
 

 

 

 

Félags- og mannvísindadeild 
 

MLIS-ritgerð 
 

 

 

Starfsemi Bókasafns KFUM í Reykjavík 

1899–1953 

 
 

2. útgáfa 

Lítillega aukin og endurbætt 

 

 

Þórarinn Björnsson 

Febrúar 2010 

 
 



Starfsemi Bókasafns KFUM í Reykjavík 1899-1953 

 1

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leiðbeinandi: Dr. Sigrún Klara Hannesdóttir 
 
Nemandi: Þórarinn Björnsson 
 
Kennitala: 040560–2039 



Starfsemi Bókasafns KFUM í Reykjavík 1899-1953 

 2

Háskóli Íslands 

Félags- og mannvísindadeild 

Bókasafns- og upplýsingafræði 

Haustmisseri 2009 

 
 
 
 
 

 
 

Starfsemi Bókasafns KFUM í Reykjavík 

1899–1953 

 

 
 
 

MLIS-ritgerð í Bókasafns- og upplýsingafræði 
 
 

 
 
 
 

© Þórarinn Björnsson 



Starfsemi Bókasafns KFUM í Reykjavík 1899-1953 

 3

 

 

 

Útdráttur 

Ritgerðin fjallar um rannsókn á starfsemi Bókasafns KFUM í Reykjavík 

tímabilið 1899–1953 frá félagslegu, menningarlegu og trúarlegu sjónarhorni. 

Rannsóknin byggir á frumgögnum safnsins, viðtölum og fleiri heimildum. 

Æskulýðsleiðtoginn Friðrik Friðriksson stofnaði safnið sama ár og KFUM í 

Reykjavík. Hefð var fyrir viðlíka söfnum innan KFUM-félaga erlendis og 

hafði Friðrik kynnst slíkri starfsemi í Kaupmannahöfn. Hérlendis mætti 

Bókasafn KFUM brýnni þörf því um aldamótin 1900 starfaði ekkert 

almenningsbókasafn í Reykjavík og börn höfðu takmarkaðan aðgang að 

Landsbókasafni og fleiri söfnum. Fyrstu árin starfaði Bókasafn KFUM með 

hléum en eftir að KFUM eignaðist nýtt félagsheimili við Amtmannsstíg árið 

1907 fékk safnið fastan samastað og ákjósanleg vaxtarskilyrði. Ári síðar 

fengu konur í KFUK aðgang að bókasafninu en notkun þeirra á safninu var 

ætíð í miklum minnihluta. Flest urðu útlán safnsins ríflega 5.000 árið 1918 

þegar bókakosturinn var um 2.600 rit. Fá söfn státuðu þá af fleiri bókum í 

Reykjavík. Bókakosturinn var fjölþættur og íslensk rit í meirihluta. Eftir 1930 

hafði aukin trúarleg áhersla áhrif á val á bókum. Samhliða Bókasafni KFUM 

starfaði lengi lestrarsalur sem hafði verulegt aðdráttarafl. Í kjölfar eldsvoða 

árið 1946 dró úr starfsemi safnsins og lagðist hún af um 1953. Vöxtur 

Bæjarbókasafns Reykjavíkur og tilkoma skólasafna hafði þar einnig 

úrslitaáhrif. 
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Formáli  

Ritgerð þessi er lögð fram til meistaraprófs í bókasafns- og upplýsingafræði 

við félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands haustið 2009. Vægi hennar 

er 30 námseiningar og leiðbeinandi var dr. Sigrún Klara Hannesdóttir. 

 Ritgerðin byggir mestmegnis á rannsókn á frumgögnum Bókasafns 

KFUM enda flestir þeir einstaklingar sem störfuðu í þágu safnsins eða nýttu 

sér það til útlána löngu dánir. Þó eru enn á lífi allmargir einstaklingar sem 

notuðu safnið á síðustu starfsárum þess. Í tengslum við námskeið í 

Eigindlegum rannsóknaraðferðum I haustið 2009 gerði ég sérstaka 

rannsókn þar sem tekin voru viðtöl við eina konu og fjóra karlmenn úr þeim 

hópi. Þau veittu mér öll góðfúslegt leyfi til að nýta efni úr þeim viðtölum í 

þessa ritgerð. Í sama námskeiði var einnig gerð ein vettvangsathugun á 

aðalsafni Borgarbókasafns Reykjavíkur og kemur hún sömuleiðis við sögu í 

þessari ritgerð. Aðalkennari námskeiðsins var Hanna Björg Sigurjónsdóttir 

og hópleiðbeinandi minn Eiríkur Karl Ólafsson Smith. 

 Öllum þessum aðilum, ástvinum mínum og öðrum hjálparenglum sem 

greitt hafa götu mína við vinnu rannsóknarinnar, færi ég mínar bestu þakkir. 

KFUM og KFUK á Íslandi færi ég sérstakar þakkir fyrir að veita mér aðgang 

að öllum gögnum Bókasafns KFUM og aðstöðu við að vinna að ritgerðinni í 

húsakynnum hreyfingarinnar við Holtaveg. Sjálfur ber ég einn ábyrgð á 

agnúum sem á verki þessu kunna að vera. 

 

 Í janúar 2010: Þórarinn Björnsson. 
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1. Inngangur 

Bókasafn KFUM í Reykjavík á sér bæði langa og merka sögu þótt hún sé nú 

fáum kunn. Í þessari ritsmíð verður reynt að bæta þar nokkuð úr með því 

freista þess að gefa yfirsýn yfir sögu safnsins og rýna í starfsemi þess í 

félagslegu, menningarlegu og trúarlegu ljósi. 

 Aðkoma mín að viðfangsefni rannsóknarinnar á sér nokkurn 

aðdraganda. Ég er guðfræðingur að mennt og ritaði á sínum tíma 

lokaritgerð á sviði íslenskrar kirkjusögu. Síðustu misserin hef ég lagt stund á 

meistaranám í bókasafns- og upplýsingafræði og unnið samhliða á 

Borgarskjalasafni Reykjavíkur. Auk þess hef ég frá barnæsku tekið þátt í 

félagsstarfi KFUM, gegnt launuðu starfi í þágu félagsins í allmörg ár og 

unnið að rannsókn á sögu þess á síðari árum. Fyrir vikið þekki ég innviði 

starfs KFUM allvel og kannast til dæmis við sumt af því fólki sem nýtti sér 

Bókasafn KFUM á sínum tíma. Rannsókn sú sem þessi skýrsla byggir á er 

því nátengd menntun minni, lífsstarfi og áhugasviði. Þetta hefur bæði kosti 

og galla með tilliti til rannsóknarinnar. Nánd mín við viðfangsefnið hlýtur til 

dæmis að gera strangar kröfur um vönduð og hlutlaus vinnubrögð. Á hinn 

bóginn tel ég að innsýn mín í félagsstarfið og sögu þess hafi allt eins verið 

kostur og hafi gagnast mér við heimildarvinnuna og í viðræðum mínum við 

þá einstaklinga sem kynntust starfsemi Bókasafns KFUM á fyrri hluta 20. 

aldar. En áður en lengra er haldið er rétt að gefa stutt yfirlit yfir það sem á 

eftir fer í þessari skýrslu. 

 Í kafla tvö er fyrst rætt um markmið rannsóknarinnar, viðfangefni 

hennar og fyrri rannsóknir er tengjast KFUM og bókasöfnum almennt. Í 
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framhaldinu eru færð rök fyrir gildi og mikilvægi þess að rannsaka starfsemi 

Bókasafns KFUM sérstaklega. 

 Í þriðja kafla tekur við umfjöllun um undirbúning og framkvæmd 

rannsóknarinnar. Rætt er um rannsóknaraðferðir og heimildir sem stuðst var 

við og gerð grein fyrir því hvernig staðið var að verki við öflun og úrvinnslu 

gagna sem fengust í viðtölum og við gerð vettvangsathugunar. 

 Í fjórða kafla er gefið lauslegt yfirlit yfir þróun lestrarfélaga á Íslandi og 

sjónum beint að starfsemi nokkurra lestrarfélaga og bókasafna í Reykjavík 

fram á miðja tuttugustu öld. 

 Fimmti kafli fjallar um upphaf starfs KFUM í heiminum og það 

félagslega og menningarlega hlutverk sem bókasöfn höfðu í mörgum 

KFUM-félögum erlendis.  

 Í sjötta kafla er Friðrik Friðriksson, stofnandi KFUM í Reykjavík, kynntur 

til sögunnar. Rætt er um upphaf starfs KFUM í Danmörku og kynni Friðriks 

af félaginu í Kaupmannahöfn, einkum unglingadeild þess og bókasafni. 

 Sjöundi kafli ritsmíðarinnar fjallar um menntunarviðleitni Friðriks 

Friðrikssonar á fyrstu árum starfs KFUM í Reykjavík. Fjallað er um 

aðdragandann að stofnun Bókasafns KFUM árið 1899 og gerð grein fyrir 

fyrsta starfsvetri safnsins. 

 Áttundi kaflinn fjallar um starfsemi Bókasafns KFUM á árunum 1903 til 

1906. Gerð er grein fyrir húsnæðismálum KFUM um þetta leyti og tildrög 

þess að starfsemi safnsins var endurreist eftir nokkurt hlé. Rætt er um fyrstu 

lög safnsins, útlán og útlánareglur. Einnig um bókakost, fjáraflanir, 

brunatryggingar og fleira. 

 Í níunda og viðamesta kafla ritgerðarinnar er rætt um starfsemi 

Bókasafns KFUM eftir að það flutti í húsnæði félagsins við Amtmannsstíg 

árið 1907. Rætt er um vöxt safnsins, blómatíma þess og hnignun. Þróun 

útlána er rakin tölfræðilega og gerð grein fyrir ákveðnari trúarlegum 

viðmiðum í starfsemi safnsins upp úr 1930. Nokkrir áhrifamenn í sögu 

safnsins eru kynntir til sögunnar og vikið að tengslum þeirra við fyrirtæki á 

borð við Kristilegt blaða- og bókafélag, Kristilegt bókmenntafélag og 
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Bókagerðina Lilju. Að lokum eru skoðaðar ástæður þess að safnið hætti 

starfsemi í kringum 1953. 

 Konurnar í KFUK knýja dyra í tíunda kaflanum. Rakin er aðkoma þeirra 

að safninu árið 1908 og hvernig þær nýttu sér safnið á komandi árum. 

 Ellefti kaflinn greinir frá niðurstöðum sem fram komu í viðtölum við fólk 

sem notaði Bókasafn KFUM á 4. og 5. áratug 20. aldar. Þar er einkum greint 

frá hlutverki og aðdráttarafli lestrarsalar KFUM, myndasagna og 

framhaldssagna á fundum, allt atriði sem skrifaðar heimildir safnsins eru lítt 

til frásagnar um. 

 Tólfti og síðasti meginkaflinn fjallar um tvo sunnudaga í lífi tveggja 

bókasafna. Þar er greint frá vettvangsathugun sem gerð var í nóvember 

2009 á aðalsafni Borgarbókasafns Reykjavíkur og nokkrar niðurstöður 

bornar saman við tiltekinn sunnudag í Bókasafni KFUM í Reykjavík 90 árum 

áður. 

 Að síðustu er lokakafli sem dregur saman niðurstöður og efni 

ritgerðarinnar í hnotskurn. Þar á eftir koma heimildaskrá, fylgigögn og 

viðaukaskrár. 
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2. Markmið og mikilvægi rannsóknar 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir markmiðum og viðfangsefni 

rannsóknarinnar. Reifaðir verða helstu efnisþættir rannsóknarinnar og 

kynntar nokkrar fyrri rannsóknir er tengjast KFUM, bókasöfnum og 

lestrarfélögum. Markmiðið er að veita örlitla yfirsýn yfir stöðu þekkingar hvað 

varðar efnisþætti nátengda þessari ritgerð. Að síðustu verða færð rök fyrir 

gildi og mikilvægi þess að rannsaka starfsemi Bókasafns KFUM 

sérstaklega. 

 

2.a. Markmið og viðfangsefni rannsóknar 

Markmið þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á starfsemi Bókasafns 

KFUM í Reykjavík út frá félagslegum, menningarlegum og trúarlegum 

þáttum. Ritaðar heimildir safnsins spanna tímabilið 1899–1953 og marka 

þær megintímaramma rannsóknarinnar. Rannsóknin beinist að því að kanna 

sögu og rætur Bókasafns KFUM, hvert upphafið var, hvernig starfseminni 

var háttað og hver örlög safnsins urðu. Út frá fyrirliggjandi heimildum verður 

meðal annars hugað að lögum og reglum safnsins, bókakosti, útlánastefnu 

og rekstri safnsins í tímans rás. Einnig verða útlán einstaklinga kortlögð að 

hluta til með tilliti til aldurs, kyns og útlánaðra bóka.  

 Frá félagslegum og menningarlegum sjónarhóli verður rannsakað 

hvort safnið eigi sér fyrirmynd í hliðstæðum söfnum innan KFUM-félaga 

erlendis og saga safnsins rýnd í ljósi almennrar þjóðfélagsþróunar og 

breytinga í rekstri bókasafna og lestrarfélaga hér á landi á fyrri hluta 

tuttugustu aldar.  
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 Frá trúarlegum sjónarhóli verður skoðað úr hvaða jarðvegi KFUM er 

sprottið og hvort og með hvaða hætti trúarlegar eða siðferðilegar áherslur 

hafi haft áhrif á útlánastefnu safnsins og bókakost. 

 Einn þáttur rannsóknarinnar fólst í því að taka viðtöl við nokkra 

einstaklinga sem kynntust starfsemi Bókasafns KFUM af eigin raun. Þar var 

markmiðið einkum að athuga hvaða skilning og merkingu þeir einstaklingar 

sem kynntust starfi Bókasafns KFUM leggja í félagslegt og menningarlegt 

hlutverk safnsins og þeirra bókmennta sem nýttar voru á fundum í 

félagsstarfinu. 

 Síðasti þáttur rannsóknarinnar fólst í vettvangsathugun þar sem 

markmiðið var að gera samanburð á einum sunnudegi í lífi nútíma 

bókasafns í samanburði við sunnudag í lífi Bókasafns KFUM árið 1919. 

 

2.b. Fyrri rannsóknir um sögu og starfsemi KFUM og KFUK 

Engin heildstæð rannsókn hefur verið gerð á starfsemi KFUM og KFUK á 

Íslandi.1 Hvað sögu KFUM í Reykjavík áhrærir er markverðast að nefna 

félagsfræðilega rannsókn á trúarlegum hreyfingum í Reykjavík í byrjun 20. 

aldar sem Pétur Pétursson vann að í doktorsnámi sínu um og upp úr 1980. 

Þrjár ítarlegar greinar um rannsókn hans birtust eftir hann í tímaritinu Sögu 

á árunum 1980 til 1984. Sú fyrsta er eins konar hugmyndafræðilegur 

inngangur, greinin frá 1981 fjallar um KFUM og skyld félög fram undir 1920 

en sú síðasta um dultrúarhreyfinguna. Niðurstöður rannsóknar hans birtust 

einnig árið 1990 í ritinu: Church and Social Change. A Study of the 

Secularization Process in Iceland 1830–1930.  

 Meðal þess sem Pétur bendir á er að í kringum aldamótin 1900 er 

hugmyndafræði kyrrstöðu í trúmálum óðum að víkja fyrir nýjum straumum 

erlendis frá. Vestur-Íslendingar gagnrýna einhæf starfsform íslensku 

þjóðkirkjunnar, fríkirkja og kaþólsk kirkja knýja dyra í Reykjavík og nýjar 
                                                 
1 KFUM stendur fyrir Kristilegt félag ungra manna og KFUK fyrir Kristilegt félag ungra 
kvenna. Höfundur þessarar ritsmíðar hefur með hléum unnið að rannsókn á aðdraganda og 
upphafi starfs KFUM og KFUK á Íslandi. Sú rannsókn spannar einungis fyrsta hluta 
heildarmyndarinnar og er ekki lokið. 
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trúarhreyfingar á borð við mormóna, aðventista og Hjálpræðisher nema þar 

land. Á sama tíma heyrast raddir efnishyggju og guðleysis erlendis frá sem 

ögra kirkjunnar mönnum og krefjast nýrrar hugsunar í guðfræði. Ýmsum var 

því orðið ljóst að í ört vaxandi höfuðstað Íslands þurfti kirkjan að temja sér 

nýjar starfsaðferðir og komast upp úr stirðnuðum hjólförum dreifbýlisvanans 

ef hún ætlaði ekki að verða undir í samkeppninni um sálirnar.2  

 Pétur bendir á að inn í framangreindar aðstæður hafi KFUM í 

Reykjavík komið með öflugt og fjölbreytt kristilegt félagsstarf á kirkjulegum 

og félagslegum grunni.3 Félagið átti ættir að rekja til danska 

heimatrúboðsins en fyrirmyndin kom einkum úr starfi KFUM í 

Kaupmannahöfn þar sem fór saman „jákvæð afstaða til fræðslu og 

frístundastarfsemi og vakningarkristindómur.“4 Félagsstarfið gekk í bylgjum 

fyrstu árin en á 2. áratug tuttugustu aldar náði KFUM í Reykjavík sterkri 

félagslegri stöðu. Á tímabili tók ríflega helmingur allra barna og unglinga í 

Reykjavík þátt í starfinu úr öllum þjóðfélagsstigum. Fullorðnir félagar komu 

þó mest úr stétt verkamanna og millistéttar. Pétur minnist einnig á 

siðferðisboðskap séra Friðriks og menntunarviðleitni hans í þágu 

félagsmanna. Í því sambandi ræðir hann mest um Kvöldskóla KFUM en 

gefur bókasafni félagsins minni gaum en vert hefði verið.5 

 Ýmsar aðrar rannsóknir hafa verið gerðar á síðustu þremur áratugum á 

afmörkuðum þáttum í starfi KFUM og KFUK hérlendis eða málefnum 

nátengdu starfi félaganna. Aðallega er þar um óútgefnar námsritgerðir í 

kirkjusögu og sagnfræði að ræða.6 Eins er vert að nefna tvær greinar í 

                                                 
2 Pétur Pétursson 1980, 179–224; 1990, 110–157. 
3 Pétur Pétursson 1990, 161–172. 
4 Pétur Pétursson 1981, 184. Sjá einnig Pétur Pétursson 1990, 161–163. 
5 Pétur Pétursson 1990, 163–170; 1981, 202, 228, 243, 264. 
6 Kandidatsritgerðir í kirkjusögu við guðfræðideild Háskóla Íslands: Guðni Gunnarsson. 
(1979). Aðdragandi og upphaf Kristilegs félags ungra manna á Íslandi. Ólafur Jóhannsson. 
(1982). Norskir straumar í starfi innan íslenzku þjóðkirkjunnar á fjórða áratug 20. aldar. 
Hulda Hrönn Mundudóttir Helgadóttir. (1987). „Ef Drottinn byggir ekki húsið, erfiða smiðirnir 
til ónýtis.“ ... Æfi og störf Guðrúnar Lárusdóttur. Þórarinn Björnsson. (1988). Upphaf 
kristilegs stúdentastarfs á Íslandi. Sigfús B. Ingvason. (1992). K.F.U.M. og K.F.U.K. á 
Akureyri. Salvar Geir Guðgeirsson. (2005). Upphaf og starf sumarbúða KFUM í Vatnaskógi 
1923–1939. 
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Ritröð Guðfræðistofnunar sem fjalla nokkuð um starf KFUM á 4. og 5. 

áratug 20. aldar og afmælisrit sumarbúða KFUM í Vatnaskógi og KFUK í 

Vindáshlíð.7 Brot af þessu efni kemur við sögu í minni rannsókn. 

 Saga KFUM í Danmörku hefur talsvert verið rannsökuð. Ég læt duga 

að nefna nýlegt rit í því sambandi: Der stod et vejr fra vest. Olfert Ricard. 

Dansk KFUM. Den kristelige studenterbevægelse frá 1997 eftir Elith Olesen. 

Olesen hefur rannsakað og ritað sitthvað fleira um sögu KFUM og danska 

heimatrúboðsins en í þessu riti gerir hann einkum grein fyrir engilsaxneskum 

áhrifum á Olfert Ricard, KFUM og kristilegu stúdentahreyfinguna. Þess skal 

getið að Olfert Ricard var áhrifamesti leiðtogi KFUM í Danmörku um og eftir 

aldamótin 1900 og trúnaðarvinur séra Friðriks Friðrikssonar í upphafi 20. 

aldar.  

 Þá vil ég ekki síður nefna tvö vönduð og ítarleg eldri rit. Annars vegar 

History of the Y.M.C.A. in North America frá 1951 eftir C. H. Hopkins og hins 

vegar History of the World´s Alliance of Young Men´s Christian Associations 

frá 1955 eftir C. P. Shedd. Bæði þessi rit koma inn á menningarlegt 

mikilvægi bókasafna á fyrstu starfsárum KFUM erlendis og gögnuðust mér 

vel í rannsókn minni. 

 

2.c. Fyrri rannsóknir um sögu og starfsemi íslenskr a lestrarfélaga og 

bókasafna 

Bókasafns- og upplýsingafræði verður að telja unga fræðigrein hér á landi. 

Kennsla í bókasafnsfræði við Háskóla Íslands hófst árið 1956 en átta ár liðu 
                                                                                                                                        
Ritgerð til BA-prófs í kirkjusögu við guðfræðideild Háskóla Íslands: Anna Jóhanna 
Hilmarsdóttir. (1985). Upphaf og starf Kristilegs félags ungra kvenna á Íslandi 1899–1922. 
Ritgerð til BA-prófs í guðfræði við guðfræðideild Háskóla Íslands: Þorgeir Arason. (2006). 
„Blóðskuld og bölvan mína...“ Um ævi og trú séra Magnúsar Runólfssonar (1910–1972).  
Ritgerðir til BA-prófs í sagnfræði við Háskóla Íslands: Ragnar Gunnarsson. (1980). Saga 
KFUM í Reykjavík árin 1902–1918. Guðmundur Jóhannsson. (1986). KFUM og stjórnmál. 
Athugun á áhrifum KFUM-hreyfingarinnar í Reykjavík á stjórnmál á fyrri hluta 20. aldar og 
þátttöku einstakra félagsmanna í þeim. 
Lokaritgerð til B.Ed-prófs við Kennaraháskóla Íslands: Þórunn Arnardóttir. (1991). Trúboð 
eða trúaruppeldi. Hver eru markmiðin með starfi kristilegra sumarbúða. 
7 Þórarinn Björnsson 1997 og 2003. Vatnaskógur. Sumarbúðir í 60 ár. (1983). [Reykjavík]: 
Salt. Gyða Karlsdóttir (ritstjóri). (1997). Hér andar Guðs blær. Saga sumarstarfs KFUK. 
Reykjavík. 
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þar til fyrsti bókasafnsfræðingurinn lauk þar námi með BA-prófi. Árið 1975 

hóf fyrsti lektorinn í bókasafnsfræði, Sigrún Klara Hannesdóttir, störf við 

Háskóla Íslands. Í kjölfarið fjölgaði brautskráðum nemendum verulega, 

stéttarvitund bókasafnsfræðinga styrktist og faglegur metnaður jókst.8 Í 

seinni tíð hefur rannsóknartengdu námi aukist ásmegin og ýmsar 

áhugaverðar rannsóknir verið gerðar innan bókasafns- og upplýsingafræði 

hér á landi. Þær hafa þó fæstar fjallað um sögulegar rætur eða þróun í 

hefðbundinni starfsemi íslenskra lestrarfélaga og bókasafna fyrri ára. Aukin 

áhersla á upplýsingafræðiþátt námsins, rafræna skjalstjórn og fleira tengt 

nútíma hefur fangað athygli flestra.9 Margt varðandi sögulegar rætur og 

þróun íslenskra lestrarfélaga og bókasafna liggur því enn óbætt hjá garði og 

af nægu að taka fyrir þá sem vilja í náinni framtíð freista þess að stoppa upp 

í göt þekkingarinnar á því sviði. 

 Nokkrar námsritgerðir hérlendra sagnfræðinga og bókasafns- og 

upplýsingafræðinga hafa á síðustu áratugum fjallað um sögu og þróun 

íslenskra lestrarsafna og bókasafna. Fyrsta vil ég nefna meistararitgerð 

Ingibjargar Steinunnar Sverrisdóttur frá 1996 um Hin Möllersku bókasafns- 

og lestrarfélög geistlegra í 14 prófastsdæmum á Íslandi. Möllersku 

lestrarfélögin voru í upphafi eingöngu ætluð prestum og bókakosturinn að 

mestu erlend guðfræðirit. Ingibjörg segir að félögin „hafi verið fyrsta tilraun 

hér á landi til að stofna sérfræðibókasöfn.“10 Fyrsta félagið er talið stofnað 

árið 1833 en þau félög sem lifðu lengst breyttust með tímanum í almenn 

lestrarfélög. Ingibjörg rekur rætur Möllersku félaganna meðal annars til 

menntaviðleitni upplýsingarstefnunnar og gerir tilraun til að kortleggja 

bókakost sumra safnanna í ljósi ólíkra guðfræðiviðhorfa.11 Hér gefst ekki 

tóm til að gera rannsókn Ingibjargar verðug skil en bent skal á að í upphafi 

                                                 
8 Sigrún Klara Hannesdóttir 1997a, 403–415. Hér gefur Sigrún greinargott yfirlit yfir þróun 
kennslu í bókasafns- og upplýsingafræði fram til ársins 1996. Sjá einnig Friðgeir G. 
Olgeirsson 2004, 101–114. 
9 Friðrik G. Olgeirsson 2004, 111–114. Hægt er að skoða yfirlit yfir námsritgerðir liðinna ára 
á www.gegnir.is.  
10 Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir 1996, 1. Lestrarfélögin voru kennd við Jens Möller, 
prófessor í guðfræði við Kaupmannahafnarháskóla, sbr. sömu heimild bls. 20 og 51–56. 
11 Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir 1996, 6, 24, 71–96. 
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ritgerðar sinnar fjallar hún einnig um fyrri rannsóknir sem tengjast Möllersku 

lestrarfélögunum og fleiri íslenskum lestrarfélögum.12 Er því óþarfi að 

endurtaka þær upplýsingar hér.  

 Af öðrum námsritgerðum í bókasafns- og upplýsingafræði læt ég duga 

að nafngreina þær ritgerðir sem fjalla hvað helst um eldri sögu bókasafna í 

Reykjavík. Þær koma sumar við sögu í þessari ritgerð, einkum í 4. kafla 

hennar. Fyrst ber að nefna ritgerð Kristjáns G. Sigvaldasonar frá 1971: Úr 

starfssögu Borgarbókasafns. Í öðru lagi er það ritgerð Ásgerðar 

Kjartansdóttur frá 1982: Sögulegt yfirlit um bókasöfn á Íslandi og skrá yfir 

almenningsbókasöfn á Íslandi 1790–1982. Þriðja í röðinni er ritgerð Bjargar 

Bjarnadóttur frá 1983: Lestrarfélag kvenna Reykjavíkur 1911–1961. Að 

síðustu nefni ég ritgerð Grétu Bjargar Sörensdóttur frá 2005: Úr 

birgðageymslu í bókasafn. Saga Grófarhúss og húsasaga aðalsafns 

Borgarbókasafns. 

 Nokkur gagnmerk rit er varða málefni íslenskra lestrarfélaga og 

bókasafna vil ég einnig minnast lauslega á sem út hafa komið á síðari árum. 

Fyrst vil ég nefna rit Hrefnu Róbertsdóttur frá 1990: Reykjavíkurfélög. 

Félagshreyfing og menntastarf á ofanverðri 19. öld. Ritið er að stofni til BA-

ritgerð Hrefnu í sagnfræði en aukin og endurbætt og gefin út af 

Sagnfræðistofnun Háskóla Íslands. Hér leitast Hrefna við að gefa yfirlit yfir 

þróun félagshreyfinga og menntastarfs þeirra tímabilið 1840–1900. Hrefna 

nafngreinir liðlega eitt hundrað félög sem talin eru stofnuð á umræddu 

tímabili, þar af nokkur lestrarfélög.13 Einu þeirra, Lestrarfélagi Reykjavíkur, 

gerir hún nánari skil og hef ég ekki séð aðra fara dýpra í þá sögu, sem þó 

væri full ástæða til. Nánar verður rætt um það félag í kafla 4.c. 

 Næst í röðinni er safnritið Sál aldanna. Íslensk bókasöfn í fortíð og 

nútíð. Ritinu er skipt í sex meginkafla með liðlega 30 greinum um málefni 

íslenskra bókasafna og skjalasafna eftir álíka marga höfunda. Ritið kom út 

árið 1997 á vegum Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands í ritstjórn 

                                                 
12 Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir 1996, 2, 12–15. 
13 Hrefna Róbertsdóttir 1990, 124–127, 163. 
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Guðrúnar Pálsdóttur og Sigrúnar Klöru Hannesdóttur. Eðli málsins 

samkvæmt rista fæstar greinanna djúpt en mikill fengur er að þessu riti því 

ekkert íslenskt rit gefur betri yfirsýn yfir sögu og þróun bókasafna á Íslandi á 

20. öld. Í fyrsta meginkafla er rætt um sögu bókaútgáfu, lestrarfélög og 

handritasöfn. Þar í er ágæt grein eftir Ingibjörgu Steinunni Sverrisdóttur um 

upphaf og þróun lestrarfélaga sem nokkuð kemur við sögu í minni ritsmíð. Í 

næsta kafla er fjallað um rannsóknar- og sérfræðisöfn, þar á meðal 

Landsbókasafn Íslands. Þriðji meginkafli ritsins fjallar um skjalasöfn og 

skjalastjórn en sá fjórði um almennings- og skólasöfn, meðal annars 

skólasöfn í grunnskólum og Borgarbókasafn Reykjavíkur. Tveir síðustu 

kaflarnir fjalla síðan um safnaþjónustu við sérhópa, menntun bókasafns- og 

upplýsingafræðinga og þjónustuaðila bókasafna. Það sem algerlega vantar í 

þetta rit er umfjöllun um bókasöfn og lesstofur félagasamtaka sem sum hver 

eiga sér merka sögu. Sú saga virðist að mestu vera óplægður akur. Eins 

sakna ég þess að félagi á borð við Alþýðulestrarfélag Reykjavíkur skuli ekki 

vera gerð nein skil í ritinu. Á félagið er til dæmis ekki minnst þar sem rætt er 

um aðdragandann að stofnun Alþýðubókasafns Reykjavíkur.14 

 Í ritstjórn Inga Sigurðssonar og Lofts Guðmundssonar kom árið 2003 út 

á vegum Sagnfræðistofnunar Háskóla Íslands safnritið: Alþýðumenning á 

Íslandi 1830–1930. Ritað mál, menntun og félagshreyfingar. Hér er um 

vandað rit að ræða sem er afrakstur rannsóknarvinnu sem hófst árið 1996 á 

alþýðumenntun og áhrifum hennar á alþýðumenningu. Sjö fræðimenn rita 

alls tólf greinar í ritið sem skiptist í fjóra meginkafla. Eftir ítarlegan inngang 

ritstjóranna tekur við umfjöllun um prentað mál og handskrifað og þar á eftir 

alþýðumenntun. Í þriðja meginkafla ritsins er fjallað um viðtökur og nýtingu 

lestrarefnis. Þar í er fyrst allítarleg grein Jóns Jónssonar er hann nefnir: 

„Lestrarfélög fyrir almenning“. Jón bætir ýmsu við umfjöllun Ingibjargar 

Steinunnar í Sál aldanna en vonbrigðum veldur að hann skuli ekkert fjalla 

um alþýðulestrarfélög þau er störfuðu í Reykjavík fyrir og eftir aldamótin 

                                                 
14 Þórdís Þorvaldsdóttir 1997, 251–256. 
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1900.15 Fjórði meginkaflinn ber yfirskriftina „Hugmyndaheimur og félagsleg 

vakning“. Þar ber helst að nefna grein Erlu Huldu Halldórsdóttur: „Fræðslu- 

og menntaviðleitni kvenfélaga 1870–1930“.16 Einn kafli þeirrar ritsmíðar 

fjallar stuttlega um lesstofur og bókasöfn, þar á meðal Lestrarfélag kvenna 

Reykjavíkur sem nánar er rætt um í kafla 4.e. 

 Árið 2004 kom út rit Friðriks G. Olgeirssonar: Á leið til upplýsingar. 

Saga Bókavarðafélags Íslands, aðildarfélaga þess og Félags 

bókasafnsfræðinga. Ritið er gefið út af Upplýsingu, félagi bókasafns- og 

upplýsingafræða, og fjallar, eins og titillinn ber með sér, aðallega um 

félagsmál bókasafns- og upplýsingafræðinga. Auk þess ræðir Friðrik um 

þróun kennslu í bókasafns- og upplýsingafræði og gefur í upphafi stutt yfirlit 

yfir sögu og þróun íslenskra lestrarfélaga og bókasafna. Hann virðist þó ekki 

hafa kynnt sér nýjustu skrif Jóns Jónssonar þar að lútandi sem birtust árið 

áður.17 

 Að síðustu skal þess getið að í yfir þrjátíu ár hafa bókasafns- og 

upplýsingafræðingar haldið úti tímaritinu Bókasafnið. Það hefur á síðari 

árum verið gefið út af Upplýsingu og geymir ýmsar áhugaverðar greinar um 

málefni íslenskra bókasafna og rannsóknir þeim tengdum í tímans rás. Eins 

vil ég vekja athygli á áhugaverðri grein Sveins Skorra Höskuldssonar 

bókmenntafræðings í Skírni árið 1970: Ófeigur í Skörðum og félagar. Drög 

að athugun á bókafélagi. Grein Sveins er ítarleg úttekt á lestrarfélagi sem 

þingeyskir bændur voru í forystu fyrir á ofanverðri 19. öld. 

 

2.d. Mikilvægi Bókasafns KFUM í Reykjavík 

Eins og ýjað hefur verið að er saga bókasafna á vegum íslenskra 

félagasamtaka að því er virðist nánast óskrifað blað, að frátöldum 

bókasöfnum nokkurra hefðbundinna lestrarfélaga af ýmsu tagi sem athygli 

hafa fengið. Hrefna Róbertsdóttir víkur reyndar lítillega að bókasafnsviðleitni 

                                                 
15 Jón Jónsson 2003, 171–193. 
16 Erla Hulda Halldórsdóttir 2003, 269–290. 
17 Friðrik G. Olgeirsson 2004, 9–34, 289–291.  
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félaga á borð við Iðnaðarmannafélagið og Stúdentafélagið.18 Jón Jónsson 

þjóðfræðingur bendir einnig á að í byrjun 20. aldar hafi oft myndast sterk 

tengsl á milli ungmennafélaga og lestrarfélaga. Ungmennafélög hafi víða 

tekið „lestrarfélögin upp á arma sína og annars staðar stofna þau bókasöfn 

og starfa að hluta til sem lestrarfélag“.19 Ungmennafélag Reykjavíkur virðist 

til dæmis hafa haft álitlegu bókasafni á að skipa. Það sést meðal annars á 

því að þegar Alþýðubókasafni Reykjavíkur var hleypt af stokkunum árið 

1923 keypti safnið yfir 500 bækur af ungmennafélaginu.20 Svipaða sögu má 

eflaust segja um fleiri félög, til dæmis sum félög Góðtemplara, Ingólf og 

Sjómannafélagið Báruna.21 

 Í hópi hinna gleymdu og týndu félagsbókasafna, sem fáir hafa hingað 

til gefið gaum, er Bókasafn KFUM. Það átti sér nærri hálfrar aldar samfellda 

sögu og var um tíma eitt af stöndugri bókasöfnum í Reykjavík. Það hlýtur 

því að teljast nokkurs um vert fyrir íslensk bókasafns- og upplýsingafræði að 

varpað sé ljósi á starfsemi þessa safns og rykinu dustað af heimildum þess. 

Þær eru í senn ríkulegar og afar heillegar og bjóða sannarlega upp á enn 

dýpri og viðameiri rannsóknir en hér gefst kostur á að sinna.  

 Flest bókasöfn íslenskra lestrarfélaga voru í upphafi söfn í þjónustu 

hinna lærðu og þeirra sem með völd fóru í samfélaginu. Síðan óx söfnum í 

þágu alþýðu fólks ásmegin. Á hinn bóginn fer ekki mikið fyrir bókasöfnum í 

þágu barna og unglinga. Börn voru jafnvel litin hornauga innan um 

verðmætar bækur og þeir sem fengu það hlutverk að bera ábyrgð á 

bókakosti safnanna voru jafnan nefndir bókaverðir, titill sem segir meira en 

mörg orð. Almennt viðhorf var að verðmætra bóka þyrfti vandlega að gæta 

                                                 
18 Hrefna Róbertsdóttir 1990, 29, 77–78, 84–85, 118, 124. Guðjón Friðriksson 1991, 406. 
19 Jón Jónsson 2003, 190. Sjá einnig Arnór Sigurjónsson 1920, 22–32 og Erlu Huldu 
Halldórsdóttur 2003, 287. 
20 Aðfangabók Alþýðubókasafns Reykjavíkur 1923, 80–92 (Bskj.: Skjalasafn 
Borgarbókasafns Reykjavíkur, kassi nr. 21). Kristján G. Sigvaldason 1971, 8. Skinfaxi 1916, 
108–110. 
21 Elding 17/3 1901, 45. Hér er einnig minnst á Framfarafélagið sem átti frumkvæði að 
stofnun Alþýðulestrarfélags Reykjavíkur sem nánar ræðir um síðar. 
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og oft voru ströng fyrirmæli um það í reglum safnanna að vel skyldi farið 

með bækurnar, enda lágu sektir við ef að út af bar.22  

 Mikilvægi Bókasafns KFUM felst ekki síst í því að þar opnast börnum 

og ungmennum í Reykjavík aðgangur að álitlegu bókasafni löngu áður en 

almenningssöfn og skólasöfn í þeirra þágu litu dagsins ljós. Fyrir Friðriki 

Friðrikssyni vakti að gefa félagspiltum í KFUM kost á að kynnast íslenskum 

menningararfi og bókmenntum og hafa á boðstólum uppbyggilegar bækur 

frá siðferðilegum og trúarlegum sjónarhóli. Fyrirmyndina sótti hann til starfs 

KFUM erlendis og í eigin reynslubrunn. 

 Ljóst má vera að Bókasafni KFUM var ætlað að gegna menningarlegu 

og að einhverju leyti trúarlegu hlutverki í upphafi. Jafnframt sýndi það sig 

fljótt að safnið gegndi ekki síður mikilvægu félagslegu hlutverki. Bækur þess 

og myndasögur löðuðu börn og ungmenni að félaginu í stórum stíl, einnig 

unga menn og konur. Og lestrarsalurinn, sem starfræktur var í tengslum við 

safnið um langt skeið, varð eftirsóknarverður samkomustaður fyrir og eftir 

fundi, eiginlega eins konar vísir að félagsmiðstöð síns tíma. 

                                                 
22 Friðrik G. Olgeirsson 2004, 16–22. Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir 1996, 63. Laufey 
Vilhjálmsdóttir 1920, 3. Björg Bjarnadóttir 1983, 29. Páll Eggert Ólason 1922, 139–140. 
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3. Framkvæmd rannsóknar 

Svo sem fram kemur í aðfaraorðum ritgerðarinnar á rannsókn mín á 

Bókasafni KFUM sér nokkurn aðdraganda. Sjálf vinnan við rannsóknina 

hófst hins vegar í ársbyrjun 2009 og henni lauk í janúar 2010 með skilum á 

þessari ritgerð. Fyrri hluti tímans var nýttur í rannsókn og greiningu á 

frumheimildum Bókasafns KFUM og vinnu við áfangaskýrslu í hendur 

aðalleiðbeinanda. Um haustið var rannsóknin útfærð nánar. Gerð var 

rannsóknaráætlun og unnið áfram að greiningu heimilda. Jafnframt voru 

fimm viðtöl tekin og ein vettvangsathugun gerð. Sá þáttur rannsóknarinnar 

var unninn undir handleiðslu kennara í námskeiði um eigindlegar 

rannsóknaraðferðir innan Félags- og mannvísindadeildar Háskóla Íslands. 

Þessi kafli fjallar nánar um þær rannsóknaraðferðir og heimildir sem stuðst 

var við. Einnig verður gerð grein fyrir því hvernig staðið var að verki við öflun 

og úrvinnslu gagna er fengust í viðtölum og vettvangsathugun. 

 

3.a. Rannsóknaraðferðir 

Þær rannsóknaraðferðir sem nýttar voru í þágu rannsóknarinnar kallast einu 

nafni eigindlegar rannsóknaraðferðir.23 Undir þær falla meðal annars 

aðferðir þar sem lýsandi gagna er aflað með rituðum heimildum, opnum 

viðtölum24 eða vettvangsathugun.25 Með rituðum heimildum getur bæði 

                                                 
23 Á ensku gjarnan nefndar qualitative research methods. 
24 Á ensku ýmist nefnd In-depth interviews eða Open-ended interviews. Á íslensku einnig 
stundum nefnd djúpviðtöl. Í opnum viðtölum er gjarnan stuðst við ákveðinn viðtalsramma án 
þess þó að um staðlaðar spurningar sé að ræða. Lögð er áhersla á að hvert viðtal fái að 
þróast sem næst venjulegu samtali þar sem þátttakendur eru hvattir til að lýsa með eigin 
orðum lífi sínu og reynslu, aðstæðum, tilfinningum og viðhorfum. Sjá nánar: Legard, 
Keegan og Ward 2003, 138–169. 



Starfsemi Bókasafns KFUM í Reykjavík 1899-1953 

 25

verið átt við opinber gögn á borð við lög, reglugerðir, fundargerðir, tímarit og 

þess háttar en einnig persónuleg gögn á borð við dagbækur, bréf og fleira.  

 Við athugun á opinberum heimildum og gögnum er leitast við að greina 

heimildirnar á kerfisbundinn hátt og setja þær í víðara samhengi eftir eðli 

rannsóknarefnisins hverju sinni, skoða gögnin til dæmis frá sögulegu, 

félagslegu eða menningarlegu sjónarhorni. Oft geta sjónarhornin verið fleiri 

en eitt. 

 Við rannsókn á persónulegum heimildum, svo sem bréfum og 

dagbókum, sem og í viðtölum og vettvangsathugunum, gilda dálítið önnur 

lögmál. Þá er reynt að skoða orð og athafnir fólks í heildrænu samhengi og 

grafast fyrir um þá merkingu sem fólk leggur í daglegt líf sitt, reynslu og ytri 

aðstæður. Markmið slíkrar nálgunar er að skilja þýðingu og merkingu þess 

sem rannsakað er frá sjónarhóli þeirra sem rannsóknin beinist að.26 

 Við framkvæmd þessarar rannsóknar var í þessu augnamiði lögð 

áhersla á að rýna í frumheimildir Bókasafns KFUM og ræða ítarlega við 

einstaklinga sem vitað var að höfðu persónulega reynslu af Bókasafni 

KFUM. Til samanburðar var á vettvangi gerð athugun á starfsemi, aðstöðu 

og þjónustu aðalsafns Borgarbókasafns tiltekinn sunnudag í nóvember 

síðastliðnum. Skal nú vikið nánar að hverjum þessara þátta. 

 

3.b. Heimildir 

Mikilvægustu heimildir þessarar rannsóknar eru frumgögn Bókasafns 

KFUM. Þau eru allt í senn; ríkuleg, heilstæð og vel varðveitt. Gögnin spanna 

líftíma bókasafnsins frá upphafi til enda og eru af ýmsum toga. Þar leynast 

til dæmis allmargar bókaskrár, bókhaldsbækur, bréf, fundargerðir, fylgiskjöl, 

                                                                                                                                        
25 Ég kýs að nota orðið vettvangsathugun fram yfir orðið þátttökuathugun sem margir nota 
um sömu rannsóknaraðferð. Mér finnst orðið vettvangsathugun einfaldlega skýrara og lýsa 
betur því sem við er átt, þ.e.a.s. athugun rannsakanda á vettvangi. Með því er ekki átt við 
að rannsakandinn standi óháður utan við vettvanginn sem hann rannsakar, heldur einmitt 
hitt, sé á vettvangi og því um leið þátttakandi í rannsóknarferlinu í vissum skilningi, sbr. 
Taylor og Bogdan 1998, 24, 44–66. 
26 Taylor og Bogdan, 1998, 3–10, 100–105, 123–130. Legard, Keegan og Ward 2003, 138–
169. Ritchie, Lewis og Elam, 2003, 77–86. 
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gjafalistar, lög, reglur, skýrslur, tilkynningar og síðast en ekki síst ítarlegar 

útlánabækur, útlánamiðar og útlánaspjöld sem spanna allt tímabilið. Auk 

þess hafa varðveist flestar þær bækur sem safnið átti og í umferð voru á 

sínum tíma. Sá bókakostur er einnig aðgengilegur og var nýverið 

endurskráður og flokkaður með hliðsjón af kerfi Deweys.  

 Við greiningu gagna Bókasafns KFUM var sérstaklega hugað að lögum 

og reglum safnsins, samsetningu bókakostsins, útlánastefnu og starfsemi 

safnsins í tímans rás. Einnig voru útlán einstaklinga kortlögð að nokkru leyti 

með tilliti til aldurs, kyns og útlánaðra bóka. Því fer þó fjarri að segja megi að 

frumgögn safnsins séu hér með fullkönnuð. Gögn safnsins eru einfaldlega 

það umfangsmikil að þau gætu verið efni í margar sjálfstæðar rannsóknir 

utan þeirrar sem hér er gerð grein fyrir. 

 Ýmsar gagnlegar upplýsingar varðandi starfsemi Bókasafns KFUM má 

finna í blöðum, tímaritum, bókum og öðrum opinberum heimildum. Leitað 

var fanga á þau mið og fjölmargar heimildir rýndar sem snerta forsögu 

safnsins og starfsemi í tímans rás. Eins var heimilda leitað til að varpa ljósi á 

almenna þróun bókasafnsmála á Íslandi, einkum þeirra safna sem störfuðu í 

Reykjavík um líkt leyti og Bókasafn KFUM. Gluggað var í blöð, bækur og 

námsritgerðir þar að lútandi en einnig frumheimildir á skjalasöfnum. 

Markmiðið var að skoða starfsemi Bókasafns KFUM í víðara menningarlegu 

og sögulegu samhengi. 

 

3.c. Undirbúningur og framkvæmd viðtalsrannsóknar 

Einn þáttur rannsóknar minnar á starfsemi Bókasafns KFUM var í því fólginn 

að taka opin viðtöl við fimm einstaklinga sem kynntust starfsemi safnsins á 

sínum yngri árum. Markmiðið var meðal annars að athuga hvaða skilning og 

merkingu viðkomandi einstaklingar legðu í félagslegt og menningarlegt 

hlutverk safnsins og þeirra bókmennta sem nýttar voru á fundum í 

félagsstarfinu. Einnig var vonast til að þessi rannsóknaraðferð gæti gefið 
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vísbendingar um mikilvæga þætti í starfsemi Bókasafns KFUM sem ritaðar 

heimildir kynnu að vera fáorðar um. 

 Vinna við þennan þátt rannsóknarinnar hófst í byrjun september 2009. 

Þá var rannsóknaráætlun gerð og upplýsingum skilað til Persónuverndar um 

eðli og tilgang rannsóknarinnar. Því næst voru útlánaupplýsingar Bókasafns 

KFUM frá árunum 1932–1953 kortlögð með það í huga að finna fólk til að 

ræða við sem enn væri á lífi og notað hefði safnið eitthvað að ráði. Í 

framhaldinu var haft samband við nokkra þeirra. Fimm kváðust ýmist lítið 

muna eftir Bókasafni KFUM eða höfðu ekki nægilega góða heilsu til að 

viðtal væri raunhæft. Aðrir fimm gáfu góðfúslega kost á viðtali. Áður en 

viðtöl hófust var í samráði við kennara gerður viðtalsrammi til að styðjast við 

og ákveðið að skrá rannsóknardagbók á meðan á rannsókninni stæði. 

 Rannsóknin beindist að fimm einstaklingum sem nýttu sér Bókasafn 

KFUM á árunum 1935–1946. Þetta voru fjórir karlmenn og ein kona á 

aldrinum 74 til 88 ára. Upphaflega var ætlunin að ræða við tvær konur en 

við nánari athugun á útlánagögnum Bókasafns KFUM kom í ljós að konur 

voru þar í miklum minnihluta, auk þess sem þær fengu færri rit lánuð að 

meðaltali. Á árunum 1936–1942 voru útlán til kvenna til dæmis 6% af 

skráðum heildarútlánum safnsins en einungis 0,6% tímabilið 1942–1953. 

Flestar kvennanna sem nýtt höfðu sér safnið á sínum tíma að einhverju ráði 

reyndust dánar.27 

 Einn viðmælandi minn skar sig úr að því leyti að nafn hans er hvergi að 

finna á skrám Bókasafns KFUM yfir útlán til einstaklinga. Engu að síður 

hafði hann nýtt sér safnið umtalsvert á sínum yngri árum. Um ástæður þess 

er fjallað nánar í 11. kafla. Tilviljun réði því að ég fékk vitneskju um kynni 

                                                 
27 Skjöl KFUM án nr.: Útlánabækur og útlánaspjöld Bókasafns KFUM tímabilið 1932–1953. 
Konan í hópi viðmælenda var sú núlifandi kvenna á skrá safnsins sem flest rit fékk lánuð, 
alls 31 rit á árunum 1940–1941. Þrír karlanna voru jafnframt í hópi þeirra pilta sem hvað 
flest rit fengu lánuð á sínum tíma. Einn þeirra fékk 105 rit að láni á árunum 1935–1941, 
annar 43 rit á árunum 1938–1942 og sá þriðji 68 rit tímabilið 1943–1946. Til samanburðar 
má nefna að meðalútlán til karlmanna var 10,6 rit samkvæmt útlánabók safnsins frá 1937–
1942 en konur fengu 8 rit að meðaltali á sama tímabili. Með ritum að láni er hér átt við 
skráð útlán. Hafa ber í huga að í sumum tilvikum fengu menn sama rit oftar en einu sinni 
lánað út. Ekki er tekið tillit til þess í þessum tölum. Auk þess er vitað að fyrir félagsfundi 
gátu einstaklingar fengið rit lánuð án þess að það væri skráð í útlánabækur safnsins 
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viðkomandi aðila af safninu. Auk þess tók eiginkona eins viðmælandans að 

hluta til þátt í einu viðtali. Hún tók virkan þátt í starfi KFUK á yngri árum en 

nýtti sér ekki Bókasafn KFUM og kemur ekki frekar við sögu hér. 

 Þrír af fimm þátttakendum í rannsókninni reyndust skráðir félagar í 

aðaldeildum KFUM og KFUK á Íslandi þegar rannsóknin var gerð. Einn 

þeirra þekkti ég allvel fyrirfram, tveimur var ég lítillega málkunnugur, einn 

kannaðist ég við í sjón en einn þátttakanda minnist ég ekki að hafa hitt áður. 

Þrír reyndust eiga maka á lífi og bjuggu á eigin heimili, tveir höfðu misst 

lífsförunauta sína og bjuggu á dvalarheimili fyrir aldraða. Viðmælendur mínir 

áttu allir heima í Reykjavík eða nágrenni. Tveir þeirra störfuðu áður sem 

prestar, einn var vélfræðingur, annar kennari og einn rak verslun um tíma. 

Ég bauð þeim öllum nafnleynd en enginn sá ástæðu til að þiggja það. Í 

skýrslunni koma allir þátttakendur því fram undir réttu nafni. 

 Sjálf gagnasöfnunin fór fram í fimm opnum viðtölum. Í þeim var stuðst 

við rannsóknarspurningar á grundvelli markmiðs rannsóknarinnar og 

ákveðinn viðtalsrammi hafður til hliðsjónar, án þess þó að staðlaðar 

spurningar væru fram bornar. Áhersla var lögð á að hvert viðtal fengi að 

þróast sem næst venjulegu samtali þar sem þátttakendur voru hvattir til að 

lýsa með eigin orðum lífi sínu og reynslu. Viðmælendur fengu jafnan að 

ráða stað og tíma viðtalanna. Í fjórum tilvikum fóru þau fram á heimili 

viðkomandi einstaklinga en eitt viðtal fór fram í húsakynnum KFUM og 

KFUK við Holtaveg þar sem gögn Bókasafns KFUM eru varðveitt. Hvert 

viðtal tók að jafnaði rúma klukkustund. 

 Viðtölin fimm voru öll tekin upp á segulband. Síðan voru þau afrituð 

nákvæmlega, ígrunduð og greind, meðal annars í því augnamiði að 

kortleggja helstu efnisþætti og þemu sem þar koma fram. Niðurstaða þeirrar 

greiningar var sett fram í sérstöku greiningarblaði í námskeiði haustsins. Til 

viðbótar voru ýmsar upplýsingar sannreyndar með því að rýna í heimildir 

eða með því að bera þær undir viðmælendur öðru sinni. Samtals eru 

frumgögn opnu viðtalanna og vinnugögn þeim tengd um 250 blaðsíður. Í 11. 

kafla þessarar ritgerðar verður fjallað nánar um þrjá af þeim efnisþáttum 
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sem greining viðtalanna leiddi í ljós. Þættirnir tengjast allir Bókasafni KFUM 

eða notkun bókmennta í starfi KFUM og KFUK og eiga það sameiginlegt að 

fjalla um atriði sem rituð frumgögn Bókasafns KFUM eru fáorð um. Þau 

varpa því öðru ljósi á starfsemi safnsins og mikilvægi.  

 Ótal aðrar upplýsingar leynast einnig í frumgögnum opnu viðtalanna. 

Umfjöllun um þær bíður betri tíma.  

 

3.e. Undirbúningur og framkvæmd vettvangsathugunar 

Annar þáttur rannsóknar minnar á starfsemi Bókasafns KFUM var í því 

fólginn að gera vettvangsathugun á aðalsafni Borgarbókasafns Reykjavíkur 

einn tiltekinn sunnudag í nóvember 2009. Hugmyndin á bak við athugunina 

fólst í því að afla gagna um hefðbundinn sunnudag í lífi nútíma bókasafns 

og bera síðan upplýsingarnar sem þannig fengjust saman við upplýsingar 

um tiltekinn sunnudag á sama tíma árs í lífi Bókasafns KFUM 90 árum áður. 

 Á sínum tíma starfaði Bókasafn KFUM í hjarta Reykjavíkur og voru 

sunnudagar yfirleitt aðalútlánadagar safnsins. Mér þótti því við hæfi að velja 

safn til skoðunar sem væri opið á sunnudegi og staðsett sem næst miðbæ 

Reykjavíkur. Aðalsafn Borgarbókasafn í Tryggvagötu 15 varð fyrir valinu. 

Ekki spillti fyrir áhuga mínum er ég komst að því að sunnudagar voru 

skilgreindir sem krakkadagar á safninu. Ég kynnti síðan hugmynd mína fyrir 

kennara mínum og hitti forstöðukonu safnsins að máli. Hún tók erindi mínu 

vel, veitti mér ýmsar gagnlegar upplýsingar og við urðum ásátt um að ég 

mætti heimsækja safnið sunnudaginn 15. nóvember 2009. Forstöðukonan 

kvaðst einnig fús að aðstoða mig við að fá ýmsar tölfræðilegar upplýsingar 

úr tölvukerfi safnsins eftir að vettvangsathugun minni væri lokið. Hafði ég 

þar í huga að fá upplýsingar um heildarfjölda gesta umræddan sunnudag, 

fjölda útlána og fleira. 

 Fremur en að einblína á einn tiltekinn þátt í starfsemi 

Borgarbókasafns ásetti ég mér að koma með opnum huga og reyna að fá 

ákveðna yfirsýn yfir það sem fram færi í húsinu umræddan sunnudag. Ég sá 
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þó fyrir mér að gefa börnum og ungmennum sérstakan gaum, sem og þeirri 

aðstöðu og þjónustu er þeim stæði til boða á safninu. Ég vissi að safnið yrði 

opið frá klukkan 13–17 og ákvað að vera mættur tímanlega til að sjá fyrstu 

safngestina sem kæmu á vettvang og hvort biðröð myndi skapast áður en 

safnið opnaði. Síðan hafði ég hugsað mér að skiptast á að fylgjast með 

gestum sem kæmu inn um aðaldyr safnsins og því að ganga um húsið og 

skoða mannlífið og þjónustu safnsins. Til að hjálpa mér við efnisöflun og 

fanga eftirtektarverð augnablik hafði ég meðferðis minnisblað og skriffæri 

ásamt myndavél. Án þeirra hjálpargagna hefðu mér verið flestar bjargir 

bannaðar. 

 Umræddan sunnudag fylgdist ég síðan með gestum sem heimsóttu 

safnið, rýndi í fjölda þeirra og fjölbreytni, hugaði að þjónustu safnsins og 

aðstöðu, bókakosti og fleiru. Í kjölfarið fékk ég þær tölfræðilegu upplýsingar 

sem um var samið og ritaði skýrslu um athugun mína. Nánar greinir frá 

helstu niðurstöðum þessarar athugunar í 12. kafla ritgerðarinnar. 
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4. Upphaf lestrarfélaga á Íslandi og opinberra bóka safna í 

Reykjavík (1790–1955)  

Áður en vikið verður að upphafi KFUM og forsögu þess að Bókasafn KFUM 

í Reykjavík var sett á laggirnar er í þessum kafla fjallað um almenna þróun 

bókasafnsmála á Íslandi. Fyrst er gefið lauslegt yfirlit yfir þróun lestrarfélaga 

á Íslandi en í kjölfarið er sjónum beint að starfsemi nokkurra lestrarfélaga og 

bókasafna í Reykjavík fram á miðja tuttugustu öld. 
 

4.a. Upphaf lestrarfélaga á Íslandi 

Mörg lestrarfélög voru fyrirrennarar bókasafna. Þau byrjuðu sem „einn angi 

af starfsemi vísindasamfélaga upplýsingaraldarinnar“ en gátu verið af ýmsu 

tagi. Meginhugsunin var þó gjarnan sú „að ákveðinn hópur einstaklinga legði 

saman í sjóð til að kaupa inn ákveðnar bækur sem síðan gengu milli 

félagsmanna.“28 Í sumum lestrarfélögum hérlendis voru bækurnar seldar 

eftir notkun en í öðrum voru þær varðveittar áfram og mynduðu stofn að 

bókasafni. Skilin á milli lestrarfélaga og bókasafna eru því oft óljós og þau 

lestrarfélög sem lengst hafa lifað hafa flest endað sem sjálfstæð bókasöfn 

eða arfleitt bækur sínar öðrum söfnum. Þó munu enn vera til söfn sem 

starfa undir gamla lestrarfélagsnafninu.29 

 Á Íslandi er fyrsta lestrarfélagið talið stofnað árið 1790. Það var Hið 

íslenzka bókasafns- og lestrarfélag á Suðurlandi.30 Í upphafi voru flest 

                                                 
28 Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir 1996, 6–8. 
29 Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir 1996, 8; 1997, 26–30. Jón Jónsson 2003, 187. 
30 Jón Jónsson 2003, 172. Jón nefnir félagið reyndar: Hið ízlenska bókasafn og lestrarfélag 
Suðurlands. Ég fylgi hér rithætti Sveins Skorra Höskuldssonar 1970, 38. Sjá einnig 
Ingibjörgu Steinunni Sverrisdóttur 1996, 12 og BA-ritgerð Páls Lúðvíks Einarssonar er hann 
ritaði um félagið í bókasafnsfræði og sagnfræði árið 1987. 
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íslensk lestrarfélög fámenn félög embættis- og menntamanna í dreifbýli sem 

vildu efla eigin menntun og upplýsingu ásamt því að upplýsa almenning. 

Möllersku lestrarfélögin voru angi af þeim meiði. Síðan tóku framfarasinnaðir 

forystumenn til sveita að bindast samtökum og sækja sér fróðleik á eigin 

forsendum. Nálægt miðri 19. öld varð Bókasafn Flateyjarframfarastofnunar 

til dæmis hvati þess að almenningslestrarfélög tóku að breiðast út, fyrst á 

Vesturlandi og Vestfjörðum. Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir telur að „hið 

eiginlega tímabil“ þeirra hefjist þó ekki fyrr en upp úr 1870 í kjölfar vaxandi 

þjóðernisvakningar hér á landi.31 Með vaxandi þéttbýlismyndun á komandi 

áratugum urðu mörg hefðbundin lestrarfélög smám saman að bókasöfnum í 

þágu almennings í þéttbýli. Þessa athyglisverðu þróun rekur Ingibjörg í grein 

er hún ritaði í Sál aldanna árið 1997. Ingibjörg telur að lestrarfélögin hafi 

gengið í gegnum fjögur ólík þróunarskeið sem fylgdu allmennri 

þjóðfélagsþróun og svipar til tímaskeiða í þróun reykvískra félagasamtaka á 

19. öld.32 

 Auk Ingibjargar hefur Jón Jónsson þjóðfræðingur einnig nýverið ritað 

áhugaverða yfirlitsgrein um lestrarfélög fyrir almenning svo sem fyrr er getið. 

Jón tekur undir með Lúðvík Kristjánssyni að „fyrsta lestrarfélag alþýðunnar 

sem náði að komast almennilega á fót“ hafi verið „Lestrarfélag Gufdæla, 

stofnað veturinn 1843–1844.“33 Líkt og Ingibjörg Steinunn þá telur Jón að 

síðan hafi tekið við langt þróunarskeið áður en blómatími 

almenningslestrarfélaga rann upp. Hann bendir á fjölmörg dæmi þess hve 

örðugt uppdráttar mörg þessi félög áttu og hve starfsemi þeirra var oft á 

tíðum skrykkjótt. Telur hann að þróunarskeiðið hafi varað allt að 20 árum 

lengur en Ingibjörg gerir ráð fyrir og að blómaskeið þeirra hafi ekki hafist fyrr 

                                                 
31 Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir 1997, 29; 1996, 63, 70. 
32 Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir 1997, 25–34; 1996, 63–64. Friðrik G. Olgeirsson 2004, 
16–30. Ingibjörg styðst m.a. við rannsókn Hrefnu Róbertsdóttur frá 1990 um þróun 
félagasamtaka í Reykjavík á 19. öld og kortlagningu á stofnárum 370 lestrarsafna og 
bókasafna af alls 441 sem henni var kunnugt um. Mótunarskeiðin fjögur nefnir hún 
upphafsskeið (1790–1840), mótunarskeið (1840–1870), tímabil almenningslestrarfélaganna 
(1870–1937) og lokaskeið (1937–1955). 
33 Jón Jónsson 2003, 174. 
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en eftir 1890.34 Að ýmsu leyti hélst þessi þróun í hendur við almenna 

félagsvakningu og stóraukna útgáfustarfsemi um og eftir aldamótin 1900.35 

Jón telur að á þessu tímabili víki fræðsluefni bókasafna að nokkru leyti fyrir 

fagurbókmenntum og að afþreyingargildið hafi verið í hávegum haft.36 

Einnig virðast Íslendingasögur njóta almennra vinsælda um þetta leyti sem 

var auðvitað í takt við vaknandi þjóðernisvitund og sjálfstæðisbaráttu 

þjóðarinnar.37 

 

4.b. Landsbókasafn Íslands  

Þegar litið er til Reykjavíkur ber fyrst að nefna stofnun Landsbókasafns 

Íslands árið 1818, eða Íslands stiftisbókasafns eins og það var fyrst nefnt. 

Frá árinu 1825 eða þar um bil hafði safnið aðsetur á lofti Dómkirkjunnar og 

ári síðar var samin reglugjörð fyrir bókavörð safnsins. Það var þó ekki fyrr 

en rétt fyrir 1850 að ráðinn var sérstakur bókavörður til að sinna safninu. 

Það var Jón Árnason þjóðsagnasafnari með meiru. Samdi hann á næstu 

árum fyrstu bókaskrá safnsins og starfaði við safnið fram til ársins 1887.38  

 Um það leyti sem Friðrik Friðriksson byrjar starf KFUM nálægt 

aldamótunum 1900 var Landsbókasafnið til húsa í Alþingishúsinu og hafði 

svo verið frá 1881. Aðstaða almennings til að nýta sér safnið var þó næsta 

bágborin en með tilkomu Safnahússins við Hverfisgötu árið 1909 rættist 

talsvert úr því. Rúmgóður lestrarsalur var þá tekinn í notkun en útlán voru 

takmörkuð og gat þurft að framvísa veði til að fá bók lánaða út af safninu.39  

                                                 
34 Jón Jónsson 2003, 175–180. 
35 Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir 1997, 29, 32–33. Loftur Guttormsson 2003a, 40–45, 61–
62, 65. 
36 Jón Jónsson 2003, 180, sbr. einnig bls. 193. 
37 Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir 1997, 29. 
38 Finnbogi Guðmundsson 1997, 81–83. Friðrik G. Olgeirsson 2004, 17–18. Árni Óla 1963, 
315. Jón Helgason 1941, 69–76, 225–229. Finnbogi segir safnið hafa fengið aðstöðu á lofti 
Dómkirkjunnar 1825, Árni talar um að árið 1821 hafi Danakonungur ánafnað safninu fé til 
að útbúa þar aðstöðu og Jón fullyrðir að allt frá stofnári safnsins hafi menn haft augastað á 
lofti Dómkirkjunnar í safnsins þágu. Jón talar einnig um að nafni sinn Árnason hafi byrjað 
sem bókavörður árið 1849 en ekki 1848. Nafni safnsins var breytt nálægt 1881. 
39 Finnbogi Guðmundsson 1997, 84–87. Sigurbjörn Þorkelsson 1969, 47. Friðrik G. 
Olgeirsson 2004, 18. Árni Óla 1963, 315. Jón Helgason 1941, 228–229. Elding 17/2 1901, 
29–30. 
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Hús Landsbókasafns Íslands við Hverfisgötu séð frá hafi skömmu eftir að það var reist.40 

 

Landsbókasafn varð fljótt langstærsta bókasafn landsins og átti orðið rúm 

100 þúsund rit þegar það fagnaði aldarafmæli sínu árið 1918.41 

 

4.c. Lestrarfélag Reykjavíkur og fleiri félög 

Óljósar heimildir eru fyrir því að rétt eftir aldamótin 1800 hafi verið stofnað 

lestrarfélag fyrir Reykjavík og nágrenni. Það er talið hafa starfað í fáein ár, 

runnið saman við annað félag árið 1805 en var svo lagt niður eftir 1810. 

Bækur þess munu hafa runnið til Landsbókasafns Íslands í kringum 1830.42 

 Öllu langlífara varð Lestrarfélag Reykjavíkur sem stofnað var árið 

1869. Það mun hafa starfað til ársins 1933.43 Hrefna Róbertsdóttir gerir 

nokkra grein fyrir félaginu í riti sínu frá 1990 um Reykjavíkurfélög á 

ofanverðri 19. öld. Í félaginu komu saman helstu fyrirmenni höfuðstaðarins, 

veraldlegir embættismenn og kirkjunnar þjónar ásamt lögfræðingum, 

kennurum, kaupmönnum og ýmsum öðrum í efsta þrepi þjóðfélagsstigans. 

Allar keyptar bækur áttu að vera erlendar. Það takmarkaði auðvitað hverjir 

gátu tekið þátt í félaginu þótt eina formlega inntökuskilyrðið væri 

hámarksfjöldi félaga. Í fyrstu var þakið sett við 36 einstaklinga en frá 1898 

                                                 
40 Myndin er hluti af gömlu póstkorti í fórum KFUM og KFUK á Íslandi. 
41 Finnbogi Guðmundsson 1997, 86. 
42 Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir 1996, 12. 
43 Hrefna Róbertsdóttir 1990, 12, 124. Klemens Jónsson 1929, 231. Kristján G. 
Sigvaldason 1971, 1. Kristján talar um að félagið sé stofnað árið 1868. 
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við 52, kannski til að skapa fullkomnari samhljóm við vikur ársins. Hverjum 

félagsmanni bar jafnan að skila af sér lánsgagni í vikulok og því gat það 

tekið heilt ár fyrir nýlega bók eða nýtt tímarit að ferðast hringinn og berast í 

hendur félagsmanns. Bækurnar voru síðan seldar á uppboði þegar allir 

höfðu lesið þær í félaginu sem áhuga höfðu.44  

 Ekki er til þess vitað að bókalistar Lestrarfélags Reykjavíkur hafi 

varðveist. Öðru máli gegnir um félagalista þess. Af einum slíkum frá 1916 

sést að félagið var þá enn fyrst og fremst yfirstéttarfélag. Helstu 

breytingarnar miðað við eldri varðveitta lista eru þær að skrifstofumenn er 

nú að finna á félagaskránni sem og tvær konur, biskupsfrúna og 

landlæknisfrúna.45 

 Af þeim formönnum félagsins sem Hrefna nafngreinir er vert að nefna 

Þórhall Bjarnarson sem var a.m.k. formaður 1893 til 1894 og Jón Helgason 

sem gegndi formennsku 1902 til 1903, sem og áður. Þeir urðu báðir 

biskupar síðar meir og koma við sögu upphafs KFUM, Þórhallur sem sá 

einstaklingur sem bað Friðrik Friðriksson bréflega að koma heim til Íslands 

til að stofna KFUM og Jón sem fyrsti formaður KFUM í Reykjavík frá 1902 til 

1908.46 

 Hrefna getur þess einnig að fleiri lestrarfélög hafi verið stofnuð í 

Reykjavík á síðasta þriðjungi 19. aldar. Þar nafngreinir hún til að mynda 

Lestrarfélag lærisveina hins lærða skóla sem starfaði frá 1864 til 1880 og 

Lestrarfélag alþýðumanna sem sagt er stofnað árið 1886.47 Hvað fyrra 

félagið varðar má geta þess að félagið Íþaka var reist á rústum þess árið 

1880.48 Eins nefnir Hrefna að nokkur félög af öðrum toga hafi starfrækt 

lesstofur um tíma í tengslum við starfsemi sína, til dæmis 

                                                 
44 Hrefna Róbertsdóttir 1990, 40–43, 58, 83, 102, 104. Klemens Jónsson 1929, 231. 
Guðjón Friðriksson 1991, 136. Þjóðólfur 1/5 1869, 116 
45 Hrefna Róbertsdóttir 1990, 41–42, 146–151. 
46 Hrefna Róbertsdóttir 1990, 41, 43. Friðrik Friðriksson 1928, 298–304; 1933, 207, 310. Af 
Þjóðólfi 1/7 1898, 119 sést að Jón var einnig formaður Lestrarfélags Reykjavíkur árið 1898. 
Þá má geta þess að Þórhallur átti sæti í tilsjónarráði KFUM frá 1902 að telja. 
47 Hrefna Róbertsdóttir 1990, 21, 124–125. Sjá og Guðjón Friðriksson 1991, 136. 
48 Þjóðólfur 12/8 1880, 82. Guðjón Friðriksson 1991, 136. 
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Iðnaðarmannafélagið og Sjómannaklúbburinn. Starfsemi þessi hélst í 

hendur við almenna menntunarviðleitni félaganna.49 

 

4.d. Alþýðulestrarfélag Reykjavíkur 

Um Lestrarfélag alþýðumanna, sem Hrefna minnist á, virðist fátt annað vitað 

en að félagið var stofnað í nóvember 1886 og var enn við lýði 1894. 

