- og framhaldsnámi á aldrinum 16-24 ára sem 

væru jafnframt í framhaldsskóla (Sigrún Grendal, 2011). Þetta hugnaðist 
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tónlistarkennurum og tónlistarnemum ekki þar sem þeir töldu þessa áætlun vera 

ógnun við eðli tónlistarkennslu sem ekki er alltaf hægt að binda við ákveðinn aldur 

eða að spyrða saman við nám í framhaldsskóla. Á sama tíma boðuðu Reykjavík og 

fleiri sveitarfélög að þau hygðust hætta að greiða með nemendum frá 16 ára aldri 

(Sigrún Grendal, 2011). Var þetta efalítið gert til þess að setja meiri þrýsting á ríkið. 

Þann 13. maí 2011 var loks undirritað samkomulag á milli ríkis og sveitarfélaga um 

eflingu tónlistarnáms og jöfnun á aðstöðumun nemenda til tónlistarnáms. Frumvarp 

var lagt fram um haustið og þann 17. desember tók gildi sú breyting á lögum um 

fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla, nr. 75/1985, með áorðnum breytingum, að 

við lögin bættist nýtt ákvæði til bráðabirgða sem gerði ráð fyrir því að ríkissjóður 

greiddi árlegt framlag á árunum 2011, 2012 og 2013 í Jöfnunarsjóð sveitarfélaga til 

þess að standa straum af kennslukostnaði að viðbættu álagi fyrir stjórnunarkostnað 

vegna söngnáms á miðstigi og söng- og hljóðfæranáms á framhaldsstigi. Jafnframt var 

gert ráð fyrir því að þessar greiðslur færu til þeirra tónlistarskóla þar sem nemendur 

stunduðu nám, óháð lögheimili þeirra (þingskjal 630, 2011-2012). Nemendur og 

kennarar fögnuðu þessu samkomulagi mjög en fljótlega kom í ljós að á því voru ýmsir 

annmarkar. Halldór Halldórsson (2012), formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga, 

benti á að forsendur ríkisins hefðu ekki staðist. Nemendur í þessu tiltekna námi hefðu 

verið mun fleiri en ráð var fyrir gert og greiðslur ríkisins í Jöfnunarsjóð því ekki nægt 

til þess að hægt væri að standa við allar skuldbindingar.  

4.3.6 Ný lög árið 2013? 

Vegna áðurnefndra deilna um kostnaðarskiptingu ríkis og sveitarfélaga náði nefnd sú 

sem skipuð var þann 1. mars 2004 um endurskoðun laga um fjárhagslegan stuðning 

við tónlistarskóla nr. 75/1985 aldrei að ljúka störfum. Eftir að stjórn Félags 

tónlistarskólakennara (FT) hafði þrýst reglulega á um að nefndin yrði kölluð saman að 

nýju var hún loks endurskipuð þann 13. desember 2010 („Tillaga að frumvarpi“, 

2013). Í nefndinni áttu sæti þau Erna Guðrún Árnadóttir, sérfræðingur í Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, Guðjón Bragason, sviðsstjóri hjá Sambandi íslenskra 

sveitarfélaga, Laufey Ólafsdóttir, deildarstjóri hjá Reykjavíkurborg, Sigrún Grendal 

Jóhannesdóttir, tónlistarskólakennari og formaður FT, Sigursveinn Magnússon, 

tónlistarskólastjóri og Sigurður Flosason, aðstoðartónlistarskólastjóri. Jón Vilberg 
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Guðjónsson, skrifstofustjóri í Mennta- og menningarmálaráðuneyti, var skipaður 

formaður nefndarinnar. Með nefndinni starfaði einnig Margrét Magnúsdóttir, 

lögfræðingur í ráðuneytinu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013b). Eftir 

rúmlega tveggja ára starf, eða þann 23. janúar 2013, skilaði nefndin tillögu sinni að 

frumvarpi til laga um tónlistarskóla til Katrínar Jakobsdóttur, Mennta- og 

menningarmálaráðherra. Þá fór tillagan í svokallað opið samráðsferli á vef Mennta- 

og menningarmálaráðuneytisins, en frestur til þess að skila inn athugasemdum við 

frumvarpið rann út 6. febrúar 2013. Í fréttabréfi sínu í janúar 2013 fagnaði stjórn FT 

því að nú standi fyrir dyrum að leggja fram frumvarp að heildstæðri löggjöf um 

starfsemi tónlistarskóla. Telur stjórnin að margt í tillögunum muni styrkja starfsemi 

tónlistarskóla og efla tónlistarfræðslu. Þau lög sem í gildi séu nú, nái einungis til 

stofnunar og reksturs tónlistarskóla, en félagið hafi horft til þess í störfum sínum að 

ný heildarlöggjöf fyrir tónlistarskóla verði bakhjarl við starfsemi tónlistarskóla með 

mun víðtækari hætti („Tillaga að frumvarpi“, 2013).  

