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Útdráttur 
 

Á síðustu öld var Staðarhreppur í Skagafjarðarsýslu lítið sveitarfélag og fjallar ritgerð 
þessi um fræðslumál og skólahald þar og hvernig því var háttað á árunum 1909–1996. 
Fræðslumálin voru þau mál sem allir íbúar sveitarfélagsins létu sig varða. Inn í þessa 
sögu fléttaðist fólk frá nánast hverjum bæ og varð þannig hluti af sögunni auk þess að 
verða þátttakendur í henni. 
 Árið 1909 var fyrstu farskólunum í Staðarhreppi komið á, eftir að fræðsla barna 
og unglinga var fest í lög árið 1907. Fyrstu farskólarnir voru haldnir á heimilum 
fræðslunefndarmanna og hélst sú skipan að mestu þar til skólanum var breytt í fastan 
heimangönguskóla árið 1945. Í upphafi var það verk fyrstu fræðslunefndanna að móta 
og skipuleggja barnafræðslu innan hreppsins á sem hagkvæmastan hátt, auk þess að 
ráða kennara við farskólana og skipuleggja námstíma skólabarnanna.   

Skólastarfið fyrstu tvo áratugina einkenndist af tíðum kennaraskiptum en árið 
1935 kom til starfa Guðrún Þ. Sveinsdóttir sem kenndi við skólana samfleytt til ársins 
1956. Á þeim tíma voru miklar væringar bæði innan skólanefndarinnar auk þess sem 
ekki var sátt á milli hennar og Guðrúnar. Hafði það víðtæk áhrif í sveitinni enda margir 
hreppsbúar sem komu þar við sögu. Árið 1942 var hafist handa við byggingu 
skólahúsnæðis í Melsgili sem tekið var í notkun haustið 1944 og leysti að hluta til af 
hólmi aðra kennslustaði sveitarinnar.  
 Haustið 1956 var ráðinn skólastjóri, Hróðmar Margeirsson, en með ráðningu 
hans lægði öldurnar að einhverju marki auk þess sem skólastarfið komst í fastari 
skorður. Frá þeim tíma var Hóll í Sæmundarhlíð eini kennslustaðurinn til ársins 1961 
en þá færðist kennslan alfarið í Melsgil og ári síðar hófst reglulegur akstur skólabarna. 
Á þessum tíma voru önnur mál orðin að hitamálum og var það í verkahring 
fræðslunefnda að koma á friði til þess að skólastarf gæti verið með eðlilegum hætti. 
Þegar leið að endalokum grunnskólans í Melsgili árið 1993 var reynt að sporna við 
þeirri þróun. Var fallist á stofnun skólasels frá Varmahlíðarskóla sem að lokum var lagt 
niður vorið 1996.  
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Abstract 

Throughout most of the twentieth century, Staðarhreppur in Skagafjarðarsýsla was a 
small community. This thesis deals with education and schooling in this community 
and how these matters were organized there in the period from 1909 to 1996. 
Educational affairs were of interest to every member of the community. This history 
involves people from almost every farm, who thus became part of the history as well as 
participants in it. 
 In 1909, the first migrant schools in Staðarhreppur were established, after the 
education of children and teenagers had become required by law in 1907. The first 
schools were located in the homes of members of the Education Committee, and this 
continued to be the main practice until the school was given a fixed location as a day 
school in 1945. Initially, it fell upon the first members of the Education Committee to 
form and organize instruction for children in the community in an economically 
feasible way, as well as to hire teachers to the migrant schools and organize the study 
time for the schoolchildren. 

In the first two decades, the operation of the school was marked by a frequent 
turnover of teachers, but in 1935, Guðrún Þ. Sveinsdóttir came to work at the school 
and she served continuously until 1956.  At this time, there were fierce disagreements 
within the Education Committee, as well as between the committee and Guðrún. These 
conflicts had widespread effects within the community, as many inhabitants got 
involved. In 1942, the construction of a schoolhouse in Melsgil was started, and in 1944 
this schoolhouse was put to use, replacing the other locations for instruction in the 
community. 
 In the autumn of 1956, Hróðmar Margeirsson was hired as a new principal. This 
reduced the turmoil to some extent and the operation of the school became more 
orderly. From that time, all instruction took place in Hóll in Sæmundarhlíð, but in 1961 
it was moved back to Melsgil and a year later, regular bussing was started. At this time, 
other issues had become matters of heated debate and it was the role of the Education 
Committees to build peace so that the school could operate normally. Toward the end 
of the elementary school in Melsgil in 1993, efforts were made to resist this 
development. It was agreed that the school would be annexed to Varmahlíðarskóli, and 
eventually it was closed in 1996. 
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1. Inngangur 
 
Megintilgangur þessarar ritgerðar, er að kanna hvernig skólamálum í Staðarhreppi í 

Skagafjarðarsýslu var háttað eftir setningu fræðslulaga árið 1907.  Einnig verður 

skoðað hvernig fræðslumál þróuðust og reynt að ná þannig fram heildarmynd af skóla- 

og fræðslustörfum í sveitarfélaginu mestan hluta aldarinnar, eða frá árinu 1909 til 1996. 

Unnið er upp úr fundargerðum fræðslunefnda og er efni þeirra meginþráður 

ritgerðarinnar. Þeim er fylgt eftir og þannig er varpað ljósi á verkefni þeirra manna er 

skipuðu fræðslunefndirnar, auk allra annarra sem komu að fræðslumálum sveitarinnar. Í 

fundargerðunum kennir ýmissa grasa og m.a. kemur í ljós að deilur og mismunandi 

áherslur verða að miklum hitamálum. Reynt er að lýsa tíðarandanum hverju sinni en 

skólamálin voru mörgum hjartans mál og gengu ekki alltaf allir jafnsáttir frá borði. 

Einnig er fjallað um þá þróun sem átti sér stað í skólamálum, bæði hvað varðar húsnæði 

og annan aðbúnað sem oft á tíðum var verulega ábótavant. Má nefna að húsnæðismál 

skólans breyttust með tilkomu skólahússins í Melsgili sem tekið var í notkun haustið 

1944. Þó þar hafi verið stigið stórt skref í að bæta allan aðbúnað nemenda fór þó fjarri 

að húsið uppfyllti þær lágmarkskröfur sem gerðar voru til slíkra bygginga. Þá verður 

fjallað um þá einstaklinga sem komu að kennslu 1909–1996 og gerð lítillega grein fyrir 

aðkomu þeirra og störfum. Einnig verður upphaf skólaaksturs til umfjöllunar en með 

honum urðu mikil umskipti hjá hluta nemenda þó það væri fyrst 1962 sem skólaakstur 

varð almennur og allir fengu notið hans. Að lokum verður fjallað um þegar skólastarf 

leggst af í Staðarhreppi.  