Nokkrum árum síðar leit hins vegar annað lestrarfélag í Reykjavík dagsins 

ljós sem einnig kenndi sig við alþýðu. Því félagi hefur minni gaumur verið 

gefinn en efni standa til en starfsemi þess væri sannarlega verðugt 

rannsóknarefni. Hér á ég við Alþýðulestrarfélag Reykjavíkur sem stofnað var 

árið 1902 og starfaði til ársins 1923. Gögn þess eru að hluta til varðveitt á 

Borgarskjalasafni Reykjavíkur, þar á meðal gjörðabók félagsins frá 1909 til 

1923.50 Í þeim heimildum sem ég hef kynnt mér hef ég aðeins á stöku stað 

séð minnst á félagið og þá sjaldnast nema í framhjáhlaupi. Er þó hér á 

ferðinni félag sem starfaði samfleytt í rúma tvo áratugi og lagði til nærri 

þriðjung þeirra bóka er Alþýðubókasafn Reykjavíkur eignaðist á fyrsta 

starfsári sínu.51 

 Um upphaf félagsins greinir Þorleifur H. Bjarnason aðjúnkt svo frá í 

grein í Morgunblaðinu í ágúst 1923: 

 
Haustið 1901 var því hreyft í ,Framfarafélagi Reykjavíkur’ og nokkrum 
öðrum fjelögum hjer í bæ, að stofna alþýðlegt lestrarfjelag og 
lestrarstofu fyrir Rvíkurbúa. Brugðust margir fjelagar Framfarafjelagsins 
og ýmissa annara fjelaga vel við þessari málaleitan og skutu saman 
nokkru fje til þess að koma þessari fyrirætlun í framkvæmd.52 

 

                                                 
49 Hrefna Róbertsdóttir 1990, 58, 83–85. 
50 Gjörðabókin er í einkaskjalasafni nr. 1 (Bskj.: E:1). Ýmis önnur gögn er varða félagið eru 
einnig varðveitt á safninu. 
51 Kristján G. Sighvatsson 1971, 1–5. Kristján er einn fárra sem minnist lítillega á 
Alþýðulestrarfélag Reykjavíkur en sumt er þar ónákvæmt, svo sem stofnár félagsins sem 
hann segir vera 1901 í stað 1902. Upplýsingar hans um bókagjöf félagsins 1923 eru einnig 
ónákvæmar. Nánar um það síðar. 
52 Þorleifur H. Bjarnason 1923, 1. Sjá einnig: Reykvíkingur 1/1 1902, 2. 
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Í framhaldinu skýrir Þorleifur frá því að hann hafi, ásamt Tryggva 

Gunnarssyni bankastjóra, boðað til fundar 7. janúar 1902 þar sem stofnun 

félagsins var samþykkt og kosin bráðabirgðastjórn. Hverjir áttu sæti í þeirri 

stjórn nefnir Þorleifur ekki en tæpum tveimur mánuðum síðar var á ný 

haldinn fundur í félaginu þar sem samþykkt voru lög og reglugerð fyrir 

félagið og kosin þriggja manna stjórn. Hún var skipuð þeim Tryggva, Þorleifi 

og Bjarna Jónssyni frá Vogi.53 Lengst af eftir það var Tryggvi formaður 

félagsins en Þorleifur virðist hafa verið gjaldkeri þess alla tíð.54 

 Um nánari tildrög að stofnun félagsins ræðir Þorleifur ekki en geta má 

þess að innan Stúdentafélagsins voru svipaðar hugmyndir komnar á kreik 

skömmu fyrir aldamótin 1900.55 Önnur félög voru einnig að velta málinu fyrir 

sér á næstu misserum en þeir einstaklingar sem róttækastir voru vildu að 

bæjarstjórnin kæmi upp lestrarstofu fyrir almenning.56 Hvað þátt 

Framfarafélags Reykjavíkur varðar er þess að geta að flestar 

fundargerðabækur félagsins munu að sögn kunnugra hafa endað lífdaga 

sína á sorphaugum Reykjavíkur haustið 1968. Einni þeirra, frá árunum 

1898–1903, tókst þó með harðfylgi að bjarga áður en til þess kom og á hún 

sér nú athvarf á handritadeild Landsbókasafns. Þar sést að Tryggvi hreyfði 

því strax um miðjan febrúar 1901: „að fjelagið tæki til umræðu ... og gengist 

fyrir að stofnað yrði lestrarfjelag.“ Var stjórn félagsins falið að fylgja málinu 

eftir, sem hún og gerði.57 

                                                 
53 Þorleifur H. Bjarnason 1923, 1. Þjóðólfur 31/1 1908, 18–19. Síðari fundurinn var haldinn 
4/3 1902. Lög félagsins hef ég ekki séð en reglugerð þess er skráð aftast í gjörðabók 
félagsins frá 1909 –1923 (Bskj.: E:1). 
54 Þjóðólfur, aukablað nr. 1 15/4 1904, 2; 8/2 1907, 12; 31/1 1908, 18–19. Vísir 30/9 1917, 
2. Gjörðabók Alþýðulestrarfélags Reykjavíkur 1909–1923 (Bskj.: E:1). Tryggvi sýnist mér 
hafa gegnt formennsku til ársins 1918 eða þar um bil. Eftir það gegndu formennsku í 
félaginu þeir Pétur Zóphaníasson og Sighvatur Bjarnason. Fjölgað var um tvo í stjórninni 
árið 1918 eða 1919. 
55 Þjóðólfur 20/1 1899, 11. Ísland 21/1 1899, 3. 
56 Elding 17/2 1901, 29–30; 24/2 1901, 33; 17/3 1901, 45. Morgunblaðið 6/1 1944, 2. Í 
Morgunblaðinu er því m.a. haldið fram að Góðtemplarar hafi átt drjúgan þátt í stofnun 
Alþýðulestrarfélags Reykjavíkur. 
57 Lbs. án nr.: Fundargerðabók Framfarafélags Reykjavíkur 1898–1903. Elding 17/3 1901, 
45. Reykvíkingur 1/1 1902, 2. Ívitnaður fundur var haldinn 17/2 1901. Málið var oft á 
dagskrá eftir það og ekki tök á að rekja það nánar hér. Þess má þó geta að í fundargerð frá 
26/2 1902 sést að starfsemi lesstofunnar fór rólega af stað og að menn veltu jafnvel fyrir 
sér að loka henni skömmu eftir að hún var opnuð. Það mun hafa verið Björn Jónsson frá 
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 Ein af röksemdunum fyrir nauðsyn nýs lestrarfélags í höfuðborginni var 

augljóslega sú staðreynd að einungis takmarkaður fjöldi gat tekið þátt í 

Lestrarfélagi Reykjavíkur hverju sinni. Menn sáu líka ýmsa agnúa á 

fyrirkomulaginu þar og sáu þörf á annars konar lestrarfélagi sem starfa 

myndi á allt annan og opnari hátt en tíðkaðist í þeim lokaða yfirstéttarklúbb 

sem gamla félagið óneitanlega var.58  

 Fullyrða má að tilkoma Alþýðulestrarfélags Reykjavíkur hafi verið 

þýðingarmikið skref fram á við í þróun bókasafnsmála í Reykjavík. Ólíkt því 

sem tíðkaðist í gamla lestrarfélaginu, að ný erlend rit væru látin skrölta 

félagsmanna á milli í heilt ár og síðan seld hæstbjóðanda á uppboði, byrjaði 

starfsemi hins nýja félags á því að sett var á laggirnar lestrarstofa „í 

austurendanum á húsi Jóns trésmiðs Sveinssonar“ við Kirkjutorg sem opin 

var þrjá tíma á dag yfir vetrartímann næstu árin. Þar lágu stundum frammi 

dagblöð og landsbyggðarblöð en í hillum voru vandaðar íslenskar bækur í 

meirihluta sem félagsmönnum stóð til boða að fá lánaðar heim, eina í einu 

og viku í senn. Ef misbrestur varð á skilum átti bókavörður að senda mann 

heim til viðkomandi til að rukka um bókina og 10 aura í sektargjald. Reyndar 

er þess getið í auglýsingu um opnun lestrarstofunnar frá janúar 1902 að 

útlán á bókum geti fyrst hafist þegar félagið hafi eignast „meira en eitt eintak 

af hverri bók“.59 Samkvæmt því hafa fyrstu bækurnar væntanlega eingöngu 

verið til afnota á lestrarstofunni sjálfri til að byrja með. En þá þurftu menn 

                                                                                                                                        
Sauðárkróki sem bjargaði fundargerðabókinni úr kjallara Bergstaðastrætis 36 árið 1968 svo 
sem fram kemur í upplýsingum sem fylgja fundargerðabókinni. 
58 Þjóðólfur 20/1 1899, 11. Ísland 21/1 1899, 3 Hrefna Róbertsdóttir 1990, 42, 84–85. 
59 Þjóðólfur 24/1 1902, 16. Lestrarstofan var höfð opin síðdegis frá 7–10 á virkum dögum 
en frá 4–6 á sunnudögum. Fljótlega var þó hætt að hafa hana opna á sunnudögum og 
lengst af var opnunartíminn ýmist frá 5–8 eða 6–9 á virkum dögum frá byrjun október fram 
til loka apríl. Haustið 1903 var lestrarstofan til húsa við Laufásveg 6 en árið eftir í 
Austurstræti 10. Seinna flutti hún í Pósthússtræti 14 og þaðan í Templarasund 3. Þegar frá 
leið var lestrarstofan lögð af sem slík en útlán héldu áfram. Frá haustdögum 1917 hafði 
lestrarfélagið aðstöðu í Lækjargötu 6A í húsnæði Guðmundar Gamalíelssonar bókbindara 
og bóksala. Sjá nánar: Þjóðólfur 7/10 1902, 172; 31/10 1902, 176; 12/12 1902, 200; 8/2 
1907, 22; 31/1 1908, 19. Ísafold 24/10 1903, 259. Reykjavík 8/10 1904, 180. Fjallkonan 2/3 
1907, 33. Lögrétta 30/9 1908, 180. Vísir 30/9 1917, 2. Guðjón Friðriksson 1991, 136. 
Þorleifur H. Bjarnason 1923, 1–2. Gjörðabók Alþýðulestrarfélags Reykjavíkur 1909–1923 
(Bskj.: E:1). Fundargerðabók Framfarafélags Reykjavíkur 1898–1903 (Lbs. án nr.). 
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auðvitað að hlíta settum reglum um að hafa „hljótt um sig“, vera þokkalega 

búnir, hreinir og hegða sér „siðsamlega“ á lesstofunni.60  

 Hve ritakostur Alþýðulestrarfélags Reykjavíkur var stór við opnun 

lesstofunnar er mér ekki kunnugt en hann óx hratt fyrsta árið og var í apríl 

næsta ár nærri 800 rit.61 Eftir það fjölgaði ritum hins vegar hægt og voru þau 

rétt liðlega 1.100 árið 1921.62 Til þess lágu ýmsar ástæður. Vorið 1903 voru 

félagsmenn einungis liðlega 50 og skiptust í ársfélaga, misserisfélaga og 

mánaðarfélaga. Ársfélagarnir greiddu tvær krónur í félagsgjald og voru í 

upphafi 34, þar af tvær konur.63 Hér var því ekki um neina fjöldahreyfingu að 

ræða til að byrja með og fjárhagur félagsins burðarlítill þótt reynt væri að 

afla bókagjafa og tekna með tombólum og öðrum fjáröflunum.64 Hagur 

félagsins vænkaðist þó talsvert eftir að það fór að njóta árlegra styrkja frá 

ríkisvaldi og bæjarstjórn Reykjavíkur.65 Mestur hluti tekna fór þó jafnan í að 

standa straum af kostnaði við húsnæði og launa starf bókavarðar.66 Eftir 

það var jafnan lítið aflögu til viðhalds og endurnýjunar á bókakostinum. 

Þetta háði auðvitað félaginu á komandi árum en kom þó ekki í veg fyrir að 

                                                 
60 Reglugerð fyrir Alþýðulestrarfélag Reykjavíkur. Reglugerðin er skráð aftarlega í gjörðbók 
félagsins frá 1909–1923 (Bskj.: E:1). 
61 Þorleifur H. Bjarnason 1923, 1. Ísafold 24/10 1903, 259. Þorleifur segir að þann 8/4 1903 
hafi félagið átt „alls 796 bækur og bæklinga”. Í Ísafold er bókakostinum lýst nokkuð af 
bókaverði félagsins Sighvati Árnasyni. 
62 Árið 1917 átti félagið 908 bindi en 1.102 árið 1921. Sjá gjörðabók Alþýðulestrarfélags 
Reykjavíkur 1909–1923, 12 og aftast í sömu bók á lausu blaði „Skýrslu um starfsemi og 
hag Alþýðulestrarfjelags Reykjavíkur starfsárið 1921“ (Bskj.: E:1). 
63 Þorleifur H. Bjarnason 1923, 1–2. „Skrá yfir fjelaga þá er goldið hafa árs- misseris eða 
mánaðartillag til Alþýðulestrarfjelags R-víkur“. Skráin byrjar 7/1 1902 og er á lausblaði 
aftast í gjörðbók félagsins frá 1909–1923 (Bskj.: E:1). Misserisgjald var í upphafi 1 kr. en 
mánaðargjald 25 aurar. Skv. Þorleifi var 51 félagi skráður í félagið vorið 1903. Þegar frá leið 
fjölgaði talsvert í félaginu, einkum í hópi mánaðarfélaga upp úr 1916. 
64 Þorleifur H. Bjarnason 1923, 1–2. Þjóðólfur aukablað 15/4 1904, 2; 16/9 1904, 159; 31/1 
1908, 18–19. Félagið þurfti m.a. að slá lán fyrstu misserin til að ná endum saman. 
65 Þorleifur H. Bjarnason 1923, 1–2. Þjóðólfur aukablað 15/4 1904, 2; 31/1 1908, 19. 
Gjörðabók Alþýðulestrarfélags Reykjavíkur 1909–1923 (Bskj.: E:1). Reikningar yfir tekjur og 
gjöld bæjarsjóðs Reykjavíkur 1911–1916 (Bskj.). Árið 1904 ákváðu félagsmenn að leita eftir 
stuðningi opinberra aðila við rekstur félagsins og frá árinu 1906 fékk félagið 150 krónur á ári 
í styrk frá ríki og bæ. Þeir styrkir hækkuðu nokkuð árið 1920. 
66 Þorleifur H. Bjarnason 1923, 1–2. Þjóðólfur 24/1 1902, 16. Ísafold 24/10 1903, 259. 
Fundargerðabók Framfarafélags Reykjavíkur 1898–1903 (Lbs. án nr.). Fyrsti bókavörður 
félagsins var Jósafat Jónasson. Hann reyndist ekki vel en frá 1903–1911 gegndi Sighvatur 
Árnason fyrrverandi alþingismaður því embætti við góðan orðstír. Eftir að hann lést sinnti 
Sigríður Jakobsdóttir starfinu. Laun bókavarðar voru fyrst 20 krónur fyrir hvern starfræktan 
mánuð en hækkaði svo í 25 krónur á mánuði og loks í 50 krónur árið 1920. 
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bókasafn félagsins naut vinsælda og fóru útlán jafnt og þétt vaxandi næstu 

árin. Starfsárið 1902 til 1903 voru til dæmis lánuð út nærri 1.200 rit en 

ríflega 4.000 árið 1916. Eftir það kom stóraukin ásókn í bækur safnsins sem 

náði hámarki árið 1921 þegar ríflega 14.000 rit fóru í útlán.67 

 Það er athygli vert að á kreppuárum fyrri heimsstyrjaldarinnar upp úr 

1916 kom kippur í útlán Alþýðulestrarfélags Reykjavíkur. Margir bæjarbúar 

misstu þá atvinnu og dýrtíð skall á í landinu sem jók meðal annars kostnað 

við rekstur bókasafns félagsins. Á aðalfundi félagsins vorið 1918 kom fram 

að Ólafur Friðriksson bæjarfulltrúi, og einn af ársfélögum lestrarfélagsins, 

hafði nýverið reynt að fá hækkun á árlegum 150 króna styrk bæjarstjórnar til 

félagsins. Að hans sögn var þeirri málaleitan fálega tekið á þeirri forsendu 

„að stjórn fjelagsins væri of afturhaldssöm”.68 Úr þessu rættist þó árið 1920 

þegar styrkur bæjarins til félagsins var hækkaður í 500 krónur og árið eftir í 

1.200 krónur.69  

 Nú er þess að geta að um svipað leyti var bæjarstjórn Reykjavíkur farin 

að huga að því að koma á fót alþýðubókasafni á vegum bæjarins. Tildrögin 

voru þau að árið 1917 voru botnvörpungar í eigu Reykjavíkur seldir fyrir 

stórfé. Tveimur árum síðar ákvað landsstjórnin að hluti þess söluhagnaðar 

skyldi „varið til þess að stofna alþýðubókasafn í Reykjavík undir stjórn 

bæjarstjórnar“.70 Til framkvæmda kom í þeim efnum haustið 1920 þegar 

bæjarstjórnin ákvað formlega að stofna slíkt safn og skipaði nefnd til að 

koma málinu í framkvæmd. Í henni áttu meðal annars sæti bæjarfulltrúarnir 

                                                 
67 Þorleifur H. Bjarnason 1923, 1–2. Þjóðólfur 8/2 1907, 22; 31/1 1908, 19. Gjörðabók 
Alþýðulestrarfélags Reykjavíkur 1909–1923 (Bskj.: E:1). Samkvæmt framangreindum 
heimildum voru útlán nokkurra ára sem hér segir: 1902–1903 = 1.176; 1906 = 2.066; 1907 
= 2.662; 1908 = 2.996; 1916 = 4.063; 1917 = 5.735; 1918 = 6.078; 1920 = 9.008; 1921 = 
14.159; 1922 = 13.013. 
68 Gjörðabók Alþýðulestrarfélags Reykjavíkur 1909–1923, 16 ásamt skrá yfir ársfélaga 
1919 aftarlega í sömu bók (Bskj.: E:1). 
69 Þorleifur H. Bjarnason 1923, 2. Árið 1922 var styrkurinn hins vegar einungis 200 kr. 
70 Þórdís Þorvaldsdóttir 1997, 251. Kristján G. Sigvaldason 1971, 3. 
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Ólafur, sem fyrr er getið, sem og Guðmundur Ásbjörnsson, stjórnarmaður í 

KFUM og formaður Bókasafns KFUM í tæpa tvo áratugi.71 

 Næstu misseri var unnið að undirbúningi þess að koma á laggirnar 

alþýðubókasafni í þágu Reykvíkinga. Huga þurfti að bókakaupum, húsnæði, 

framtíðarstarfsmanni og reglum, svo eitthvað sé nefnt. Haustið 1922 hafði 

nefndin þegar tryggt verðandi safni húsnæði og kom þá til tals í 

Alþýðulestrarfélagi Reykjavíkur hvort félagið ætti ekki að renna saman við 

hið nýja safn. Var fullur vilji fyrir því meðal félagsmanna gegn því skilyrði að 

hið nýja bókasafn tæki í vinnu Sigríði Jakobsdóttur sem verið hafði 

bókavörður félagsins í meira en áratug. Niðurstaða í því máli dróst hins 

vegar á langinn og má vera að bókasafnsnefnd bæjarins hafi fyrst viljað 

ganga frá ráðningu nýs yfirbókavarðar og hnýta lausa enda. 

Alþýðulestrarfélagið starfaði því með líkum hætti allan þann vetur og fram 

yfir þann tíma er Alþýðubókasafn Reykjavíkur hóf útlán í aprílbyrjun 1923.72  

 Ekki fékkst niðurstaða í mál Sigríðar Jakobsdóttur fyrr en í lok 

september 1923. Þá fyrst lá fyrir samþykki bókasafnsnefndar 

Alþýðubókasafns Reykjavíkur og nýráðins yfirbókavarðar að bjóða Sigríði 

hlutastarf við safnið um veturinn. Þetta var upplýst á fundi í lestrarfélaginu 

hinn 27. september og var þá samhljóða samþykkt að láta bækur félagsins 

„renna inn í Alþýðubókasafn Reykjavíkur, ásamt skápum, bekkjum og öðru 

inverntaríum“ sem félagið átti.73  

 Í október sama ár voru skráðar til eignar í aðfangabók 

Alþýðubókasafns Reykjavíkur alls 1.102 bækur úr búi Alþýðulestrarsafns 

Reykjavíkur sem var nærri þriðjungur af heildarsafnkosti hins nýja safns það 

árið.74 Lýkur þar með sögu lestrarfélagsins að öðru leyti en því að 

                                                 
71 Þórdís Þorvaldsdóttir 1997, 251–252. Kristján G. Sigvaldason. Sjá einnig frumgögn í 
skjalasafni Borgarbókasafns kassa 23 (Bskj.). Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók 
bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953. 
72 Gjörðabók Alþýðulestrarfélags Reykjavíkur 1909–1923, 28–30 (Bskj.: E:1). „Skýrsla ... 
starfsárið 1922 til 30. apríl 1923“ (Bskj.: E:1). Þorleifur H. Bjarnason 1923, 2. 
73 Gjörðabók Alþýðulestrarfélags Reykjavíkur 1909–1923, 37–38 (Bskj.: E:1). 
74 Aðfangabók Alþýðubókasafns Reykjavíkur 1923, 51–79 (Skjalasafn Borgarbókasafns 
Reykjavíkur, kassi nr. 21). Bækurnar virðast skráðar inn með mótttökudag bæði 1/10 og 
20/10 1923. Aðfanganúmer bókanna eru 1951–2687, 2888–3260, 3328–3333 og 3335–
3336, alls 1.102 bækur. Það er nákvæmlega sami eintakafjöldi og sagt er að félagið hafi átt 



Starfsemi Bókasafns KFUM í Reykjavík 1899-1953 

 42

eftirhreytur af eignum þess, alls 300 krónur, voru settar í sjóð sem 

bæjarstjórn Reykjavíkur fékk til varðveislu í nóvember 1924 og átti að 

ávaxta þar til sjóðurinn væri kominn í 100.000 krónur. Það markmið virðist 

hafa náðst árið 1986, sama ár og Reykjavíkurborg fagnaði 200 ára afmæli 

sínu. Verðgildið nam þá 1.000 nýjum krónum!75 

 Þess skal að lokum getið að einn af fyrstu ársfélögum 

Alþýðulestrarfélags Reykjavíkur, Guðmundur Gamalíelsson bókbindari, 

síðar liðsmaður í stjórn félagsins og sá sem skaut skjólshúsi yfir bókasafn 

þess síðustu árin, kemur einnig nokkuð við sögu KFUM og bókasafns 

félagsins í Reykjavík. Guðmundur hafði nefnilega tekið þátt í starfi íslenskrar 

KFUM-deildar sem Friðrik Friðriksson stofnaði í Kaupmannahöfn árið 1896 

og var síðan af séra Friðriki valinn til að taka sæti í fyrstu stjórn KFUM í 

Reykjavík árið 1902.76 Hann var líka einn þeirra bókbindara sem hvað mest 

var leitað til á fyrstu starfsárum Bókasafns KFUM. 

 

4.e. Lestrarfélag kvenna Reykjavíkur og lesstofa fy rir börn 

Áður en vikið verður örlítið nánar að Alþýðubókasafni Reykjavíkur er rétt að 

gera fyrst grein fyrir Lestrarfélagi kvenna Reykjavíkur sem stofnað var árið 

1911. Sögu félagsins hafa Björg Bjarnadóttir, Erla Hulda Halldórsdóttir og 

fleiri gert nokkur skil.77 Þó þykir mér rétt að draga fram nokkra áhugaverða 

þætti í starfsemi félagsins, einkum viðvíkjandi barnalesstofu félagsins.  

 Fyrir forgöngu Bríetar Bjarnhéðinsdóttur tók lesstofa til starfa árið 1909 

á vegum Kvenréttindafélags Íslands. Þar „höfðu félagskonur aðgang að 

                                                                                                                                        
árið 1921 í skýrslu félagsins það ár: „Skýrsla ... 1921“ (Bskj.: E:1). Síðasta aðfanganúmerið 
árið 1923 var nr. 3669. Bækur lestrarfélagsins voru 30% af þeim fjölda. 
75 Sjóður Alþýðulestrarfélags Reykjavíkur 1924, stofnskrá, bréf og viðskiptabók (Bskj.: 
Málasafn borgarstjóra, askja nr. 1140 og kassi nr. F 137). 
76 Gjörðabók Alþýðulestrarfélags Reykjavíkur 1909–1923 ásamt lausblaði aftast: „Skrá yfir 
fjelaga þá er goldið hafa árs- misseris eða mánaðartillag til Alþýðulestrarfjelags R-víkur“ 
(Bskj.: E:1). Friðrik Friðriksson 1928, 305; 1933, 207. 
77 Björg Bjarnadóttir 1983. Erla Hulda Halldórsdóttir 2003. Hjá Björgu og Erlu eru tilvísanir í 
fjölmargar áhugaverðar heimildir varðandi sögu félagsins. Mánaðarrit og fundargerðir þess 
eru t.d. varðveittar á Landsbókasafni Íslands – Háskólabókasafni: Handritadeild. 
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bókum og tímaritum stofunnar en utanfélagskonur gegn greiðslu árgjalds.“78 

Rekstur lesstofu Kvenréttindafélagsins gekk hins vegar ekki sem skyldi og 

árið 1911 ákvað félagið að hætta rekstrinum í óbreyttri mynd. Ýmsum 

konum í félaginu fannst miður að gott framtak rynni út í sandinn og yrði að 

engu. Þær ákváðu því að stofna til nýs félags er yfirtæki bókasafn 

Kvenréttindafélagsins gegn hóflegri greiðslu í því augnamiði að konur fengju 

áfram nýtt sér safnið. Þetta var upphaf þess að nálægt 70 konur stofnuðu 

Lestrarfélag kvenna Reykjavíkur í félagsheimili KFUM við Amtmannsstíg 

sumarið 1911 og settu sér það markmið; ekki einungis að „vekja og efla 

löngun til að lesa góðar bækur“ heldur og „að rekja og ræða efni þeirra til 

aukins skilnings.“79 Í kjölfar stofnunarinnar leituðu konurnar eftir samvinnu 

og félagsskap við Alþýðulestrarfélag Reykjavíkur „en ýmsra orsaka vegna 

varð eigi auðið að koma á neinum félagsskap“ þar að lútandi.80 

 Haustið 1911 gerði Lestrarfélag kvenna Reykjavíkur leigusamning við 

KFUM til eins árs. Voru félagsfundir haldnir þar um veturinn og opnaði 

lesstofa félagsins þar í fyrsta sinn í lok október.81 Efni félagsfundanna var að 

mestu í höndum kvennanna sjálfra og einkenndist af fjölbreyttum 

fyrirlestrum og umræðum. Kryddið í þeirri menningarsúpu var handskrifað 

mánaðarblað félagsins, Mánaðarrit L.F.K.R., er hóf göngu sína í ársbyrjun 

1912 og lesið var úr á fundum. Mánaðarritið lifði í tvo áratugi og í það rituðu 

félagskonur hugsanir sínar, ljóð og sögur. Kjarni félagskvennanna 

samanstóð af vel menntuðum konum úr efri stigum samfélagsins og reyndist 

                                                 
78 Erla Hulda Halldórsdóttir 2003, 287–288. Björg Bjarnadóttir 1983, 2. 
79 Erla Hulda Halldórsdóttir 2003, 288. Björg Bjarnadóttir 1983, 2–4. Morgunblaðið 14/10 
1914, 1588. Kvennablaðið 30/6 1916, 44. 19. júní 1/10 1920, 31. Í Kvennablaðinu segir að 
lestrarfélagið hafi fengið bækur Kvenréttindafélagsins „fyrir nær því ekki neitt“. Haustið 
1912 voru félagskonur lestrarfélagsins orðnar nærri 100, sbr. Ingu Láru Lárusdóttur 1912, 
187. Erla nefnir félagið Lestrarfélag kvenna í Reykjavík. Lestrarfélag kvenna Reykjavíkur er 
þó hið upprunalega heiti og kýs ég að nota það. 
80 Morgunblaðið 14/10 1914, 1588. 
81 Inga Lára Lárusdóttir 1912, 187. Björg Bjarnadóttir 1983, 4, 34. Skjöl KFUM án nr.: 
Húsbók KFUM ... sept. 1911 – sept. 1912 og reikningar KFUM ... 1911: Leigusamningur við 
Lestrarfélag kvenna, fylgiskjal nr. 78b og c. Samningurinn við KFUM gilti í ár frá 1/10 1911. 
Leigð voru herbergi fyrir bókasafnið og fundaraðstaða. Skv. húsbók KFUM hélt 
lestrarfélagið a.m.k. 8 félagsfundi í KFUM um veturinn frá 24/10 1911 til 30/4 1912. Að 
sögn Bjargar var lesstofan opnuð 25/10 1911. 



Starfsemi Bókasafns KFUM í Reykjavík 1899-1953 

 44

lestrarfélagið þeim frjór vettvangur til að þroska hæfileika sína, njóta 

samvista og láta gott af sér leiða.82 

 Á lesstofu félagsins var aðstaða til að glugga í blöð og tímarit og þar 

gafst félagskonum kostur á að fá að láni fagurbókmenntir og fræðirit. 

Heimildir sýna að bókasafn félagsins var almennt vel nýtt og bókaútlán til 

félagskvenna umtalsverð á komandi árum. Árið 1916 voru útlán til dæmis 

orðin hátt í 2.000 á ársgrundvelli og fimm árum síðar nærri 4.000. Á fyrstu 

tíu árunum óx ritakosturinn að sama skapi úr nærri 300 bindum í rúmlega 

2.000, þar af voru erlend rit í meirihluta og talsvert um tímarit. Um líkt leyti 

hafði félagskonum fjölgað í um 200 konur. Má geta þess að fyrstu árin 

greiddu félagskonur þrjár krónur í árgjald. Það var talið samsvara verði 

einnar bókar og var helmingi hærri upphæð en ársfélagar í 

Alþýðulestrarfélagi Reykjavíkur reiddu fram árlega um sama leyti.83 

 En félagskonum lestrarfélagsins var ekki aðeins umhugað um að þær 

sjálfar fengju notið menntunar og góðra bókmennta. Fljótlega fékk sú 

hugmynd fylgi innan félagsins að koma á fót lesstofu fyrir börn. Tilgangurinn 

var í fyrsta lagi að veita börnum aðgang að vönduðum og góðum bókum sér 

til fróðleiks og ánægju. Í öðru lagi vakti fyrir félagskonum að skapa börnum, 

ekki síst frá fátækum heimilum, hlýlega aðstöðu til að sinna heimalærdómi 

sínum í ró og næði og aðstoða börnin í þeim efnum eftir föngum. 

Hugmyndina átti formaður félagsins, Laufey Vilhjálmsdóttir, vorið 1912. 

Laufey var þá kennari við Barnaskólann í Reykjavík og þekkti vel að 

                                                 
82 Björg Bjarnadóttir 1983, 7–30. Erla Hulda Halldórsdóttir 2003, 288. Ísafold 4/10 1913, 
312. Morgunblaðið 14/10 1914, 1588; 4/6 1972, 14. Kvennablaðið 28/2 1917, 11. 
Mánaðarrit L.F.K.R. kom út til ársins 1932, sjaldnar síðari árin en þau fyrri. Varðveitt eintök 
hafa skjalanúmerin Lbs. 4763–4770, 4to í Landsbókasafni Íslands – Háskólabókasafni: 
Handritadeild. Brot úr mánaðarritinu birtust árið 1963 í bókinni Konur segja frá. 
83 Erla Hulda Halldórsdóttir 2003, 288. Björg Bjarnadóttir 1983, 20–28. Inga Lára Lárusdóttir 
1912, 187. Þjóðviljinn 17/6 1912, 111. Norðurland 5/10 1912, 163. Skólablaðið 1/11 1912, 
164. Ísafold 4/10 1913. Morgunblaðið 14/10 1914, 1588; 30/11 1916, 2. Vísir 7/10 1918, 4; 
17/10 1922, 2. 19. júní 1/10 1920, 31–32. Í stað árgjalds gátu námsstúlkur haustið 1913 
greitt 50 aura mánaðargjald og máttu þá nýta sér bókasafnið í einn mánuð í senn. 
Bókaskrá var prentuð í lok árs 1916. Árgjaldið var enn 3 kr. haustið 1916 en hafði hækkað í 
5 kr. haustið 1918. Árið 1921 fengu 188 konur lánuð 3.855 bindi á bókasafni félagsins. 
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heimilisaðstæður barna gátu verið æði misjafnar. Ekki væri sjálfgefið að 

börn hefðu næði heima fyrir til að sinna námi sínu sem skyldi.84 

 Barnalesstofa Lestrarfélags kvenna Reykjavíkur byrjaði starfsemi sína 

1. nóvember 1912 í gamla kvennaskólahúsinu í Thorvaldsensstræti við 

Austurvöll, hugsanlega í sama rými og KFUK hafði haft til afnota næstu tvo 

vetur á undan.85 Þarna starfaði barnalesstofan næstu fjögur árin í þágu 

reykvískra barna og eftir það í rúma tvo áratugi á ýmsum stöðum í bænum, 

þó ekki alveg samfellt. Lesstofan var löngum opin fjóra til sex daga vikunnar, 

tvo til þrjá tíma í senn, frá október og fram í apríl ár hvert og fékk á komandi 

árum 200 krónur í rekstrarstyrk úr bæjarsjóði.86 Sá styrkur var einkum nýttur 

til bókakaupa og greiðslu á húsaleigu en dugði skammt þegar frá leið. 

Félagskonur þurftu því oft að efna til fjáraflana og lögðu nær ætíð fram vinnu 

við lesstofuna endurgjaldslaust. Auk þess að aðstoða við heimanám 

barnanna sögðu þær börnunum stundum sögur og kenndu þeim stökur og 

góða siði, svo sem varðandi hreinlæti og umgengni um bækur.87 

                                                 
84 Erla Hulda Halldórsdóttir 2003, 288–289. Björg Bjarnadóttir 1983, 7, 29–32. Inga Lára 
Lárusdóttir 1912, 187. Laufey Vilhjálmsdóttir 1920, 2–3. Þjóðviljinn 14/10 1912, 183. 
Skólablaðið 1/11 1912, 164. Morgunblaðið 14/10 1914, 1588. Í mars 1912 ritaði Laufey 
m.a. grein í mánaðarrit félagsins og hvatti til þess að barnalesstofu yrði komið á fót. 
85 Þjóðviljinn 12/11 1912, 206. K.F.U.K. 50 ára ... [1949], 11. Ísafold 2/11 1912, 264. Björg 
Bjarnadóttir 1983, 29–31. Ingibjörg Ólafsson [1949], 14–15. Ingibjörg Ólafsson starfaði sem 
framkvæmdastjóri KFUK í Reykjavík 1910–1912 og bjó fram undir sumar 1912 í gamla 
kvennaskólanum, hafði þar tvö herbergi til afnota fyrir sig og KFUK. Þar voru stundum 
haldnir fundir í þágu KFUK, svo sem stjórnarfundir, saumafundir og biblíulestrar. Ekki er 
útilokað að Lestrarfélag kvenna Reykjavíkur hafi fengið annað af þeim herbergjum leigt eftir 
að Ingibjörg flutti til Danmerkur, ekki síst í ljósi þess að félagið fundaði í húsnæði KFUM 
veturinn á undan svo sem fram hefur komið. Lestrarfélagið missti aðstöðu sína í 
Thorvaldsensstræti 2 árið 1916 og flutti þá bókasafn sitt í Breiðfjörðshús í Aðalstræti 8. 
86 Ísafold 8/6 1912, 142; 2/11 1912, 264. Þjóðviljinn 17/6 1912, 111; 14/10 1912, 183. 
Skólablaðið 1/11 1912, 164. Vísir 14/10 1915, 2; 9/10 1917, 3; 27/9 1919, 2; 11/11 1925, 3; 
12/6 1933, 3; 4/10 1935, 3. Morgunblaðið 30/11 1916, 2. 19. júní 1/10 1920, 31. Reikningar 
yfir tekjur og gjöld bæjarsjóðs Reykjavíkur 1912–1917 (Bskj.). Björg Bjarnadóttir 1983, 30–
42. Lestrarfélagið sótti um 200 króna styrk til barnalesstofunnar síðla vors 1912 og hafði 
fengið jákvætt svar áður en starfsemin hófst um haustið. Styrkurinn var 200 kr. árin 1913–
1916 og var enn hinn sami árið 1920. Enginn styrkur kom 1917 enda lá starfsemi 
lesstofunnar niðri veturinn 1916–1917 og a.m.k. einu sinni eftir það. Aðgangur barna að 
lesstofunni kostaði 10 aura á mánuði til að byrja með. Lesstofan starfaði einnig í Aðalstræti 
8, á Laufásvegi 5 (eða 6), í Þingholtsstræti 28 og víðar í bænum. 
87 Laufey Vilhjálmsdóttir 1920, 3–4. Björg Bjarnadóttir 1983, 32–42. Morgunblaðið 14/10 
1914, 1588; 30/11 1916, 3; 24/10 1930, 4. 19. júní 1/10 1920, 31–32. Vísir 31/10 1924, 1. 
Bréf Lestrarfélags kvenna Reykjavíkur til bæjarráðs Reykjavíkur 27/10 1937 (Bskj.: 
Skjalasafn Borgarbókasafns Reykjavíkur, kassi 23). 
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 Á fjáröflunarsamkomu sem Lestrarfélag kvenna Reykjavíkur efndi til í 

ársbyrjun 1920 flutti Laufey Vilhjálmsdóttir erindi sem hún nefndi „Bækur og 

börn“. Þar gerir hún fyrst grein fyrir því sem erlendar nágrannaþjóðir hafi á 

síðari árum reynt að gera í því augnamiði að laða börn að bókum og gera 

bækur aðlaðandi fyrir börn. Síðan bendir hún á hve Íslendingar eigi margt 

ógert í þeim efnum og víkur tali sínu að „skýrslu um fræðslu barna og 

unglinga árið 1903–1904, eftir Guðm. Finnbogason“. Í skýrslu Guðmundar 

var að finna lista yfir um 110 lestrarsöfn í landinu og bendir Laufey á að 

ekkert þeirra hafi verið „sérstakt barnabókasafn, er stæði í nokkru sambandi 

við barnaskólana eða farskólana“.88 Laufey minnist því næst á klassískt gildi 

bóka á borð við Íslendingasögur, þjóðsögur, góðar skáldsögur og ævintýri 

og ræðir um mikilvægi þess að börn kynnist góðum bókum, já, eingöngu 

góðum bókum. Síðan bætir hún við: 

 
Það er ekki nóg, að á kápunni standi barnasögur. Börnin þurfa að vilja 
lesa þær. Og það er heldur ekki nóg. Börnin eiga að hafa gagn af því 
að lesa þær ... óskandi er, að rithöfundar vorir taki upp bezta pennan[n] 
sinn er þeir fara að skrifa fyrir ungu kynslóðina, og gerðu það sem 
fyrst.89 

 

Í framhaldinu ræðir Laufey nokkuð um barnalesstofu félagsins og hugsjónir 

sínar þar að lútandi. Hana dreymir bæði um stórbætta ytri aðstöðu og 

vandaðri þjónustu gagnvart börnunum. Hún þráir að lesstofan verði björt, 

rúmgóð og aðlaðandi fyrir börnin. Eins vill hún að barnabókum verði fjölgað 

til muna, opnunartíminn lengdur og ráðinn fastur bókavörður „sem hefir hin 

réttu tök á unga fólkinu“. En til að hugsjónirnar komist í framkvæmd þyrftu 

bæjaryfirvöld að leggja lesstofunni til stóraukið fé eða einhver gjafmildur 

íslenskur Carnegie.90 

 Þegar hér er komið sögu átti barnalesstofan meirihluta íslenskra 

barnabóka sem út höfðu komið, alls ríflega 200 bækur, en aðeins eitt eintak 

af hverri bók. Af þeim sökum ríkti sú regla að útlán bóka af lesstofunni voru 

                                                 
88 Laufey Vilhjálmsdóttir 1920, 3. Sjá líka: Páll Eggert Ólason 1922, 139–145. 
89 Laufey Vilhjálmsdóttir 1920, 4. 
90 Laufey Vilhjálmsdóttir 1920, 4. Um Carnegie sjá m.a.: Páll Eggert Ólason 1922, 104. 
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takmörkuð við börn sem áttu móður eða nákominn ættingja í 

lestrarfélaginu.91 Í þessu fólst auðvitað ákveðin mismunun og hætt við að 

fátæk börn gætu síður gert sér vonir um að fá bækur lestrarfélagsins að láni.  

 Styrkur til barnalesstofunnar hækkaði nokkuð árið 1921 og um líkt leyti 

fjölgaði barnabókum stofunnar nokkuð. Það var þó ekki nóg til þess að 

draumar Laufeyjar um fastan bókavörð og stórbætta aðstöðu yrðu að 

veruleika. Á hinn bóginn tóku bæjaryfirvöld sjálf að starfrækja eigin lesstofu 

fyrir börn árið 1924 og aðra nokkru síðar, báðar í tengslum við nýstofnað 

Alþýðubókasafn Reykjavíkur. Til samanburðar má geta þess að árslaun nýs 

yfirbókavarðar, sem ráðinn var að safninu, voru fimmföld sú upphæð sem 

lestrarfélagskonur fengu í styrk frá bænum um sama leyti.92 

 Í samkeppni við barnalesstofur bæjaryfirvalda hélt barnalesstofa 

Lestrarfélags kvenna Reykjavíkur áfram að starfa allt til ársins 1937. Kjör 

hennar voru misjöfn eftir 1920 enda var fjárhagur oft knappur og lestrarfélag 

kvennanna stundum á hrakhólum með húsnæði eins og tíðum áður. Árið 

1929 voru skráðar um 3.000 heimsóknir rúmlega 200 barna á barnalesstofu 

félagsins sem var svipuð þátttaka og hjá bænum. Ári síðar var lesstofunni 

skipt í tvær deildir og var önnur þeirra hugsuð fyrir ólæs börn sem fengu þá 

ýmist sögustund eða myndasögur til skoðunar.93 Hvort sú skipan hélst 

áfram veit ég ekki en aðsókn að lesstofunni mun hafa haldið áfram að vaxa 

næstu árin. Vorið 1937 fór lestrarfélagið loks fram á hærri styrk frá bænum 

með það í huga að leigja stærra húsnæði og „auka og bæta bókasafnið, 

hafa stofuna lengur opna dag hvern og ráða fastan bókavörð“. Við þeirri 

beiðni treysti bæjarráð sér ekki að verða og sá lestrarfélagið sér þá ekki fært 

að halda starfsemi eigin barnalesstofu áfram. Í framhaldinu féllust 

                                                 
91 Laufey Vilhjálmsdóttir 1920, 4. Vísir 17/10 1922, 2. 
92 Vísir 17/10 1922, 2. Reikningar yfir tekjur og gjöld bæjarsjóðs Reykjavíkur 1919–1926 
(Bskj.). Haustið 1922 voru barnabækur lesstofunnar um 300 og hafði fjölgað um 61 á 
undangengnu starfsári. Styrkur bæjarins til lestrarfélags kvennanna hækkaði í 600 krónur 
1921 og var sama upphæð ári síðar. Árin 1925 og 1926 var styrkurinn 1.000 kr. Í ársbyrjun 
1923 var hins vegar samið við nýjan yfirbókavörð um 3.000 kr. í árslaun (Bskj.: Skjalasafn 
Borgarbókasafns Reykjavíkur, kassi 23). 
93 Morgunblaðið 24/10 1930, 4. Björg Bjarnadóttir 1983, 32–38. Skýrsla um notkun 
Alþýðubókasafns Reykjavíkur 1928 (Bskj.: Skjalasafn Borgarbókasafns kassi nr. 6). Alls 
voru 3.002 börn skráð í gestabók barnalesstofu Alþýðubókasafns Reykjavíkur árið 1928. 
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bæjaryfirvöld á að kaupa barnabækur lestrarfélagsins, alls um 600 bindi, og 

urðu þær bækur seinna vísir að bókasafni Austurbæjarskóla og síðar 

Melaskóla.94  

 Árið 1961 var lestrarfélagið sjálft svo lagt niður og bækur þess gefnar 

Borgarbókasafni Reykjavíkur í minningu Laufeyjar Vilhjálmsdóttur, fyrsta 

formanns félagsins.95 

 

4.f. Alþýðubókasafn Reykjavíkur 

Um aðdraganda þess að Alþýðubókasafn Reykjavíkur hóf starfsemi árið 

1923 var nokkuð rætt að framan. Í febrúar það ár var fyrsti yfirbókavörður 

safnsins ráðinn til starfa. Hann er jafnframt fyrsti Íslendingurinn sem hlaut 

sérmenntun í bókasafnsfræði, hét Sigurgeir Friðriksson og nam fræði sín í 

Kaupmannahöfn. Vert er að geta þess strax að Alþýðubókasafn Reykjavíkur 

var síðar nefnt Bæjarbókasafn Reykjavíkur og loks Borgarbókasafn 

Reykjavíkur. Þar gætir áhrifa Sigurgeirs enn með áþreifanlegum hætti þar 

eð danskt afbrigði af Dewey flokkunarkerfi bókasafna, sem Sigurgeir 

innleiddi, er enn notað á safninu. Áður hafði Jón Ólafsson ritstjóri innleitt hið 

upprunalega kerfi Dewey í Landsbókasafni Íslands nálægt aldamótunum 

1900 eftir að hafa kynnst rekstri bókasafna í Chicago.96 

 Eitt af því sem ljúka þurfti áður en hægt var að opna Alþýðubókasafnið 

formlega var samning reglugerðar fyrir safnið en engin bókasafnslög voru 

enn til í landinu. Í byrjun marsmánaðar lá reglugerðin fyrir, samþykkt af 

bæjarstjórn og staðfest af Knud Zimsen borgarstjóra og stjórnarmanni í 

                                                 
94 Bréf Lestrarfélags kvenna Reykjavíkur til bæjarráðs Reykjavíkur 27/10 1937 (Bskj.: 
Skjalasafn Borgarbókasafns Reykjavíkur, kassi 23). Björg Bjarnadóttir 1983, 33. Erla Hulda 
Halldórsdóttir 2003, 288. Bréf lestrarfélagsins frá 1937 er undirritað af Laufeyju 
Vilhjálmsdóttur og fleiri konum úr félaginu. Í því kemur fram að lestrarfélagið bauð bæjarráði 
að kaupa bækur félagsins ásamt nokkrum húsgögnum fyrir 1.000 kr. 
95 Björg Bjarnadóttir 1983, 45–46. Vísir 14/12 1961. Morgunblaðið 4/6 1972, 14. 
96 Þórdís Þorvaldsdóttir 1997, 252–254. Sigrún Klara Hannesdóttir 1997a, 403–404. Friðrik 
G. Olgeirsson 2004, 23–24. Nafni safnsins var breytt í Bæjarbókasafn Reykjavíkur 1936 en 
í Borgarbókasafn Reykjavíkur 1963. Sigurgeir var fæddur 1881 og lést 1942. 
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KFUM í Reykjavík.97 Í þriðju grein reglugerðarinnar er tilgangi safnsins lýst 

svo: 

 
Tilgangur safnsins er að efla almenna mentun með því, fyrst og fremst, 
að veita mönnum kost á að lesa góðar bækur, svo og á ýmsan hátt 
annan eftir því, sem ástæður leyfa...98 

  

Líkt og hjá Lestrarfélagi kvenna Reykjavíkur er markmiðið augljóslega að 

halda góðum bókum að fólki. Í yfirlitsskýrslu frá 1932 yfir starfsemi safnsins 

fyrstu árin viðurkennir Sigurgeir reyndar að safnið hafi ekki komist hjá því að 

hafa einnig „lélegar bækur“ á boðstólum og virðist honum þær vera „notaðar 

jafn mikið“. Þessa háttsemi fólks útskýrir hann örlítið nánar og ritar: 

 
... fjöldinn allur af fólkinu les alt sem það nær í á íslensku, bæði gott og 
lélegt af því að svo fátt er til.99 

 

Nokkru síðar kemur fram í skýrslu Sigurgeirs að Íslendingasögur falli í flokk 

góðbókmenntanna. Að öðru leyti útskýrir hvorki hann né reglugerðin hver sé 

í raun munurinn á góðum bókum og lélegum.100 

 Í öðrum greinum reglugerðarinnar er fjallað um stjórn safnsins, 

lestrarsal, útlánareglur og fleira. Þar kemur meðal annars fram að 

útlánaskírteini kostaði 25 aura og að hver lánþegi gat mest haft tvær bækur 

að láni í einu, tíu daga í senn, þó með því skilyrði að aðeins önnur bókin 

mátti vera skáldrit.101 Einnig voru takmarkanir með tilliti til aldurs og búsetu 

svo sem fram kemur í sjöttu grein: 

 
Rjett til að fá lánsskírteini án ábyrgðar hefir hver sá, sem er fullra 16 
ára að aldri og sannar að hann sé búsettur í Reykjavík, nema hann hafi 
fyrirgert þeim rjetti. Allir aðrir verða að fá skriflega ábyrgð manns, er 

                                                 
97 Reglugerð fyrir Alþýðubókasafn Reykjavíkur 1926, 1. Kristján G. Sigvaldason 1971, 5. 
Þórdís Þorvaldsdóttir 1997, 252. Reglugerðin var samþykkt af bæjarstjórn 1/3 1923 og 
undirrituð af borgarstjóra 5/3 sama ár. 
98 Reglugerð fyrir Alþýðubókasafn Reykjavíkur 1926, 1. Þórdís Þorvaldsdóttir 1997, 253. 
99 „Alþýðusafn Reykjavíkur. Yfirlit yfir störf þess síðustu árin“, 2 (Bskj.: Skjalasafn 
Borgarbókasafns Reykjavíkur, kassi nr. 6). 
100 „Alþýðusafn Reykjavíkur. Yfirlit yfir störf þess síðustu árin“, 5 (Bskj.: Skjalasafn 
Borgarbókasafns Reykjavíkur, kassi nr. 6). 
101 Reglugerð fyrir Alþýðubókasafn Reykjavíkur 1926, 3 (7., 9. og 10. gr.). 
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geldur til sveitar í Reykjavík, eða gefa safninu 10 kr. að veði fyrir fullum 
skilum.102 

 

Samkvæmt þessu ákvæði þurftu börn yngri en 16 ára að byrja á því að 

útvega sér ábyrgðarmann, eða í versta falli 10 króna seðil, áður en þau gátu 

vænst þess að fá bækur lánaðar út af safninu. 

 Á fyrsta degi sumars, fimmtudaginn 19. apríl 1923, opnaði 

Alþýðubókasafn Reykjavíkur loks dyr sínar í fyrsta sinn fyrir almúga 

Reykjavíkur. Bókakostur safnsins var þá innan við 1.000 rit en 

tvítugfaldaðist á aðeins tíu árum. Safnið starfaði fyrstu fimm árin á 

Skólavörðustíg 3 en eftir það í um aldarfjórðung í Ingólfsstræti 12.103 

Sigurgeir Friðriksson hélt nákvæmar skýrslur yfir starfsemi safnsins og af 

þeim sést að útlán voru strax mikil og uxu hratt. Lánuð voru út tæplega 

25.000 rit fyrsta starfsárið en yfir 100.000 rit árið 1936. Aukningin var samt 

ekki aðeins í fjölda bóka heldur einnig í fjölda bóka á hvern íbúa 

Reykjavíkur. Þannig lánaði safnið út að meðaltali 1,2 bindi á hvern íbúa 

borgarinnar fyrsta árið en hlutfallið var komið upp í 4,3 bindi árið 1940. 

Meirihluti rita safnsins var erlendur en íslensk rit nutu mestra vinsælda. 

Hvað einstaka efnisflokka varðar voru skáldrit jafnan í sérflokki, oft um og 

yfir 80% þess sem fengið var að láni.104 

 Samhliða hefðbundnum útlánum beitti Sigurgeir sér einnig fyrir ýmsum 

nýjungum í þjónustu safnsins. Fljótlega fór safnið að lána bækur í skip, 

fangelsi og nokkra vinnustaði. Útibú var opnað í Austurbænum 1934 og í 

                                                 
102 Reglugerð fyrir Alþýðubókasafn Reykjavíkur 1926, 2. Þórdís Þorvaldsdóttir 1997, 253. 
103 Þórdís Þorvaldsdóttir 1997, 252, 256, 266–267. Gréta Björg Sörensdóttir 2005, 16–19. 
Aðfangabækur Alþýðubókasafns Reykjavíkur 1923 og 1932–1934 (Bskj.: Skjalasafn 
Borgarbókasafns Reykjavíkur, kassi nr. 21 og pakki nr. 5). Safnið flutti frá Ingólfsstræti 
sumarið 1952 en gat ekki opnað aftur í nýju húsnæði sínu í Þingholtsstræti 29A fyrr en 
sumarið 1954. Þórdís nefnir að við opnun safnsins hafi bækur þess samkvæmt aðfangabók 
verið 933 talsins. Þess ber þó að geta að bækur virðast ekki alltaf vera færðar í réttri 
tímaröð í bókina, t.d. eru bækur nr. 734 og 735 sagðar mótteknar 17/5 1923, þ.e. eftir að 
safnið opnaði. Aðföng safnsins voru orðin fleiri en 20.000 árið 1934. 
104 Gögn frá Sigurgeir Friðrikssyni 1927–1942 (Bskj.: Skjalasafn Borgarbókasafns 
Reykjavíkur, kassi nr. 6). Samantekt mín byggir á ársskýrslum Sigurgeirs og yfirlitsskýrslum 
sem hér er að finna. Útlán 1923 voru 24.497 en 1936 voru þau 106.436. Af útlánum áranna 
1930, 1931, 1933, 1934 og 1937 voru skáldrit sem hlutfall af útlánum aðalsafns á bilinu 
80,1 – 83,0 % miðað við flokkun Sigurgeirs. Hlutfallið var 69,7 % árið 1928. 
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Vesturbænum tveimur árum síðar. Safnið hóf að starfrækja barnalesstofu 

árið 1924 og kom síðan annarri á fót í Austurbæjarskóla árið 1931. 

Barnalesstofurnar voru reyndar sameinaðar fjórum árum síðar en á árunum 

1947 og 1948 bættust þrjár nýjar við í Melaskóla, Miðbæjarskóla og 

Laugarnesskóla. Stundum voru börnunum sagðar sögur á lesstofunum og 

var aðsókn almennt góð, til dæmis að jafnaði 7–10.000 börn á ársgrundvelli 

tímabilið 1931–1940. Auk þess var frá upphafi starfræktur lestrarsalur fyrir 

fullorðna gesti safnsins sem einnig var vel sóttur. Í skýrslum Sigurgeirs 

vekur þó athygli að konur nýttu sér lestrarsal safnsins mun minna. Á árunum 

1930–1934 voru konur til dæmis á bilinu 6–11 % gesta lestrarsalarins en 

hlutfallið fór niður í 0,4–1,3% á árunum 1937–1942.105 Væri það verðugt 

rannsóknarefni út af fyrir sig að leita skýringa á ástæðum þessa mikla 

munar. Hann var ekki ósvipaður þeim mun sem var á notkun karla og 

kvenna á Bókasafni KFUM þegar fram liðu stundir. 

 Þegar á heildina er litið sýnir samantekt þessa kafla að lestrarfélög 

byrjuðu sem félög menntamanna en þróuðust smám saman yfir í félög í 

þágu almennings. Þau félög sem lifðu hvað lengst urðu með tímanum 

almenningsbókasöfn eða ánöfnuðu slíkum söfnum bókakost sinn um síðir. 

Margt þarfnast þó frekari rannsóknar hvað sögu lestrarfélaga varðar og ekki 

síst sögu bókasafna og lesstofa sem starfrækt voru af félagasamtökum af 

ýmsu tagi. Bókasöfn í þágu barna og ungmenna þekktust vart fyrir 

aldamótin 1900 og aðkoma kvenna að bókasöfnum hefst heldur ekki að ráði 

fyrr en í byrjun 20. aldar. 

                                                 
105 Þórdís Þorvaldsdóttir 1997, 259–261, 264–265. Kristján G. Sigvaldason 1971. Gögn frá 
Sigurgeir Friðrikssyni 1927–1942 (Bskj.: Skjalasafn Borgarbókasafns Reykjavíkur, kassi nr. 
6). Samantekt mín byggir á nokkrum ársskýrslum Sigurgeirs og yfirlitsskýrslum sem hér er 
að finna. Á árunum 1927–1930 var aðsókn að barnalesstofu safnsins á bilinu 2.874–5.739 
börn. Á árunum 1931–1934 og 1937–1940 var aðsóknin hins vegar lægst 7.200 börn árið 
1933 en hæst 9.850 börn árið 1938. Um tíma starfaði barnalesstofa safnsins í Franska 
spítalanum. Gestir á lesstofu fullorðinna voru á sömu árum fæstir samtals 5.460 árið 1937 
en flestir árið 1940 eða 9.906. 
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5. Stofnun KFUM í heiminum og hlutverk bókasafna KF UM á 

síðari hluta 19. aldar (1844–1900) 

Nú víkur sögunni að KFUM. Kaflinn hefst á umfjöllun um fyrsta félagið í 

London og bókasafn þess. Síðan er vikið að stofnun Heimssambands 

KFUM og minnst á það félagslega og menningarlega hlutverk sem bókasöfn 

höfðu í mörgum KFUM-félögum erlendis á síðari hluta 19. aldar. Rætt er 

nánar um bókasöfn KFUM í Bandaríkjunum þar að lútandi. 

 

5.a. KFUM í London og bókasafn félagsins í Gresham Street 

KFUM stendur fyrir Kristilegt félag ungra manna. Skammstöfunin er eins á 

dönsku, norsku, sænsku og færeysku en á ensku er hún YMCA106. Fyrsta 

KFUM-félagið í heiminum var stofnað í London sumarið 1844. Frumkvæði 

átti ungur verslunarmaður, George Williams að nafni, en alls voru 

stofnendurnir tólf og komu úr fjórum ólíkum kirkjusamfélögum. Félagið var 

því þverkirkjulegt frá upphafi og skipulagði bænastundir, biblíulestra, 

fyrirlestra, teboð og sitthvað fleira. Áhersla var lögð á virkni félagsmanna, 

enda reyndist það styrkur félagsins hversu skipulegt og persónulegt það var. 

 Árið 1845 hafði starf KFUM í London eflst svo mjög að ráðinn var 

framkvæmdastjóri fyrir félagið. Þremur árum síðar voru félagar orðnir 1.000 

og árið 1849 opnaði KFUM félagsheimili í Gresham Street. Í því voru meðal 

annars lesstofur og bókasafn með yfir 1.000 bindum. Fljótlega var ákvörðun 

tekin um að bókasafnið skyldi einnig vera aðgengilegt ungum mönnum utan 

félagsins gegn gjaldi. Þar með má segja að safnið hafi í raun starfað sem 

eins konar almenningsbókasafn.  

                                                 
106 YMCA stendur fyrir Young Men’s Christian Association. 
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 Með tímanum eignaðist KFUM rúmgóð húsakynni vítt og breitt um 

England. Félagið setti víða upp bókasöfn og lesstofur og skipulagði 

fyrirlestrahald og kvöldnámskeið í ýmsum greinum. Um aldamótin 1900 voru 

félagar orðnir um 100.000. Þá hafði George Williams þegar verið sæmdur 

aðalstign af hálfu Viktoríu drottningar og kjörinn heiðursborgari London á 50 

ára afmæli KFUM í júní 1894.107 
 

         
        George Williams, stofnandi KFUM. 

 

5.b. Umræða um hlutverk bókasafna KFUM á fyrstu hei msþingum 

félagsins 

Það hafði verulega þýðingu fyrir útbreiðslu starfs KFUM í Englandi og víða 

um heim að fyrsta alþjóðlega lista- og iðnsýningin skyldi haldin í Crystal 

Palace í Hyde Park í London árið 1851. Þar notaði KFUM tækifærið og 

kynnti starf sitt rækilega, bauð sýningargestum á opinberar samkomur og 

dreifði yfir 350.000 ritum og bæklingum meðan á sýningunni stóð.108  

 Fjórum árum seinna, í tengslum við næstu heimssýningu sem haldin 

var í París, átti Svisslendingurinn Henry Dunant einna drýgstan þátt í því að 

boðað var til fyrsta heimsfundar KFUM. Dunant varð síðar frumkvöðull að 
                                                 
107 Williams 1944. Shedd 1955, 24–29. Olesen 1997, 34–37. Hjörleifur Einarsson 1902, 17. 
Friðrik Friðriksson 1906, 7. Magnús Runólfsson 1936, 3–6. 
108 Shedd 1955, 30–34. Friðrik Friðriksson 1906, 27–28. Talið er að yfir 6 milljónir manna 
hafi sótt heimssýninguna í London 1851 (Shedd bls. 31). 
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starfi Rauða krossins og fyrsti maðurinn, ásamt Frédéric Passy, til að hljóta 

friðarverðlaun Nóbels árið 1901. Niðurstaða fundarins í París var stofnun 

Heimssambands KFUM með þátttöku 99 fulltrúa 38 KFUM-félaga frá alls níu 

þjóðríkjum.109 
 

     

      Merki Heimssambands KFUM.110 
 

Í kjölfar stofnunar Heimssambands KFUM hófust reglubundin heimsþing 

félagsins sem enn eru haldin fjórða hvert ár. Í fyrstu voru þau haldin á 

tveggja til fimm ára fresti, það fyrsta í London 1855 en það næsta í Genf í 

Sviss, þremur árum síðar. Þar ræddu menn meðal annars hlutverk og gildi 

bókasafna innan starfs KFUM. Allir voru sammála um hina félagslegu, 

menntandi og menningarlega þýðingu bókasafnanna en menn greindi á um 

hvort söfnin ættu að einskorðast við félagsmenn eða hafa víðari skírskotun. 

Niðurstaðan var sú að hverju félagi var þetta í sjálfsvald sett. Sú stefna hélst 

óbreytt á komandi árum.111  

 

                                                 
109 Shedd 1955, 37, 82–114. Olesen 1997, 38–44. Den Unges Ven 1894, 21. Vísir 29/5 
1910. 
110 Merki Heimssambands KFUM var það merki sem KFUM í Reykjavík notaði á fyrstu 
áratugum síns starfs. Myndin er af merkinu eins og það leit út 1903. Merkingu þess hefur 
Magnús Runólfsson lýst svo: „Alheimsmerki  K.F.U.M. er fangamark Krists, en Ritningin 
lögð á það mitt opin við Jóh. 17,21 og stafar þaðan geislum yfir allar álfur, en nöfn þeirra 
standa í hring á jaðri merkisins og milli þeirra skammstöfun K.F.U.M. á fimm málum, 
bundnu letri. Sýnir það alla megindrætti í anda félagsins. Kristur með orð Guðs í miðið 
sendir út ljóma sinn yfir samfélag bræðranna um heim allan, og ritningarstaðurinn Jóhs. 
17,21, minnir á eininguna.“ (Magnús Runólfsson 1936, 8). 
111 Shedd 1955, 27, 156–158, 168, 723. 
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5.c. Bókasöfn KFUM í Bandaríkjunum á síðari hluta 1 9. aldar 

Víða í Bandaríkjunum spruttu upp öflug bókasöfn í nafni KFUM fljótlega upp 

úr 1850. Það voru bein áhrif frá kynnum manna af safni KFUM í London.112 

Hvert félagið af öðru kepptist við að koma sér upp bæði öflugu bókasafni og 

aðlaðandi lesstofu. Sum KFUM-félög unnu hér mikið brautryðjendastarf í 

sínu heimahéraði og byggðu upp vönduð söfn áður en almenningsbókasöfn 

urðu algeng í landinu.113 Að bókasöfnum KFUM í Boston og Washington 

voru til dæmis ráðnir bókaverðir strax árið 1852 og fleiri félög fetuðu í þeirra 

fótspor næstu árin. Í sumum tilvikum voru þetta fyrstu launuðu starfsmenn 

félaganna.114 Í Boston var lesstofa félagsins fljótlega áskrifandi að 40 

dagblöðum og 35 tímaritum enda var þar þröng á þingi öll kvöld.115 Á 

sjöunda áratugnum bættust við enn fleiri söfn og eldri söfn styrktu stöðu 

sína. Þegar nýtt KFUM-heimili var tekið í notkun í New York árið 1869 var 

bókasafni félagsins til dæmis ætlað rými sem hýst gat 20.000 bækur.116 

 Í flestum tilvikum voru bandarísku KFUM-söfnin almenns eðlis og 

eingöngu ætluð fullorðnum einstaklingum til að byrja með. Stöku söfn 

reyndu fyrst í stað að gera guðfræðilegum ritum hærra undir höfði en öðrum 

bókum. Það kom þó fljótt á daginn að vandaðar bækur af ýmsum toga nutu 

meiri vinsælda, til dæmis ævisögur og bækur um listir, sögu og vísindi. Því 

varð það fljótt viðmið flestra safnanna að bjóða upp á „all sorts of good 

books“ eins og það var kallað.117 

 Eftir að drengjastarf hófst innan KFUM í Bandaríkjunum árið 1869 fóru 

fyrr en varði einnig að koma bókasöfn sem voru sniðin að þörfum drengja.118 

Önnur sértæk söfn spruttu líka fram innan KFUM, svo sem söfn fyrir 

járnbrautarstarfsmenn og söguleg söfn sem söfnuðu heimildum um sögu 

                                                 
112 Hopkins 1951, 30. 
113 Hopkins 1951, 25, 30–31, 43, 195. Safnið í Washington þótti t.d. ryðja nýja braut og 
safnið í Chicago vera „eitt það besta í bænum” á 6. áratug 19. aldar (bls. 30). 
114 Hopkins 1951, 43. 
115 Hopkins 1951, 30. 
116 Hopkins 1951, 149–151, 195. 
117 Hopkins 1951, 195, sbr. einnig bls. 30. 
118 Hopkins 1951, 200–202. 
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félaganna.119 Einnig spruttu upp KFUM-bókasöfn í öðrum löndum fyrir áhrif 

frá Bandaríkjunum, til dæmis í Japan, Rússlandi og á Indlandi.120 

 Þegar leið undir lok 19. aldar var þegar farið að halla undan fæti í 

rekstri bókasafna KFUM í Bandaríkjunum. Þar kom margt til. Með tilkomu 

drengjastarfsins yngdust félögin upp og innan þeirra spruttu sífellt fram nýjar 

starfsgreinar sem leituðust við að koma til móts við tíðarandann hverju sinni. 

Kvöldskólastarf og almennt fræðslustarf fór til dæmis fljótt að vega þyngra 

en bókasöfnin sjálf og í kringum aldamótin 1900 var hvers konar íþróttastarf 

farið að sækja verulega í sig veðrið innan félaganna. Þá skipti það auðvitað 

sköpum að upp úr 1890 fór vegur bandarískra almenningsbókasafna mjög 

að vænkast og þar með dró stórlega úr þeirri þörf að KFUM léti að sér 

kveða á þeim vettvangi. Bókasafnsherbergin fengu þá ný hlutverk í takt við 

breytta tíma en sum safnanna lifðu þó eitthvað fram á fyrrihluta 20. aldar.121 

Ekki er ólíklegt að þróunin hafi verið svipuð í ýmsum öðrum löndum þótt ekki 

hafi ég nákvæmar upplýsingar þar að lútandi.122 

 Í stuttu máli sagt leiðir þessi kafli í ljós að eitt af því fyrsta sem KFUM-

félög erlendis lögðu áherslu á að koma á fót í félagsheimilum sínum voru 

bókasöfn og lesstofur. KFUM í London reið á vaðið skömmu fyrir 1850 og 

önnur félög tóku starfsemina þar til fyrirmyndar á komandi árum. Víða var 

mikill metnaður lagður í þessa starfsemi og gegndi hún mikilvægu 

félagslegu og menningarlegu hlutverki um áratuga skeið. Í sumum tilvikum 

var starfsemi bókasafna KFUM erlendis í fararbroddi í viðkomandi 

byggðarlagi, meðal annars í nokkrum stórborgum Bandaríkjanna. Halla tók 

undan starfsemi bókasafna KFUM erlendis eftir því sem fjölbreytni 

félagsstarfsins jókst og ekki síst eftir að almenningsbókasöfnum tók að vaxa 

fiskur um hrygg í lok 19. aldar. 

                                                 
119 Hopkins 1951, 138, 195, 413–414. 
120 Hopkins 1951, 323, 338, 673. 
121 Hopkins 1951, 195–196, 457, 470. Páll Eggert Ólason 1922, 103–109, 140. 
122 Magnús Runólfsson 1936, 23–24. 
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6. Friðrik Friðriksson og kynni hans af starfi KFUM  í 

Kaupmannahöfn (1868–1897)  

Í þessum kafla er Friðrik Friðriksson, stofnandi KFUM í Reykjavík, kynntur til 

sögunnar. Rætt er um upphaf starfs KFUM í Danmörku og kynni Friðriks af 

félaginu í Kaupmannahöfn, einkum unglingadeild þess og bókasafni. 

 

6.a. Upphaf starfs KFUM í Kaupmannahöfn 

Fyrsta eiginlega KFUM-félagið í Danmörku var stofnað í Kaupmannahöfn 

árið 1878 sem skilgetið afkvæmi heimatrúboðsins þar.123 Í höfuðborg 

Danaveldis var frítími ungs fólks rýmri og samskiptin tíðari en á 

landsbyggðinni en félagsleg vandamál að sama skapi meira áberandi. Ýmsir 

leiðtogar KFUM gerðu sér glögga grein fyrir þessu. Að þeirra mati fólst 

köllun KFUM í borgarsamfélaginu í því að bjóða upp á kristna boðun 

samfara fjölbreyttu félagsstarfi við heimilislegar aðstæður. Og eins og á 

venjulegum heilbrigðum heimilium var nauðsynlegt að sýsla þar við fleira en 

Guðs orð og bænir. Þar hlaut einnig að vera eðlilegt að borða saman, 

ræðast við, bregða á leik, ferðast, sofa, menntast, lesa góðar bækur og 

glugga í blöð. Öllum þessum grundvallandi, líkamlegu og félagslegu þörfum 

var nauðsynlegt að sinna, samfara hinum andlegu. Þess vegna reisti KFUM 

félagsheimili og tók að bjóða upp á matsölu, bókasafn, lestrarstofu, 

skemmtiferðir, námskeið, fyrirlestra, gistiheimili og ótalmargt annað.124 

                                                 
123 Olesen 1966, 8–9, 54–59; 1997, 54–55. De Unges Blad 1890, 12–14; 1892, 164–166. 
Pétur Pétursson 1990, 161–162. 
124 Olesen 1966, 47–51; 1997, 54–59. De Unges Blad 1897, 76–77. Pétur Pétursson 1981, 
184–186. 
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 Árið 1885 stofnaði KFUM í Kaupmannahöfn sérstaka unglingadeild 

fyrir 14–17 ára pilta. Deildin fundaði að jafnaði þrisvar í viku og hafði 

fundaraðstöðu í kjallara Bethesda, aðalstöðva heimatrúboðsins í 

Kaupmannahöfn. Fjölmennastar voru samverustundirnar síðdegis á 

sunnudögum en þær voru eins konar opið hús með fjölbreyttri dagskrá í allt 

að þrjár klukkustundir. Algengt var að um og yfir 160 piltar tækju þátt í 

sunnudagsfundunum um það leyti sem Friðrik Friðriksson kynntist 

unglingadeildinni í ársbyrjun 1895.125  
 

          
        Bethesda í Kaupmannahöfn.           Friðrik Friðriksson 

 

6.b. Friðrik Friðriksson kynnist starfi KFUM í Kaup mannahöfn 

Friðrik Friðriksson, stofnandi KFUM í Reykjavík, fæddist að Hálsi í 

Svarfaðardal 25. maí 1868. Hann ólst upp allvíða norðan heiða og var 

bókhneigður sem barn. Ungur að árum drakk hann í sig hetjusögur Gamla 

testamentisins, Íslendingasögur og brot af því besta í bókmenntaarfi Grikkja 

og Rómverja. Af eigin rammleik, en vanefnum, braust hann sem unglingur til 

mennta, innritaðist í Latínuskólann í Reykjavík en hvarf um tíma frá námi 

vegna ástarsorgar og óreglu. Hann varð í kjölfarið fyrir trúarreynslu í 

Færeyjum og ákvað að snúa aftur heim til Íslands. Þar lauk hann námi sínu 

                                                 
125 Friðrik Friðriksson 1895, 140–141; 1928, 281–286. Pétur Pétursson 1981, 180. Rigs.: 
Arkiv 10.148 nr. 92. Samkvæmt ársskýrslum KFUM í Kaupmannahöfn var fundarsókn á 
sunnudagsfundum unglingadeildarinnar að meðaltali 158 piltar veturinn 1894–1895 en 175 
næsta starfsár á eftir, sbr. Kristelig Forening … 1895, 21 og 1896, 15. 
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við Latínuskólann áður en hann sigldi utan til Kaupmannahafnar í frekara 

nám, 25 ára að aldri.126 

 Eftir að Friðrik nam land í Danmörku haustið 1893 leið tæpt ár þar til 

hann komst í persónuleg kynni við starf KFUM í Kaupmannahöfn. Segja má 

að kynnin hafi byrjað í gegnum bragðlaukana því í byrjun sumars 1894 gaf 

skólafélagi hans honum „nokkur bílæti til miðdegismatar í matsölu 

K.F.U.M.“127 Eftir nokkrar fortölur þáði Friðrik miðana, skráði sig á gestalista 

í KFUM og snæddi af og til í matsölu félagsins um sumarið. Fyrir kurteisis 

sakir gekk Friðrik síðan formlega í félagið um haustið og tók að sækja stöku 

fundi og samkomur á vegum félagsins. Félagsstarfið náði þó fyrst tökum á 

honum eftir að hann kynntist unglingastarfi félagsins. Í ársbyrjun 1895 var 

honum boðið að koma á fund í unglingadeild félagsins í kjallara Bethesda. 

Þar sá hann með eigin augum hvernig KFUM leitaðist við að mæta þörfum 

unglinga stórborgarinnar til líkama, sálar og anda á heildstæðan og 

árangursríkan hátt. Bækur, blöð, töfl og önnur heilbrigð skemmtun í bland 

við sálma, bænir og biblíulestur. Þetta var blanda sem átti vel við 

Svarfdælinginn unga og fyrr en varði var hann orðinn einn af helstu 

leiðtogum unglingadeildar KFUM í Kaupmannahöfn.128 

 

6.c. Tvær lesstofur og bókhlaða í þágu KFUM í Kaupm annahöfn 

Sumarið 1895 ritaði Friðrik Friðriksson athyglisverða grein um starfsemi 

KFUM á erlendri grund. Hún bar yfirskriftina: „Kristileg ungmennafjelög“ og 

birtist í ágústblaði Kirkjublaðsins er séra Þórhallur Bjarnarson, 

forstöðumaður Prestaskólans í Reykjavík, gaf út. Í grein sinni rekur Friðrik 

upphaf starfs KFUM til George Williams og lýsir á greinargóðan hátt 

markmiði og eðli starfsins, ekki síst eins og það kom honum fyrir sjónir í 

Kaupmannahöfn. Um hið menntandi og menningarlega hlutverk félagsins 

ritar Friðrik meðal annars: 

                                                 
126 Friðrik Friðriksson 1928, 1–230. 
127 Friðrik Friðriksson 1928, 263. 
128 Friðrik Friðriksson 1928, 230–305. 
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Fjelagið sjer um að stofnað sje heimili þar sem allir fjelagar eiga 
aðgöngu að og þar sem þeir geta verið eins og heima [...] svo höfum 
vjer einnig tvær lestrarstofur, er önnur fyrir þá sem reykja og hin fyrir 
þá, er lausir vilja vera við tóbaksreyk. Á lestrarstofunum eru framlögð 
blöð bæði kristilegs og veraldlegs efnis, ýmiskonar töfl eru handa 
taflmönnum og ritföng handa þeim er þess þurfa. Þá höfum vjer kontór, 
bókhlöðu, 2 fundarsali, kennslu-herbergi o. s. frv. [...] stefna fjelagsins 
er sú að efla heilbrigðan kristindóm, og sá kristindómur fordæmir ekki 
saklausa gleði og glaðværð, heldur helgar hana og tekur hana í 
þjónustu sína [...] Vort orðtak er: Ekkert sannarlega mannlegt er 
óviðkomandi sönnum kristindómi.129 

 

Í kjölfar greinar Friðriks ritaði séra Þórhallur honum bréf og hvatti hann til að 

koma heim til Íslands og hefja starf í nafni KFUM á Íslandi. Friðrik bægði 

þessari beiðni frá sér í fyrstu en tók hana um síðir alvarlega og gaf sér 

góðan tíma til að setja sig sem best inn í starf félagsins í Danmörku. Hann 

stofnaði einnig íslenska KFUM-deild í Kaupmannahöfn haustið 1896 með 

þátttöku manna á borð við Guðmund Gamalíelsson bókbindara og Einar 

Jónsson myndhöggvara. Stuttu áður en Friðrik hélt aftur heim til Íslands tók 

hann í fóstur lítinn dreng er Hans hét. Ásamt honum sigldi Friðrik loks til 

Reykjavíkur í ágúst 1897.130 

 Þessi kafli leiðir í ljós að það KFUM-starf sem Friðrik Friðriksson 

kynntist í Kaupmannahöfn í lok 19. aldar lagði áherslu á gildi menningar og 

menntunar í félagsstarfinu. Bókasafn félagsins og lesstofur gegndu þar 

þýðingarmiklu hlutverki. Sjálfur var Friðrik bókhneigður og lagði mikið á sig 

til að afla sér menntunar. Hann gerðist leiðtogi í unglingadeild KFUM í 

Kaupmannahöfn og kynnti starfsemi félagsins fyrir Íslendingum í blaðagrein. 

                                                 
129 Friðrik Friðriksson 1895, 138–139. 
130 Friðrik Friðriksson 1928, 297–325. Maanedsblad for K.F.U.M. i Köbenhavn des. 1896, 
12. Ísafold 6/10 1896, 280. 
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7. Stofnun KFUM í Reykjavík og upphaf Bókasafns KFU M 

(1899–1900)  

Kaflinn greinir frá stofnun KFUM í Reykjavík og menntunarviðleitni Friðriks 

Friðrikssonar á fyrstu árum félagsins. Rakinn er aðdragandinn að stofnun 

Bókasafns KFUM árið 1899 og gerð grein fyrir fyrsta starfsvetri safnsins. 