Tillöguna um frumvarp til laga um tónlistarskóla má lesa í heild sinni á vef Mennta- 

og menningarmálaráðuneytisins (2013a), en samkvæmt frétt á vef ráðuneytisins eru 

helstu nýmæli hennar eftirfarandi: 

1. Lagt til að sett verði heildstæð löggjöf um starfsemi tónlistarskóla. 

2. Lagt er til að fjallað verði um skipan tónlistarnáms og hlutverk ráðuneytisins 

og sveitarfélaga með nánari hætti en áður. Einnig verði ábyrgð og skyldur, 

gagnvart einstökum þáttum á sviði tónlistarfræðslu, skilgreindar með skýrari 

hætti en gert er í gildandi lögum. 

3. Í frumvarpinu er lagt til að öllum, sem uppfylla skilyrði laganna, verði heimilt 

að stofna tónlistarskóla. Tónlistarskólar eigi þó ekki sjálfkrafa kröfu á 

framlög úr hendi sveitarfélaga eða styrkjum af almannafé. 

4. Lagt er til að fjallað verði um starfsgengisskilyrði skólastjóra og kennara. 

Jafnframt að óheimilt verði að ráða einstakling til starfa við tónlistarskóla sem 

hlotið hefur refsidóm fyrir brot gegn ákvæðum XXII. kafla almennra 

hegningarlaga. 

5. Lagðar eru til breytingar á fjárstuðningi og kostnaðarþátttöku hins opinbera 

frá gildandi lögum. Í þeim felst að ríkissjóður veiti árlega fjárveitingu á 

fjárlögum til sveitarfélaga sem renni til kennslukostnaðar sveitarfélaga vegna 

mið- og framhaldsnáms í söng og framhaldsnáms í hljóðfæraleik sem fram fer 

samkvæmt aðalnámskrá tónlistarskóla. 
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6. Mælt er fyrir um fjárstuðning nemenda til tónlistarnáms utan 

lögheimilissveitarfélags síns. Slíkur réttur nemenda til tónlistarnáms, utan 

lögheimilissveitarfélags, skal háður samningi þess við hlutaðeigandi 

tónlistarskóla eða reglum skv. 17. gr. frumvarpsins. 

7. Mælt er fyrir um að nánar verði kveðið á um skyldur einstakra tónlistarskóla 

um innritun nemenda og þær reglur sem skóli hyggst leggja til grundvallar 

innritun nemenda í þjónustusamningi skv. 8. gr. frumvarpsins. 

8. Gert er ráð fyrir að tónlistarskólar eigi rétt á framlögum úr sameiginlegum 

sprotasjóði skóla, sem hefur fram til þessa verið starfræktur í þágu leik-, 

grunn- og framhaldsskóla. Hlutverk sjóðsins hefur m.a. verið að styðja við 

þróunarstarf og nýjungar í skólastarfi í samræmi við stefnu stjórnvalda og er 

lagt til að sjóðurinn styðji einnig við skólastarf í tónlistarskólum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013b). 

Samkvæmt vef Mennta- og menningarmálaráðuneytisins (2013) verða þær 

athugasemdir sem berast, hafðar til hliðsjónar við undirbúning endanlegs frumvarps. 

Þess má geta að FT sendi ráðherra athugasemdir í 14 liðum við frumvarpið en þar 

vega þyngst þau sjónarmið félagsins að tryggja verði jöfnun á aðstöðumun nemenda 

til tónlistarnáms og að nemendur sem uppfylli inntökuskilyrði tónlistarskóla og reglur 

um námsframvindu geti stundað hljóðfæranám í framhaldsnámi og söngnám í mið- og 

framhaldsnámi án tillits til búsetu („Tillaga að frumvarpi“, 2013b). 

Þegar þessi orð eru rituð hillir því undir nýja lagasetningu um tónlistarskóla og 

viðameiri breytingar en áður hafa verið gerðar þar á. Það er eðli laga að ef þau eiga að 

þjóna tilgangi sínum verða þau að vera í stöðugri endurskoðun og endurnýjun og 

breytingar verða að eiga sér stað í takt við breytta tíma og áherslur í þjóðfélaginu.  