Víða var leitað fanga í heimildaöflun og er þar helst að nefna Héraðsskjalasafn 

Skagfirðinga. Flestar heimildir okkar eru þaðan og koma aðallega úr gjörðabókum 

fræðslunefnda en einnig úr gjörðabókum hreppsnefndar auk fjölda óflokkaðra bréfa. Þá 

fengum við tölulegar upplýsingar frá Hagstofu Íslands um íbúafjölda í Staðarhreppi og 

að hluta nemendafjölda. Dagbækur fyrrverandi skólastjóra í Melsgili, sem eru í hans 

vörslu, voru okkur einnig aðgengilegar en þær hafa m.a. að geyma upplýsingar um 

fjölda nemenda 1963–1993. Á Þjóðskjalasafni fengust miklar heimildir úr gögnum frá 

fræðslustjóra Íslands og námsstjóra Norðurlands. Þar ber helst að nefna bréf Guðrúnar 

Þ. Sveinsdóttur fyrrverandi kennara í Staðarhreppi, frá árunum 1938–1949, en þau hafa 

að geyma nákvæmar lýsingar á skólastarfi á þeim tíma. Þá fékkst mikið magn 

gagnlegra upplýsinga með viðtölum við fyrrverandi nemendur, skólanefndar- og 

sveitarstjórnarmenn.  
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Fylgiskjöl þau er fylgja ritgerðinni eru, í fyrsta lagi, yfirlitskort af Staðarhreppi 

en úr því má lesa hvernig skiptingu sveitarinnar í þrjú byggðalög er háttað ásamt 

staðsetningu bæja. Þá fylgir yfirlit yfir hvar kennslustaðir voru á árunum 1909–1996. 

Einnig fylgir yfirlit yfir nemendafjölda og aldurskiptingu þeirra á sama tíma, allt eftir 

því sem heimildir leyfðu. Kennaratal er eitt af fylgiskjölunum en þar er að finna ítarlega 

umfjöllun um alla þá er komið hafa að kennslu í sveitarfélaginu, bæði fastráðnir 

kennarar og stundakennarar. Auk þess fylgir sérstakt skólanefndarmannatal ásamt 

umfjöllum um ættartengsl þeirra. Að endingu eru tvö stöplarit, sem sína annars vegar 

íbúaþróun í Staðarhreppi 1901–1990 og hins vegar fjölda nemenda sem hlutfall af 

íbúafjölda 1910–1990 með tíu ára millibili.  
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2. Staðarhreppur 

Staðarhreppur í Skagafjarðarsýslu var sérstakt sveitarfélag uns hann sameinaðist öðrum 

hreppum sýslunnar, fyrir utan Akrahrepp, árið 1998.1 Hann liggur vestan Héraðsvatna, 

miðja vegu á milli Varmahlíðar og Sauðárkróks.  

 Hreppsins er fyrst getið í heimildum sem sérstaks hreppsfélags um 17002 en 

hann hefur síðan í aldanna rás þróast og vaxið til nútímasamfélags. Um aldamótin 1900 

voru íbúar rúmlega 200 en við aldarlok hafði þeim fækkað niður í 127.3 Byggðaþróun í 

Staðarhreppi hefur því verið í takt við hina almennu þróun í sveitum landsins á 20. öld.   

2.1 Sveitarlýsing og bæjatal 

Staðarhreppur á hreppamörk við Skarðshrepp að norðan og Seyluhrepp að sunnan. 

Hann skiptist í þrjú byggðarlög sem í daglegu tali nefnast Sæmundarhlíð, Víkurtorfa 

[Útpartur] og Langholt. Sæmundarhlíð liggur eftir syðri hluta hlíðar í fjallgarði sem 

gengur frá Stóra-Vatnsskarði í suðri til Gönguskarðsár í norðri og er hluti af 

landnámsjörð Sæmundarstaða (Geirmundarstaða) sem er nyrsti bærinn í Sæmundarhlíð. 

Norðan Geirmundarstaða er Reynistaðahverfið og byggðin út frá Stað og kallast það 

svæði Víkurtorfa eða Útparturinn. Hér eftir verður það einungis kallað Útpartur. Í suður 

og suðaustur frá Reynistað er Langholtið en það liggur austan og neðan við 

Sæmundarhlíð.4 Þessi þrjú byggðarlög afmarkast af landslagi og kennileitum í 

náttúrunni. Langholtið sem liggur norður frá Reykjarhóli við Varmahlíð endar með 

háum malarásum við austanverða Sæmundará sem rennur eftir lægð og skilur að 

Langholt og Sæmundarhlíð. Norðvestur frá Langholtinu, vestan Staðarár, er 

Reynistaður og út frá honum er Útparturinn og Víkurtorfan sem hlotið hefur nafn sitt af 

þéttbýlu byggðarlaginu þar. Þess má geta að Sæmundará sem á upptök sín á 

Vatnsskarði breytir um nafn þegar hún kemur til móts við Reynistað og heitir eftir það 

Staðará en hún rennur að lokum í Miklavatn.   

Byggðin í Staðarhreppi telst vera nokkuð þéttbýl ef miðað er við aðra 

sveitahreppa og eru Langholtið og Útparturinn sýnu þéttbýlli en byggðin í 

Sæmundarhlíðinni. Í upphafi 20. aldar voru eftirfarandi bæir í byggð: Í Sæmundarhlíð 

talið frá innsta bænum: Skarðsá, Dæli, Auðnir, Sólheimar, Bessastaðir, Hóll, 

 
1 Samband íslenskra sveitarfélaga 2005 
2 Hjalti Pálsson 2001:9 
3 Hjalti Pálsson 2001:18 
4 Hjalti Pálsson 2001:9–10  
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Varmaland, Dúkur og Geirmundarstaðir. Í Útparti, talið til norðurs: Reynistaður, 

Geitagerði, Hafsteinsstaðir, Ögmundarstaðir, Steinholt, Vík, Glæsibær og Hólkot, sem í 

dag ber nafnið Birkihlíð. Á Langholti talið til suðurs eru: Holtsmúli, Stóra-Gröf, Litla-

Gröf, Páfastaðir, Þröm, Kjartansstaðakot og Kjartansstaðir.  