 

7.a. Heimkoma Friðriks, stofnun KFUM og menntunarvi ðleitni félagsins 

Eftir að Friðrik Friðriksson kom heim frá Kaupmannahöfn í lok ágúst 1897 

hóf hann að leggja grunn að stofnun KFUM í Reykjavík. Hann innritaði sig í 

Prestaskólann, bauð nokkrum latínuskólapiltum að taka þátt í biblíulestrum 

með sér um veturinn, lagði barnaguðsþjónustum í bænum lið og vann fyrir 

sér með kennslu. Vorið 1898 stofnaði hann síðan eins konar tilraunafélag 

meðal fermingardrengja í Dómkirkjusöfnuðinum.131 Í þeirra þágu tók hann 

einnig að bjóða upp á kvöldskóla næsta haust með aðstoð góðra manna og 

Ólafíu Jóhannsdóttur, er síðar varð þekkt fyrir líknarstörf í Noregi. Sú 

kennsla var ókeypis en piltarnir greiddu tíu aura á mánuði fyrir hvert fag til 

að standa undir kostnaði við húsnæðið. Kennt var á kvöldin frá klukkan átta 

til tíu flesta daga vikunnar. Námsgreinar voru danska, enska, íslenska og 

reikningur en hverju kvöldi lauk með stuttri útleggingu á orði Guðs ásamt 

lokabæn. Þetta skólahald hélt áfram næsta vetur eftir að Friðrik hafði 

stofnað KFUM.132 

 

                                                 
131 Friðrik Friðriksson 1933, 1–39. Maanedsblad for K.F.U.M. i Köbenhavn 1899, 38. 
132 Friðrik Friðriksson 1933, 66, 102–103. De Unges Blad 1899, 15–16. Pétur Pétursson 
1981, 202. 
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   Piltar í Kvöldskóla KFUM um aldamótin 1900133 

 

Í upphafi árs 1899 stofnaði Friðrik Friðriksson KFUM, eða Kristilegt 

unglingafjelag eins og félagið var nefnt í fyrstu. Stofnfundurinn fór fram í 

Framfarafélagshúsinu við Vesturgötu mánudaginn 2. janúar. Eftir það voru 

fundir haldnir í borgarasal Hegningarhússins við Skólavörðustíg fram undir 

sumar. Vandað var til fundarefna og skipuðu bókmenntir og menning 

veglegan sess á dagskrám fundanna. Sem dæmi má nefna að í febrúar 

1899 las skáldið Einar Hjörleifsson upp úr verkum sínum á félagsfundi og 

Indriði Einarsson, leikritaskáld með meiru, fjallaði um Sturlungu á öðrum 

fundi í sama mánuði. Friðrik hóf einnig um vorið útgáfu á mánaðarblaði í 

nafni félagsins og pantaði jafnframt félagsblöð erlendra KFUM-félaga að 

utan. Þannig reyndi hann eftir megni að örva pilta Reykjavíkur til mennta og 

gefa þeim tækifæri til að kynnast auðlegð íslenskra bókmennta í nútíð og 

fortíð.134 Stúlkunum gleymdi Friðrik heldur ekki því í apríl 1899 stofnaði hann 

KFUK, eða Kristilegt stúlknafjelag eins og félagið var fyrst nefnt. Friðrik fékk 

meðal annars Ólafíu Jóhannsdóttur og Þorbjörgu Sveinsdóttur ljósmóður til 

að aðstoða sig við það starf í upphafi.135 

 

                                                 
133 Á myndinni eru m.a. tveir piltar sem síðar áttu lengi sæti í stjórnarnefnd Bókasafns 
KFUM í Reykjavík. Sigurjón Jónsson (í öftustu röð, 4. frá vinstri) var í nefndinni 1906–1913. 
Sigurbjörn Þorkelsson (fyrir miðju í fremstu röð) var í nefndinn a.m.k. 1906–1926. 
134 Friðrik Friðriksson 1933, 45–50. Skjöl KFUM án nr.: Dagskrá funda ... 
135 Friðrik Friðriksson 1933, 53. 
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7.b. Upphaf Bókasafns KFUM og fyrstu reglur safnsin s 

Eins og fram hefur komið gegndu bókasöfn og lesstofur víða þýðingarmiklu 

menningarhlutverki í starfi KFUM erlendis og voru kærkominn vettvangur til 

félagslegra tengsla og aukinna mennta fyrir þátttakendur í starfi félagsins. 

Friðrik kynntist þessum þætti í starfsemi KFUM í Kaupmannahöfn og virðist 

jafnvel áður en hann stofnaði Kristilegt unglingafélag í Reykjavík hafa verið 

farinn að velta því fyrir sér hvernig fyrirhugað félag gæti komið til móts við 

þarfir meðlima sinna í þessum efnum. Sigurbjörn Þorkelsson segist til 

dæmis „oft“ hafa rætt við Friðrik um „hvað nauðsynlegt væri, að félagið, ef 

það yrði stofnað, gæti komið sér upp safni.“136 Ekki er ástæða til að vefengja 

þessi ummæli Sigurbjörns. Í erindi sem flutt var á pálmasunnudag 1899, 

innan við þremur mánuðum eftir að Kristilegt unglingafélag var stofnað, 

greinir Friðrik Friðriksson sjálfur svo frá: 
 

Oss vantar enn mikið á að geta gjört fjelagsstarfsemina hjer nokkurn 
veginn samsvarandi kröfunum. Þannig kæmi sjer vel að hafa nokkuð 
af góðum íslenzkum bókum til útlána og lestrar t.d. Íslendingasögur 
o.fl. en vonandi kemur það með tímanum.137 

 

Sem gömlum bókaormi, er lagt hafði allt í sölurnar til að brjótast til mennta, 

stóð málefni mennta og bókmennta hjarta Friðriks nærri. Hann gerði sér 

ljósa grein fyrir því að ekki áttu allir félagspiltar kost á mikilli menntun, enda 

voru nokkur ár í að almenn skólaskylda væri fest í lög hér á landi. Víða var 

bókakostur rýr á heimilum og áhugasamir lestrarhestar höfðu oft ekki í 

önnur hús að venda en í Landsbókasafnið. En til að njóta ávaxta 

heimsbókmennta og íslensks menningararfs varð margur að dúsa á safninu 

við lestur því að útlán voru takmörkunum háð. Einkum átti ungviði bæjarins 

örðugt með að fá lánaðar bækur, nema þá helst þeir sem komu frá 

sæmilega stöndugum heimilum er gátu gengið í ábyrgð fyrir útláninu.138 

                                                 
136 Sigurbjörn Þorkelsson 1969, 44. 
137 Skjöl sr. Friðriks nr. 201:05, bls. 2b. 
138 Skjöl sr. Friðriks nr. 301:02, bls. 14. Sigurbjörn Þorkelsson 1969, 47. Guðjón Friðriksson 
1991, 136. Elding 17/2 1901, 29–30. Skólaskylda fyrir 10–14 ára börn var fest í lög árið 
1907. 
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 Þörfin fyrir almennt og aðgengilegt bókasafn var því svo sannarlega 

fyrir hendi um aldamótin 1900 og Friðrik Friðriksson hafði fullan hug á að 

Kristilegt unglingafélag gæti þar lagt eitthvað af mörkum.139 Tækifærið kom 

nálægt hvítasunnu í maímánuði 1899. Þá færði séra Friðrik Hallgrímsson 

honum allstóran bunka af kristilegum smáritum, aðallega sænskum, sem 

Hallgrímur Sveinsson biskup, faðir hans, ánafnaði félaginu. Það mun vera 

fyrsta utanaðkomandi gjöfin sem vottfest er að Kristilegu unglingafélagi 

áskotnaðist. Gjöfin varð kveikjan að Bókasafni KFUM sem átti eftir að hafa 

mikla þýðingu fyrir starf félagsins næstu áratugina. Alls voru þetta 78 rit og 

færði Friðrik Friðriksson þær samviskusamlega til bókar. Fór vel á því að 

fyrsta ritið í röðinni skyldi heita „Trumslagaren“ eða Trumbuslagarinn! Þar 

með var takturinn sleginn fyrir framhaldið. Bækurnar voru hafðar til sýnis á 

fundi um kvöldið og félagspiltar hvattir til að útvega fleiri bækur í safnið. 

Bættust allmörg rit við um sumarið en einna mestur menningarauki var að 

þeim bókum sem Sigurður Kristjánsson bóksali gaf. Hann færði safninu 

ýmsar Íslendingasögur og smásögusafn Péturs Péturssonar biskups að gjöf 

ásamt fleiru.140 
 

  
 Upphaf elstu bókaskrár Bókasafns KFUM. Gjafabækur biskups skráðar fyrst. 

 

Friðrik Friðriksson var í raun byrjaður að lána félagspiltum stöku bækur úr 

eigin fórum og félagsins nokkru áður en bókasafnið ýtti formlega úr vör.141 

                                                 
139 Sigurbjörn Þorkelsson 1969, 44. Skjöl sr. Friðriks nr. 201:05, bls. 2b. 
140 Skjöl KFUM án nr.: Bókaskrá ... 1899–1903. Skjöl KFUM nr. 301:02, bls. 14, 19. 
Kristilegt unglingafjelag 1899, júlí. Friðrik Friðriksson 1899, 6. Skjöl sr. Friðriks nr. 02:15 og 
nr. 223:05, bls. 6–7. Ritin sem Friðrik Hallgrímsson kom með voru a.m.k. 78 en gætu hafa 
verið eitthvað fleiri, sbr. bókaskrána. 
141 Kristilegt unglingafjelag okt. 1899, 4. Sigurbjörn Þorkelsson 1969, 44. Guðmundur Kr. 
Guðmundsson 1968, 68. 
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Við þau tímamót fannst Friðriki hins vegar við hæfi að safninu væru settar 

sérstakar útlánareglur. Þær lágu fyrir hinn 22. október um haustið, sama 

dag og fyrstu bækur safnsins voru lánaðar út með skipulegum hætti. Þaðan 

í frá voru öll útlán skráð á sérstaka útlánamiða og kostaði 5 aura á mánuði 

að fá bækur lánaðar. Reglur safnsins takmörkuðu hámarks lánstíma við 

tvær vikur og mátti aðeins hafa tvær bækur í láni í einu. Við vanskilum lágu 

sektir sem nota skyldi til þarfa safnsins líkt og mánaðargjöldin. Reglurnar 

kváðu líka á um að einungis félagsmenn hefðu aðgang að safninu og liðu 

níu ár þar til félagskonur í KFUK fengu að sitja að hinum bókmenntalegu 

kræsingum til jafns við herrana í KFUM.142 Sérstakri bókasafnsnefnd var 

ætlað að „hafa á hendi umsjón með bókunum“ og staðfesta heimildir að 

Stefán Guðnason hafi verið ötulasti bókavörður safnsins fyrstu mánuðina. 

Hann hefur því væntanlega átt sæti í fyrstu bókasafnsnefndinni ásamt 

Sveini Oddssyni og einum öðrum.143 
 

  
 Upphafið á reglum Bókasafns KFUM í Reykjavík frá 22. október 1899.144 

 

7.c. Útlánamiðar frá fyrsta starfsvetri safnsins 

Þegar Bókasafn KFUM hóf formlega starfsemi í lok október 1899 voru skráð 

rit safnsins að minnsta kosti 230 talsins en voru orðin 280 eða fleiri í lok 

                                                 
142 Skjöl KFUM nr. 302:01. Ísafold 13/12 1899, 306. Útlánamiðar ... 1899–1900, bókaskrá ... 
1899–1903 og útlánabók ... 1905–1913 (Skjöl KFUM án nr.). Hér sést að kona fékk fyrst 
lánaða bók úr safninu 22/10 1908. 
143 Skjöl KFUM nr. 302:01. Guðmundur Kr. Guðmundsson 1968, 68. Skjöl KFUM án nr.: 
Útlánamiðar ... 1899–1900. Útlánamiðarnir sýna m.a. hverjir kvittuðu fyrir skilum á bókum. 
Þar kemur nafn Stefáns lang oftast fyrir, því næst nafn Sveins. Ekki er ljóst hver þriðji 
einstaklingurinn í bókasafnsnefndinni hefur verið en það gæti t.d. hafa verið Gísli Guðnason 
eða Guðmundur Kr. Guðmundsson. 
144 Skjöl KFUM nr. 302:01. Stafrétta uppskrift á reglunum er að finna í viðauka 
ritgerðarinnar. 
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vetrar.145 Til samanburðar má nefna að í skýrslu Guðmundar 

Finnbogasonar, síðar landsbókavarðar, frá vetrinum 1903 til 1904 kemur 

fram að lestrarfélög landsins voru ríflega 110 talsins og bókakostur þeirra 

nálægt 23.000 rit. Það samsvarar því að hvert lestrarfélag á landinu hafi að 

meðaltali átt um 210 rit.146 
 

            
            Miði frá fyrsta útlánadegi 22. október 1899. 

 

Af varðveittum útlánamiðum Bókasafns KFUM má ráða að ekki færri en 

fimmtán bækur voru lánaðar út á opnunardegi safnsins og að vinsælustu 

ritin gengu manna á milli. Þar voru fremst í flokki ýmis íslensk smásögusöfn, 

fáein tímarit og nokkrar Íslendingasögur. Alls geta útlánamiðarnir um nálægt 

90 mismunandi rit sem lánuð voru út fyrsta veturinn en athygli vekur að 

ekkert af sænsku trúarritunum sem voru kveikjan að safninu virðast hafa 

farið í útlán. Samkvæmt útlánamiðunum fóru flest ritin um hendur 

                                                 
145 Skjöl KFUM án nr.: Bókaskrá ... 1899–1903; útlánamiðar ... 1899–1900. Ísafold 13/12 
1899, 306. Hæsta númer útlánaðrar bókar fyrsta daginn var nr. 227, hæsta númer í 
nóvember var 240, 260 í des., 266 í jan. og 279 í febr. Hæsta númer bókaskrárinnar frá 
fyrsta vetrinum er nr. 289. Þess má og geta að fáeinar bækur sem virðast hafa verið í útláni 
þennan fyrsta vetur er ekki að finna á bókaskránni. 
146 Friðrik G. Olgeirsson 2004, 23. Fjallkonan 11/1 1907, 5. Pistillinn í Fjallkonunni gefur 
gott yfirlit yfir skýrslu Guðmundar Finnbogasonar. Þar eru tilgreind 112 lestrarfélög og af 
þeim áttu 104 félög samtals 22.051 bindi. Það samsvarar 212 bindum að meðaltali. 
Langflestar bækur átti lestrarfélagið í Flatey, alls um 1.500 bindi en næststærsta félagið átti 
960 bindi. 
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Sigurbjörns Þorkelssonar, fjórtán talsins, en Sigurbjörn varð síðar einn 

ötulasti liðsmaður safnsins og átti sæti í umsjónarnefnd þess í yfir 20 ár.147  

 Fram í miðjan mars 1900 geyma varðveittir útlánamiðar upplýsingar 

um liðlega 180 útlán úr safninu til um það bil 55 einstaklinga, alls nærri 35 rit 

á mánuði að meðaltali. Fjölmargir miðar virðast reyndar hafa glatast og því 

má ætla að útlán hafi í raun verið mun fleiri. Sem dæmi má nefna að 

einungis hafa varðveist 20 útlánamiðar frá janúar 1900 en samkvæmt 

mánaðartíðindum félagsins voru í þeim mánuði lánuð út á bilinu 80–90 rit.148  

 Vorið 1899 flutti Friðrik Friðriksson að Grjótagötu 12 ásamt móður sinni 

og uppeldissyni.149 Á heimili þeirra hafði Bókasafn KFUM trúlega sitt fyrsta 

aðsetur en þegar próflestur Friðriks við Prestaskólann nálgaðist vorið 1900 

hættu öll útlán um sinn. Verður ekki annað séð en að skipuleg starfsemi 

safnsins hafi þá lagst í dvala fram til haustsins 1903. Þá hafði félagið 

eignast eigið húsnæði og Friðrik fengið aðstoðarmann við starfið.150 

 Framangreind umfjöllun staðfestir að eitt af því fyrsta sem séra Friðrik 

Friðriksson lagði áherslu á í starfi KFUM um aldamótin 1900 var að koma 

upp bókasafni í þágu félagspilta. Fyrir Friðriki vakti að gefa piltunum kost á 

að njóta góðra bókmennta og greiða þeim aðgang að menntun og 

menningu. Kvöldskóli félagsins gegndi svipuðu hlutverki. Aðstöðuleysi og 

fleira varð þess hins vegar valdandi að starfsemi Bókasafns KFUM lagðist í 

dvala í rúm þrjú ár eftir fyrsta starfsvetur safnsins. 

                                                 
147 Skjöl KFUM án nr.: Útlánamiðar ... 1899–1900. Sjá einnig Sigurbjörn Þorkelsson 1969, 
44–45 og skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953. Hér 
sést að Sigurbjörn var í bókasafnsnefndinni að minnsta kosti til ársins 1926. 
148 Mánaðartíðindi Kristilegs unglingafjelags 1900, 16. Varðveittir útlánamiðar staðfesta að 
ekki færri en 30 rit voru lánuð út 26/11 1899. Það gefur tilefni til að ætla að útlán á mánuði 
hafi frekað verið í kringum 100 en 35 (Skjöl KFUM án nr.: Útánamiðar ... 1899) 
149 Friðrik Friðriksson 1933, 58–59. 
150 Síðustu stöku útlánamiðar bókasafnsins eru dagsettir 18/3 1900 og er hæsta númer 
bókar sem skráð er í útlán nr. 279. Sú bók var lánuð út þann 25/2. Í elstu bókaskrá safnsins 
eru bækur nr. 276–281 ritaðar inn með sömu hendi en alls eru 289 rit færð inn fremst í 
skrána. Það eru því einungis átta síðustu ritin sem geta hafa bæst við safnið eftir 25/2. Þó 
er ekki víst að það eigi við nema um síðasta ritið sem er frá árinu 1901 (Skjöl KFUM án nr.). 
Að öðru leyti er hljótt um starfsemi safnsins næstu misserin og í ræðu sem sr. Friðrik hélt 
eitt sinn, líklega vorið 1910, segir hann m.a.: „En svo lenti allt í handaskolum, pjesarnir 
týndust, flest var óbundið, og húsnæðisleysi hamlaði og engin[n] hafði innri kærleika til 
þessa. Svo lagðist þetta í dá.“ (Skjöl sr. Friðriks 223:05, bls. 7). Sjá einnig Bjarma okt. 
1903, 2. 
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8. Starfsemi Bókasafns KFUM í Melsteðshúsi við Lækj artorg 

(1903–1906)  

Kaflinn fjallar um starfsemi Bókasafns KFUM á árunum 1903 til 1906. Gerð 

er grein fyrir húsnæðismálum KFUM um þetta leyti og þeim kjörum sem 

bókasafni félagsins voru búin. Rætt er um fyrstu lög safnsins, útlán og 

útlánareglur. Einnig um bókakost, fjáraflanir, brunatryggingar og fleira. 
 

8.a. Húsnæðisvandi KFUM og nýtt hús við Lækjartorg 

Veturinn 1899 til 1900 voru fundir KFUM í Reykjavík að jafnaði haldnir í 

leikfimishúsi Barnaskólans sökum fjölda drengja. Sumarið 1900 kom hins 

vegar upp alvarleg skarlatssótt í höfuðstaðnum sem varð þess valdandi að 

öll fundahöld í leikfimishúsinu voru bönnuð um haustið. Þar með var Friðrik 

Friðriksson kominn með starf KFUM á götuna sem kom hart niður á starfi 

félagsins um veturinn. Til að bregðast við vandanum hélt Friðrik til 

Danmerkur næsta sumar og dvaldi þar langt fram á haust til að afla fjár til 

húsnæðiskaupa.  

 

  
Melsteðshús við Lækjartorg árið 1902.  Sr. Friðrik í kvistherbergi Melsteðshúss. 

 
Þegar heim kom festi Friðrik kaup á Melsteðshúsi við Lækjartorg í lok árs 

1901 í þágu KFUM. Húsið var frábærlega staðsett en gamalt og ekki 
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hentugt til stórra fundahalda. Aðstaðan batnaði þó til muna eftir að áföstu 

pakkhúsi hafði verið breytt í vistlegan samkomusal vorið 1903. Jafnframt 

kom Friðrik upp sjómannastofu í húsinu með lesaðstöðu fyrir innlenda og 

erlenda sjómenn. Það styrkti líka grunnstoðir félagsins að í upphafi árs 1902 

var mynduð aðaldeild í félaginu og Friðrik réð sér til aðstoðar efnilegan pilt, 

Pétur Þ. J. Gunnarsson, síðar stórkaupmann. Sama ár kom Charles 

Fermaud, framkvæmdastjóri Heimssambands KFUM, í heimsókn og lagði 

félaginu margvíslegt lið. Þá voru félaginu meðal annars sett lög og stjórn 

valin. Til formennsku valdist Jón Helgason, síðar biskup, ritarastörf komu í 

hlut Haraldar Níelssonar guðfræðings en varaformennsku gegndi Knud 

Zimsen, síðar borgarstjóri.151 

 

8.b. Endurreisn Bókasafns KFUM haustið 1903 

Eitt af því sem lék í höndum Péturs Þ. J. Gunnarssonar var að koma bókum, 

blöðum og öðrum pappírum séra Friðriks Friðrikssonar í röð og reglu í hvert 

sinn sem óreiða og ringulreið voru um það bil að leggja undir sig erilsamt 

kvistherbergi hans í Melsteðshúsi.152 Þetta voru eiginleikar sem áttu brátt 

eftir að koma í góðar þarfir þegar áhugi vaknaði fyrir því innan KFUM að 

reisa úr rústum leifarnar af bókasafni félagsins. Þar lét Pétur verulega að sér 

kveða og átti trúlega frumkvæðið að endurreisn safnsins. Fyrst er þess að 

geta að frá árslokum 1900 hafði sérstakt vínbindindisfélag starfað innan 

KFUM sem nefnt var Bjarmi. Þar dafnaði í nokkur misseri öflugt 

grasrótarstarf og gáfu félagspiltar meðal annars út handskrifað mánaðarblað 

í nafni Bjarma í alls fjögur ár.  
 

                                                 
151 Friðrik Friðriksson 1933, 64–239; 1942, 19. Fríkirkjan 1902, 95–96. Verði ljós! 1902, 94–
95, 126–128. Fjallkonan 3/3 1903, 35. Aðrir í fyrstu stjórn KFUM í Reykjavík voru Dithlev 
Thomsen kaupmaður, Guðmundur Gamalíelsson bókbindari og Stefán Eiríksson 
myndskeri. 
152 Friðrik Friðriksson 1933, 198. Sigurbjörn Þorkelsson 1966, 396–398. 
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Bjarmi 1. árgangur 1901.     Vínbindindisfélag KFUM 2/12 1901. Pétur fremst fyrir miðju.153 

 

Í Bjarma ritaði Pétur skelegga grein um málefni bókasafnsins í október 

1903. Greinin bar yfirskriftina: „Eitt af stærstu spursmálum K.F.U.M.“ og var 

sögð „eptir Þórhalla“. Án efa var þar verið að vísa til fyrra millinafns Péturs 

því engan Þórhalla eða Þórhall er að finna í félagaskrám KFUM eða Bjarma 

frá þessum tíma. Öðru máli gegnir um „Pjetur Þórh. Júl. Gunnarsson“ sem 

var númer 74 á félagaskrá og kunnur fyrir djarfmannleg tilskrif á síðum 

Bjarma. Við gefum honum orðið: 

 
Innan K.F.U.M. eru einnig þeir menn sem ávalt leyta [sic] að meiri og 
meiri andlegum þrozka, eigi aðeins í hinu Kristilega sem þó er 
aðalmarkmið fjelagsins, heldur og einnig í hinni sönnu, veraldlegu 
mentun sem lífið svo að segja útheimtir. K.F.U.M. er einmitt fjelag, sem 
vill styðja hvern sinn meðlim eptir megni í öllu fögru og gjöra þá að 
þroskuðum og mentuðum mönnum. En til þess að fá vilja sínum til fulls 
framgengt í þessu vantar það öflugt bókasafn.154 

 

Í kjölfarið hvatti Pétur félagsbræður sína eindregið til að brýna viljann til 

framkvæmda. Taldi hann að bókasafn félagsins hlyti að vera búið að „sofa 

úr sér örðugleikana“, enda ætti það orðið aðgang að hentugu húsnæði sem 

áður var „stærsta vöntunin“. Greininni lauk Pétur síðan með framsækinni 

herhvöt: 

 

                                                 
153 Ofan við Pétur situr sr. Friðrik. Í efstu röð lengst t.v. er Sigurbjörn Þorkelsson en lengst 
t.h. í sömu röð Sigurjón Jónsson, allt menn sem létu sig málefni bókasafnsins miklu varða. 
154 Bjarmi okt. 1903, 2. Félagaskrá KFUM frá 1903, nafn nr. 74 (Skjöl KFUM án nr.). Pétur 
hét fullu nafni Pétur Þórhallur Júlíus Gunnarsson. 
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Segjum nú einu sinni skal og drífum upp innan vébanda K.F.U.M. 
öflugt og fjölbreytt bókasafn sem geti orðið fjelagsmönnum til greiðra 
afnota[,] svo fullkomið að þeir eigi þurfi að fara í önnur bókasöfn til að 
fá lánaðar almennar bækur með afarkjörum og erfiðleikum.155 

 

Hér voru hugsjónir háar og ekki setið við orðin tóm því strax í sama mánuði 

var hafist handa við að endurreisa Bókasafn KFUM „með nokkrum bókum 

sem fjelagið átti og bókagjöfum frá ýmsum góðum félagsbræðrum“.156 Elstu 

reikningar bókasafnsins sýna einnig að í lok mánaðarins voru keypt nokkur 

rit á uppboði í þágu safnsins og gömul „Fjehirðisbók“ staðfestir að Hans litli, 

uppeldissonur séra Friðriks Friðrikssonar, var annar tveggja sem færðu 

safninu 15 aura að gjöf í sama mánuði. Voru það fyrstu bókfærðu tekjur 

safnsins og komu sannarlega í góðar þarfir ásamt öðrum stærri gjöfum. Á 

komandi mánuðum þurfti bókasafnið til dæmis að standa straum af kostnaði 

við bókaskáp, borð, bókband, pappír, umslög, stimpil og fleira fyrir rúmar 40 

krónur samtals.157 Þess má geta að um bókband á bókum Bókasafns KFUM 

sá oft á tíðum Guðmundur Gamalíelsson bókbindari er sæti átti í fyrstu 

stjórn KFUM og var virkur félagi í Alþýðulestrarfélagi Reykjavíkur.158 
 

     
      Stimplað merki Bókasafns KFUM 

                                                 
155 Bjarmi okt. 1903, 3. 
156 Bjarmi 1904, 6. 
157 Skjöl KFUM nr. 302:04. Skjöl KFUM án nr.: Kassabók ... bls. 1–4. Kassabókin er á bls. 3 
nefnd „Fjehirðisbók“. Engin útgjöld voru bókfærð á safnið árið 1903 en árið 1904 voru þau 
samtals 40,75 kr. Uppboðsbækurnar voru keyptar 21/10 1903 en ekki greiddar fyrr en 18/1 
1904. 
158 Skjöl KFUM nr. 302:03 og 302:06: Skýrsla Bókasafns KFUM 1905. Skjöl KFUM án nr.: 
Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, bls. 5–6. 
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8.c. Útlán veturinn 1903 til 1904 og „úrval“ í þágu  safnsins 

Þegar fyrsti vísirinn að Bókasafni KFUM lagðist í dvala vorið 1900 voru alls 

nálægt 290 bækur á skrá safnsins. Sumar þeirra voru þá í óskilum og næstu 

misserin rýrnaði bókakosturinn enn frekar. Það voru því einungis um eða yfir 

150 bækur sem bókasafnið hafði úr að spila þegar því var aftur hleypt af 

stokkunum síðla hausts 1903. Þar af var nálægt þriðjungur erlend rit.159 Það 

kom því til af illri nauðsyn að nú voru sett ákvæði um að hver einstaklingur 

mætti aðeins hafa eina bók að láni í einu og aðeins viku í senn. Ella lá við 

10 aura sekt. Bókakosturinn var takmarkaður og menn áttu mikið verk fyrir 

höndum ef safnið átti að rísa undir væntingum sem „öflugt og fjölbreytt 

bókasafn“. En mjór er mikils vísir og á fyrstu tveimur mánuðum hins 

endurreista safns voru alls lánuð út 82 rit. Ári síðar hafði bókakosturinn 

næstum tvöfaldast og útlán voru nálægt 450 út árið 1904. Þá voru 

félagspiltar í yngri deildinni farnir að nota safnið mest allra, enda getur 

Sigurbjörn Þorkelsson þess að safnið hafi með tímanum virkað mjög 

hvetjandi á fundasókn í félaginu.160 

 Til að hafa umsjón með bókasafni félagsins skipaði séra Friðrik 

Friðriksson þriggja manna úrval.161 Fyrsta hlutverk þess var að skrá og 

merkja innlendar og erlendar bækur safnsins svo að útlán gætu hafist. 

Sunnudaginn 1. nóvember var bókaskráin tilbúin og sama dag var byrjað að 

                                                 
159 Skjöl KFUM án nr.: Bókaskrá ... 1903–1904; útlánamiðar ... 1903–1904. Þar eð bókum 
var bætt jafnt og þétt við bókaskrána eftir því sem þær áskotnuðust safninu er erfitt að 
segja nákvæmlega til um bókakostinn þann 1/11 1903. Útlánamiðarnir gefa þó vísbendingu 
um bókakostinn hverju sinni og með samanburði við bókaskrá má stundum geta í eyðurnar 
með því að skoða rithandaráferð. Nokkur númer eru auð framarlega í skránni en þann 5/11 
var lánuð íslensk bók nr. 94 (skiladagur 12/11). Hæsta númer ársins á íslenskri bók var nr. 
117 (skiladagur 13/12). Hæsta númer ársins á erlendri bók var nr. 48 (skiladagur 27/12). 
Alls eru í bókaskránni íslenskar bækur númeraðar upp í 200 en erlendar upp í 93. Til 
samanburðar má nefna að skv. útlánamiðunum var íslensk bók nr. 197 fyrst lánuð með 
skiladegi 23/12 1904 og erlend bók nr. 93 fyrst lánuð með skiladegi 2/12 1904. 
160 Bjarmi okt. 1903, 3. Skjöl KFUM án nr.: Útlánamiðar ... 1903–1904. Sigurbjörn 
Þorkelsson 1969, 50. Skjöl KFUM nr. 302:06: Skýrsla ... 1905. Hér er talað um að 450 rit 
hafi verið lánuð árið 1904 en skv. varðveittum útlánamiðum voru útlánin 445 (skiladagar 8/1 
1904 – 1/1 1905). Skv. bókaskrá voru um 290 rit til útláns í árslok 1904 (sbr. síðustu 
neðanmálsgrein). 
161 Skjöl KFUM nr. 303:05, bls. 7. Hér segir orðrétt að úrvalið starfi „undir umsjá fjelagsins“ 
en í lögum safnsins frá 1905 er skýrt kveðið á um að séra Friðrik, sem umsjónarmaður 
safnsins, skipi menn í bókasafnsnefnd (Skjöl KFUM nr. 302:05 og 302:06). Ólíklegt er að 
annar háttur hafi verið viðhafður árið 1903. 
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lána bækur úr safninu. Útlán fóru þó bæði hægt og óreglulega af stað en í 

byrjun desember var markvisst farið að tengja opnunartíma bókasafnsins 

við fundardaga félagsins í báðum deildum.162  

 Af varðveittum útlánamiðum sést að fyrstu fjórar bækurnar fóru um 

hendur þeirra Guðmundar Kr. Guðmundssonar, Péturs Þ. J. Gunnarssonar 

og Sigurjóns Jónssonar. Ekki fengu aðrir léðar bækur samtímis þeim og er 

næsta víst að Pétur og Sigurjón, og trúlega Guðmundur einnig, hafi skipað 

úrvalssveitina sem séra Friðrik útvaldi til forystu í upphafi.163 Bókaormur 

ársins 1903 var hins vegar 16 ára námssveinn sem var nýkominn í kynni við 

félagið. Hann hét Ragnar M. Einarsson og átti um þetta leyti heima hjá séra 

Friðriki í Melsteðshúsi. Fékk Ragnar alls þrettán bækur lánaðar út árið.164 

 Eftir að útlán bóka hófust á ný höfðu skuldlausir félagar í aðaldeild 

KFUM ókeypis aðgang að safninu en piltar yngri deildarinnar þurftu að 

greiða 50 aura í árgjald ef þeir vildu fá bækur lánaðar. Þessar tekjur dugðu 

þó skammt til að vega upp á móti tilfallandi kostnaði við safnið, enda 

byggðist vöxtur þess og viðgangur á gjafafé og bókagjöfum velunnara. 

Sumir sýndu líka velvildarhug í verki á annan hátt. Má þar nefna 

heimatrúboðann Sigurbjörn Á. Gíslason sem í upphafi árs 1904 hélt fjóra 

                                                 
162 Skjöl KFUM án nr.: Bókaskrá ... 1903–1904; útlánamiðar ... 1903. Sigurbjörn Þorkelsson 
1969, 44–45. Af útlánamiðum má sjá að flest útlán í lok nóv. og des. voru á föstudögum og 
sunnudögum, en það voru fundardagar yngri og eldri deildar KFUM. Hið sama kemur í ljós 
þegar árið 1904 er skoðað. 
163 Skjöl KFUM án nr.: Útlánamiðar ... 1903. Sigurbjörn Þorkelsson 1969, 44–45. Sigurbjörn 
nefnir hér að hann hafi e.t.v. verið í fyrstu bókasafnsnefndinni en tilgreinir síðan 5 aðra sem 
fyrir voru í nefndinni, m.a. þá Pétur og Sigurjón! Af ársskýrslu sr. Friðriks fyrir árið 1903 
(Skjöl KFUM nr. 303:05) sést að aðeins þrír voru í úrvalinu (nefndinni) það árið og var 
Sigurbjörn ekki skipaður í bókasafnsnefndina fyrr en í febrúar 1906, sbr. Fundargerðabók 
bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, 1 og skýrslu safnsins frá 1905 (Skjöl KFUM nr. 
302:06). Hvað Guðmund varðar þá fékk hann tvær af fyrstu fjórum bókunum lánaðar (1 og 
4). Það er því ekki ósennilegt að hann hafi átt sæti í úrvalinu haustið 1903, sbr. einnig 
Guðmund Kr. Guðmundsson 1968, 68. Í desember 1904 áttu hins vegar sæti í 
bókasafnsúrvalinu þeir Pétur, Sigurjón og Þorsteinn Finnbogason, sbr. Ísafold 21/12 1904, 
318. Úrvalið var síðan stækkað í 5 manna bókasafnsnefnd haustið 1905, sbr. lög safnsins 
frá 29/9 og frumvarp til sömu laga frá 14/8 (Skjöl KFUM nr. 302:06). Frumvarpið talar um 
þriggja manna nefnd en endanleg lög gerðu ráð fyrir 5 manns í nefnd. Í febrúar 1906 var 
nefndin síðan stækkuð í 6 manns. 
164 Skjöl KFUM án nr.: Kassabók ...; útlánamiðar ... 1903; félagaskrá KFUM ... 1903. Næstir 
Ragnari í útlánum fyrsta árið voru Þorsteinn Finnbogason sem fékk 7 bækur og Pétur Þ. J. 
Gunnarsson sem fékk 5 bækur. Ragnar fæddist 10/11 1887 og var tekinn inn í aðaldeild 
KFUM 29/11 1903. 
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fyrirlestra um heiðingjatrúboð í Melsteðshúsi til ágóða fyrir safnið. Var 

aðgangseyrir seldur á 25 aura fyrir utanfélagsfólk en 15 aura fyrir meðlimi 

KFUM. Þessi fjáröflun skilaði 20 krónum í sjóð safnsins.165 

 

8.d. Vaxandi bókakostur og viðeigandi bónorð! 

Þegar bókaskrá safnsins frá árunum 1903 til 1904 er flett sést að þar kennir 

ýmissa grasa. Fremst í númeraröð eru fjölmargar Íslendingasögur. Síðan 

taka við ljóð, sögusöfn, skáldsögur, tímarit, trúarrit og nokkur leikrit. Einnig 

sérhæfð rit um ýmsan fróðleik á borð við vínanda, tóbak, heimilislíf, 

búreikninga, garðyrkju, matvæli, holdsveiki og fleira.166 En sé litið til fyrstu 

tveggja mánaðanna naut splunkuný dramatísk ástarsaga mestra vinsælda. 

Hún hét Týnda stúlkan og fjallaði á blæbrigðaríkan hátt um arfsmál og ástir, 

barónstign, samsæri og örlagarík leyndarmál, – meinlítill reyfari sem sló á 

viðkvæmari strengi en flestar aðrar bækur safnsins. Alls fengu fimm 

félagsbræður bók þessa að láni í árslok 1903 en í upphafi næsta árs gekk 

hún nánast á færibandi manna á milli. – Og hver veit nema hjartnæm 

lokaorð bókarinnar hafi hjálpað einhverjum gjafvaxta piltinum í KFUM að 

bera upp bónorð sitt á viðeigandi hátt: 

 
„Geturðu fyrirgefið mér, elskan mín, mér heimskingjanum, sem ekki 
þorði að játa þér ást mína?“ 
 Anna laut niður að honum. Án þess að segja nokkurt orð, hneig hún 
í arma hans.167 

 

Vorið 1904 fjölgaði bókum áfram jafnt og þétt í Bókasafni KFUM og naut 

safnið talsverðra vinsælda. Síðan lögðust útlán af í júní og byrjuðu ekki aftur 

fyrr en í endaðan nóvember. Þau óvæntu tíðindi urðu um sumarið að stjórn 

KFUM tók ákvörðun um að selja Melsteðshús, þvert gegn vilja séra Friðriks. 

                                                 
165 Skjöl KFUM nr. 302:04, 302:05 og 302:06. Skjöl KFUM án nr.: Kassabók ... bls. 1–4; 
útlánamiðar ... 1903. Bjarmi 1904, 6–7. Ísafold 16/1 1904, 12. Fyrstu tvö bókasafnsárgjöldin 
sem piltar úr yngri deild KFUM keyptu voru greidd sunnudaginn 13/12 1903, sbr. Kassabók 
... bls. 1. 
166 Skjöl KFUM án nr.: Bókaskrá ... 1903–1904. 
167 Strechfuss, Adolph 1903, 211. Skjöl KFUM án nr.: Útlánamiðar ... 1903–1904. 
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KFUM fékk að vísu afnot af húsinu áfram í tvö ár en leiða má líkum að því 

að sala hússins hafi engu að síður ráðið miklu um hversu sumarfrí safnsins 

dróst á langinn.168 Séra Friðrik tók söluna nærri sér og ýmsir félagsmenn 

voru afar vonsviknir. Kannski hafa sömu ástæður átt nokkra sök á því að 

Vínbindindisfélagið Bjarmi lagði upp laupana í árslok eftir fjögurra ára 

blómlega starfsemi.169 Það var þó örlítil bót í máli að nokkrir aurar úr 

dánarbúi Bjarma runnu til Bókasafns KFUM og þegar leið á veturinn tók 

brúnin á Friðriki loks að lyftast á ný. Þá naut bókasafnið einnig góðs af því 

að sumir þeirra sem verið höfðu máttarstólpar í Bjarma tóku safnið upp á 

arma sína og blésu til nýrrar sóknar á þeim vettvangi.170 Auglýst var eftir 

jólagjöfum til safnsins í lok desember og í byrjun nýs árs var bóksölum og 

útgefendum í Reykjavík og nágrenni sent bréf með ósk um stuðning við 

safnið. Síðan skiptu menn á milli sín að fara í „sníkjuferðir til þeirra allra.“171 

 Einn þeirra bókaútgefenda sem sóttur var heim var Skúli Thoroddsen 

alþingismaður og ritstjóri sem bjó á Bessastöðum. Tók hann vel á móti 

erindrekum bókasafnsins, veitti þeim „beztu góðgerðir“ og bauðst til að 

senda þeim forlagsbækur sínar til Reykjavíkur. Ekki voru mótttökurnar síðri 

hjá þeim Sigurði Kristjánssyni bóksala og Birni Jónssyni ritstjóra sem gáfu 

eintak af öllum forlagsbókum sínum, alls 93 rit. Auk þess gaf Sigurður loforð 

um að safnið mætti fá eintak af öllum bókum sem hann kynni að gefa út í 

                                                 
168 Skjöl KFUM án nr.: Útlánamiðar ... 1904. Síðasti skiladagur á bók um sumarið var 12/6, 
þ.e. 4 dögum áður en húsið var selt, en fyrsti skiladagur á bók um haustið var 27/11. Til 
samanburðar má nefna að haustið 1905 var fyrsti skiladagur á bók eftir sumarfrí 6/10. 
169 Skjöl KFUM án nr.: Féhirðisbók Bjarma og „Viðveruskrá ...“. Nærri lætur að alls hafi 55 
piltar tekið þátt í starfi Bjarma á árunum 1900–1904. Þann tíma sóttu að meðaltali tæplega 
14 piltar hvern fund en á blómaskeiði þess var fundasókn um 20 piltar að jafnaði. 
170 Bjarmi 1904, 45–46. Skjöl KFUM án nr.: Kassabók ... bls. 6. Bréf Friðriks Friðrikssonar til 
Kristins Daníelssonar 2/2 1905 (Lbs. 3535 4to). Í árslok 1904 voru í úrvali bókasafnsins þeir 
Pétur Þ. J. Gunnarsson, Sigurjón Jónsson og Þorsteinn Finnbogason sem allir höfðu tekið 
virkan þátt í starfsemi Bjarma, sbr. Ísafold 21/12 1904, 318; fundargerðabók Bjarma 1903–
1904 (Skjöl KFUM án nr.) og skýrslu Bókasafns KFUM 1905 (Skjöl KFUM nr. 302:06). Hér 
kemur m.a. fram að eignir Bjarma sem runnu til bókasafnsins voru 19,20 kr. í peningum og 
9 kr. í formi lagers á blöðum félagsins. Skrifvél félagsins skyldi hins vegar ganga til KFUM 
eða væntanlegs menningarfélags á þess vegum. Að öðru leyti kvað erfðaskrá Bjarma á um 
að skjöl Bjarma skyldu verða upphaf að skjalasafni í KFUM. 
171 Sigurbjörn Þorkelsson 1969, 45. Ísafold 21/12 1904, 318. Bréf bókasafnsnefndar til 
Björns Jónssonar ritstjóra 2/2 1905 (Lbs. 2880 4to). Uppkast að nær samhljóða bréfi er að 
finna í skjölum KFUM (nr. 302:05). Sjá þar einnig lög bókasafnsins frá 29/9 1905. 
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framtíðinni. Réð kannski nokkru um gjafmildi Sigurðar að vel liðinn 

afgreiðslumaður í verslun hans, Þorvaldur Guðmundsson, var nýgenginn til 

liðs við KFUM. Þorvaldur sýndi bókasafni félagsins strax mikinn áhuga og 

var orðinn formaður þess þegar á leið árið. Þá má geta þess að 

aðventistatrúboðinn David Östlund og ritstýran Torfhildur Þ. Holm gáfu 

safninu liðlega 40 rit samtals og Þjóðvinafélagið annað eins.172  
 

  
 Gjafaskrá Bókasafns KFUM frá 1905. Sigurður Kristjánsson bóksali efstur á blaði. 

 

Þegar upp var staðið áskotnuðust Bókasafni KFUM alls 253 bækur frá 

tuttugu einstaklingum árið 1905. Í vandaðri ársskýrslu safnsins voru þessar 

bókagjafir metnar á tæpar 270 krónur. Til samanburðar má nefna að gefin 

bókbandsvinna var sama ár metin á 24 krónur, arfur Bjarma á rúmar 28 

krónur en árstillög meðlima og sektir skiluðu innan við 25 krónum í kassann. 

Samkvæmt sömu skýrslu var bókakostur safnsins í árslok samtals 449 

                                                 
172 Sigurbjörn Þorkelsson 1969, 46–47. Skjöl KFUM án nr.: Gjafaskrá ... 1905–1911; bréf 
Skúla ... 1906; fundargerðabók verslunardeildar KFUM 1910–1914, 6. Skjöl KFUM nr. 
302:06: Bréf Péturs ... 1905; skýrsla ... 1905. Mánaðarblað K.F.U.M. í Reykjavík jan. 1926, 
3–4. Friðrik Friðriksson 1933, 244. Óvíst er hvort Skúli var heimsóttur fyrr en í ársbyrjun 
1906, a.m.k. eru engar bækur á gjafaskrá bókasafnsins frá honum fyrr en 2/2 1906. Á hinn 
bóginn voru árið 1905 bókfærðar 54 bækur að gjöf frá Sigurði og 39 frá Birni. Östlund gaf 
22 rit, Torfhildur 20 og Þjóðvinafélagið, fyrir milligöngu Tryggva Gunnarssonar, alls 40 rit. 
Margir aðrir sýndu safninu gjafmildi, þar á meðal Þorvaldur sem gaf 18 rit sama ár. 
Þorvaldur var fæddur 17/4 1968 og gekk í KFUM 30/1 1905, sbr. félagaskrá KFUM ... 1906, 
nafn nr. 125 (Skjöl KFUM án nr.), en ekki árið 1903 eins og séra Friðrik nefnir í ævisögu 
sinni. Ekki er vitað með vissu hvenær á árinu 1905 Þorvaldur var skipaður formaður 
bókasafnsins. Hann tók þátt í vinnu við lagasmíð safnsins sumarið 1905 og er líklegast að 
hann hafi verið skipaður formaður um líkt leyti og ný lög tóku gildi um haustið. 
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innbundnar bækur auk allmargra óinnbundinna og gallaðra rita. Voru útlán 

ársins alls 761 bindi sem var næstum 70% aukning frá árinu á undan.173 Ári 

síðar voru innbundnar bækur safnsins orðnar 550 sem var innan við 

þriðjungi færri bækur en Alþýðulestrarfélag Reykjavíkur átti um líkt leyti.174 

 

8.e. „Lög fyrir Bókasafn K.F.U.M. í Reykjavík“ árið  1905 – með ákvæði 

um ritskoðun 

Árið 1905 auðgaði ekki aðeins Bókasafn KFUM að mörgum eigulegum 

bókum heldur komst þá öll starfsemi safnsins í fastari skorður. Ber þar fyrst 

að nefna að um sumarið var hafist handa við að semja lög fyrir safnið. Að 

því verki komu meðal annars þeir Pétur Þ. J. Gunnarsson, Þorvaldur 

Guðmundsson og Páll Steingrímsson sem var bókbindari að mennt og 

nýgenginn í félagið.175 Frumdrög laganna lágu fyrir um miðjan ágúst en 

endanleg lög tóku gildi hinn 1. október. Þar var rætt um útlánareglur 

safnsins og kveðið á um verksvið fimm manna bókasafnsnefndar sem séra 

Friðrik skyldi skipa til eins árs í senn. Um markmið safnsins sagði svo í 2. 

grein: 

 
Tilgangur þess er, að veita félagsmönnum aðgang að sem flestum 
fræðandi, menntandi og skemtandi bókum, sem eigi koma í bága við 
anda og tilgang félagsins, aðallega íslenzkum og þeim er varða þjóð 
vora.176 

 

Samkvæmt þessu var meginmarkmið Bókasafns KFUM fólgið í því að stuðla 

að fræðslu, menntun og skemmtun félagsmeðlima og þá gjarnan á 

                                                 
173 Skjöl KFUM nr. 302:06: Skýrsla ... 1905. Skjöl KFUM án nr.: Gjafaskrá ... 1905–1911. 
Samkvæmt skýrslu safnsins frá 1905 átti það í árslok 353 íslensk bindi sem metin voru á 
632,87 kr., 96 erlend bindi sem metin voru á 88,30 kr. og óbundnar og gallaðar bækur sem 
metnar voru á 80,10 kr. 
174 Skjöl KFUM nr. 302:02: „Ágrip af skýrslu ...“. Þorleifur H. Bjarnason 1923, 1. Í apríl 1903 
átti Alþýðulestrarfélag Reykjavíkur 796 rit og fjölgaði þeim hægt upp frá því. 550 rit 
samsvara 69,1% af þeim fjölda. 
175 Skjöl KFUM nr. 302:06: Bréf Péturs ... 1905; frumvarp til laga... Skjöl KFUM án nr.: 
Félagaskrá KFUM 1906, nafn nr. 132. Páll var fæddur 1/10 1878 og gekk í KFUM 18/6 
1905. 
176 Skjöl KFUM nr. 302:06: „Lög fyrir ...“. 
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þjóðlegum nótum. Markmiðið var því ekki trúarlegt, eins og síðar varð, 

heldur fyrst og fremst menningarlegt. Sá varnagli var reyndar sleginn að hið 

menningarlega mætti ekki stríða gegn anda og tilgangi félagsins. Um það 

atriði fjallaði næsta grein nánar:  

 
Bækur, sem safninu hlotnast og að ályti bókasafnsnefndar eru 
siðspillandi, eður óhæfar á slíku safni, skulu tafarlaust eyðileggjast.177 

 

   
 Fyrstu 4 greinarnar í hinum nýju lögum Bókasafns KFUM er gildi tóku 1/10 1905. 

 

Eins og sjá má gerðu lögin beinlínis ráð fyrir nokkurs konar ritskoðun á 

bókakosti safnsins. Ekki fer samt sögum af neinum bókabrennum í kjölfarið 

þó að á næstu árum megi finna nokkrar eldfimar bækur þekktra spíritista og 

biblíurýnenda í skrám safnsins sem að efni til voru lítt í samræmi við stefnu 

KFUM. Allmargar bækur voru hins vegar seldar úr safninu af ýmsum 

ástæðum og síðar á öldinni finnast dæmi þess að óæskilegar bækur væru 

fjarlægðar úr safninu.178 Eins má nefna að vorið 1906 ákvað þáverandi 

                                                 
177 Skjöl KFUM nr. 302:06: „Lög fyrir ...“. Skýrt trúarlegt markmið var fyrst sett inn í 
markmiðsgrein laganna árið 1935, sbr. Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–
1953, 188, 227–228 (Skjöl KFUM án nr.). 
178 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, 2, 5, 9, 15, 
17, 60, 212, 219–220, 224, 226; bókaverðskrá ... 1905–1909: bækur nr. 350, 381, 408, 
556. Hér er m.a. getið um ritið Andatrú eftir Björn Jónsson og Samband við framliðna eftir 
Einar Hjörleifsson (nr. 350). Þessi rit hurfu úr safninu af einhverjum ástæðum. Aðrar bækur 
um svipuð málefni má einnig finna á bókaskrá frá 1919. Sjá einnig gjafaskrá frá 1905–1911 
(Skjöl KFUM án nr.). Með nákvæmum samanburði á gjafaskrám, bókaskrám og 
útlánabókum bókasafnsins væri hægt að rannsaka nánar hvort allar bækur sem gefnar 
voru komust í umferð og hve mikið hver einstök bók var lesin. Af biblíurýniritum á gjafaskrá 
frá 1905 og bókaskrá frá 1919 má t.d. nefna rit Jóns Helgasonar: Sögulegur uppruni hins 
nýja testamentis. Af ritum sem aldrei fóru í útlán en voru seld á uppboði skömmu eftir að 
þau voru gefin má t.d. nefna aðventistaritin Verði ljós og hvíldardagurinn og Hvíldardagur 
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bókasafnsnefnd, með Pétur Þ. J. Gunnarsson í öndvegi, að kaupa nokkrar 

nýútkomnar bækur. Í þeim bókapakka var meðal annars reyfarinn Kapitola 

sem séra Friðrik Friðriksson fullyrti síðar að væri að vísu ekki siðspillandi 

bók en vissulega smekkspillandi, enda gæfi hún mönnum ekkert „nema 

þann æsing sem menn geta komizt í við lestur slíkra bóka“ og gerði það „eitt 

gagn“ í safninu að vera „dómari yfir smekk manna“.179 Hér ber að hafa í 

huga að á þessum árum var séra Friðrik langt frá því einn þeirrar skoðunar 

að gjalda bæri varhug við reyfaralestri. Slík viðhorf voru algeng í samtíð 

hans meðal menntafólks og leiðtoga í barnastarfi. Talið var að slíkar 

bókmenntir myndu „spilla jafnt bókmenntasmekk sem siðferði þjóðarinnar og 

fyrirbyggja að fólk læsi það sem gæti komið því að gagni.“ Sá 

ásteytingarsteinn sem rímur og riddarasögur voru fyrr á tímum var í upphafi 

20. aldar orðið hlutskipti reyfaranna.180  
 

     
    Kapitola, eintak Bókasafns KFUM. 
                                                                                                                                        
drottins, sbr. gjafaskrá bókasafnsins frá 1905 (Skjöl KFUM án nr.) og ársskýrslu safnsins 
frá 1906 (Skjöl KFUM nr. 302:07). 
179 Mánaðarblað K.F.U.M. 1910, 3–4. Skjöl KFUM án nr.: Bókaverðskrá ... 1905–1909: bók 
nr. 424; Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, 7. Árið 1934 var ákveðið að 
taka Kapitolu úr umferð ásamt fleiri bókum sem þóttu óæskilegar, sbr. Fundargerðabók 
bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, 219–220, 226 og bókaskrá frá 1931: bók nr. 731 
(Skjöl KFUM án nr.). 
180 Loftur Guðmundsson 2003b, 212. Sjá einnig: Inga Lára Lárusdóttir 1912, 187. Laufey 
Vilhjálmsdóttir 1920, 3–4. 
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8.f. Útlánabók, tombólugóss og fleira 

Allt árið 1905, að sumrinu undanskyldu, voru útlán Bókasafns KFUM í 

föstum skorðum og tengd fundatímum félagsins í viku hverri. Margvíslegar 

nýjungar og framfarir litu líka dagsins ljós á því ári sem höfðu mikla þýðingu 

fyrir framtíð safnsins. Starf útlánavarða safnsins var skipulagt á markvissan 

hátt og í stað þess að fylla út útlánamiða var í lok árs byrjað að skrásetja öll 

útlán safnsins í stóra og þykka útlánabók. Sú bók, og þær sem á eftir koma, 

geyma mikla og merka sögu margra áratuga sem ekki verða gerð teljandi 

skil hér, þótt vert væri.181 Sníkjuferðir ársins gáfu líka tóninn um það sem 

koma skyldi og staðfestu að margir báru hlýjan hug til safnsins. Sérstök 

gjafaskrá var bókfærð, lög voru samin, bókasafnsnefndin stækkuð og 

vönduð skýrsla samin um afkomu safnsins á árinu.182  
 

    
 Skýrsla Bókasafns KFUM árið 1905 og vaktaplan útlánavarða frá mars 1906. 

 

Eins ber að nefna viðamikla tombólu sem haldin var laugardaginn 14. 

október um haustið. Samkvæmt tombóluskrá voru tæp 900 verðlaun í boði 

og svo sem vænta mátti voru ýmiss konar bækur og rit þar fyrirferðamest. 

                                                 
181 Skjöl KFUM án nr.: Spjöld ... vorið 1906. Fyrsta útlánabók safnsins nær yfir tímabilið 
26/11 1905 – 28/12 1913 (Skjöl KFUM án nr.). Síðan taka við aðrar bækur fram á öldina. 
182 Skjöl KFUM án nr.: Gjafaskrá ... 1905–1911. Lög og skýrsla Bókasafns KFUM frá 1905 
(Skjöl KFUM nr. 302:05 og 302:06). 
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En verðlaunaflóran var afar fjölbreytt, allt frá munnhörpu til marghleypu. 

Sápustykki voru þarna í tugatali og myndir og myndarammar af öllum 

stærðum og gerðum. Slatti var líka af bréfspjöldum og kortum, slaufum, 

flibbum, blómavösum, sígarettubúntum og reykjarpípum. Það var jafnvel 

hægt að næla sér í dúkkuhöfuð, pennaskaft, kanínu eða japanska sólverju. 

Og ágóðinn kom í góðar þarfir, nálægt 140 krónur, sem að drjúgum hluta fór 

í að kosta bókband á þeim bókum sem félaginu höfðu áskotnast.183 Slíkar 

tombólur voru að vísu ekki alltaf haldnar árlega eftir þetta en voru þó með 

þýðingarmestu fjáröflunum félagsins í þágu Bókasafns KFUM og annars 

félagsstarfs næstu árin.184 

 Hvað árið 1906 varðar þá hélt vöxtur safnsins áfram um vorið, allt þar 

til útlán stöðvuðust í sumarbyrjun og safnið lagðist í nær eins og hálfs árs 

dvala sökum aðstöðuleysis. Í febrúar var fjölgað í sex manns í 

bókasafnsnefndinni og tók Pétur Þ. J. Gunnarsson þá við formennskunni af 

Þorvaldi Guðmundssyni. Var Pétur í forystu safnsins næstu þrjú árin en 

Þorvaldur gerðist fljótlega umsjónarmaður bókakaupa og sinnti því starfi í 

rúman áratug. Samhliða þessum breytingum byrjaði bókasafnsnefndin að 

færa fundargerðabók sem er ómetanleg heimild um starfsemi safnsins 

næstu áratugina.185 

 

8.g. „Eldsvoðaábyrgð“ og bækur í fangelsi árið 1906  

Í byrjun nóvember 1905 varð stórbruni í Reykjavík þegar svokallað 

Félagsbakarí við Amtmannsstíg brann til kaldra kola. Ekki renndi menn þá í 

grun að þar ætti Bókasafn KFUM eftir að hreiðra um sig til frambúðar en 
                                                 
183 Skjöl KFUM án nr.: Skrá yfir muni á tombólu ...; Kassabók ... 1903–1911, 16. 
Tombóluskráin nær yfir muni nr. 316–891. Af fundargerðabók stjórnar KFUM 1902–1906, 
17 sést að stjórn félagsins gerði athugasemd við að hún skyldi ekki höfð með í ráðum áður 
en ákveðið var að standa fyrir tombólunni (Skjöl KFUM án nr.). 
184 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, 37, 53, 74, 
76, 81, 100, 108, 110; Kassabók ... bls. 28, 57. 
185 Skjöl KFUM nr. 302:02: Bréfspjald ... 1907. Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók 
bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, 1–26, 75, 144, 152. Skýrslur Bókasafns KFUM 
1905–1907 (Skjöl KFUM nr. 302: 06, 302:07). Innbundnum bókum fjölgaði um 101 árið 
1906 en einungis um 29 árið 1907. Vorið 1906 voru 411 bindi lánuð úr safninu en 26 árið 
1907. 
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hver veit nema bruninn hafi einmitt orðið hvati þess að innan þriggja vikna 

höfðu bækur safnsins verið brunatryggðar í fyrsta sinn fyrir andvirði 1.000 

króna.186 

 Rúmu hálfu ári síðar flutti séra Friðrik Friðriksson úr Melsteðshúsi með 

bækur sínar og pjönkur og kom sér fyrir á efri hæðum annars bakarís sem 

stóð við Fischersund og kennt var við Frederiksen bakara. Þar hafði Friðrik 

sjaldan ástæðu til að kvarta undan gólfkulda „því bakað var niðri undir, en 

ekki laust við brauðlykt í stofunum, því að gólfið var svo gisið“.187  

 Um sumarið kveðst séra Friðrik hafa kennt tveimur piltum undir skóla í 

nefndu húsi við Fischersund. Þá bar það við að eldur varð laus í kjallaranum 

svo að reykur tók að liðast upp um gólfið þar sem séra Friðrik var að fræða 

piltana um Alexander mikla.188 Utan húss mátti heyra fólk hrópa að eldur 

væri laus í bakaríinu en það sem við bar innan dyra læt ég Friðriki eftir að 

lýsa: 

 
Drengirnir spruttu upp. Jeg sagði mjög þurlega: „Hvað gengur að 
ykkur?“ - „Eldur niðri!“ sögðu þeir. – „Já“, sagði jeg, „kemur það nokkuð 
Alexander mikla við?“ – „Nei, en það er að brenna!“ sögðu þeir. – „Já, 
það kemur ekki okkur við, fyr en þið eruð búnir að skila lexíunni.“189 

 

Lítið var eftir af lexíu dagsins og þegar séra Friðrik hafði fullvissað piltana 

um að þeir væru ekki í bráðri lífshættu kláraði hann að hlýða þeim yfir. Að 

kennslustund lokinni var slökkvilið komið á vettvang og afþakkaði Friðrik 

aðstoð piltanna við að bjarga bókum úr herberginu, sagðist frekar vilja að 

þær brynnu allar ef húsið yrði eldinum að bráð! Til þess kom þó ekki en 

atvikið hafði þau eftirköst að Pétur Þ. J. Gunnarsson fór að inna séra Friðrik 

                                                 
186 Frækorn 1905, 175–176; 1906, 183. Skjöl KFUM nr. 302:08. Félagsbakaríið brann 10/11 
– 11/11 1905. 
187 Friðrik Friðriksson 1933, 295. 
188 Friðrik Friðriksson 1933, 295–296; 1942, 46. Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók 
Launasjóðs ... bls. 10 (Skjöl KFUM án nr.). Piltarnir tveir hétu Gunnar Benediktsson og Karl 
Magnússon. 
189 Friðrik Friðriksson 1933, 297. Samkvæmt frásögn Friðriks átti þessi eldsvoði sér stað 
sumarið 1906. Það kann þó að vera málum blandið því í Ísafold 18/4 1906, 90 greinir frá 
því að eldsvoði hafi orðið í brauðgerðarhúsi Edvards Frederiksen þann 16. apríl. Líklegt má 
telja að þar sé átt við eldsvoðann sem Friðrik greinir frá. Ef svo er hefur Friðrik verið búinn 
að taka húsnæðið við Fischersund á leigu áður en hann flutti alfarið úr Melsteðshúsi. 
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eftir verðgildi bóka hans. Kvaðst Friðrik ef til vill geta fengið nokkur hundruð 

krónur fyrir þær á uppboði en myndi ekki vilja selja þær þótt honum væru 

boðnar fimm þúsund krónur. Nálægt viku síðar segir séra Friðrik að vinir 

hans hafi fært honum „brunabótaskýrteini, hljóðandi upp á 5000 kr.“ og hafi 

sá vinargreiði haldið fyrir honum vöku næstu nótt og orðið þess valdandi að 

næstu vikurnar fann hann í fyrsta sinn á ævinni fyrir verulegri brunahræðslu. 

Var ástæðan einkum sú að honum þótti tryggingin allt of há „og gæti þetta 

litið illa út, ef nú brynni rjett á eftir“.190 

 En á sama tíma og bakarísangan og brunareykur léku um bækur séra 

Friðriks Friðrikssonar voru öll rit Bókasafns KFUM komin í trygga geymslu í 

Hegningarhúsinu við Skólavörðustíg í kjölfar þess að KFUM þurfti að 

yfirgefa Melsteðshús sumarið 1906. Í skjóli þykkra steinveggja 

Hegningarhússins var bókunum talin stafa lítil hætta af bruna eða annarri 

vá, enda þótti ekki ástæða til að endurnýja vátryggingu safnsins fyrr en 

bækurnar sluppu úr prísundinni.191 Að útvega safninu „Eldsvoðaábyrgð“ 

þótti hins vegar sjálfsögð skylda þegar safnið hafði eignast samastað til 

framtíðar á grunni brunarústanna við Amtmannsstíg árið 1907.192  
 

   
  Hér má sjá Hegningarhúsið á Skólavörðustíg handan við húsið Geysi. 

                                                 
190 Friðrik Friðriksson 1933, 297–298; 1942, 46–47. Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók 
Launasjóðs ... bls. 10. Ekki er vitað hvar brunabótaskírteinið sem sr. Friðrik ræðir um er 
niður komið en í fórum KFUM er til annað skírteini frá 14/6 1906 á nafni Péturs 
Gunnarssonar. Þar er um að ræða tryggingu á bókum á Grundarstíg fyrir 500 kr. (Skjöl 
KFUM nr. 302:08). Líklega hafa það verið bækur Péturs sjálfs sem flutti á árinu frá 
Skólavörðustíg 45 í Gunnarshús við Grundarstíg, sbr. félagatal KFUM 1906, nafn nr. 39 
(Skjöl KFUM án nr.) og manntal í Reykjavík 1906 (Þjsk.). Bækur sr. Friðriks eru í dag 
varðveittar í húsnæði KFUM og KFUK við Holtaveg í Reykjavík. 
191 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, 16, 48, 50. 
192 Skjöl KFUM 302:07. 
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 Á þeim árum sem í hönd fóru rann upp nýr blómatími í sögu Bókasafns 

KFUM. Hann náði hámarki í kringum 1918 en rann sitt skeið á enda um 

miðja öldina. Um það fjallar næsti kafli.  

 Niðurstaða þessa kafla er hins vegar sú að tilkoma Melsteðshúss 

skapaði nauðsynlegar forsendur fyrir endurreisn og viðgangi Bókasafns 

KFUM á árunum 1903 til 1906. Á því tímabili hafði safnið fastan samastað 

og starfsemi þess komst í fastar skorður. Safninu voru til dæmis sett lög, 

útlán þess voru skipulögð með aðstoð sjálfboðaliða og nýrra bóka aflað með 

markvissum hætti. Stuðningur velviljaðra útgefenda og annarra velunnarra 

reyndist safninu afar mikilvægur. Endurreisn safnsins var borin uppi af 

frumkvæði ungra félagsmanna sem höfðu notið leiðsagnar séra Friðriks í 

nokkur misseri. Flestir þeirra höfðu starfað alllengi saman í sérstöku 

vínbindisfélagi innan KFUM og hlotið þar félagslega þjálfun. Með sölu 

Melsteðshúss var starfsemi bókasafnsins á vissan hátt ógnað og hlé varð á 

útlánum þess í kjölfarið. 
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9. Starfsemi Bókasafns KFUM á Amtmannsstíg (1907 –1953) 

Þessi kafli fjallar um starfsemi Bókasafns KFUM eftir að safnið flutti í 

húsnæði félagsins við Amtmannsstíg árið 1907. Rætt er um vöxt safnsins, 

blómatíma þess og hnignun. Fjallað er um bókakost, fjármál, skipulag og 

fleira og þróun útlána rakin tölfræðilega. Nokkrir áhrifamenn í sögu KFUM 

og safnsins eru kynntir til sögunnar og vikið að tengslum þeirra við kristilega 

blaða- og bókaútgáfu á fyrri hluta tuttugustu aldar. Einnig er gerð grein fyrir 

ákveðnari trúarlegum viðmiðum í starfsemi Bókasafns KFUM upp úr 1930 

og tilburðum til ritskoðunar innan þess árið 1934. Að lokum eru skoðaðar 

ástæður þess að safnið hætti starfsemi í kringum 1953. 

 

9.a. Hnignun félagsstarfs KFUM andspænis vexti ungm ennahreyfingar 

Í kjölfar þess að starfsemi KFUM og KFUK í Reykjavík neyddist til að 

yfirgefa Melsteðshús sumarið 1906, án þess að nýtt félagshús væri tilbúið, 

gekk í garð tveggja ára hnignunarskeið félagsstarfsins. Í húsnæðisleysi 

komandi vetrar lagðist starf KFUM í þágu sjómanna til dæmis af og annað 

starf beið hnekki, ekki síst starfið í þágu hinna yngri.193 Þess má þó geta að 

jafnvel þó að bókakostur Bókasafns KFUM væri kominn í fangelsi hélt 

bókasafnsnefndin áfram að funda reglulega fram undir áramót og reyndi að 

búa í haginn fyrir framtíðina með því að láta binda inn bækur, tala við 

forleggjara um að fá gefnar nýjar bækur en kaupa ella þær bækur sem 

nauðsynlegt þætti að safnið ætti. Einnig var samþykkt að grisja nokkrar 

erlendar bækur úr safninu.194 

 Eftir að nýtt félagshús við Amtmannsstíg var loks tekið í notkun á 

vormánuðum 1907 gerði séra Friðrik heiðarlega tilraun til að kalla skráða 
                                                 
193 Ragnar Gunnarsson 1980, 24–26. Friðrik Friðriksson 1933, 303; 1942, 50. 
194 KFUM án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, 10–18. 



Starfsemi Bókasafns KFUM í Reykjavík 1899-1953 

 86

félagspilta saman til funda en án viðhlítandi árangurs. Árleg sumardreifing 

var farin að segja til sín og ýmsir úr félaginu höfðu beinlínis fundið 

félagslegum þörfum sínum nýjan farveg. Munaði þar mest um 

Ungmennafélag Reykjavíkur (UMFR) sem hóf starfsemi haustið 1906. Það 

félag hreif fljótt hugi ungs fólks í höfuðstaðnum með fjölbreyttri dagskrá. Í 

ofanálag hélt séra Friðrik til Danmerkur um það leyti sem tímabært hefði 

verið að hefja hefðbundið vetrarstarf að nýju næsta haust.195 Áður en hann 

fór arfleiddi hann Bókasafn KFUM að öllum íslenskum bókum sínum og 

ýmsum fleiri ef svo færi að hann ætti ekki afturkvæmt lifandi að utan.196 

 Í fjarveru séra Friðriks veturinn 1907 til 1908 hallaði undan starfi 

KFUM og KFUK. Í ljós kom að þó að tæpur áratugur væri liðinn frá stofnun 

félaganna hafði félagsstarfið enn ekki náð svo traustri rótfestu að það næði 

að vaxa og dafna án íhlutunar séra Friðriks. Stjórn KFUM í Reykjavík var á 

sama tíma tvístruð og ósamstíga af ýmsum ástæðum og reyndist 

vanmegnug þess að halda í horfinu, hvað þá að blása til nýrrar sóknar.197 Á 

hinn bóginn hélt ungmennahreyfingin áfram að eflast og laða til sín ungt fólk 

í stríðum straum. Fannst sumum jafnvel liggja í loftinu að hún myndi von 

bráðar leysa KFUM af hólmi, enda væru aðeins „nokkrar þröngsýnar 

eftirlegukindur“ orðnar þar eftir.198 

 

9.b. Aðstaða Bókasafns KFUM og deilur vegna Bjarma vorið 1908 

Nýtt félagsheimili KFUM við Amtmannsstíg var vígt við hátíðlega athöfn á 

skírdag í marsmánuði 1907. Salan á Melsteðshúsi dugði engan veginn fyrir 

byggingarkostnaði og hvíldu því talsverðar fjárhagsskuldbindingar á hinu 

nýja húsi eftir að það var risið. Þær skuldir voru að stórum hluta greiddar á 

                                                 
195 Friðrik Friðriksson 1933, 310, 318, 322. Bæjarskrá Reykjavíkur 1909, 87. Skinfaxi 1916, 
108–110; 1931, 4–11. Ísafold 10/11 1906, 294. Bjarmi 1907, 12. Sigurbjörn Þorkelsson 
1969, 52–53. Guðjón Friðriksson 1991, 485. UMFR var stofnað 3. október 1906. Skv. 
Bæjarskrá Reykjavíkur störfuðu innan UMFR árið 1909: Leikfimisflokkur, söngflokkur, 
málfundaflokkur, skákflokkur, upplestrarflokkur og sundflokkur. Fljótlega bættist einnig 
bókasafn við þennan lista ásamt ýmsu öðru. 
196 KFUM án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, 20. 
197 Friðrik Friðriksson 1942, 77–78. Ragnar Gunnarsson 1980, 29–31. 
198 Friðrik Friðriksson [1946], 56. 



Starfsemi Bókasafns KFUM í Reykjavík 1899-1953 

 87

komandi árum fyrir danskt gjafafé enda voru KFUM og KFUK í Danmörku 

löggiltur eigandi hússins fram yfir 1920.199 

 Sama ár og hús KFUM var vígt hófst útgáfa á kristilega heimilisblaðinu 

Bjarma á vegum Kristilegs blaða- og bókafélags. Í hópi þeirra sem komu að 

útgáfu blaðsins á fyrstu árum þess voru nokkrir af forkólfum Bókasafns 

KFUM í byrjun tuttugustu aldar, þar á meðal þeir Guðmundur Ásbjörnsson, 

Pétur Þ. J. Gunnarsson, Sigurbjörn Þorkelsson og síðast en ekki síst 

Sigurjón Jónsson sem ásamt Guðmundi átti sæti í fyrstu ritstjórn blaðsins og 

var afgreiðslu- og innheimtumaður blaðsins á árunum 1908 til 1916. Það er 

því við hæfi að skoða hvernig útgefendur Bjarma lýstu hinu nýja félagshúsi 

KFUM í kjölfar vígslu þess og huga í leiðinni að því hvar Bókasafni KFUM 

var búinn staður í húsinu: 
 

Húsið er tvílyft og hár kjallari undir. Í kjallaranum er lítill fundarsalur, 
tvær stofur litlar, ætlaðar fyrir skrifstofu félagsins sjálfs, 
sjómannaskrifstofa stór og minna herbergi með henni, yfirhafna 
herbergi og herbergi fyrir miðstöðvarhitunarvél [h]ússins. 
 Á neðra gólfi er húsvarðaríbúð, veitingastofa, lestrarstofa  og 
bókasafnsherbergi , sem nú hefir að geyma um 500 bindi bóka til 
afnota fyrir félagsmenn. 
 Á efstu hæðinni er svo aðalsamkomusalurinn, sem rúmar full þrjú 
hundruð manns í sæti, auk hans er þar lítil stofa móti uppganginum ... 
Húsið er bæði haganlegra og skemtilegra en Melsteðshús ... að öðru 
en því, að það liggur ekki á eins góðum og aðlaðandi stað.200 

 

Eins og lýsing Bjarma ber með sér var Bókasafni KFUM og lestrarstofu 

félagsins úthlutað rými á fyrstu hæð hússins. Herbergi safnsins blasti við 

augum þegar komið var upp á fyrstu hæðina og þar við hliðina var áætluð 

lestrarstofa. Það var því vart hægt að hugsa sér betri staðsetningu í húsinu. 

Þegar húsið var í byggingu kom meira að segja fram sú hugmynd að hafa 

                                                 
199 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók stjórnar KFUM í Reykjavík 1908–1936, 141–142. 
Ragnar Gunnarsson 1980, 26–27, 51–52. De Unges Blad 1910, 238. KFUM í Reykjavík tók 
jafnan þátt í rekstri hússins á Amtmannsstíg og afborgunum af lánum eftir föngum. Það var 
þó ekki fyrr en árið 1921 sem húsnæðið varð lögformleg eign félagsins. 
200 Bjarmi 1907, 55. Ragnar Gunnarsson 1980, 27–28. Feitletrun í tilvitnun er mín. Um 
Bjarma og Kristilegt blaða- og bókafélag sjá nánar: Þórarinn Björnsson 1989, 38–39. 
Sigurbjörn Þorkelsson 1971, 42–52. Bjarmi 1. tbl. 1947, 3, 5. 
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lúgu á milli herbergjanna svo að hægt væri að afgreiða bækur safnsins þar í 

gegn. Hvort af því varð er þó óvíst.201  
 

  
Hús KFUM við Amtmannsstíg eins og það leit út frá 1907–1936. Inngangurinn sem 
sést snýr í suður. Bókasafn KFUM og lestrarstofan voru í upphafi í tveimur 
herbergjum á fyrstu hæð, hægra megin við hliðið á myndinni. Seinna var safnið flutt í 
norðurenda kjallarans. 

 

Ekki verður séð af heimildum að lestrarstofan við hlið bókasafnsins hafi 

beinlínis verið nýtt í þágu KFUM í líkingu við ýmsar aðrar lestrarstofur á 

bókasöfnum. Sumir sáu samt fulla þörf á sérstakri lestrarstofu sem hefði 

ákveðna opnunartíma í hverri viku, meðal annars til að þurfa ekki að lána út 

bækur af safninu sem orðnar væru ófáanlegar og aðeins til í einu eintaki 

þar.202 Á hinn bóginn kom aðstaðan sér vel fyrir biblíulestrarflokka félagsins 

næstu árin og eflaust hefur stofan líka verið talsvert notuð í tengslum við 

útlán á fundartímum og minni fundi.203 

                                                 
201 Ragnar Gunnarsson 1980, 27–28. De Unges Blad 1910, 238. Skjöl KFUM án nr.: 
Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, 12, 15. Staðsetning herbergja 
gengur út frá því að teikning hjá Ragnari af húsinu sé rétt. Í gjörðabók safnsins sést að 
nefndarmenn reyndu að beita sér fyrir því að safnið fengi aukið rými í hinu nýja húsi. Því 
varð ekki við komið um sinn en Knud Zimsen gaf vonir um að sett yrði lúga milli 
bókasafnsins og lesstofunnar og gæti lesstofan þá nýst sem „biðstofa“ fyrir bókasafnið. 
202 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, 55, 63, 79, 
102. 
203 Sigurbjörn Þorkelsson 1969, 51. 
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 Á fyrstu hæð húss KFUM við Amtmannsstíg hafði Bókasafn KFUM 

aðsetur í rúma tvo áratugi á meðan húsrúm leyfði.204 Stundum var herbergi 

safnsins einnig nýtt undir fámenna fundi á borð við bænastundir eða fundi 

nefnda og stjórna og jafnvel í þágu barna í sunnudagaskóla KFUM.205 

Seinna var safninu hins vegar búinn nýr staður í norðurenda kjallarans og 

kom þá annar lestrarsalur þar nálægt sem jafnframt var nýttur sem 

tómstundarými.206 

 Eins og fyrr sagði var húsnæði KFUM tekið í notkun vorið 1907. Útlán 

úr bókasafni félagsins hófust þó ekki fyrr en í nóvember um haustið. Fyrst 

þurfti að frelsa bækurnar úr prísundinni í Hegningarhúsinu og koma safninu 

síðan í röð og reglu á ný, lagfæra bókaskrá og fleira. Veg og vanda af 

starfsemi safnsins hafði bókasafnsnefndin undir forystu Péturs Þ. J. 