Fjölgun tónlistarskólanna hefur verið nokkuð stöðug hin síðari ár en samkvæmt 

nýjustu skráningu á vef Menntamálaráðuneytisins (í mars 2013) eru skráðir 

tónlistarskólar á landinu nú 89 talsins (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, e.d.(a)). 

Samkvæmt könnun sem gerð var á vegum Félags tónlistarskólakennara árið 2009 

voru tónlistarnemendur þá um 15.000 talsins (Sigrún Grendal og Árni 

Sigurbjarnarson, 2009). 

  



Fyrsta lagasetning um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla 

 

77 

 

5 Umræður og ályktanir 

Þegar svara skal þeim rannsóknarspurningum sem lagðar voru til grundvallar í þessu 

verkefni verða svörin nokkuð margþætt. Fyrstu spurningunni um það hver hafi verið 

aðdragandinn að lagasetningu um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla og þeirri 

þriðju, um hverjar hafi orðið helstu breytingar á lögunum síðan, er vonandi svarað að 

því marki sem hægt er með niðurstöðukaflanum hér að framan. Spurningarnar sjálfar 

eru svo opnar að svörin fela í raun í sér allt sem þar er dregið fram. Sem svar við 

rannsóknarspurningunni um það hvað og hverjir hafi haft mest áhrif þar á, má draga 

fram nokkur helstu atriði.  

Stór þáttur í aðdraganda þess að sett voru lög um fjárhagslegan stuðning við 

tónlistarskóla var tvímælalaust sú hefð sem hafði skapast fyrir fjárveitingum til 

tónlistarskóla landsins áður en til lagasetningarinnar kom. Með því að veita fé til 

tónlistarkennslu áttu stjórnvöld þátt í því að móta menningarstefnu sem var 

tónlistarskólum í hag. Samkvæmt Mintzberg (1985) má kalla þetta sjálfsprottna 

menningarstefnu þar sem greinilega var um að ræða samkvæmni í aðgerðum yfir 

langan tíma án þess að bein stefnumótun hafi legið að baki. Aftur á móti var ekki 

nægilega mikil regla á þessum fjárveitingum til þess að hægt væri að haga þeim áfram 

með sama hætti, sérstaklega ekki þegar skólum fór að fjölga að ráði á 6. áratugnum. 

Vissulega voru styrkirnir einnig yfirleitt langt frá því að vera nógu háir til að tryggja 

afkomu tónlistarskólanna (sjá einnig kafla 4.2.9). Flestir þeirra börðust í bökkum við 

að halda starfsemi sinni gangandi og oft var ekki vitað frá ári til árs hvort það tækist. 

Styrkirnir voru þó mikilvæg viðurkenning á starfsemi þeirra og eins og hér hefur verið 

tíðrætt um, mikilvægur undanfari lagasetningar. Þó alltaf þyrfti að hafa mikið fyrir 

fjáröflun var það í nokkrum tilvikum fremur kennaraskortur en fjárskortur sem varð til 

þess að skólahald lagðist tímabundið af, til dæmis á Neskaupstað og í 

Vestmannaeyjum. Á Akureyri hefði tónlistarskóli að öllum líkindum tekið til starfa að 

minnsta kosti ári fyrr ef kennarar hefðu verið fáanlegir. Fjárskortur stóð þó mörgum 

skólum fyrir þrifum og var oft það eina sem stóð í vegi fyrir því að þeir næðu að efla 

starf sitt og bæta til muna. Til þess að hægt væri að hækka styrki að ráði má segja að 
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það hafi verið eðlileg krafa af hendi ríkisins að einhvers konar eftirliti yrði komið á 

fót og einhver skilyrði yrðu sett fyrir fjárveitingum, en að þeim uppfylltum skyldu 

allir sitja við sama borð. Á þessum tíma er eðli tónlistarkennslu enda að breytast 

mikið. Í upphafi 6. áratugarins eimdi enn eftir af þeirri hugsun að tónlistarskólar væru 

nánast eingöngu fyrir þá sem ætluðu sér að gera tónlist að atvinnu sinni en ekki fyrir 

fjöldann. Eftir því sem leið á 6. áratuginn fer að bera á breyttum viðhorfum og þeirri 

skoðun að tónlist eigi að vera fyrir alla og að æskilegt sé að allir sem vilji geti stundað 

tónlistarnám sjálfum sér til þroska og yndisauka. Eflaust átti starf Barnamúsíkskólans 

(stofnaður 1952) undir stjórn Heinz Edelstein þar stóran hlut að máli en einnig vann 

Sigursveinn D. Kristinsson ötullega að því að breyta þessari ímynd (Haukur 

Guðlaugsson, munnleg heimild, 11. maí 2012). Vaxandi vilji var því fyrir stofnun 

tónlistarskóla.  