Þegar kom fram á 20. öldina fór efnahagur fólks í sveitinni batnandi með stærri 

búsmala, nýrri tækni og fólksfjölgun. Samfara þessu og breyttum búskaparháttum 

þróaðist byggðin og þéttist og á síðari hluta aldarinnar var farið að skipta upp jörðum 

og fjölgaði þeim við það. Einnig voru byggð íbúðarhús og lítil þjónustubýli sem styrktu 

byggðina verulega og í lok 20. aldar höfðu eftirtalin býli bæst við, talin í sömu röð og 

áður: Í Sæmundarhlíð: Lindabær, Árgerði og Hjallaland en Skarðsá og Auðnir eru 

komin í eyði. Í Útparti: Melur, Klausturbrekka, Gýgjarhóll, Hávík, Útvík og 

Dýjabekkur en Steinholt er komið í eyði. Á Langholti: Ármúli, Ásmúli, Stóra-Gröf ytri, 

Stóra-Gröf syðri og Páfastaðir II.5

2.2 Bættar samgöngur og ný tækni 

Íbúar í Staðarhreppi hafa ávallt verið vel í sveit settir hvað varðar samgöngur en akfær 

vegur var kominn frá Sauðárkróki fram á Langholt árið 1922. Árið 1926 voru allir bæir 

komnir í vegasamband nema bæirnir í Sæmundarhlíð en þar var vegarslóði framan af 

öldinni. Árið 1932 er hann er tekinn í tölu sýsluvega og var árlega veitt fjármagn til 

lagfæringa á honum. „Í kringum árið 1940 var akfær vegur fram að Hóli en þá tók við 

kerruslóð sem lá fram að Skarðsá.“6 Frá árinu 1964 hefur vegurinn talist til þjóðvega og 

var hann endurbyggður að mestu á árunum 1970–1975. Þá var Sæmundará brúuð við 

bæinn Mel árið 1918 en vegna þess hve brúarstæðið þótti óhentugt var það fært á 

núverandi stað, fyrir sunnan Reynistað, árið 1972.7

Íbúar Staðarhrepps komust tiltölulega snemma í símasamband. Árið 1926 var 

lögð símalína frá Sauðárkróki fram sveitina, með viðkomu á Reynistað, alla leið í 

Víðimýri fyrir ofan Varmahlíð. Sama ár voru lagðar einkalínur heim að Vík, 

Ögmundarstöðum og Páfastöðum auk þess sem opnuð var 3. flokks símstöð á 

Reynistað sem þjónaði til ársins 1974. Sími var lagður um Langholtið og Útpartinn árið 

1946 en Sæmundarhlíðin komst ekki í símasamband fyrr en síðar. Höfðu bændur þar 

sjálfir frumkvæði að lagningu jarðstrengs sem var lagður ofan jarðar. Loftlína var ekki 

 
5 Hjalti Pálsson 2001:36–214  
6 Bjarni Jónsson 2005 
7 Hjalti Pálsson 2001:20 
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lögð fyrr en árið 1960 og þá fyrst voru íbúar í Sæmundarhlíðinni komnir í öruggt 

símasamband.  

Þá var rafmagnslína lögð frá Gönguskarðsárvirkjun fram að Glaumbæ á 

Langholti árið 1949 og var rafmagni hleypt á hana í desember sama ár. Þar með var 

komið rafmagn á flestalla bæi í sveitinni, nema í Sæmundarhlíð, en þangað var ekki 

lögð rafmagnslína fyrr en árið 1956.8

2.3 Hjarta í miðri sveit 

Byggðarlögin þrjú í hreppnum koma saman á krossgötum við Reynistað en þar stendur 

félagsheimili sveitarinnar. Ástæðan fyrir staðarvali hússins hefur trúlega verið sú að 

það er staðsett nánast í miðju sveitarfélaginu. Þegar bygging þess hófst var það kallað 

skóla- og íþróttahús eða skólahúsið á Grundinni. Síðar var farið að kalla það 

félagsheimili Staðarhrepps uns það fékk nafnið Melsgil og verður það notað hér eftir í 

ritgerðinni.   

Forsaga þess að ráðist var í byggingu Melsgils var sú að annan páskadag árið 

1942 var boðaður almennur hreppsfundur að Reynistað. Efni fundarins var að ræða 

framkomna hugmynd Ungmennafélags Æskunnar í Staðarhreppi um húsbyggingu. Var 

það vilji Ungmennafélagsins að byggja húsnæði í samvinnu við hreppsbúa sem yrði 

samkomuhús fyrir Ungmennafélagið en hefði jafnframt skólastofu til afnota fyrir 

sveitarfélagið. Hafði Guttormur Óskarsson [frá Hóli í Sæmundarhlíð] forsögu um þetta 

mál og kynnti hugmyndir um hvernig félagið hygðist afla fjár til verksins. Jón 

Sigurðsson [alþingismaður] á Reynistað tók þá til máls og flutti langa og skörulega 

ræðu. Fram kom í máli hans að hann hafði verið í sambandi við fræðslustjóra og óskað 

styrkveitingar fyrir þann hluta hússins sem ætlaður var undir kennslu. Samþykkti 

fræðslustjóri að veita styrk fyrir þriðja hluta byggingar þeirrar er færi undir skólastofu. 

Næstur tók til máls Árni Hafstað í Vík, formaður fræðslunefndar. Kom fram í máli hans 

að hann teldi þessar framkvæmdir ekki leysa fræðslumál hreppsins. Líflegar umræður 

urðu um málið og voru skoðanir manna skiptar „og stappaði stundum nærri 

kappræðum.“9 Endaði þessi fundur með því að samþykkt var með 20 atkvæðum gegn 5 

að ráðast í þessa byggingu þó af eins mikilli hagkvæmni og kostur væri.10 

8 Hjalti Pálsson 2001:20 
9 Gjörðabók hreppsnefndar 1912–1968 
10 Gjörðabók hreppsnefndar 1912–1968 
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Hafist var handa við bygginguna sumarið 1942 og var Björn Gíslason smiður í 

Geitagerði fenginn til að steypa grunninn. Árið eftir tók Jóhann Ellertsson í Holtsmúla 

við stjórn framkvæmda og tókst þá að koma húsinu undir þak. Félagar í 

Ungmennafélaginu lögðu til mikla sjálfboðavinnu við bygginguna og var því 

eignarhluti félagsins að mestu greiddur með vinnuframlagi.11 Í janúarmánuði árið 1944 

var gerður samningur á milli hreppsnefndar Staðarhrepps og Ungmennafélagsins um 

bygginguna, eignaraðild hennar og rekstur. Í samningnum kemur m.a. fram að allur 

kostnaður við bygginguna ásamt nauðsynlegum tækjum og áhöldum skiptist þannig, að 

Staðarhreppur greiddi 3/5 en Ungmennafélagið 2/5. Þá er eignarhluti Staðarhrepps 

skilgreindur og er hann skólastofan ásamt kjallara og inngangi auk viðeigandi 

húsgagna.12 

Með byggingunni, sem tekin var í notkun árið 194413, var kominn vísir að 

ákveðnum miðpunkti sveitarinnar þar sem aukið menningar- og félagslíf átti í öruggt 

skjól að venda. Fram kemur í bréfi, rituðu af Guðrúnu Þ. Sveinsdóttur kennslukonu, að 

reglubundið skólahald í húsinu hófst í október sama ár.14 Skólinn í Melsgili gegndi í 

upphafi mikilvægu hlutverki og staðsetningin gerði það að verkum að tiltölulega stutt 

var fyrir alla hreppsbúa að sækja þá þjónustu sem þar var boðið upp á.  