Gunnarssonar en ritari nefndarinnar var Sigurjón Jónsson.207 Hann átti líka 

sæti í ritnefnd Bjarma sem tók brátt að leggja til atlögu við þá nýguðfræði 

sem séra Jón Helgason formaður KFUM var boðberi fyrir ásamt fleirum. Því 

var það að þegar Sigurjón fór þess á leit við bókasafnsnefndina vorið 1908 

að Bjarmi fengi að leigja aðstöðu fyrir geymslu og afgreiðslu blaðsins í þeim 

hluta bókaherbergisins sem ekki væri nýttur þá lagðist séra Jón eindregið 

gegn samþykkt nefndarinnar og Knuds Zimsen þar að lútandi:208 
 

                                                 
204 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók stjórnar KFUM í Reykjavík 1908–1936, 211, 244. 
Hér sést að vorið 1928 var farið að ráðgera að flytja safnið „niður í kjallarann í tvö herbergi 
þar“ (bls. 211). Og haustið 1929 segir að safnið liggi nú „í litla salnum í kjallaranum“ (244). 
205 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, 24, 124–125 
og dagbók Péturs Helgasonar 1914, 16, 26. 
206 Samkvæmt upplýsingum Árna Sigurjónssonar mun safnið hafa verið í tveimur 
herbergjum í norðurenda kjallarans um það leyti sem húsnæðið var stækkað veturinn 
1936–1937. Eftir það flutti safnið í rýmra herbergi þar við hliðina þar sem Kvöldskóli KFUM 
hafði verið (Skjöl KFUM án nr.: Myndband ...). Varðandi lestrarsalinn í kjallaranum sjá 
nánar í 11. kafla. Einnig: Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók Starfsráðs KFUM 1932–
1939, 119–120. 
207 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, 19, 21 og 
útlánabók ... 1905–1913. Ársskýrsla Bókasafns KFUM 1907 (Skjöl KFUM nr. 302:07). Nýtt 
kirkjublað 1907, 96. Útlánin hófust 3/11 1907 skv. útlánabók og var ákveðið að safnið skyldi 
fyrst um sinn opið á miðvikudags- og sunnudagskvöldum, hálftíma í senn. 
208 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, 27–28, 30–
31. Bjarmi 1907, 2, 85–86, 170–173. Sigurbjörn Þorkelsson 1971, 42–45. Fyrirspurnin frá 
Sigurjóni var samþykkt á fundi bókasafnsnefndar 14/3 1908 og átti leigan að vera 60 kr. á 
ári (Skjöl sr. Friðriks nr. 05:17, bréf Péturs bls. 2). 
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[Færði Jón] sem aðalástæðu fyrir þessari neitun sinni, að blaðið væri 
andvígt guðfræðilegri skoðun hans sjálfs og hefði gert tortryggilega 
kenslu hans á prestaskólanum o.s.frv. Kvaðst hann aldrei mundi gefa 
leyfi til þessa, meðan hann hefði umsjón með húsinu.209 
 

Einnig bætti séra Jón því við að ef Knud Zimsen gæfi blaðinu leyfi til að flytja 

í húsið „mundi hann sjálfur skilja við húsið hvað ábyrgð og annað snerti fyrir 

fult og alt“. Frá þessu greinir í fundargerð bókasafnsnefndarinnar 

laugardaginn 21. mars 1908 og þar segir enn fremur um lyktir málsins: 
 

Nú þegar nefndin sá hve mikið alvörumál formanni K.F.U.M. var 
óvildin til blaðsins „Bjarmi“, sem þó fjöldi af meðlimum K.F.U.M. eru 
eigendur að, þá sá hún ekki annað ráð vænna en að láta svo búið 
standa um sinn.210 

 

Af bréfi Péturs Þ. J. Gunnarssonar til séra Friðriks Friðrikssonar frá 17. mars 

er ljóst að þá þegar lá afstaða séra Jóns Helgasonar fyrir í þessu máli.211 

Það er því varla tilviljun að rúmri viku síðar höfðu sex manns til viðbótar 

stílað bréfstúf á séra Friðrik og tekið undir áskorun Péturs um að Friðrik 

kæmi heim hið bráðasta. Sigurbjörn Ástvaldur Gíslason sendi Friðriki til 

dæmis póstkort þann 18. mars og bað Friðrik um að koma heim sem fyrst ef 

hann vildi ekki sjá KFUM „alveg tvístrað, þá bestu farna, og ný[j]u 

guðfræðina í hásæti“. Er greinilegt að Sigurbjörn hefur verið búinn að fá 

fregnir af viðbrögðum séra Jóns við beiðni Bjarma enda var Sigurbjörn í 

ritstjórn blaðsins ásamt Sigurjóni.212 

 Starfsemi Bókasafns KFUM varð ekki burðug fyrsta vetur sinn á 

Amtmannsstígnum. Einungis 26 rit voru lánuð út allt árið 1907 og árið 1908 

fór starfsemi safnsins ekki almennilega af stað af ýmsum ástæðum fyrr en 

                                                 
209 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, 30. 
210 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, 31. 
211 Skjöl sr. Friðriks nr. 05:17, bréf Péturs. Hér segir Pétur m.a. orðrétt: „Við komum nú til að 
lenda í bardaga við sjera Jón út [af] bókasafninu. ... Jón segir: „Jeg stend í ábyrgð fyrir 
húsinu, húsið er mitt“ með þeirri gömlu áherzlu sinni. Ástæðan er að sjera Jóni er 
persónulega illa við „Bjarma“.“ (bls. 2–3). 
212 Skjöl sr. Friðriks nr. 05:17, póstkort Sigurbjörns. Sigurbjörn Þorkelsson 1971, 45. Aðrir 
sem sendu Friðriki bréf um líkt leyti voru Guðmundur Bjarnason 17/3, Þorsteinn Briem 18/3, 
Jón Helgason 23/3, Anna Nielsen 24/3 og Anna Thoroddsen 24/3. 
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um haustið. Þá var séra Friðrik loks kominn heim aftur til að bera smyrsl á 

sár og blása til nýrrar sóknar.213 

 

9.c. Endurreisnarstarf KFUM á árunum 1908–1913 

Það var kominn miður ágúst árið 1908 þegar séra Friðrik Friðriksson tók 

aftur að spígspora um götur Reykjavíkur eftir árslanga Danmerkurdvöl.214 

Hans beið mikið endurreisnarstarf innan KFUM ef félagið átti ekki hreinlega 

að lognast út af og eftirláta nýstofnuðum ungmenna- og íþróttafélögum að 

sinna félagslegum þörfum æsku Reykjavíkur.215 Flest í fari KFUM hafði 

daprast í fjarveru hans nema helst biblíulestrar félagsins sem staðfastur 

kjarni félagsmanna hélt tryggð við.216 Á þann kjarna setti Friðrik nú traust sitt 

og eitt fyrsta verkefni hans var að velja nýja stjórn fyrir félagið. Þar skipaði 

Friðrik unga menn til forystu sem flestir höfðu vaxið og alist upp í félaginu frá 

unglingsaldri, þar af voru fimm herrar sem fyrir áttu sæti í stjórnarnefnd 

Bókasafns KFUM. Sá eini sem fékk að fljóta með úr gömlu KFUM-stjórninni 

var verkfræðingurinn Knud Zimsen, síðar borgarstjóri. Féll formennskan 

honum í skaut fyrstu misserin.217 

 Næst var að endurreisa drengja- og unglingastarfið. Þar þurfti Friðrik 

að reisa allt við frá grunni en eftir tvo vetur voru yngsta deild félagsins og 

unglingadeildin orðnar það fjölmennar að Friðrik sá sér leik á borði að velja 

nokkra unga aðstoðarmenn sér til aðstoðar við starfið. Þetta reyndist mikið 

gæfuspor fyrir félagið og blés miklum þrótti í starfið næstu misserin.218 

Aðstoðarmenn sína kallaði Friðrik fyrst Úrvalið en þegar fram liðu stundir var 

                                                 
213 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, 19–25. Hluti 
af skýringunni á því hve fáir fengu rit lánuð í veturinn 1907–1908 var sú að samkvæmt 
lögum safnsins fengu einungis skuldlausir félagar AD KFUM aðgang að safninu. Stjórn 
KFUM hafði hins vegar lítið hirt um að innheimta félagsgjöld um nokkurt skeið. Einnig 
fannst mönnum gjaldkeri safnsins, Haraldur Sigurðsson, ekki standa sig sem skyldi og 
auðvitað spilltu deilurnar við séra Jón starfsgleði manna við safnið. 
214 Friðrik Friðriksson [1946], 52–57. 
215 Félög á borð við ÍR, Fram og Víking voru t.d. nýlega stofnuð og KR var að vakna til lífs á 
ný. Auk þess sóttu UMFR og fleiri félög í sig veðrið. 
216 Sigurbjörn Þorkelsson 1966, 406; 1969, 51, 56. Bjarmi 1908, 7. 
217 Friðrik Friðriksson [1946], 58, 74. 
218 Friðrik Friðriksson [1946], 61–88. 
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farið að kalla slíka úrvalsmenn sveitarstjóra. Fór þá hver sveitarstjóri fyrir 

ákveðnum hópi drengja sem bjó á sama svæði og myndaði eina sveit. 

Oftast voru um eða yfir 10 sveitir í hvorri deild. Það var síðan ekki hvað síst 

fyrir áhuga og atorku þessara nýju úrvalsmanna sem hver starfsgreinin á 

fætur annarri spratt upp innan KFUM næstu misserin. Og sá sem eldmóðinn 

tendraði var æskulýðsleiðtoginn séra Friðrik Friðriksson.  

 Hér er auðvitað ekki tóm til að rekja nánar allt það fjölþætta starf sem 

einkenndi KFUM næstu misserin. Sem dæmi um félagsflóruna skal þess þó 

getið að fram til ársins 1913 spruttu fram nýjar starfsgreinar og starfstæki 

innan félagsins á borð við Mánaðarblað K.F.U.M. Leikfimisflokk KFUM, 

Knattspyrnufélagið Val, Knattspyrnufélagið Hvat, Knattspyrnufélagið Hauk, 

Skátafélagið Væringja, Söngflokkinn Þröst, Jarðræktarflokk KFUM, 

Hljóðfæraflokkinn Sumargjöf, Iðnaðarmannaflokk KFUM, Verslunardeild 

KFUM, Skólapiltaflokk KFUM, Taflfélagið Tý og Karlakór KFUM. Hér er þó 

ekki allt upp talið sem félagspiltar sýsluðu við á þessum árum og nýtt má 

teljast. Sumt af þessum fjölskrúðuga félagsgróðri skorti reyndar rætur og lifði 

fremur stutt, annað dafnaði vel til margra ára og enn annað hefur lifað góðu 

lífi allt til dagsins í dag og borið margfaldan ávöxt. 

 

9.d. Hverjir héldu um stjórnvölinn í Bókasafni KFUM  

Eitt af því sem blása þurfti endurnýjuðu lífi í eftir heimkomu séra Friðriks frá 

Danmörku var Bókasafn KFUM. Í þeim efnum voru aðstæður að ýmsu leyti 

betri en á sumum öðrum vígstöðvum félagsins. Í fyrsta lagi átti bókasafnið 

þegar álitlegt safn góðra bóka. Í öðru lagi hafði safnið fengið vistlegt 

herbergi og húsaskjól til framtíðar og í þriðja lagi var starfandi 

bókasafnsnefnd sem skipuð var öflugum og áhugasömum einstaklingum 

sem höfðu sterkar félagslegar rætur í KFUM. Að vísu fékk nefndin ekki notið 

sín í fjarveru séra Friðriks af ýmsum ástæðum en þegar flestir nefndarmenn 

höfðu jafnframt verið skipaðir í stjórn KFUM af bókavininum Friðriki 

Friðrikssyni var ljóst að ekki væri lengur upp á stjórn félagsins að klaga ef 
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ekki tækist að blása lífi í starfsemi bókasafnsins á næstunni. En áður en 

vikið verður nánar að starfsháttum safnsins og kjörum er rétt að kynna 

nánar til sögunnar helstu forystumenn safnsins sem hófu starfsemi þess til 

vegs og virðingar á komandi árum.  
 

      
Bókasafnsnefnd KFUM 1908: Pétur, Júlíus, Guðmundur, Sigurjón, Sigurbjörn og Þorvaldur. 

 

Formaður bókasafnsnefndarinnar haustið 1908 var Pétur Þ. J. Gunnarsson, 

sá hinn sami og átti frumkvæðið að endurreisn safnsins í Melsteðshúsi árið 

1903. Af þeim sex einstaklingum sem sátu í nefndinni var hann sá næst 

yngsti í hópnum, einungis 23 ára. Þrátt fyrir ungar aldur var hann jafnframt 

valinn til að sinna störfum gjaldkera í stjórn KFUM um haustið. Pétur starfaði 

sem bókhaldari en varð ári síðar hótelstjóri og gerðist loks stórkaupmaður. 

Hann hætti í bókasafnsnefndinni árið 1909 en var áfram gjaldkeri í stjórn 

KFUM í rúm 20 ár. Pétur skráði sig í KFUM í maí 1899, kom víða við í starfi 

félagsins og var driffjöður margra nýrra hugmynda sem þar komu fram. Auk 

forystu hans í bókasafni félagsins kom hann til dæmis að endurreisn 

Kvöldskóla KFUM árið 1921 og var formaður skólanefndar skólans um langt 

árabil. Pétur átti sæti í fyrstu ritnefnd Bjarma en staldraði þar stutt við.219 

 Við formennskunni af Pétri tók Júlíus Árnason og sinnti því starfi í 

nokkur ár. Áður var hann gjaldkeri og meðstjórnandi í bókasafnsnefndinni. 

Júlíus var 28 ára bókhaldari en síðar kaupmaður og átti sæti í stjórn KFUM í 

tæp þrjú ár frá árinu 1908. Hann gekk í félagið árið 1902 og sinnti meðal 

annars störfum gjaldkera Launasjóðs KFUM frá stofnun sjóðsins árið 1906 

                                                 
219 Skjöl KFUM án nr.: Félagaskrár KFUM ... 1899, 1909–1920 og fundargerðabók stjórnar 
KFUM ... 1908–1936. Mánaðarblað K.F.U.M. í Reykjavík 1935, 16–17. Sigurbjörn 
Þorkelsson 1969, 366. Pétur var í stjórn KFUM 1908–1930. Hann sagði sig úr ritnefnd 
Bjarma sumarið 1907 vegna ágreinings um stefnu blaðsins, sbr. Breiðablik 1/10 1907, 76. 
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og til dauðadags. Júlíus átti drjúgan þátt í uppbyggingu Elliheimilisins 

Grundar á fyrri hluta aldarinnar og tók virkan þátt í starfi Góðtemplara.220 

 Guðmundur Ásbjörnsson kom haustið 1908 bæði inn í stjórn KFUM og 

bókasafnsnefnd félagsins. Innan bókasafnsins starfaði hann fyrst sem 

gjaldkeri en síðar sem formaður nefndarinnar í tæp 20 ár, lengur en nokkur 

annar í sögu safnsins. Guðmundur var 28 ára, starfaði sem trésmiður en 

varð síðar atkvæðamikill kaupmaður og stjórnmálamaður. Hann gekk til liðs 

við KFUM í mars 1903, var um langt árabil leiðtogi í sunnudagaskóla KFUM 

og lét að sér kveða í félagsstarfinu. Guðmundur sat í stjórn KFUM í 40 ár og 

átti sæti í bæjarstjórn Reykjavíkur í yfir 35 ár. Þar þjónaði hann lengst af 

sem forseti bæjarstjórnar en var einnig settur borgarstjóri um lengri og 

skemmri tíma. Hann var í ritnefnd Bjarma um tíma og átti sæti í 

stjórnarnefnd Alþýðubókasafns Reykjavíkur um langt skeið.221 

 Sigurjón Jónsson var 26 ára málari en gerðist síðar bóksali. Hann var 

mágur Júlíusar og gegndi störfum ritara í bókasafnsnefndinni allt til ársins 

1913. Jafnframt var hann ritari í stjórn KFUM frá 1908 og í yfir 40 ár. 

Sigurjón gekk í raðir KFUM á stofnári félagsins og kom víða við í 

félagsstarfinu. Hann var áhugasamur um allt sem hafði með kristilega útgáfu 

að gera og var fyrsti og eini forseti Kristilegs bókmenntafélags. Heimili hans 

og Guðlaugar R. Árnadóttur konu hans á Þórsgötu 4 varð með tímanum 

eins konar andleg aflstöð kristilega leikmannastarfsins í Reykjavík. Eins og 

                                                 
220 Skjöl KFUM án nr.: Félagaskrá KFUM ... 1909, Fundargerðabók bókasafnsnefndar 
KFUM 1906–1953 og fundargerðabók stjórnar KFUM ... 1908–1936. Mánaðarblað 
K.F.U.M. í Reykjavík 9. tbl. 1930, 6–7. Sigurbjörn Þorkelsson 1969, 59. Brynleifur 
Tobiasson 1944b, 13. Júlíus átti sæti í stjórn KFUM árin 1908–1911 og var lengst af 
formaður bókasafnsnefndarinnar á árunum 1909–1914. 
221 Skjöl KFUM án nr.: Félagaskrá KFUM ... 1903 og 1909, Fundargerðabók 
bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953 og fundargerðabækur stjórnar KFUM ... 1908–1954. 
Mánaðarblað K.F.U.M. í Reykjavík 9. tbl. 1930, 7. Brynleifur Tobiasson 1944a, 201. 
Guðmundur kom í stjórnarnefnd Bókasafns KFUM árið 1908 og var þá fyrst gjaldkeri. Hann 
varð síðan formaður frá haustdögum 1910 og gegndi því embætti næstum óslitið fram undir 
1930. Í stjórn KFUM var hann árin 1908–1911 og frá 1915 til dauðadags 15/2 1952. Hann 
sat í bæjarstjórn lengur en nokkur annar á 20. öld eða óslitið frá 1918–1952. Forseti 
bæjarstjórnar var hann frá 1926. 
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fleiri nefndarmenn tók Sigurjón virkan þátt í starfi Góðtemplara og var 

ritstjóri Æskunnar um langt árabil.222 

 Yngstur í bókasafnsnefndinni var Sigurbjörn Þorkelsson, 23 ára 

verslunarmaður og síðar kaupmaður í Vísi. Hann sinnti nefndarstörfum í 

þágu safnsins í nærri aldarfjórðung, lengur en nokkur annar. Hann var 

valinn í stjórn KFUM árið 1911 og sat þar samfleytt í 57 ár. Sigurbjörn tók 

þátt í starfi KFUM frá stofnun félagsins og lét alla tíð mikið að sér kveða í 

félagsstarfinu. Hann lagði lengi jarðrækt félagsins lið og var leiðtogi í 

sunnudagaskóla KFUM í áratugi. Eins kom hann víða við á vettvangi 

kirkjumála og þjóðmála. Árið 1974 var hann kjörinn heiðursfélagi í KFUM.223 

 Öldungurinn í hópnum var Þorvaldur Guðmundsson, 40 ára að aldri. 

Hann gekk til liðs við KFUM árið 1905, starfaði lengst af við bóksölu og var 

sjálfmenntaður sagnfræðingur. Hann átti sæti í bókasafnsnefnd KFUM í hart 

nær tvo áratugi og var lengst af umsjónarmaður bókakaupa safnsins. Hann 

sat í rúm tvö ár í stjórn KFUM, lagði jarðrækt og sunnudagaskóla félagsins 

lið og átti frumkvæði að því að koma á fót skjalasafni í KFUM. Hann flutti 

marga fróðlega fyrirlestra í félaginu en átti á síðari árum við vanheilsu að 

stríða og lést árið 1924, 56 ára að aldri.224 

 Eins og sjá af framangreindri upptalningu voru það tiltölulega ungir 

félagsmenn sem stýrðu Bókasafni KFUM næstu árin en engir aukvisar. 

Meðalaldur nefndarmanna árið 1908 var 28 ár en hækkaði eftir því sem árin 

liðu því flestir sem framkvæmdastjóri félagsins valdi til ábyrgðarstarfa fyrir 

safnið héldu tryggð við safnið til margra ára. Á árunum 1906 til 1953 

                                                 
222 Skjöl KFUM án nr.: Félagaskrár KFUM ... 1899, 1909–1920 og fundargerðabækur 
stjórnar KFUM ... 1908–1954. Mánaðarblað K.F.U.M. í Reykjavík 1932, 27–28. Æskan 
1909–1928. Friðrik Friðriksson 1948a, 66. Þórarinn Björnsson 1997, 32. Sigurjón sat í 
stjórn KFUM frá 1908–1950 og var ritstjóri Æskunnar á árunum 1910–1927. Sigurjón var 
faðir bræðranna Árna og Gunnars sem létu mjög að sér kveða í starfi KFUM og 
kristniboðsins síðar á öldinni. 
223 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðir stjórnar KFUM ... 1908–1972 og Fundargerðabók 
bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953. Sigurbjörn Þorkelsson 1969, 44–48; 1977, 69–91, 
453, 461. 
224 Skjöl KFUM án nr.: Félagaskrár KFUM 1905, 1909–1920 og fundargerðabók stjórnar 
KFUM ... 1908–1936. Þorvaldur Guðmundsson 1921. Sigurbjörn Þorkelsson 1968, 61–63. 
Mánaðarblað K.F.U.M. í Reykjavík 1. tbl. 1926, 3–4. Vísir 16/11 1913. Friðrik Friðriksson 
1948a, 66a, 91a. Þorvaldur sat í stjórn KFUM á árunum 1908–1911. 
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störfuðu alls nærri 35 einstaklingar í stjórnarnefnd safnsins. Þar af gegndu 

einungis fimm starfi formanns á tímabilinu og sex sinntu ritarastörfum. Þetta 

skapaði festu sem reyndist safninu mikilvæg en þegar frá leið varð 

endurnýjunar þörf. Það gerðist í kringum 1930 þegar ungir og upprennandi 

leiðtogar gáfu sig að starfsemi safnsins. 

 Hvað aðra menn varðar sem lengi áttu sæti í stjórnarnefnd Bókasafns 

KFUM er vert að nefna Árna Sigurjónsson, Ástráð Sigursteindórsson, Bjarna 

Eyjólfsson, Guðmund Bjarnason, Gunnar Sigurjónsson, Hall Þorleifsson, 

Ingvar Árnason og Sigurð Guðjónsson. Allt eru þetta herramenn sem sátu í 

bókasafnsnefnd KFUM í hart nær tíu ár eða lengur. Margir þeirra urðu 

máttarstólpar í starfi KFUM þegar fram liðu stundir.225 

 Að lokum má geta þess að eitt þeirra atriða sem gefur vísbendingar um 

lífsþrótt, svefn eða vanagang í starfi Bókasafns KFUM er einfaldlega fjöldi 

þeirra funda sem stjórnarnefnd bókasafnsins hélt á ári hverju. Þegar þetta er 

skoðað sést að sum ár voru feit en önnur mögur í þessu tilliti. Á fimm ára 

tímabilinu 1906 til 1910 voru til dæmis færðir til bókar 33 fundir í 

fundargerðabók bókasafnsnefndar, þar á meðal aðalfundir bókasafnsins. Til 

samanburðar má nefna að fundirnir voru einungis þrír á árunum 1925 til 

1929 en samtals 23 næstu fimm ár þar á eftir. Síðustu 19 starfsár safnsins 

voru hins vegar einungis tveir fundir færðir til bókar á ári þegar best lét, 

oftast einungis einn og um árabil enginn.226 Þetta skýrist nánar í því sem á 

eftir fer. 

 

9.e. Útlánaverðir, bókakostur, fjármál og skipulag 

Auk þeirra sem sæti áttu í stjórnarnefnd Bókasafns KFUM hverju sinni 

gegndu útlánaverðir afar mikilvægu hlutverki í starfsemi safnsins. Þeir voru 

venjulega sjálfboðaliðar úr aðaldeild KFUM, hinir raunverulegu fótgönguliðar 

sem önnuðust útlán í tengslum við félagsfundi viku eftir viku og oftar en ekki 
                                                 
225 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabækur bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953 og 1946. 
Árni, Ástráður, Bjarni og Gunnar urðu atkvæðamiklir í starfi KFUM upp úr 1930, Sigurður 
einnig meðan hans naut við. Að öðrum kvað meira fyrir þann tíma. 
226 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabækur bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953 og 1946. 
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ár eftir ár. Á árunum 1909 til 1934 nafngreinir fundargerðabók bókasafnsins 

yfir 55 einstaklinga sem þessu starfi sinntu. Er sá listi þó eflaust engan 

veginn tæmandi fyrir það tímabil. Tveir úr þeim hópi virðast skara nokkuð 

fram úr hvað þessa þjónustu varðar, annars vegar Guðmundur Helgason 

trésmiður og hins vegar Ingvar Árnason sem lengi starfaði sem verkstjóri hjá 

bænum. Báðir voru þeir útlánaverðir í að minnsta kosti áratug á umræddu 

árabili, þó trúlega talsvert lengur og stundum tvö kvöld í viku. Auk þess voru 

þeir virkir í félagsstarfi KFUM á ýmsum öðrum sviðum.227 

 Ýmsu öðru þurfti líka að sinna til að starfsemi safnsins næði að dafna 

og vaxa. Grundvallaratriði var auðvitað að afla nýrra og eftirsóknarverðra 

bóka með reglubundnum og markvissum hætti. Var jafnan reynt að vanda 

valið á þeim bókum sem fengu pláss í hillum safnsins. Því lýsti séra Friðrik 

Friðriksson svo á prestastefnu sumarið 1912: 

 
Reyfarasögum og öðru skaðsemdarrusli er haldið frá safninu og eignist 
safnið bók, sem ekki þykir safnhæf, er hún á bál borin; um sum rit getur 
verið álitamál og einstaka bók getur verið að hafi slæðst með, sem 
engin þörf væri að eiga.228 

 

Ekki er vitað um neina tiltekna bók safnsins sem í bókstaflegri merkingu var 

„á bál borin“ en þó kann að vera að einhver safnkostur hafi endað feril sinn 

sem eldsmatur. Til er annað handrit sama fyrirlestrar og þar ritar séra Friðrik 

með eigin hendi:  

 
Reyfararómönum og öðru skaðsemdarrusli er reynt að halda burtu frá 
safninu og hefur mörg bók sem ekki þótti safnhæf verið brend.229  

 

Hér fullyrðir Friðrik hreinlega að „mörg bók“ hafi verið brennd. Það hefur þó 

vafalaust heyrt til undantekninga því algengast var að bækur væru seldar úr 

                                                 
227 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953. Guðmundur 
Helgason var fæddur 1888. Hann tók m.a. þátt í Iðnaðarmannaflokki KFUM, lúðrasveit 
félagsins og karlakór. Ingvar Árnason var fæddur 1892. Hann var einn af stofnendum 
unglingadeildar félagsins árið 1908, var virkur í jarðræktarstarfi KFUM og tók þátt í fyrstu 
ferðinni í Vatnaskóg 1923. Hann var einnig flestum lengur leiðtogi i vinadeild og yngri deild 
KFUM. 
228 Friðrik Friðriksson 1912, 241. 
229 Skjöl sr. Friðriks nr. 238:04, bls. 6. 
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safninu ef þær voru til í tvítaki eða þóttu lítill fengur að eiga.230 Einstaka 

vafasöm bók fékk þó rými í hillum safnsins í því augnamiði að vera „dómari 

yfir smekk manna“ eins og áður var að vikið.231  

 Stefna safnsins var sem sagt sú að lána og eignast einungis vandaðar 

og góðar bækur, til dæmis „menntandi skáldsögur og alþýðleg fræðirit“.232 Í 

því efni var það safninu ómetanlegt að ýmsir forleggjarar gáfu safninu 

reglulega nýútgefnar bækur sínar á komandi árum. Stundum bárust líka 

bókagjafir frá einstaklingum og fyrir kom að safnið fengi bækur úr 

dánarbúum. Annan safnkost þurfti að kaupa. Fyrstu tvo áratugina hvíldi sú 

ábyrgð að mestu á herðum bóksalans Þorvaldar Guðmundssonar. Þar var 

glöggur og vanur maður á ferð en árið 1918 tapaði hann heilsunni og lést 

árið 1924. Var mikil eftirsjá að honum fyrir safnið.233 Um breyttar áherslur 

varðandi bókakost og innkaup á fjórða áratugnum ræði ég síðar. 

 Þegar ný bók kom í hús gat þurft að byrja á því að láta binda hana inn. 

Síðan þurfti að merkja hana og skrá áður en hún fór í útlán. Bækurnar voru 

hafðar númeraröð eftir því sem þær bættust í safnið. Var sérstök skrá yfir 

íslenskar bækur og önnur yfir erlendar bækur. Síðustu árin var 

fyrirkomulaginu þó breytt á þann veg að tekin var upp hefðbundin spjaldskrá 

í titla- og höfundaröð. Jafnframt var farið að efnisgreina safnkostinn í nokkra 

efnisflokka. Þetta var gert til að auðvelda mönnum að leita sér að bók eftir 

áhugasviði. 

 Bókasafn KFUM gaf nokkrum sinnum út prentaðar skrár yfir bækur 

sínar, í fyrsta sinn árið 1910. Það var skrá yfir liðlega 840 íslensk rit sem 

                                                 
230 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, 2, 5, 17, 60. 
Ársskýrslur Bókasafns KFUM 1906–1912, 1915–1916 (Skjöl KFUM nr. 302:07).  
231 Mánaðarblað K.F.U.M. 1910, 4. Hér átti sr. Friðrik við bókina „Kapitola“ sem rætt hefur 
verið um áður. 
232 Mánaðarblað K.F.U.M. 1909, 24. 
233 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953 og bréfasafn 
Bókasafn KFUM: Bréf Skúla ... 1906. Sigurbjörn Þorkelsson 1967, 62–63; 1969, 45–48, 50. 
Friðrik Friðriksson 1948a, 66a, 91a. Bogi Ólafsson 1921, vi. Bókasafninu bárust m.a. all 
margar bækur úr fórum Þorvalds Thoroddsen. Eftir að Þorvaldur Guðmundsson veiktist var 
hann áfram í bókasafnsnefndinni í nokkur ár en haustið 1920 var Guðmundur H. Bjarnason 
skipaður umsjónarmaður bókakaupa þar eð Þorvaldur var þá fluttur úr bænum „vegna 
heilsulasleika“ (fundargerðabók bls. 152). 
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safnið átti þá innbundin.234 Sama ár gerðist safnið aðili að Hinu íslenzka 

Bókmenntafélagi. Aðildin gaf Bókasafni KFUM meðal annars rétt á eignast 

áður útgefnar bækur Bókmenntafélagsins á hálfvirði.235  
 

  
Forsíða og fyrsta blaðsíða í bókaskrá Bókasafns KFUM frá 1910 yfir íslensk rit safnsins. 

 

Árið 1913 var gefinn út viðauki og leiðréttingar við fyrstu prentuðu skrána. 

Síðan kom út ný heildarskrá árið 1919. Í henni voru upplýsingar um þær 

tæplega 2.600 bækur sem safnið hafði þá upp á að bjóða til útláns, þar af 

var tæpur þriðjungur erlend rit.236 Til samanburðar má nefna að þetta voru 

fleiri bækur en Alþýðulestrarfélag Reykjavíkur og Lestrarfélag kvenna 

Reykjavíkur áttu til samans um líkt leyti.237 

 Síðustu prentuðu skrárnar gaf Bókasafn KFUM út fyrir árin 1931 og 

1932. Þá voru rit til útláns komin yfir 3.000 og hlutfall innlendra og erlendra 

                                                 
234 Bókaskrá yfir íslenzkar bækur í bókasafni K.F.U.M. 1910. Í skránni er 841 rit. 
235 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, 58, 60. Bréf 
um kjör bókasafns KFUM til félaga í Hinu íslenzka Bókmenntafélagi dags. 16/4 1910 (Skjöl 
KFUM 302:10).  
236 Leiðréttingar og viðauki ... 1913. Bókaskrá yfir bækur í bókasafni K.F.U.M. 1919. Í 
skránni frá 1919 eru ritin alls 2.594, þar af 1.753 íslensk (67,6%) og 841 erlent (32,4%). 
237 Þorleifur H. Bjarnason 1923, 2. Vísir 7/10 1918, 4. 
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bóka svipað og í skránni frá 1919.238 Í raun var ritakostur safnsins þó jafnan 

talsvert meiri en prentuðu skrárnar segja til um því ætíð var fjöldi rita ekki í 

útláni af ýmsum ástæðum. Sum voru of illa farin, önnur voru til í tvítaki eða 

biðu innbindingar og vel má vera að viss rit hafi einungis verið lánuð á 

lestrarsal félagsins, til dæmis vinsæl blöð og tímarit. Milli þess sem prentuðu 

skrárnar komu út voru færðar handskrifaðar skrár en á síðustu árum 

safnsins var kerfinu umbylt. Þá var útbúin spjaldskrá þar sem hægt var að 

leita bóka eftir höfundum eða titlum.239 Einnig voru dæmi þess að prentaðar 

væru stuttar sérskrár yfir drengjabækur á safninu.240 

 Til þess að fá aðgang að Bókasafni KFUM þurftu menn annað hvort að 

vera skuldlausir félagar í aðaldeild KFUM eða greiða 50 aura í árgjald ef 

þeir tóku þátt í unglingadeild eða yngstu deild félagsins. Sá bókatollur hélst 

óbreyttur allt til ársins 1919 er hann hækkaði loks um helming.241 Konur í 

aðaldeild KFUK fengu einnig útlánarétt í árslok 1908 en yngri félagsstúlkur 

síðar.242 

 Eins og við var að búast voru útgjöld Bókasafns KFUM af ýmsum toga 

þó að öll vinna við safnið væri gefin. Kaupa þurfti nýjar bækur, prenta 

bókaskrár, binda inn bækur og gera við þær sem skemmdust í meðförum. 

Auk þess þurfti að vátryggja safnið og fjárfesta í ýmsum nauðsynjum í 

safnarekstri þess tíma, svo sem áhöldum, bókahillum, útlánabókum, 

lömpum og hrákadöllum. Það var því ljóst að safnið þurfti á reglulegum 

tekjum að halda til að geta staðið undir væntingum. Árgjöld, gjafir og 

sektargreiðslur skiluðu jafnan nokkrum aurum í kassann en dugðu skammt. 

Fjár þurfti því að afla með ýmsu móti. Tombólur voru drjúg tekjulind fyrstu 

                                                 
238 Bókaskrá yfir bækur í bókasafni K.F.U.M. 1931. Á skránni fyrir árið 1931 voru ritin alls 
3.028, þar af 1.985 íslensk (65,6%) en 1.043 erlend (34,4%). Á skránni fyrir árið 1932 eru 
107 ný íslensk rit. 
239 Mánaðarblað K.F.U.M. í Reykjavík 1931, 7. Fjölmargar handskrifaðar bókaskrár frá 
starfsárum Bókasafns KFUM. Spjaldskrá frá síðustu starfsárum safnsins hefur einnig 
varðveist (Skjöl KFUM án nr.). 
240 Tvær slíkar skrár er m.a. að finna í bréfasafni Bókasafns KFUM (Skjöl KFUM án nr.). 
241 Mánaðarblað K.F.U.M. 1909, 24. Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar 
KFUM 1906–1953, 145. Skjöl KFUM nr. 302:07.  
242 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, 40–42, 145. 
Samþykkt var á fundi bókasafnsnefndar 6/9 1918 að YD KFUK fengi aðgang að 
bókasafninu ( bls.145). 
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árin og hluti arðs af haustmarkaði KFUM skilaði sér í sjóð bókasafnsins um 

og upp úr 1930. Einnig voru haldin bókauppboð og eitt sinn voru frímerki 

seld til styrktar safninu. Stundum þurfti þó að taka lán til að endar næðu 

saman eða leita eftir fjárframlögum til safnsins frá stjórnum KFUM og KFUK 

í Reykjavík. Þeim beiðnum var að jafnaði vel tekið.243 

 

9.f. Starfsemi Bókasafns KFUM 1909–1923, uppgangur og blómaskeið 

Með heimkomu séra Friðriks, nýrri félagsstjórn og endurvakningu drengja- 

og unglingastarfsins tók að lifna yfir starfsemi Bókasafns KFUM haustið 

1908. Í árslok höfðu ríflega 530 rit verið lánuð út og átti safnið þá alls 702 

innbundnar bækur, auk óinnbundinna. Eignir þess voru þá virtar á 1.800 

krónur.244 Um líkt leyti fullyrti séra Friðrik að KFUM ætti orðið „stærsta og 

besta safn bóka í bænum, næst á eftir hinum opinberu [söfnum]“.245 Það var 

kannski aðeins orðum aukið því enn átti til dæmis Alþýðulestrarfélag 

Reykjavíkur heldur fleiri bækur. Það átti þó fljótt eftir að breytast því á næstu 

tíu árum hart nær fimmfaldaðist ritakostur Bókasafns KFUM og stóð þá 

sannarlega undir orðum séra Friðriks.246 

 Til að endurvekja unglingadeild innan KFUM haustið 1908 þurfti séra 

Friðrik Friðriksson að auglýsa stofnfund deildarinnar alls fjórum sinnum. Þá 

fyrst mættu fjórir unglingspiltar sem tóku áskorun Friðriks um að gerast 

stofnfélagar. Það má því segja að deildin hafi farið löturhægt af stað en mjór 

                                                 
243 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, gjafaskrá 
Bókasafns KFUM 1905–1911, bréfasafn og reikningar Bókasafns KFUM og 
fundargerðabók stjórnar KFUM ... 1908–1936, 19, 66, 117. Sigurbjörn Þorkelsson 1969, 
45–48, 50; 1977, 365. Bréf Steins Sigurðssonar 20/8 1909 og Odds Björnssonar 9/10 1909 
vegna bókagjafar þess síðartalda (Skjöl KFUM 302:11). Skýrslur Bókasafns KFUM „yfir 
tekjur, gjöld, eignir og notkun Bókasafns K.F.U.M.“ frá árunum 1908–1916 eru einnig góð 
heimild enda mjög til þeirra vandað (Skjöl KFUM nr. 302:07). Bókasafn KFUM hafði m.a. 
tekjur af sölu rita sem félagið erfði frá forleggjarafélaginu Baldri og fékk 500 kr. styrk frá 
stjórn KFUM árið 1918. 
244 Ársskýrslur bókasafns KFUM 1908–1909 (Skjöl KFUM nr. 302:07). Mánaðarblað 
K.F.U.M. 1909, 24. Mánaðarblaðið talar um að 531 rit hafi verið lánað út 1908 en 
ársskýrslan fyrir 1908 segir útlán hafa verið 534. 
245 Koloniblad 1909, 3. Sigurbjörn Þorkelsson 1969, 48. 
246 Þjóðólfur 31/1 1908, 19. Alþýðulestrarfélagið átti um 1.100 bækur árið 1908 og fjölgaði 
þeim lítið eftir það. Bókasafn KFUM átti hins vegar um 2.600 rit árið 1919. 
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er mikils vísir segir máltækið. Sú speki sannaðist á næstu misserum í tilviki 

UD KFUM. Í byrjun febrúar 1910 gerðist það til dæmis að í fyrsta sinn mættu 

yfir sjötíu félagspiltar á fund í deildinni. Var þeim launuð hin góða 

fundarsókn með því að fundir voru færðir upp í aðalfundarsal félagsins. 

Jafnframt var ákveðið að hafa Bókasafn KFUM framvegis opið í þeirra þágu 

í tengslum við miðvikudagsfundi deildarinnar en ekki aðeins á 

sunnudagskvöldum, svo sem verið hafði.247 Þessi ráðstöfun virðist hafa 

virkað eins og vítamínssprauta fyrir félagsstarfið því í lok sama mánaðar 

voru 34 nýir félagspiltar boðnir velkomnir í deildina á inntökufundi. Fékk hver 

og einn þeirra ritningarvers úr Biblíunni í veganesti svo sem venja var á 

slíkum fundum.248 

 Í lok árs 1910 sýndi sig að heildarútlán Bókasafns KFUM voru á árinu 

rúmlega 2.000 rit. Þar af var hlutur KFUM-meðlima yfir 1.840 rit sem var 

meira en þriðjungs aukning frá fyrra ári.249 Á næstu árum fóru útlán hægt 

vaxandi þar til mikil aukning átti sér stað árið 1917. Flest urðu útlán safnsins 

þó ári síðar þegar alls voru ríflega 5.150 rit lánuð út af safninu þrátt fyrir að 

útlán lægju niðri í samtals rúma fimm mánuði á árinu. Það samsvarar því að 

í hverri viku hafi að meðaltali nærri 180 rit verið lánuð út þann tíma sem 

safnið var opið á árinu. Það má því ætla að oft hafi verið handagangur í 

öskjunni þegar allt að fimmtíu piltar vildu fá bækur í einu.250  

                                                 
247 Mánaðarblað K.F.U.M. 1910, 16. U-D í KFUM 25 ára 1933, 2–5. Skjöl KFUM án nr.: 
Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, 68 og bréfasafn Bókasafns KFUM: 
Bréf Friðriks Friðrikssonar og Guðmundar Kr. Guðmundssonar til bókasafnsnefndar KFUM 
2/2 1910. Í bréfi Friðriks og Guðmundar kemur fram að hinn 2/2 1910 voru 74 á fundi í UD 
og var í framhaldi af því byrjað að hafa safnið einnig opið á miðvikudögum. 
248 Skjöl sr. Friðriks nr. 202:45. Bjarni Jónsson 1912, 125. 
249 Ársskýrsla Bókasafns KFUM 1910 (Skjöl KFUM nr. 302:07). Skv. árskýrslu safnsins voru 
útlán árið 1910 alls 2.047 rit. Það var meira en nokkru sinni áður. Skv. minni eigin talningu 
voru útlánin hins vegar 2.072, þar af 1.842 útlán til karlmanna en 230 til kvenna. Árið áður 
voru útlánin til karlanna 1.352. Hækkunin milli ára var 36,2%. 
250 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953,146 og 
útlánabók Bókasafns KFUM 1916–1919. Mishermt er í þessum heimildum að útlánin hafi 
alls verið 6.152 árið 1918 því í útlánabókinni féllu óvart út númerin 4589–5588 (alls 1.000 
númer). Engin útlán voru dagana 1/1–5/1, 13/5–5/10 og 23/12–31/12 1918 (160 dagar = 
22,86 vikur. 5.152/29,14 = 176,8). Á næstu árum voru næst mestu útlánin árið 1921, alls 
4.494 rit. 
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 Eftir 1918 fækkaði útlánum Bókasafns KFUM nokkuð en voru samt 

mikil áfram næstu árin. Á mynd 1 er sýnt hvernig útlán meðlima KFUM 

þróuðust á árunum 1908–1923. 
 

Mynd 1:  Heildarfjöldi útlána Bókasafns KFUM til félaga í YD, UD og AD 

KFUM á árunum 1908–1923. 
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Eins og mynd 1 sýnir sker árið 1918 sig verulega úr og kann ég ekki á því 

viðhlítandi skýringar hvers vegna útlán jukust svo mikið þetta tiltekna ár. 

Súluritið staðfestir hins vegar að Bókasafn KFUM hafði á þessum árum 

verulegt aðdráttarafl og gegndi án efa mikilvægu menningarhlutverki á 

tímum útvarpsleysis og takmarkaðs aðgangs að bókasöfnum, ekki síst í 

þágu barna og ungmenna.251 

 Forvitnilegt er einnig að skoða hvernig útlán dreifðust á milli einstakra 

deilda KFUM og KFUK. Í töflu 1 er sýnt hvernig útlánin dreifðust á árinu 

1923 á milli KFUK annars vegar og yngri deildar, unglingadeildar og 

aðaldeildar KFUM hins vegar. 

                                                 
251 Sigurbjörn Þorkelsson 1969, 47–50. Bogi Ólafsson 1921, vi. Vera kann að veikindi 
Þorvaldar Guðmundssonar árið 1918 hafi átt þátt í því hve hratt dró aftur úr útlánum eftir 
það ár. Þorvaldur var umsjónarmaður bókakaupa safnsins og sinnti því af miklum áhuga. 
Haustið 1920 kemur t.d. fram í fundargerðabók bókasafnsnefnar að engar bækur hafi verið 
keyptar um sumarið vegna veikinda Þorvaldar. Var þá skipaður nýr maður til að hafa 
umsjón með bókainnkaupum (Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar ... 
1906–1953, 152). 
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Tafla 1:  Skipting og hlutfall útlána Bókasafns KFUM milli einstakra deilda 

KFUM og KFUK árið 1923. 

Deildir KFUM / 
KFUK 

Fjöldi 
einstaklinga Fjöldi útlána 

Bækur á mann 
að meðaltali Hlutfall útlána 

Hlutfall 
 notenda 

AD KFUM 75 655 8,7 18,0% 26,1% 
UD KFUM 62 797 12,9 21,9% 21,6% 
YD KFUM 113 1.864 16,5 51,1% 39,4% 
KFUK 32 329 10,3 9,0% 11,1% 
?? 5 0 0,0 0,0% 1,7% 
Alls 287 3.645 12,7 100,0% 100,0% 

 

Eins og tafla 1 sýnir eru meðlimir YD KFUM fjölmennastir í hópi notenda 

Bókasafns KFUM árið 1923 og fá langflestar bækur lánaðar. Reyndar var 

það svo að á árunum 1922 til 1926 fengu meðlimir í YD og UD KFUM á 

bilinu 60–73% allra útlánaðra bóka. Um KFUK verður rætt betur síðar en 

hafa skal í huga að í töflunni eru YD og AD KFUK saman sem einn liður.252 

 

9.g. „Útibú“ frá Bókasafni KFUM á Akranesi og í Haf narfirði 1911–1925 

Uppsveiflan sem varð í starfi KFUM í Reykjavík upp úr 1908 smitaði út frá 

sér á ýmsan hátt. Með áþreifanlegum hætti birtist það meðal annars í því að 

árið 1911 voru tvö ný KFUM-félög stofnuð í nágrenni höfuðstaðarins, það 

fyrra í Hafnarfirði hinn 1. febrúar en hið síðara tæpum þremur vikum síðar á 

Akranesi. Á Skaganum var það ungur skógfræðingur, Sumarliði Halldórsson 

að nafni, sem átti frumkvæðið að stofnun félagsins. Hann var nýkominn úr 

námi í Danmörku og þekkti vel til séra Friðriks og starfs KFUM í Reykjavík. Í 

lok mars heimsótti séra Friðrik Friðriksson félagið og voru félagspiltar þá 

orðnir 40 að tölu en fjölgaði um vorið í tæplega 80.253 

                                                 
252 Tölurnar byggja á greiningu á útlánum skv. útlánabókum KFUM frá árunum 1922–1927 
(Skjöl KFUM án nr.). Í útlánabókum frá þessum árum er yfirleitt tilgreint í hvaða deild hver 
lántakandi var, ólíkt því sem tíðkaðist í fyrri útlánabókum. 
253 Skjöl sr. Friðriks nr. 08:19. Skjöl KFUM 303:12, bréf dags. 13/4 1911. Bréf Sumarliða 
Halldórssonar til Sigurbjörns Á. Gíslasonar 23/2 og 31/3 1911 (Lbs. án nr.: Bréfasafn sr. 
Sigurbjörns Á. Gíslasonar). Nýtt Kirkjublað 1912, 11. Um miðjan apríl 1911 voru félagar í 
KFUM á Akranesi orðnir 76. 
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 Í næsta mánuði brugðu Akurnesingarnir sér á skipsfjöl og heimsóttu 

félagið í Reykjavík.254 Trúlega hafa þeir kíkt við á bókasafni félagsins í 

leiðinni. Svo mikið er víst að um líkt leyti var félagið á Akranesi farið að huga 

að því að koma sér upp vísi að bókasafni og í byrjun júní samþykkti 

umsjónarnefnd Bókasafns KFUM í Reykjavík, að frumkvæði Þorvaldar 

Guðmundssonar bóksala, að styrkja þessa viðleitni Akurnesinganna með 

dálítilli bókagjöf.255  

 Næsta haust áskotnuðust hinu unga félagi á Akranesi um 150 bækur 

að gjöf sem var að sjálfsögðu mikill fengur fyrir nýstofnað bókasafn 

félagsins. Félagsmenn úr KFUM í Reykjavík stóðu að bókagjöfinni og gaf 

Þorvaldur Guðmundsson drýgstan hluta bókanna. Séra Friðrik Friðriksson 

lagði átta bækur til safnsins, Páll V. Guðmundsson liðlega tuttugu en það 

sem upp á vantaði kom úr bókasafni Reykjavíkurfélagsins og frá tveimur 

öðrum félagsmönnum þar.256 
 

  
 Póstkort úr fórum KFUM og KFUK sem sýnir Akranesbæ í byrjun 20. aldar. 

 

Hvernig Bókasafni KFUM á Akranesi reiddi af á næstu árum er lítið vitað en 

starf félagsins var all blómlegt í nokkur misseri. Ástæðulaust er að ætla 

                                                 
254 Skjöl sr. Friðriks nr. 08:21. 
255 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, 87. 
256 Skjöl sr. Friðriks. Minnisbók nr. 05:66. Skjöl KFUM nr. 303:12, bréf dags. 17/10 1911. 
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annað en að bókasafnið hafi verið sæmilega brúkað til að byrja með af þeim 

liðlega 80 piltum sem gengu til liðs við félagið fyrsta árið. Sumarliði fékk til 

dæmis fljótlega nokkra stálpaða félagspilta sér til halds og trausts við 

félagsstarfið. Þar á meðal var Ólafur B. Björnsson sem seinna gaf út 

tímaritið Akranes þar sem hluti æviminninga Friðriks Friðrikssonar birtist í 

áföngum um miðja tuttugustu öld.257 Að lokum urðu þó ýmsir samverkandi 

þættir þess valdandi að félagsstarf KFUM náði ekki að festa sig í sessi á 

Akranesi að svo stöddu. Benda líkur til að félagið hafi lognast út af í kringum 

1917 enda átti Sumarliði þá orðið örðugt um vik að sinna starfinu.258 Seinna 

var starf KFUM endurvakið á Akranesi og fyrir rúmum áratug voru enn til í 

fórum félagsins nokkrar bækur úr hinu upprunalega bókasafni þess í tíð 

Sumarliða.259 

 Í Hafnarfirði kom það í hlut séra Þorsteins Briem, eiginmanns 

Valgerðar Lárusdóttur, að stofna félag í nafni KFUM í byrjun febrúar 1911. 

Valgerður stofnaði síðan KFUK viku síðar og fóru fundir beggja félaganna 

fram í leiguhúsnæði þeirra við Brekkugötu 8 í Hafnarfirði.260 Um sumarið 

gerðist séra Þorsteinn síðan prestur norður í landi og þurfti séra Friðrik 

Friðriksson þá að taka KFUM í Hafnarfirði upp á arma sína. Fljótlega uxu þó 

upp efnilegir leiðtogar innan félagsins sem báru hag þess fyrir brjósti og tóku 

að sér ábyrgðarstörf. Einn þeirra var Jóel Ingvarsson skósmiður sem um 

áratugaskeið gegndi formennsku í félaginu.261 

 Í Hafnarfirði hófst starfsemi fyrsta lestrarfélagsins árið 1909. Árið áður 

hafði Ungmennafélagið „Seytjándi júní“ verið stofnað í bænum og reyndu 

                                                 
257 Nýtt kirkjublað 1912, 11. Skjöl KFUM nr. 303:12, bréf dags. 17/10 1911. Endurminningar 
sr. Friðriks birtust í Akranesi 1946, 99 til og með 1956, 135. Ólafur B. Björnsson var fæddur 
1895. 
258 Mánaðarblað K.F.U.M. í Reykjavík 1935, 18. Bjarmi 1917, 31. Munnleg heimild: Sigríður 
Sumarliðadóttir 1998. Sumarliði var mikið á faraldsfæti árin 1916 og 1917 vinnu sinnar 
vegna og flutti búferlum úr barnaskólahúsinu gamla árið 1917 að því er virðist. 
259 Mánaðarblað K.F.U.M. í Reykjavík 1935, 18. Ég minnist þess sjálfur að hafa séð þær 
bækur sem hér um ræðir á 9. áratug 20. aldar. 
260 Skjöl sr. Friðriks. Minnisbók nr. 02:35. Skjöl sr. Friðriks nr. 08:32. Bjarmi 1918, 75. 
K.F.U.K. 50 ára ... [1949], 47. 
261 Friðrik Friðriksson [1946], 89–93, 110–117, 130–132. 
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félagar þess fljótlega að knýja á um almenningsbókasafn í bænum.262 Þegar 

sýnt þótti að sú tilraun bæri ekki tilætlaðan árangur lét KFUM í Hafnarfirði 

málefnið til sín taka. Árið 1913 hóf félagið að leita eftir fjárframlögum 

félagsmanna til bókakaupa fyrir væntanlegt bókasafn félagsins. Varðveist 

hefur listi með nöfnum 93 meðlima KFUM sem það ár lögðu til 

bókakaupanna allt frá 25 aurum og upp í þrjár krónur. Flestir gáfu hálfa 

krónu en alls námu gjafaloforðin 63 krónum og 20 aurum.263 Til 

samanburðar má geta þess að laun Páls V. Guðmundssonar, sem tók við 

framkvæmdastjórn KFUM í Reykjavík í lok sama árs vegna burtfarar séra 

Friðriks til Vesturheims, voru 50 krónur um mánuðinn.264  

Líklegt má telja að þær gjafir sem söfnuðust árið 1913 hafi markað 

upphaf Bókasafns KFUM í Hafnarfirði. Svo er þó að sjá sem safnið hafi fyrst 

komist almennilega á laggirnar árið 1920 þegar félagið átti orðið sitt eigið 

félagshús. Eftir það þjónaði bókasafnið og lesstofa þess félagsmönnum í um 

það bil fimm ár. Þá höfðu bækurnar látið talsvert á sjá og þörfin fyrir safnið 

minnkað verulega eftir að bæjarfélagið kom upp almenningsbókasafni 

haustið 1922. Einnig mun það hafa átt þátt í því að safn KFUM hætti 

starfsemi í Hafnarfirði að brögð voru að því að piltar sæktu í safnið og 

lesstofu þess án þess að sinna starfi KFUM að öðru leyti. Þótti sumum sem 

safnið gegndi þá ekki lengur því hlutverki sem því væri ætlað.265 

 Þess má að lokum geta að skömmu fyrir 1930 var sett á laggirnar 

sjómannastofa á vegum KFUM og KFUK í Vestmannaeyjum. Hún starfaði í 

allmörg ár og í tengslum við hana „lítið bókasafn“ og lestrarstofa þar sem 

                                                 
262 Skinfaxi 1909, 14. Ásgeir Guðmundsson 1984, 75–76, 203. Ungmennafélagið var 
stofnað 17/6 1908. 
263 Skjöl KFUM án nr.: Listi yfir gjafir til bókakaupa KFUM í Hafnarfirði árið 1913 (Nr. 72 
vantar á listann). Ásgeir Guðmundsson 1984, 76, 203–204. 
264 Skjöl sr. Friðriks nr. 09:17. 
265 Ásgeir Guðmundsson 1983, 423. 1984, 205. Gestur Gamalíelsson 1982, 19. Tíminn – 
Sunnudagsblað 18/8 1963, 656. Eiríkur Jóhannesson starfaði á vegum KFUM í Hafnarfirði 
veturinn 1924–1925. Hann telur að lesstofan og bókasafnið hafi hætt starfsemi eftir það, 
m.a. af fjárhagsástæðum (Tíminn). Bækur Bókasafns KFUM í Hafnarfirði voru um síðir 
seldar eða gefnar. Veit ég til þess að sr. Jónas Gíslason fékk nokkrar þeirra og eru þær nú í 
vörslu sona hans. Fáein rit kunna líka að vera til í fórum KFUM og KFUK á Íslandi. 
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árið 1932 voru til afnota „nokkur töfl, blöð ..., ritföng og síðast en ekki síst 

útvarpstæki“.266 

 

9.h. Starfsemi Bókasafns KFUM 1924–1931, hnignun og  viðleitni til 

endurreisnar 

Mikil umskipti verða í starfsemi Bókasafns KFUM eftir árið 1923. Næstu ár 

dregur hratt úr útlánum og lögðust þau af um tíma. Áður en vikið verður að 

helstu ástæðum þessa er vert að skoða þróunina á myndrænan hátt. Mynd 

2 sýnir hver heildarútlán Bókasafns KFUM voru á árunum 1923 til 1931. 
 

Mynd 2:  Heildarútlán Bókasafns KFUM á árunum 1923–1931.267 
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Mynd 2 sýnir að mikið hrun varð í útlánum Bókasafns KFUM árið 1924. 

Veigamikil skýring á því er væntanlega tilkoma hins nýja Alþýðubókasafns 

Reykjavíkur sem opnaði dyr sínar fyrir borgarbúum vorið 1923. Í lok fyrsta 

starfsárs safnsins átti það yfir 3.000 rit og jókst ritakosturinn hratt á næstu 

                                                 
266 Hvöt 1/5 1932, 1. Árbók Kristilegs bókmenntafélags 1932, 63. Sjómannastofan var höfð 
opin á meðan á vertíðinni stóð og veitti Steingrímur Benediktsson henni forstöðu um þetta 
leyti. 
267 Byggt á talningu höfundar á útlánum skv. útlánabókum Bókasafns KFUM (Skjöl KFUM 
án nr.). 1923–1926 = allt árið. 1927 = vormisseri. 1929 = haustmisseri. 1930 = vormisseri. 
1931 = allt árið. 
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árum, sem og útlánin. Einn þeirra sem vann ötullega að því í nefnd safnsins 

að koma því á laggirnar var einmitt formaður stjórnarnefndar Bókasafns 

KFUM, Guðmundur Ásbjörnsson. Árið 1924 hafði Guðmundur sinnt þar 

formennsku í meira en 10 ár og þeir sem með honum voru í nefndinni höfðu 

einnig setið þar í allmörg ár. Af þeim sökum má velta fyrir sér hvort 

ákveðinnar stöðnunar hafi verið farið gæta innan Bókasafns KFUM og að 

áhugi formannsins hafi í ríkari mæli beinst að uppbyggingu hins nýja safns 

bæjarins. Eftir 1918 eru fundir í stjórnarnefnd Bókasafns KFUM næstu 11 

árin flestir tveir á ári að aðalfundum meðtöldum. Einn fundur er bókaður í 

ársbyrjun 1926 en enginn eftir það fyrr en árið 1930. Það segir sína sögu. 

Hvað Guðmund varðar er þess og að geta að hann var árið 1926 kjörinn 

forseti bæjarstjórnar Reykjavíkur og jók það að vonum annir hans til muna 

næstu árin. Hann var þó áfram í forsvari fyrir Bókasafn KFUM allt til ársins 

1929 að því er best verður séð. 

 Svo sem nefnt hefur verið var það einnig mikill missir fyrir Bókasafn 

KFUM þegar Þorvaldur Guðmundsson bóksali veiktist alvarlega árið 1918. Í 

hans tíð sem umsjónarmanns bókakaupa fimmfaldaðist bókakostur safnsins 

fram til 1919 og var þá orðinn nærri 2.600 rit. „Blómgun safnsins var um 

langt skeið honum mest að þakka“ fullyrtu þeir sem gerst til þekktu.268 Eins 

má nefna að á næstu 12 árum bættust einungis liðlega 400 bækur við 

safnkostinn. Það segir líka sína sögu. 

 Það er einnig forvitnilegt að skoða hvað var að gerast innan KFUM að 

öðru leyti á þessum árum. Þegar líða tók á þriðja áratuginn fór að bera á 

talsverðum doða í hinu andlega starfi í þágu eldri félagsmanna. Það varð 

meðal annars til þess að biblíulestrar félagsins og vikulegar almennar 

samkomur lögðust af um tíma upp úr 1930.269 Á hinn bóginn komu einnig 

fram nýir vaxtarsprotar í starfinu sem áttu eftir að hafa mikla þýðingu um 

langa framtíð. Í fyrsta lagi fór kvöldskóli af stað á vegum KFUM haustið 

1921 og starfaði í um 40 ár. Driffjöðrin á bak við skólann fyrstu árin var 

                                                 
268 Mánaðarblað K.F.U.M. í Reykjavík 10. tbl. 1929, 2. 
269 Þórarinn Björnsson 2003, 15–16. 
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Pétur Þ. J. Gunnarsson sem fyrr er getið. Aðsókn að skólanum var strax 

góð og fór vaxandi á næstu árum. Skömmu fyrir stríð voru nemendur orðnir 

hátt í 150.270 

 Árið 1923 hófst sumarbúðastarf KFUM í Vatnaskógi og tveimur árum 

síðar einnig í Kaldárseli. Þessar nýju starfsgreinar höfðu mikla þýðingu fyrir 

starf KFUM á komandi árum og skiluðu nýjum leiðtogum inn í starf félagsins 

þegar fram liðu stundir. Aðrar starfsgreinar á borð við Val, Væringja og 

Karlakór KFUM héldu einnig áfram að vaxa og fór því fjarri að húsnæði 

KFUM næði að mæta þörfum allra starfsgreina. Það varð til þess að sumar 

starfsgreinanna urðu að leita í auknum mæli eftir aðstöðu utan veggja 

húsnæðis KFUM við Amtmannsstíg. Tók þá að losna um tengslin við 

móðurfélagið í sumum tilvikum.271 Húsnæðisþrengslin virðast einnig hafa 

haft veruleg áhrif á Bókasafn KFUM um sama leyti. Takmörk voru fyrir því 

hve safnið gæti stækkað án þess að fá stærra húsrými til umráða. Á 

framhaldsaðalfundi KFUM vorið 1928 lét Guðmundur Ásbjörnsson þess til 

dæmis getið: 
 

... að ekki væri hægt að starfrækja safnið þar, sem það væri nú, en fyrir 
lægi að flytja það niður í kjallarann í tvö herbergi þar.272 
 

Í fundargerð næsta aðalfundar í ársbyrjun 1929 er bókasafnsins ekki getið 

en málefni safnsins komst hins vegar á dagskrá stjórnar KFUM um haustið. 

Á fundinum var þess getið að safnið „lægi í litla salnum í kjallaranum“ en 

síðan var frá því skýrt: 
 

... að nokkrir yngri menn í félaginu byðust til að taka að sér að koma 
safninu fyrir ef stjórnin vildi trúa þeim fyrir því.273 

 

                                                 
270 Mánaðarblað K.F.U.M. í Reykjavík 1932, 13; 1935, 16–17; 1938, 6. Friðrik Friðriksson 
1942, 128. Ranghermt er í seinni tilvísuninni í mánaðarblaðið að kvöldskólinn hafi verið 
stofnaður 1922. 
271 Þórarinn Björnsson 2003, 15–16. Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók Starfsráðs KFUM 
1932–1939, 6–8. 
272 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók stjórnar KFUM ... 1908–1936, 211. Aðalfundurinn 
var haldinn 26/4 1928. 
273 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók stjórnar KFUM ... 1908–1936, 244 (10/9 1929). 
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Þessu kostaboði var stjórn KFUM sammála um að taka „með þökkum“ og 

var tveimur stjórnarmanna falið að semja við hina ungu herramenn um 

málið. Kom það í hlut þeirra Guðmundar Ásbjörnssonar og Sigurbjörns 

Þorkelssonar sem báðir áttu jafnframt sæti í stjórnarnefnd bókasafnsins. 

Það má því segja að þeir hafi haft tvöfalt umboð til að hleypa yngri mönnum 

að safninu. 

 Um það bil mánuði eftir stjórnarfundinn voru útlán hafin að nýju í 

Bókasafni KFUM.274 Það sýnir að ekki var tvínónað við verkið. 

Tímamótanna var minnst í Mánaðarblaði K.F.U.M. í Reykjavík í október. Þar 

sagði meðal annars: 

 
Bókasafnið , sem af ýmsum orsökum lá niðri í fyrra, tekur nú til starfa í 
nýjum híbýlum ... 
 Það er nú flutt úr sínum gamla bústað, herberginu við 
lestrarstofuna. Það var orðið svo þröngt um það þar. Nú hafa tvö 
herbergi í kjallaranum verið tekin handa því og útbúin. Safninu raðað 
þar upp og tekur nú brátt til starfa ... 
 Nú hafa þeir yngri, sem nutu góðs af safninu, þegar þeir voru 
drengir, tekið það að sjer með áhuga æskunnar, svo að framundan 
virðist að liggja blómgunartímar aptur.275 

 

Geta má þess að sá sem flestar bækur fékk lánaðar á komandi vetri, alls 50 

rit, var ungur snáði í yngri deild KFUM. Hann hét Adolf Guðmundsson og 

var seinni uppeldissonur séra Friðriks Friðrikssonar, góðvinur Gylfa Þ. 

Gíslasonar, síðar menntamálaráðherra, sem einnig fékk nokkrar bækur 

lánaðar um veturinn.276  

 Skömmu áður en Bókasafn KFUM tók til starfa haustið 1929 var efnt til 

þriggja daga haustmarkaðar á vegum KFUM. Þar voru á boðstólum alls 

konar matvörur, sælgæti, fatnaður, kol og fleira og auk þess „bögglar með 

ýmiskonar varningi“. Samhliða voru samkomur þrjú kvöld í röð með 

                                                 
274 Skjöl KFUM án nr.: Útlánabók Bókasafns KFUM 1929–1932, 1–2. Útlán hófust á ný 
13/10 1929. 
275 Mánaðarblað K.F.U.M. í Reykjavík 10. tbl. 1929, 2. Hér er reyndar talað eins og 
starfsemi safnsins hafi aðeins legið niðri í einn vetur en ég fæ ekki betur séð en að 
starfsemin hafi legið niðri í tvo vetur (1927–1928 og 1928–1929). 
276 Skjöl KFUM án nr.: Útlánabók Bókasafns KFUM 1929–1932, 2, 71, 108. Gylfi Þ. 
Gíslason 1968, 79–80. 
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fjölbreyttri skemmtidagskrá.277 Þessari nýju fjáröflunarleið í starfi félagsins 

var vel tekið og skilaði hún um 5.000 króna hagnaði í félagssjóð. Seinna um 

haustið sóttu hinir nýju umsjónarmenn Bókasafns KFUM um 200 króna styrk 

í safnsins þágu og var það auðsótt mál.278 En hverjir voru þessir ungu menn 

sem vildu auka veg og virðingu safnsins á ný? 

  Svo virðist sem þeir einstaklingar sem tóku að sér að endurvekja 

starfsemi Bókasafns KFUM haustið 1929 hafi þá þegar í raun tekið yfir sem 

hin eiginlega stjórnarnefnd safnsins. Fyrsta fundargerðin sem færð er til 

bókar er hins vegar greinargerð um störf aðalfundar safnsins frá 15. janúar 

1930. Þar var skipan nýrrar sex manna nefndar staðfest af séra Friðriki og 

féll formennskan í hlut Magnúsar Óskars Magnússonar, ritari varð Gunnar 

Sigurjónsson en gjaldkeri Sigurbergur Árnason.279 Má geta þess að Gunnar 

var sonur Sigurjóns Jónssonar, ritara KFUM og eins af frumkvöðlum 

Bókasafns KFUM á sínum tíma.  

 Fundargerðabók bókasafnsins ber því glöggt vitni að næstu misserin 

einkenndust af viðleitni manna til að blása nýju lífi í starfsemi safnsins. 

Síðustu fimm árin höfðu einungis þrír fundir verið skráðir í bókina. Næstu 

fimm ár eru hins vegar 23 fundir færðir til bókar. Byrjað var á því að skipa 

nýja útlánaverði, gera gangskör að því að afla safninu nýrra bóka og leita 

ódýrra leiða í sambandi við bókband. Var aðsókn að safninu með ágætum 

vorið 1930 og alls lánuð út 1.200 rit. Síðan var ráðist í að undirbúa prentun 

nýrrar bókaskrár og stóð til að opna safnið á ný þegar hún væri tilbúin. Þetta 

varð til þess að safnið opnaði ekki um haustið en ákveðið var að opna á ný í 

ársbyrjun 1931 þótt ný skrá væri enn ekki að fullu komin úr prentun.280 Um 

sama leyti voru ný lög samþykkt fyrir safnið. Þar var meðal annars kveðið á 

                                                 
277 Mánaðarblað K.F.U.M. í Reykjavík 10. tbl. 1929, 4–5. 
278 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók stjórnar KFUM ... 1908–1936, 248 og bréfasafn 
Bókasafns KFUM: Bréf stjórnar KFUM í Reykjavík til „Bókasafnsnefndar K.F.U.M.“ 11/12 
1929. Beiðnin var samþykkt á fundi stjórnar KFUM hinn 10/12 en ekki færð til bókar í 
fundargerð. 
279 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, 176–179. 
Aðrir í stjórnarnefnd safnsins voru kjörnir þeir Ari Gíslason, Guðmundur Helgi Bjarnason og 
Guðmundur Helgason. 
280 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953,170–186; 
Útlánabók Bókasafns KFUM 1929–1932. Mánaðarblað K.F.U.M. í Reykjavík 1931, 7. 
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um að tilgangur safnsins væri „að efla menntun og fróðleik meðlima í 

K.F.U.M.“281 Athygli vekur að í lögunum er ekkert minnst á trúarlegt markmið 

safnsins. Það átti þó eftir að breytast áður en langt um leið.  

 Í hinum nýju lögum var í fyrsta sinn kveðið á um að allir meðlimir 

KFUM og KFUK hefðu rétt á að nota safnið. Í fjórðu grein var einnig nýtt 

ákvæði þar sem ákveðin forréttindi stjórnarnefndar safnsins voru skilgreind. 

Í fyrsta lagi eru nefndarmenn þar undanþegnir árstillagi til safnsins. Í öðru 

lagi mega þeir „taka heim með sér fleiri bækur en eina, ef þeim liggur á“. Þó 

bar þeim að borga sektir eins og öðrum ef óeðlilegur dráttur varð á 

skilum!282 

 

9.i. Áhrif norskra trúarstrauma á starfsemi KFUM up p úr 1930 og 

viðleitni til kristilegrar bókaútgáfu 

Eftir nokkurn deyfðartíma í fullorðinsstarfi KFUM undir lok þriðja áratugarins 

og fram yfir 1930 einkenndust komandi ár af mikilli uppsveiflu í 

fullorðinsstarfi félagsins og stóraukinni trúaráherslu, ekki síst fyrir áhrif frá 

Noregi. Bent hefur verið á að aukin tengsl trúaðs fólks úr röðum KFUM og 

KFUK við norskt kristilegt leikmannastarf um og upp úr 1930 megi að 

einhverju leyti rekja til manna á borð við Ólaf Ólafsson kristniboða, 

Jóhannes Sigurðsson sjómannatrúboða og Sigurbjörn Á. Gíslason, 

heimatrúboða og ritstjóra Bjarma. Sigurbjörn var einnig formaður Sambands 

íslenskra kristniboðsfélaga og gerði árið 1933 tilraun til að fá prófessor Ole 

Hallesby hingað til lands, einhvern áhrifamesta leiðtoga norskrar kristni fram 

yfir miðja 20. öld. Hallesby var skeleggur en umdeildur prédikari og starfaði 

lengst af sem prófessor við Safnaðarháskólann í Osló. Hann gegndi um 

áratuga skeið forystuhlutverki í Norsku heimatrúboðshreyfingunni og Norsku 

kristilegu skóla- og stúdentahreyfingunni.283 

                                                 
281 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, 188. 
282 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, 188. 
283 Ólafur Jóhannsson 1982, 15–19. 
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 Ári áður en Sigurbjörn Á. Gíslason reyndi að fá Hallesby til landsins 

hafði Sigurjón Jónsson í stjórn KFUM borið upp tillögu þess efnis að stjórnin 

tæki „fyrir fjelagsins hönd“ þátt í að bjóða Hallesby í heimsókn til að halda 

fyrirlestra hérlendis sumarið 1932. Það gekk ekki eftir.284 En um líkt leyti fóru 

þrír ungir guðfræðinemar úr röðum KFUM til Noregs í námserindum og 

kynntust þar áhrifum Hallesby og norsku trúarlífi. Þetta voru jafnaldrarnir 

Jóhann Hannesson, Valgeir Skagfjörð og Magnús Runólfsson. Fyrir þeirra 

tilstuðlan kom Hallesby í heimsókn hingað til lands árið 1936 ásamt sex 

norskum stúdentum. Vakti heimsókn þeirra mikla athygli en einnig deilur. 

Valgeir þótti sérlega efnilegt leiðtogaefni en lést árið 1935 af berklum. 

Skömmu áður en Hallesby kom til landsins stofnuðu Magnús og Jóhann 

hins vegar Kristilegt stúdentafélag hér á landi ásamt guðfræðinemunum 

Ástráði Sigursteindórssyni og Gunnari, syni Sigurjóns í stjórn KFUM. Var 

það fyrsta hlutverk félagsins að skipuleggja heimsókn Hallesby og félaga.285 

Um sama leyti naut stjórnarnefnd Bókasafns KFUM starfskrafta þeirra 

Ástráðs og Gunnars í meira en áratug.286 

 Auk þessara ungu manna var einnig farið að kveða að jafnaldra 

Gunnars, Bjarna Eyjólfssyni. Sjúkur og heimilislaus flutti Bjarni árið 1932 inn 

á heimili foreldra Gunnars, þeirra Sigurjóns Jónssonar og Guðlaugar R. 

Árnadóttur á Þórsgötu 4. Hann var þá um 18 ára gamall og bjó þar síðan um 

langt árabil við hlið bræðranna, Gunnars og Árna og systra þeirra. Bjarni var 

í eðli sínu mikill leiðtogi, gegndi til dæmis formennsku í Samtökum drengja 

gegn sígarettureykingum (SDGS) frá 16 ára aldri og stofnaði Félag ungra 

kristniboðsvina árið 1932. Tveimur árum síðar fór hann að sjá um vikulega 

biblíulestra fyrir ungt fólk á heimili hjónanna Margrétar Þorkelsdóttur og Páls 

Sigurðssonar á Akri við Bræðraborgarstíg. Síðar fluttust þær samverustundir 

á Þórsgötuna og urðu grundvöllur að því sem í daglegu tali var kallað 

                                                 
284 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók stjórnar KFUM ... 1908–1936, 293. Erindið var 
borið upp á fundi 12/1 1932 en því var hafnað að svo stöddu. 
285 Ólafur Jóhannsson 1982, 15–57. 
286 Gunnar kom í bókasafnsnefnd KFUM árið 1930 einungis 16 ára og var ritari hennar til 
ársins 1946. Ástráður var fyrst meðstjórnandi frá 1935, síðan varaformaður og loks 
formaður frá 1940–1953. 