Frumkvöðlar og áhugafólk úti um landið átti þátt í því að stofna tónlistarfélög og 

tónlistarskóla og var fordæmi og bein hvatning Tónlistarfélags Reykjavíkur þar 

mikilvægur þáttur. Stofnun nýrra tónlistarfélaga átti þátt í því að móta hefð fyrir 

fjárveitingum og greiddi leið tónlistarskóla til ríkisstyrks, en sú staðreynd hlýtur síðan 

einnig að hafa haft hvetjandi áhrif á það frumkvæði áhugafólks sem þurfti til þess að 

koma starfseminni af stað. Ekki er að efa að þessi hefð hjálpaði einnig þeim 

tónlistarskólum sem ekki voru stofnaðir af tónlistarfélögum. Eins og sjá má af 

framangreindu fellur þetta ferli vel að skilgreiningum Chartrands (2002) um 

Arkitektalíkanið, að ríkið veiti fé til lista sem hluta af velferðarstefnu sinni og það sé 

gert með lagasetningum, reglugerðum eða með því að fylgja hefðum sem myndast 

hafa. Hvað varðar tónlistarskóla hér á landi kom hefðin fyrst og leiddi á endanum til 

þess að sett var reglugerð um kennaramenntun í söng og tónlist (nr. 158/1959) og 

síðar lög nr.12/1963 um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla. En þó að opinber 

útgjöld til menningarmála séu ákveðin í fjárlögum ríkisvaldsins og í fjárhagsáætlunum 

sveitarfélaga þá eru það að verulegu leyti stjórnmálamenn sem ákveða hvað fær þar 

forgang (Ágúst Einarsson, 2008). Áhugasvið og áherslur hvers og eins geta því 

vissulega skipt máli. Ekki er að efa að þeir sem voru duglegastir við að styðja við 

listir og önnur menningartengd málefni á Alþingi höfðu líka á því persónulegan áhuga 

að efla þessa þætti í samfélaginu. En hugmyndir koma víða að. „Það væri skrítinn 

pólitíkus sem ekki hefði vit á því að ræða við áhugafólk um ýmis málefni“ sagði 
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Ingvar Gíslason (munnleg heimild, 19. janúar 2013). Þrýstingur frá einstaklingum eða 

hópum getur skipt sköpum. Tónlistarfélag Reykjavíkur, undir forystu Ragnars 

Jónssonar í Smára, var líklega sá hópur, beint og óbeint, sem mest áhrif hafði á þróun 

mála. Ragnar talaði máli Tónlistarskólans í Reykjavík, þar sem Páll Ísólfsson og Árni 

Kristjánsson lögðu til leiðir til uppbyggingar, en þessi barátta þeirra ýtti einnig við 

stjórnvöldum til að sinna málefnum tónlistarskóla í heild. Síðar tók Jón Nordal við því 

kefli. Mikill fjöldi persónulegra bréfa Ragnars til stjórnmálamanna hafa varðveist þar 

sem sést vel að hann var sífellt að berjast fyrir einhverju hugðarefna sinna og þá ekki 

síst tónlist. Jón Þórarinsson, tónskáld, tók sterkt til orða er hann var spurður að því 

hver hann teldi að væri staða íslensks tónlistarlífs í dag [1982] ef Ragnars hefði ekki 

notið við, og sagðist ekki þora að hugsa þá hugsun til enda (Ingólfur Margeirsson, 

1982). Þegar Gylfi Þ. Gíslason varð menntamálaráðherra árið 1956, hitti Ragnar fyrir 

annan einlægan áhugamann um íslenska menningu og unnanda tónlistar. Gylfi var 

drífandi kraftur sem kom hlutum í verk. Allir viðmælendur rannsakanda voru 

sammála um mikilvægi aðkomu Gylfa að lagasetningu um fjárhagslegan stuðning við 

tónlistarskóla. Hann hafi borið hag tónlistarinnar fyrir brjósti og séð þörfina á því að 

bæta úr. Þá virðist Gylfi einnig hafa átt sérstaklega gott samstarf við Birgi Thorlacius, 

sem var ráðuneytisstjóri Menntamálaráðuneytisins allt frá árinu 1947 fram til ársins 

1983 (Árni Gunnarsson, 2001). Magnús Jónsson frá Mel, síðar fjármálaráðherra, 

virðist einnig hafa átt mikilvægt frumkvæði með því að knýja á um það að settar væru 

reglur eða lög um fjárveitingar til tónlistarskóla.  