Þar sem Staðarhreppur er landfræðilega lítið svæði eru allar aðalleiðir stuttar og 

því ekki um langan veg að fara þegar sækja þarf þjónustu, hvort heldur er á Sauðárkrók 

eða Varmahlíð sem eru þjónustusvæði sveitarinnar. Helstu vegalengdir innan 

sveitarinnar eru: Frá Kjartansstöðum, syðsta bæ á Langholti og að Melsgili eru 3,33 

km, en frá Birkihlíð, ysta bæ í Útparti, er örlítið lengra eða 4,78 km. Úr Sæmundarhlíð 

var um lengri veg að fara en frá Skarðsá, innsta bænum, og að Melsgili eru 7,08 km.15 

11 Hjalti Pálsson 2001:23–24  
12 Gjörðabók hreppsnefndar 1912–1968 
13 Hjalti Pálsson 2001:23 
14 Guðrún Þ. Sveinsdóttir 1944 
15 Vegagerð ríkisins 2004 
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3. Upphaf fræðslustarfs 

Þann 22. nóvember árið 1907 voru samþykkt á Alþingi lög um fræðslumál. Með 

lögunum hlaut farskólinn lögformlega stöðu en meginreglan var að heimilin önnuðust 

og kostuðu fræðslu barna sinna til 10 ára aldurs. Aftur á móti var sú skylda lögð á 

herðar sveitarfélaga að þau sæju um kennslu barna á aldrinum 10–14 ára. Það var á 

valdi hvers sveitarfélags hvort það mætti þessari skyldu með stofnun 

heimangönguskóla, heimavistarskóla eða farskóla.16 

Þessi kafli fjallar um upphaf farskólanna sem tóku til starfa árið 1909, en þeir 

tóku við af heimakennslunni sem ekki verður til umfjöllunar hér. Fjallað verður um 

fræðslumál frá stofnun fyrstu fræðslunefndar Staðarhrepps og fram á miðjan fjórða 

áratuginn. Á þessum tíma voru verkefni fræðslunefnda að finna farskólunum 

kennslustaði ásamt því að ráða kennara.  

3.1 Farskólarnir taka til starfa 

Tæpu ári eftir samþykkt laganna um fræðslumál fór fram kosning í fræðslunefnd 

Staðarhrepps. Á hreppaskilaþingdegi á Reynistað þann 13. október árið 1908 var kosinn 

einn maður í nefndina af hálfu hreppsnefndar. Kosningu hlaut Jón Sigurðsson á 

Reynistað sem jafnframt var skipaður formaður nefndarinnar. Þá voru kosnir tveir 

menn af hálfu annarra kosningabærra manna er mættu á þingið og hlutu kosningu þeir 

Albert Kristjánsson á Páfastöðum og Árni Hafstað í Vík.17 Hlutverk nefndarinnar var að 

hafa yfirumsjón er varðaði öll barnafræðslumál í sínu fræðsluhéraði, s.s. ráðningu 

kennara og útvegun skólahúsnæðis og nauðsynlegra kennsluáhalda.18 Þar með var 

fyrsta fræðslunefndin í Staðarhreppi tekin til starfa og var það í höndum hennar að 

ákveða með hvaða hætti formlegri barnafræðslu yrði komið á í sveitarfélaginu.     

Vorið 1909 fór fræðslunefnd þess á leit við Jón Sigurðsson á Reynistað að hann 

leitaði upplýsinga hjá Jóni Þórarinssyni, fræðslustjóra í Reykjavík, um hvernig best 

væri að haga farskólahaldi og eftirliti með heimafræðslu. Fór Jón fram á það bréflega 

þann 18. júlí að fá sendar hugmyndir sem fræðslunefndin gæti haft sem fyrirmynd.19 

Ekki liggja fyrir upplýsingar um hvað þeim nöfnum, Jóni á Reynistað og Jóni 

fræðslustjóra, fór á milli þetta sumar eftir bréfaskriftir þess fyrrnefnda. Þó er líklegt að 

 
16 Lög um fræðslu barna nr. 59/1907 
17 Gjörðabók hreppsnefndar 1882–1911:129 
18 Lög um fræðslu barna nr. 59/1907 
19 Jón Sigurðsson 1909   
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fræðslustjóri hafi orðið við erindinu því um haustið, eða þann 4. september, var 

boðaður fyrsti formlegi fundur fræðslunefndar Staðarhrepps.  

Efni fundarins var að fara að fræðslulögum og vinna að því að koma á 

farskólum innan sveitarinnar í stað heimakennslunnar. Stefnt var að því að hafa 

farskólana þrjá, hvern í sínu byggðarlagi innan hreppsins, þ.e. einn í Sæmundarhlíðinni, 

annan á Langholtinu og þann þriðja í Útpartinum. Þá þurfti nefndin að huga að 

ráðningu kennara og að kennsluáhöldum sem fengin yrðu frá Reykjavík.  

Líklegt má telja að fræðslunefndin hafi á þessum fyrsta fundi sínum samið drög 

að reglugerð fyrir skólann en þann 30. nóvember sendi Jón Sigurðsson á Reynistað bréf 

til fræðslustjóra. Í því kemur m.a. fram að: „Ég sendi yður hér með frumvarp til 

fræðslusamþykktar fyrir Staðarhrepp ásamt reglugjörð fyrir farskólana.“20 Frumvarpið 

er því miður glatað en í bréfi Jóns kemur fram að stefnt var að því að hafa 

kennslutímann 18 vikur, eða 6 vikur fyrir hvert barn. Einnig kemur fram að hin 

fyrirhugaða stofnun farskóla mætt talsverðri mótspyrnu meðal íbúa hreppsins og þrýsti 

Jón því mjög á að fræðslusamþykktin yrði samþykkt svo komast mætti hjá óþarfa 

vandræðum eða mótmælum einstakra íbúa hreppsins.21 

Þetta sama haust var ráðinn fyrsti kennarinn við farskólana, en það var Árni 

Hallgrímsson frá Úlfstaðakoti, og átti hann að hefja störf ekki seinna en 15. nóvember 

sama ár. Ráðningarsamningur sá er fræðslunefndin gerði við Árna hljóðaði upp á að 

greiða honum laun samkvæmt 5. gr. fræðslusamþykktarinnar, eða sem nam 6 krónum á 

viku auk ókeypis fæðis og húsnæðis. Á þeim árum var kennsluskylda barna á aldrinum 

10–14 ára en Árni hafði samþykkt að veita undanþágur til kennslu barna sem voru bæði 

eldri og yngri, ef húsrúm leyfði. Fræðslunefnd ákvað að fjárfesta í kennsluáhöldum 

fyrir farskólana fyrir u.þ.b. 5 krónur og skyldi formaður velja þau ásamt kennara. Árni 

kenndi tvö ár við farskólana en þá tók við starfi hans Stefán Vagnsson þá búsettur á 

Stóru-Ökrum [í Akrahreppi]. Sinnti hann kennslunni næstu fjögur árin eða til vors 

1915.  

