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„VIÐ KREFJUMST LEIKLISTARSKÓLA!“ 
SToFnUn SAMTAKA áhUgAFÓLKS UM LEIKLISTARnáM 

Hinn 23. júlí 1972 birtist tilkynning í Þjóðviljanum undir fyrirsögninni 
„Áhuga á leiklist?“ og sama dag hittist í Norræna húsinu hópur af ungu 
hugsjónafólki með brennandi áhuga á leiklistarnámi. Samtök áhugafólks 
um leiklistarnám – SÁL voru stofnuð. Á þessum tíma starfaði enginn 
leiklistarskóli á Íslandi, en einstaka leikarar héldu úti einkakennslu. 
Leikfélag Reykjavíkur og Þjóðleikhúsið höfðu lokað sínum skóladyrum 
í þeirri von að þrýsta á þáverandi ríkisstjórn að stofna og starfrækja 
leiklistarskóla. Viðbrögðin létu á sér standa og ríflega tveimur árum 
seinna bólaði ekkert á nýjum leiklistarskóla. 

Eftir fyrsta fund var boðað til framhaldsfundar 2. ágúst þar sem var tekin 
ákvörðun um að SÁL-samtökin stofnuðu leiklistarskóla um haustið. 
Skól inn yrði starfræktur þangað til ríkisrekinn leiklistarskóli tæki við. Öll 
stjórnsýsla yrði lýðræðisleg og nemendur sjálfir við stjórnvölinn. Nem-
endur myndu ráða alla kennara, semja námskrá, útvega húsnæði og 
reka skólann, fyrst með skólagjöldum og vonandi síðar með opinberum 
styrkjum. Leiklistarskóli SÁL hóf starfsemi í byrjun október 1972.

 

Hluti af tillögu að regluglerð Samtaka 
áhugafólks um leiklistarnám. Fundargerðir eru 
vandaðar en voru oftar en ekki skrifaðar með 
hraði eins og sést á stafsetningu.

Einkunnarorð SÁL: „Við krefjumst leiklistar-
skóla, sem kennir okkur að skoða raunveru-
leikann og hjálpar okkur að vinna úr athugun-
um okkar, þannig að okkur sé í framtíðinni 
kleift að meta starf okkar og afleiðingar þess.“
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nEMEndUR 

Nemendur Leiklistarskóla SÁL komu hvaðanæva að, unglingar að stíga 
sín fyrstu skref í lífinu í bland við einstaklinga sem sinntu heimili, störfum 
og fjölskyldu. En eitt sameinaði þessa ólíku einstaklinga: brennandi áhugi 
á leiklistarnámi. Ekkert inntökupróf var í skólann heldur notast við símat. 

Fleiri nemendur hófu nám en kláruðu, skólinn hentaði ekki öllum. Eftir 
varð kjarni sem hélt skólanum gangandi samhliða krefjandi námi en það 
var einungis hluti af skyldum nemenda við skólann. Lýðræðis leg stjórn-
sýsla skólans var skipulögð í gegnum fundarhöld. Fundir voru haldn ir 
reglu lega, stundum oft í viku og vörðu jafnvel í fleiri klukkutíma. Einnig 
var á ábyrgð nemenda að fjármagna skólann. 
 
„Félagsleg aðstaða nemenda er mjög misjöfn. Nemendur stunda vinnu 
eða annað nám að deginum og auk þess verða sumir að vinna heimilis-
störf að auki. Hafa þeir þannig misjafna möguleika á að undirbúa sig fyrir 
kennslustundir … Þyrftu nemendur því að öðlast rétt til námslána til að 
geta stundað nám sitt eins og eðlilegt verður að teljast.“ 

Sigmundur Örn Arngrímsson, meðmælabréf dagsett 26.3.1973 (Ráðherramappa). 