Starfsemi Bókasafns KFUM í Reykjavík 1899-1953 

 115

Þórsgötusamfélagið. Þetta voru óformlegar heimilissamkomur til hliðar við 

skipulagt starf KFUM og KFUK en höfðu mikil áhrif á margt ungt fólk í 

félögunum á komandi árum. Má segja að á Þórsgötu 4 hafi hin norsku 

trúaráhrif átt sitt sterkasta vígi innan vébanda KFUM.287 

 Að frumkvæði Sigurjóns Jónssonar, Valgeirs Skagfjörð og fleiri manna 

var stofnað Kristilegt bókmenntafélag (KBF) í febrúar 1932. Sigurjón valdist 

til forystu í félaginu en að því komu einnig ýmsir félagar úr röðum KFUM og 

þar á meðal nokkrir þeirra sem látið höfðu málefni Bókasafns KFUM til sín 

taka á liðnum árum.288 Markmið félagsins var samkvæmt lögum þess „að 

efla evangelísk-lútherska kristni í landinu með því fyrst og fremst að gefa út 

kristilegar bækur og blöð“.289 Gaf félagið út árbók næstu sjö árin og auk 

þess þrjár kristilegar bækur að jafnaði á ári. Um tíma gaf félagið einnig út 

kristilega barnablaðið Ljósberann. Öll þessi rit voru að sjálfsögðu kærkomin 

í hillur Bókasafns KFUM enda gerðist bókasafnið aðili að félaginu strax 

fyrsta árið. Skal þess getið að í fyrstu árbók KBF var grein um formann 

KFUM, séra Bjarna Jónsson dómkirkjuprest, í tilefni þess að hann var þá 

nýorðinn prófastur. Önnur grein var þar tileinkuð Ole Hallesby. Á komandi 

árum gaf félagið einnig út tvær bækur eftir Hallesby. Um síðir varð 

hallarekstur þess valdandi að félagið hætti útgáfustarfsemi árið 1938.290 

 Síðsumars 1932 bar annað mál á góma sem átti eftir að hafa mikil áhrif 

á starf KFUM næstu árin. Efnt var til umræðufunda í samráði við stjórn 

KFUM um starf félagsins næsta vetur og í framhaldinu sett á laggirnar 

Starfsráð KFUM í ársbyrjun 1933.291 Tilgangur ráðsins var sagður vera:  
 

                                                 
287 Árni Sigurjónsson 1976, 7–10; 1989, 96–107. Ólafur Jóhannsson 1982, 15–17. Munnleg 
heimild: Lárus Halldórsson 2009. 
288 Skjöl KFUM án nr.: Kristilegt bókmenntafélag ... bls. 9, 18. Meðal stofnenda KBF voru 
m.a. Ingvar Árnason, Jóhannes Sigurðsson, Magnús Runólfsson og Sigurbjörn Þorkelsson. 
Einnig kom Guðmundur Ásbjörnsson að félaginu síðar. 
289 Árbók Kristilegs bókmenntafélags 1933, 127. 
290 Skjöl KFUM án nr.: Kristilegt bókmenntafélag ... og fundargerðabók bókasafnsnefndar 
KFUM 1906–1953, 205. Bókasafnið samþykkti aðild að KBF 23/8 1932. Þær bækur sem 
KBF gaf út eftir Hallesby voru Trúrækni og kristindómur (1933) og Skaphafnir manna 
(1938). 
291 Þórarinn Björnsson 2003, 17. 



Starfsemi Bókasafns KFUM í Reykjavík 1899-1953 

 116

... að efla hið andlega líf í fjelaginu, samstarf allra starfsgreina þess, 
auka samúð og skilning þeirra og styðja að samræmi í starfi og 
starfsháttum bæði hið ytra og innra.292 

 

Starfsráðið starfaði til ársins 1939 og á fundi þess voru boðaðir fulltrúar allra 

helstu deilda og starfsgreina KFUM, þar á meðal bókasafnsins og SDGS. 

Sat Gunnar Sigurjónsson af bókasafnsins hálfu í ráðinu en Bjarni Eyjólfsson 

fyrir SDGS. Þegar til átti að taka voru reyndar brögð að því að sumar 

starfsgreinar kæmu sér hjá því að senda fulltrúa á þessa fundi. Afleiðingin 

varð sú að í stað þess að efla samstarf, samúð og skilning milli starfsgreina 

KFUM skerptust skilin á milli hins trúarlega og hins félagslega í starfi KFUM 

til muna. Valsmenn, Væringjar og Karlakór KFUM fengu til dæmis ákúrur 

fyrir að vera ekki nógu kristilega sinnaðir í sínu starfi og mæta illa á 

starfsráðsfundi. Og eftir að taflflokkur félagsins gaf upp öndina heyrðust 

raddir þess efnis að „ónauðsynlegt“ væri að endurlífga flokkinn í sömu mynd 

þar eð „áhuginn fyrir taflinu dreyfði huganum frá hinu rétta takmarki“.293 Á 

sömu árum hætti einnig starfsemi SDGS og handavinnuflokks KFUM af 

ýmsum ástæðum. Sumar aðrar starfsgreinar ákváðu hreinlega að segja 

skilið við KFUM með formlegum hætti. Gilti það bæði um Væringja og 

Karlakór KFUM sem við þau tímamót tók að nefna sig Karlakórinn 

Fóstbræður.294 

 Fullyrða má að tengslin við Hallesby og kynni manna af norsku 

kristnilífi hafi haft mikil áhrif á ýmsa leiðtoga innan KFUM, ekki síst þá ungu 

og upprennandi sem létu stöðugt meir að sér kveða á komandi árum. Þessi 

áhrif færðu með sér anda norskrar heittrúarstefnu inn í raðir félagsins.295 

                                                 
292 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók Starfsráðs KFUM 1932–1939, 26. 
293 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók Starfsráðs KFUM 1932–1939, 121. 
294 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók Starfsráðs KFUM 1932–1939. Karlakór KFUM 
sagði skilið við félagið árið 1935 en Væringjar þremur árum síðar. 
295 Meðal helstu einkenna norsku heittrúarstefnunnar (pietismans) á þessum árum má 
nefna eindregna áherslu á afturhvarfsboðskap sem skírskotaði til friðþægingardauða Krists 
en syndameðvitundar og iðrunar mannsins. Mikil áhersla var lögð á persónulegt trúarlíf, 
daglegan biblíulestur og samfélag trúaðra og varað við öllu því sem dregið gæti menn frá 
Kristi. Að ýmsu leyti hafði séra Friðrik svipaðar áherslur í sinni boðun. Þó með þeim 
mikilvæga fyrirvara að sjóndeildarhringur hans var víðari og mun jákvæðari gagnvart hinu 
félagslega og menningarlega í starfi KFUM heldur en ýmsir af eindrengustu fylgismönnum 
norsku heittrúarstefnunnar. 
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Tengslin við Noreg áttu einnig drjúgan þátt í að farið var að standa fyrir 

kristilegum æskulýðsvikum á vegum KFUM og KFUK og halda almenn 

kristileg sumarmót hér á landi. Þessi nýju starfstæki höfðu mótandi áhrif á 

ungt fólk í röðum félaganna og blésu nýju lífi í trúar- og tónlistarlífið þar. Á 

þessum árum var til dæmis farið að nota gítara í fyrsta sinn á mótum og 

samkomum.296 

 

9.j. Starfsemi Bókasafns KFUM 1932–1935, ritskoðun og norsk 

trúaráhrif 

Hin aukna trúarlega áhersla innan KFUM upp úr 1930 átti eftir að setja mark 

sitt á starfsemi Bókasafns KFUM á komandi árum. Tekið skal fram að 

samspil trúarlegra, félagslegra og menningarlegra þátta í starfi KFUM hefur 

oft tekið breytingum í tímans rás. Hefur það stundum valdið 

hugmyndafræðilegri spennu og innri átökum innan félagsins. Það gildir jafnt 

um starf KFUM hérlendis og erlendis. 

 Þó að séra Friðrik Friðriksson hafi flestum fremur verið opinn fyrir hinu 

félagslega og menningarlega í starfsemi KFUM voru áherslur hans sjálfs þó 

breytilegar í gegnum tíðina. Sumir vildu jafnvel ganga lengra í menningarátt 

en hann. Aðrir töldu þörf á að skerpa trúarþáttinn enn frekar.  

 Dæmi um hið fyrrnefnda finnum við á árunum 1904 til 1906 þegar 

menningarviðleitni félagsins var venju fremur lágreist á sama tíma og séra 

Friðrik stjórnaði lengstum þremur biblíuleshópum í nafni KFUM og 

aðaldeildin hélt tvo uppbyggilega fundi í viku hverri. Var þá svo komið að 

formanni félagsins, séra Jóni Helgasyni, þótti „lögð of einhliða áherzla á hið 

uppbyggilega, en hinu „humana“ of lítið sint“. Kvartaði hann um þetta við 

séra Friðrik á stjórnarfundi í október 1905 og var á sama fundi samþykkt „að 

                                                 
296 Árni Sigurjónsson 1989, 106–109. Þórarinn Björnsson 1997, 31–32. Fyrsta kristilega 
æskulýðsvikan var haldin haustið 1935 að frumkvæði Magnúsar Runólfssonar en fyrsti 
vísirinn að sumarmóti árið 1936 að frumkvæði Bjarna Eyjólfssonar og fleiri.. Slík mót voru 
jafnan kölluð Almennu mótin í daglegu tali þegar fram liðu stundir. Þau byrjuðu við 
Elliðavatn en voru síðar í Hraungerði í Flóa, á Akranesi og loks í Vatnaskógi frá árinu 1945. 



Starfsemi Bókasafns KFUM í Reykjavík 1899-1953 

 118

fá fleiri menn til þess að tala á félagsfundum, sérstaklega á 

sunnudögum.“297  

 Dæmi um hið gagnstæða finnum við á 4. áratug 20. aldar á síðum 

fundargerðabókar Starfsráðs KFUM. Einnig á síðum fundagerðarbókar 

bókasafnsnefndar KFUM. Innan bókasafnsins birtist þetta til að mynda í 

tilburðum til ritskoðunar, átaki í innkaupum á norskum trúarritum og 

breytingum á lögum safnsins.  

 Árið 1932 byrjaði heldur óheppilega fyrir Bókasafn KFUM. Haldinn var 

aðalfundur í febrúar. Úr stjórnarnefnd safnsins áttu það ár að ganga þeir 

Gunnar Sigurjónsson, Magnús Ó. Magnússon og Sigurbergur Árnason. 

Stungið var upp á þeim öllum til endurkjörs og var ekki ágreiningur um það. 

Lögum safnsins samkvæmt átti hins vegar framkvæmdastjóri KFUM að 

skipa menn formlega í nefndina. En þar eð séra Friðrik dvaldi í Danmörku 

allan þann vetur beið staðfesting hans á valinu betri tíma. Síðan fór fram 

kosning í embætti innan nefndarinnar. Án vandræða var Magnús valinn aftur 

til formennsku en þegar kom að vali á ritara vandaðist málið. Atkvæði féllu 

jöfn á Sigurberg Árnason og Þorkel G. Sigurbjörnsson. Varð af þessu 

ágreiningur um það hvort formaður skyldi skera úr um hvor yrði fyrir valinu 

eða hvort hlutkesti ætti að ráða. „Endaði það með því að Gísli Brynjólfsson 

sagði sig úr safninu“, eins og segir í fundargerð aðalfundarins.298 

 Þrátt fyrir óskemmtilega uppákomu á aðalfundinum starfaði Bókasafn 

KFUM með hefðbundnum hætti um vorið og voru útlán meiri en mörg 

undangengin misseri, alls um 1.250 rit fram í lok apríl. Síðla sumars var 

síðan efnt til framhaldsaðalfundar safnsins og ákveðið að Gunnar 

Sigurjónsson yrði ritari en Sigurbergur Árnason gjaldkeri. Fyrir fundinum 

lágu einnig erindi um inngöngu í Kristilegt bókmenntafélag og skipan fulltrúa 

í Starfsráð KFUM. Eins var rætt um að kjósa þyrfti mann í 

                                                 
297 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók stjórnar KFUM ... 1902–1906, 17 og 
„Biblíusamlestur K.F.U.M“. 1904–1906. Stjórnarfundurinn var 10/10 1905. Hið 
„uppbyggilega“ skírskotar hér til hinnar trúarlegu og biblíulegu uppbyggingar í starfi KFUM 
en hið „humana“ til þess mannlega, menntandi og menningarlega í starfinu. 
298 Friðrik Friðriksson 142, 188. Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar 
KFUM 1906–1953, 205. Aðalfundurinn var haldinn 23/2 1932. 



Starfsemi Bókasafns KFUM í Reykjavík 1899-1953 

 119

bókasafnsnefndina í stað Gísla Brynjólfssonar.299 Tveimur mánuðum síðar 

lá ljóst fyrir að Egill Sandholt myndi fylla skarð Gísla í nefndinni.300 

 Á fyrsta fundi bókasafnsnefndar um haustið var ákveðið að opna safnið 

í lok október og samþykkt að láta prenta viðaukaskrá yfir nýjar bækur í 700 

eintökum. Einnig var tekin ákvörðun um að prenta sérstaka skrá yfir 

drengjabækur safnsins til að útbýta á fundum í yngri deild KFUM. Segja má 

að þessi ákvörðun hafi í raun falið í sér tilburði manna til ákveðinnar 

ritskoðunar á bókum safnsins því hin prentaða skrá var alls ekki tæmandi 

skrá yfir bækur sem drengir kynnu að hafa áhuga á að lesa heldur skrá yfir: 

„BÆKUR, HEPPILEGAR FYRIR DRENGI, Í BÓKASAFNI K.F.U.M.“.301 Á 

þessari skrá voru ýmsar vandaðar drengjabækur og að sjálfsögðu allmargar 

Íslendingasögur enda var talið að þær gætu meðal annars kennt drengjum 

„að hugsa skýrt og skilmerkilega, tala fagurt og [r]jett mál og skrifa.“302 

 Hálfum mánuði síðar var aftur fundur í stjórnarnefnd safnsins. Þá lá 

fyrir að skipuleggja þjónustu útlánavarða og ákveðið var að hafa þann hátt á 

í sambandi við útlán til drengja að aðeins yrði tekið á móti bókum fyrir fund 

en lánað út eftir fund.303 Væntanlega hefur sú ráðstöfun meðfram verið gerð 

svo að drengir freistuðust ekki til að glugga í bækurnar á fundum eða fara 

hreinlega heim til sín með nýlánaða bók án þess að mæta á fund. 

 Í janúar 1933 bar málefni Bókasafns KFUM á góma á aðalfundi KFUM. 

Málshefjandi var Guðbjörn Guðmundsson prentari og einn af stofnendum 

Vals. Í fundargerð aðalfundar segir: 
 

Guðbjörn Guðmundsson spurðist fyrir um hvort bókasafn K.F.U.M. 
væri ekki rekið á ábyrgð fjelagsins. Átaldi hann síðan mjög að í því 
væru hafðar bækur sem væru siðspillandi fyrir unglinga[,] kvaðst hann 
hafa sjeð slíkar bækur hjá syni sínum[,] fengnar hjer í safninu; kvaðst 
hann telja sjer skylt að koma í veg fyrir að slíkar bækur væru í safninu 

                                                 
299 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, 205–206; 
útlánabók Bókasafns KFUM 1929–1932, 201–340. 
300 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, 208. 
301 Tvær slíkar drengjaskrár er að finna í bréfasafni Bókasafns KFUM (Skjöl KFUM án nr.). 
Sjá einnig: Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, 207. 
302 Mánaðarblað K.F.U.M. í Reykjavík 1933, 10. 
303 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, 207–209. 
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með því að brenna þær ef þær kæmu heim á sitt heimili. Nefndi hann 
síðan dæmi máli sínu til sönnunar.304 

 

Hér var greinilega hreyft við eldfimu málefni. Gjaldkeri stjórnarnefndar 

bókasafnsins hélt uppi vörnum „og taldi sjer ekki vitanlegt að slíkar bækur 

væru á safninu“. Urðu síðan talsverðar umræður um málið á fundinum en 

lyktir urðu þær að Páli Sigurðssyni og Guðbirni var falið að athuga bækur 

safnsins ásamt bókasafnsnefndinni „og skera úr um það hvort þær væru 

hæfar til útlána.“305 

 Innan hálfs mánaðar var málefni þetta tekið til umræðu á fundi 

stjórnarnefndar Bókasafns KFUM að viðstöddum þeim Páli og Guðbirni. 

Varð niðurstaða fundarins sú að Páll og Guðbjörn færu yfir bókaskrá 

safnsins sér í lagi og bókasafnsnefndin sömuleiðis og merktu við þær bækur 

„sem varhugaverðar þættu.“ Síðan hugðust menn bera saman þær 

niðurstöður sem út úr þessari athugun kæmu.306 

 Næsti fundur bókasafnsnefndar er færður til bókar átta mánuðum 

síðar. Þar var málefni varhugaverðra bóka ekki á dagskrá og liggur ekki ljóst 

fyrir hvort einhverjar bækur voru í millitíðinni teknar úr umferð eður ei. Málið 

var heldur ekki rætt á aðalfundi safnsins í mars 1934. Þar voru einungis 

gerðar fáeinar breytingar á lögum safnsins. Tvær þeirra virðast tengjast því 

sem gerðist á aðalfundi safnsins tveimur árum áður. Í fyrsta lagi var nú lagt 

til að stjórnin væri skipuð sjö mönnum í stað sex, væntanlega til að fá fram 

oddatölu ef greiða þyrfti atkvæði innan nefndarinnar. Í öðru lagi var sett fram 

ákvæði um að ef atkvæðagreiðsla yrði jöfn skyldi hlutkesti ráða. Samþykkt 

var að bera þessar breytingar og fáeinar aðrar undir framkvæmdastjóra 

KFUM til samþykktar og boða síðan til framhaldsaðalfundar. Sá fundur var 

haldinn síðar í mánuðinum eftir að séra Friðrik hafði samþykkt 

breytingatillögurnar. Lá þá fyrir að fjölga þyrfti um einn í bókasafnsnefndinni 

                                                 
304 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók stjórnar KFUM ... 1908–1936, 313. Aðalfundurinn í 
KFUM var haldinn 26/1 1933. 
305 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók stjórnar KFUM ... 1908–1936, 313–314. 
Mánaðarblað K.F.U.M. í Reykjavík 1933, 6. 
306 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, 212. 
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auk þess sem fram kom að Sigurbergur Árnason gaf ekki kost á sér til 

endurkjörs. Engin ákvörðun um nýja menn var þó tekin á fundinum.307 

 Í lok aprílmánaðar sama ár fundaði stjórnarnefnd safnsins og lagði til 

að talað yrði við þá Ástráð Sigursteindórsson og Bjarna Eyjólfsson um að 

taka sæti í nefndinni og fá staðfestingu séra Friðriks á tilnefningu þeirra. Það 

gekk eftir og var næst boðaður fundur í lok júní. Þá var Ástráður nýorðinn 19 

ára en Bjarni stóð á tvítugu. Sýndi sig strax að þar fór piltur sem hafði 

ákveðnar skoðanir því fyrsta mál á dagskrá fundarins var ítarleg tillaga frá 

hans hendi. Þar lagði hann fyrst til að nefndin tæki úr umferð: 
 

... hreina reyfara og ruslbókmenntir síðari ára ... þar sem það ekki 
getur samrýmst innsta kjarna þess félags, sem stefnir að því, að göfga 
hið innsta í manninum og leiða hann til frelsara síns, en slíkt er 
gagnstætt „reyfurum“, sem kalla á hið ytra í þjónustu holdsins.308 

 

Í öðru lagi vildi Bjarni að bókasafnið yrði notað sem „hlekkur í þeirri keðju, 

sem rétt er út til hjálpar vonlausum, hugsunarlausum og sofandi frelsisvana 

mönnum.“ 

 Og sem afleiðingu af framansögðu lagði hann í þriðja lagi til að safnið 

myndi verja eins miklu af fé sínu og frekast væri unnt: 
 

... til þess að kaupa bækur á erlendum tungum og íslenzku, sem sá 
mustarðskorni trúarinnar í hjörtu, sem þarfnast frelsis og vonfyllingar 
fyrir endurlausn hins smurða Drottins vors og Frelsara, Jesú Krists, og 
að bækur sömuleiðis séu keyptar er glæði og styrki trúarlíf þeirra, sem 
fundið hafa.309 

 

Einnig vildi Bjarni að strax yrði ráðist í framkvæmdir við að fylgja tillögunum 

eftir svo að hægt væri að opna safnið næsta haust sem starfslið í 

„björgunarsveit heilagrar kristni“. 

 Auk framangreindra tillagna lagði Bjarni fram lista yfir 32 norsk trúarrit 

sem hann vildi að keypt yrðu í safnsins þágu, þar af 13 rit eftir Ole Hallesby. 

                                                 
307 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, 214–217. 
308 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, 219–220. 
309 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, 220. 
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Áætluð útgjöld í þessu sambandi voru um 120 krónur.310 Að síðustu lagði 

Bjarni til að einn fundur í aðaldeild KFUM næsta haust væri helgaður 

bókasafnsstarfinu. Var hugmynd Bjarna sú að þar yrði fjallað um „afstöðu 

kristinna manna til bókmenntastefna og jafnframt um þýðingu trúarlegra 

bókmennta fyrir trúarlíf manna.“ Er skemmst frá að segja að allar þessar 

tillögur Bjarna voru að sögn fundargerðabókar „samþykktar breytingalaust 

með litlum umræðum“.311 

 Ekki veit ég fyrir víst hvort tillagan um bókafundinn í AD KFUM komst í 

framkvæmd en ljóst er að nefndarmenn hófust fljótlega handa við að fylgja 

tillögum Bjarna eftir. Á fundi nefndarinnar í byrjun hausts kom fram að 

rúmlega 20 bækur höfðu þá þegar borist frá Noregi og var ákveðið að láta 

binda þær inn hið bráðasta. Einnig var rætt um hvernig staðið skyldi að 

úrtíningu óæskilegra bóka. Var ákveðið að sérhver nefndarmaður færi yfir 

bókaskrá safnsins til að athuga hvaða bækur hann vildi taka úr umferð. 

Síðan áformuðu menn að bera saman bækur og komast að sameiginlegri 

niðurstöðu um það hvaða rit bæri að fjarlægja úr safninu. Að því búnu 

hugðust menn strika yfir úrteknar bækur í þeim skrám sem í notkun væru á 

safninu.312 

 Stutt fréttatilkynning kom í Mánaðarblað K.F.U.M. í Reykjavík um líkt 

leyti. Þar var talað um að „allmargar ágætar, útlendar bækur“ hefðu bæst 

safninu um sumarið og sagt að til stæði að gera nánari grein fyrir þeim í 

blaðinu síðar. Af því varð þó aldrei. Einnig var þess getið að herbergi 

safnsins hefðu verið ræstuð og máluð og bækurnar viðraðar um sumarið.313 

Það má því með sanni segja að allsherjar hreingerning hafi staðið yfir hvað 

Bókasafn KFUM varðaði. Lokahnykkurinn í þeirri hreingerningu var að taka 

úr umferð óæskilegar bækur sem illu heilli höfðu ratað í hillur safnsins. 

                                                 
310 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, 221–222. Af 
bókunum 32 voru 14 bækur frá Norska heimatrúboðinu en 18 bækur frá „Lutherstiftelsens 
forlag“ í Osló. Á listanum voru einnig þrjú rit eftir heimatrúboðsmanninn Fredrik Wislöff. 
Lista Bjarna í heild sinni má finna í viðauka ritgerðarinnar. 
311 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, 223. 
312 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, 224. 
313 Mánaðarblað K.F.U.M. í Reykjavík 1934, 57. Þess má þó geta að í ársbyrjun 1935 birti 
blaðið grein eftir Valgeir Skagfjörð um „Nokkrar Oxfordbækur“ (1935, 9). 
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Ákvörðun í því efni var tekin á fundi bókasafnsnefndar í nóvember um 

haustið. Var þá ákveðið að taka úr umferð samtals 33 rit af ýmsum toga. 

Aðallega voru þetta reyfarar, ástarsögur, bækur um dulræn fyrirbæri og 

austræna speki en einnig bækur sem flokka má til vísinda, sögu og 

bókmennta. Kapitola fékk nú ekki lengur pláss í hillum safnsins sem „dómari 

yfir smekk manna“, bók um þróunarkenningu Darwins var fjarlægð, einnig 

bók um Rousseau og bækur eftir höfunda á borð við Ágúst H. Bjarnason, 

Sigurð Nordal og norska rithöfundinn Knud Hamsun. Þá vildu menn athuga 

nánar Sögusafn Ísafoldar og Þjóðviljans og fleiri rit.314 

 Hvað fyrir mönnum vakti má að nokkru gera sér í hugarlund í ljósi 

pistils sem birtist í Bjarma rúmu ári síðar. Þá höfðu þeir Bjarni Eyjólfsson, 

Gunnar Sigurjónsson og Ástráður Sigursteindórsson nýverið tekið við útgáfu 

blaðsins úr höndum Sigurbjörns Á. Gíslasonar. Þessir sömu þremenningar 

sátu einnig saman í bókasafnsnefnd KFUM árið 1934 og lengi eftir það. Í 2. 

tölublaði Bjarma árið 1936 birtist grein er fjallaði um Kristilegt 

bókmenntafélag og hversu þarft og mikilvægt fyrirtæki það væri. Í upphafi 

greinarinnar er þó fyrst fjallað nokkuð um þær holskeflur sem riðið hafi yfir 

íslenska þjóð á undanförnum árum og „rifið með sér hverja sálina á fætur 

annari út í ógnardjúp spillingarinnar.“ Síðan segir: 
 

Því ber heldur ekki að leyna að margar þessar holskeflur rísa hæst í 
nútímabókmennunum. Nú er dreift út um landið miklum fjölda bóka, 
sem æskulýður og fullorðnir eru sólgnir í að lesa, en rænir um leið því 
dýrmætasta úr sál þeirra og setur ógæfu spillingarinnar í staðinn.315 

 

Sú heita hreintrúarvakning sem átti sér stað um þetta leyti innan raða 

Bókasafns KFUM kom einnig fram í því að menn sáu ástæðu til að umbylta 

lögum safnsins og koma þar inn með nýja markmiðsgrein er kvæði á um hið 

trúarlega markmið safnsins. Tillaga að nýjum lögum lá fyrir á aðalfundi 

safnsins í janúar 1935. Þar segir svo um tilgang safnsins: 

                                                 
314 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, 226. 
Mánaðarblað K.F.U.M. 1910, 4. Í viðauka ritgerðarinnar er að finna lista yfir þær bækur sem 
lagt var til að yrðu fjarlægðar. Þess má reyndar geta að flestar þessara bóka eru enn til í 
fórum safnsins sem sýnir a.m.k. að þeim var ekki fargað. 
315 Bjarmi 1936, 11. 
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Tilgangurinn með safninu skal vera sá, að veita mönnum aðgang að 
góðum bókum til fróðleiks og skemmtunar, en einnig sé það rekið með 
það fyrir augum, að reyna til þess að kveikja, glæða og styrkja trú og 
trúarþroska meðlimanna.316 

 

Ekki verður hér fjallað nánar um hin nýju lög. Ákveðið var að vísa þeim til 

framkvæmdastjóra félagsins til endanlegrar samþykktar og í viðauka 

þessarar ritgerðar eru þau birt í heild sinni. 

 Aðra róttæka breytingu var einnig ákveðið að ráðast í þetta sama ár. 

Þar var tillögumaður einnig Bjarni Eyjólfsson. Lagði hann til á fundi 

bókasafnsnefndar um sumarið að bókum safnsins yrði raðað upp að nýju og 

skipt upp í 16 mismunandi efnisflokka. Nokkrir flokkar fóru eftir 

bókmenntaformi, til dæmis leikrit í sér flokk og ljóð í annan flokk. Mest var 

þó flokkað eftir þemum, til dæmis trúmál í einn flokk en landafræði í annan 

flokk.317 Þetta var að sönnu gert í því augnamiði að auðvelda notendum 

safnsins að velja sér bækur eftir áhugasviði. Athygli vekur þó að ekki var 

gerð nein tilraun til að flokka barnabækur sérstaklega. Hafa ber þó í huga að 

til var sérstök skrá yfir heppilegar bækur fyrir drengi. 

 Á sama fundi lagði Bjarni fram lista yfir 12 norskar bækur sem hann 

vildi að safnið fjárfesti í og stakk upp á sjálfum sér til að aðgæta hvaða 

bækur kynnu að koma á markaðinn „og safnið helzt þyrfti að ná í.“ Þetta var 

samþykkt. Þá var borin undir fundinn tillaga frá nýráðnum 

aðstoðarframkvæmdastjóra KFUM, Magnúsi Runólfssyni, um að safnið 

útvegaði sér nokkrar erlendar bækur „aðallega vegna úrvals Yngstu Deildar 

og UD“, sem sagt bækur í þágu leiðtoga í drengja- og unglingastarfi KFUM. 

Þetta voru meðal annars nokkur norræn félagsblöð KFUM og sjö danskar 

bækur, þar á meðal ein eftir Gunnar Engberg, framkvæmdastjóra KFUM og 

KFUM í Kaupmannahöfn í nærri tvo áratugi. Þessi beiðni var afgreidd 

þannig að ákveðið var að „ath[uga] bækurnar að einhverju leyti í samráði við 

                                                 
316 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, 228. 
317 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, 233. Þessir 
efnisflokkar voru: 1. Skáldsögur. 2. Leikrit. 3. Æfisögur. 4. Ljóðmæli. 5. Ferðasögur. 6. 
Sagnfræði. 7. Náttúrufræði. 8. Tímarit. 9. Fagfræði [sic] og heimspeki. 10. Trúmál. 11. 
Siðfræði. 12. Landafræði. 13. Málfræði. 14. Lögfræði. 15. Fyrirlestrar. 16. Stærðfræði. 
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bókasafnsnefnd úrvalsins en álitið ógerlegt að kaupa blöðin.“318 Sætir það 

nokkurri furðu í ljósi þess hve óskalisti Bjarna var fljótafgreiddur. 

 Nú vaknar auðvitað spurningin hver árangurinn hafi verið af öllum þeim 

breytingum sem Bókasafn KFUM gekk í gegnum á þessum árum. Útlánabók 

safnsins frá haustinu 1932 og fram til ársins 1937 geymir ýmsar forvitnilegar 

upplýsingar sem hægt er að skoða á ýmsa vegu. Gallinn á henni er þó sá 

að ekki er alltaf ljóst um hvaða ár er að ræða, auk þess sem bókin skarast á 

við næstu bók á eftir. Erfiðara er því um vik með beinan samanburð við 

önnur ár. Bókin geymir nöfn 27 kvenna og 308 karla, yngri sem eldri. Útlán 

eru samtals um 4.350 en hafa ber í huga að starfsemi safnsins lá niðri 

veturinn 1936 til 1937. Það gefur til kynna að útlán hafi verið um eða yfir 

1.000 á ári þau ár sem útlánabókin spannar og safnið var í rekstri. Til 

samanburðar má minna á að útlán vorið 1932 voru um 1.250. Það sýnir að 

aðsókn að safninu var ekki að aukast nema síður sé. Sá sem flest rit fékk 

lánuð, alls 134 rit, var Bjarni, bróðir Ástráðs Sigursteindórssonar. Sjálfur var 

Ástráður í 3. sæti með 90 rit. Kollegar hans í bókasafnsnefndinni, Bjarni 

Eyjólfsson og Gunnar Sigurjónsson fengu samtals 33 rit lánuð. Ekki þarf að 

koma á óvart að flest voru það erlend trúarrit sem þeir fengu að láni. Á hinn 

bóginn fékk Magnús Runólfsson aðeins eina bók á sama tíma.319 

 Forvitnilegt er líka að skoða hvort lánþegar voru sólgnir í hinar 

forboðnu bækur áður en þær voru teknar úr hillu. Ef skoðaðir eru fyrstu 50 

lánþegarnir í útlánabókinni frá 1932 til 1937 má fá ákveðið hugboð um það 

og eins hvaða bækur voru vinsælastar. Þegar númer bókanna eru skoðuð 

fara þau hæstu upp í um það bil 2.100. Það segir okkur að sem hlutfall af 

heildarsafnkosti voru bannlista-bækurnar um 1,6%.  

 Alls er getið um nálægt 650 númeruð rit sem fyrstu 50 lánþegarnir 

fengu að láni. Þar af voru 15 útlán á bannlista-bókum sem samsvarar 2,3% 

af fjölda númeruðu bókanna sem lánuð voru út. Það er vísbending um að 

                                                 
318 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, 235; 
fundargerðabók stjórnar KFUM ... 1908–1936, 351. Olesen 1966, 17. Magnús var ráðinn til 
starfa frá og með 15/6 1935 en fundur bókasafnsnefndar var haldinn 31/7 sama ár. Gunnar 
Engberg var framkvæmdastjóri KFUM í Kaupmannahöfn 1909–1921 og 1925–1932. 
319 Skjöl KFUM án nr.: Útlánabók Bókasafns KFUM 1932–1937. 
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þær bækur sem seinna voru stimplaðar vafasamar hafi verið heldur vinsælli 

að meðaltali en bækur safnsins almennt. Aðrar einstakar bækur nutu samt 

enn meiri vinsælda. Sem dæmi má nefna að 27 titlar voru fengnir fimm 

sinnum eða oftar að láni af lánþegunum 50. Bækurnar Bjarnargreifarnir og 

Percival Keene fóru oftast, alls níu sinnum. Fast á eftir fylgdu Skógarsögur 

af Tarzan með átta útlán, sem og Sagan af Filippusi næturverði, allt 

augljóslega bækur sem höfðuðu helst til drengja. Einungis fjögur rit af 

bannlistanum náðu hins vegar að fara tvisvar í útlán, þar á meðal var 

umrædd Kapitola. Eins má nefna að erlend númeruð rit sem fóru í útlán til 

sama hóps voru innan við 40 eða nálægt 6% af númeruðum bókum sem 

tilgreind eru. Hvort þetta hlutfall fór hækkandi á komandi árum gafst ekki 

kostur á að skoða nánar en við það að fletta útlánabókunum sést að það 

voru oft tilteknir einstaklingar sem sóttu í þessi erlendu rit, gjarnan félagar í 

aðaldeild KFUM en einnig stundum eldri unglingar og konur í KFUK. 

 Að síðustu leiddi þessi lauslega athugun mín í ljós að nýjustu 

bækurnar voru mest fengnar að láni sem ekki þarf að koma á óvart. Fjöldi 

bóka með númer á bilinu 1.900 til 2.100 sem fóru í útlán voru alls um 220 

eða 110 bækur fyrir hver 100 númer. Til samanburðar var þessi tala um 20 

bækur fyrir hver 100 eldri númer.320 

 

9.k. Starfsemi Bókasafns KFUM 1936–1946, skin og sk úrir 

Í ársbyrjun 1936 gaf KFUM í Reykjavík út ritið K.F.U.M. Starf þess og 

skipulag eftir Magnús Runólfsson aðstoðarframkvæmdastjóra KFUM. Ritið 

var að mestu samhljóða kandidatsritgerð Magnúsar í guðfræði frá árinu 

1934 og fjallar um almenn einkenni starfs KFUM vítt og breitt í heiminum. 

Þar er meðal annars nokkuð rætt um hlutverk menntunar, bókmennta, 

bókmenntaflokka, lesstofa og bókasafna í starfi KFUM. Í ritinu sver lýsing 

                                                 
320 Skjöl KFUM án nr.: Útlánabók Bókasafns KFUM 1932–1937, 1-50. Athygli er vakin á því 
að númer bóka sem menn fengu lánaðar eru ekki alltaf tilgreind og því er engan veginn um 
tæmandi athugun að ræða á viðkomandi 50 einstaklingum. Ef númer var ekki nefnt var 
viðkomandi bók ekki tekin með í þessa skoðun. Og ef einstaklingur fékk sömu bók oftar en 
einu sinni var hún samt bara talin einu sinni. 
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Magnúsar á starfi og hlutverki KFUM sig óneitanlega meir í ætt við þær 

danskættuðu áherslur sem séra Friðrik Friðriksson lagði í starfi KFUM 

heldur en þau ströngu norskættuðu trúarviðmið sem Bjarni Eyjólfsson var 

um líkt leyti að bera á borð fyrir bókasafnsnefnd KFUM.321 Hér ritar Magnús 

meðal annars: 
 

Eitt af því, sem félagið hefur til menntunar og gleði meðlimunum, er 
bókasafn. Að vísu er ekki allstaðar þörf á bókasafni í K.F.U.M., því að 
víða er kostur stórra og mikilla bókasafna í bæjum. En oft er þess mikil 
þörf. ... [Þar eiga] að vera allskonar góðar bækur: kristilegar bækur til 
menntunar og nytsemdar, fræðilegar bækur ýmiskonar, sögur, ljóð og 
skáldsögur. Ævisögur merkra manna eiga þar heima. Blöð og bækur 
K.F.U.M. og kirkjunnar eiga að vera þar til ...322 

 

Rit Magnúsar var hugsað sem kynning á starfi KFUM og var meðal annars 

sent „öllum prestum landsins og skólastjórum æskulýðsskólanna.“323 

 Tveimur árum síðar gaf félagið út annan ritling sem bar yfirskriftina 

Hvað er K.F.U.M.? Innihaldið var ræða sem séra Friðrik Friðriksson flutti á 

fyrsta degi sumars í KFUM árið 1938. Einnig þar er komið inn á starfsemi 

bókasafns félagsins. Friðrik ritar: 
 

Enn fremur hefur K.F.U.M. látið sjer annt um að koma sjer upp góðum 
bókasöfnum til afnota fyrir fjelagsmenn. Hér er all gott bókasafn, sem 
hefur verið notað mikið og er furða, hve stórt það er, þegar litið er á, 
hve sú grein í fjelaginu h[e]fur haft lítið fje handa á milli, og hve 
útlánsbókasöfn þurfa á miklu að halda til viðhalds og viðgerða.324 

 

Hér lýsir stofnandi safnsins skoðun sinni á starfi þess og viðgangi eftir nærri 

40 ára starfsemi þess. Hann virðist ágætlega sáttur enda vissi hann sem var 

að safnið hafði laðað margan drenginn að félaginu og veitt honum 

ánægjustund. Fyrir Friðriki vakti að opna drengjum Reykjavíkur aðgang að 

bókmenntum við þeirra hæfi, vönduðum og góðum. Góð trúarrit voru þar 

kærkomin en það var aldrei meginmarkmið í hans huga að safnið yrði eins 

                                                 
321 Magnús Runólfsson 1936, 3–10, 14, 18–19, 23–24, 34–38. Friðrik Friðriksson 1938, 4–
8, 13. Mánaðarblað K.F.U.M. í Reykjavík 1936, 7, 16. Ritgerð Magnúsar var sérprent úr 
Árbók Kristilegs bókmenntafélags 1935, 57–92. 
322 Magnús Runólfsson 1936, 23–24. 
323 Mánaðarblað K.F.U.M. í Reykjavík 1936, 7–8. 
324 Friðrik Friðriksson 1938, 8. 
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konar trúboðssafn. Hann virðist hins vegar ekki hafa blandað sér neitt að 

ráði í daglegan rekstur safnsins og það gerði Magnús Runólfsson reyndar 

ekki heldur. 

 En hvernig skyldi Bókasafni KFUM í raun hafa vegnað í kjölfar þeirra 

róttæku breytinga sem urðu á innviðum þess á árunum 1934 og 1935 og 

háleitra hugmynda sumra um að gera safnið að lið í „björgunarsveit 

heilagrar kristni“? Ljóst má vera að ýmislegt varð þess valdandi á næstu 

misserum að safnið náði ekki að standa fyllilega undir væntingum í þeim 

efnum. Fyrst er þess að geta að eftir tíðindalítinn aðalfund í febrúar 1936 er 

enginn fundur skráður í fundargerðabók bókasafnsnefndarinnar í heil tvö ár. 

Þá er haldinn aðalfundur á ný en engin metnaðarfull áform færð til bókar. 

Það gefur tilefni til að ætla að minni metnaður, annir, ágreiningur eða ytri 

vandkvæði hafi staðið í vegi.  

 Hvað ytri aðstæður varðar er þess að geta að útlán voru með 

eðlilegum hætti vorið 1936 en um haustið var ráðist í að stækka húsnæði 

KFUM við Amtmannsstíg. Þær framkvæmdir stóðu fram á næsta vor og 

urðu þess valdandi að vikulegir fundir í yngri deild KFUM féllu að mestu 

niður og bókasafn félagsins varð óstarfhæft. Þurfti safnið þrisvar að flytja sig 

um set um veturinn og þegar komið var fram á sumar 1937 var safnið enn í 

kössum. Það var að vísu búið að fá inni í sal í kjallara gamla hússins þar 

sem Kvöldskóli KFUM hafði áður verið en beið þess að komast í röð og 

reglu. Í lok október var búið að kippa því í liðinn og hófust útlán þá á ný. En í 

öðru þeirra herbergja sem bókasafnið hafði áður haft til afnota var útbúið 

bænaherbergi.325 

 Ýmislegt fleira gerðist árið 1936 sem gæti hafa haft áhrif á viðgang 

Bókasafns KFUM upp frá því. Til dæmis bættust sífellt ný verkefni á herðar 

ungu herranna í stjórnarnefnd safnsins. Átti þetta ekki síst við um þá Bjarna, 

Gunnar og Ástráð sem tóku í ársbyrjun að sér rekstur Bjarma sem var 

                                                 
325 Mánaðarblað K.F.U.M. í Reykjavík 1937, 22–28, 53. Skjöl KFUM án nr.: Útlánabók 
Bókasafns KFUM 1937–1942; Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, 238. 
Hvað yngri deild KFUM varðar voru stöku sinnum veturinn 1936–1937 haldnir fundir í 
Dómkirkjunni fyrir drengi deildarinnar þar auk þess sem gefið var út lítið blað með hugvekju 
og fréttum sem þeim var sent í hverri viku. 
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krefjandi verkefni og hvíldi mest á herðum Bjarna sem ritstjóra. Eins má 

minna á að von var á Ole Hallesby til landsins um haustið og var í nógu að 

snúast í kringum þann undirbúning. Jafnframt var Kristilegt stúdentafélag 

stofnað um sumarið en þar voru þeir Ástráður og Gunnar strax í forystusveit. 

Jafnframt virðist sem áhugi formanns nefndarinnar, Magnúsar Ó. 

Magnússonar, hafi smám saman dofnað af einhverjum ástæðum. Á 

aðalfundi safnsins árið 1940 kemur til dæmis fram að Magnús hafi „ekki að 

undanförnu getað sinnt störfum við bókasafnið“.326 Um nánari ástæður er 

ekki rætt en menn voru sammála um að nauðsynlegt væri að fá annan í 

nefndina í hans stað. Í kjölfarið tók Ástráður við stjórnartaumum í nefndinni. 

 Á aðalfundi safnsins árið 1942 var ákveðið að reyna að auglýsa 

starfsemi safnsins betur og hætta að nota útlánabækur eins og tíðkast hafði. 

Þess í stað var ákveðið að taka upp laus spjöld þar sem hver einstaklingur 

hefði ákveðið spjald þar sem útlán hans væru færð inn á. Þetta var 

samþykkt enda höfðu spjöldin það hagræði að auðvelt var að raða þeim í 

stafrófsröð eða eftir deildum og taka spjöld óvirkra lánþega úr umferð ef því 

var að skipta.327 

 Síðasta útlánabók safnsins spannar tímabilið 1937 til 1942. Bókin 

geymir alls nöfn 29 kvenna og 312 karla, yngri sem eldri. Útlán eru samtals 

um 3.900 sem gefur til kynna að enn hafi heldur dregið úr aðsókn að safninu 

miðað við árin á undan.328 Það átti þó eftir að breytast næstu árin því upp úr 

1942 eykst aðsóknin að safninu lítillega aftur, þó ekki hvað konurnar 

varðaði. Aukinn áhugi á bókum safnsins kann líka að tengjast því að árið 

1943 hóf Bókagerðin Lilja starfsemi. Sama ár var rætt um að koma á fót 

sérstökum bókbandsflokki á vegum Bókasafns KFUM til að gera við bækur 

safnsins. Ári síðar var ákveðið að koma hugmyndinni í framkvæmd enda 

höfðu tveir úr röðum stjórnarnefndar bókasafnsins þá nýverið sótt 

                                                 
326 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, 242. 
327 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, 245. 
328 Skjöl KFUM án nr.: Útlánabók Bókasafns KFUM 1937–1942. 
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bókbandsnámskeið. Má vera að hugmyndin hafi verið reynd þótt 

fundargerðabók safnsins taki ekki af tvímæli í þeim efnum.329 

 Sem kristilegt útgáfufélag starfaði Bókagerðin Lilja á nokkuð öðrum og 

breiðari grunni en Kristilegt bókmenntafélag hafði gert. Helsti forvígismaður 

þessa nýja félags var Sigurbjörn Einarsson, síðar biskup en nánasti 

samstarfsmaður hans við útgáfuna var Ástráður Sigursteindórsson, 

formaður bókasafnsnefndar KFUM. Ýmsir aðrir úr röðum KFUM lögðu 

útgáfunni einnig lið.  

 Á næstu árum gaf Lilja út allmargar vandaðar barnabækur með 

kristilegu ívafi sem voru að sjálfsögðu fengur fyrir Bókasafn KFUM. Einnig 

gaf félagið út fjölbreyttar og áhugaverðar bækur fyrir fullorðna. Þær voru þó 

ekki allar að smekk þeirra manna er fylgdu norskri heittrúarstefnu hvað 

fastast eftir, svo sem Bjarna Eyjólfssonar. Olli þetta vissum klofningi í röðum 

liðsmanna KFUM. Í hópi þeirra sem ekki fann samhljóm með Bjarna að 

ýmsu leyti var Magnús Runólfsson, framkvæmdastjóri KFUM í fjarveru séra 

Friðriks sem dvaldi öll seinni stríðsárin í Danmörku.330 

 Þegar útlánaspjöld áranna 1942 til 1953 eru skoðuð finnast einungis 

nöfn 10 kvenna en á hinn bóginn 607 karlmanna. Heildarútlán á þessu 

tímabili voru liðlega 5.400 rit, þar af voru útlánin á tímabilinu 1942 til 1946 

nærri 4.600. Það sýnir að aðsóknin að safninu þau ár var heldur meiri en 

árin þar á undan.331 

 Í tengslum við sunnudagaskóla KFUM var um tíma gefið út lítið 

Sunnudagaskólablað. Útgefandi blaðsins var Bjarni Eyjólfsson en með 

honum í ritstjórn þeir Magnús Guðmundsson og Þórarinn Jónsson. Í 

ársbyrjun 1945 birtist þar dálítill fréttamoli um starf Bókasafns KFUM. Og 

þar eð fréttin er eitt af því síðasta sem birtist á prenti um Bókasafn KFUM er 

ekki úr vegi að glugga nánar í blaðið. Þar segir: 
 

                                                 
329 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, 247–249. 
330 Sigurður A. Magnússon 1988, 182–185. 
331 Skjöl KFUM án nr.: Útlánaspjöld Bókasafns KFUM 1942–1953. Ártöl koma ekki fram á 
öllum spjöldunum sem veldur því að erfitt er að gefa upp nákvæmar tölur. Hér skeikar þó 
ekki miklu. 
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K.F.U.M. í Reykjavík á bókasafn. Drengir í Y-D og V-D hafa aðgang að 
því gegn krónu árgjaldi. Þetta hafa þeir óspart notað sér og hvern 
einasta sunnudag er ös og erill á bókasafninu, fyrir og eftir fund. Hróp 
og köll og beiðnir um bækur auka hávaðann. Um sumar bækur er nær 
því rifizt. – Bókasafnið hefur veitt mörgum dreng ánægjustundir. Gott 
væri, ef þeir vildu fara betur með bækurnar, sérstaklega á leiðinni að 
og frá bókasafninu. Drengir, sem í safninu eru, ættu alltaf að hafa 
pappír utan um þær á leiðinni.332 

 

Eins og sést er fréttin rituð löngu fyrir tíma plastpokavæðingar. Holl ráð eru 

gefin um það hvernig rétt sé að verja bækurnar að og frá safninu. Til þess 

skal nota pappír, væntanlega sem þolað getur nokkra regndropa á leiðinni 

án þess að blotna í gegn. Fréttin staðfestir líka að safnið var síður en svo 

dautt úr öllum æðum. Á hverjum sunnudegi iðar þar allt af lífi og stemningin 

minnir á vestfirskt fuglabjarg að vori þar sem hörð samkeppni ríkir um bestu 

bitana. 

 Í október 1946 var á aðalfundi Bókasafns KFUM ákveðið að kalla til 

nokkra nýja liðsmenn til að taka að sér málefni Bókasafns KFUM. Menn á 

borð við Bjarna Eyjólfsson og Gunnar Sigurjónsson óskuðu þá eftir að draga 

sig í hlé. Til stóð að blása nýju lífi í starfsemi safnsins og einungis átta 

dögum síðar kom ný nefnd saman til að ráða ráðum sínum og skipuleggja 

starfsemi safnsins. Við stjórnvölinn sat Ástráður áfram.333  

 Af útlánaspjöldum safnsins sést að útlán voru líka talsverð þetta haust. 

Allar forsendur voru því fyrir fremur blómlegum vetri í starfsemi safnsins. En 

á einu augabragði um miðjan nóvember varð breyting þar á. Það kom ekki 

til af góðu.  

 

9.l. Bruninn á Amtmannsstíg haustið 1946 og síðustu  starfsár 

Bókasafns KFUM fram til ársins 1953 

Aðfaranótt sunnudagsins 17. nóvember 1946 kom upp eldur í húsi númer 

fjögur við Amtmannsstíg um klukkan sex árdegis. Á skammri stundu varð 
                                                 
332 Sunnudagaskólablað 21/1 1945, 3. Blaðið kom út á árunum 1944–1946. Ekki kemur 
fram hver ritnefndarmanna ritaði fréttina. 
333 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, 250–251; 
1946, 1–3. 
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húsið alelda og áttu þeir sem þar bjuggu fótum fjör að launa og sluppu sumir 

naumlega á náttklæðunum einum. Eldurinn teygði sig í nálæg hús, þar á 

meðal félagsheimili KFUM. Þar urðu miklar skemmdir á eldri helmingi 

hússins þar sem Bókasafn KFUM var til húsa. Hljóðfæri í samkomusal á 

efstu hæðinni eyðilögðust en eldurinn náði ekki niður í kjallara þar sem 

bækurnar voru. Þær munu þó hafa skemmst nokkuð af völdum vatns, sumar 

hverjar.334 

 

  
 Fréttamynd Þjóðviljans frá 19/11 1946 af brunanum við Amtmannsstíg. 

 

Þessi hörmungaratburður setti sem von var ýmislegt í félagsstarfi KFUM og 

KFUK úr skorðum. Það átti sannarlega við um Bókasafn KFUM sem ekki 

náði sér á strik eftir þetta. Það sem eftir lifði vetrar lágu útlán niðri og 

sömuleiðis allan næsta vetur. 

 Haustið 1948 tóku menn á sig rögg og hófu aftur regluleg útlán á 

vegum safnsins. Virðist sem safninu hafi verið ágætlega tekið því í kringum 

760 rit voru lánuð út um veturinn. Það var jafnvel meira en sum árin áður. 

                                                 
334 Morgunblaðið 19/11 1946, 1–2, 5, 7. Þjóðviljinn 19/11 1946. Skjöl KFUM án nr.: 
Fundargerðabók stjórnar KFUK í Reykjavík 1943–1956, 40 (21/11 1946). 
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Einhverra hluta vegna lagðist starfsemin þó áfram í dvala. Af ársskýrslum 

Magnúsar Runólfssonar má þó ráða að áform hafi áfram verið uppi um að 

koma safninu í gang aftur allt til ársins 1953 í það minnsta.335 Í apríl það ár 

er síðasta fundargerð bókasafnsnefndar KFUM færð til bókar. Í fundargerð 

segir meðal annars: 
 

Fundarefni var fyrst og fremst það að ræða hvernig koma mætti 
bókasafninu í viðunandi horf, þ.e. fjarlægja ýmislegt dót, sem verið 
hefur í húsakynnum safnsins um langt skeið, eða frá því að húsið var 
endurbyggt eftir brunann, svo og að raða safninu á ný og gera nýja 
spjaldskrá.336 

 

Í framhaldinu var ákveðið að reyna að rýma safnið og „safna liði með vorinu 

til starfa í safninu og að koma því í gott horf fyrir haustið“. Síðan var fundi 

slitið. 

 En þrátt fyrir góð áform verður ekki séð að starfsemi safnsins hafi aftur 

komist í eðlilegt horf. Á árunum 1950 til 1953 er einungis getið um rúmlega 

tuttugu útlán, það síðasta frá vorinu 1953. Sá sem þá bók fékk að láni var 

Helgi Hróbjartsson, síðar kristniboði og prestur.337 

 Um ástæður þess að öðru leyti að regluleg starfsemi Bókasafns KFUM 

lagðist um síðir af verður ekki fjölyrt hér. Auk hugsanlegra innri þátta mátti 

ljóst vera að þörfin fyrir slíkt safn var ekki sú sama og áður og bæði orðið 

erfitt og ástæðulaust að keppa við sífellt batnandi almenningsbókasöfn 

höfuðstaðarins. Bæjarbókasafn Reykjavíkur var orðið stórt og öflugt safn 

sem laðaði til sín þúsundir Reykvíkinga á öllum aldri. Þrjú ný útibú þess voru 

til dæmis opnuð í skólum bæjarins á árunum 1947–1948. Bókasafn KFUM 

hafði einfaldlega þjónað sínu hlutverki og það bæði vel og lengi. Um 

endalok þess má að lokum segja að þau rúmist ágætlega innan þess 

tímabils sem Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir hefur skilgreint sem lokaskeið 

íslenskra lestrarfélaga. Þar er átt við tímabilið frá 1937, þegar lög um 

                                                 
335 Skjöl KFUM án nr.: Starfsskýrslur KFUM fyrir starfsárin 1947–1948, 1948–1949, 1949–
1950, 1951–1952 og 1952–1953. Í skýrslunni frá 1951–1952 segir m.a.: „Bókasafnið hefur 
verið óvirkt að mestu um langt skeið. Þó mun nú kominn skriður á.“ Og ári síðar: 
„Bókasafnið starfar ekki, en unnið er að því að koma því í lag.“ 
336 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, 251–252. 
337 Skjöl KFUM án nr.: Útlánaspjöld Bókasafns KFUM 1942–1953. 
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lestrarfélög gerðu söfn þeirra að hálfopinberum stofnunum, og allt til ársins 

1955 þegar Lög um almenningsbókasöfn voru sett og komu 

stofnanavæðingu safnanna í framkvæmd.338 

 Í hnotskurn sýnir þessi kafli að fyrst eftir að KFUM hafði eignast nýtt 

húsnæði við Amtmannsstíg komu innri átök og hnignun félagsstarfsins í veg 

fyrir að starfsemi Bókasafns KFUM kæmist í eðlilegt horf. Blómaskeið 

safnsins hefst ekki fyrr en haustið 1908 eftir að séra Friðrik Friðriksson er 

snúinn heim frá Danmörku og tekst á hendur að reisa félagsstarfið í 

Reykjavík nánast úr rústum. Vöxtur safnsins og viðgangur eftir það helst í 

hendur við almennt endurreisnarstarf KFUM og KFUK næstu árin og smitaði 

út frá sér til nálægra byggðarlaga, Akraness og Hafnarfjarðar. Samhent og 

öflug bókasafnsnefnd stýrir safninu á þessum árum og reyndur bóksali, 

Þorvaldur Guðmundsson, hefur umsjón með bókakaupum. Hæst rís vegur 

Bókasafns KFUM í Reykjavík í kringum 1918 þegar yfir 5.000 rit fara í útlán. 

Þá átti safnið nærri 2.600 innbundin rit, meira en Alþýðulestrarfélag 

Reykjavíkur og Lestrarfélag kvenna Reykjavíkur til samans. Blómaskeiði 

safnsins lýkur eftir 1923 þegar Alþýðubókasafn Reykjavíkur tekur til starfa. 

 Í hönd fór tími hnignunar og viðleitni til endurreisnar. Árið 1924 voru 

útlán í síðasta sinn fleiri en 2.000 á ársgrundvelli og á komandi misserum 

lágu útlán stundum niðri vegna húsnæðisþrengsla. Árið 1929 fékk safnið 

nýtt og aukið rými í húsnæði KFUM og nýir einstaklingar tóku að sér umsjón 

þess. Á árunum 1932 til 1935 gætti áhrifa norskrar heittrúarstefnu mjög í 

starfsemi safnins sem leiddi til þess að bækur sem þóttu óæskilegar voru 

fjarlægðar úr hillum og safninu var sett trúarlegt markmið í lögum. Jafnframt 

var gert átak í að panta norsk trúarrit til safnsins. Prímus mótor í þessum 

aðgerðum var Bjarni Eyjólfsson sem tók að sér ritstjórn Bjarma árið 1936. 

Upp úr því sigldi Bókasafn KFUM lignari sjó fram á haustmánuði 1946 þegar 

eldsvoði varð þess valdandi að starfsemi safnsins raskaðist verulega. Eftir 

það starfaði safnið einungis einn vetur með eðlilegum hætti en árið 1953 

lagðist formleg starfsemi þess endanlega niður. 

                                                 
338 Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir 1997, 30. 
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10. Konurnar í KFUK og Bókasafn KFUM (1908–1945) 

Í kaflanum eru rakin tildrög þess að konur og stúlkur í KFUK fengu aðgang 

að Bókasafni KFUM og rýnt í notkun þeirra á safninu á þeim árum sem í 

hönd fóru. 

 

10.a. KFUK vaknar til lífs og konur fá aðgang að Bó kasafni KFUM 

Félagsstarf KFUM og KFUK í Reykjavík átti undir högg að sækja í fjarveru 

séra Friðriks veturinn 1907 til 1908. Það gilti um starf aðaldeildar KFUK eins 

og fleiri starfsgreinar. En eftir að séra Friðrik var mættur til leiks á ný fóru 

hjól félagsstarfsins aftur að snúast og blásið var til sóknar á vígstöðvum 

KFUK eins og víðar.  

 Upp úr miðjum september 1908 fór hefðbundið vetrarstarf aðaldeildar 

KFUM rólega af stað og bókasafn félagsins byrjaði að lána út fyrstu bækur 

vetrarins. Á fundi bókasafnsnefndar í lok sama mánaðar hreyfði gjaldkeri 

nefndarinnar, Guðmundur Ásbjörnsson, því í fyrsta sinn að meðlimir KFUK 

fengju „útlánsrétt af safninu með sérstökum skilyrðum“. Þessu mótmælti 

Þorvaldur Guðmundsson, umsjónarmaður bókakaupa safnsins, á þeirri 

forsendu að safnið væri „of lítið og fátækt til að gera útlán sitt svo víðtækt að 

svo stöddu“.339 Að tillögu Júlíusar Árnasonar var þá skipuð nefnd til að 

skoða málið nánar. Nefndin var skipuð þeim Guðmundi, Þorvaldi og Júlíusi 

og lágu tillögur þremenningana fyrir á næsta fundi, hálfum mánuði síðar. Þar 

var lagt til að KFUK yrði „veittur útlánsréttur af bókasafni K.F.U.M. með 

öllum sömu skilyrðum og K.F.U.M.“. Jafnframt var mælt með að safnið yrði 

                                                 
339 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, 37. Fundur 
nefndarinnar var 27/9 1908. 
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haft opið hálftíma fyrir hvern félagsfund í KFUK. Eftir nokkrar umræður var 

fallist á tillögur nefndarinnar „fyrst um sinn til næsta nýárs.“340 

 Rúmri viku síðar var fyrsti fundur aðaldeildar KFUK haldinn 

fimmtudaginn 22. október. Ekki er vitað hvert fundarefnið var eða hve 

margar konur mættu en ekki er ósennilegt að þær hafi verið á bilinu fimmtán 

til þrjátíu. Áður en fundurinn hófst fengu alls níu félagskonur lánaðar bækur 

úr Bókasafni KFUM og var það í fyrsta sinn í sögu safnsins sem konum 

hlotnaðist slíkur heiður.341  

 Segja má að umræddur fimmtudagur marki upphaf nýs vaxtarskeiðs í 

sögu KFUK í Reykjavík. Þá var fyrsti félagsfundurinn haldinn eftir alllangt 

hlé, félagskonur fengu í fyrsta sinn aðgang að Bókasafni KFUM og 

stjórnarnefnd í þágu KFUK var komin á teikniborðið þar sem nafn Valgerðar 

Lárusdóttur var á allra vörum. Valgerður hafði verið við söng- og 

tónlistarnám í Danmörku í tvö ár en var nýkomin heim, heitbundin Þorsteini 

Briem, síðar prófasti og ráðherra. Foreldrar hennar voru Lárus Halldórsson 

fríkirkjuprestur og Kirstín Pétursdóttir er átti frumkvæði að stofnun Kristilegs 

trúboðsfélags kvenna haustið 1904. Systir Valgerðar var Guðrún Lárusdóttir, 

síðar forstöðukona KFUK til margra ára, bæjarfulltrúi og alþingiskona. Í hlut 

Valgerður kom hins vegar að verða valin til forystu í KFUK haustið 1908, 

fyrst í bráðabirgðastjórn sem séra Friðrik skipaði og síðan í fyrstu 

félagskjörnu stjórn KFUK í ársbyrjun 1909.342 

 Kjölfestan í starfi KFUK þennan vetur voru vikulegir félagsfundir 

aðaldeildarinnar, oftast í formi biblíulestra til að byrja með. Í tengslum við 

fundina gátu félagskonur fengið bækur lánaðar í Bókasafni KFUM og nýttu 

nokkrar félagskonur sér það reglulega. Hversu vel fundirnir voru sóttir um 

veturinn er ekki vitað nákvæmlega. Þó er ljóst að fundasókn jókst verulega 

um vorið þegar ekki var óalgengt að nálægt 100 konur væru á fundum. 

                                                 
340 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, 37, 40–43. 
Málið var útkljáð á fundi bókasafnsnefndar hinn 11/10 1908. 
341 Skjöl KFUM án nr.: Útlánabók ... 1905–1913 og Fundargerðabók bókasafnsnefndar 
KFUM 1906–1953, 40–41. Bréf Valgerðar Lárusdóttur til Þorsteins Briem 24/10 1908, 5, 
sbr. bréf hennar 15/11–18/11 1908, 10–11 (Lbs. án nr.: Bréfasafn sr. Þorsteins Briem). 
342 K.F.U.K. 50 ára ... [1949], 9–10, 18, 20. 
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Þegar best lét voru þá lánaðar út yfir 40 bækur til félagskvenna í tengslum 

við hvern félagsfund. Næsta vetur voru mest lánaðar út níu bækur fyrir einn 

fund.343 Það er auðvitað sláandi munur og gefur líklega til kynna að færri 

konur hafi þá sótt félagsfundi. Varlega ber þó að álykta í þeim efnum því 

ekki er ósennilegt að konurnar hafi notað bókasafnið hlutfallslega mest 

fyrsta veturinn sem þeim stóð til boða að fá bækur lánaðar.344 Eins má vera 

að einhverjar kvennanna hafi tekið að nýta sér lesstofu Kvenréttindafélags 

Íslands sem hóf starfsemi árið 1909. 

 

10.b. Bókhneigðar félagssystur 

Auk þess að geyma nákvæmar upplýsingar um fjölda lánaðra bóka gefa 

útlánabækur Bókasafns KFUM forvitnilegar upplýsingar um hvers konar 

bækur voru mest lesnar af konunum í KFUK og hvaða konur fengu flestar 

bækur lánaðar. Í því sambandi er vert að minna á að hver kona mátti 

einungis hafa eina bók í láni í einu, viku í senn. 

 Fimmtudaginn 22. október 1908, fyrsta daginn sem konum í KFUK 

stóð til boða að fá bækur að láni úr Bókasafni KFUM, fengu alls níu 

félagskonur bækur lánaðar. Ein þeirra var Guðlaug Ragnhildur Árnadóttir 

sem seinna giftist Sigurjóni Jónssyni, ritara bókasafnsnefndar KFUM um 

þetta leyti og ritara KFUM í yfir 40 ár.345 Sjálf átti Guðlaug sæti í stjórn KFUK 

í nærri tvo áratugi þegar fram liðu stundir.346 Þau Sigurjón og Guðlaug 

                                                 
343 Skjöl KFUM án nr.: Útlánabók ... 1905–1913. Úrvinnsla gagna í fórum höfundar. 
Tímabilið jan. – mars 1909 voru að jafnaði lánaðar út 29,5 bækur fyrir hvern félagsfund 
KFUK, mest 41 bók. Fyrir sama tímabil 1910 voru lánaðar út 7 bækur að meðaltali. Í apríl 
1909 var meðaltalið hins vegar 5,5 bækur en í apríl 1910 6 bækur að jafnaði. Sjá einnig 
næstu neðanmálsgrein. 
344 Til samanburðar má nefna að á 17 fundum sem vitað er um mætingu á veturinn 1912–
1913 var fundasókn að meðaltali 57,4 konur. Í tengslum við hvern fund voru þá að jafnaði 
lánaðar út 6,8 bækur. Það samsvarar því að um 11,9% kvennanna hafi að öllu jöfnu fengið 
bók lánaða á hverjum fundi. Gögnin byggja á samanburði höfundar á dagbókum KFUM og 
útlánabókum Bókasafns KFUM. Samanburður við tölur frá vorinu 1917 leiða svipaðar 
niðurstöður í ljós. Sjá einnig neðnamálsgreinina á undan. 
345 Skjöl KFUM án nr.: Útlánabók ... 1905–1913. Um Sigurjón hefur þegar verið rætt. Hann 
var ritari bókasafnsnefndar 1906–1913 og ritari í stjórn KFUM 1908–1949. 
346 Eftir því sem best verður séð sat Guðlaug R. Árnadóttir í stjórn KFUK í Reykjavík frá 
1927–1945, alls í 18 ár. Sjá m.a. fundargerðabók KFUK í Reykjavík 1943–1956, 24, 26 
(Skjöl KFUM án nr.). 
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bjuggu lengst af á Þórsgötu 4 og var heimili þeirra á tímabili ákveðinn 

miðdepill í starfi KFUM og kristniboðshreyfingarinnar svo sem fram hefur 

komið.347 En þar sem hér er komið sögu var Guðlaug einungis 17 ára að 

aldri og nýtekin á gestalista KFUK. Í félagið gekk hún formlega á 

inntökufundi í janúar 1909, sama dag og Valgerður Lárusdóttir.348 Í fjögur ár 

samfellt var Guðlaug sú kona sem fékk oftast bækur lánaðar úr safni KFUM, 

að jafnaði nærri þrjátíu sinnum á ári349. Það samsvarar því að hún hafi 

nánast fengið bók lánaða í hverri einustu viku sem safnið var opið því ekki 

voru lánaðar bækur úr safninu yfir sumartímann. Af öðrum kvenkyns 

bókaormum mætti nefna þær Amalíu Sigurðardóttur og Guðríði Þórðardóttur 

í stjórn KFUK. Guðríður er til dæmis eina konan sem fékk bækur lánaðar öll 

árin frá 1908 til 1919 og sú kona sem fékk flestar bækur lánaðar þegar á 

heildina er litið, alls um 200 bækur umrætt tímabil.350 

 

10.c. Fjöldi útlána til kvenna fyrstu árin 

Fyrsta áratuginn eftir að konur í KFUK fengu aðgang að Bókasafni KFUM 

voru útlán til þeirra oftast á bilinu 5–14% af heildarútlánum safnsins á hverju 

ári. Hlutfallið var þó talsvert hærra í upphafi. Í ársskýrslu safnsins fyrir árið 

1909 eru teknar saman nokkrar áhugaverðar tölur í þessu tilliti. Þar segir að 

alls hafi 186 einstaklingar fengið bækur að láni það ár. Þar af voru konur í 

heildina 88 en karlar 98. Það segir þó ekki alla söguna því útlán karlanna 

skiptust á milli drengja í YD, unglinga í UD og fullorðinna karla í AD. Í töflu 2 

                                                 
347 Þórarinn Björnsson 1997, 32. Árni Sigurjónsson 1989, 102–110, 117. 
348 Skjöl KFUM án nr.: Félagaskrá KFUK ... 1902–1909. Væntanlega hefur Guðlaug skráð 
sig í félagið strax um haustið líkt og Valgerður en síðan voru þær báðar teknar inn 15/1 
1909. Guðlaug var fædd 4/5 1891. 
349 Mér telst til að útlán Guðlaugar fyrstu 5 árin hafi verið sem hér segir: 1908 = 9, 1909 = 
29, 1910 = 26, 1911 = 32, 1912 = 26. Erfiðara er að rekja útlán hennar nákvæmlega mikið 
lengur því frá 1913 á hún sér nöfnu innan KFUK. Sjá skjöl KFUM án nr.: Útlánabók ... 
1905–1913 og úrvinnslu gagna í fórum höfundar. Fjöldi útlána segir ekki endilega til um 
fjölda bókatitla sem lánaðir voru því stundum fékk sami einstaklingur sömu bók lánaða tvær 
vikur eða lengur. 
350 Skjöl KFUM án nr.: Útlánabækur ... 1905–1913 og 1914–1919, sbr. úrvinnsla gagna í 
fórum höfundar. Erfitt er að segja nákvæmlega fyrir um hve margar bækur Amalía í stjórn 
KFUK fékk lánaðar því hún átti sér nöfnu í félaginu. Með 200 bókum er í raun átt við 200 
útlán, sbr. neðanmálsgreinina að framan. 
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er sýnt hvernig notendur Bókasafns KFUM árið 1909 skiptust á milli deilda 

KFUM og KFUK samkvæmt ársskýrslu safnsins fyrir það ár. 
 

Tafla 2 : Fjöldi og hlutfall notenda á Bókasafni KFUM árið 1909 eftir deildum 

KFUM og KFUK samkvæmt ársskýrslu safnsins fyrir það ár.351 

Ársskýrsla 1909 Fjöldi notenda  Hlutfall af heild  
AD KFUM 46 24,7% 
UD KFUM 35 18,8% 
YD KFUM 17 9,1% 
KFUK 88 47,3% 
Alls 186 100,0% 

 

Tafla 2 sýnir að árið 1909 nýttu næstum helmingi fleiri konur í aðaldeild 

KFUK sér Bókasafn KFUM heldur en karlar í aðaldeild KFUM. Af 

karlmönnum voru aðaldeildarmenn þó fjölmennastir. Sé hins vegar hugað 

að fjölda útlána kemur önnur mynd í ljós. Í ársskýrslu safnsins fyrir árið 1909 

eru útlán ársins einnig flokkuð eftir deildum KFUM og KFUK og er þar 

gerður greinarmunur á útlánum íslenskra og erlendra bóka í því sambandi. 

Tafla 3 sýnir þetta nánar. 
 

Tafla 3 : Fjöldi og hlutfall útlánaðra rita á Bókasafni KFUM árið 1909 eftir 

deildum KFUM og KFUK samkvæmt ársskýrslu safnsins fyrir það ár.352 

Ársskýrsla 
1909 

Útlán 
íslenskra rita  

Hlutfall  
af heild  

Útlán 
erlendra rita  

Hlutfall  
af heild  

AD KFUM 357 20,1% 14 17,3% 
UD KFUM 663 37,4% 22 27,2% 
YD KFUM 260 14,6% 10 12,3% 
KFUK 495 27,9% 35 43,2% 
Alls 1.775 100,0% 81 100,0% 

 

Tafla 3 sýnir að þó að konur séu ríflega 47% notenda safnsins eru útlán á 

íslenskum ritum til þeirra innan við 28% af heildarfjölda útlánanna. Munurinn 

er minni hvað erlendu ritin varðar. Annað sem vekur athygli er að þó að 
                                                 
351 Skjöl KFUM nr. 302:07. Ársskýrsla Bókasafns KFUM fyrir árið 1909. 
352 Skjöl KFUM nr. 302:07. Miðað við þessar tölur voru heildarútlán alls 1.856 árið 1909. 
Miðað við mína eigin talningu voru útlánin þetta ár hins vegar í heildina 1.888. 
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herrarnir í aðaldeild KFUM séu fjölmennastir í hópi karlkyns notenda eru 

það unglingarnir í félaginu sem fá flestar bækur að láni árið 1909. Eins er 

eftirtektarvert hve mörg erlend rit fara um hendur hinna yngri félagsmanna 

KFUM. Um þetta leyti voru erlend rit um 19% af safnkosti Bókasafns KFUM 

en útlán á erlendum bókum safnsins voru hins vegar einungis 4,4% af 

heildarútlánum ársins 1909 samkvæmt ársskýrslu safnsins fyrir það ár. 

 Ólíkt því sem gerðist hjá körlunum í KFUM fjölgaði útlánum til kvenna 

ekki á þeim árum sem í hönd fóru. Þetta sést glöggt á súluritinu á mynd 3. 
 

Mynd 3:  Fjöldi útlána Bókasafns KFUM til kvenna og karla 1908–1918.353 
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Hlutur kvenna í heildarútlánum Bókasafns KFUM reis hæst veturinn 1908 til 

1909. Það helgast af því hve starf KFUM var þá burðarlítið og eins því, að 

þetta var í fyrsta sinn sem konunum í KFUK bauðst að fá bækur safnsins að 

láni. Eins og kýr sem ráða sér ekki fyrir kæti að vori, og háma í sig 

gómsætan nýgræðinginn, fögnuðu konurnar nýfengnum réttindum og réðust 
                                                 
353 Tölurnar á bak við súlurnar byggja á talningu höfundar og eru þessar:  

  1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 
Konur 99 536 230 266 242 199 301 326 377 357 265 
Karlar  323 1.352 1.842 1.673 1.905 2.467 2.327 2.432 2.282 3.134 4.887 

 
Í prósentum eru útlán til kvennanna sem hlutfall af heildarútlánum hvers árs sem hér segir: 

 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 
Konur 23,5% 28,4% 11,1% 13,7% 11,3% 7,5% 11,5% 11,8% 14,2% 10,2% 5,1% 
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af áfergju á álitlegan bókakost piltanna í KFUM. Óheftur aðgangur að fersku 

andlegu fóðri stóð þeim loks til boða, ekki síst þeim sem hvorki áttu sér 

föður, bróður né unnusta í KFUM sem hægt var semja við um afnot af 

vænlegri bók. Það þarf því ekki að koma á óvart að aldrei voru fleiri bækur 

lánaðar til kvennanna í KFUK en fyrsta veturinn, alls nærri 530 rit. Til 

samanburðar má nefna að næstu tíu vetur voru útlánin til kvennanna innan 

við 300 rit á ári að jafnaði.354 Á mynd 4 sést að útlánin voru ætíð fleiri að vori 

en hausti. Það helgast einkum af því að safnið var opið fleiri vikur á þeim 

árstíma. 
 

Mynd 4:  Fjöldi útlána Bókasafns KFUM til KFUK-kvenna 1908–1918.355 
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Velta má fyrir sér hvort hugsanlegur aðgangur KFUK-kvenna að öðrum 

bókasöfnum hafi haft áhrif á notkun þeirra á Bókasafni KFUM næstu 

misserin. Um það er erfitt að fullyrða nokkuð. Svo sem fram hefur komið 
                                                 
354 Skjöl KFUM án nr.: Útlánabækur ... 1905–1913 og 1914–1919, sbr. úrvinnslu gagna í 
fórum höfundar. Hlutur kvennanna í útlánum veturinn 1908–1909 var 33,4%, þ.e. 527 útlán 
af 1576 samtals. Lægst var hlutfallið veturinn 1917–1918 eða 5,9%, þ.e. 298 útlán af alls 
5.093. Að meðaltali fengu konur í KFUK lánaðar 293 bækur á ári næstu 10 árin eftir fyrsta 
veturinn. Sjá nánari tölur í næstu neðanmálsgrein og einnig neðanmálsgreininni að framan. 
355 Tölurnar á bak við súlurnar eru þessar: 

  1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 
Vor   428 139 203 144 144 171 210 263 257 198 
Haust 99 108 91 63 98 55 130 116 114 100 67 
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starfaði lesstofa Kvenréttindafélags Íslands um tíma frá 1909 og 

Lestrarfélag kvenna Reykjavíkur frá 1911. Eins má nefna að árið 1908 var til 

vísir að eins konar safnaðarbókasafni í Reykjavík sem heimatrúboðinn 

Sigurbjörn Á. Gíslason hefur trúlega haft umsjón með. Uppistaðan í því safni 

voru nokkrar erlendar kristilegar bækur sem Ólafía Jóhannsdóttir hafði gefið. 