Námsefni á þessum tíma var nokkuð fjölþætt en kennd voru saga, landafræði, 

náttúrufræði, reikningur, kristinfræði, kvæði, réttritun og skrift. Misjafnt var hversu 

lengi var kennt á hverjum bæ en þó skipti það aðeins fáum dögum og stundum þurftu 

börn úr einu byggðarlagi að fara til náms í annað til þess að koma í veg fyrir þrengsli á 

bæjunum. Þá hafði fræðslunefndin samþykkt að leyfa börnum utan hrepps að njóta 

 
20 Jón Sigurðsson 1909  
21 Jón Sigurðsson 1909  
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kennslunnar ef unnt væri. Kennslutími eldri barnanna var samkvæmt ósk fræðslustjóra 

umdæmisins átta vikur. 

Haustið 1915 var ráðin kennari Sigríður J. Hafstað [síðar Snæland] í Vík. 

Kenndi hún næstu tvö árin utan þess að skömmu fyrir jólin 1915 varð hún frá að hverfa 

tímabundið vegna veikinda móður sinnar. Í hennar stað kenndi Guðmundur 

búfræðingur Sveinsson á Hóli. Engar breytingar á skólastarfinu fylgdu ráðningu 

Sigríðar, auk þess sem námsefnið var hið sama. Í raun og veru urðu litlar sem engar 

breytingar á skólastarfinu utan þess að haustið 1917 var ráðinn kennari Friðrik Hansen 

frá Sauðárkróki, sem kenndi til vors 1920. Námsefnið var hið sama og undanfarin ár en 

þau kennsluáhöld sem skólinn hafði yfir að ráða voru að í landafræði var notast við 

uppdrátt af Íslandi, sem þó var mikið skemmdur og jarðlíkan auk uppdráttar af öllum 

heimsálfum. Í náttúrufræði voru notaðar myndir af líkama mannsins, alidýrum og mynd 

af mannkynsflokkunum. Í eðlisfræði voru kennslugögnin segulstál, glerstöng, 

ebonitstöng, tvær hyllemergskúlur, þrístrent gler, stækkunargler auk metramáls. Á 

kennsluárum Friðriks, eða árið 1919, var kosin ný fræðslunefnd en þetta sama haust 

voru farskólarnir á fimm bæjum í hreppnum og nutu kennslunnar nítján nemendur. Þar 

af voru sextán á aldrinum tíu til fjórtán ára.   

Haustið 1920 var ráðinn kennari sem að þessu sinni var Gunnar Einarsson á 

Varmalandi. Launakostnaður á þessum tíma var kominn í 2 krónur á dag auk fæðis og 

húsnæðis. Ákvað fræðslunefnd skólahéraðsins að skólinn skyldi standa í sextán vikur 

þannig að öll börn fengju átta vikna kennslu í samræmi við fræðslulögin. Þá áformaði 

nefndin að fjárfesta í nýjum uppdrætti af Íslandi þar sem sá gamli var úr sér genginn. 

Misjafnt var hvar kennsla fór fram í hreppnum þetta árið en reynt var að haga henni 

þannig að börnin ættu sem hægast með heimangöngu. „Gunnar kenndi við farskólana 

næstu misseri eða til vors 1924.“22 Skólarnir höfðu undanfarin misseri verið á Hóli, 

Stóru-Gröf og Litlu-Gröf en með breyttri fræðslunefnd færðust þeir á heimili nýju 

nefndarmannanna, annars vegar frá Hóli til Sólheima í Sæmundarhlíð og hins vegar frá 

Litlu-Gröf í Holtsmúla á Langholti.  

3.2 Nýir vindar blása 

Þegar komið var til ársins 1924 lá fyrir starfandi fræðslunefnd að ráða nýjan kennara. 

Ein umsókn hafði borist nefndinni, frá Helga Ólafssyni kennara á Sauðárkróki.  

 

22 Ólafur Þ. Kristjánsson 1958–1965:231 
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Í samtali við formann fræðslunefndar og annan meðnefndarmann Ellert Jóhannsson 
hafði áðurnefndur Helgi boðist til að endurgreiða samkv. sérstökum samningi kr. 80,00 
til sveitarsjóðs Staðarhrepps, ef honum yrði veitt kenslustarfið samkvæmt lögum og 
með hliðsjón af þessu tilboði Helga varð það niðurstaða nefndarinnar að halda uppi 
kenslu í 24 vikur næstk. vetur og veita Helga Ólafssyni meðmæli til starfsins.23

Þá ákvað nefndin að huga að kennsluáhöldum og láta lagfæra þau þar sem þau væru 

orðin þó nokkuð skemmd. Einnig var ákveðið að reyna að láta gera ódýra skólatöflu. 

Helgi kenndi óslitið til vors 1931 með litlum áherslubreytingum á skólastarfinu. 

Námsefnið var hið sama og áður, en eins og meðfylgjandi dæmi sýnir gerði hann 

ýtarlega grein fyrir því í skýrslu hvaða námsefni hann kenndi. 

 

Notaðar voru þessar kenslubækur, sem hjer segir: 
Í reikningi: Reikningsbók eftir S.Á.G. 
 I fl. 2. 3ja og 4. hefti (lokið við 4. hefti) 
 II fl. 2. og 3ja hefti. 
 III fl. I. og II. og nokkur aftur í þriðja hefti. 
Landafr. eftir Karl F. I. fl. Öll landfræðin lesin. 
 II. fl. las Evrópu. 
 III. fl Norðurlönd. 
Í Náttúrufr. Náttúrusaga eftir B.S. og heilsufræðis-ágrip eftir sama 

I. fl. las alla Náttúrusöguna að undanskildri Steinafr, 
einnig alla Heilsufræðina. 
II. fl. um öll dýrin. 
III. fl. um spendýr og fugla. 

Í Sögu: Saga Jónasar Jónssonar 
 I. fl. las. II. hefti og las yfir I. hefti.   
Í kristnumfr. kver og biblíusögur 

I. fl. las alt kverið og biblíusögur, einnig nokkuð af 
sálmum. 
II. fl. las Nýja testamentið í biblíusögum og allmarga 
sálma. Einnig voru lærð mörg kvæði í skólaljóðum. 

Skriftabækur Mortens Hansens voru notaðar.24 

Á fyrsta kennsluári Helga var kennt á fimm bæjum í hreppnum, þ.e. á 

Ögmundarstöðum og Glæsibæ í fjórar vikur á hvorum stað, í Holtsmúla í átta vikur, á 

Dúki í sex vikur og í Sólheimum í tvær vikur. Þetta voru því alls tuttugu og fjórar vikur 

sem var sá tími sem átti að kenna samkvæmt þágildandi fræðslulögum. Annað skólaár 

Helga var með svipuðum hætti og hið fyrra en á því þriðja var ekki kennt nema í 

sautján vikur vegna sóttbanna.  