 

Gefin voru út skírteini nemenda og kennara.Helga Hjörvar í hópi nemenda 3. árgangs, 1974-1975.
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KEnnARAR 

Kennarar skólans voru að sama skapi breiður hópur, sumir hverjir ekki 
mikið eldri en nemendurnir og jafnvel ennþá í námi. Launataxtinn var 
lægri en í flestum öðrum skólum en kennararnir, sem deildu oftar en 
ekki hugsjónum nemenda, tóku á sig lægri laun.  

Á meðal kennara má nefna Arnar Jónsson, Gylfa Baldursson, Gylfa 
Gíslason, Helgu Hjörvar, Hilde Helgason, Kára Halldór Þórsson, Maríu 
Kristjánsdóttur, Sigurð A. Magnússon, Sigríði Pálmadóttur, Sigurð Páls-
son, Þórhildi Þorleifsdóttur, Þorleif Hauksson og Þorgeir Þorgeirson.

„Þarna fannst Þorgeiri Þorgeirsyni gaman að vera. Enda sagði hann 
að einræði væri sæluríki stöðnunar og þeim sem aðhylltust það stæði 
stugg ur af lýðræði, því þar gæti allt gerst.

Og þarna sat hann í miðjum hópnum, einn af okkur, en þó svo ólíkur, 
en samt einn af okkur. Hann var sá eini, af þó mjög svo framsæknum 
kennurum, sem sagði aldrei: Þið og Ég. Hann sagði alltaf: Við. Það var 
af þeirri einföldu ástæðu að hann var einn af hópnum. Þannig maður var 
Þorgeir Þorgeirson.“ 
 Viðar Eggertsson um Þorgeir Þorgeirson. 

Sigurður Pálsson við kennslu.

Þorgeir Þorgeirson, Ása H. Ragnarsdóttir,  Anna S. Einarsdóttir og Sólveig Halldórsdótttir.Hilde Helgason við kennslu.
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húSnæÐI 

Húsnæðisekla einkenndi skólahaldið frá upphafi enda skorti skólann fé og 
ekki var hlaupið að því að fá leiguhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu á þess-
um tíma. Hvað þá að leigja hópi af leiklistarnámsþyrstum ungmennum 
sem ætluðu sér að reka skóla! 

Fyrsta veturinn (1972–1973) fékk hópurinn inni í kjallaranum á Fríkirkju-
vegi 11. Veturinn þar á eftir (1973–1974) bættist auðvitað annar árgang-
ur við sem útheimti frekara pláss. Þá bættist við Tónabær í Skaftahlíð. 
Þetta húsnæði lét Æskulýðsráð Reykjavíkurborgar skólanum í té endur-
gjaldslaust og var það skólanum dýrmætur stuðningur, enda fjárhagurinn 
bágur.   

Þriðja veturinn (1974–1975) hóf þriðji árgangurinn nám en þá fluttist nær 
öll kennslan á Hótel Vík við Vallarstræti á Ingólfstorgi sem skólinn tók 
á leigu, en framleigði herbergin á efstu hæðinni til nemenda og fleiri. 
Leikfimi var kennd í Íþróttahúsi Jóns Þorsteinssonar við Lindargötu og 
ÍR-húsinu við Landakot meðal annarra, en nemendur lærðu söng á víð 
og dreif um borg ina, bæði í heimahúsum og við Söngskólann í Reykjavík.

Stundaskrá 1. árgangs.

Dana Fisarova Jónsson kenndi leikfimi í ÍR-húsinu. Hér er 3. árgangur 1974-1975.

Þessi auglýsing birtist í Morgunblaðinu 27. 
september 1973, þá bættist annar árgangur við 
skólann.
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SKIpULAg og KEnnSLA 

Upphaflegi draumurinn um heilsdagsskóla varð að víkja á fyrsta ári fyrir 
kvöld- og helgarnámi. Námið stæði í fjögur ár en á lokaárinu mynd i 
útskriftarárgangurinn starfrækja nemendaleikhús. Framkomubann 
nemend  a átti að gæta þess að allir sinntu náminu af heilum hug og 
stæðu jafnfætis við útskrift. Lögð var áhersla á  fjölbreytta og þverfag-
lega kennslu að norrænn  i fyrirmynd, s.s. raddþjálfun, hópefli (grúppu-
dýnamík), leiktúlkun, leik fimi og leiklistarsögu. Á lokaári skólans, 
námsárið 1974-1975, stunduðu 1. og 2. árgangur heilsdagsnám en 3. 
árgangur aðallega kvöld- og helgarnám.