Alls óvíst er hve margir nýttu sér þetta safn eða hve lengi en athygli vekur 

þó að forstöðukona KFUK, Valgerður Lárusdóttir, var í nóvember 1908 með 

bók að láni úr þessu safni sem nefndist Söster Dorte.356 Valgerður nýtti sér 

ekki Bókasafn KFUM um veturinn og má vera að hún hafi fremur kosið að 

nýta sér safn mágs síns og glugga í kristilegar bækur úr fórum Ólafíu þegar 

hún hafði lausa stund.357 

 

10.d. Vinsælar bækur og annars eðlis 

Fyrsta bókin sem kona í KFUK fékk lánaða úr Bókasafni KFUM var íslensk 

sveitasaga eftir Þorstein Jóhannesson er nefndist Dalurinn minn og kom út 

árið 1905 í Winnipeg. Lánþeginn var liðlega tvítug vinnukona, Jórunn 

Guðmundsdóttir að nafni. Guðlaug R. Árnadóttir fékk sér kristilega tímaritið 

Heimilisvininn til lestrar en Kristilegt smáritafélag gaf það á sínum tíma út. 

Eins mætti nefna ritin Ólöf í Ási og Nokkrar smásögur sem lánuð voru út 

sama dag. Allt eru þetta bækur sem gefa til kynna að bókmenntasmekkurinn 

var dálítið annars eðlis en hjá piltunum í KFUM. Ólíkt þeim sækja stúlkurnar 

lítið í Íslendingasögur og hvers konar spennusögur en þeim mun meira í 

smásögur, tímarit, rómantísk ættjarðarrit og skáldsögur, ekki síst ef konur 

eru þar í aðalhlutverki. Slík rit eru reyndar ekki ýkja mörg í safninu en 

stúlkurnar í KFUK virðast hreinlega leita uppi bækur þar sem kvenna er 

getið í titli; De to Veninder, Guðrún Ósvífsdóttir, Halla, Hann og hún, 

                                                 
356 Bréf Valgerðar Lárusdóttur til Þorsteins Briem 15/11–18/11 1908, 11–12 (Lbs. án nr. 
Bréfasafn sr. Þorsteins Briem). Bjarmi 1908, 39–40. Nafn Valgerðar kemur ekki fyrir í 
útlánabókum Bókasafns KFUM. 
357 Sigurbjörn var giftur Guðrúnu, systur Valgerðar. Ólafía varð þjóðþekkt fyrir störf sín að 
kristindóms- og mannúðarmálum í Noregi. Færri vita að um aldamótin 1900 aðstoðaði hún 
séra Friðrik Friðriksson við starf KFUK í Reykjavík í nokkur misseri. 
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Heiðrún, Kvæði Huldu, Kynblandna stúlkan, Maður og kona, Miljónamærin, 

Piltur og stúlka, Randíður á Hvassafelli, Rómeó og Júlía, Týnda stúlkan og 

Vinur frúarinnar. Allt eru þetta bækur sem lánaðar voru út til kvenna í KFUK 

veturinn 1908 til 1909. Í sama flokk fellur einnig ritið Systurnar frá Grænadal 

eftir Maríu Jóhannsdóttur sem út kom árið 1908. Sú bók var alls lánuð út níu 

sinnum til kvenna í KFUK fyrsta veturinn, oftar en nokkur önnur einstök 

bók.358 Bókin er íslensk sveitasaga með rómantísku og kristilegu ívafi og 

hafði verið lesin upp af höfundinum í félagshúsi KFUM veturinn áður.359 

 En María Jóhannsdóttir var ekki eini íslenski kvenhöfundurinn sem 

naut hylli kvennanna í KFUK. Nokkrar bækur eftir Torfhildi Þ. Holm voru í 

safninu, þar á meðal skáldsagan Högni og Ingibjörg og ritið Elding – 

Söguleg skáldsaga frá 10. öld. Sú bók var ein af þeim ítarlegustu í safninu, 

sagan sjálf yfir 600 blaðsíður, auk þess sem liðlega 150 blaðsíðna skýringar 

fylgdu. Hana fékk áður nefnd Jórunn Guðmundsdóttir að láni og þurfti 

mánuð til að klára. Næstvinsælasta bókin fyrsta veturinn var hins vegar 

skáldsagan Ofurefli eftir Einar Hjörleifsson, síðar Kvaran, sem út kom árið 

1908. Hún fór alls átta sinnum í útlán til kvenna í KFUK. Af öðrum þekktum 

ritum mætti nefna Heiðarbýlið eftir Jón Trausta, Ljóðmæli Byrons og 

skáldsögurnar Ben Húr og Quo Vadis.360  

 Í ársskýrslu Bókasafns KFUM fyrir árið 1909 er gerð tilraun til að flokka 

útlán safnsins það ár eftir efni bókanna sem lánuð voru og hvernig þau 

dreifðust með mismunandi hætti á milli deilda KFUM og KFUK. Í töflu 4 er 

hlutfallsleg skipting efnisgreindra bóka sýnd eftir deildum KFUM og KFUK. 
 

                                                 
358 Skjöl KFUM án nr.: Útlánabók ... 1905–1913, sbr. úrvinnslu gagna í fórum höfundar. 
Þorsteinn Jóhannesson 1905. Friðrik Friðriksson [1946], 66. Vinsælasta tímaritið á meðal 
KFUK-kvenna fyrsta veturinn var Familie Journal en einnig voru lánuð út tímaritin Draupnir, 
Fanney, Gestur Vestfirðingur, Heimilisblaðið, Iðunn, Indre-Missions Tidende, Vekjarinn og 
Væbneren, auk Heimilisvinarins sem þegar er getið. Af fornbókmenntum sem lánaðar voru 
ber helst að nefna Njálu og Sæmundareddu. 
359 María Jóhannsdóttir 1908. Ísafold 1908, 40, 56. María var m.a. félagi í Lestrarfélagi 
kvenna Reykjavíkur. Sjá: Björg Bjarnadóttir 1983, 4, 13. 
360 Skjöl KFUM án nr.: Útlánabók ... 1905–1913, sbr. úrvinnslu gagna í fórum höfundar. 
Torfhildur Þ. Hólm 1889. Þess má geta að Einar Hjörleifsson las m.a. úr bók sinni „Ofurefli“ 
í fundarsal KFUM í des. 1907, sbr. Ísafold 1907, 315. 
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Tafla 4 : Hlutfall útlána á efnisgreindum bókum Bókasafns KFUM árið 1909 

eftir deildum KFUM og KFUK samkvæmt ársskýrslu safnsins fyrir það ár. 

Ársskýrsla 
1909 

Íslendinga-
sögur  Fræðibækur  Skemmtibækur  Ljóðmæli  

AD KFUM 29,2% 39,5% 15,7% 25,4% 
UD KFUM 50,0% 34,0% 36,4% 32,2% 
YD KFUM 18,5% 14,7% 14,7% 1,7% 
KFUK 2,3% 11,8% 33,2% 40,7% 
Alls 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Svo sem framangreindar prósentutölur gefa til kynna sést glöggt að mikill 

munur virðist vera á áhugasviðum eftir deildum. Konurnar eftirláta piltunum 

til dæmis nær algjörlega að skemmta sér yfir krassandi Íslendingasögum og 

eru linar við skilgreindar fræðibækur. Á hinn bóginn nota þær ljóðabækur 

meira en aðrir og kunna einnig vel að meta skemmtibækur safnsins. 

 

10.e. Árgjöld og aldur og þróun útlána næstu áratug i 

Ekki er ósanngjarnt að ætla að greiður aðgangur að Bókasafni KFUM hafi 

verið einn þeirra þátta sem trekkti ungar konur að starfi KFUK veturinn 1908 

til 1909. Fram að áramótum fengu konurnar frían aðgang að safninu þá 

daga sem félagsfundir þeirra voru haldnir en fljótlega á nýju ári var ákveðið 

að þær skyldu greiða 50 aura í árgjald líkt og yngri deildir KFUM. Jafnframt 

var samþykkt að þær mættu líka fá bækur lánaðar í tengslum við almennar 

samkomur á sunnudögum.361  

 Um útlán til kvennanna önnuðust ungir herrar úr aðaldeild KFUM og 

hélst sá háttur lengst af þess tíma sem Bókasafn KFUM starfaði. Aðeins 

einu sinni greinir fundargerðabók bókasafnsnefndar frá konu sem varð þess 

heiðurs aðnjótandi að verða beðin um að afgreiða félagssystur sínar í 

                                                 
361 Mánaðarblað K.F.U.M. 1909, 2, 10, 18, 26; 1910, 16. Skjöl KFUM án nr.: 
Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, 42, 49–50. Breytt ákvæði um KFUK 
voru samþykkt á fundi bókasafnsnefndar 6/3 1909. Hins vegar sést af útlánabók safnsins 
að ein kona fékk bók lánaða á sunnudegi árið 1908 og upp úr miðjum janúar 1909 var 
almennt farið að lána þeim einnig bækur þá en ekki eingöngu í tengslum við félagsfundi 
(Skjöl KFUM án nr.: Útlánabók ... 1905–1913). 
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KFUK. Það var Ásta Jónsdóttir, til heimilis á bænum Breiðholti við 

Laufásveg.362 Þetta gerðist árið 1934 en ekki mun það einsdæmi að konur 

hafi afgreitt á safninu upp úr því. Hitt var samt sýnu algengara að piltarnir í 

KFUM sæju um útlánin.363 Eins má nefna að konur í KFUK aðstoðuðu 

stundum við fjáraflanir safnsins og lögðu fram nokkurt fé þegar bókaskrá var 

prentuð árið 1919.364 

 Fyrstu tvö árin sem konur höfðu aðgang að Bókasafni KFUM fengu 

rúmlega 90 konur bækur að láni úr safninu. Þetta voru almennt ungar konur, 

meðalaldur þeirra í kringum 24 ár. Þegar frá leið nýttu KFUK-konur sér hins 

vegar bókasafnið í mun minni mæli en karlarnir í KFUM.365 Þó er 

samanburðurinn ekki vel marktækur fyrstu árin því safnið var jafnan mikið 

brúkað af piltum í yngri deildum félagsins. Stúlkur á sama aldri fengu ekki 

aðgang að safninu fyrr en haustið 1918.366 Sú viðbót hafði þó ekki ýkja mikil 

áhrif á aðsókn kvenna að safninu næstu árin eftir því sem best verður séð. 

Það bendir til þess að unglingsstúlkur í KFUK hafi ekki sótt í sama mæli í 

bækur Bókasafns KFUM og piltarnir á þeirra reki. Þetta sést þegar útlán 

kvenna eru kortlögð næstu árin. Á mynd 5 er sú þróun rakin frá árinu 1917 

til ársins 1926. 
 

 

 

 

                                                 
362 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, 225; 
Útlánabók ... 1929–1932, 49. Í útlánabókinni sést að Ásta var byrjuð að nota safn KFUM 
haustið 1929, ef ekki fyrr. 
363 Munnleg heimild: Áslaug Hafberg 2009. Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók 
bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, 193. 
364 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, 77, 147–148. 
Hér kemur fram að KFUM lagði til 500 kr. til útgáfunnar en KFUK 300 kr. 
365 Skjöl KFUM án nr.: Útlánabækur ... 1905–1913 og 1914–1919. Skjöl sr. Friðriks nr. 
09:13: Bréf Péturs ... bls. 1. Mér telst til að a.m.k. 93 konur hafi fengið bækur lánaðar 
haustið 1908 og allt árið 1909. Aldursgreiningin byggir á aldursgreiningu höfundar á 79 
þeirra. Meðalfæðingarár kvennanna 79 er 1885,5 (júní 1885), sbr. vinnuskjöl í fórum 
höfundar. 
366 Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, 145. 
Samþykkt var á fundi bókasafnsnefndar 6/9 1918 að YD KFUK fengi aðgang að 
bókasafninu. Árið 1935 var sett inn í lög safnsins að allir meðlimir KFUM og KFUK hefðu 
aðgang að safninu (bls. 227). 
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Mynd 5:  Fjöldi útlána Bókasafns KFUM til KFUK-kvenna 1917–1926.367 
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Eins og mynd 5 sýnir jukust útlán til kvennanna nokkuð eftir 1918. Þau urðu 

samt litlu hærri en þau voru næstu tvö árin á undan. Árið 1916 voru útlán til 

kvenna til dæmis nærri 380 en hæst fóru þau á næstu árum í rúm 430 rit 

árið 1922. Flest þessi ár var fjöldi þeirra kvenna sem nýtti sér safnið 

rúmlega 30 konur. Tvö seinustu árin fengu einungis 17 konur bækur lánaðar 

en flestar voru þær 57 árið 1920. Áberandi fækkun á sér stað eftir 1922 og 

er eðlilegasta skýringin á því sú að vorið 1923 hóf Alþýðubókasafn 

Reykjavíkur starfsemi. Fleira kann þó að hafa valdið. 

 Á því tíu ára tímabili sem hér um ræðir er getið um útlán til um það bil 

150 kvenna í útlánabókum Bókasafns KFUM. Að meðaltali fékk hver þeirra 

tæplega 10 bækur á ári að láni en sumar voru talsvert afkastameiri en aðrar 

og nýttu sér safnið ár eftir ár. Nærri tuttugu konur fengu meira en 50 rit 

lánuð á þessu tímabili, þar á meðal þær Amalía Sigurðardóttir og Guðríður 

Þórðardóttir sem fyrr er getið. Flestar bækur á tímabilinu fóru hins vegar um 

hendur þeirra Ingibjargar Jónsdóttur, Ástríðar Símonardóttur og Eggþóru 

                                                 
367 Tölurnar byggja á talningu höfundar á útlánum kvenna í útlánabókum safnsins og eru: 

Ár 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 

Útlán 357 265 366 385 295 431 329 240 97 143 
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Brynjólfsdóttur. Þessar heiðurskonur fengu á bilinu 110 til 160 bækur 

lánaðar umræddan tíma.368 

 Það er einnig forvitnilegt að skoða hvernig útlán til kvenna í KFUK 

þróuðust sem hlutfall af heildarútlánum Bókasafns KFUM. Á mynd 6 er sýnt 

hvert hlutfall útlánaðra bóka til kvenna var miðað við heildarútlán safnsins 

hverju sinni. 
 

Mynd 6:  Útlán Bókasafns KFUM til KFUK-kvenna árin 1917–1926 sem 

hlutfall af heildarútlánum hvers árs fyrir sig. 
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Á fimm ára tímabilinu frá 1914 til 1918 voru útlán til kvennanna í KFUK 9,7% 

af heildarútlánum tímabilsins. Næstu fimm ár þar á eftir var hlutfallið 10,2% 

en fór síðan minnkandi eftir því sem frá leið. Hæst var hlutfallið á þessum 

árum 12,1% árið 1922. Af útlánabókum safnsins sem spanna tímabilið 

1932–1942 sést að þá var hlutfallið komið niður í 6,3% að meðaltali. Og á 

síðustu árum safnsins frá 1942–1953 fór hlutfallið niður í 0,6%. Einungis 10 
                                                 
368 Samkvæmt minni talningu fékk Ingibjörg 159 rit lánuð, Ástríður 133 og Eggþóra 111. 
Fjöldi þeirra kvenna sem nýttu sér safnið einstök ár var sem hér segir: 1917 = 30, 1918 = 
32, 1919 = 34, 1920 = 57, 1921 = 35, 1922 = 34, 1923 = 32, 1924 = 21, 1925 = 17 og 1926 
= 17. (Byggt á úrvinnslu höfundar á útlánabókum safnsins fyrir viðkomandi ár). Áberandi 
flestar nýjar konur bættust í hóp lánþega árið 1920, alls 38. Margar þeirra fengu þó fá rit 
lánuð og stoppuðu stutt við á síðum útlánabóka safnsins. Árin tvö á undan voru nýliðarnir í 
hópi kvennanna 15 hvort ár og var það næstmesta endurnýjunin á tímabilinu. Minnst var 
hún fjögur síðustu árin, á bilinu 5–7 nýjar konur. 
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konur eru skráðar samtals fyrir rúmlega 30 ritum allt það tímabil.369 Þetta 

sýnir að safnið hætti með tímanum nær alfarið að höfða til kvenna. 

 Til samanburðar má minna á að svipuð þróun átti sér stað varðandi 

notkun kvenna á lestrarsal hins nýja Alþýðubókasafns Reykjavíkur. Á 

árunum 1930–1934 var hlutur kvenna sem rituðu nöfn sín í gestabækur 

lestrarsalarins á bilinu 6–11% en fór niður í 0,4–1,3% á árunum 1937–

1942.370 Þetta gæti bent til þess að ekki hafi eingöngu verið við forystu 

Bókasafns KFUM að sakast hve fáar konur sóttu í safnið undir lokin. 

Eitthvað í tíðaranda þess tíma virðist hafa spilað hér inn í sem væri verðugt 

rannsóknarefni út af fyrir sig. 

 Þessi kafli sýnir að konur í aðaldeild KFUK fengu fyrst aðgang að 

Bókasafni KFUM haustið 1908. Það var bæði áður en lesstofa 

Kvenréttindafélags Íslands hóf starfsemi og Lestrarfélag kvenna Reykjavíkur 

var stofnað. Athugun á útlánabókum Bókasafns KFUM leiðir í ljós að til að 

byrja með nýttu konurnar í KFUK sér safnið í talsvert meiri mæli en karlarnir 

í aðaldeild KFUM. Veik staða KFUM um sama leyti og nýmælin fyrir 

konurnar skýra þetta að mestu leyti. Einnig kemur í ljós að verulegur munur 

var á því hvers konar bækur konur og karlar fengu lánaðar. KFUK-konur 

fengu hins vegar aldrei tækifæri til að koma að stjórn og stefnumótun 

safnsins og nánast ekkert að restri þess heldur. Það dró eflaust úr áhuga 

þeirra á safninu eftir því sem frá leið. Eftir fyrsta veturinn voru heildarútlán til 

kvenna ætíð innan við 15% af heildarútlánum hvers árs og breytti engu þar 

um þó að unglingsstúlkur fengju aðgang að safninu haustið 1918. Eftir 1936 

voru útlán til kvenna komin niður fyrir 2% af heildarútlánum safnsins og eftir 

1945 er ekki vitað með vissu um frekari útlán til kvenna úr safninu. 

                                                 
369 Skjöl KFUM án nr: Útlánabækur Bókasafns KFUM 1932–1937 og 1937–1942 og 
útlánaspjöld frá 1942–1953. Í fyrri útlánabókinni eru 27 konur skráðar samtals fyrir 287 
útlánum (6,6% heildarútlána). Í seinni útlánabókinni eru 29 konur skráðar fyrir 233 útlánum 
(6% heildarútlána). Svo virðist sem síðasta konan sem skráð var fyrir útláni úr Bókasafni 
KFUM hafi verið Sigríður Vigfúsdóttir árið 1945. Þó er hugsanlegt að Helga Magnúsdóttir 
hafi fengið bók lánaða síðar, en útlánaspjald hennar er án árs. 
370 Skýrslur um Alþýðbókasafn Reykjavíkur frá árunum 1930–1942 (Bskj.: Skjalasafn 
Borgarbókasafns Reykjavíkur, kassi nr. 6). Samkvæmt skýrslunum var hlutfallið fyrir 
eftirfarandi ár sem hér segir: 1930 = 7,6%, 1931 = 9,2%, 1933 = 10,9%, 1934 = 5,8%, 1937 
= 1,3%, 1938 = 0,8%, 1939 = 1,1%, 1940 = 0,9%, 1941 = 0,6%, 1942 = 0,4%. 
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11. „Þetta voru hin merkustu rit“ – Viðhorf notenda  

(1935–1946) 

Þessi kafli byggir á niðurstöðum greiningar á lítilli viðtalsrannsókn sem ég 

gerði haustið 2009. Tekin voru opin viðtöl við fimm einstaklinga, þau 

Áslaugu Hafberg, Lárus Halldórsson, Magnús Guðjónsson, Sverri Axelsson 

og Þórð Örn Sigurðsson. Þau eiga það öll sameiginlegt að hafa nýtt sér 

þjónustu Bókasafns KFUM í Reykjavík á 4. og 5. áratug tuttugustu aldar. Í 

viðtölunum kom margt fram sem rennir stoðum undir þá skoðun að á þeim 

árum hafi starfsemi KFUM og KFUK í Reykjavík gegnt þýðingarmiklu 

félagslegu, menningarlegu og trúarlegu hlutverki í lífi fjölda barna og 

ungmenna höfuðstaðar Íslands. Hér gefst þó einungis tóm til að gera grein 

fyrir þremur þeirra efnisþátta sem fram komu í viðtölunum. Hugað verður að 

hlutverki og aðdráttarafli lestrarsals KFUM, myndasagna í bókasafni 

félagsins og framhaldssagna á fundum. 

 Framangreindir efnisþættir eiga það sameiginlegt að draga fram 

áhugaverðan flöt á félagslegu, menningarlegu, trúarlegu og siðferðislegu 

hlutverki og mikilvægi bókmennta og Bókasafns KFUM sem lítt er fjallað um 

í skriflegum heimildum safnsins. Þeir veita líka vissa innsýn inn í 

menningarheim seinni stríðsáranna, hlutverk leiðtoga í KFUM og KFUK og 

gefa vísbendingar um kynbundinn mun á áhugasviði drengja og stúlkna á 

þessum árum. Umfjöllunin byggir mestmegnis á viðtölunum við þau 

Áslaugu, Lárus, Magnús, Sverri og Þórð og verður vísað í þau innan sviga í 

texta eftir því sem við á.  

 Dæmi: (Sverrir, Þórður) = Tilvísun í viðtal höfundar við Sverri og Þórð.  
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Styttingar á beinum tilvitnunum eru táknaðar með þremur punktum ... en 

innskot af minni hálfu með hornklofa [ ]. 

 

11.a Lestrarsalur sem vísir að félagsmiðstöð 

Eitt af því sem kom mér hvað mest á óvart í rannsókn minni var aðkoma 

Sverris að Bókasafni KFUM. Nafn hans hafði ég hvergi fundið í 

útlánagögnum safnsins en á daginn kom að Sverrir hafði engu að síður 

notað safnið mikið á sínum yngri árum. Að sögn Sverris byrjuðu fundir í 

vinadeild (VD) og yngri deild (YD) KFUM klukkan hálf tvö á sunnudögum en 

hálftíma áður var Bókasafn KFUM opnað. Sverrir var í hópi þeirra sem lagði 

kapp á að vera mættur tímanlega til að komast í vinsælustu blöðin og 

bækurnar sem best var að geymdu skemmtilegar myndasögur. Síðan bætti 

Sverrir við: 
 

... við þetta sat maður í sal sem að seinna meir var nú skrifstofa um 
tíma og tekin undir fatageymslu um tíma ... Þarna sat maður alveg 
fram á síðustu stundu að Kristján371 tók af manni blöðin eða sótti 
bækurnar og fór með þær inn aftur. Þetta var alltaf fastur liður á 
sunnudögum klukkan eitt. (Sverrir). 

 

  
 Hús KFUM við Amtmannsstíg eins og það leit eftir að það var stækkað veturinn  
 1936–1937, eldri hlutinn nær. Bókasafn KFUM var í kjallara eldra hússins. Eftir 
 að húsið var stækkað varð það sameign KFUM og KFUK í Reykjavík. 

                                                 
371 Hér á Sverrir við Kristján Sighvatsson klæðskera sem m.a. var í hópi þeirra fjögurra 
manna sem fyrstir fóru með drengi í Vatnaskóg til sumardvalar árið 1923. 
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Í kjallara húss KFUM og KFUK við Amtmannsstíg, í næsta nágrenni við 

herbergi Bókasafns KFUM, var sem sagt lesstofa eða öllu heldur salur þar 

sem drengjum gafst kostur á að líta í bækur og blöð af safninu fyrir fundi. 

Svo virðist sem þessi útlán hafi aldrei verið skráð sérstaklega sem gefur 

meðal annars til kynna að notkunin á safnkosti Bókasafns KFUM var enn 

meiri en útlánabækur safnsins bera vitni um. Ég hafði engan veginn gert 

mér grein fyrir þessu áður en ég hóf rannsókn mína en fékk af því pata strax 

í fyrsta viðtalinu sem ég tók. Það viðtal var við Lárus.  

 Af útlánabókum Bókasafns KFUM sá ég að Lárus hafði fengið talsvert 

af bókum lánað þegar hann var á aldrinum 17–21 árs. Engu að síður kvaðst 

Lárus best muna eftir safninu „í sambandi við sunnudagsfundina hálf tvö“ 

(Lárus). Þetta fannst mér strax næsta athyglisvert þegar ég gerði mér grein 

fyrir því að þetta var fundartími YD KFUM en hvorki unglingadeildarinnar 

(UD) né aðaldeildarinnar (AD). Ég vissi að ýmsir drengir í YD á aldrinum 

10–14 ára voru skráðir fyrir útlánum í útlánabókum safnsins en Lárus var 

ekki í þeim hópi. Þetta fannst mér benda til þess að Lárus hefði líka nýtt sér 

safnið sem drengur innan við fermingu án þess að það hefði verið skráð. Á 

þeim tímapunkti í rannsókn minni gerði ég mér hins vegar ekki grein fyrir 

þýðingu lestrarsalarins sem opinn var í tengslum við safnið fyrir og eftir 

fundi. 

 Þriðji viðmælandi minn var Áslaug. Hún minntist ekki á lestrarsalinn en 

gat þess að fatageymsla hefði verið rétt hjá Bókasafni KFUM. Þar var 

Áslaug stundum, ásamt fleirum, að gæta yfirhafna fólks sem sótti samkomur 

í húsi KFUM og KFUK á sunnudagskvöldum. Var þá biðtíminn gjarnan 

nýttur til hannyrða eða til að glugga í áhugaverða bók af safninu (Áslaug). Í 

vissum skilningi má því segja að fatahengið hafi einnig þjónað safninu sem 

lesstofa og næsta víst að þau útlán voru hvergi skráð í útlánabækur 

safnsins. 

 Ekki var komið að tómum kofanum hjá Þórði, fjórða viðmælanda 

mínum og þeim yngsta í hópnum. Á fjögurra ára tímabili fékk Þórður hátt í 
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70 rit að láni samkvæmt útlánabókum Bókasafns KFUM og mundi hann 

greinilega eftir ýmsum þeirra. Líkt og Sverrir var honum hugleikið hve 

myndasögurnar voru vinsælar á safninu og nefndi að menn hefðu gjarnan 

farið með þær „út í sal þarna“ og „setið við að skoða“. Kvaðst Þórður oft 

hafa nýtt sér þetta (Þórður). 

 Síðasta púslið í myndina fékk ég hjá Magnúsi, síðasta viðmælanda 

mínum. Hann tók hressilega undir það að piltarnir í KFUM hefðu gjarnan 

setið við að skoða myndasögur úr Bókasafni KFUM. Það hefðu þeir þó ekki 

gert inni á safninu sjálfu heldur „inni þar sem að borðtennisinn var“ 

(Magnús). Að sögn Magnúsar sátu menn sem sagt ekki einungis við lestur í 

lestrarsalnum í kjallaranum heldur var salurinn það rúmgóður að þar var 

einnig rúm fyrir borðtennisborð sem sumir léku sér við á meðan aðrir 

skoðuðu skruddur eða skröfuðu saman. Þetta bendir til þess að 

lestrarsalurinn í húsi KFUM og KFUK hafi verið nýttur í anda þess sem 

tíðkaðist í sumum lesstofum KFUM erlendis. Þar lágu gjarnan frammi 

dagblöð, myndablöð, töfl og annað sem drengir gátu dundað sér við fyrir 

fundi.372 Jafnframt kom fram í máli Magnúsar að piltar í KFUM höfðu einnig 

aðgang að lítilli lesstofu á næstu hæð fyrir ofan lestrarsalinn í kjallaranum á 

Amtmannsstíg.373 

  Þegar upp er staðið má segja að lestrarsalurinn í kjallara húss KFUM 

og KFUK hafi verið eins konar vísir að félagsmiðstöð síns tíma, eðlilegur og 

eftirsóknarverður samkomustaður drengja í KFUM fyrir og eftir fundi. Þar var 

tóm fyrir lestur, skraf og leik. Lestrarsalurinn gegndi því í senn félagslega 

mikilvægu hlutverki fyrir drengi sem sóttu fundi í KFUM og þjónaði félaginu 

jafnframt sem eitt af þeim starfstækjum sem gerðu það eftirsóknarvert að 

líta við á Bókasafni KFUM og sækja fundi í félaginu. 

 

                                                 
372 Friðrik Friðriksson 1895, 138. Magnús Runólfsson 1936, 18, 24. 
373 Í myndbandi Björgvins Þórðarsonar frá 1990 er einnig minnst á litlu lesstofuna á 1. 
hæðinni (Skjöl KFUM án nr.). 
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11.b. Myndasögur sem félagslegt aðdráttarafl fyrir drengi 

Eins og þegar hefur óbeint verið ýjað að virðist eitt helsta aðdráttarafl 

Bókasafns KFUM á síðustu starfsárum þess hafa verið teiknimyndasögurnar 

sem þar var hægt að fá að láni eða skoða á lestrarsalnum fyrir fundi. Ef 

marka má viðmælendur mína átti þetta einkum við um drengi innan við 

fermingu sem sóttu fundi í YD KFUM. Lestrarsalurinn og myndablöðin sýndu 

sig að vera áhrifarík blanda sem lokkaði margan drenginn til að mæta 

tímanlega niður í hús KFUM við Amtmannsstíg á sunnudögum. Því lýsir 

Sverrir svo: 

 
En það sem var nú eiginlega keppikeflið var á sunnudögum að vera 
kominn um eittleytið því að þá opnaði Kristján Sighvatsson bókasafnið 
og við fengum Familie Journal blöð sem að voru bundin inn í stórar 
harðspjalda möppur og við þetta sat maður í sal ... (Sverrir). 

 

     

 

Illustreret Familiejournal, síðar nefnt Familie Journal, er trúlega eitt 

vinsælasta tímarit Danmerkur fyrr og síðar.374 Eintökin sem Bókasafn KFUM 

átti voru að minnsta kosti sum hver komin vel til ára sinna en það virðist ekki 

                                                 
374 Familie Journal kemur enn út í Danmörku og hefur í meira en 100 ár verið mest selda 
vikublað landsins. Myndin er af 1. tölublaðinu af Illustreret Familiejournal sem út kom 7. 
janúar 1877. Það sýnir sígaunastúlku reykja pípu. Sótt 13. desember 2009 af vefslóðinni: 
http://www.familiejournal.dk/Om%20os/FJs%20historie/Historien%20om%20Familien%20J
ournalen.aspx# 
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hafa dregið úr vinsældum þeirra að ráði.375 Ívitnuð ummæli Sverris staðfesta 

það og í sama streng tók Þórður þegar hann upplýsti mig um nokkrar 

vinsælar teiknimyndasögur í blaðinu:  

 
Nú svo var líka ... byrjað á því að lána ... stór bindi með Familie Journal 
... þetta þótti nú gott þótt það væru gamlar bækur ... þá voru þarna 
myndasögur í ... 
 Þetta voru hin merkustu rit, Familie Journal. (Þórður). 

 

Í Familie Journal nutu gamlar teiknimyndasögur á borð við Knoll og Tott 

vinsælda hjá Sverri en Þórður nefndi líka nýrri myndasögur á borð við 

Bamse og Dukke Lise og þó einkum Willy paa Eventyr. Það gæti bent til 

þess að nýrri tölublöð af Familie Journal hafi líka stundum legið frammi í 

lestrarsal KFUM.376 
 

   
 

Báðir létu Sverrir og Þórður þess getið að dönskukunnátta þeirra hefði ekki 

verið upp á marga fiska en það hefði ekki verið frágangssök (Sverrir, 

Þórður). Myndirnar voru aðalatriðið en kannski má líka segja að þetta hafi 

verið óopinber dönskuæfing í leiðinni eins og ráða má af ummælum Þórðar: 
                                                 
375 Í Bókaskrá yfir bækur í bókasafni K.F.U.M. frá 1931 er tímaritið Illustreret Familiejournal 
(Familie Journal) ekki á skrá, trúlega vegna þess að það hefur ekki verið lánað úr húsi. Þar 
er hins vegar getið um nokkur eintök af Familie Journals Bibliothek frá árunum 1881–1897. 
Það virðast hafa verið eins konar lesbækur tímaritsins og voru án mynda. Ekki liggur ljóst 
fyrir hve gömul sjálf tímaritin voru sem Bókasafn KFUM átti þar eð þau eru nú öll glötuð. 
Þau virðast þó m.a. hafa verið lánuð út til kvenna í KFUK árið 1909, sbr. útlánabók 
Bókasafns KFUM 1905–1913 (Skjöl KFUM án nr.). 
376 Teiknimyndaserían um tvíburana Knoll og Tott kom fyrst fram 1897 í Ameríku. Hvenær 
serían birtist í Illustreret Familiejournal hef ég ekki fundið. Bamse og Dukke Lise birtist þar 
á árunum 1935–1985 en sagan Willy på eventyr á árunum 1923–1977. Myndin af Willy på 
eventyr er af auglýsingaborða sögunnar frá árunum 1939–1941. Myndin af Knoll og Tott er 
frá 1901 og var sótt 14. desember 2009 af: http://no.wikipedia.org/wiki/Knoll_og_Tott. Mynd 
og upplýsingar um Bamse og Dukke Lise var sótt 26. október 2009 af vefslóðinni: 
http://www.tegneseriemuseet.dk/dkhist/dkhist.htm og 
http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Tegneserier_og_tegnefilm/Serier_og_film/B
amse_og_Dukkelise#. Mynd og upplýsingar um Willy på eventyr var sótt 26. október 2009 
af: http://www.wenneberg.dk/Comics/Willy/undersider/Willy.html. 
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[Maður] var farinn að ráða fram úr ýmsum neðanmálstextum, sko 
svona við myndir og svona, jafnvel þó að það væri kannski eitthvað 
töluverður misskilningur í ... (Þórður). 

 

Auk myndasagnanna í dönsku blöðunum voru einnig til þýddar myndasögur 

í safni KFUM um annálaðar hetjur á borð við Hróa hött og Tarzan. Þessar 

sögur birtust fyrst í dagblaðinu Vísi en voru síðan gefnar út sérstaklega. Þær 

nutu líka vinsælda í KFUM (Sverrir, Þórður).  
 

  
Forsíða og myndbrot úr snjáðu eintaki bókarinnar Tarzan og fílamennirnir í Bókasafni 
KFUM. 
 

Hvað aðra viðmælendur mína varðar er þess að geta að myndasögur bar 

ekki á góma í spjalli okkar Lárusar enda hafði ég á þeim tímapunkti ekki 

áttað mig á þeim sessi sem þær skipuðu í huga ungra pilta í kringum seinna 

stríð. Magnús staðfesti hins vegar að áhuginn á myndasögum í Bókasafni 

KFUM hefði verið mikill í hans tíð.  

 Allt annað hljóð var í strokknum þegar ég ræddi við Áslaugu. Hún 

þvertók fyrir að hafa haft nokkurn áhuga á bókmenntum á borð við 

myndasögur en gat þess sérstaklega að synir sínir hefðu haft mikinn áhuga 

á slíku efni. Um hugsanlegan áhuga dóttur sinnar í því efni gat hún ekki. 

Þetta gæti bent til þess að myndasögur hafi almennt höfðað fremur til 

drengja en stúlkna um miðja síðustu öld. Kannski ekki að furða þar sem 

sögupersónurnar voru oftar en ekki karlkyns hetjur. Hér skal þó ekkert fullyrt 
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um almennan áhuga stúlkna í þessu efni enda byggir rannsókn mín 

einungis á einni konu sem aðalviðmælanda. 

 En það voru líka fleiri forvitnilegir fletir á áhuga drengja á myndasögum 

sem í ljós komu í spjalli mínu við þá Sverri og Þórð. Í fyrsta lagi kvaðst 

Sverrir hafa sótt á Borgarbókasafn Reykjavíkur til að komast í 

stríðsmyndablöð, trúlega vegna þess að slíkt var ekki í boði í safni KFUM. 

Hér var bæði um að ræða myndablöð úr fyrri heimsstyrjöldinni en einnig úr 

frelsistríði Bandaríkjanna. „Þetta var maður að skoða, drekka í sig þessar 

stríðssögur“ viðurkenndi Sverrir. Í öðru lagi kom fram í máli Þórðar að á 

seinni stríðsárunum fóru „amerísku hasarblöðin“ að berast til landsins og í 

tengslum við bíósýningar klukkan þrjú á sunnudögum þróaðist brátt 

„blómlegur skiptimarkaður“ með þessi blöð (Þórður). 

 Í veröld án sjónvarps og tölvuleikja er svo að sjá sem myndablöðin í 

Bókasafni KFUM hafi verið eftirsóknarverður myndmiðill fyrir drengi á 

ákveðnu aldursskeiði. Athygli vekur þó, að til að komast í stríðsmyndabækur 

og hasarblöð virðast piltar í KFUM hafa þurft að fara með félögum sínum á 

almenningsbókasafn bæjarins eða í þrjú-bíó. Líklegt má telja að það hafi 

verið meðvituð stefna Bókasafns KFUM að hafa ekki slíkar sögur á 

boðstólum þar sem stríð, ofbeldi eða blóðsúthellingar lituðu söguþráðinn um 

of. Slíkur söguþráður var enda í litlum samhljóm við þá siðferðilegu 

manngerðarfyrirmynd sem KFUM vildi boða.377 Á hinn bóginn má ljóst vera 

að það að alast upp á stríðsárum hefur litað áhuga ungra drengja í 

Reykjavík á krassandi söguþræði og hasar. 

 

11.c. Framhaldssögur á fundum og mikilvægi þeirra 

Hafi skemmtilegar og spennandi myndasögur í Bókasafni KFUM megnað að 

laða reykvíska pilta inn fyrir þröskuld húss KFUM og KFUK við 

Amtmannsstíg þá höfðu framhaldssögurnar sem þar voru sagðar á fundum 

ekki síður félagslegt aðdráttarafl. Þórður lét þess til dæmis getið að það 

                                                 
377 Pétur Pétursson 1981, 269. Þórarinn Björnsson 1997, 30. 
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hefði þótt „þunnur þrettándi“ ef ekki var boðið upp á framhaldssögu á fundi. 

Þær voru því fastur liður í starfi KFUM, sem að mati Þórðar var „mjög 

skynsamlegt því að það náttúrulega ýtti undir að ... strákar héldu áfram að 

koma“. Ástæðan var meðal annars sú að jafnan var reynt að stoppa 

frásögnina á eins spennandi augnabliki og hægt var, enda „dugðu engar ... 

eintómar jólasögur“ að sögn Þórðar. Aðrir viðmælendur mínir höfðu einnig 

allir einhverja reynslu af mikilvægi framhaldssagna á fundum. Öldungurinn í 

hópnum, Lárus, lýsti reynslu sinni svo: 
 

... þegar ég kom í yngri deildina ... þá var [séra Friðrik Friðriksson] 
nýbyrjaður að lesa og semja um leið söguna af Sölva og ... við 
heyrðum þar í frumlestri fyrrihlutann af Sölva, þegar Sölvi var strákur ... 
það var alveg eftirminnilegt ... ég veit ekki nema hann hafi bara samið 
sumt af þessu bara um leið og hann las það. ... Og séra Friðrik las ekki 
upp. Hann talaði við þá sem voru að [hlusta ?] (Lárus). 

 

Lárus kveðst fyrst hafa komið í yngri deild KFUM árið 1932 þegar hann var í 

kringum 12 ára aldur. Fimmtán árum síðar kom skáldsaga séra Friðriks um 

Sölva í fyrsta sinn út á prenti.378 Sagan teygir sig til Danmerkur og nokkurra 

Evrópulanda en sögusviðið er einkum Ísland í kringum 1700, norðan og 

sunnan heiða. Meðal stefja í sögunni eru fátækt og munaðarleysi sem endar 

í greifatign, rómantískar náttúrulýsingar, þjóðsögur, söguleg fróðleiksbrot og 

umfjöllun um mannlegar tilfinningar og hvatir á borð við ást, hatur, 

trygglyndi, lygi, fyrirgefningu, trú og fórnandi kærleika. Sagan hafði því 

menningarlegan, trúarlegan og siðferðilegan boðskap að flytja en hafði auk 

þess beina félagslega skírskotun fyrir drengi í KFUM þar eð nágrenni 

Kaldársels er eitt aðalsögusvið sögunnar ásamt því sem Vatnaskógur kemur 

lítillega við sögu, sem sagt báðir þeir staðir sem urðu heimkynni sumarbúða 

KFUM upp úr 1920. Sjálfur kveðst Friðrik hafa byrjað að semja Sölva 

                                                 
378 Friðrik Friðriksson 1947 og 1948b. Sölvi kom út í tveimur bindum 1947–1948, alls rúmar 
700 bls. 
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haustið 1926 en sagan er trúlega þekktasta framhaldssagan í KFUM fyrr og 

síðar.379 

 Af orðum Lárusar má skilja að séra Friðrik hafi ekki verið bundinn við 

bókstafinn þegar hann sagði drengjunum í yngri deildinni sögu sína af 

Sölva. Augnsamband við áheyrendur og lifandi frásögn virðast hafa verið 

lykilatriði ef góð framhaldssaga átti að hitta í mark og fanga athygli fjörmikilla 

pilta. Þessu lýsti Þórður einnig þegar hann sagði mér frá því hvernig 

sveitarstjórinn sinn í vinadeild KFUM, Ingvar Árnason, bar sig að við að 

segja framhaldssögu á fundi: 
 

Hann sagði okkur Litla lávarðinn utanbókar, upp úr sér, sko. Það var 
ekkert verið að lesa upp úr bókinni. (Þórður). 

 

   
 

Sagan af Litla lávarðinum eftir F. H. Burnett kom út árið 1928 í þýðingu séra 

Friðriks Friðrikssonar sem sérprent úr Mánaðarblaði K.F.U.M. í Reykjavík. 

Fjórum árum síðar var bókin komin á skrá Bókasafns KFUM380 og því gátu 

drengir í KFUM einnig fengið söguna lánaða og lesið hana sér til gagns og 

gleði sjálfir. Bæði Þórður og Magnús voru í hópi þeirra sem nýttu sér það 

(Þórður, Magnús). Þegar ég innti Þórð nánar eftir Litla lávarðinum gat hann 

þess að þetta væri „mjög þekkt saga í enska heiminum“, héti Little Lord 

                                                 
379 Friðrik Friðriksson 1947, 5–6 og 1948, 312–314. Árni Árnason 1968, 20. Starfið í 
Vatnaskógi hófst 1923 en 1925 í Kaldárseli. 
380 Burnett 1928. Viðaukaskrá yfir bækur í bókasafni K.F.U.M. 1932 [1932], 3. 
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Fauntleroy upp á enska tungu og hefði „oftar en einu sinni“ verið 

kvikmynduð. Hann nefndi einnig að efni sögunnar sværi sig í ætt við sögur á 

borð við Oliver Twist eftir Dickens, fjallaði um dreng sem „kom mjög vel fyrir 

og einhvern veginn ólst upp“ en síðar kom á daginn „að hann var af 

aðalsættum, eða eitthvað svoleiðis.“ (Þórður). Lýsing Þórðar er nærri sanni 

og vekur ekki aðeins hugrenningatengsl við ýmsar sögur Dickens heldur 

einnig sögu séra Friðriks af Sölva.  

 Eins og fram hefur komið voru fundir í yngri deild KFUM haldnir 

klukkan hálf tvö á sunnudögum. Drengjunum var skipt í hópa eftir því hvar 

þeir bjuggu í Reykjavík. Þessir hópar voru nefndir sveitir og á fundum héldu 

snáðar í sömu sveit hópinn ásamt eldri leiðtoga sem jafnan var kallaður 

sveitarstjóri (Lárus, Sverrir). Þess utan höfðu sveitarstjórar af og til sérstaka 

sveitarfundi með drengjum í sinni sveit, stundum að kvöldi til í miðri viku.381 

Þá þótti hreint ekki verra að sveitarstjórinn kynni að segja sögu. Því lýsti 

Þórður þannig: 
 

[Á sveitarfundum] voru sagðar ... framhaldssögur og ég man að menn 
voru mjög spenntir fyrir að komast í sveit hjá Bjarna Ólafssyni... Það 
var eiginlega reiknað með að þar væri mesta fjörið og ... besta 
framhaldssagan ... Eins og einn strákur lýsti því: ... „það var bara smá 
ræða og stutt bæn en svo var bara, hérna, framhaldssaga“. Þetta þótti 
vel sloppið! ... Já, já, menn voru ekkert fyrir löng ræðuhöld og svona, 
þeir fundu inn á það sveitarstjórarnir (Þórður). 

 

Frásögn Þórðar gefur til kynna að sveitarstjórar í KFUM hafi jafnvel verið 

metnir að verðleikum eftir því hversu góðir sögumenn þeir voru. Orð hans 

lýsa einnig á sannfærandi hátt hvernig sumir ungir drengir hugsuðu sem 

tóku þátt í starfi KFUM. Löng ræðuhöld voru til dæmis ekki í neinu uppáhaldi 

hjá þeim en stuttar ræður og hóflega bænaiðju mátti vel umbera ef 

spennandi framhaldssaga var í boði! 

 Sá Bjarni Ólafsson sem Þórður minnist á var bróðir Friðriks Ólafssonar 

er frumkvæði átti að því að hefja deildastarf í nafni KFUM í Laugarnesi 

haustið 1942. Eftir að Friðrik lést skömmu fyrir jól sama ár tók Bjarni við 

                                                 
381 Þórarinn Björnsson 1997, 29. Sveitirnar voru 11 talsins um þetta leyti. 
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forystu starfsins í Laugarnesi og hélt þar um stjórnartauma næstu árin.382 

Bæði Þórður og Magnús kynntust starfi hans og áhrifum þar, Þórður sem 

drengur í deild en Magnús sem ungur sveitarstjóri við hlið hans (Þórður, 

Magnús). Magnús lét þess meðal annars getið að í starfi KFUM í 

Laugarnesi hefðu framhaldssögurnar verið „samdar nokkurn veginn 

jafnóðum“ (Magnús). Séra Friðrik Friðriksson var því hvorki einn um að 

semja né segja sögur í þágu starfs KFUM. Innan KFUM fengu ungir 

leiðtogar þjálfun í slíkri list og þeir hæfustu fetuðu í fótspor stofnandans og 

spunnu upp sögur á staðnum. 

 Úr yngri deild KFUM lá leið margra upp í unglingadeild félagsins um 

fermingu. Þar var ekki síður rík hefð fyrir framhaldssögum. Sverrir minntist 

þess til að mynda að þar hefðu verið lesnar „alveg rosalega spennandi 

sögur“ og í hans tíð var „þaulsetinn bekkurinn“ á fundum (Sverrir). Gat 

Sverrir þess að Þórður Möller hefði til dæmis lesið sögu um leyndardóm 

Masaba-klaustursins í Gyðingalandi og Ástráður Sigursteindórsson söguna 

Vormaður Noregs sem Ástráður þýddi sjálfur.383 Þá bók gaf Bókagerðin Lilja 

út árið 1943 en sama haust varð Sverrir 16 ára. Bókin fjallar um norska 

vakningarprédikarann Hans Nielsen Hauge sem er eins konar guðfaðir 

kristilegs leikmannastarfs í Noregi.384 
 

   
                                                 
382 Sigursteinn Hersveinsson 1949, 14–16. 
383 Þórður Möller varð síðar yfirlæknir á Kleppi. Ástráður var aðstoðarframkvæmdastjóri 
KFUM á árunum 1942–1946 en starfaði síðar sem skólastjóri Réttarholtsskóla. 
384 Bull, J. B. 1943. 
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Af orðum Sverris að dæma höfðu framhaldssögur í unglingadeildinni mikið 

aðdráttarafl. En þær sögur sem notaðar voru í unglingastarfi KFUM virðast 

ekki aðeins hafa verið valdar með tilliti til spennu og skemmtanagildis heldur 

jafnframt með tilliti til menningarlegs, siðferðilegs og trúarlegs gildis. Því lýsti 

Sverrir nánar þegar hann fjallaði um sveitarfundina sem hann tók þátt í hjá 

Ástráði á unglingsárum sínum. 

 
Ástráður ... hélt sveitarfundi fyrir okkur á ... laugardagskvöldum, það 
var svona einu sinni í mánuði, eitthvað svoleiðis, sko. Það var rosalega 
flott efni, maður. Þá var hann með svona útdrátt úr ævisögum merkra 
manna og margir þeirra ... höfðu verið kristnir, svona leiðtogar og höfðu 
skarað fram úr í sínu þjóðfélagi ... mjög vönduð dagskrá. (Sverrir). 

 

Sverrir gat þess einnig að framhaldssögur í útvarpinu hefðu um líkt leyti 

verið vinsælt dagskrárefni og mundi sjálfur vel eftir að hafa hlustað þar á Bör 

Börson og sögu um heimskautaleiðangur Roalds Amundsen. (Sverrir). 

 Ég innti Áslaugu eftir því hvort framhaldssögur hefðu einnig verið 

lesnar á fundum í KFUK. Hún svaraði því til að það hefði „nú alltaf verið að 

lesa einhverjar svona stelpusögur og segja okkur frá kristniboðinu“. Sjálf 

minntist Áslaug þess að hafa á „saumafundum með litlu stelpunum“ tekið 

þátt í að lesa söguna Heiðu á meðan stelpurnar sátu við iðju sína. Slíkir 

saumafundir voru haldnir til hliðar við hefðbundna deildafundi í KFUK. 

Einnig minntist Áslaug þess að sögur frá akri kristniboðsins hefðu verið 

algengar bæði í KFUK og sunnudagaskóla KFUM sem drengir og stúlkur 

sóttu jöfnum höndum. 

 Af orðum Áslaugar að dæma virðist sem upplestur og sögur af ýmsu 

tagi hafi skipað nokkuð fastan sess á fundum í KFUK þótt ekki sé ljóst hvort 

framhaldssöguhefðin var jafn rík þar. Augljóslega var reynt að finna sögur 

sem sérstaklega höfðuðu til stúlkna en óvíst er hvort úrvalið var jafn ríkulegt 

og drengjum stóð til boða. Sagan Heiða, eftir Jóhönnu Spyri, kom út árið 

1934 í íslenskri þýðingu. Þá var Áslaug 13 ára. Bókin er á núverandi skrá 
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Bókasafns KFUM sem sýnir að nýjar stúlknabækur rötuðu líka í hillur 

safnsins á seinni starfsárum þess. 

 Í nýlegri rannsókn á alþýðumenningu á Íslandi 1830–1930 heldur 

Loftur Guðmundsson því fram að á því tímabili séu ákveðin skil að eiga sér 

stað í lestrar- og bókmenningu Íslendinga. Þau felast ekki síst í því að 

smám saman er fólk að hverfa „frá upplestri til lesturs í hljóði“. 

Kvöldvökulesturinn, sem verið hafði „undirspil við hljóðfall vinnunnar – 

rokksins, kambsins og prjónanna“ víkur þar með fyrir því „að lesa fyrir 

sjálfan sig“ sem „kallaði á næði frá vinnu“.385 Í sömu rannsókn fullyrða Loftur 

og Ingi Sigurðsson einnig að líklegt sé „að góðir sögumenn hafi ekki verið 

jafnmikils metnir í samfélaginu eftir aldamótin“ en að upplestur hafi þó 

„fengið nokkra uppreisn æru með tilkomu útvarpsins“.386  

 Svo sem að framan greinir hafði Bókasafn KFUM enn talsvert 

aðdráttarafl skömmu fyrir miðja tuttugustu öld. Teiknimyndasögur safnsins 

nutu vinsælda og lestrarsalurinn virkaði sem vísir að félagsmiðstöð. Einnig 

má segja að sú líflega lestrar- og bókmenning sem blómstraði í kringum 

framhaldssöguhefð KFUM og KFUK í Reykjavík um sama leyti sé ágætt 

dæmi um undantekningu frá þeirri meginreglu sem þeir Loftur og Ingi telja 

sig greina í samfélaginu almennt. Á saumafundum í KFUK lifði 

„kvöldvökulesturinn“ enn góðu lífi sem „undirspil við hljóðfall vinnunnar ... og 

prjónanna“ og hvað KFUM varðar voru það einmitt bestu sögumennirnir sem 

voru mest metnir innan félagsins, alla vega í hópi þeirra drengja sem 

teyguðu í sig sögurnar af munni þeirra. Eitt hafði þó augljóslega breyst. 

Kvöldvakan var ekki lengur haldin á baðstofulofti heimilisins heldur í 

salarkynnum félagsheimilisins. 

                                                 
385 Loftur Guttormsson 2003b, 213. 
386 Ingi Sigurðsson og Loftur Guttormsson 2003, 297. 
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12. Sunnudagur í lífi tveggja bókasafna (1919 og 20 09) 

Þessi síðasti meginkafli ritgerðarinnar fjallar um tvo sunnudaga í lífi tveggja 

bókasafna. Fyrst er greint frá vettvangsathugun sem gerð var í nóvember 

2009 á aðalsafni Borgarbókasafns Reykjavíkur. Síðan eru nokkrar 

niðurstöður í kjölfar þeirrar athugunar bornar saman við tiltekinn sunnudag í 

Bókasafni KFUM í Reykjavík 90 árum áður. 

 

12.a. Hugmyndin á bak við vettvangsathugunina 

Á fyrri hluta 20. aldar var Bókasafn KFUM um tíma eitt stærsta bókasafn í 

Reykjavík í þágu borgarbúa. Safnið var staðsett í hjarta höfuðstaðarins, fyrst 

í Melsteðshúsi við Lækjartorg en frá 1907 í húsi félagsins við Amtmannsstíg, 

skammt ofan Lækjargötu. Blómatími þess var í kringum 1918, rétt áður en 

Alþýðubókasafn Reykjavíkur var stofnað sem við í dag þekkjum sem 

Borgarbókasafn Reykjavíkur. Rekstur Bókasafns KFUM byggðist að mestu 

á gjöfum velunnara og vinnu sjálfboðaliða sem afgreiddu á safninu. Það 

þjónaði jafnt börnum sem fullorðnum og var lengst af mest nýtt á 

sunnudögum í tengslum við fundi og samkomur á vegum félagsins. 

 Það var í ljósi framanskráðs sem ég fékk þá hugmynd að skoða til 

samanburðar við einn sunnudag í lífi Bókasafns KFUM, einn sunnudag í lífi 

Borgarbókasafns Reykjavíkur árið 2009. Mér þótti við hæfi að velja 

aðalsafnið í Tryggvagötu til skoðunar þar eð það er stærsta útibú 

Borgarbókasafns og auk þess næst miðbænum. Á vef safnsins sá ég að 

sunnudagar voru skilgreindir sem krakkadagar og að gjarnan var boðið upp 

á sögustund fyrir börnin á slíkum dögum. Mér lék því forvitni á að vita hvers 

konar líf þrifist innan veggja safnsins á venjulegum sunnudegi og ekki síst 
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hvernig komið væri þar til móts við þarfir barna og ungmenna. Í því efni hafði 

ég í huga að skoða þjónustu safnsins, gesti þess, starfsfólk, stemninguna, 

húsakost, bókakost, útlán og fleira. Fyrir valinu varð sunnudagurinn 15. 

nóvember 2009. Ég ákvað að vera mættur áður en safnið opnaði, fylgjast 

með því sem fyrir augu bæri, vopnaður ljósmyndavél og minnisblokk, og 

yfirgefa ekki húsið fyrr en í lok dags. Það sem á eftir fer eru einungis fáein 

mósaíkbrot úr þeirri mynd sem við mér blasti, hughrif og vangaveltur. 

 

12.b. Mætt á vettvang – staðhættir og staðsetning 

Það var fallegt en nokkuð napurt haustveður sem heilsaði sunnudeginum 

15. nóvember 2009 í Reykjavík. Þegar birti sá ég að himinninn var því sem 

næst heiður en úti á Faxaflóa sáust hvítfyssandi öldur. Það var næðingur úr 

norð-austri og hitamælirinn á svölunum hjá mér sýndi einungis 2°C. Ég 

ákvað því að klæða mig þokkalega því ég hafði ákveðið að vera mættur 

niður í Tryggvagötu korteri fyrir opnunartíma safnsins klukkan 13:00.  

 Þegar ég kem á staðinn eru fáir á ferli og enginn sem bíður þess að 

safnið opni. Ég nota tímann á meðan og smelli af nokkrum myndum. 
 

  
GRÓFARHÚS          Útsýni í norður         
 

Ég tek eftir því að hús safnsins er merkt stórum stöfum GRÓFARHÚS.387  

                                                 
387 Grófarhús í Tryggvagötu 15 var upphaflega reist á landfyllingu á árunum 1930 og 1931. 
Það var lengst af notað sem birgðageymsla fyrir Samband íslenskra samvinnufélaga. Húsið 
hefur síðan verið stækkað og því breytt í tímans rás, síðast í kringum árið 2000. Þá fluttu 
Borgarbókasafn, Borgarskjalasafn og Ljósmyndasafn Reykjavíkur í húsið og það fékk 
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Með talsvert minni stöfum til hliðar er skráð hvaða starfsemi fer fram í 

húsinu. Norðan við innganginn að austanverðu eru nokkur blómabeð með 

fölnuðum blómum og reiðhjólastatíf með einmana sætislausu reiðhjóli. 

Bílastæði fyrir fatlaða er beint á móti aðalinngangi hússins. Á gluggum til 

beggja hliða við innganginn eru upplýsingar á íslensku og ensku um 

opnunartíma safnsins. 

 Þó að Grófarhús sé síður en svo ólaglegt í ytra útliti upplifi ég 

umhverfi þess dálítið kuldalegt og staðsetningu þess í jaðri mannlífs 

borgarinnar. Á meðan ég bíð þess að safnið opni verður mér hugsað til 

Bókasafns KFUM þar eð einn þeirra einstaklinga sem ég tók viðtal við fyrr 

um haustið hafði látið þess getið að áhugasamir drengir í KFUM hefðu í 

hans tíð lagt kapp á að vera mættir áður en bókasafn félagsins opnaði og 

biðu síðan í biðröð til að komast í bestu myndablöðin. Við Grófarhús biðu 

hins vegar engin börn í röðum þar til aðalsafn Borgarbókasafns opnaði, 

aðeins þrjár fullorðnar sálir sem komu rétt fyrir opnun. Á hinn bóginn var 

safnið ekki lengi barnlaust og nóg var þar af myndablöðum þegar að var 

gáð. Í raun kom það mér ánægjulega á óvart hve margir lögðu leið sína á 

safnið umræddan sunnudag og hve mörg börn undu þar hag sínum með 

ágætum.  

 

12.c. Smávegis um fjölda, fólk og flugu á vegg 

Eitt það fyrsta sem ég gerði eftir að ég kom inn á aðalsafnið var að fá mér 

sæti í forsal þess á fyrstu hæð þar sem ég gat óáreittur fylgst með þeim er 

lögðu leið sína á safnið. Þetta gerði ég alls þrisvar sinnum á þeim fjórum 

tímum sem safnið var opið, 15 mínútur í senn. Hugmynd mín með þessu var 

að gerast „fluga á vegg“, virða gesti safnsins fyrir mér úr ákveðinni fjarlægð, 

reyna að átta mig á aldri þeirra og kyni, skoða hvert leið þeirra lá og hversu 

stríður straumurinn væri inn í húsið. Með blað og blýant í hönd taldi ég 

samviskusamlega alla sem inn komu og hvort það var karl eða kona sem 
                                                                                                                                        
viðurnefnið Grófarhús. Mun það draga nafn sitt af svonefndri Gróf „þar sem var uppsátur 
fyrir báta Víkurmanna og annarra sjómanna þar í kring.“ (Gréta Björg Sörensdóttir 2005, 7). 
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smeygði sér inn um rafeindahliðið við innganginn hverju sinni. Í stuttu máli 

sagt komst ég að því að hlutfall kynjanna var ekki tiltakanlega ójafnt og 

straumurinn inn í húsið á að giska tveir einstaklingar á mínútu, færri í 

upphafi dags og lok en fleiri um miðbikið. Að degi liðnum fékk ég staðfest að 

rafeindahliðið taldi 508 gesti þennan dag. Það samsvarar 2,12 gestum á 

mínútu að meðaltali. 

 Erfiðara var um vik að átta sig á aldri gestanna, sérstaklega þeirra 

fullorðnu sem voru talsvert fleiri en hinir yngri. Hvað ungu kynslóðina varðar 

leyndi sér hins vegar ekki að þar voru ung börn áberandi flest. Krakkar og 

ungmenni á aldrinum 10–20 ára voru fremur sjaldséðir gestir, kannski um 

eða yfir tuttugu í heildina þegar upp var staðið. Stöku ungmenni sá ég mæta 

á safnið til að vinna að verkefni í tengslum við nám sitt, að því er virtist. 

Yngri unglinga sá ég helst snuðra í námunda við teiknimyndasögur safnsins. 

Nánar um það síðar. 

 Sjö starfsmenn voru að störfum umræddan sunnudag á þremur 

hæðum hússins. Flest var þetta fólk komið um og yfir miðjan aldur og 

meirihlutinn voru karlmenn. Í heildina vinna þó mun fleiri konur á safninu 

almennt. Ég hafði ekki tök á að athuga þjónustu starfsfólksins sérstaklega 

en varð þó vitni að hjálpsemi þeirra og liðlegheitum þegar eftir var leitað. 

Þetta virtist reynsluríkt fólk og einn úr hópi starfsmannanna annaðist 

sögustund fyrir börnin um miðjan dag. Hátt í 20 börn tóku þátt í henni ásamt 

nokkrum foreldrum. 

 Aðstaða fyrir fatlaða virtist til fyrirmyndar á safninu enda sá ég þar 

bæði fólk í hjólastólum og blindan mann á ferð án vandræða. Einnig varð 

fólk af erlendu bergi brotnu á vegi mínum, greinilega frá mismunandi 

þjóðlöndum.  

 

12.d. Stórt hús, lítil börn og mislitir stólar 

Grófarhús er stórt hús á sex hæðum. Skrifstofur Borgarbókasafns eru á 

fjórðu hæð en safnkostur safnsins á fyrstu, annarri og fimmtu hæð. Þegar 
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gengið er inn á safnið á fyrstu hæð er samt ekki það fyrsta sem manni dettur 

í hug að hér séu til húsa yfir 190.000 safngögn.388 Nokkrir bókastandar og 

fáein borð hafa nýjustu og vinsælustu safngögnin til sýnis í rúmgóðum forsal 

á vinstri hönd. Þar inn af eru útlánin afgreidd eða menn afgreiða sig sjálfir í 

til þess gerðum vélum. Þeir sem eru orðnir hagvanir tækninni þurfa því vart 

að hafa bein samskipti við starfsfólk safnsins frekar en þeir vilja. Nær öll 

safngögn er hins vegar að finna á annarri og fimmtu hæð hússins. Á þeim 

hæðum getur fólk valsað á milli ólíkra rýma og drekkhlaðinna hillna og valið 

sér gögn til útláns að eigin vild, ólíkt því sem hægt var í þröngum 

húsakynnum Bókasafns KFUM við Amtmannsstíg. Nokkrar tölvur standa 

líka safngestum til boða í húsinu. Þar gat fólk til dæmis séð hvaða safngögn 

voru til útláns og fundið hvar þau voru staðsett. Aðrir leituðu beint til 

starfsfólks með fyrirspurnir í þeim efnum. 

 Í þessu stóra húsi má segja að hver hæð hafi sinn sérstaka karakter, 

sitt sérstaka hlutverk sem ekki verður lýst í smáatriðum hér. Eitt vakti þó 

sérstaka athygli mína. Á öllum hæðum gleðja mislitir stólar og bekkir af 

öllum stærðum og gerðum augun. Í raun finnst mér stólar hússins 

endurspegla flóru og fjölbreytileika mannlífsins sem safnið þjónar. Ólíkir 

stólar laða að sér ólíkt fólk. Þeir bera vott um vissan frjálsleika og 

sköpunargleði og dreifast um safnið líkt og mislit haustlauf í garði 

menningarinnar. Þeir leysa lestrarsali fyrri útibúa af hólmi og ferst það 

hlutverk allvel úr hendi. 
 

    
Nýmóðins stólar                Klukkan 13:29                         Klukkan 14:34 
 

                                                 
388 Þar af eru bækur um 150.000 og tímarit rúmlega 23.000. Önnur safngögn eru t.d. 
geisladiskar með tónlist, sögum eða myndefni. Einnig eru listaverk til útláns, hljóðsnældur 
og fleira. 
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Litadýrð í garði barnanna á 2. hæð       Mislitir stólar fyrir stóra og smáa        Ungar vinkonur glugga í góða bók 
 

Í einum menningargarði hússins er litadýrðin sýnu meiri en annars staðar. 

Þar hefur börnum verið búin ákjósanleg aðstaða til að láta sér líða vel, 

glugga í bók, hlusta á góða sögu eða bregða á leik. Barnadeildin er á 

annarri hæð hússins og þar er ýmsu haganlega fyrir komið enda iðaði 

garður þeirra af lífi allan daginn. En þetta voru allt meira og minna ung börn, 

velflest langt innan við 10 ára gömul og komu í fylgd pabba eða mömmu 

eða þeirra beggja. Fljótt á litið virtist mér einmitt sem ung börn og foreldrar á 

barneignaraldri væru fjölmennastir í hópi gestanna þennan sunnudag. 

Kannski ekki að furða þar eð sunnudagar eru krakkadagar á safninu. 

 

12.e. Tarzan og Tinni og fleiri kappar 

Ekki verður sagt að aðstaða fyrir eldri börn og unglinga í aðalútibúi 

Borgarbókasafns sé í líkingu við það sem yngri börnum stendur þar til boða. 

Barnadeildin er miðsvæðis í opnu og góðu rými en unglingadeildin afsíðis í 

fremur litlu og þröngu rými. Kannski hefur það eitthvað haft að segja 

varðandi það hversu fá eldri börn og unglinga ég sá á kreiki á safninu. 

Myndasögukrókurinn á annarri hæðinni, með teiknimyndasögum og 

unglingabókum, var þó greinilega sá staður sem helst laðaði til sín safngesti 

nálægt unglingsaldri. Eitt sinn heyrði ég dreng hrópa þaðan „Já, 

Supermann“. Skammt þar frá var líka dálítill krókur með grjónapúðum og 

litlum sófa sem ég sá fljótt að unglingar á safninu kunnu vel að meta. Öðru 

sinni var ég vitni að því að unglingspiltur var í forsalnum niðri að skoða 

myndasögubókina Kaupið okkur.  

 Í viðtölum mínum við þá sem notuðu Bókasafn KFUM á sínum tíma 

komst ég að því að um og upp úr 1940 nutu myndasögur safnsins vinsælda 



Starfsemi Bókasafns KFUM í Reykjavík 1899-1953 

 169

á meðal drengja sem sóttu fundi í KFUM. Á aðalsafni Borgarbókasafns sá 

ég fljótt að úrvalið af slíkum bókmenntum var hreint ekki lítið. Í 

myndasögukróknum mátti finna hefðbundnar teiknimyndasögur af ýmsu tagi 

og þegar leið á daginn sáust þar víða verksummerki þess að gramsað hafði 

verið í bókum sem í boði voru. Þar blasti til dæmis við augum ein af 

sögunum um Tinna sem heilluðu sjálfan mig sem ungling. Enn meira 

áberandi voru þó alls konar sögur af nútíma ofurhetjum sem virtust komnar 

langt út fyrir það sem mennskt getur talist. Athafnasvæði þeirra var í 

mörgum tilvikum himingeimurinn eða einhver hættuleg stórborg, ólíkt því 

sem áður var þegar Tarzan sveiflaði sér á milli trjánna í frumskóginum og 

fangaði athygli íslenskra drengja í Bókasafni KFUM. Ég tók líka eftir því að 

teiknimyndasamkeppni var í gangi á safninu og að á fimmtu hæðinni var 

hægt að fá teiknimyndasögur af ofurhetjum nútímans lánaðar í formi 

geisladiska.  

 Það væri að sönnu efni í sérstaka rannsókn að skoða hvers konar 

teiknimyndablöð eru mest lesin í dag og hversu vinsæl þau eru. Ég hafði 

engin tök á að athuga það nánar að þessu sinni. Það vakti hins vegar 

athygli mína að Tarzani skyldi enn vera stillt upp í hillu á nútíma safni sem 

valkosti fyrir unga lesendur. Hversu mikið hann er lesinn veit ég ekki. Ég 

athugaði heldur ekki hversu nútímavæddur hann er orðinn. Veitti því samt 

athygli að hann var ekki að sveifla sér í trjám á forsíðu þess eintaks sem við 

mér blasti! 
 

   
Tarzan berst enn fyrir lífi sínu           Teiknimyndadeildin á 2. hæð       Vinkonur í unglingakrók á safninu 
 

Þegar upp er staðið leiddi vettvangsathugun mín í ljós að myndasögur og 

hasarblöð skipa vissulega verðugan sess í hillum Borgarbókasafns og 

lífsseigar sögupersónur á borð við Tarzan berjast þar fyrir lífi sínu innan um 
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nútíma kóngulóarmenn og önnur ofurmenni stórborga og geimskipa 

nútímans. Ekki verður þó sagt að lesaðstaða fyrir stálpaða drengi eða 

stúlkur sé í líkingu við það sem ungum gestum Bókasafns KFUM bauðst á 

sínum tíma. Í raun virtist útskotið með grjónapúðunum á annarri hæð 

safnsins vera eini staðurinn í húsinu sem leit út fyrir að vera sérhannaður 

með það fyrir augum að unglingar gætu dvalið þar í ró og næði og látið sér 

líða virkilega vel. Ég velti fyrir mér hvort stærra rými í svipuðum anda gæti 

laðað fleiri unglinga að safninu og skapað félagslega samkennd þeirra á 

meðal. Ég tók til dæmis aldrei eftir því að fleiri en tveir eða þrír unglingar 

væru saman á safninu, aðrir ráfuðu um einir og allt að því einmana. 

 

12.e. Tilraun til samanburðar á Bókasafni KFUM og a ðalsafni 

Borgarbókasafns Reykjavíkur í kjölfar vettvangsathu gunar 

Eftir að vettvangsathugun minni lauk veitti starfsfólk Borgarbókasafns 

Reykjavíkur mér ýmsar tölfræðilegar upplýsingar úr tölvukerfi safnsins. Þetta 

voru til dæmis tölur um fjölda gesta sem sóttu safnið heim sunnudaginn 15. 

nóvember 2009, fjölda útlána sama dag, tölur um samsetningu safnkostsins 

og fleira. Þessar tölulegu upplýsingar fylgja þessari ritgerð í viðauka og 

koma einnig fram að nokkru leyti í þeim samanburði sem hér fer á eftir. Þar 

eð rannsókn mín beinist fyrst og fremst að Bókasafni KFUM í Reykjavík vil 

ég að lokum freista þess að spegla framangreindar upplýsingar og 

vettvangsathugun mína á aðalsafni Borgarbókasafns Reykjavíkur í ljósi 

þess sem rannsókn mín á Bókasafni KFUM hefur leitt í ljós.  

 Í dálkunum sem á eftir fara geri ég tilraun til að bera saman nokkra 

þætti í starfsemi aðalsafns Borgarbókasafns eftir að það flutti í Grófarhús og 

Bókasafns KFUM eftir að það flutti í hús KFUM við Amtmannsstíg. Til 

viðmiðunar tek ég árið 2009 hjá Borgarbókasafni og árið 1919 hjá Bókasafni 

KFUM. Það ár var gefin út bókaskrá á vegum safnsins og safnið hafði þá 

starfað í rúm 10 ár á Amtmannsstígnum, álíka lengi og aðalsafn 

Borgarbókasafns hafði í lok árs 2009 starfað í Grófarhúsi. Í kjölfar dálkanna 
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koma nokkrar almennar vangaveltur og samantekt í ljósi reynslu minnar af 

vettvangsathuguninni. 

 

      Aðalsafn Borgarbókasafn 389                        Bókasafn KFUM 

Flutti í Grófarhús árið 2000 Flutti á Amtmannsstíginn árið 1907. 
Safnkostur í október 2009 var 
191.465 safngögn. Þar af voru 
bækur 149.817 og tímarit 23.322, 
samtals 173.139 rit. 

Árið 1919 voru bækur og tímarit alls 
2.594 titlar. Sá fjöldi samsvarar um 
1,5% af fjölda rita á Borgarbókasafni 
árið 2009 (173.139 ritum). 

Hlutfall innlendra og erlendra rita í 
október 2009 lá ekki fyrir. 

Innlend rit 1919 voru um 67,6 % 
safnkostsins en erlend rit um 32,4%. 

Útlán bóka og tímarita 15/11 2009 
ásamt endurnýjuðum lánum þann 
dag = 823 rit. 

Útlán 16/11 1919 = 67 rit. 

823 rit samsvara 0,48% ritakostsins. 67 rit samsvara 2,58% ritakostsins. 
Fullorðnir mega hafa allt að 40 rit að 
láni, börn allt að 15 rit. 

Enginn mátti hafa nema 1 rit að láni í 
einu. 

Fjöldi einstaklinga sem fékk rit lánuð 
15/11 2009 = Ekki vitað. 

Fjöldi einstaklinga sem fékk rit lánuð 
16/11 1919 = 67, þar af voru 
einungis tvær konur. 

Allir geta fengið bækur lánaðar. Einungis félagsfólk gat fengið lánað. 
Fullorðnir borga lágt árgjald. Börn, 
aldraðir, öryrkjar og fleiri fá frítt. 

Skuldlausir félagsmenn í AD KFUM 
fengu frían aðgang að safninu. Börn, 
ungmenni og konur greiddu 
misserisgjald. 

Venjulega má hafa bækur að láni í 
einn mánuð í senn. 

Rit mátti hafa í eina viku í senn í láni. 

Sektir liggja við því að skila of seint. Sektir lágu við því að skila of seint. 
Opnunartími sunnudaginn 15/11 
2009 = kl. 13-17, alls 4 
klukkustundir. 

Opnunartími sunnudaginn 16/11 
1919 var í tengslum við fundartíma 
YD og UD KFUM og almenna 
samkomu um kvöldið. Trúlega um 3-
4 klukkustundir í heildina. Enginn 
fundur var á vegum KFUK 
umræddan sunnudag. 

Opið alla daga vikunnar og lengur 
aðra daga en sunnudaga. 

Einungis opið í tengslum við fundi og 
samkomur, mest á sunnudögum. 

Húsnæði safnsins er rúmgott og 
safnkosturinn á þremur hæðum. 

Húsnæði safnsins var í litlu herbergi 
á fyrstu hæðinni í húsi KFUM. 

Safngestir geta gengið um safnið og Öll rit voru til útláns en þau voru 

                                                 
389 Upplýsingarnar um aðalsafn Borgarbókasafns byggja á vettvangsathugun minni, 
viðtölum við starfsfólk safnsins, heimasíðu safnsins og tölulegum upplýsingum úr tölvukerfi 
safnsins sem starfsfólk safnsins tók saman fyrir mig að vettvangsathugun lokinni. 
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valið sér rit til útláns. Þó eru rúmlega 
33.600 rit einungis til notkunar á 
staðnum. 

afgreidd yfir afgreiðsluborð. 

Sjö launaðir starfsmenn voru við 
störf 15/11 2009. 