Á skólanefndarfundi í lok sumars árið 1926 áætlaði nefndin að láta fara fram 

viðgerðir á kennsluáhöldum auk þess sem ákveðið var að kaupa kúlnagrind til notkunar 

 
23 Gjörðabók fræðslunefndar 1909–1938:59–60  
24 Gjörðabók fræðslunefndar 1909–1938:61–63  
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við reikningskennslu. Þann 8. maí þetta sama ár voru gefin út ný barnafræðslulög og 

benti formaður fræðslunefndar, Margeir Jónsson á Ögmundarstöðum, á að nefndinni 

bæri að skoða fræðslusamþykkt skólahéraðsins í þeim tilgangi að samræma hana nýjum 

lögum, en í þeim segir: „Til prófs skulu koma öll börn skólahjeraðsins 8–14 ára að 

aldri.“25 Nefndin ákvað að fresta þeirri endurskoðun uns ný fræðslunefnd yrði kosin 

samkvæmt áðurgreindum lögum.  

Árið 1928 bauðst Helgi kennari til þess að byggja barnaskólahús í hreppnum 

sem hann vildi staðsetja á Grundinni fyrir sunnan Reynistað fengist til þess styrkur frá 

ríkissjóði sem næmi þriðjungi af byggingarkostnaði. Í framhaldi af þessu sendi hann 

fræðslunefnd bréf sem lesið var upp á almennum fundi í hreppnum þar sem mættir voru 

auk fræðslunefndar nokkrir ábúendur. Bréfið var svohljóðandi: 

 

Jeg undirritaður Helgi Ólafsson býðst til þess að byggja barnaskólahús á grundinni fyrir 
framan Reynistað, fáist styrkur til þess frá ríkissjóði. Einnig sje jeg um alla starfrækslu 
skólans, hreppnum að kostnaðarlausu, fái jeg 1600,00 króna laun auk dýrtíðaruppbótar 
eða samkvæmt launalögum kennara. Einnig býðst jeg til þess að styrkja barnafræðsluna í 
Staðarhrepp um 350,00 kr. á ári meðan jeg er kennari í hreppnum.26

Urðu allmiklar umræður um byggingu þessa en að lokum lagði Jón Sigurðsson á 

Reynistað fram tillögu þess efnis að fundurinn samþykkti tilboð Helga. Tillaga Jóns var 

borin undir atkvæði á fundinum og var hún samþykkt.  

Fram kemur í viðtali við Sigurð Jónsson á Reynistað, að hann minnist þeirrar 

umræðu er fram fór á æskuheimili hans um þessa fyrirhuguðu byggingu. Hafi hún 

aldrei komist til framkvæmda vegna andstöðu Árna Hafstaðs í Vík sem lagðist alfarið   

gegn henni.27 

Síðar þetta sama ár varð breyting á fræðslunefnd. Kom fram að mönnum þótti 

heimafræðsla heppilegri kostur en farkennslufyrirkomulagið þó að ekki yrðu breytingar 

í þá átt. Þá lagði nýja nefndin til að kennarinn tæki að sér að kenna einfaldar 

leikfimisæfingar eftir því sem ástæður og tími gæfust til. Einnig ákvað nefndin að 

fjárfesta í nýjum uppdrætti af Íslandi þar sem sá gamli væri orðinn ónothæfur.  

Í byrjun apríl árið 1931 kom skólanefnd saman til þess að fjalla um bréf frá 

fræðslustjóra. Í bréfinu kom fram að samkvæmt 7. gr. laga nr. 35/1930 bæri 

fræðslunefnd skólahéraðsins að skipa vorprófsdómendur. Fór nefndin að þessari ósk 

 
25 Lög um fræðslu barna nr. 40/1926 
26 Gjörðabók fræðslunefndar 1909–1938:81–83  
27 Sigurður Jónsson 2004 
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fræðslustjóra og var ráðinn til starfans fyrir næsta vor séra Hálfdán Guðjónsson 

prófastur. Þegar kom fram á sumar sama ár voru skipaðir nýir menn í fræðslunefnd. Það 

voru þeir Bjarni Þorleifsson í Sólheimum og Jón Sigurðsson á Reynistað sem báðir 

hófu störf í henni að nýju eftir áralangt hlé. Að ósk fræðslustjóra var Margeir Jónsson á 

Ögmundarstöðum áfram formaður, til a.m.k. 15. ágúst það ár, en skipunartími hans var 

útrunninn. Þá hafði fræðslustjóri sent fræðslunefnd lista með kennsluáhöldum ásamt 

bréfi þar sem farið var fram á að skólahéraðið ætti þau kennsluáhöld sem á listanum 

væru. Eftir athugun nefndarinnar á áhöldunum var ákveðið að festa kaup á 

biblíumyndum fyrir 35 krónur og korti af austurhelmingi jarðarinnar fyrir 26 krónur. 

Auk þess féllst nefndin á að láta fara fram viðgerðir á þeim kortum og myndum sem 

skemmdar voru og skyldi það gert fyrir skólahald á komandi hausti. Þá kom fram að 

nefndin vildi lækka fæðisgjald kennara úr 2 krónum niður í 1,50 þar sem vöruverð á 

nauðsynjavöru hafði stórum lækkað á síðustu árum.  

Að hausti var Margeir á Ögmundarstöðum enn í formannssætinu. Lá það fyrir 

nefndinni að ráða kennara í stað Helga Ólafssonar sem sagði starfi sínu lausu í 

september sama ár. Þar sem svo langt var liðið sumars sá nefndin sér ekki fært að 

auglýsa stöðuna lausa til umsóknar en nefndarmennirnir Bjarni í Sólheimum og Jón á 

Reynistað viðruðu þá hugmynd að Margeir formaður tæki að sér kennslu við 

farskólana. Margeir samþykkti það og var ráðinn til starfans enda skyldi farið eftir 

settum reglum varðandi skólahaldið.  

Með því að auglýsa ekki lausa stöðu kennara fór skólanefndin ekki að lögum, en 

henni bar það samkvæmt 28. gr. gildandi laga um fræðslu barna frá árinu 1926. Þess má 

einnig geta að samkvæmt 8. gr. sömu laga skyldi skólaskyldualdur miðast við nýár.28 

Veturinn 1931–1932 urðu litlar breytingar á skólahaldi utan þess að kenndar 

voru sex stundir á dag í stað fimm eins og kveðið var á um. Á fundi fræðslunefndar árið 

1932 var ákveðið að fræðslufyrirkomulagið skyldi haldast óbreytt en endurskoða þyrfti 

fræðslusamþykktina fyrir fræðsluhéraðið þar sem hún væri úr sér gengin og úrelt. 