Í bréfi  sem skrifað var menntamálaráðuneyti árið 1973 og varðveitt er í 
safni SÁL stendur:

„Kennsluform og náms-
tilhögun eru mjög í sam-
ræmi við þær stefn ur sem 
rutt hafa sér til rúms í 
Norðurlöndum og víðar. 
Meginþættir þeirra eru: 

Að stjórn skólans og starf-
semi sé byggð á lýðræðis-
grundvelli.

Að auk tilskyldrar leiklistar-
menntunar sé nemendum 
gefinn kostur á að kynnast 
þjóðfélagi því er þeir lifa 
í, og vinna úr athugunum 
sínum á grundvelli sjálf-
stæðrar hugsunar.

Að opna augu einstakl inga 
fyrir hóp- og samvinnu.

Að námið rýrni ekki á kostn-
að prófa.“ Helga Hjörvar kenndi hópefli.Stundaskrá 3. árgangs.

Stundaskrá 2. árgangs
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VERKEFnI og SýnIngAR 

Verkefni skólans og heimavinna nemenda endurspeglaði fjölbreytt ef-
nistök námskrár. 1. árgangur rannsakaði íslenska sviðslistasögu í nám-
skeiðinu „Upphaf íslenskrar leikritunar“ undir leiðsögn Þorgeirs Þor-
geirsonar, en verkefnið varði í tæp þrjú ár. Stundum komu verkefnin 
úr óvæntri átt líkt og þegar 2. árgangur var beðinn um að setja á svið 
barnaskemmtun á sumardaginn fyrsta í Austurbæjarbíó 1975. Á einum 
mánuði varð til Hvað er í kokinu á hvalnum? Leiktúlkun og greining var 
einnig stór hluti af námskrá en 3. árgangur greindi meðal annars Páska 
eftir August Strindberg undir leiðsögn Sigmundar Arnar Arngrímssonar.

Mikil áhersla var lögð á fjölbreytt efnistök og ekkert var nemendunum 
óviðkomandi. Samfélagsleg ábyrgð spilaði stórt hlutverk í skólahald-
inu. Nemendur tala um að lærdómurinn hafi ekki einskorðast við bók-
ina eða leiksviðið heldur lærðu þau sjálfsbjargarviðleitni og samvinnu. 
Allsherjar fundur var haldinn einu sinni í viku, stóð oft í fleiri klukku tíma 
og fundi ekki slitið fyrr en sátt náðist. Málamiðlun og breið samstaða voru 
lykilatriði í lýðræðislegri uppbyggingu skólans og var þannig eitt stærsta 
verkefni nemenda á meðan á náminu stóð. 

Hvað er í kokinu á hvalnum? 1975. Gylfi Gísla-
son hannaði veggspjaldið.Nemendur 2. árgangs í sýningunni Hvað er í kokinu á hvalnum? 1975.

Verkefni úr „Upphaf íslenskrar leikritunar.“
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REKSTUR og bARáTTA VIÐ KERFIÐ 

Baráttan fyrir skólanum, bæði rekstri SÁL skólans og opnun ríkis-
leiklistar skóla, var samstillt átak allra nemenda. Skólagjöld voru 3000 
kr. á mánuði eða um 30.000 kr. miðað við verðlag 2022. Námslán fyrir 
leiklistar nemendur var þess vegna eitt af þeirra helstu baráttu málum. 
Eitt af lykil skjölum SÁL í þessari baráttu var svokölluð „ráðherra mappa“, 
sem varðveitt er í safni SÁL. Í möppuna var safnað saman gögnum sem 
studdu við málflutn ing nemenda: meðmælabréf, bókhald, námskrá og 
skipulag. Oftar en ekki gekk erfiðlega að ná athygl  i ráðamanna en þá kom 
listræn hugsun sér vel. 