Venjulega voru 1-3 útlánaverðir að 
störfum á safninu þegar það var 
opið. Sú vinna var ætíð unnin í 
sjálfboðavinnu. 

Reykjavíkurborg stendur straum af 
kostnaði við safnið og innkaup á 
ritum. 

Stór hluti ritanna áskotnaðist safninu 
með gjöfum. Fjáraflanir voru til að 
standa straum af kostnaði og 
stundum kom styrkur frá stjórn 
KFUM til starfseminnar. 

 

1. Ritakostur aðalsafns Borgarbókasafns árið 2009 var nærri 67 sinnum 

meiri en ritakostur Bókasafns KFUM árið 1919. Heildarútlán rita í 

aðalsafninu sunnudaginn 15. nóvember 2009 voru hins vegar einungis 

liðlega 12 sinnum meiri en heildarútlán Bókasafns KFUM sunnudaginn 

16. nóvember 1919. Raunverulegur samanburður á útlánum er þó í 

raun ómögulegur vegna þess að hver safngestur gat einungis fengið 

eina bók lánaða í Bókasafni KFUM en á aðalsafni Borgarbókasafns má 

fá allt að 40 rit lánuð í einu. Eins ber að hafa í huga að nær engar 

konur fengu bækur lánaðar umræddan sunnudag á safni KFUM og 

einungis félagsfólk hafði aðgang að því safni. 

2.  Forvitnilegt hefði verið að vita hve margir einstaklingar fengu bækur 

lánaðar á aðalsafni Borgarbókasafns þegar vettvangsathugunin var 

gerð en þær upplýsingar lágu ekki á lausu. Það hefði verið raunhæfasti 

samanburðurinn við þá 67 einstaklinga sem fengu bækur lánaðar árið 

1919.390 

3. Vettvangsathugunin bendir til þess að á sínum tíma hafi Bókasafn 

KFUM náð að höfða sterkar til eldri barna og unglinga í Reykjavík 

heldur en aðalsafn Borgarbókasafns í nóvember 2009. Almenn 

þjóðfélagsþróun og minni bóklestur kann að skýra það að nokkru. Eins 

                                                 
390 Ég athugaði líka svipaðar dagsetningar árin í kring og komst að því að fjöldi lánþega var 
áþekkur þá (1917 = 79, 1918 = 62, 1920 = 70 og 1921 = 78). Eins má benda á að 23/11 
1919 voru útlán á Bókasafni KFUM = 82. Þetta sýnir að 67 útlán sunnudaginn 16/11 1919 
voru vart í meðaltali há. 
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virðist mér að aðstaða Borgarbókasafns og þjónusta taki í ríkari mæli 

mið af ungum börnum heldur en raunin var með Bókasafn KFUM.  

4. Af viðtölum mínum að marka þjónaði Bókasafn KFUM, og ekki síst 

lestrarsalur félagsins, sem aðdráttarafl og eins konar félagsmiðstöð er 

hafði talsverða félagslega þýðingu, einkum fyrir drengjastarf KFUM. 

Vettvangsathugun mín haustið 2009 bendir til þess að aðalsafn 

Borgarbókasafns nái ekki að þjóna sambærilegu félagslegu hlutverki 

gagnvart eldri börnum og unglingum í Reykjavík nútímans. 

5. Borgarbókasafn endurspeglar margbreytileika mannlífsins vel og 

leggur sig fram um að veita góða þjónustu. Að vissu leyti verður hún 

samt ópersónulegri eftir því sem sjálfvirknin eykst. Bókasafn KFUM 

þjónaði einsleitari hópi en á móti kom að notendur safnsins voru í 

mörgum tilvikum vinir og kunningjar og komust ekki hjá því að hafa 

samskipti við starfsmenn og gesti safnsins. 

6. Ég tel að staðsetning Bókasafns KFUM hafi verið meira miðsvæðis 

fyrir börn og ungmenni heldur en hægt er að segja um aðalsafn 

Borgarbókasafns sem er staðsett í útjaðri miðbæjarins í allt að því 

skuggalegu umhverfi. 

7. Aðgangur barna og unglinga að öðrum bókasöfnum vítt og breitt um 

borgina, meðal annars í skólum, er allt annar og meiri í dag en þegar 

starfsemi Bókasafns KFUM var í blóma. Það setur ýmsa fyrirvara 

varðandi samanburð á þessum tveimur söfnum en sýnir jafnframt að 

starfsemi Bókasafns KFUM var brautryðjendastarf í þágu barna og 

ungmenna Reykjavíkur síns tíma. 

8. Teiknimyndasögur virðast vera meðal vinsælli rita fyrir eldri börn og 

ungmenni í aðalsafni Borgarbókasafns. Athygli vakti að enn eru 

sögupersónur á borð við Tarzan í boði líkt og var í Bókasafni KFUM 

fyrir 70 árum síðan. Á hinn bóginn gengur efni nútíma 

teiknimyndasagna í vaxandi mæli út frá heimi tækja, tóla og 

stórborgarmenningar. Líklega helst þessi þróun í hendur við breytta 
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samfélagsgerð og öra þróun í gerð hvers konar tölvuleikja fyrir börn og 

unglinga. 

9. Líkt og fullyrða má að Borgarbókasafn gegni mikilvægu menningarlegu 

hlutverki í samfélagi Reykvíkinga nútímans má eins staðhæfa að 

Bókasafn KFUM hafi á sínum tíma gegnt merkilegu menningarlegu 

hlutverki innan samfélags KFUM og KFUK. 

10. Í ljósi þess að eiginlegt almenningsbókasafn tók ekki að eflast í 

Reykjavík fyrr en á þriðja áratug tuttugustu aldar má fullyrða að 

Bókasafn KFUM hafi ekki aðeins gegnt merkilegu menningarlegu 

hlutverki innan KFUM og KFUK heldur einnig mikilvægu 

menningarlegu hlutverki í samfélagi Reykvíkinga á sínum tíma. 

 

Framangreind samantekt sýnir að ýmislegt hefur breyst í rekstri bókasafna 

síðan Bókasafn KFUM var upp á sitt besta í kringum 1919. Nú eru bókasöfn 

orðinn eðlilegur og sjálfsagður hluti af lífi borgarbúa en voru viss munaður í 

byrjun síðustu aldar sem ekki allir höfðu jafn greiðan aðgang að. Aðstaðan 

hefur augljóslega batnað, tækninni fleygt fram, úrval bóka aukist og nýjar 

tegundir safngagna orðið til. Enn skipa þó bækur öndvegissess í rými 

bókasafna og fyrir hina yngri virðist teiknisagnamenningin enn lifa góðu lífi 

með Tarzan og fleiri lífseigar söguhetjur innanborðs. Beinn samanburður á 

Bókasafni KFUM árið 1919 og aðalsafni Borgarbókasafns Reykjavíkur árið 

2009 er reyndar ýmsum annmörkum háður en bendir til þess að félagslegt 

og menningarlegt hlutverk Bókasafns KFUM hafi verið verulegt á sínum 

tíma. Að sama skapi virðist hafa dregið úr hinu félagslega mikilvægi 

bókasafna nútímans samanborið við starfsemi Bókasafns KFUM fyrr á 

árum. Það á einkum við um eldri börn og unglinga. 
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13. Samantekt 

Markmið þessarar rannsóknar var að varpa ljósi á starfsemi Bókasafns 

KFUM í Reykjavík frá félagslegum, menningarlegum og trúarlegum 

sjónarhóli.  

 Á fyrstu áratugum tuttugustu aldar varð KFUM í Reykjavík í höndum 

stofnanda síns, séra Friðriks Friðrikssonar, að öflugri og fjölþættri 

æskulýðshreyfingu á kristnum og kirkjulegum grundvelli. Í forgrunni var 

áhersla Friðriks á persónulegt trúarlíf, samfélag trúaðra og kristið líferni. En 

samhliða skýrum trúarlegum boðskap lagði Friðrik ríka áherslu á að ekkert 

sannarlega mannlegt væri óviðkomandi sönnum kristindómi. Hann var því 

óragur að flétta klassískri menningu og listum saman við félagsstarf KFUM 

og taldi að vel mætti klæða heilbrigða afþreyingu og hollar íþróttir í 

kristilegan búning.  

 Mikilvægur liður í menntunar- og menningarviðleitni KFUM í Reykjavík 

var starfsemi Bókasafns KFUM. Safnið stofnaði séra Friðrik fyrst og fremst í 

þeim tilgangi að gefa félagspiltum kost á að njóta góðra bókmennta á tímum 

þegar bókaeign almennings var lítil og aðgangur barna og ungmenna að 

bókasöfnum bæjarins takmörkunum háð. Safnið starfaði á tímabilinu 1899 til 

1953 og markar sá tími megintímaramma þessarar rannsóknar.  

 Upphafsár Bókasafns KFUM í Reykjavík sýna að bókasafn félagsins 

mætti strax mikilli þörf. Rannsóknin leiðir í ljós að safnið sótti fyrirmynd sína 

til sambærilegra safna í KFUM-félögum erlendis, einkum Danmerkur. Það 

hafði félagslegt aðdráttarafl og gegndi fljótlega mikilvægu menningarlegu 

hlutverki. Kjör safnsins voru reyndar erfið í upphafi og varð aðstöðuleysi 

félagsstarfsins þess valdandi að safnið lagðist í dvala um tíma. Með tilkomu 

Melsteðshúss við Lækjartorg og frumkvæði Péturs Þ. J. Gunnarssonar var 
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safnið opnað á ný síðla árs 1903. Í Melsteðshúsi tók starfsemi safnsins 

verulegum framförum næstu misserin og lagður var traustur grunnur að 

framtíðarhag þess. Safninu voru sett lög, útlán þess voru skipulögð með 

aðstoð sjálfboðaliða og mikilvæg tengsl mynduð við helstu bókaútgefendur í 

Reykjavík og nágrenni. Nokkrir þeirra gáfu safninu reglulega nýlega útgefnar 

bækur sínar. 

 Árið 1907 flutti Bókasafn KFUM í ný húsakynni félagsins við 

Amtmannsstíg. Þar var því búinn framtíðarstaður og starfaði fram yfir miðja 

tuttugustu öld en blómaskeið þess var um og eftir 1920. Rannsóknin leiðir í 

ljós að safnið hafði löngum verulegt aðdráttarafl, ekki síst fyrir drengi og 

unglinga í félagsstarfi KFUM. Það var opið í tengslum við félagsfundi yfir 

vetrartímann og urðu skráð útlán þess flest liðlega 5.000 árið 1918. Um líkt 

leyti var Bókasafn KFUM orðið eitt stærsta bókasafn sem almenningur hafði 

aðgang að í Reykjavík og átti nærri 2.600 innbundin rit á skrá. Að safninu 

stóð jafnan þéttur kjarni hæfileikaríkra félagsmanna sem sumir hverjir urðu 

áhrifamenn í íslensku samfélagi. 

 Rannsóknin sýnir að ákveðin skil verða í rekstri safnsins eftir 1923 

þegar Alþýðubókasafn Reykjavíkur tók til starfa. Eftir það minnkuðu útlán 

hratt og starfsemi safnsins lagðist af um tíma. Húsnæðisþrengsli á 

Amtmannsstíg og fleiri þættir spiluðu þar einnig stórt hlutverk. Safnið opnaði 

þó bráðlega aftur eftir að yngri félagsmenn í KFUM tóku starf þess upp á 

arma sína. Safnið fékk nýtt og rýmra pláss í kjallara félagsheimilis KFUM 

haustið 1929 en starfsemin varð samt aldrei aftur eins öflug og þegar best 

lét. Þó má segja að oftast hafi safnið verið allvel sótt fram til ársins 1946, 

einkum af þeim yngri í félaginu.  

 Rannsóknin leiðir einnig í ljós að ákveðin áherslubreyting varð í 

starfsemi Bókasafns KFUM upp úr 1930 þegar norsk heittrúaráhrif tóku að 

setja mark sitt á starfsemi KFUM. Áhrifin lýstu sér meðal annars í því að 

safninu var sett skýrt trúarlegt markmið og bækur sem þóttu óæskilegar 

voru fjarlægðar úr hillum safnsins. Ekki er víst að öllum hafi líkað þessi 

strangari viðmið og kann það að hafa komið niður á starfsemi safnsins í 
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framhaldinu. Eins og fram hefur komið vakti fyrir séra Friðriki að opna 

drengjum Reykjavíkur aðgang að bókmenntum við þeirra hæfi, vönduðum 

og góðum. Góð trúarrit voru þar auðvitað kærkomin en það var aldrei 

meginmarkmið í hans huga að safnið yrði eins konar trúboðssafn eins og 

Bjarni Eyjólfsson barðist fyrir. 

 Konur í aðaldeild KFUK fengu aðgang að Bókasafni KFUM árið 1908, 

nokkru áður en lesstofa Kvenréttindafélags Íslands tók til starfa og þremur 

árum áður en Lestrarfélag kvenna Reykjavíkur hóf starfsemi. 

Unglingsstúlkur í KFUK fengu aðgang að safni KFUM tíu árum á eftir 

konunum. Rannsóknin sýnir að konurnar í KFUK notuðu safnið mest í 

upphafi og tóku annars konar bækur að láni en karlarnir í KFUM. Þær fengu 

hins vegar aldrei að taka þátt í stjórn eða stefnumótun safnsins og hefur það 

eflaust átt þátt í því að áhugi þeirra á safninu fór smám saman þverrandi. 

Eftir 1909 voru útlán til kvenna ætíð innan við 15% af heildarútlánum hvers 

árs. Eftir 1936 var þetta hlutfall komið niður fyrir 2% og að lokum virðast 

útlán til kvenna hafa lagst alfarið af í kringum 1945. 

 Einn þáttur rannsóknarinnar fólst í því að taka opin viðtöl við nokkra 

einstaklinga sem kynntust starfsemi Bókasafns KFUM af eigin raun á 4. og 

5. áratug aldarinnar. Sú athugun leiddi meðal annars í ljós það félagslega 

hlutverk sem lestrarsalur félagsins gegndi á þeim árum og það aðdráttarafl 

sem myndasögur Bókasafns KFUM höfðu. Einnig að framhaldssögur á 

fundum höfðu stundum ekki einungis mikla félagslega þýðingu heldur oft á 

tíðum menningarlegt, siðferðilegt og trúarlegt gildi. 

 Síðasti þáttur rannsóknarinnar fólst í stuttri vettvangsathugun þar 

sem skoðaður var tiltekinn sunnudagur í lífi aðalsafns Borgarbókasafns 

Reykjavíkur haustið 2009 í samanburði við sunnudag í lífi Bókasafns KFUM 

haustið 1919. Sú athugun gefur hugboð um breytta stöðu bókasafna í 

samfélagi nútímans og með tilliti til eldri barna og unglinga veikara félagslegt 

mikilvægi þeirra í samanburði við þá sterku félagslegu stöðu sem Bókasafn 

KFUM hafði í kringum 1920. 
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 Starfsemi Bókasafns KFUM beið mikinn hnekki þegar húsnæði 

félagsins við Amtmannsstíg skemmdist í bruna haustið 1946. Eftir það lá 

starfsemi safnsins að mestu niðri næstu árin, utan einn vetur, en lognaðist 

loks út af í kringum 1953 skömmu áður en Lög um almenningsbókasöfn 

tóku gildi. Ljóst var að þörfin fyrir slíkt safn var ekki lengur hin sama og áður.  

 Þess skal að lokum getið að allt til þessa dags hefur Bókasafn KFUM í 

Reykjavík náð að varðveitast sem tiltölulega heillegt safn. Það er ekki mikið 

notað lengur en kann að segja merka sögu hverjum þeim sem áræðir að 

leggja við hlustir. 
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Heimildir 

Óútgefið efni á söfnum 

Bskj. = Borgarskjalasafn Reykjavíkur 

E:1 = Einkaskjalasafn nr. 1: Alþýðulestrarsafn Reykjavíkur. 

 - Gjörðabók Alþýðulestrarsafns Reykjavíkur 1909–1923.  

 Aftarlega í gjörðabókinni er: „Reglugjörð fyrir Alþýðulestrarfél. 

Reykjavíkur“. 

 Á lausblöðum aftast: „Skrá yfir fjelaga þá er goldið hafa árs- misseris 

eða mánaðartillag til Alþýðulestrarfjelags R-víkur“ [byrjar 1902]; 

„Skýrsla um starfsemi og hag Alþýðulestrarfjelags Reykjavíkur 

starfsárið 1921“ og: „Skýrsla um starfsemi og hag Alþýðulestrarfjelags 

Reykjavíkur starfsárið 1922 til 30. apríl 1923“. 

Málasafn borgarstjóra: 

 - Askja nr. 1140: Sjóður Alþýðulestrarfjelags Reykjavíkur – 

Viðskiptabók. 

 - Kassi nr. F 137: Sjóður Alþýðulestrarfélags Reykjavíkur 1924. 

Stofnskrá og bréf dagsett 13/10 og 10/11 1924. 

Reikningar yfir tekjur og gjöld bæjarsjóðs Reykjavíkur 1911–1916 og 1919–

1926. 

Skjalasafn Borgarbókasafns Reykjavíkur. 

 - Kassi nr. 6. Gögn frá Sigurgeir Friðrikssyni 1927–1942, þ.á.m. drög 

að ársskýrslum, flokkunarreglur og skráningarreglur. 

 - Kassi nr. 21. Aðfangabók Alþýðubókasafns Reykjavíkur 1923. 

 - Kassi nr. 23. Ýmis bréfaskipti og gögn 1920–1978. 

 - Pakki nr. 5. Aðfangabók Alþýðubókasafns Reykjavíkur 1932–1934. 
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Lbs. = Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn: Handritadeild 

- án nr. Bréfasafn sr. Sigurbjörns Á. Gíslasonar [bréfritari: Sumarliði 

Halldórsson 1911]. 

- án nr. Bréfasafn sr. Þorsteins Briem ráðherra [bréfritari: Valgerður 

Lárusdóttir 1908]. 

- án nr. Fundargerðabók Framfarafélags Reykjavíkur 1898–1903 [afhent 

1996]. 

Lbs. 2880 4to. Bréfasafn Björns Jónssonar ritstjóra [bréfritari: 

„Bókasafnsstjórnin“ 1905].  

Lbs. 3535 4to: Bréfasafn sr. Kristins Daníelssonar [bréfritari: Friðrik 

Friðriksson 1905]. 

 

Rigs. = Rigsarkivet (Ríkisskjalasafn Danmerkur í Kaupmannahöfn) 

Arkiv 10.148: KFUM Centralforeningen i Köbenhavn.: 

- nr. 92: „Journal over Ungdomsafdelin’s Möder Bethesda“ [1894–1899]. 

 

Skjöl KFUM = Skjalasafn KFUM og KFUK á Íslandi, Holtavegi 28, Reykjavík 

- án nr.: „Biblíusamlestur K.F.U.M.“  1904–1906. 

- án nr.: Bókaskrá Bókasafns KFUM 1899–1903. 

- án nr.: Bókaskrá Bókasafns KFUM 1903–1904. [„Skrá yfir bækur 

bókasafns K.F.U.M. í R.vík“. 1/11 1903 – 31/12 1904]. 

- án nr.: Bókaskrár Bókasafns KFUM frá ýmsum árum, handskrifaðar. 

- án nr.: Bókaverðskrá Bókasafns KFUM 1905–1909. 

- án nr.: Bréfasafn Bókasafns KFUM [bréf Skúla Thoroddsen til KFUM 2/2 

1906; bréf Friðriks Friðrikssonar og Guðmundar Kr. Guðmundssonar til 

bókasafnsnefndar KFUM 2/2 1910; bréf stjórnar KFUM í Reykjavík til 

„Bókasafnsnefndar K.F.U.M.“ 11/12 1929]. 

- án nr.: Dagbók Péturs Helgasonar 1914. 

- án nr.: Dagskrá funda Kristilegs unglingafjelags frá febrúar 1899. 

- án nr.: Féhirðisbók Bjarma. 

- án nr.: Félagaskrá KFUK í Reykjavík 1902–1909. 
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- án nr.: Félagaskrár KFUM í Reykjavík 1899, 1903, 1905–1906 og 1909–

1920. 

- án nr.: Fundargerðabók Bjarma 1903–1904. 

- án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953. 

- án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1946. 

- án nr.: Fundargerðabók Launasjóðs KFUM 1906–1949. 

- án nr.: Fundargerðabók Starfsráðs KFUM 1932–1939. 

- án nr.: Fundargerðabók stjórnar KFUK í Reykjavík 1943–1956. 

- án nr.: Fundargerðabók stjórnar KFUM í Reykjavík 1902–1906. 

- án nr.: Fundargerðabók stjórnar KFUM í Reykjavík 1908–1936. 

- án nr.: Fundargerðabók stjórnar KFUM í Reykjavík 1936–1954. 

- án nr.: Fundargerðabók stjórnar KFUM í Reykjavík 1954–1972. 

- án nr.: Fundargerðabók verslunardeildar KFUM 1910–1914. 

- án nr.: Gjafaskrá Bókasafns KFUM 1905–1911. 

- án nr.: Húsbók KFUM í Reykjavík frá sept. 1911 – sept. 1912. 

- án nr.: Kassabók Bókasafns KFUM 1903–1911. 

- án nr.: Kristilegt bókmenntafélag (Aðdragandi, stofnun, starf og slit). 

Námsritgerð eftir Vigfús Hallgrímsson í kirkjusögu við Háskóla Íslands. 

Án árs. 

- án nr.: Listi yfir gjafir til bókakaupa KFUM í Hafnarfirði árið 1913. 

- án nr.: Myndband er Björgvin Þórðarson tók 1990: „Amtmannsstígur 2b, 

apríl – maí 1990. Málfríður Finnbd. – Sigr. Sandholt – Árni 

Sigurjónsson.“ 

- án nr.: Reikningar KFUM í Reykjavík 1911. Fylgiskjal nr. 78b, c. [bréf og 

leigusamningur vegna Lestrarfélags kvenna dags. 20/11 1911]. 

- án nr.: Skrá yfir muni á tombólu Bókasafns KFUM 14/10 1905. 

- án nr.: Spjaldskrá yfir bækur Bókasafns KFUM. 

- án nr.: Spjöld yfir verkaskiptingu útlánavarða Bókasafns KFUM vorið 1906. 

- án nr.: Starfsskýrslur KFUM fyrir starfsárin 1947–1948, 1948–1949, 1949–

1950, 1951–1952 og 1952–1953 (höfundur: Magnús Runólfsson). 
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- án nr.: Útlánabók Bókasafns KFUM 1905–1913 [byrjar 26/11 1905, endar 

28/12 1913]. 

- án nr.: Útlánabók Bókasafns KFUM 1916–1919. 

- án nr.: Útlánabók Bókasafns KFUM 1919–1921. 

- án nr.: Útlánabók Bókasafns KFUM 1922 (tvær bækur). 

- án nr.: Útlánabók Bókasafns KFUM 1923. 

- án nr.: Útlánabók Bókasafns KFUM 1924–1925. 

- án nr.: Útlánabók Bókasafns KFUM 1926–1927. 

- án nr.: Útlánabók Bókasafns KFUM 1929–1932. 

- án nr.: Útlánabók Bókasafns KFUM 1932–1937. 

- án nr.: Útlánabók Bókasafns KFUM 1937–1942. 

- án nr.: Útlánamiðar Bókasafns KFUM 1899–1900 [byrja 22/10 1899, enda 

18/3 1900]. 

- án nr.: Útlánamiðar Bókasafns KFUM 1903–1905. 

- án nr.: Útlánaspjöld Bókasafns KFUM 1942–1953. 

- án nr.: „Viðveruskrá meðlima bindindisfélagsins „Bjarmi“ í K. F.U.M.“ 

 

- nr. 301:02: Félagssaga KFUM í Reykjavík. Handrit Friðriks Friðrikssonar 

frá 1929. Vélrit af sama handriti til sem nr. 301:03. 

- nr. 302:01: „Reglur fyrir útlán bóka í K.F.U.M.“ [22/10 1899]. 

- nr. 302:02: „Ágrip af skýrslu bókasafns K.F.U.M.“ [1902–1908]. 

- sama nr.: Bréfspjald frá Pétri Þ. J. Gunnarssyni til Þorvaldar 

Guðmundssonar frá 19/10 1907. 

- nr. 302:03: Bókbandspantanir hjá bókbandsverkstofu Guðmundar 

Gamalíelssonar frá 1904 og 1906. 

- nr. 302:04: Fylgiskjöl Bókasafns KFUM 1903–1904. 

- nr. 302:05: Bréfspjöld um skiptingu útlánakvölda á meðlimi 

bókasafnsnefndar í mars og maí 1906. 

- sama nr.: „Lög fyrir Bókasafn K.F.U.M. í Reykjavík“ frá 29/9 1905. 
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- sama nr.: Uppkast að bréfi frá 1905. Undirritað: „Bókasafnsstjórnin“. Bréfið 

er nær samhljóða bréfi bókasafnsstjórnar til Björns Jónssonar ritstjóra 

frá 2/2 1905 (Lbs. 2880 4to). 

- nr. 302:06: Bréf Péturs Þ. J. Gunnarssonar til starfsbróður dags. 14/8 

1905. 

- sama nr.: „Frumvarp til laga fyrir bókasafn K.F.U.M. í Reykjavík“ [1905]. 

- sama nr.: „Lög fyrir Bókasafn K.F.U.M. í Reykjavík“ handrit frá 29/9 1905. 

- sama nr.: Skýrsla Bókasafns KFUM 1905 [„Skýrsla yfir tekjur, gjöld, eignir 

og notkun Bókasafns K.F.U.M. árið 1905“]. 

- nr. 302:07: Ársskýrslur Bókasafns KFUM 1906–1916. 

- nr. 302:08: Brunatryggingarskírteini Bókasafns KFUM frá 30/11 1905. 

- sama nr.: Brunatryggingarskírteini Péturs Þ. J. Gunnarssonar frá 14/6 

1906. 

- nr. 302:10: Bréf um kjör bókasafns KFUM til félaga í Hinu íslenzka 

Bókmenntafélagi 16/4 1910. 

- nr. 302:11: Bréf Steins Sigurðssonar 20/8 1909 og Odds Björnssonar 9/10 

1909 til Bókasafns KFUM. 

- nr. 303:05: Ársskýrsla Friðriks Friðrikssonar 1903. 

- nr. 303:12: Bréf KFUM-pilta á Akranesi til sr. Friðriks dags. 13/4 1911 og 

bréf KFUM á Akranesi til KFUM í Reykjavík dags. 17/10 1911. 

 

Skjöl sr. Friðriks = Skjalasafn séra Friðriks Friðrikssonar, Holtavegi 28, 

Reykjavík 

- nr. 02:15: Bréf Eyúlfs Illugasonar til Friðriks, dags. 17/2 1900. 

- nr. 05:17: Bréf Péturs Þ. J. Gunnarssonar til sr. Friðriks dags. 17/3 1908. 

Póstkort Sigurbjörns Á. Gíslasonar til sr. Friðriks dags. 18/3 1908. 

- nr. 08:19: Bréf Sumarliða Halldórssonar til sr. Friðriks dags. 22/2 1911. 

- nr. 08:21. Bréf Sumarliða Halldórssonar til sr. Friðriks dags. 14/4 1921 og 

skeyti Þ.S. til sama dags. 28/4 1911. 

- nr. 08:32. Skeyti Guðmundar Bjarnasonar og Úrvalsins til sr. Friðriks dags. 

1/2 1912. 
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- nr. 09:13. Bréf Péturs Helgasonar til sr. Friðriks dags. 4/2 1914. 

- nr. 09:17. Bréf Júlíusar Árnasonar til sr. Friðriks dags. 11/6 1914. 

- nr. 201:05: „Kristilegt unglingafjelag“. Frásögn Friðriks frá 28/3 1899. 

- nr. 202:45: „Upptaka nýrra meðlima í U-D í KFUM – 23. dag febrúarm. 

1910“. 

- nr. 223:05: Ræða sr. Friðriks án ártals, líklega frá vorinu 1910. 

- nr. 238:04: Erindi sr. Friðriks um KFUM á prestastefnu sumarið 1912. 

Minnisbók nr. 02:35: Almanak sr. Friðriks frá 1911. 

Minnisbók nr. 05:66: Listi yfir bækur sem gefnar voru KFUM á Akranesi 

1911. 

 

Þjsk. = Þjóðskjalasafn Íslands 

Manntal í Reykjavík 1906. 

 

Blöð og tímarit 

19. júní 1/10 1920. 

Akranes [sjá: Friðrik Friðriksson 1948a]. 

Andvari [sjá: Páll Eggert Ólason 1922]. 

Árbók Kristilegs bókmenntafélags 1932–1933, 1935. 

Bjarmi, mánaðarblað Vínbindindisfjelags K.F.U.M. 1903–1904. 

Bjarmi, kristilegt heimilisblað 1907–1908, 1917–1918, 1936, 1947 [sjá 

einnig: Bjarni Jónsson 1912; Gestur Gamalíelsson 1982]. 

Breiðablik 1/10 1907. 

Bæjarskrá Reykjavíkur 1909. 

De Unges Blad 1890, 1892–1893, 1897, 1899, 1910. 

Den Unges Ven 1894, 1900. 

Elding 17/2, 24/2, 17/3 1901. 

Fjallkonan 3/3 1903; 11/1, 2/3 1907. 

Fríkirkjan, mánaðarrit til stuðnings frjálsri kirkju og frjálslyndum kristindómi 

1902. 
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Frækorn 1905–1906. 

Hvöt 1/5 1932. 

Ísafold 6/10 1896; 13/12 1899; 24/10 1903; 16/1, 21/12 1904; 18/4, 10/11 

1906; 1907–1908; 8/6, 2/11 1912; 4/10 1913. 

Ísland 21/1 1899. 

Jólaklukkur [sjá: Sigursteinn Hersveinsson 1949]. 

Kirkjublaðið, mánaðarrit handa íslenzkri alþýðu [sjá: Friðrik Friðriksson 

1895]. 

Koloniblad 1909. 

Kristilegt unglingafjelag 1899. 

Kvennablaðið 30/6 1916; 28/2 1917. 

Lögrétta 30/9 1908. [Sjá einnig: Inga Lára Lárusdóttir 1912]. 

Maanedsblad for K.F.U.M. i Köbenhavn 1896, 1899. 

Mánaðarblað K.F.U.M. 1909–1910. 

Mánaðarblað K.F.U.M. í Reykjavík 1926, 1929–1938. 

Mánaðartíðindi Kristilegs unglingafjelags 1900. 

Morgunblaðið 14/10 1914; 30/11 1916; 24/10 1930; 6/1 1944; 19/11 1946; 

4/6 1972. [Sjá einnig: Laufey Vilhjálmsdóttir 1920; Þorleifur H. 

Bjarnason 1923]. 

Norðurland 5/10 1912. 

Nýtt kirkjublað, hálfsmánaðarrit fyrir kristindóm og kristilega menning 1907, 

1912 [sjá einnig: Friðrik Friðriksson 1906 og 1912]. 

Reykjavík 8/10 1904. 

Reykvíkingur 1/1 1902. 

Réttur, tímarit um félagsmál og mannréttindi 1920. [Sjá: Arnór Sigurjónsson 

1920]. 

Saga 1980–1981. [Sjá: Pétur Pétursson 1980; 1981]. 

Skinfaxi 1909, 1916, 1931. 

Skírnir, tímarit Hins íslenzka bókmennafélags 1970. [Sjá: Sveinn Skorri 

Höskuldsson 1970]. 

Skólablaðið 1/11 1912. 
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Sunnudagaskólablað 21/1 1945. 

Tíminn – Sunnudagsblað 18/8 1963. 

Verði ljós! – mánaðarrit fyrir kristindóm og kristilegan fróðleik 1902. 

Vísir 29/5 1910; 16/11 1913; 14/10 1915; 30/9, 9/10 1917; 7/10 1918; 27/9 

1919; 17/10 1922; 31/10 1924; 11/11 1925; 12/6 1933; 4/5 1935; 14/12 

1961. 

Þjóðólfur 1/5 1869; 12/8 1880; 1/7 1898; 20/1 1899; 24/1, 7/10, 31/10, 12/12 

1902; 15/4, 16/9, 7/10, 31/10 1904; 8/2 1907; 31/1 1908. 

Þjóðviljinn 17/6, 14/10, 12/11 1912; 19/11 1946. 

Æskan 1909–1928. 
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Fylgigögn 

Reglur Bókasafns KFUM frá 1899 

Heimild : Skjöl KFUM nr. 302:01. 
 

Reglur  
 

fyrir útlán bóka í K.F.U.M. 
________  ,,  ________ 

 
 

1. gr. 
 Bókasafnsnefndin skal hafa á hendi umsjón með bókunum. 
 

2. gr. 
 Bókasafnið skal vera opið frá kl. 2 til 4 e.m. á hverjum sunnudegi og 
skulu ætíð tveir úr nefndinni vera viðstaddir, og annast útlán. 
 

3. gr. 
 Einungis fjelagsmenn hafa rjett til að fá bækur að láni og meiga þeir hver 
um sig ekki hafa nema 2 bækur í senn, og hverri bók má alls ekki halda 
lengur en 2 vikur, samt getur framlenging lánsins átt sjer stað, ef bókin er 
sýnd gæzlumönnum á útlánsstað þegar um framlenging er beðið, og ef eigi 
hefur verið beðið um hana af öðrum. 
 

4. gr. 
 Sjerhver sem ætlar sjer að fá bækur að láni skal greiða í byrjun hvers 
mánaðar 5 aura til bókavarða og skal þeim peningum varið í þarfir 
bókasafnsins. 
 

5. gr. 
 Skili einhver ekki bók í tæka tíð skvæmt 3. gr, greiði hann 5 aura sekt 
fyrir hvern skiladag, er fram yfir líður. 
 
     Reykjavík 22. oct. 1899 
     Fr. Friðriksson [sign.] 
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Lög Bókasafns KFUM frá 1905 

Heimild : Skjöl KFUM nr. 302:05. 
 

Lög 

fyrir Bókasafn K.F.U.M. 

í 

Reykjavík 
 

Reykjavík 

1905. 
 
 

1. grein. 
 Bókasafnið er eign Kristilegs félags ungra manna í Reykjavík og undir 
umsjón framkvæmdarstjóra þess. - 
 

2. grein. 
 Tilgangur þess er, að veita félagsmönnum aðgang að sem flestum 
fræðandi, menntandi og skemtandi bókum, sem eigi koma í bága við anda 
og tilgang félagsins, aðallega íslenzkum og þeim er varða þjóð vora. - 
 

3. grein. 
 Bækur, sem safninu hlotnast og að ályti bókasafnsnefndar eru 
siðspillandi, eður óhæfar á slíku safni, skulu tafarlaust eyðileggjast. - 
 

4. grein. 
 Safninu veitir forstöðu 5 manna nefnd er umsjónarmaður skipar. 
Starfstími hennar eitt almanaksár í senn. Enginn getur sagt því starfi af sér, 
nema hann tilkynni umsjónarmanni gildandi ástæður. - 
 

5. grein. 
 Bókasafnsnefndin kýs úr sínum flokki: 
a. Formann, er kallar saman fundi er þörf þykir og hefir á hendi allar 

aðalframkvæmdir er safninu viðkoma. 
b. Ritara, er ritar í þar tilgerða bók nöfn lántakenda, lánaðra bóka, láns- og 

skiladag; hefir á hendi innköllun útistandandi bóka, sér um að skrá yfir 
bækur safnsins sé ávalt til sýnis á útlánsstofunni, og ber ábyrgð á að 
enginn fái lánaðar bækur, sem eigi hefir leyfi til þess. 

c. Féhirðir, er varðveitir sjóð og eignir safnsins, innheimtar skuldir, útborgar 
reikninga og heldur nákvæma bókun yfir tekjur, gjöld og gjafir til safnsins. 
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6. grein. 
 Bókasafnsnefndin annast bókakaup og bókasölu í samráði við 
umsjónarmann, sér um viðhald og geymslu safnsins og ber að öðru leiti alla 
ábyrgð á því; skyld skal hún til að mæta á útlánskveldum 5. mín. fyrir hinn 
ákveðna tíma. Að afloknu starfi gefur hún umsjónarmanni skýrslu og 
afhendir komandi nefnd eignir þess og áhöld. 
 

7. grein. 
 Útlán af safninu fá allir skuldlausir meðlimir aðaldeildar K.F.U.M. svo 
lengi sem stjórnnefnd félagsins styður safnið að einhverju leiti. Meðlimir 
yngri deildar borgi 50 aura fyrir árið. Bókasafnsnefndin hefir leyfi til að 
heimta tryggingu eða ábyrgðarmann fyrir lánuðum bókum og verða 
lántakendur að undirgangast lög og venjur safnsins. 
 

8. grein. 
 Bókasafnið sé opið til útlána frá 15. sept til 15. júní ár hvert eigi sjaldnar 
en tvö kvöld á viku. Nánari ákvarðanir auglýsir bókasafnsnefndin 
hlutaðeigendum.  
 

9. grein. 
 Enginn fær að láni fleiri en eina bók í senn og eigi lengur en viku, ella 
varðar það 10 aura sekt fyrir hvern skiladag sem framyfir er, þar til bókinni 
er skilað. - 
 

10. grein. 
 Skemmi nokkur eða glati bókum safnsins, er hann skyldur að borga þær 
skaðabætur, er bókasafnsnefndin ákveður. Til skemda telst og ef skrifað er 
á þær. - 
 

11. grein. 
 Hætti bókasafnið einhverra orsaka vegna að starfa, rennur andvirði 
eigna þess í sjóð K.F.U.M. í Reykjavík. 
 

12. grein. 
 Lög þessi öðlast gildi 1. október 1905 og má eigi breyta þeim í neinu, 
nema bókasafnsnefnd og umsjónarmaður samþykki, en heimilt er nefndinni 
að gera ýmsar nánari ákvarðanir, sem eigi koma í bága við lög þessi og 
sem umsjónarmaður samþykkir, en tilkynna verður hún það 
hlutaðeigendum. 
      K.F.U.M. 29. septembr. 1905. 

        Fr. Friðriksson [sign.] 



Starfsemi Bókasafns KFUM í Reykjavík 1899-1953 

 199

Lög Bókasafns KFUM frá 1935 

Heimild : Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, 227–
231. 
 

Lög  
fyrir bókasafn K.F.U.M. 

 
I. Grundvöllur 

 

a) Starfsgreinin ber nafnið: „Bókasafn K.F.U.M.” 
b) Tilgangurinn með safninu skal vera sá, að veita mönnum aðgang að 
góðum bókum til fróðleiks og skemmtunar, en einnig sé það rekið með það 
fyrir augum, að reyna til þess að kveikja, glæða og styrkja trú og trúarþroska 
meðlimanna.  
 

II. Stjórn 
 

a) Safninu skal stjórnað af 7 manna nefnd, sem skipuð er af stjórn K.F.U.M. 
og skulu nefndarmenn eiga sæti í nefndinni svo lengi sem þeir ekki segja af 
sér (sbr. þó II. d) 
b) Nefndin skiptir sjálf með sér verkum þannig: Formaður, ritari, gjaldkeri, 
varaformaður, vararitari og varagjaldkeri.  
c) Störf nefndarinnar eru að sjá um útlán bóka, bókakaup, bókband ofl. 
Formaður stjórnar nefndarfundum og hefir yfirumsjón með öllum 
framkvæmdum. Ritari skal rita í sérstaka bók það helzta, sem gerist á 
nefndarfundum. Gjaldkeri annast um öll fjármál safnsins.  
d) Vanræki einhver nefndarmanna störf sín eða á einn eður annan hátt 
breytir þannig, að hinir aðrir nefndarmenn mega ekki við una skal nefndin 
skera úr því með atkvæðagreiðslu, hvort hann skuli halda starfi sínu eða 
ekki. Enginn má segja sig úr nefndinni, nema því aðeins, að hann tilgreini 
ástæðu, sem tekin er gild. Skal úrsögnin vera skrifleg.  
e) Aðalfundur nefndarinnar skal haldinn í janúar, ár hvert, og skulu fyrir 
hann lagðar skýrslur um hag og rekstur safnsins á liðnu ári. Ennfremur skulu 
á aðalfundi kosnir tveir endurskoðendur fyrir ár það, er í hönd fer; skulu þeir 
vera í A.D. í K.F.U.M. og utan nefndarinnar.  
 

III. Rekstur 
 

a) Aðgang að safninu hafa allir meðlimir K.F.U.M. og K.F.U.K. Hver sá 
meðlimur, sem notar safnið skal greiða 1,00 í ársgjald til safnsins. 
Meðlimum A.D. í K.F.U.M. ber þó engin skylda til þess að greiða þetta 
ársgjald. Gjald þetta skal goldið um leið og menn láta innrita sig í safnið.  
b) Bókasafnsnefndin er undanþegin árstillagi. Mega nefndarmenn taka 
heim með sér fleiri bækur en eina, ef þeim liggur á, en þó skulu þeir greiða 
sektir, ef þeir ekki skila eða framlengja að þrem vikum liðnum.  
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c) Bókaútlán skal vera svo oft í viku sem þurfa þykir, á undan eða eftir 
fundum í K.F.U.M. og K. – Rita skal nöfn lántakenda og titil lánaðra bóka, 
svo og lánsdag og skiladag. Enginn meðlimur má hafa fleiri en eitt bindi að 
láni í senn og eigi halda nokkurri bók lengur en viku. Ef einhver heldur 
bókinni lengur, þá varðar sekt, 10 aura fyrir hvern skiladag, sem liðinn er 
fram yfir ákveðinn tíma. Þó má nefndin framlengja lán um aðra viku. Allir 
þeir sem skulda safninu hærri upphæð en kr. 1,00, missa útlánsrétt sinn, þar 
til er þeir hafa greitt skuld sína.  
d) Fé því, sem bókasafnið hefir yfir að ráða, skal varið til þess að kaupa 
fyrir góðar bækur og rit, svo og til greiðslu á öðrum nauðsynlegum gjöldum 
safnsins. 
e) Ef einhver skemmir eða týnir bókum safnsins, skal hann greiða fullar 
skaðabætur, eftir mati nefndarinnar.  
f) Allar reykingar eða umferð með óbyrgt ljós er stranglega bannað í 
herbergjum bókasafnsins. Ef einhverjum verður á að brjóta lagagrein þessa 
skal hann greiða kr. 1,00 í sekt til safnsins.  
 

IV. Nánari ákvæði 
 

a) Ef einhver nefndarmanna vill breyta lögum þessum, eða við þau auka, 
skal hann fá formanni tillögu sína skriflega, eigi síðar en viku fyrir aðalfund 
nefndarinnar. 
b) Nái lög þessi samþykki framkvæmdastjóra K.F.U.M., skal framvegis 
engin lagabreyting gild, nema stjórn K.F.U.M. veiti henni samþykki sitt.  
 

     Rvík. 23. jan. 1935.  
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Bækur sem samþykkt var að taka úr umferð árið 1934 

Heimildir : Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, 226. 
Bókaskrá yfir bækur í bókasafni K.F.U.M. 1931. Viðaukaskrá yfir bækur í bókasafni 
K.F.U.M. 1932 [1932]. 
 
Á fundi bókasafnsnefndar KFUM 11. nóvember 1934 var samþykkt að taka 
úr umferð 33 bækur. Númer bókanna eru gefin upp í fundargerðarbók 
nefndarinnar og er þar vísað í prentaða bókaskrá frá 1931 og viðaukaskrá 
frá 1932. Eftirfarandi bókalisti gefur til kynna hvaða bækur þetta voru og 
hvernig þær voru skráðar í bókaskránum frá 1931 og 1932. Númerin fremst 
vísa til númera í þeim skrám. Bókunum er hér raðað í stafrófsröð. 
 

Nr. Titill Höfundur Staður  Ár  
884 Afturelding A. Besant Rv. 1921 
721 Austurlönd Á. H. Bjarnason Rv. 1908 
876 Austurlönd Á. H. Bjarnason Rv. 1908 

1592 Ást og hatur M. S. Schwarts Rv. 1918 
1608 Blómið blóðrauða Joh. Linnankoski Rv. 1924 
1430 Darwinskenning G. A. Hansen Rv. 1904 
2004 Dutlungar ástarinnar E. P. Oppenheim Rv.   

636 Eftir dauðann W. T. Stead Rv. 1907 
2040 Fornar ástir Sigurður Nordal Rv. 1919 

147 Harpa Guðs J. S. Rutherford Rv. 1928 
809 Hávamál Indíalands Bhagavad-Gida Rv. 1924 
464 Herbergi nr. 13 Edgar Wallce Rv. 1929 
276 Hinn óttalegi leyndardómur   Rv. 1905 
733 Í þriðja og fjórða lið Hall Caine Rv. 1909 
731 Kapitóla E. Southworth Rv. 1905 
629 Kynlegur þjófur G. E. Walsh Rv. 1905 
733 Kynlegur þjófur G. E. Walsh Rv. 1905 

1604 Leynifjelagið W. le Queux Rv. 1918 
1258 Leynisambandið F. Dey Rv. 1906 
1269 Leynisambandið F. Dey Rv. 1906 
1617 Með báli og brandi 1 H. Sienkiewicz Rv. 1918 
1725 Með báli og brandi 2 H. Sienkiewicz Rv. 1918 

989 Minning um Sig. Kr. Pjetursson   Rv. 1925 
822 Nítjánda öldin Á. H. Bjarnason Rv. 1906 
805 Rousseau Einar Olgeirsson Ak. 1926 

1859 Samvizkubit August Strindberg Rv. 1922 
150 Singoalla V. Rydberg Rv. 1906 
338 Tíðindalaust á vesturvígst. E. M. Remarque     
906 Úr dularheimum G. Jónsson Rv. 1902 
621 Úr lífi morðingjans A. C. Doyle Rv. 1906 
925 Valeyg lögregluspæjari   Rv. 1912 
496 Viktoría K. Hamsun Rv. 1912 
964 Viktoría K. Hamsun Rv. 1912 
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Bækur sem Bjarni Eyjólfsson lagði til að keyptar væ ru inn árið 1934 

Heimild : Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953, 221–
222. 
 
Viðvíkjandi bókakaupum safnsins geri ég það að tillögu minni, að 
bókasafnsnefndin álykti að verja kr. 40,00 – fjörutíu krónum – til bókakaupa, 
hjá Indremissionsselskapets forlag, Osló. Þær bækur, sem keyptar séu eru 
þessar 14. 
 

1. Din ungdomstid    2,50 
2. Fra arbeidsmarken, O.Hallesby   3,00. 
3. I natt kreves din sjel    3,00 
4. Inge Nedböke, Anna Jensen  3,00. 
5. Kammeratklubben, Alfred Hagnor  3,00. 
6. Med ham hver dag. Fr. Wislöff  3,00. 
7. Med ham til Golgata, [Fr. Wislöff]  3,00 
8. Nådens undere, Anna Jensen  3,00. 
9. Solveig og Einar, Alfred Hagnor  3,50 
10. Svar på indre spörsmål, O.Treider 3,00. 
11. Via Dolorosa, Sören Dahl.   2,50. 
12. Det kristne hjem, O.Hallesby  1,00. 
13. Tro, håp og kjærlighet, [O.Hallesby] 1,00 
14. Utvelgelsen, [O.Hallesby]   1,00 

     Kr. 35,50 
 

Verð bókanna 35,50 
Gengismunur    3,90 
Samtals         39,40 
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 Ennfremur að bókasafnsnefnd verji kr. 80,00 – áttatíu krónum – hjá 
Lutherstiftelsens forlag Oslo. 

1.  Johann Brendtsegg: To veie,    2,50 
2.  Brekke, E: Var Jesus socialist.    1,50. 
3.  Hallesby,O: Aand og liv     5,00. 
4.  [Hallesby,O]: Aandens fylde    5,00. 
5.  [Hallesby,O]: Barnets liv med Gud   1,30 
6.  [Hallesby,O]: Fra bönnens verden   5,00. 
7.  [Hallesby,O]: Hvorfor jeg er en kristen   5,00. 
8.  [Hallesby,O]: I korsets lys    5,00. 
9.  [Hallesby,O]: Opdragelses kristendom og vekkelses kr. 2,75 
10.  [Hallesby,O]: Tempermenterne.    3,50. 
11.  [Hallesby,O]: Samvittigheten    4,50. 
12.  Ludvig Hobe: I liv og död     5,50. 
13.  D.L.Moody: Himmelen     2,00. 
14.  Sverre Norburg: På forklarelsens bjerg   4,00. 
15.  S. Odland: Vækkelse omvendelse, gjenfödsel  2,75. 
16.  Bååth-Holmberg: Charles Gordon   4,50 
17.  J. Bull : Hans Nielsen Hauge    3,80. 
18.  Fr. Wislöff : Mens der kjempes    5,50 

          69,10. 

Verð pantaðra bóka:            69,10. 
gengismunur:                        7,93. 
Útgjöld alls. Kr.                    77,03 - 
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Yfirlit yfir einstaklinga er sátu í stjórnarnefnd B ókasafns KFUM 

Einstaklingar sem áttu sæti í stjórnarnefnd Bókasafns KFUM í Reykjavík 
voru að jafnaði skipaðar af framkvæmdastjóra félagsins hverju sinni. 
Stundum komu fram tillögur að nýjum mönnum í nefndina á aðalfundum 
safnsins en síðan þurfti að afla samþykkis framkvæmdastjóra fyrir þeim 
tillögum sem fram komu. Í upphafi var um þriggja manna úrval að ræða sem 
fjölgaði í fimm manna bókasafnsnefnd haustið 1905 þegar ný lög safnsins 
tóku gildi (29/9). Fjölgað var í sex manns í nefndinni í febrúar árið eftir og 
loks í sjö manns vorið 1934. 
 
Útskýring: → = Sjá einnig 
 
1899–1900: Bókasafnsnefnd, líklega þriggja fremur e n fimm manna 
Heimildir : Skjöl KFUM nr. 302:01 og án nr.: Útlánamiðar frá 1899–1900. 
 

Gísli Guðnason (e.t.v.) 
Guðmundur Kr. Guðmundsson (e.t.v.) (→ 1903–1905) 
Stefán Guðnason (mjög trúlega) (e.t.v. formaður) 
Sveinn Oddsson (mjög trúlega) 
 
Upplýsingar um það hverjir hafi verið í fyrstu bókasafnsnefnd Bókasafns KFUM styðjast 
fyrst og fremst við það hverjir kvittuðu oftast undir útlán skv. elstu útlánamiðum safnsins. 
 
 

1903–1905: Þriggja manna úrval 
Heimildir : Skjöl KFUM nr. 303:05 og án nr.: Útlánamiðar frá 1903–1904. Ísafold 21/12 
1904, 318. 
 

Guðmundur Kr. Guðmundsson (líklega til ársins 1904) (→ 1899–1900) 
Pétur Þ. J. Gunnarsson (mjög trúlega formaður) (→ 1905–1906, 1906–1934) 
Sigurjón Jónsson (líklega ritari) (→ 1905–1906, 1906–1934) 
Þorsteinn Finnbogason (líklega frá árinu 1904) (→ 1905–1906) 
 
Vinna við endurreisn safnsins hófst í október 1903. Líkur benda til að Guðmundur hafi þá 
átt sæti í úrvalinu þó að ekki sé það vitað með vissu. Á hinn bóginn er ljóst að Þorsteinn átti 
sæti í úrvalinu í árslok 1904 ásamt þeim Pétri og Sigurjóni. Lög voru síðan samþykkt fyrir 
safnið 29/9 1905 sem gerðu ráð fyrir 5 manna bókasafnsnefnd. 
 
 

1905–1906: Fimm manna bókasafnsnefnd 
Heimildir : Skjöl KFUM nr. 302:05 og án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 
1906–1953. 
 

Pétur Þ. J. Gunnarsson (líklega) 
Sigurjón Jónsson (líklega ritari) 
Þorvaldur Guðmundsson (formaður) 
? 
? 
 
Ákveðið var að fjölga um einn í bókasafnsnefndinni 20/2 1906 og tók þá Pétur við af 
Þorvaldi sem formaður. Líklega hefur Þorvaldur gerst umsjónarmaður bókbands og 
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bókakaupa um sama leyti. Ekki er vitað með vissu hverjir tveir áttu sæti í nefndinni ásamt 
þeim Pétri, Sigurjóni og Þorvaldi frá haustinu 1905. Það gætu hafa verið einhverjir tveir 
eftirtalinna manna: Haraldur Sigurðsson, Júlíus Árnason, Sigurbjörn Þorkelsson eða 
Þorsteinn Finnbogason. 
 
 

1906–1934: Sex manna bókasafnsnefnd  
[Ath.:  Engir bókfærðir fundir eru í bókasafnsnefnd Bókasafns KFUM eftir 8/1 1926 og til 
15/1 1930]. 
 
Heimildir : Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabók bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953 og 
fundargerðabækur stjórnar KFUM í Reykjavík. 
 
Formenn: 
1906–1909: Pétur Þ. J. Gunnarsson (→: Gjaldkerar) 
1909–19101), 1912–1914: Júlíus Árnason (→: Gjaldkerar / Meðstjórnendur) 
19101)–1912, 1914–19292): Guðmundur Ásbjörnsson (→: Ritarar / Gjaldk.) 
19302)–1934: Magnús Ó. Magnússon 
 
1) Hinn 24/10 1910 kvaðst Júlíus á förum úr bænum og var Guðmundur þá settur formaður í 
hans stað um tíma.  
2) Ekki er fullljóst hvenær Magnús tók formlega við af Guðmundi en það var annað hvort 
haustið 1929 eða í ársbyrjun 1930. 
 
Ritarar: 
1906–1913: Sigurjón Jónsson 
1913–1914: Guðmundur Ásbjörnsson (→: Formenn / Gjaldkerar) 
1914–1916: Vigfús Guðbrandsson 
1916–19291): Hallur Þorleifsson 
19301) –1931 og 19322)–1934: Gunnar Sigurjónsson (→: Meðstjórnendur) 
1931–19322): Gísli Brynjólfsson (→: Meðstjórnendur) 
 
1)  Ekki er fullljóst hvenær Gunnar tók formlega við af Halli en það var annað hvort haustið 
1929 eða í ársbyrjun 1930.  
2) Þegar kosið var um ritara á aðalfundi 23/2 1932 féllu atkv. jöfn á Þorkel G. 
Sigurbjörnsson og Sigurberg Árnason. Urðu deilur um hvernig ætti að útkljá málið og 
fyrrverandi ritari, Gísli Brynjólfsson, sagði sig úr bókasafnsnefndinni í lok fundar. Við starfi 
hans tók Gunnar. 
 
Gjaldkerar : 
19061): Pétur Þ. J. G. [tímabundið í forföllum Júlíusar] 
19061) –1907: Júlíus Árnason (→: Formenn / Meðstjórnendur) 
19072): Haraldur Sigurðsson (→: Meðstjórnendur) 
19072) –1908: Octavianus Helgason 
1908–1910: Guðmundur Ásbjörnsson (→: Formenn / Meðstjórnendur) 
1910–1914: Sigurbjörn Þorkelsson (→: Meðstjórnendur) 
1914–19153) og 1916–19184): Þorvaldur Sigurðsson (→: Meðstjórnendur) 
19153) –1916: Þoraldur Guðmundsson? (→: Meðstjórnendur) 
19194)–19295): Ingvar Árnason (→: Meðstjórnendur) 
19305) –1934: Sigurbergur Árnason 
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1)  Júlíus fór til útlanda um tíma strax eftir fundinn 20/2 1906 og var Pétri falið að annast 
gjaldkerastörf á meðan.  
2) Á fundi 15/12 1907 var Octavianus skipaður tímabundið sem gjaldkeri vegna 
aðgerðarleysis Haraldar.  
3) Í fundargerðabók safnsins er talað um að ÞG hafi verið valinn gjaldkeri 1915. Ég velti fyrir 
mér hvort það sé misritun fyrir ÞS (Þorvald Sigurðsson)? 
4) Þorvaldur Sigurðsson lést í spænsku veikini 17/11 1918.  
5) Ekki er fullljóst hvenær Sigurbergur tók formlega við af Ingvari en það var annað hvort 
haustið 1929 eða í ársbyrjun 1930.  
 
Meðstjórnendur: 
1906–1907: Haraldur Sigurðsson (→: Gjaldkerar) 
1906–19101) og 1914–1929. Sigurbjörn Þorkelsson2) (→: Gjaldkerar) 
1906–1915 og 1916–1923: Þorvaldur Guðmundsson2) (→: Gjaldkerar) 
1908–1909 og 1911–1912: Júlíus Árnason (→: Formenn / Gjaldkerar) 
1909–19113): Jón Þ. Árnason 
19113)–1919: Ingvar Árnason (→: Gjaldkeri) 
1919–19304): Guðmundur Helgi Bjarnason2) 
1920–19304): Guðmundur Helgason2) 
1930–1931: Ari Gíslason 
19304)–1931: Gísli Brynjólfsson5) (→: Ritarar) 
19304)–1934: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson (→: 1934–1953) 
1931–1934: Sigurður Guðjónsson (→: 1934–1953: Gjalkerar) 
19325)–1934: Egill Sandholt (→: 1934–1953: Meðstjórnendur) 

 
1) Sigurbjörn var gjaldkeri 1910–1914 og hafði að einhverju leyti umsjón með bókbandi og 
bókakaupum eftir 1920.  
2) Þorvaldur hafði lengst af umsjón bókbands og bókakaupa en var gjaldkeri 1915–1916 (sjá 
þó athugasemd þar). Hann veiktist alvarlega 1918 og gat lítið sinnt Bókasafni KFUM eftir 
það þó að hann væri áfram í nefndinni um hríð, til 1923 eða skemur. Haustið 1920 var hann 
fjarverandi á heilsuhæli og þá var þeim Guðmundi Helga Bjarnasyni og Guðmundi 
Helgasyni falið að hafa umsjón með bókbandi og bókakaupum. Síðar bættist Sigurbjörn í 
þann hóp. 
3) Ingvar tók við af Jóni 1/10 1911 en Jón var þá farinn til Ameríku. 
4) Guðmundur Helgi og Guðmundur Helgason hættu báðir 22/12 1930 og tóku Gísli og 
Þorkell við af þeim. 
5) Egill var skipaður í bókasafnsnefndina 26/10 1932 eftir að Gísli hafði sagt sig úr nefndinni 
(sbr.: Ritarar). 
 
 

1934–1953: Sjö manna bókasafnsnefnd 
[Ath.:  Enginn fundur er bókfærður í bókasafnsnefndinni frá 17/2 1936 til 12/2 1938 og 
aðeins einn fundur eftir 1/4 1944 til 16/4 1953. Hann var haldinn 24/10 1946]. Síðasti fundur 
nefndarinnar var haldinn 16/4 1953. Á hann mættu Árni Sigurjónsson, Ástráður 
Sigursteindórsson og Steinar Þórðarson. 
 
Heimildir : Skjöl KFUM án nr.: Fundargerðabækur bókasafnsnefndar KFUM 1906–1953 og 
1946. 
 
Formenn : 
1934–19401): Magnús Ó. Magnússon (→: 1906–1934: Formenn) 
19401)–1953: Ástráður Sigursteindórsson (→: Varaformenn, Meðstjórnendur) 
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1) Talað um á aðalfundi 8/1 1940 að Magnús hafi ekki getað sinnt störfum formanns að 
undanförnu. Í stað hans var stungið upp á Jóni P. Jónssyni í nefndina og Ástráður tók við 
sem formaður í kjölfarið. 
 
Ritarar : 
1934–1946: Gunnar Sigurjónsson 
1946–19521): Benedikt Arnkelsson (→: Meðstjórnendur) 
19531): Árni Sigurjónsson 
 
1) Árni ritaði síðustu fundargerðina 16/4 1953. Benedikt var þá erlendis 
 
Gjaldkerar : 
1934–1946: Sigurður Guðjónsson (→: 1906–1934: Meðstjórnendur) 
1946–1953: Hilmar Þórhallsson 
 
Varaformenn : 
1938–1940: Ástráður Sigursteindórsson (→: Formenn, Meðstjórnendur) 
1940–?  
 
Ekki liggur ljóst fyrir hver tók við af Ástráði sem varaformaður. Einna líklegast er að það hafi 
verið Bjarni Eyjólfsson ef einhver tók embættið að sér. 
 
Vararitarar : 
1938–1946: Árni Sigurðsson (→: Meðstjórnendur) 
 
Varagjaldkerar : 
1938–1942: Sverrir Jónsson (→: Meðstjórnendur) 
1942–1946: Jón P. Jónsson (→: Meðstjórnedur) 
 
Meðstjórnendur : 
1934–19361): Egill Sandholt (→: 1906–1934: Meðstjórnendur) 
1934–1936: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson (→: 1906–1934: Meðstjórnendur) 
1935–1938: Ástráður Sigursteindórsson (→: Formenn, Varaformenn) 
1935–1946: Bjarni Eyjólfsson 
19361)–1938: Árni Sigurðsson 
1936–1938, 1942–1943: Sverrir Jónsson (→: Varagjaldkerar) 
1940–1942: Jón P. Jónsson (→: Varagjaldkerar) 
1942–19432): Sverrir Jónsson (→: Varagjaldkerar 
1943–1946: Benedikt Arnkelsson (→: Ritarar) 
1946–19523): Garðar Guðmundsson 
1946–1953: Geir H. Þorsteinsson 
1946–1953: Steinar Þórðarson 
 
1) Huganlegt er að Árni hafi verið kominn í nefndina fyrr í stað Egils. 
2) Ákveðið var að tala við Benedikt Arnkelsson á aðalfundi 1/3 1943 um að taka sæti í 
nefndinni í stað Sverris Jónssonar. 
3) Garðar var erlendis vorið 1953 þegar síðasti nefndarfundurinn var haldinn. 
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Gögn frá Borgarbókasafni í kjölfar vettvangsathugun ar 

Útlán eftir lánþegastöðu  
From: 

Þóra Sigurbjörnsdóttir (thora.sigurbjornsdottir@reykjavik.is) 
Sent: Thu 11/19/09 9:36 AM 
To:  thorarinn bjornsson (thorarinnbjornsson@hotmail.com) 

Character set: Auto Select
Learn more  

 
Sæll Þórarinn  
 
Hér eru tölur um útlán á sunnudaginn:  
 
Útlán: 907  
Endurnýjanir: 261  
Frátektir: 11  
Skil: 734  
 
Fyrsti dálkurinn segir til um lánþegastöðu:  
 
01: Fullorðnir  
02: Unglingar  
03: Börn  
05: Starfsmenn  
06: Bókin heim (starfsmaður hefur verið að taka til í kassa til heimsendingar)  
07: Fyrirtæki/Stofnun  
 
 
Circ Stats for 20091115 - 20091115 by Sublibrary (BBAAA) by Borrower Status     

                                                    

Sub-     Borr.                                                                                                                   

library  Status     Loans    Renewals           Holds      Returns                                       

-------   ------    ---------   ----------          -------      --------                                  

BBAAA                  0              0             0              0                                           

     01             735          216        11          621                                           

     02                 56            26           0            54                                           

     03                     91            19            0            58                                           

     05                       2              0            0              0                                           

     06                     13              0           0              0                                           

     07                     10              0         0             1                                          

*******           --------       --------            --------    --------                                           

sum                     907           261         11          734                                           
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TOTAL Circ Stats for sublibraries (BBAAA) 20091115 - 20091115                         

                                                                                                                                        

  TOTAL       TOTAL      TOTAL        TOTAL                                                   

   Loans         Renewals      Holds            Returns                                                                  

------------     ------------   --------           ---------                                                        

 907                261                11                 734                                                     

                                

 

 

 

- - - - 

 

 

 

 

 

Útlán eftir efnistegundum  
 
From: 

Þóra Sigurbjörnsdóttir (thora.sigurbjornsdottir@reykjavik.is) 
Sent: Thu 11/19/09 9:41 AM 
To:  thorarinn bjornsson (thorarinnbjornsson@hotmail.com) 

Character set: Auto Select
Learn more  

 
 

AUDSP: Hljóðbækur á snældum  
BOOK: Bækur  
CD: Geisladiskar, tónlist  
CDSPO: Hljóðbækur á geisladiskum  
DIGIT: Tölvugögn  
DVD: Mynddiskar  
ISSUE: Tímaritahefti  
MUSIC: Kannski hljómplötur, líklega þó rangt skilgreind gögn  
VIDEO: Myndsnældur  
 



Starfsemi Bókasafns KFUM í Reykjavík 1899-1953 

 212

 
Circ Stats for 20091115 - 20091115 by Sublibrary (BBAAA) 
by Material Type                                         
                  
Sub-     Mat.                                           
                                                        
library  Type   Loans    Renewals     Holds      Returns 
                                                        
            
------  ------  ------   --------    ------   ------
                    
BBAAA   AUDSP       2           1         0            5 
                                                        
            
        BOOK      579         139        10          454 
                                                        
            
        CD         90          16         0           49 
                                                        
            
        CDSPO      10           3         0           11 
                                                        
            
        DIGIT       0           0         0            1 
                                                        
            
        DVD       123          88         0          143 
                                                        
            
        ISSUE      96           9         0           64 
                                                        
            
        MUSIC       5           4         0            1 
                                                        
            
        VIDEO       2           1         1            6 
                                                        
            
    -----    -----       -----     -----    -----
-               
    sum       907         261        11          734  
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Yfirlitsskrár, nöfn og efnisorð 
 

Skrá yfir ljósmyndir, teikningar og skönnuð skjöl í  ritgerðinni 

 
Útskýringar :  
KFUM/KFUK = KFUM og KFUK á Íslandi við Holtaveg 
© = Ljósmyndari 
 
Bls.  Myndefni: Ljósmyndir, teikningar og 

skönnuð skjöl 
Handhafar 
myndefnis 

34 Hús Landsbókasafns Íslands við Hverfisgötu 
séð frá hafi í byrjun 20. aldar (póstkort) 

KFUM/KFUK 

53 George Williams, stofnandi KFUM KFUM/KFUK 
54 Merki Heimssambands KFUM KFUM/KFUK 
58 Bethesda í Kaupmannahöfn  KFUM/KFUK 
58 Friðrik Friðriksson KFUM/KFUK 
60 Kirkjublaðið, ágúst 1895 KFUM/KFUK 
62 Piltar í Kvöldskóla KFUM um aldamótin 1900 KFUM/KFUK 
64 Bókaskrá Bókasafns KFUM 1899–1903 KFUM/KFUK 
65 Reglur fyrir útlán bóka í KFUM 22/10 1899 KFUM/KFUK 
66 Útlánamiði Bókasafns KFUM frá 22/10 1899 KFUM/KFUK 
68 Melsteðshús við Lækjartorg 1902 KFUM/KFUK 
68 Sr. Friðrik í kvistherbergi Melsteðshúss KFUM/KFUK 
70 Bjarmi, 1. árgangur 1901 KFUM/KFUK 
70 Vínbindindisfélag KFUM 2/12 1901 KFUM/KFUK 
71 Stimplað merki Bókasafns KFUM KFUM/KFUK 
76 Gjafaskrá Bókasafns KFUM 1905 KFUM/KFUK 
78 Lög Bókasafns KFUM 1905 KFUM/KFUK 
79 Kapitola, eintak Bókasafns KFUM KFUM/KFUK 
80 Skýrsla Bókasafns KFUM 1905 KFUM/KFUK 
80 Vaktaplan útlánavarða frá mars 1906 KFUM/KFUK 
83 Hegningarhúsið við Skólavörðustíg og Geysir Magnús Ólafsson © 
88 Hús KFUM við Amtmannsstíg (1907–1936) KFUM/KFUK 
93 Pétur Þ. J. Gunnarsson (bókasafnsnefnd) KFUM/KFUK 
93 Júlíus Árnason (bókasafnsnefnd) KFUM/KFUK 
93 Guðmundur Ásbjörnsson (bókasafnsnefnd) KFUM/KFUK 
93 Sigurjón Jónsson (bókasafnsnefnd) KFUM/KFUK 
93 Þorvaldur Guðmundsson (bókasafnsnefnd) KFUM/KFUK 
99 Bókaskrá yfir íslenzkar bækur í Bókasafni 

KFUM, Reykjavík 1910 
KFUM/KFUK 
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Bls.  Myndefni: Ljósmyndir, teikningar og 
skönnuð skjöl 

Handhafar 
myndefnis 

105 Akranesbær í byrjun 20. aldar (póstkort) KFUM/KFUK 
132 Brunarústir við Amtmannsstíg í nóv. 1946 Sig. Guðmundsson © 

(Þjóðviljinn) 
150 Hús KFUM og KFUK við Amtmannsstíg KFUM/KFUK 
153 Illustreret Familiejournal 1. tbl. 1. árg. 1877 www.familiejournal.dk 

154 Knoll og Tott (1901) www.no.wikipedia.org  

154 Bamse og Dukke Lise  www.tegneseriemuseet.dk  

154 Willy paa Eventyr (1939–1941) www.wenneberg.dk  

155 Tarzan og fílamennirnir  KFUM/KFUK 
158 Litli lávarðurinn (Burnett 1928) KFUM/KFUK 
160 Vormaður Noregs (Bull 1943) KFUM/KFUK 
164 Grófarhús 15/11 2009 Þórarinn Björnsson © 
164 Við Grófarhús, útsýni í norður Þórarinn Björnsson © 
167 Grófarhús 2. hæð: Nýmóðins stólar Þórarinn Björnsson © 
167 Grófarhús 2. hæð: Sófar kl. 13:29 15/11 ‘09 Þórarinn Björnsson © 
167 Grófarhús 2. hæð: Sófar kl. 14:34 15/11 ‘09 Þórarinn Björnsson © 
168 Grófarhús 2. hæð: Barnadeild, litadýrð Þórarinn Björnsson © 
168 Grófarhús 2. hæð: Barnadeild, mislitir stólar Þórarinn Björnsson © 
168 Grófarhús 2. hæð: Barnadeild, vinkonur lesa Þórarinn Björnsson © 
169 Grófarhús 2. hæð: Teiknimyndadeild, Tarzan Þórarinn Björnsson © 
169 Grófarhús 2. hæð: Teiknimyndadeild Þórarinn Björnsson © 
169 Grófarhús 2. hæð: Vinkonur í unglingakrók Þórarinn Björnsson © 
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Skrá yfir fólk og persónur í ritgerðinni 

 

Nafnaskránni er skipt í tvennt. Fyrst koma íslensk nöfn og persónur, síðan 
erlend og er þeim raðað eftir eftirnafni sé þess kostur. Erlendir einstaklingar 
sem bjuggu lengi á Íslandi eru þó flokkaðir með íslenskum nöfnum. 
Nafnaskráin spannar efni ritgerðarinnar fram að heimildaskrá. Númer með 
venulegu letri vísa í nöfn í meginmáli eða nöfn sem koma bæði fyrir í 
meginmáli og í neðanmálsgrein. Komi nafn aðeins fyrir í neðanmálsgrein á 
viðkomandi blaðsíðu er það sýnt með skáletruðu númeri.  
 
Útskýringar: 
* = Mynd af viðkomandi einstaklingi. 
[ ] = Hornklofi táknar að nafn komi ekki fyrir en að umfjöllunin tengist því. 
Undirstrikuð nöfn = Konur. 
Skáletruð númer = Tilvísun í texta neðanmálsgreinar á viðkomandi blaðsíðu. 
Skáletruð nöfn = Erlend nöfn en flokkuð með íslenskum 
Feitletruð númer  = Kafli sem fjallar sérstaklega um viðkomandi einstakling. 
 