Viðmælendur voru einnig allir sammála um mikilvægi lagasetningarinnar fyrir þróun 

tónlistarlífs á landinu. Með henni hafi verið lagður sá grunnur sem síðar var haldið 

áfram að byggja á. Litlu munaði þegar í upphafi að breytingartillaga um það að ríkið 

bæri að lágmarki einn þriðja kostnaðar, en að hámarki helming rekstrarkostnaðar, 

næði fram að ganga. Með því hefði ef til vill verið komið í veg fyrir ýmsa þá 

erfiðleika sem komu fram síðar við framkvæmd laganna. En það er þó eðli laga að 

þau þarf að endurskoða í takt við breytta tíma og er það fagnaðarefni að fyrirhugaðar 

breytingar á lögum nr. 75/1985 muni styðja betur við innra starf skólanna. Þó má 

einnig segja að sá frjálsi rammi sem lögin settu upphaflega hafi gert skólunum kleift 

að þróa sín sérkenni innan hans. Þetta hefur leitt til þess að tónlistarskólarnir, til 
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dæmis í Reykjavík, eru mjög ólíkir og bjóða upp á mjög fjölbreytt nám. Óvíst er hvort 

svo hefði orðið ef upphaflegi lagaramminn hefði verið strangari.  

Árið 1987 sögðu tónlistarskólastjórar í bréfi sínu til Birgis Ísleifs Gunnarssonar að 

íslensku lögin um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla hefðu vakið athygli og 

orðið fyrirmynd annarra þjóða (Samtök tónlistarskólastjóra, 1987). Í samtali við 

Sigursvein Magnússon, sem var einn af þeim skólastjórum sem þetta bréf rituðu, kom 

fram að þeir voru mest að vísa í samskipti sín við aðra tónlistarskólastjóra á 

Norðurlöndum sem tjáðu þeim að horft væri til Íslands í þessum málum og að því er 

hann best vissi væri lagasetning í Danmörku unnin að hluta að íslenskri fyrirmynd 

(munnleg heimild, 3. maí 2012). Samkvæmt heimildum rannsakanda var Ísland fyrst 

Norðurlanda til þess að setja lög um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla. Engin 

slík lög eru fyrir hendi í Svíþjóð en eins og áður hefur komið fram voru sett lög í 

Finnlandi árið 1968 (Heimonen, 2003) og í Danmörku árið 1976. Einnig var það fyrst 

eftir 1970 sem fyrstu reglugerðir og lög um tónlistar- og listaskóla voru sett í Noregi 

(Kirsten Fuglseth, munnleg heimild, 11. febrúar 2013). 
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Lokaorð 

Nýmæli þessarar rannsóknar telur rannsakandi felast í því að hér hafi verið sýnt fram 

á það að hefð hafi skapast fyrir fjárveitingum ríkisins til tónlistarskóla sem síðar leiddi 

til lagasetningar um fjárhagslegan stuðning við þá. Hér hefur einnig verið unnin 

víðtæk samantekt um aðkomu ríkisins að þessum rekstri. Við þessa rannsókn kom 

einnig ýmislegt athyglisvert í ljós sem gæfi ef til vill tilefni til frekari rannsókna. Þar 

má til dæmis nefna að það væri verðugt verkefni að skoða betur sögu tónlistarfélaga á 

Íslandi og mikilvægi þeirra við uppbyggingu tónlistarlífsins. Þá væri athyglisvert að 

skoða enn betur hlutverk Ragnars Jónssonar í Smára í þeirri miklu 

menningaruppbyggingu sem átti sér stað hér á landi um miðja síðustu öld. Þó hann 

væri vissulega umdeildur er ekki því að neita að ef ekki hefði verið fyrir beinan 

stuðning hans, hefðu margir af okkar bestu málurum, rithöfundum og 

tónlistarmönnum, ekki getað sinnt list sinni að því marki sem þeir gerðu. Slíkur 

stuðningur hefur síðan óbein margfeldisáhrif út í þjóðfélagið með því að auka lífsgæði 

þeirra sem listarinnar fá að njóta og sem hvatning og ef til vill hugljómun fyrir unga 

listamenn sem vilja feta í fótspor þeirra.  