„Mér var farið að leiðast þetta þóf (hafði margt betra að gera í skól a okkar) 
og því ákvað ég að senda lag til Magnúsar Torfa [mennta málaráðherra] í 
Lögum unga fólksins.“ 

Lagið var „Ekkert svar“ við texta eftir Ólaf Gauk Þór hallsson sem inni heldur 
línuna: „Ekkert svar, sím inn hringir og hringir …“ 

Ári eftir stofnu  n skólans var starfsemin komin inn á fjárlög. Upphæðin var 
ekki stór en gríðar lega mikilvæg. Fyrstu tvö árin var rekstur inn algjör lega 
í hönd um nemend  a en loks ins á þriðj  a rekstrar ári skólans var Ingi björg 
Brie m ráðin í hálft starf sem framkvæmda stjóri. Hún stóð vaktina all an 
sólarhringinn og var ómetanlegur stuðnings aðili skólans og nem enda. 

Fundarboð og áminning um mætingarskyldu á 
allsherjarfundi.

Ása H. Ragnarsdóttir. 

Fréttatilkynning frá 1974. Hjá Mjólkurskógi. Nemendur í 1. árgangi vinna við leikmynd, en sú vinna var hluti af náminu.



10

TAKMARKInU náÐ!

Árið 1974 fóru að skipast veður í lofti. Leiklistarskóli SÁL hóf sitt þriðja 
rekstrarár en Leikfélag Reykjavíkur og Þjóðleikhúsið stofnuðu sameigin-
legan leiklistarskóla sem gekk undir nafninu „húsaskólinn“. Nú átti að 
þrýsta enn frekar á stofnun ríkisrekins leiklistarskóla. Ekki voru allir á 
eitt sáttir um aðkomu SÁL skólans að málinu en þá komu fyrri samskipti 
við menntamálaráðuneytið sér vel en Vilhjálmur Hjálmarsson, sem þá 
var orðinn menntamálaráðherra 

„… var mjög vel inn í málum SÁL-skólans og gerði sér grein fyrir því að 
hann var rekinn af faglegum metnaði og heilind um.“ 

Hófst nú mikil barátta SÁL um að nemendur yrðu ekki einungis gjald-
gengir í Leiklistarskóla Íslands heldur að nám síðastliðinna ára yrði metið 
að verðleikum. Að lokum fór svo að allir nemendur sem voru í dagskóla 
SÁL, 1. og 2. árgangur, fengu beina inngöngu í Leiklistarskóla Íslands og 
kenn arar SÁL sáu um að velja 12 nemendur úr kvöldskólanum, 3. árgangi, 
til að hefja nám við nýja skólann. Þess má geta að margir kennarar SÁL 
störfuðu við LÍ hans fyrstu ár. Hinn 14. maí 1975 afgreiddi Alþingi lög um 
Leiklistarskóla Íslands sem tæki til starfa um haustið. Takmarkinu var náð!

Annað verkefna 2. árgangs í Nemendaleik-
húsi voru einþáttungarnir Undantekningin og 
Regla  n og Úrræðið eftir Bertolt Brecht, 1977. 

3. árgangur setti upp Pilsaþyt, 1978. Messíana 
Tómasdóttir hannaði veggspjaldið.