Ákvað nefndin að vinna að breytingum á henni eins fljótt og tími og tækifæri leyfðu. Á 

aukafundi fræðslunefndarinnar þann 1. mars árið 1933 samþykkti hún að kjósa Ísleif 

Gíslason kaupmann á Sauðárkróki til þess að vera prófdómari fyrir skólahéraðið þá um 

vorið. Hann baðst undan því vegna anna og var fenginn til starfans í hans stað Þorsteinn 

Jóhannsson í Stóru-Gröf syðri. Það sama vor voru verkefni þau er lögð voru fyrir 

 
28 Lög um fræðslu barna nr. 40/1926 
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fullnaðarprófsbörn nema í kristinfræði, tiltekin af fræðslumálastjórn Íslands, og farið 

alfarið að reglum sem settar voru af Stjórnarráði Íslands. Margeir kenndi næstu skólaár 

en hann varð að láta af störfum vegna heilsubrests fljótlega eftir að skólinn hófst 

haustið 1934 og réði hann kennara í sinn stað „Agnar Baldvinsson frá Sauðárkróki“29 

sem sinnti því starfi til vors 1935. Í framhaldi af því sagði Margeir starfi sínu lausu 

þann 30. maí 1935. 

Einn nemanda Margeirs, Gunnlaug Sigurbjörg Sigurðardóttir [Bogga] frá 

Geirmundarstöðum, minnist hans sem stórmennis. Hann hafi verið börnunum góður og 

sýnt þeim alúð og umhyggju. Hún minnist þess að Margeir hafi farið með skólabörnin í 

skólaferðalag og hafi m.a. farið með þau á hestum vestur í Staðarfjöll. Bogga, sem var 

læs þegar hún hóf skólagöngu sína 8 ára gömul, þurfti að ganga frá Páfastöðum í 

Ögmundarstaði til að taka lestrarpróf. Ástæða þess að hún gekk frá Páfastöðum var sú 

að móðir hennar sat þar yfir sjúklingi. Einnig kom fram hjá Boggu að afi hennar hafði 

kennt henni að reikna í huganum en amma hennar kenndi henni biblíusögurnar. Bogga 

man eftir miklum spenningi meðal barnanna þegar von var á prestinum [séra Hálfdáni 

prófasti á Sauðárkróki] sem kom og húsvitjaði um jólin og athugaði hvort börnin væru 

orðin læs og skrifandi.30 

29 Aldína Snæbjört Ellertsdóttir 2004 
30 Gunnlaug Sigurbjörg Sigurðardóttir 2004 
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4. Róstur í skólamálum 

Þegar hér er komið við sögu hafði barnakennslan fest sig í sessi og önnur mál urðu 

meira áberandi. Barnafræðslan hvarf í skuggann fyrir deilum um val á kennslustöðum 

auk þess sem deilur ákveðinna skólanefndarmanna við nýráðinn kennara, Guðrúnu Þ. 

Sveinsdóttur, urðu áberandi. Þá komust húsnæðismál skólans í fastari skorður en 

skólahúsið í Melsgili var tekið formlega í notkun haustið 1944. Þá breyttist farskólinn í 

fastan heimangönguskóla en við það skapaðist ákveðin festa í skólastarfinu.  

 4.1 Ósætti vegna skólastaða 

Haustið 1935 voru komnir nýir menn í skólanefndina en það voru þeir Jón Jónsson á 

Hafsteinsstöðum formaður, Ellert Jóhannsson í Holtsmúla og Þorsteinn Jóhannsson í 

Stóru-Gröf syðri. Það lá fyrir nefndinni að ráða kennara í stað Margeirs Jónssonar á 

Ögmundarstöðum sem látið hafði af störfum vegna lasleika. Hafði nefndin auglýst í 40. 

tölublaði Lögbirtingarblaðsins lausa stöðu farskólakennara í Reynistaðarfræðsluhéraði 

og var umsóknarfrestur til 10. september. Nefndinni bárust þrjár umsóknir en einungis 

tvær þeirra bárust á réttum tíma. Þær voru annars vegar frá Sigrúnu Sigurjónsdóttur á 

Nautabúi í Hjaltadal en hins vegar frá Guðrúnu Þ. Sveinsdóttur á Sauðárkróki. Þriðja 

umsóknin, sem ekki kom í hendur fræðslunefndarformannsins fyrr en 13. september, 

var frá Hannesi Pjeturssyni á Siglufirði. Seinna um haustið, eða þann 24. október, hélt 

skólanefndin nýjan fund til þess að ákvarða hvernig barnafræðslunni skyldi hagað á 

komandi vetri. Stuttu áður hafði Guðrún Þ. Sveinsdóttir borið nefndinni þau boð frá 

fræðslustjóra að hún væri ráðin kennari í skólahéraðinu. Fljótlega eftir ráðningu hennar 

fór hún fram á það við nefndina að fá sig lausa í átta vikur frá kennslu í Staðarhreppi til 

þess að sinna kennslu í Skarðshreppi. Var það samþykkt af hálfu nefndarinnar enda 

taldi hún að með því myndi hreppurinn spara þriðjung af kostnaði við bæði laun og 

fæði kennarans. Þá samþykkti nefndin, að fengnu samþykki fræðslustjóra, að kennsla í 

hreppnum yrði sextán vikur í tvískiptum skóla. Skyldi kennsla standa átta vikur í 

Útparti og átta vikur á Langholti, en formaður hafði útvegað skólastaði annars vegar í 

Vík fyrir krónur 1,50 til 1,60 á dag, en hins vegar í Steinholti fyrir krónur 1,50 og 

skyldi fæði kennara innifalið. Bændur í Vík og Steinholti áskildu sér þó þann rétt að fá 

sama verð fyrir skólastaði og aðrir væri þeim greitt hærra verð.   

Hvað varðaði skólastað á Langholti lá fyrir nefndinni tilboð frá Ellerti 

Jóhannssyni í Holtsmúla um að halda skólann í þær átta vikur sem hann átti að starfa 
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þar, fyrir 1,80 krónur á dag. Nefndin ákvað að leita til fleiri heimila á Langholti áður en 

ákvörðun yrði tekin um að taka tilboði Ellerts. Síðar um haustið barst skólanefnd tilboð 

frá Alberti á Páfastöðum þess efnis að hann væri tilbúinn að halda skólann fyrir 1,50 

krónur á dag. Hittist skólanefndin þann 11. nóvember til þess að ákveða hvoru tilboðinu 

skyldi taka. Samkvæmt þeim upplýsingum sem Þorsteinn í Stóru-Gröf syðri hafði frá 

Alberti á Páfastöðum átti kennslan að fara fram í baðstofunni þar. Að þessum 

upplýsingum fengnum „lýsir Ellert Jóhannsson því yfir að hann telji umrædda 

kenslustofu algjörlega óhæfa, þar sem völ sje á, annari bestu stofunni fyrir skólann, sem 

til sje í fræðsluhjeraðinu.“31 Þeir Jón á Hafsteinsstöðum og Þorsteinn vildu þó frekar 

taka tilboði Alberts þar sem með því sparaðist þó nokkurt fé. Þeir töldu að áður hefði 

verið kennt í slíkum húsakynnum án þess að skaði hlytist af og vísuðu til gildandi 

fræðslusamþykktar skólahéraðsins frá 1909 þar sem kveðið var á um skólastað á 

Páfastöðum fyrir Langholtið. Ellert benti þá meirihluta nefndarinnar á að við val á 

kennslustöðum hefði fræðslusamþykktin áður verið brotin. 