Rannsókn þessi tók nokkuð aðra stefnu en upphaflega var búist við og úr varð nokkuð 

víðfeðm sögurannsókn. Það er að sjálfsögðu algjörlega á ábyrgð þess sem þetta ritar 

hvað var dregið hér fram. Eitthvað gæti að sjálfsögðu hafa orðið út undan þar sem 

ekki fékkst aðgangur að öllum þeim gögnum sem óskað var eftir.  

Í þessari ritgerð er nánast ekkert fjallað um tónlistina sjálfa en það er sjálfgefið að ef 

ekki hefði verið fyrir framsýna og dugmikla tónlistarmenn, sem vildu fá að flytja 

tónlist sína fyrir áheyrendur sem vildu fá að njóta og vegna allra þeirra fjölmörgu sem 

vildu fá tækifæri til að nema tónlist í tónlistarskólum, hefði ekki verið neitt til þess að 

skrifa um hér. Sagan sýnir að berjast þurfti fyrir hverju skrefi í átt að því marki sem 

okkur þykir sjálfsagt og eðlilegt í dag.  

Tónlistarlíf á Íslandi er öflugt og er það ekki síst að þakka ötulu starfi tónlistarskóla 

um allt land. Gylfi Þ. Gíslason skrifaði ótal greinar í dagblöð og tímarit um sín 
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hugðarefni. Ekki væri úr vegi að enda þessa ritgerð með því að vitna í grein hans í 

Alþýðublaðinu þann 16. maí 1976. Þessi grein virðist vera lýsandi dæmi um viðhorf 

Gylfa til menningar og tónlistarskóla landsins: 

Almenningur á Íslandi gerir sér áreiðanlega ekki ljóst hvert starf er unnið í 

tónlistarskólunum og hversu snar þáttur þeir eru orðnir í heilbrigðu 

uppeldisstarfi og hversu sterk stoð þeir eru tónlist á Íslandi og þar með 

íslenskri menningu [...] Þótt skólastörf eigi að vinna í kyrrþey og ekki eigi að 

auglýsa árangur jafnvel ekki afrek í fjölmiðlum er hitt ástæðulaust að 

almenningi sé ekki gert ljóst ef vel er unnið þegar ástæða er til að halda að 

honum sé það ókunnugt. Í tónlistarskólunum er unnið svo merkilegt og gott 

starf að allir þeir sem kunna að meta menningargildi tónlistar eiga ekki aðeins 

að vita um það heldur einnig að þakka það (Gylfi Þ. Gíslason, 1976, bls. 7). 
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Viðauki 

 

Upplýst samþykki fyrir viðtali 

Nafn þessarar rannsóknar er: Fyrsta lagasetning um fjárhagslegan stuðning við 

tónlistarskóla; aðdragandi og áhrif 

Tilgangur: Rannsókn þessi er gerð vegna vinnu við lokaverkefni í MA-námi Önnu 

Sigurbjörnsdóttur í menningarstjórnun við Háskólann á Bifröst. Leiðbeinandi við 

verkefnið er Bjarki Sveinbjörnsson. 

Markmið þessarar rannsóknar: Að varpa ljósi á viðburð í íslenskri 

menningarsögu sem lítið hefur verið fjallað um og að skrá niður á sem gleggstan hátt 

allt er varðar aðdraganda þess og áhrif að fyrstu lög um fjárhagslegan stuðning við 

tónlistarskóla voru sett árið 1963. 

 Viðmælanda ber ekki skylda til að taka þátt í þessu viðtali og er frjálst 

að draga sig í hlé hvenær sem er 

 Viðmælanda er frjálst að neita að svara einstökum spurningum 

 Rannsakandi heitir þagnarskyldu og nafnleynd sé þess óskað 

Ef að spurningar vakna varðandi viðtalið eða hvernig það verður notað getur 

viðmælandi haft samband við rannsakanda í síma 8932213 eða með tölvupósti: 

anna@tonvefur.is 

Samþykki: Undirritaður staðfestir að veita Önnu Sigurbjörnsdóttur leyfi til að taka 

upp þetta viðtal og nota efni þess í rannsókn sinni. 

 

Nafn: _______________________________________________________________ 

 

Dags.________________ Staður: ________________________________________ 

 

Rannsakandi: ________________________________________________________ 
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