Ingibjörg Briem.
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JARÐARFöR SáLAR 

Í kjölfarið ákváðu nemendur að loka Leiklistarskóla SÁL og 31. maí 1975 
var haldin jarðarför Sálar í Svarta salnum á Hótel Vík. Viðburðurinn var 
sameiginleg kveðjustund allra þeirra sem að skólanum komu, nem enda 
og starfsfólks, og varanleg skólaslit. Leiklistarskóla SÁL yrði lokað, hans 
yfirlýsta markmiði var náð og hlutverki hans lokið með opnun ríkis rekins 
leiklistarskóla. Dagurinn var þrunginn söknuði og sorg en aldrei var 
langt í fjörið og auðvitað var framkvæmdur gjörn ingur. Nemendur segja 
til dæmis frá því að öllum þátttakendum var gert að renna sér inn í Svart a 
sal á rennibraut, sem hafði á dularfullan hátt birst í húsnæðinu fyrr á 
skólaárinu, áður en athöfnin hófst.

Hinn 15. júlí sama ár birtist frétt í Þjóðviljanum þar sem saga skólans 
var rakin í fyrsta sinn en titillinn „Viljum halda okkar námsáætlun“ 
endur speglar kröfu SÁL nemenda að hópurinn fengi að ljúka námi við 
Leiklistar skóla Íslands samkvæmt námskrá SÁL skólans.

Nemendur og kennarar SÁL við skólaslit vorið 1975 fyrir utan Hótel Vík. Myndin birtist með grein 
sem skrifuð var af Þresti Haraldssyni og birtist í Þjóðviljanum 15. júlí 1975 undir nafninu „Viljum 
halda okkar náms áætlun“ þar sem saga skólans var rakin í fyrsta sinn.
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ARFLEIFÐ LEIKLISTARSKÓLA SáL
 

Arfleifð Leiklistarskóla SÁL birtist á fjölbreyttan máta, þá aðal lega í 
gegn um fólkið, nemendur og kennara, sumir þeirra stöldruðu kannsk  i 
stutt við en allir settu svip sinn á skólann. Arfleifðin birtist líka í námskrá 
Leiklistarskóla Íslands. Sem dæmi varð hópavinna stór hluti af náminu 
og leikfimi/líkamsþjálfun. Nemendaleikhúsið var stóri draumurinn sem 
rættist að lokum, varð órjúfanlegur hluti af náminu og lifði um áratuga 
skeið. Þar tókust nemendur á við öll þau verkefni sem tengjast uppsetn-
ingu á leiksýningu, þar má telja leikmyndasmíði, búningasaum og vegg-
spjaldahönnun. Þessir þrír árgangar úr Leiklistar skóla SÁL útskrifuðust 
allir úr Nemendaleikhúsi Leiklistarskóla Íslands, samkvæmt sinni upp-
haflegu námskrá. Nemendaleikhúsið innihélt boðskapinn sem SÁL 
stóð fyrir: samvinnu, elju, skipulag, dirfsku og listræna sköpun. Þennan 
boðskap héldu nemendur SÁL áfram að breiða út á komandi áratugum 
og gera enn þann dag í dag. 

Til vinstri. Nemendur 1. árgangs í sýningunni 
Undir suðvesturhimni eftir Sigurð Pálsson, 1976.
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MInnIngAR UM SáL 
 
Svanhildur Jóhannesdóttir, 1. árgangur (1972-1976)

„Ó, já, ég man eftir leikfimitímunum.  Þeir stóðu yfir í einn og hálf an 
klukkutíma í einu og hreinlætisaðstaða takmörkuð fyrstu árin. Við gát-
um þó bleytt handklæðishorn og reynt að þvo svona það mesta. Á sunnu-
dögum var byrjað á leikfimi og svo farið beint í fyrirlestra um gríska 
leiklistarsögu. Þá var stundum erfitt að halda sér vakandi, að minnsta 
kosti fyrir okkur sem áttum lítil börn sem vöknuðu klukkan sex á morg-
nana, en áhuginn var ódrepandi og þetta tókst einhvern veginn.“
 
Bjarni Ingvarsson, 2. árgangur (1973-1977)