 
Íslensk nöfn og persónur  
Adolf Guðmundsson (uppeldissonur 

Fr.Fr.) 111 
Amalía Sigurðardóttir 138, 146 
Anna (sögupersóna) 74 
Anna Jóhanna Hilmarsdóttir 17 
Anna Nielsen 90 
Anna Thoroddsen 90 
Ari Gíslason 112 
Ágúst H. Bjarnason 
Árni Óla 33 
Árni Sigurjónsson 89, 95–96, 114 
Ásgerður Kjartansdóttir 19 
Áslaug Hafberg 149, 151, 155, 161 
Ásta Jónsdóttir 145 
Ástráður Sigursteindórsson 114, 121, 

123, 125, 128–131, 160–161 
Ástríður Símonardóttir 146–147 
biskupsfrúin 35 
Bjarni Eyjólfsson 96, 114, 116–117, 121–

122, 123–125, 127–131, 134, 177 
Bjarni Jónsson dómkirkjuprestur 115 
Bjarni Jónsson frá Vogi 37 
Bjarni Ólafsson 159–[160] 
Bjarni Sigursteindórsson 125 
Björg Bjarnadóttir 19, 42 
Björn Jónsson ritstjóri 75, 76–77 
Bríet Bjarnhéðinsdóttir 42 
David Östlund 76 
Dithlev Thomsen 69 
Edvard Frederiksen 82 

Eggþóra Brynjólfsdóttir 146–147 
Egill Sandholt 119 
Einar Hjörleifsson (Kvaran) 62, 77, 143 
Einar Jónsson myndhöggvari 60 
Eiríkur Jóhannesson 107 
Eiríkur Karl Ólafsson Smith 4 
Erla Hulda Halldórsdóttir 21, 42 
Finnbogi Guðmundsson 33 
Friðrik Friðriksson (sjá nánari greiningu 

aftast) 3, 12, 16–17, 23, 33, 35, 42, 
57–60, 58*, 61–65, 67–68*, 69–70*, 
71–72, 74–75, 76, 77, 79, 82–86, 90–
92, 97, 98, 101, 104–107, 111–112, 
116, 118, 120–121, 127, 130, 134–
135, 142, 157–160, 175, 177 

Friðrik Hallgrímsson 64 
Friðrik G. Olgeirsson 21 
Friðrik Ólafsson 159 
Gísli Brynjólfsson 118–119 
Gísli Guðnason 65 
Gréta Björg Sörensdóttir 19 
Guðbjörn Guðmundsson 119–120 
Guðlaug R[agnhildur] Árnadóttir 94, 114, 

137–138, 142 
Guðmundur Ásbjörnsson 41, 87, 93*–94, 

109–111, 115, 135, 142 
Guðmundur Bjarnason 90, 96 
Guðmundur H[elgi] Bjarnason 98, 112 
Guðmundur Finnbogason 46, 66 
Guðmundur Gamalíelsson 38, 42, 60, 69, 

71 
Guðmundur Kr. Guðmundsson  65, 73 
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Guðmundur Helgason 97, 112 
Guðmundur Jóhannsson 17 
Guðni Gunnarsson 16 
Guðríður Þórðardóttir 138, 146 
Guðrún Lárusdóttir 16, 136, 142 
Guðrún Ósvífsdóttir 142 
Guðrún Pálsdóttir 20 
Guðrún Pétursdóttir (móðir Fr.Fr.) [67] 
Gunnar Benediktsson 82 
Gunnar Sigurjónsson 95–96, 112, 114, 

116, 118, 123, 125, 128–129, 131 
Gylfi Þ. Gíslason 111 
Halla (sögupersóna) 142 
Hallgrímur Sveinsson 64 
Hallur Þorleifsson 96 
Hanna Björg Sigurjónsdóttir 4 
Hans Svendsen (uppeldissonur Fr.Fr) 60, 

[67], 71 
Haraldur Níelsson 69 
Haraldur Sigurðsson 91 
Heiðrún (sögupersóna) 143 
Helgi Hróbjartsson 133 
Hrefna Róbertsdóttir 19, 21, 32, 34–36 
Hulda 143 
Hulda Hrönn Mundudóttir Helgadóttir 16 
Högni (sögupersóna) 143 
Indriði Einarsson 62 
Ingi Sigurðsson 20, 162 
Ingibjörg (sögupersóna) 143 
Ingibjörg Jónsdóttir 146–147 
Ingibjörg Ólafsson 45 
Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir 18, 20, 

32, 133 
Ingvar Árnason 96–97, 115, 158 
Jóel Ingvarsson 106 
Jóhann Hannesson 114 
Jóhannes Sigurðsson 113, 115 
Jón Árnason 33 
Jón Helgason biskup 35, 69, 78, 89–90, 

91, 117 
Jón Jónsson þjóðfræðingur 20–22, 31, 

32 
Jón Ólafsson ritstjóri 48 
Jón Sveinsson trésmiður 38 
Jón Trausti (skáldanafn) 143 
Jónas Gíslason 107 
Jórunn Guðmundsdóttir 142–143 
Jósafat Jónasson 39 
Júlíus Árnason 93*–94, 135 
Karl Magnússon 82 
Kirstín Pétursdóttir 136 
Knud Zimsen 48, 69, 88, 89–91 
Kristján Sighvatsson 150, 153 
Kristján G. Sigvaldason 19, 34, 36 
landlæknisfrúin 35 
Laufey Vilhjálmsdóttir 44, 46–48 

Lárus Halldórsson fríkirkjuprestur 136 
Lárus Halldórsson prestur 149, 151, 155, 

157–158 
Loftur Guðmundsson 20, 162 
Lúðvík Kristjánsson 32 
Magnús Guðjónsson 149, 152, 155, 158, 

160 
Magnús Guðmundsson 130 
Magnús Ó[skar] Magnússon 112, 118, 

129 
Magnús Runólfsson 17, 54, 114–115, 

117, 124–128, 130, 133 
María Jóhannsdóttir 143 
Margrét Þorkelsdóttir 114 
Ólafía Jóhannsdóttir 61–62, 142 
Ólafur B. Björnsson 106 
Ólafur Friðriksson 40–41 
Ólafur Jóhannsson 16 
Ólafur Ólafsson 113 
Ólöf í Ási (sögupersóna) 142 
Páll Lúðvík Einarsson 31 
Páll V. Guðmundsson 105, 107 
Páll Sigurðsson 114, 120 
Páll Steingrímsson 77 
Pétur Þ[órhallur] J[úlíus] Gunnarsson 69–

70*, 73, 75, 77, 79, 81–82, 83, 87, 
89–90, 93*, 110, 175 

Pétur Pétursson biskup 64 
Pétur Pétursson prófessor 15–16 
Pétur Zóphaníasson 37 
Ragnar M. Einarsson 73 
Ragnar Gunnarsson 17, 88 
Randíður á Hvassafelli (sögupersóna) 

143 
Salvar Geir Guðgeirsson 16 
Sigfús B. Ingvason 16 
Sighvatur Bjarnason 37, 39 
Sigríður Jakobsdóttir 39, 41 
Sigrún Klara Hannesdóttir 1, 4, 18, 20 
Sigurbergur Árnason 112, 118, 121 
Sigurbjörn Einarsson 130 
Sigurbjörn Á[stvaldur]. Gíslason 73, 90, 

114, 123, 142 
Sigurbjörn Þorkelsson 62*, 63, 67, 70*, 

72, 87, 93*, 95, 111, 113, 115 
Sigurður Guðjónsson 96 
Sigurður Kristjánsson 64, 75–76* 
Sigurður Nordal 123 
Sigurgeir Friðriksson 48–51 
Sigurjón Jónsson 62*, 70*, 73, 75, 87, 

89, 93*–95, 112, 114–115, 137 
Skúli Thoroddsen 75–76 

Stefán Eiríksson 69 
Stefán Guðnason 65 
Steingrímur Benediktsson 108 
Sumarliði Halldórsson 104, 106 
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Supermann (sögupersóna) 168* 
Sveinn Skorri Höskuldsson 21 
Sveinn Oddsson 65 
Sverrir Axelsson 149–150, 152–154, 156, 

160–161 
Sölvi (sögupersóna) 157, 159 
Tarzan (sögupersóna) 168–169*, 173–

174 
Tinni (sögupersóna) 168–169 
Torfhildur Þ. Holm 76, 143 
Tryggvi Gunnarsson 37, 76 
Valgeir Skagfjörð 114–115, 122 
Valgerður Lárusdóttir 106, 136, 138, 142 
Þorbjörg Sveinsdóttir 62 
Þorgeir Arason 17 
Þorkell G. Sigurbjörnsson 118 
Þorleifur H. Bjarnason 36–37, 38 
Þorsteinn Briem 90, 106, 136 
Þorsteinn Finnbogason 73, 75 
Þorsteinn Jóhannesson 142 
Þorvaldur Guðmundsson 76–77, 81, 93*, 

95, 98, 103, 105, 109, 134–135 
Þorvaldur Thoroddsen 98 
Þórarinn Björnsson 1–2, 4, 10, [11], 16 
Þórarinn Jónsson 130 
Þórður Möller 160 
Þórður Örn Sigurðsson 149, 151–[152], 

154–160 
Þórhallur Bjarnarson 35, 59–60 
 
Erlend nöfn og persónur  
Alexander mikli 82 
Amundsen, Roald 161 
Ben Húr (sögupersóna) 143 
Burnett, F. H. 158 
Byron 143 
Carnegie 46 
Danakonungur 33 
Darwin, Charles 123 
Dewey 26, 48 
Dunant, Henry 53 
Engberg, Gunnar 124 
Fermaud, Charles 69 
Hallesby, Ole 113–116, 121 
Hamsun, Knud 123 
Hauge, Hans Nielsen 160* 
Hopkins, C. H. 17 
Júlía (sögupersóna) 143 
Kristur, Jesús 54, 116, 121 
Möller, Jens 18 
Nóbel 54 
Olesen, Elith 17 
Passy, Frédéric 54 
Ricard, Olfert 17 
Rousseau 123 
Rómeó (sögupersóna) 143 

Shedd, C. P. 17 
Spyri, Jóhanna 161 
Viktoría Englandsdrottning 53 
Williams, George 52–53*, 59 
Wislöff, Fredrik 122 
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Skrá yfir staði á Íslandi og erlendis í ritgerðinni  

 

Nafnaskránni er skipt í tvennt. Fyrst koma íslensk nöfn, síðan erlend og er 
þeim raðað eftir heimsálfum, síðan löndum, bæjum og borgum, götum og 
húsum. Skólahús og kirkjur flokkast hér en tilvísanir í stofnanir og félög eru 
tilgreind í efnisorðaskránni sem hefst á bls. 223. Nafnaskráin spannar efni 
ritgerðarinnar fram að heimildaskrá. Númer með venulegu letri vísa í nöfn í 
meginmáli eða nöfn sem koma bæði fyrir í meginmáli og í neðanmálsgrein. 
Komi nafn aðeins fyrir í neðanmálsgrein á viðkomandi blaðsíðu er það sýnt 
með skáletruðu númeri. 
 
Útskýringar: 
* = Mynd af viðkomandi stað. 
[ ] = Hornklofi táknar að nafn komi ekki fyrir en að umfjöllunin tengist því. 
Skáletruð númer = Tilvísun í texta neðanmálsgreinar á viðkomandi blaðsíðu. 
Feitletruð númer  = Kafli sem fjallar sérstaklega um viðkomandi stað. 
Feitletraðir staðir = Lönd 
Undirstrikaðir staðir = Borgir og bæir 
Skáletraðir staðir = Götur í bæjum 
Venjulegt letur = Einstakir staðir og hús í bæjum 
 
 
Staðir á Íslandi  
 
Ísland  12, 16, 18, 20–21, 26, 31, 33, 35, 

58, 60, 149, 157, 162–164 
 
Akranes 104–108, 104–105*, 106, 117, 

134 
– Barnaskólahúsið gamla 106 
 
Akureyri 16 
 
Bessastaðir 75 
Elliðavatn 117 
Faxaflói 164 
Flatey 32, 66 
Flóinn 117 
Grænidalur (sögustaður) 143 
Gufudalur 32 
 
Hafnarfjörður 104–108, 104, 106–107, 

134 
Brekkugata 
– nr. 8: 106 
 
Háls í Svarfaðardal 58 
Hraungerði í Flóa 117 

Hvassafell (sögustaður 143) 
Kaldársel 110, 157–158 
 
Reykjavík 3, 11–12, 14–16, 19–23, 26, 

28–29, 32, 33–45, 47–50, 60–63, 75, 
91, 94, 108–109, 127, 134–135, 142, 
[149], 156, 159, 162, 173–177 

– Akur (sjá: Bræðraborgarstígur) 
– Alþingishúsið 33 
– Austurbæjarskóli 48, 51 
– Austurbærinn 50 
– Austurvöllur 45 
– Barnaskólinn 44 
– Breiðfjörðshús (sjá: Aðalstræti 8) 
– Breiðholt (sjá: Laufásvegur) 
– Dómkirkjan 33, [61], 128 
– Félagsbakaríið (sjá: Amtmannsstígur) 
– Félagsheimili KFUM og KFUK (sjá: 

Amtmannsstíg, Holtaveg og 
Lækjartorg) 

– Framfarafélagshúsið (sjá: Vesturgata) 
– Franski spítalinn 51 
– Geysir (sjá: Skólavörðustígur) 
– Gróf 165 
– Gunnarshús (sjá: Grundarstígur) 
– Hegningarhúsið (sjá: Skólavörðustígur) 
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– Hús Jóns trésmiðs Sveinssonar 38 
– Kvennaskólinn (sjá: Thorvaldsensstræti 

2) 
– Latínuskólinn (sjá: Lækjargata) 
– Laugarnes 159–160 
– Laugarnesskóli 51 
– Melaskóli 48, 51 
– Melsteðshús (sjá: Lækjartorg) 
– Miðbæjarskólinn 51 
– Verslunin Vísir 95 
– Vesturbærinn 51 
 
Aðalstræti 
– nr. 8 (Breiðfjörðshús): 45 
Amtmannsstígur 3, 12, 43, 83, 85–134, 

85–86, 87, 88–90, 110, 128, 131–
132*, 134, 150–153, 156, 163, 167, 
170–171, 176, 178 

– nr. 4: 131–132* 
– Félagsbakaríið 81–82 
– Félagsheimili KFUM (og KFUK) 3, 12, 

43, [83], 85–134, 85–87, 88*–90, 110, 
128, 132*, 134, 150*–153, 156, 163, 
167, 170–171, 176, 178 

Austurstræti 
– nr. 10: 38 
Bergstaðastræti 
– nr. 36: 38 
Bræðraborgarstígur 114 
– Akur 114 
Fischersund 82 
– bakarí Frederiksens bakara 82 
Grjótagata 
– nr. 12: 67 
Grundarstígur 83 
– Gunnarshús 83 
Holtavegur 4, 28, 83 
– Félagsheimili KFUM og KFUK 4, 28, 83 
Hverfisgata 33–34 
– Safnahúsið (Landsbókasafn) 33, 34* 
Ingólfsstræti 
– nr. 12: 50 
Laufásvegur 145 
– nr. 5: 45 
– nr. 6: 38 
– Breiðholt 145 
Lækjargata 163 
– nr. 6A: 38 
– Latínuskólinn 58 
Lækjartorg 68, 163, 175 
– Melsteðshús 68*–84, 69, 73–74, 82–

83, 85–87, 93, 163, 175–176 
Pósthússtræti 
– nr. 14: 38 
Skólavörðustígur 62, 83* 
– nr. 3: 50 

– nr. 45: 83 
– Geysir 83* 
– Hegningarhúsið 62, 83*, 89 
Templarasund 
– nr. 3: 38 
Thorvaldsensstræti 45 
– nr. 2 (Kvennaskólinn): 45 
Tryggvagata 163–164 
– nr. 15 (Grófarhús): 19, 29, [163], 164*–

166, 170–171 
Vesturgata 
– Framfarafélagshúsið 62 
Þingholtsstræti 
– nr. 28: 45 
– nr. 29A: 50 
Þórsgata 114 
– nr. 4: 94, 114–115, 138 
 
Sauðárkrókur 38 
 
Suðurland 31 
Svarfaðardalur 58 
Vatnaskógur [í Svínadal í Hvalfirði] 16, 

17, 97, 110, 117, 150, 157–158 
Vestfirðir 32 
 
Vestmannaeyjar 107 
– Sjómannastofa KFUM og KFUK 107–

108 
 
Vesturland 32 
Vindáshlíð [í Kjós] 17 
Vogur 37 
 
 
Staðir erlendis 
 
Evrópa  157 
 
Danmörk 12, 17, 45, 57, 59–60, 68, 86–

87, 91–92, 104, 118, 124, 130, 136, 
153, 157, 175 

Kaupmannahöfn 3, 12, 16, 48, 57–60, 
61, 63 

– Bethesda 58*–59 
– Kaupmannahafnarháskóli 18 
 
England 53 
London 52–53, 54–56 
Gresham Street 52 
Hyde Park 
– Crystal Palace 
Oxford 122 
 
Frakkland 53 
París 53–54 
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Færeyjar 58 
 
Noregur 61, 113–114, 117, 122, 142 
Osló 113, 122, 160 
– Safnaðarháskólinn 113 
 
Sviss 54 
Genf 54 
 
 
Norður– Ameríka  17, 154 
Vesturheimur 107 
 
Bandaríkin  52, 55–56, 156 
Boston 55 
Chicago 48,  55 
New York 55 
Washington 55 
 
Kanada   
Winnipeg 142 
 
 
Ýmis lönd  17 
 
Indland  56 
Ísrael  (Gyðingaland) 160 
Japan  56 
Rússland  56 
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Skrá yfir nafngreind blöð, tímarit, bækur, námsritg erðir o.fl. í 

ritgerðinni 

 

Nafnaskránni er skipt í íslensk nöfn og erlend. Skráin spannar efni 
ritgerðarinnar fram að heimildaskrá. Komi nafn aðeins fyrir í neðanmálsgrein 
á viðkomandi blaðsíðu er það sýnt með skáletruðu númeri. Tilvísanir í rit 
með löngum titlum sem einnig eru í heimildaskrá eru stundum styttar með 
þremur punktum ... 
 
Útskýringar: 
* = Mynd sem tengist umfjöllun. 
[ ] = Hornklofi táknar að nafn komi ekki fyrir en að umfjöllunin tengist því. 
Skáletruð númer = Tilvísun í texta neðanmálsgreinar á viðkomandi blaðsíðu. 
 
Íslensk blöð og tímarit  
Aldamót 99* 
Almanak Þjóðvinafélagsins 99* 
Árbók Kristilegs bókmenntafélag 127 
Bjarmi (1901–1904) [69] –70*, [71] 
Bjarmi (1907n) 86–87, 89–90, 93–94, 

113, 123, 128 
Bókasafnið 21 
Fanney 143 
Draupnir 143 
Gestur Vestfirðingur 143 
Heimilisblaðið 143 
Heimilisvinurinn 142–143 
Iðunn 143 
Kirkjublaðið 59–60* 
Kvennablaðið 43 
Mánaðarrit L.F.K.R. 43, 45 
Morgunblaðið 36 
Ritröð Guðfræðistofnunar 17 
Saga 15 
Skírnir 21 
Vekjarinn 143 
Vísir 155 
 
Íslenskar bækur og rit 
Aðalsteinn P. Sigurðsson 99* 
Af suðurgöngu 99* 
Afmælisdagar í tólf stundum 99* 
Aldamót 99* 
Aldarfarsbók 99* 

Alþýðumenning á Íslandi 1830–1930. 
Ritað mál, menntun og 
félagshreyfingar 20 

Andatrú 78 

Á leið til upplýsingar. Saga 
Bókavarðafélags Ísland, aðildarfélaga 
þess og Félags bókasafnsfræðinga 21 

Ágrip af náttúrusögu 99* 
Ben Húr 143 
Bjarnargreifarnir 126 
Bókaskrá yfir íslenzkar bækur í bókasafni 

K.F.U.M. 99* 
Dalurinn minn 142 
Elding 143 
Guðrún Ósvífsdóttir 142 
Halla 142 
Hann og hún 142 
Heiðarbýlið 143 
Heiðrún 143 
Hér andar Guðs blær. Saga sumarstarfs 

KFUK 17 
Hvað er K.F.U.M.? 127 
Högni og Ingibjörg 143 
K.F.U.M. Starf þess og skipulag 126 
Kapitola 123, 126 
Kaupið okkur 168 
Kvæði Huldu 143 
Kynblandna stúlkan 143 
Litli lávarðurinn 157–158* 
Ljóðmæli Byrons 143 
Maður og kona 143 
Miljónamærin 143 
Njála 143 
Nokkrar smásögur 142 
Ólöf í Ási 142 
Percival Keene 126 
Piltur og stúlka 143 
Ofurefli 143 
Quo Vadis 143 
Randíður á Hvassafelli 143 
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Rómeó og Júlía 143 
Sagan af Filippusi næturverði 126 
Samband við framliðna 78 
Skógarsögur af Tarzan 126 
Systurnar frá Grænadal 143 
Sæmundaredda 143 
Sögulegur uppruni hins nýja testamentis 

78 
Sögusafn Ísafoldar 123 
Sögusafn Þjóðviljans 123 
Sölvi 157, 159 
Reykjavíkurfélög. Félagshreyfing og 

menntastarf á ofanverðri 19. öld 19 
Tarzan og fílamennirnir 155* 
Týnda stúlkan 74, 143 
Vatnaskógur. Sumarbúðir í 60 ár 17 
Verði ljós og hvíldardagurinn 78 
Vinur frúarinnar 143 
Vormaður Noregs 160* 

Hvíldardagur drottins 78–79 
 
Íslenskar námsritgerðir 
Aðdragandi og upphaf Kristilegs félags 

ungra manna á Íslandi 16 
„Blóðskuld og bölvan mína...“ Um ævi og 

trú séra Magnúsar Runólfssonar 
(1910–1972) 17 

„Ef Drottinn byggir ekki húsið, erfiða 
smiðirnir til ónýtis.“ ... Æfi og störf 
Guðrúnar Lárusdóttur 16 

Hin Möllersku bókasafns- og lestrarfélög 
geistlegra ... 18 

K.F.U.M. og K.F.U.K. á Akureyri 16 
KFUM og stjórnmál. Athugun á áhrifum 

KFUM-hreyfingarinnar í Reykjavík á 
stjórnmál á fyrri hluta 20. aldar og 
þátttöku einstakra félagsmanna í þeim 
17 

Lestrarfélag kvenna Reykjavíkur 1911–
1961. 19 

Norskir straumar í starfi innan íslenzku 
þjóðkirkjunnar á fjórða áratug 20. 
aldar 16 

Saga KFUM í Reykjavík árin 1902–1918 
17 

Sögulegt yfirlit um bókasöfn á Íslandi og 
skrá yfir almenningsbókasöfn á Íslandi 
19 

Trúboð eða trúaruppeldi. Hver eru 
markmiðin með starfi kristilegra 
sumarbúða 17 

Upphaf kristilegs stúdentastarfs á Íslandi 
16 

Upphaf og starf Kristilegs félags ungra 
kvenna á Íslandi 1899–1922. 17 

Upphaf og starf sumarbúða KFUM í 
Vatnaskógi 1923–1939. 16 

Úr brigðageymslu í bókasafn. Saga 
Grófarhúss og húsasaga aðalsafns 
Borgarbókasafns 19 

Úr starfssögu Borgarbókasafns 19 
 
Erlend blöð og tímarit  
Familie Journal 143, 153*–154 
Illustreret Familiejournal (sjá: Familie 

Journal) 
Indre-Missions Tidende 143 
Væbnæren 143 
 
Erlendar bækur, rit og myndasögur  
Bamse og Dukke Lise 154* 
Bibelns Ofelbarhet 64* 
Church and Social Change ... 15 
De to Veninder 142 
Der stod et vejr fra vest. Olfert Ricard. 

Dansk KFUM... 17 
History of the World’s Alliance of Young 

Men’s Christian Associations 17 
History of the Y.M.C.A. in North America 

17 
Hwarföre swärjer du? 64* 
Jag vill blifva frälst innan det blir försent 

64* 
Knoll og Tott 154* 
Little Lord Fauntleroy 158–159 
Söster Dorte 142 
Trumslagaren 64* 
Willy på Eventyr 154* 
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Skrá yfir efnisorð í ritgerðinni 

 

Efnisorðaskránni er skipt í þrjá meginkafla. Fyrst koma efnisorð um 
Bókasafn KFUM í Reykjavík, síðan koma efnisorð um innlent starf og að 
lokum efnisorð um erlent starf. Efnisskráin spannar efni ritgerðarinnar fram 
að heimildaskrá, efnisyfirlit þó ekki tekið með. Númer með venulegu letri 
vísa í efnisorð í meginmáli eða efnisorð sem koma bæði fyrir í meginmáli og 
í neðanmálsgrein. Komi efnisorð aðeins fyrir í neðanmálsgrein á viðkomandi 
blaðsíðu er það sýnt með skáletruðu númeri. Að öllu jöfnu eru efnisorð 
nefnd í fleirtölu. 
 
Útskýringar: 
* = Mynd er tengist viðkomandi efnisorði. 
Skáletruð númer = Tilvísun í texta neðanmálsgreinar á viðkomandi blaðsíðu. 
Feitletruð númer  = Kafli sem fjallar sérstaklega um viðkomandi efnisorð. 
Feitletruð efnisorð  = Félög, fyrirtæki eða stofnanir. 
Undirstrikuð efnisorð = Efnisorð með undirskipuðum efnisorðum. 
 
1. Efnisorð um Bókasafn KFUM í Reykjavík ............................................ 223 
2. Efnisorð um innlent starf ...................................................................... 226 
3. Efnisorð um erlent starf ........................................................................ 234 
 
 
1. Efnisorð um Bókasafn KFUM 

í Reykjavík  3–4, 11–15, 16, 21–23, 
31, 41–42, 51, 61–178 

 
Aðalfundir 96, 109–110, 112, 118–120, 

123, 128–129, 131 
 – framhaldsaðalfundir 110, 118–120 
 
Aðdragandi (sjá: Stofnun Bókasafns 

KFUM) 
Aldur lánþega 14 
Áhrifamenn (sjá: Stjórnarnefnd) 
Blómatími 12, 84– 85, 109, 111, 134, 

163, 176 
Bókabrennur 78, 97, 120 
Bókagjafir (sjá líka: Fjármál ... – gjafir) 

63, 73, 75–76, 84–85, 98, 101 
Bókakaup 79, 85, 98, 100, 118, 122, 

124–125, 134 
 
Bókakostur (sjá líka: Útlán og skrána: 

Nafngreind blöð, tímarit, bækur o.fl. 
bls. 221. 15, 22–23, 26, 66, 68, 72, 
74, 76, 85, 96–100, 101, 109, 134, 
148, 151, 171–172 

 – austræn spekirit 123 

 – ástarsögur (sjá líka: reyfarar) 74, 123, 
143 

 – barnabækur (sjá líka: drengjabækur) 
124, 130 

 – biblíurýnirit 78 
 – blöð (sjá líka: dönsk blöð og tímarit) 151 
 – drengjabækur (sjá líka: barnabækur) 

100, 119 
 – dulræn rit (sjá líka: spíritistarit) 123 
 – dönsk blöð (sjá líka: erlend tímarit) 155 
 – erlend rit 67, 72, 85, 99 122, 124, 126, 

139–140, 171 
 – erlend tímarit (sjá líka: dönsk blöð) 153 
 – erlend trúarrit 125 
 – fagfræðirit 124 
 – ferðasögur 124 
 – félagsblöð KFUM 127 
 – fjöldi rita 3, 99, 109 
 – forboðnar bækur (sjá líka: Ritskoðun) 

125–126 
 – fræðandi rit 127 
 – fræðirit (sjá líka: vísindarit) 98, 127, 144 
 – fyrirlestrar 124 
 – góðar bækur 98, 124, 127 
 – heimspekirit 124 
 – hetjusögur 155 
 – innbundin rit 77, 81, 99, 101, 134 
 – innlend rit (sjá: íslensk rit) 
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 – Íslendingasögur 63–64, 66, 74, 119, 
142, 144 

 – íslensk rit 3, 22–23, 62, 72, 77, 99, 100, 
139, 171 

 – kristileg rit (sjá: trúarleg rit) 
 – kristileg smárit (sjá líka: trúarleg rit) 63 
 – landafræðirit 124 
 – leikrit 74, 124 
 – ljóð 74, 124, 127, 144 
 – lögfræðirit 124 
 – málfræðirit 124 
 – myndasögur 13, 23, 150–152, 153–156, 

162, 165, 168, 173, 177 
 – nafngreindar bækur og rit (sjá sérstaka 

skrá) 
 – náttúrufræðirit 124 
 – nýjar bækur 126 
 – óinnbundin rit 77, 100–101 
 – reyfarar (sjá líka: ástarsögur og 

spennusögur) 74, 79, 121, 123 
 – rómantískar sögur (sjá: ástarsögur) 
 – sagnfræðirit 123, 124 
 – sérhæfð rit 74 
 – siðfræðileg rit 124 
 – skáldsögur (sjá líka: sögulegar 

skáldsögur) 74, 98, 124, 127, 142–143 
 – skemmtibækur 144 
 – smásögur 64, 66, 142 
 – spennusögur (sjá líka: reyfarar) 142 
 – spíritistarit (sjá líka: dulræn rit) 78 
 – stúlknabækur 162 
 – stærðfræðirit 124 
 – sveitasögur 142–143 
 – sögulegar skáldsögur (sjá líka: 

skáldsögur) 143 
 – sögurit (sjá: sagnfræðirit) 123 
 – sögusöfn 74 
 – teiknimyndasögur (sjá: myndasögur) 
 – tímarit 66, 74, 124, 142, 143 
 – trúarleg rit (sjá líka: kristileg smárit) 3, 

67, 74, 121, 122, 124–125, 127, 130, 143 
 – tvítök 100 
 – vinsælar bækur 126 
 – vísindarit (sjá líka: fræðirit) 123 
 – æfisögur 124, 127 
 – ættjarðarrit 142 
 
Bókamerkingar 98 
Bókasafnsnefnd (sjá: Stjórnarnefnd) 
Bókaskrár (sjá: Frumgögn) 
Bókaverðir (sjá: Útlánaverðir) 
Bókband 71, 112, 122 
Bókbandsflokkur 129 
Bókbandsvinna 76, 81, 85, 98, 100 
Bókbindarar 42 
Brunatjón 1946: 3, 131–132, 178 
Brunatryggingar 12, 68, 81–83 
 
Búnaður, tæki og tól (sjá líka: Frumgögn) 
 – Bókahillur 100 
 – Bókaskápar 71 

 – Hrákadallar 100 
 – Lampar 100 
 – Stimpill 71 
 
Bækur (sjá: Bókakostur) 
Efnisflokkun bóka 124 
Eldsvoðaábyrgð (sjá: Brunatrygging) 
Eldsvoði (sjá: Brunatjón) 
Endalok safnsins 3, 12, 85, 134, 178 
Endurreisn safnsins 1903: 12, 69–71, 84 
Endurreisn safnsins 1929: 112 
Erlend rit (sjá: Bókakostur) 
Félagslegt sjónarhorn 3, 11, 14–15, 23, 

26, 117, 149–162, 174–175, 177 
 
Fjármál og rekstur (sjá líka: Bókakaup; 

Frumgögn – bókhaldsgögn) 14, 71, 
73, 76, 85, 96–101 

 – arfur 75–76, 86, 98, 101 
 – auglýsingar 129 
 – árgjöld (sjá líka: mánaðargjöld) 73, 76, 

100, 113, 131, 144, 171 
 – bókavirði 101 
 – fjáraflanir 12, 68, 74–75, 80–81, 100–

101, 145, 172 
- bókauppboð 101 
- frímerkjasala 101 
- tombólur 80–81, 100 

 – gjafir (sjá líka: Bókagjafir) 63, 73, 87, 
100, 163, 172, 176 

 – jólagjafir 75 
 – lán 101 
 – mánaðargjöld (sjá líka: árgjöld) 64 
 – reikningar 71 
 – styrkir frá stjórn KFUM 101, 112 
 – undanþága frá árgjöldum 113 
 – vanskil 64 
 
Fjöldi rita (sjá: Bókakostur) 
Flokkun bóka 26 
Framhaldsaðalfundir (sjá: Aðalfundir) 
 
Frumgögn (heimildir) 3–4, 13–14, 22, 24–

26, 28–29, 149, 150 
 – ársskýrslur (sjá: skýrslur) 
 – bókaskrár 25, 64*, 67, 72, 74, 78, 89, 

98, 105, 161 
- drengjabókaskrá 119 
- handskrifaðar bókaskrár 100 
- prentaðar bókaskrár 98–99*, 100, 112, 119–

120, 122, 145, 158, 170 
 – bókhaldsgögn 25, 71 
 – bréf 25, 75 
 – fundargerðir 25, 81, 86, 90, 97, 112, 

118, 128, 133, 144 
 – gjafalistar 26, 76*, 78, 80 
 – lög (sjá: Lög og reglur) 
 – reglur (sjá: Lög og reglur) 
 – skýrslur 26, 76, 80*, 138–139, 143–144 
 – spjaldskrá 98, 100, 133 
 – tilkynningar 26 
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 – útlánabækur 26–27, 78, 80, 89, 100, 
104, 125–126, 129, 137, 144–145, 146–
148, 151–152, 154 

 – útlánamiðar 26–27, 64, 65, 66*–67, 72–
73, 80 

 – útlánaspjöld 129–131 
 
Geymsla 83 
Grisjun 85 
Gögn (sjá: Frumgögn) 
Heimildir (sjá: Frumgögn) 
Heittrúaráhrif (sjá: Trúaráhrif) 
Hlé á starfsemi (sjá líka: Hnignun) 3, 67, 

74, 81, 84, 125, 175 
Hnignun (sjá líka: Hlé á starfsemi) 12, 85 
 
Húsnæði (sjá líka: KFUM í Reykjavík: 

Húsnæði og skrá yfir staði bls. 218) 
 – aðstöðuleysi 81, 175 
 – húsnæðisþrengsli 110, 134, 176 
 
Innbinding bóka (sjá: Bókbandsvinna) 
Íslensk rit (sjá: Bókakostur) 
Kostnaður (sjá: Fjármál og rekstur) 
Lánstími 64 
Lánþegar (sjá: Útlán) 
Lesstofa og lestrarsalur (sjá: KFUM í 

Reykjavík: Húsnæði) 
Lög og útlánareglur 12, 14, 26, 68, 73, 

75–76, 77–78*, 80, 84, 112–113, 118, 
120, 123–124, 145, 176 

 
Markmið 67, 77–78, 113, 123–124, 148, 

176–177 
 – fræðandi 77, 113, 124 
 – menningarlegt 78 
 – menntandi 77, 113 
 – skemmtandi 77, 124 
 – trúarlegt 78, 113, 123–124, 176 
 
Menningarlegt sjónarhorn 3, 11, 14–15, 

26, 78, 103, 117, 174–175 
Merki 71* 
Myndasögur (sjá: Bókakostur) 
Norsk trúaráhrif (sjá: Trúarlegt 

sjónarhorn) 
Notkun (sjá: Útlán) 
Opnunartímar 73, 150, 171 
Reglur (sjá: Lög og útlánareglur) 
Rekstur (sjá: Fjármál og rekstur) 
Rit (sjá: Bókakostur) 
Ritaðar heimildir (sjá: Frumgögn) 
Ritskoðun 77–78, 85, 117–126, 134, 176 
Safngestir (sjá líka: Útlán: lánþegar) 171 
Safnkostur (sjá: Bókakostur) 
Sektir vegna vanskila á bókum 64, 72, 

76, 100, 113, 171 

Siðferðilegt sjónarhorn 15, 23, 78, 119–
120, 123 

Sjálfboðaliðar (sjá líka: Stjórnarnefnd; 
Útlánaverði) 3, 12, 84, 96, 163, 172, 
176 

Skráning 26, 72 
Skipulag 85, 96 
Spjaldskrá (sjá: Frumgögn) 
Starfsmenn (sjá: Sjálfboðaliðar) 
Starfstími 14 
Stefnumótun (sjá: Markmið) 
 
Stjórnarnefnd (sjá líka yfirlit á bls. 206 yfir 

einstaklinga er sátu í nefndinni) 12, 
41, 62*, 64–65, 67, 76–77, 79–81, 85, 
89, 91–92, 93*–96, 100, 105, 109, 
111–114, 118–121, 123, 125, 127–
131, 133–135, 137, 144, 148 

 – formenn 41, 76, 81, 89, 93–94, 96, 109, 
112, 118, 129–130 

 – gjaldkerar 94, 112, 118, 120, 135 
 – ritarar 89, 94, 96, 112 118, 137 
 – úrval 72–73, 75 
 
Stofnun safnsins 3, 12, 14, 61, 63–65 
Sögulegt sjónarhorn 26 
Styrkir (sjá: Fjármál ...) 
Tekjur (sjá: Fjármál ...) 
Tilgangur (sjá: Markmið ...) 
Tombólur (sjá: Fjármál ...) 
Trúaráhrif (sjá: Trúarlegt sjónarhorn) 
Trúarleg rit (sjá: Bókakostur) 
 
Trúarlegt sjónarhorn 3, 11–12, 14–15, 

23, 78, 85, 89–90, 117–126, 128, 
175–177 

 – norsk trúaráhrif 117–126, 134, 176 
 
Umsjónarmenn bókakaupa 81, 95, 98, 

109, 135 
Umsjónarnefnd (sjá: Stjórnarnefnd) 
Upphaf (sjá: Stofnun ...) 
Úrval (sjá: Stjórnarnefnd) 
 
Útlán 4, 12, 14, 26–27, 63–66, 68, 72–

74, 77, 80–81, 84–85, 89, 96, 99–104, 
108, 111, 118, 128, 131–134, 145, 
151, 171–172 

 – eftir aldri 145 
 – fjöldi útlána 3, 12, 27, 67, 72, 101–103*, 

104*, 108*, 112, 118, 125, 126, 129–130, 
134, 139–140*–141*, 146–148, 171–172, 
176 

 – til barna 23 
 – til drengja 119, 138–139, 144–145, 176 
 – til karla 23, 67, 129–130, 138–140, 144, 

148 
 – til kvenna 3, 13, 23, 27, 64, 100, 125, 

129–130, 135–148, 154I, 171–172, 177 
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 – til unglingspilta 23, 102, 138–139, 141, 
144–145, 148 

 – til unglingsstúlkna 100, 145, 148 
 
Útlánabækur (sjá: Frumgögn) 
Útlánadagar 29 
Útlánamiðar (sjá: Frumgögn) 
Útlánareglur 12, 14, 65*, 68, 72, 77, 171 
Útlánastefna 14–15, 26 
Útlánaverðir (bókaverðir) 65, 80*, 84, 96–

97, 112, 119, 144–145, 163, 172–173 
Vanskil (sjá: Fjármál ...) 
Vátryggingar (sjá: Brunatryggingar) 
Velunnarar 84 
Viðgerðir á bókum (sjá líka: 

Bókbandsvinna) 100 
Viðrun bóka 122 
Viðtalsrammi 27–28 
Viðtöl 3–4, 11–13, 15, 24–25, 26–29, 

149–162, 168, 171, 173, 177 
Vöxtur (sjá: Blómatími; Bókakostur; 

Útlán) 
Þemaflokkun (sjá: Efnisflokkun bóka) 
 
 
2. Efnisorð um innlent starf 
Aðventistar 16, 76, 78 
Afþreying 33 
Afturhvarfsboðskapur 116 
Almenningsbókasöfn (sjá Bókasöfn) 
Almenningslestrarfélög (sjá: 

Alþýðulestrarfélög) 
Almenningur (sjá: Alþýða) 
Alþýða 22, 51, 176 
 
Alþýðulestrarfélag Reykjavíkur  20, 36–

42, 43–44, 71, 77, 99, 101, 134 
 – aðalfundir 40 
 – auglýsingar 38 
 – bókakostur 36, 38–39, 41, 101 
 – bókaverðir 38–39, 41 
 – búnaður 41 
 – endalok 36, 41 
 – félagatal 39–40, 42 
 – félagsgjöld 39 
 – fjárhagur 39–40 
 – fjáröflun 39 
 – frumgögn 36–37, 39 
 – húsnæði 38–39 
 – lestrarstofa 36–38 
 – lög 37 
 – reglugerð 37, 39 
 – sektir 38 
 – sjóður 42 
 – stjórnir 37, 40 
 – stofnun félagsins 36–37 
 – styrkir 39–40 
 – útlán 40 
 – útlánareglur 38–39 

 
Alþýðulestrarfélög 20, 32 
Alþýðubókasafn Reykjavíkur  (sjá: 

Borgarbókasafn Reykjavíkur) 
Alþýðumenning (sjá líka: Menning) 20, 

162 
Alþýðumenntun 20 
Arfsmál 74 
Atvinnuleysi 40 
Austræn speki 123 
Áhugasvið drengja og stúlkna 149 
Ást 74, 157 
Ástarsorg 58 
Baðstofuloft 162 
Baldur  (sjá: Forleggjarafélagið Baldur) 
Barnabókasöfn (sjá: Bókasöfn) 
Barnabækur (sjá líka: Bókasafn KFUM 

og Lestrarfélag kvenna ...) 46–47 
Barnaguðsþjónustur í Reykjavík 61 
Barnalesstofur (sjá: Lestrarfélag kvenna 

...) 
Barnaskólar (sjá: Skólar) 
Barnastarf 79 
Barnasögur 46 
Báran  (sjá: Sjómannafélagið Báran) 
Berklar 114 
Biblían 102 
Biblíurýni 78 
Bíó 156 
Blóðsúthellingar 100, 156 
Blómavasar 81 
 
Borgarbókasafn Reykjavíkur   
 Alþýðubókasafn Reykjavíkur 1923–

1936 20, 22, 36, 40, 42, 47, 48–51, 
94, 108, 148, 163, 176 

 – aðfangabækur 41 
 – ábyrgðarmenn 50 
 – barnalesstofur 51 
 – bókakaup 41 
 – bókakostur 41, 49–50, 108 
 – bókasafnsnefnd 41, 49, 94, 109 
 – flokkunarkerfi 48 
 – húsnæði 41, 50 
 – laun 47 
 – lestrarsalur 49, 51, 148 
 – reglugerð 41, 48–49 
 – safnkostur (sjá: bókakostur) 
 – skýrslur 49–50, 51 
 – stjórn safnsins (sjá: bókasafnsnefnd) 
 – sögustundir 51 
 – undirbúningsnefnd (sjá: bókasafnsnefnd) 
 – útlán 41, 49–50 
 – útlánaskírteini 49 
 – yfirbókavörður 41, 47, 48 
 Bæjarbókasafn Reykjavíkur 1936–

1963 3, 48, 133, 156 
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 Borgarbókasafn Reykjavíkur 1963–
2009 4, 13, 19–20, 25, 29–30, 48, 
163–174 

 – húsnæði, búnaður og aðstaða 164* 
 - aðalsafn 163–174, 177 
 - aðgengi fyrir fatlaða 166 
 - barnadeild 168* 
 - bókastandar 167* 
 - forsalur 165, 167 
 - grjónapúðar 168, 169*, 170 
 - inngangur 165 
 - lesaðstaða 170 
 - rafeindahlið 166 
 - skrifstofur 166 
 - sófar 167*, 168 
 - stólar 167*, 168* 
 - tölvur 167 
 - umhverfi 164*, 165 
 - unglingadeild 168 

 – safngestir 164–166, 171 
 - aldraðir 171 
 - aldur 166 
 - blindir 166 
 - börn 164, 166, 168*, 171–173, 177 
 - erlendir gestir 166 
 - fatlaðir 165–166 
 - fjöldi 166, 172 
 - foreldrar 168 
 - fullorðnir 164, 171 
 - kynjahlutfall 
 - unglingar og ungmenni 164, 166, 168, 

169*, 170, 172–173, 177 
 - öryrkjar 171 

 – Safnkostur 166–167, 171–172, 174 
 - bækur 164, 167, 171, 174 
 - fjöldi 167, 170–171 
 - geisladiskar 167, 169 
 - hetjusögur 169 
 - hljóðsnældur 167 
 - listaverk 167 
 - myndasögur 165, 168, 169*, 173–174 
 - myndefni 167 
 - teiknimyndasögur (sjá: myndasögur) 
 - tímarit 167, 171 
 - tónlist 167 
 - unglingabækur 168 

 – Starfsemi og þjónusta 
 - heimasíða (sjá: vefur) 
 - innkaup 172 
 - krakkadagar 163, 168 
 - menningarhlutverk 174 
 - opnunartími 171 
 - sektir vegna vanskila 171 
 - starfsfólk 164, 166–167, 170, 172 
 - sögustundir 163, 166 
 - teiknimyndasamkeppni 169 
 - útlán 164, 167, 170–172 
 - útlánareglur 171 
 - vefur (heimasíða) 163 
 - þjónusta 164, 166 
 

Borgarskjalasafn Reykjavíkur  36, 164 
Botnvörpungar 40 
Bókaeign almennings 63, 175 
Bókagerðin Lilja  12, 126, 130, 160 
Bókasafns- og upplýsingafræði 4, 11, 

17–19, 21–22, 48 

Bókasafnsfræði (sjá: Bókasafns- og 
upplýsingafræði) 

Bókasafnslög (sjá líka: Lög ...) 48 
 
Bókasöfn (sjá líka: bókasöfn einstakra 

félaga) 12–14, 18–22, 29, 31–51, 103, 
141, 173, 175 

 – almenningsbókasöfn 3, 19–20, 23, 32, 
51, 63, 107, 133, 156, 174, 178 

 – barnabókasöfn 22, 51, 103 
 – bókasöfn félagshreyfinga 22 
 – safnaðarbókasöfn 142 
 – skólabókasöfn 3, 23, 48, 51, 133, 173 
 – vinnustaðasöfn 50 
 
Bókauppboð (sjá líka: Bókasafn KFUM) 

71, 83 
Bókaútgáfa 20 
Bókavarðafélag Íslands  21 
Bókbandsnámskeið 130 
Bókmenning 162 
Bókmenntafélagið  (sjá: Hið íslenska 

bókmenntafélag) 
Bókmenntasmekkur 79, 142 
Bókmenntastefnur 122 
 
Bókmenntir 73, 123, 127, 149, 155, 175, 

177 
 – fagurbókmenntir 33, 44 
 – góðbókmenntir 49 
 – heimsbókmenntir 63 
 
Bónorð 74 
Bréf 25 
Bréfspjöld 81 
Brunar (sjá: Eldsvoðar) 
Búreikningar 71 
Bæjarbókasafn Reykjavíkur (sjá: 

Borgarbókasafn Reykjavíkur) 
Bæjarsjóður 45 
 
Bæjarstjórn Reykjavíkur (sjá líka: 

Starfstitlar...: bæjarfulltrúar) 37, 39–
40, 42, 46–48, 49, 94, 109 

 – forseti bæjarstjórnar 94, 109 
 
Bæjaryfirvöld (sjá: Bæjarstjórn ...) 
Bækur (sjá einstök bókasöfn og skrá yfir 

nafngreindar bækur og rit bls. 221) 
Dagblöð 38, 55, 152, 155 
Dagbækur 25 
Danska (sjá: Dönskukunnátta) 
Darwinskenning (sjá: Þróunarkenning 

Darwins) 
Dreifbýli 16 
Dulræn fyrirbæri 123 
Dýrtíð 40 
Dönskukunnátta 154 
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Efnishyggja 16 
Eigindlegar rannsóknir (sjá: Rannsóknir) 
Eldsvoðar 81–83, 134, 178 
Elliheimilið Grund  94 
Embættismenn (sjá: Stéttaskipting) 
Erlendar kristilegar bækur (sjá líka: 

Bókasafn KFUM) 142 
Evangelísk lúthersk kristni 115 
Fagurbókmenntir (sjá: Bókmenntir) 
Fangelsi 50 
Farskólar (sjá: skólar) 
Fatlaðir 165 
Fatnaður 111 
Fátækt 47, 157 
Ferðasögur 124 
Fermingar 151, 153, 160 
Fermingardrengir 61 
Félag bókasafnsfræðinga  21 
Félag ungra kristniboðsvina  114 
Félagasamtök (sjá: Félagshreyfingar) 
Félags- og mannvísindadeild HÍ (sjá: 

Háskóli Íslands) 
Félagsbókasöfn (sjá: Bókasöfn 

félagshreyfinga) 
Félagshreyfingar 19–21, 32, 51 
Félagsleg vakning 21, 33 
Félagslegar þarfir 86 
Félagsvísindastofnun HÍ (sjá: Háskóli 

Íslands) 
 
Flateyjarframfarastofnunin  32 
 – bókasafn 32 
 
Flibbar 81 
Flokkun 26 
Flokkunarkerfi 48 
Forleggjarafélagið Baldur  101 
Forleggjarar (sjá: Útgefendur) 
Forseti bæjarstjórnar (sjá: Bæjarstjórn ...) 
Fóstursynir sr. Friðriks Friðrikssonar 60 
Fram  (sjá: Knattspyrnufélagið Fram) 
Framfarafélag Reykjavíkur  22, 36–37 
Frásagnargáfa 158–159 
Frelsari 121 
Frelsisstríð Bandaríkjanna 156 
Friðþægingardauði Krists 116 
Fríkirkjur 15 
Fyrirgefning 157 
Fyrri heimsstyrjöldin (sjá: Heimsstyrjöldin 

fyrri) 
Garðyrkja (sjá líka: Jarðræktarfélag 

KFUM) 74 
Góðbókmenntir (sjá: Bókmenntir) 
Góðtemplarar  22, 37, 94 
Grunnskólar (sjá: Skólar) 
Guðfræði 11, 17, 18 

Guðfræðirit 18 
Guðleysi 16 
Handritadeild Landsbókasafn (sjá: 

Landsbókasafn) 
Handritasöfn 20 
Hannyrðir (sjá líka: KFUK: saumafundir) 

151 
Hasarblöð (sjá líka: Bókasafn KFUM) 

156, 169 
Hatur 159 
 
Háskóli Íslands  4, 16, 17–18 
 – félags- og mannvísindadeild 4, 24 
 – Félagsvísindastofnun HÍ 19 
 – guðfræðideild 16–17 
 – Sagnfræðistofnun HÍ 19–20 
 
Heiðingjatrúboð (sjá: Kristniboð) 
Heimalærdómur 44–45 
Heimanám (sjá: Heimalærdómur) 
Heimatrúboð 73 
Heimildir 12, 24–26 
Heimilisaðstæður 45 
Heimilisleysi 114 
Heimilislíf 74 
Heimilissamkomur 114–115 
Heimsbókmenntir (sjá: Bókmenntir) 
Heimspeki 124 
Heimsskautaleiðangrar 161 
Heimsstyrjöldin fyrri 40, 156 
Heimsstyrjöldin síðari 130, 149, 155–156 
Heittrúarstefna / píetismi (sjá líka: Norsk 

heittrúarstefna) 116 
Hetjusögur 169, 173–174 
Hið íslenzka bókasafns- og 

lestrarfélag á Suðurlandi  31 
Hið íslenzka bókmenntafélag  99 
Hjálpræðisherinn  16 
Hlutkesti 118, 120 
Holdið (í guðfræðilegri merkingu) 121 
Holdsveiki 74 
Hreintrúarvakning 123 
Hvíldardagur 78 
Iðnaðarmannafélagið  22, 36 
Iðrun 116 
Ingólfur  22 
ÍR 157 
Íslands stiftisbókasafn  (sjá: 

Landsbókasafn Íslands) 
Íslendingasögur 33, 46, 49, 58, 63, 142 
Íslenska KFUM deildin í Kaupmannahöfn 

(sjá: Efnisorð um erlent starf: KFUM í 
Kaupmannahöfn) 

Íslenska þjóðkirkjan  15–16 
Íþaka  35 
Íþróttafélög (sjá líka: ÍR og 

Knattspyrnufélög) 91 
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Jólasögur 157 
Kaþólska kirkjan  15 
Kanínur 81 
Karlakórinn Fóstbræður  (sjá líka: 

KFUM í Reykjavík: Karlakór KFUM) 
116 

Kennaraháskóli Íslands  17 
 
KFUK í Reykjavík  (Kristilegt félag ungra 

kvenna) 3, 13, 16, 17, 45, 49, 64, 85, 
104–105, 135–148, 149, 150, 171 

 – aðaldeild 28, 100, 103–104, 135–136, 
139, 148, 177 

 – biblíulestrar 45, 136 
 – bráðabirgðastjórn (sjá: stjórn) 
 – deildafundir (sjá: félagsfundir) 
 – deildir 103 
 – félagsfundir 45, 136–137, 161 
 – félagslegt hlutverk 149 
 – forstöðukonur 136, 142 
 – framhaldssögur 161–162 
 – framkvæmdastjóri 45 
 – fundasókn 136–137 
 – gestalistar 138 
 – húsnæði 45 
 – inntökufundir 138 
 – Kristilegt stúlknafélag  62 
 – saumafundir 45, 161–162 
 – menningarlegt hlutverk 149 
 – stjórn (sjá líka: forstöðukonur) 101, 136–

138 
 – stjórnarfundir 45 
 – sumarbúðir 17, 150 
 – trúarlegt hlutverk 149 
 – unglingadeild (sjá: yngri deild) 
 – útlán (sjá: Bókasafn KFUM) 
 – vaxtarskeið 136 
 – yngri deild (YD, síðar unglingadeild) 100, 

104, 145, 176 
 
KFUM á Akranesi  104–106 
 – bókagjafir 105 
 – bókasafn 105–106 
 
KFUK í Hafnarfirði  106 
 
KFUM í Hafnarfirði  104, 106–108 
 – bókasafn 107 
 – húsnæði 106 
 – leiðtogar 106 
 – lesstofa 107 
 – starfsmaður 107 
 – stofnun félagsins 106 
 
KFUM í Reykjavík  (Kristilegt félag ungra 

manna) 12, 15, 16, 28, 31, 61–134, 
138, 149, 150, 170, 175 

 – aðaldeild (AD) 28, 69, 73, 91, 96, 100, 
103–104*, 117, 122, 126, 135, 139–140, 
144, 148, 151, 171 

 – aðalfundir (sjá líka: framhaldsaðalfundir) 
110, 119–120 

 – aðstoðarframkvæmdastjóri (sjá: launaðir 
starfsmenn) 

 – aðstoðarmenn 69 
 – almennar samkomur á sunnudögum 

109, 111, 117, 144, 151 
 – almennu mótin 117 
 – andlegur doði 109, 113 
 – ársskýrslur 73 
 – ársskýrslur Magnúsar Runólfssonar 133 
 – biblíulestrar 61, 88, 91, 109, 117 
 – biblíulestrar Bjarna Eyjólfssonar 114 
 – bókmenntir á fundum (sjá líka: 

framhaldssögur) 15, 29, 62 
 – Bjarmi  (sjá: Vínbindindisfélagið Bjarmi) 
 – borðtennis 152 
 – Bókasafn KFUM  (sjá að framan sem 

sérstakan lið) 
 – brautryðjendastarf 173 
 – bréf 90 
 – brunatrygging 83 
 – bruni (sjá: Húsnæði Amtmannsstíg: 

eldsvoði) 
 – bænastarf 61, 89, 128, 159 
 – bænastundir (sjá: bænastarf) 
 – dagbækur 137 
 – deildastarf (sjá: deildir) 
 – deildir (sjá líka: aðaldeild, unglingadeild, 

yngri deild) 103, 116, 159 
 – drengjastarf (sjá: yngri deild) 
 – eldsvoði (sjá húsnæði) 
 – endurreisnarstarf 91, 134 
 – erlendar heimsóknir 114, 129 
 – félagaskrár 70, 77, 83 
 – félagatal (sjá: félagaskrár) 
 – félagsfundir 15, 29, 62, 68, 80, 89, 96, 

102, 118, 120, 144, 151, 153, 159, 163, 
169, 171, 176 

 – félagsgjöld 91 
 – félagsheimili (sjá: Húsnæði ...) 
 – félagsleg áhrif 16, 149, 156–157, 173, 

177 
 – félagsmenn 74, 115 
 – félagssjóður 112 
 – fjárhagur 86 
 – fjáröflun 68, 101, 111–112 
 – formenn (sjá: Stjórn) 
 – framhaldsaðalfundir (sjá lika: aðalfundir) 

110 
 – framhaldssögur á fundum (sjá líka: 

bókmenntir á fundum) 15, 156–162, 177 
 – framkvæmdarstjóri (sjá: launaðir 

starfsmenn) 
 – fullorðinsstarf 113 
 – fundarsókn 72, 160 
 – fundartímar 151, 153, 159, 161 
 – fyrirlestrar 95 
 – gítarar 117 
 – grundvöllur 16 
 – handavinnuflokkur 116 
 – Haukur  (sjá: Knattspyrnufélagið Haukur) 



Starfsemi Bókasafns KFUM í Reykjavík 1899-1953 
 

 230

 – haustmarkaður 101, 111 
 – herbergjaskipan (sjá: Húsnæði) 
 – Hljóðfæraflokkurinn Sumargjöf  92, 97 
 – hljóðfæri 132 
 – hnignun félagsstarfsins 134 
 – hugvekjur (sjá: trúrarlegur boðskapur) 
 Húsnæði: Amtmannsstíg (sjá líka: Skrá yfir 

staði á Íslandi og erlendis: Reykjavík) 61, 
67–68*, 74–75, 81, 83–87, 88*–89, 110–
111, 150*, 153, 170, 176 

 - eldsvoði 131–132 
 - myndband 152 

 – kjallari 87, 89, 110, 132, 151, 176 
- bókasafnsherbergi (2) (1929–1936) 89, 

110–111, 122, 176 
- bókasafnsherbergi (1937–1953) 89, 128, 

133 
- bænaherbergi (eftir 1936) 128 
- fatageymsla 87, 150–151 
- fundarsalur 87, 110 
- kvöldskólaherbergi (til 1936) 89 
- lestrarsalur 3, 23, 89, 100, 150–152, 153–

154, 162, 173, 177 
- miðstöðvarherbergi 87 
- miðstöðvarhitunarvél 87 
- sjómannaskrifstofa 87 
- skrifstofa 87, 150 

– 1. hæð 
- bókasafnsherbergi (1907–1929) 87, 171 
- húsvarðaríbúð 87 
- kaffistofa (veitingastofa) 87 
- lesstofa 87, 88*, 92, 111, 152 
- veitingastofa (sjá: kaffistofa) 

– 2. hæð 
- samkomusalur 87, 102, 132  

 Húsnæði: Melsteðshús (sjá líka: Skrá yfir 
staði á Íslandi og erlendis: Reykjavík) 

- kvistherbergi 
- lesstofa 69 
- pakkhús 
- samkomusalur 
- sjómannastofa 

 – húsnæðiskaup 68 
 – húsnæðisvandi 68 
 – húsnæðisþrengsli 110, 128 
 – Hvatur  (sjá: Knattspyrnufélagið Hvatur) 
 – Iðnaðarmannaflokkur KFUM  92, 97 
 – inntökufundir 102 
 – Jarðræktarflokkur KFUM  92, 95, 97 
 – Karlakór KFUM  92, 97, 110, 116 
 – kirkjuleg tengsl 16, 127 
 – kjarni félagsmanna 91 
 – klofningur 130 
 – Knattspyrnufélagið Haukur 92 
 – Knattspyrnufélagið Hvatur  92 
 – Knattspyrnufélagið Valur  92, 110, 116, 

119 
 – kristileg sumarmót (sjá: almennu mótin) 
 – Kristilegt unglingafélag  [1899–1902] 

62–64 
 – Kvöldskóli KFUM  (sjá líka: menntandi 

starf) 16, 61-62*, 67, 93, 109–110, 128 
- námsgreinar 61 
- nemendur 62*, 110 
- kennarar 61 
- skólanefnd 93 

 – laun 107 
 – launaðir starfsmenn 11, 95, 107, 118, 

120, 130 
- aðstoðarframkvæmdastjóri 124, 126 
- framkvæmdastjóri  

 – Launasjóður KFUM 93 
 – lán 87 
 – leiðtogar (sjá líka: sveitarstjórar) 110, 

124, 149, 160 
 – Leikfimisflokkur KFUM  92 
 – lesstofur, lestrarsalur (sjá: Húsnæði: 

Amtmannsstíg og Melsteðshús) 
 – lúðrasveit (sjá: Hljóðfæraflokkurinn 

Sumargjöf) 
 – lög 69 
 – markmið 70, 78, 116, 121 
 – mánaðarblað (sjá líka skrána: 

Nafngreind blöð, tímarit, bækur o.fl. bls. 
221) 67, 92 

 – menningarlegt starf 62, 118, 149, 157, 
175, 177 

 – menntandi starf (sjá líka: Bókasafn 
KFUM og Kvöldskóla KFUM) 12, 16, 62, 
67, 70, 74, 77, 95, 117, 118, 126–127 

 – nefndarfundir 89 
 – norsk trúaráhrif (sjá: trúaráhrif) 
 – ræður 127, 159 
 – saga félagsins (sjá líka: stofnun 

félagsins) 11, 15, 17 
 – samkomur (sjá: almennar samkomur) 
 – samkomuvikur (sjá: æskulýðsvikur) 
 – Samtök drengja gegn 

sígarettureykingum  (SDGR) 114, 116 
 – siðferðisboðskapur 16, 149, 156–157, 

161, 175, 177 
 – sjómannastarf 69, 85 
 – Skátafélagið Væringjar  (sjá: Væringjar) 
 – skipulag 126 
 – skjalasafn 75 
 – Skólapiltaflokkur KFUM  92 
 – starfsgreinar 92, 116 
 – Starfsráð KFUM  115–116, 118 
 – stefna (sjá: markmið) 
 – stéttaskipting 16, 28 
 Stjórn 35, 41–42, 48–49, 69, 71, 81, 86, 

89, 91–95, 101, 110–112, 114–115, 137 
- formenn 35, 69, 89, 91, 115 
- gjaldkerar 93 
- ritarar 94, 112, 137  
- stjórnarfundir 117 

 – stjórnmálatengsl 17 
 – stofnun félagsins 3, 12, 35, 58, 61–64, 

95, 160 
 – Sumargjöf  (sjá: Hljóðfæraflokkurinn 

Sumargjöf) 
 – sumarbúðir (sjá líka: Skrá yfir staði ... 

bls. 218: Kaldársel, Vatnaskógur) 16, 17, 
110, 157 

 – sumardreifing félagsmanna 86 
 – Sunnudagaskóli KFUM 89, 94–95, 130, 

161 
 – sunnudagssamkomur (sjá: almennar 

samkomur ...) 
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 – sveitarfundir 159, 161 
 – sveitarstjórar (sjá líka: leiðtogar) 92, 

158–160 
 – sveitir 92, 159 
 – Söngflokkurinn Þröstur  92 
 – Taflfélagið Týr  92 
 – taflflokkur 116 
 – tilraunafélag 61 
 – tilsjónarráð 35 
 – tónlistarlíf 117 
 Trúarleg áhrif og áhersla 61, 113–117, 

149, 157, 161, 175 
- norsk trúaráhrif (sjá líka: Bókasafn KFUM: 

Trúarlegt sjónarhorn) 113–117 
 – umræðufundir 115 
 – unglingadeild (UD) 91, 97, 100–104*, 

124, 139, 144, 151, 160–161, 171 
 – upphaf (sjá: stofnun félagsins) 
 – Úrval YD 91–92, 125 
 – Valur  (sjá: Knattspyrnufélagið Valur) 
 – Verslunardeild KFUM  92 
 – vetrarstarf 86 
 – vinadeild (VD) 97, 131, 150, 158 
 – Vínbindindisfélagið Bjarmi  (varðandi 

mánaðarblað félagsins sjá sérskrána: 
Nafngreind blöð, tímarit, bækur o.fl.) 69–
70*, 75, 84 

 – Væringjar 92, 110, 116 
 – yngri deild (YD) 72–73, 74, 91, 97, 100–

101, 103–104*, 111, 119, 124, 128, 131, 
139, 144, 150–151, 153, 157–160, 171 

 – yngsta deild (sjá: yngri deild) 
 – Þórsgötusamfélagið 114–115, 138 
 – Þröstur  (sjá: söngflokkurinn Þröstur) 
 – æskulýðsvikur 117 
 
KFUM og KFUK á Íslandi  4, 15, 28, 107 
 
KFUM og KFUK í Vestmannaeyjum  

107–108 
 – sjómannastofa 107, 108 
 
Kirkjan (sjá: Íslenska þjóðkirkjan) 
Kirkjumál 95 
Kirkjunnar þjónar (sjá líka: Starfstitlar) 34 
Kirkjusaga 11, 16, 17 
Knattspyrnufélag Reykjavíkur (KR)  91 
Knattspyrnufélagið Fram  91 
Knattspyrnufélagið Valur  (sjá: KFUM í 

Reykjavík: Valur) 
Knattspyrnufélagið Víkingur  91 
Kol 111 
Kort 81 
KR (sjá: Knattspyrnufélag Reykjavíkur) 
Kreppuár 40 
Kristileg barnablöð 115 
Kristileg tímarit (sjá líka: Bókasafn 

KFUM) 142 
Kristilegt bókmenntafélag (KBF) 12, 

94, 115, 118, 123, 130 

Kristilegt félag ungra manna  (sjá: 
KFUM ...) 

Kristilegt félag ungra kvenna  (sjá: 
KFUK ...)  

Kristilegt félagsstarf 16–17 
Kristilegt smáritafélag  142 
Kristilegt stúdentafélag (KSF) 114 
Kristilegt stúdentastarf 16 
Kristilegt stúlknafélag  (sjá: Kristilegt 

félag ungra kvenna) 
Kristilegt trúboðsfélag kvenna  136 
Kristilegt unglingafélag  (sjá KFUM) 
Kristilegt útgáfustarf (sjá líka: 

Bókagerðina Lilju, Kristilegt 
Bókmenntafélag og Kristilegt 
smáritafélag) 85, 87, 94, 113, 115 

Kristni (sjá: Evangelísk lúthersk kristni) 
Kristniboð (sjá líka: Starfstitlar: 

kristniboðar) 74, 95, 161 
Kristniboðshreyfingin (sjá: Samband 

íslenskra kristniboðsfélaga) 
Kristniboðsfélag kvenna í Reykjavík  

(sjá: Kristilegt trúboðsfélag kvenna) 
KSF (sjá: Kristilegt stúdentafélag) 
Kvenfélög 21 
 
Kvenréttindafélag Íslands  42–43, 137, 

142, 148, 177 
 – lesstofa 42–43, 137, 142, 148, 177 
 
Kvikmyndir (sjá líka: Bíó) 159 
Kvöldvökur á íslenskum heimilum 162 
Kynbundinn munur 149 
Kærleikur 157 
Landafræði 124 
 
Landsbókasafn Íslands  3, 20, 33–34*, 

48, 63 
 – ábyrgðarmenn 63 
 – bókakostur 34 
 – bókaskrár 33 
 – bókaverðir 33 
 – flokkunarkerfi 48 
 – handritadeild 37 
 – húsnæði 33–34* 
 – lestrarsalur 33 
 – reglugerð 33 
 – útlán 33, 63 
 
Landsbyggðarblöð 38 
Landsstjórnin (sjá: Ríkisvald) 
Leikfimi 83 
Leikfimishús 68 
Lesstofur (sjá líka lesstofur einstakra 

félaga) 20–21, 35, 51 
Lestrarfélag alþýðumanna  35–36 
Lestrarfélag Gufdæla  32 
Lestrarfélag hins lærða skóla  35 
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Lestrarfélag kvenna í Reykjavík (sjá: 
Lestrarfélag kvenna Reykjavíkur) 

 
Lestrarfélag kvenna Reykjavíkur  19, 

21, 42–48, 49, 99, 134, 142, 143, 148, 
176 

 – árgjöld 44 
 – barnalesstofa (sjá: lesstofa fyrir börn) 
 – bókakaup 45 
 – bókakostur 44, 46–48 
 – bókasafn 43–44, 47 
 – bókaskrá 44 
 – bókaverðir 46–47 
 – bréf 48 
 – endalok 48 
 – félagatal 43–44 
 – félagsfundir 43 
 – fjárhagur 47 
 – fjáröflun 45–46 
 – húsnæði 43, 45–47 
 – leigusamningar 43 
 – lesstofa fyrir fullorðna (sjá: bókasafn) 
 – lesstofa fyrir börn 44–47 
 – mánaðarrit (sjá skrána: Nafngreind blöð, 

tímarit, bækur o.fl. 221) 
 – myndasögur 47 
 – stéttarstaða félaga 43, 46 
 – stjórn 44 
 – styrkir 45–47 
 – stofnun félagsins 42–43 
 – sögustundir 45, 47 
 – útlán 44 
 
Lestrarfélag Reykjavíkur  19, 34–35, 38 
 – bókakostur 34 
 – bókauppboð 35, 38 
 – félagatal 35 
 – formenn 35 
 – hámarksfjödli 34, 38 
 – inntökuskilyrði 34 
 – stéttir lánþega 34–35, 38 
 – stofnun félagsins 34 
 – útlánareglur 35, 38 
 
Lestrarfélagið í Flatey  66 
 
Lestrarfélög (sjá líka: Bókasöfn) 12, 14, 

18–22, 31–33, 36–48, 49, 66, 133 
 – bókakostur 66 
 – í Hafnarfirði 107 
 – Möllersku lestrarfélögin  18–19, 32 
 – þróunarskeið 32 
 
Lesstofur (sjá líka einstök bókasöfn) 167 
Lestrarmenning 162 
Lestur 20 
Listir 175 
Líknarstörf 61 
Ljósmyndasafn Reykjavíkur 164 
Ljósmyndavél 164 
Ljósmyndir 10 

Lygi 157 
Lög 25, 133–134 
Lög um almenningsbókasöfn 134, 178 
Lögfræði 124 
Marghleypa 81 
Matvæli 74, 111 
Málfræði 124 
Málfundir 83 
Menning (sjá líka: Alþýðumenning) 23, 

25, 175 
Menntastarf 19 
Menntun 20–21, 32, 36, 44, 46, 49, 58–

60, 63, 82, 90, 104, 114 
Millistétt (sjá: Stéttaskipting) 
Mormónar 16 
Munaðarleysi 157 
Munnharpa 81 
Myndablöð (sjá: Bókasafn KFUM: 

Bókakostur o.fl.) 
Myndarammar 81 
Möllersku lestrarfélögin  (sjá: 

Lestrarfélög) 
Nám (sjá: Menntun) 
Náttúrufræði 124 
Náttúrulýsingar 157 
Norsk heittrúarstefna (sjá: Bókasafn 

KFUM og KFUM í Reykjavík) 
Nýguðfræði 89, 90 
Ofbeldi 156 
Opin viðtöl (sjá: Viðtöl) 
Persónuvernd  27 
Píetismi (sjá: Heittrúarstefna) 
Póstkort 34*, 90, 105* 
Prentað mál 20 
Prestaskólinn  61, 67, 90 
Prestastefnur 67 
Prjónar 162 
Próflestur 67 
Rafræn skjalastjórn 18 
Rannsóknaraðferðir 12, 24–30 
Rannsóknarsöfn 20 
 
Rannsóknir 11–12, 14–21, 24–30 
 – um bókasöfn og lestrarfélög 11, 14, 17–

21 
 – um KFUM 11, 14, 15–17 
 
Reglugerðir 25 
Reykjarpípur 81 
Riddarasögur 79 
Ríkisvald 39–40 
Rímur 79 
Rokkar 162 
Safnaðarbókasafn (sjá: Bókasöfn) 
Safnaþjónusta 20 
Sagnfræði 16, 17, 19, 124 
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Samband íslenskra kristniboðsfélaga  
(SÍK / kristniboðshreyfingin) 113, 138 

Samband íslenskra samvinnufélaga  
164 

Samfélag trúaðra 116, 175 
Sápustykki 81 
Sektir (sjá líka einstök félög) 22 
Sérfræðisöfn 20 
Sérprent 158 
Siðferði þjóðar 79 
Siðfræði 124 
Síðari heimsstyrjöldin (sjá: 

Heimsstyrjöldin síðari) 
Sígarettubúnt 81 
SÍK (sjá: Samband íslenskra 

kristniboðsfélaga) 
Sjálfstæðisbarátta 33 
Sjómannafélagið Báran  22 
Sjómannaklúbburinn 36 
Skarlatssótt 68 
Skák (sjá líka: Töfl) 83 
Skáldrit (sjá: Skáldsögur) 
Skáldsögur (sjá líka Bókasafn KFUM: 

Bókakostur) 46, 49–50, 157 
Skip 50 
Skjalastjórn 20 
Skjalasöfn 19–20, 26 
Skólaskylda 63 
Skólasöfn (sjá: Bókasöfn) 
 
Skólar (sjá líka: Kvöldskóli KFUM og skrá 

yfir staði bls. 218) 133, 173 
 – barnaskólar 46 
 – farskólar 46 
 – grunnskólar 20 
 
Skráning 26 
Skrifvél 75 
Slaufur 81 
Sorphaugar 37 
Sólverjur 81 
Spíritismi 78 
Staðir (sjá sérstaka skrá) 
 
Starfstitlar, embætti o.fl. (sjá líka: 

Nafnaskrá) 
 – aðalsættir 159 
 – aðstoðarframkvæmdarstjórar 160 
 – afgreiðslumenn 76 
 – alþingiskonur 136 
 – alþingismenn 75 
 – bakarar 81 
 – bankastjórar 37 
 – barónstign 74 
 – biskupar 35, 63–64, 69, 130 
 – biskupsfrú 35 
 – borgarstjóri Reykjavíkur 48, 49, 69, 91, 

94 

 – bókasafns- og upplýsingafræðingar 18, 
20–21 

 – bókaútgefendur (sjá: útgefendur) 
 – bókaverðir 22, 38–39, 41, 47–48 
 – bókbindarar 42, 71, 77 
 – bókhaldarar 93 
 – bóksalar 75, 94–95, 105, 134 
 – bæjarfulltrúar (sjá líka: Bæjarstjórn ...) 

40, 136 
 – dómkirkjuprestar 115 
 – framkvæmdarstjórar (sjá líka: 

aðstoðarframkvæmdarstjórar) 
 – fríkirkjuprestar 136 
 – greifatign 157 
 – guðfræðinemar 114 
 – guðfræðingar 69 
 – heimatrúboðar 113, 142 
 – hótelstjórar 93 
 – kaupmenn 34, 69, 93–95 
 – kennarar 28, 34, 44, 61 
 – klæðskerar 150 
 – kristniboðar 113, 133 
 – landlæknisfrú 35 
 – latínuskólapiltar 61 
 – leikritaskáld 62 
 – lögfræðingar 34 
 – málari (húsamálari) 94 
 – menntamálaráðherra 111 
 – menntamenn 32, 51, 79 
 – prestar (sjá líka: biskupar, 

dómkirkjuprestar, fríkirkjuprestar og 
prófastar) 18, 28, 106, 133 

 – prófastar 115, 136 
 – ráðherrar 136 
 – rithöfundar 46, 62, 123 
 – ritstjórar 75, 95, 113, 129 
 – ritstýrur 76 
 – sagnfræðingar 18, 95 
 – sjómannatrúboðar 113 
 – sjómenn 69, 85, 107, 165 
 – skáld (sjá: rithöfundar) 
 – skógfræðingar 104 
 – skólastjórar 160 
 – skósmiðir 106 
 – skrifstofumenn 35 
 – stjórnmálamenn 94 
 – stórkaupmenn (sjá: kaupmenn) 
 – trésmiðir 94, 97 
 – trúboðar 76 
 – útgefendur 84 
 – vakningarprédikarar 160 
 – verkamenn 16 
 – verkstjórar 97 
 – verslunarmenn 52, 95 
 – yfirbókaverðir (sjá: bókaverðir) 
 – yfirlæknar 160 
 – yfirstéttir 35 
 – þjóðfræðingar 32 
 
Stelpusögur 161 
 
Stéttaskipting (sjá líka: Starfstitlar) 22 
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 – embættismenn 32, 34 
 – hinir lærðu 22 
 – millistétt 16 
 
Stéttavitund 18 
Stjórnmál 17 
Stríð (sjá líka: Heimsstyrjöldin ...) 156 
Stríðsmyndablöð 156 
Stúdentafélagið  22, 37 
Stærðfræði 124 
Sund 86 
Sveitasögur 142 
Sælgæti 111 
Sögumenn 159, 162 
Sögustundir 163 
Söngflokkar 83 
Söngnám 136 
Tilfinningar 24, 157 
Tímarit (sjá líka: Bókasafn KFUM: 

Bókakostur) 25–26, 35, 43–44, 124 
Tóbak 74 
Tónlistarnám 136 
Trú 124, 157 
Trúardeilur 89–90, 93, 114, 117, 130 
Trúarlegar bókmenntir (sjá líka: Bókasafn 

KFUM: Bókakostur og Kristilegt 
Bókmenntafélag) 122 

Trúarlegar hreyfingar 15 
Trúarlíf / trúrækni 115, 116, 121–122, 

175 
Trúarreynsla 58 
Trúaruppeldi 17 
Trúarþroski 124 
Trúboð (sjá líka: Kristniboð) 17, 177 
Trúboðsfélag kvenna  (sjá: Kristilegt 

trúboðsfélag kvenna) 
Trúmál 15, 124 
Trúrækni (sjá: Trúarlíf) 
Trygglyndi 157 
Töfl (sjá líka: Skák) 108, 152 
 
Ungmennafélag Reykjavíkur  21, 86 
 – bókasafn 22,  86, 91 
 
Ungmennafélagið Seytjándi júní 107 
Ungmennafélög 22, 85–86, 91 
Uppeldissynir sr. Friðriks Friðrikssonar 

71, 111 
Uppboð á bókum (sjá: Bókauppboð) 
Upplestur 83, 162 
Upplýsing 21, 32 
Upplýsing, félag bókasafns- og 

upplýsingafræðinga 21 
Upplýsingarstefnan 18 
Upplýsingaröldin 31 
Útgáfa 33 
Útgefendur 75, 98, 176 

Útvarp 103, 108, 161 
Vakningarkristindómur 16, 160 
Verslun 28 
Vestur-Íslendingar 15 
Vettvangsathugun 4, 12–13, 15, 24–25, 

29–30, 163–174, 177 
Viðtalsrammi 24 
Viðtöl (sjá: Bókasafn KFUM í Reykjavík) 
Vinnustaðasöfn (sjá: Bókasöfn) 
Vín 74 
Víkingur  (sjá: Knattspyrnufélagið 

Víkingur) 
Vísindi 123 
Yfirstéttir (sjá: Starfstitlar) 
Þéttbýlismyndun 32 
Þjóðernisvakning 32 
Þjóðernisvitund 33 
Þjóðfélagsþróun 14 
Þjóðkirkjan  (sjá: Íslenska þjóðkirkjan) 
Þjóðmál 95 
Þjóðsögur 46, 157 
Þjóðvinafélagið 76 
Þrjú-bíó (sjá: Bíó) 
Þróunarkenning Darwins 123 
Æfisögur 161 
Æskulýðshreyfingar 175 
Ævintýri 46 
 
 
3. Efnisorð um erlent starf 
 
Almenningsbókasöfn 55–56 
Bókmenntaarfur Grikkja og Rómverja 58 
Danska heimatrúboðið  (Sjá: 

Heimatúboðið í Danmörku) 
Dönsk trúarstefna KFUM 127 
Engilsaxnesk trúaráhrif í Danmörku 17 
Friðarverðlaun Nóbels 54 
Heimatrúboðið í Danmörku  16, 17 
Heiðursborgari Lundúna 53 
Heimssýningar 53 
Járnbrautarstarfsmenn 55 
 
KFUM erlendis , 3, 12, 14, 52–60, 62, 

117, 152, 175 
– biblíulestrar 52, 57, 59 
– bókasöfn og lesstofur 12, 14, 52–60, 63, 
126–127, 175 

- aðgangsskilyrði 52 
- bókakostur 52, 55, 60 
- bókaverðir 55 
- brautryðjendastarf 55–56 
- dagblöð 55, 57, 60 
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