„Fyrsta veturinn í SÁL var kennt á kvöldin og um helgar þannig að ég gat 
haldið áfram með blikksmíðanámið. Á öðru ári í SÁL-skólanum vorum 
við í skólanum að degi til á virkum dögum og stundum um helg ar. Ég 
varð því að semja við meistarann minn í blikksmiðjunni um að breyta 
samningnum svo ég gæti sinnt leiklistinni. Það var auðfengið.“ 

            
(1974-1978) 

„Ég man tilhlökkunina á hverjum degi, 
spennuna sem fylgdi því að mæta í SÁL- 
kvöldskólann, þrátt fyrir langan vinnu-
dag annars staðar. Þar mætti manni 
skapandi, kærleiksríkt, metnaðarfullt 
og orkuhlaðið um hverfi þar sem all ir 
hjálpuðust að við að láta drauma rætast 
og ekker  t var ómögulegt!“ 
  
Margrét Bóasdóttir, tónlistarkennsla 
veturinn 1974–1975 

„Samkenndin var einkenni hópsins og 
fyrir mig sem nýgræðing í kennsl u var 
þetta skóli og skemmtun. Ég hef oft 
sagt að þessi kennsluvetur sé með því 
skemmtilegasta sem ég hef tekið þátt 
í um ævina.“

Hlaupvídd sex, 1977. Ásta Ólafsdóttir hannaði 
veggspjald. Nemendur 2. árgangs í sýningunni. Ragnheiður Elfa Arnardóttir, 3. ár gangur
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SKÓLASöngUR SáL 

Sigurbjörg Árnadóttir, 2. bekkur 

„Samstarf og sameiginlegar ákvarðanir voru ein-
kenni SÁLARA og það eru vinnubrögð sem ég hef 
tileinkað mér frá námi í SÁL. Eða eins og stendur í 
söng Spilverksins og skólasöng SÁL:”
 

Að hjálpast að 

Guð hjálpar þeim sem hjálpa sér sjálfir. 
Heilagt stendur skrifað á blað. 
Guð hjálpar þeim sem hjálpa sér sjálfir, 
ein lítil býfluga afsannar það. 
Guð hjálpar þeim sem hjálpast að.  

(Lag / texti: Spilverk þjóðanna af plötunni Götuskór) 

Spilverk þjóðanna á tónleikum við Hótel Vík 
1975.

Hjá Mjólkurskógi var fyrsta verkefni Nemenda-
leikhússins. 1. árgangur stóð að sýningunni og 
leikstjóri var Stefán Baldursson. Viðar Eggertsson 
hannaði veggspjaldið.
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úTSKRIFTARnEMEndUR SáL 

1. árgangur (1972-1976)
Anna S. Einarsdóttir, Ása H. Ragnarsdóttir, Elísabet B. Þóris dóttir, 
Evert Ingólfsson, Nanna I. Jónsdóttir, Ólafur Ö. Thoroddsen, Sigurður 
Sigur jónsson, Sólveig Halldórsdóttir, Svanhildur Jóhannesdóttir, Viðar 
Eggertsson og Þórunn Pálsdóttir.

 
2. árgangur (1973-1977)
Bjarni Ingvarsson, Edda Hólm, Guðbrandur Valdimarsson, Guðlaug 
Bjarna dóttir, Guðný Helgadóttir, Guðrún Gísladóttir, Lísa Pálsdóttir, 
Sigur björg Árnadóttir og Steinunn Ingibjörg Gunnlaugsdóttir.

 
3. árgangur (1974-1978)
Emil Gunnar Guðmundsson, Gerður Helena Gunnarsdóttir, Gunnar Rafn 
Guðmundsson, Hanna María Karlsdóttir, Kristín Sigríður Kristjánsdóttir, 
Margrét Ólafsdóttir, Ragnheiður Elfa Arnardóttir, Sigfús Már Pétursson, 
Tinna Gunnlaugsdóttir og Þröstur Guðbjartsson. 

Nemendur 3. árgangs í sýningunni Fansjen 
ásamt samnemendum í LÍ, 1978.