Aðeins fjórum dögum síðar voru skólanefndarmenn kallaðir saman á nýjan leik 

þar sem fyrir nefndinni lá kæra, dagsett 12. nóvember 1935, frá skólanefndarmanninum 

Ellerti Jóhannssyni, til Jónasar Kristjánssonar héraðslæknis á Sauðárkróki. Innihald 

hennar var í stórum dráttum að Ellert kærði ákvörðun þeirra Jóns Jónssonar 

skólanefndarformans og Þorsteins Jóhannssonar um að skólanum skyldi hafa verið 

valinn staður á Páfastöðum. Ástæða kæru Ellerts var sú að hann taldi óforsvaranlegt að 

bjóða þeim tíu til tólf börnum sem sæktu skólann upp á kennslustofu sem að hans mati 

var „með þeim allra lökustu sem fólk hefst við í, í tjeðu skólahjeraði, og kærir hjermeð 

yfir slíku gjörræði fyrir hjeraðslækninum á Sauðárkróki.“32 

Jónas héraðslæknir skoðaði umræddar stofur á Páfastöðum og í Holtsmúla og 

voru niðurstöður hans á þá leið að á Páfastöðum væri „nægilegt loftrými og hiti, en að 

birtan væri þar ófullnægjandi og gæti það ollið veiklun á sjón barnanna, en við 

umrædda stofu í Holtsmúla hefði hann ekkert að athuga.“33 Í framhaldi af þessum 

niðurstöðum innti formaður skólanefndar Ellert eftir því hvort hann vildi ekki lækka 

tilboð sitt en því svaraði hann neitandi og taldi sig algerlega leystan undan tilboðinu þar 

sem nefndin hafði hafnað því á síðasta fundi. Ákvað nefndin því að leita að nýjum 

 
31 Gjörðabók fræðslunefndar 1909–1938:133–134   
32 Gjörðabók fræðslunefndar 1909–1938:135–136  
33 Gjörðabók fræðslunefndar 1909–1938:137–139  
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skólastað á Langholti fyrir krónur 1,50 á dag en tækist það ekki myndi skólinn verða í 

Holtsmúla. 

Jón á Hafsteinsstöðum, formaður skólanefndar, hafði fundið annað 

skólahúsnæði á Langholti, þ.e. á Kjartansstöðum, og tilkynnti það meðnefndarmönnum 

sínum. Af því tilefni sá Ellert sér ekki annað fært en að rita Jóni bréf, dagsett 16. 

nóvember 1935, er varðaði val hans á skólastað. Í því kom fram að Ellert taldi sig ekki 

hafa fengið þær upplýsingar er hann hafi innt Jón eftir er varðaði skólastaðinn. Þá 

skrifar Ellert að hann hefði átt samtal við Þórð bónda á Kjartansstöðum um hvort Jón 

hefði ekki rætt við hann um upphitun á kennslustofunni. Þórður neitaði því og sagði það 

ekki koma til greina að setja upp sérstaka upphitun í kennslustofuna. Ellert gat þess þá 

að honum sýndist svo að Jón hugði meira að fjársparnaði en að vellíðan barnanna en 

það taldi Ellert ekki sæmandi formanni barnaverndarnefndar. Þá kom fram í bréfi 

Ellerts að óánægja væri á meðal foreldra barna sem sækja áttu skólann að 

Kjartansstöðum vegna þess, annars vegar, að skólastaðurinn væri óhentugur en hins 

vegar vegna ófyrirsjáanlegs dráttar á að skólastarf hæfist. Ellert ákvað því í framhaldi af 

þessu að gera skólanefnd nýtt tilboð en jafnframt stóð fyrra tilboð hans og því hafði 

skólanefnd úr tveimur tilboðum að velja. Seinna tilboðið var svohljóðandi:  

 

Hið nyja tilboð mitt er þannig að í þær 8 vikur sem barnakenslan á að fara fram á 
Langholtinu skal jeg láta alt það sama í tje sem innifelst í fyrra tilboðinu 
endurgjaldslaust með öllu, með því skilyrði að samsvarandi fræðslukostnaður í útparti 
hreppsins verði sveitar fjelaginu að kostnaðarlausu. Þar sem þú sagðir í votta viðurvist 
að mjer einum væri um að kenna að börnin fengju ekki notið hagkvæmasta og besta 
skólaplásins sem um væri að ræða á Langholti verður nú ekki lengur til að dreifa, og 
verður það þá þjer að kenna en ekki mjer ef svo fer. Fari svo að skólanefnd taki öðru 
hvoru tilboði þessu, skal það tekið fram að kensla getur birjað á þeim tíma sem til var 
ætlast og aðstendar barnanna krefjast einróma sem sje næstkomandi mánudag.34 

Jafnframt ritaði Ellert að sæi Jón formaður ástæðu til þess að kalla saman skólanefnd 

vegna þessa máls, mundi hann ekki mæta og raunar vera ófáanlegur til þess að sitja í 

skólanefndinni eins og hún var skipuð. Að endingu ritaði Ellert: „Það mun varla þurfa 

að mynna þig, á jafn formfastur og þú hefur verið að undanförnu, að færa brjef þetta 

inn í gjörðabók skólahjeraðsins en það gjöri jeg hjermeð að kröfu minni“35. Þessi 

samskipti höfðu það í för í með sér að enn einu sinni var boðað til fundar skólanefndar 

og kom hún saman þann 19. nóvember. Að þessu sinni var mættur, auk nefndarinnar, 

 
34 Gjörðabók fræðslunefndar 1909–1938:140–144  
35 Gjörðabók fræðslunefndar 1909–1938:140–144  
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sóknarpresturinn séra Helgi Konráðsson. Hann var fenginn til þess að reyna gera út um 

þau ágreiningsmál sem voru innan skólanefndarinnar og komst þessi sátt á: „Ellert 

Jóhannsson tekur aftur þau ummæli í framanskráðu bréfi sem afsögð eru og biður 

afsökunar á þeim. Tekur hann aftur sæti sitt í skólanefndinni. Eru þá allir 

skólanefndarmenn sáttir heilum sáttum.“36 Að fenginni þessari sátt rituðu allir 

fundarmenn nöfn sín til staðfestingar. 

 Í byrjun árs 1936 var boðað til skólanefndarfundar en fyrir nefndinni lá skrifleg 

yfirlýsing frá Guðrúnu Þ. Sveinsdóttur kennara þess efnis að hún hafi haft leyfi 

héraðslæknis til þess að kenna tíu daga á Páfastöðum í síðastliðnum nóvember. Þá kom 

fram í skýrslu hennar fyrir skólaárið 1935–36 að alls nutu 22 börn kennslunnar það árið 

og þar af hafi sex lokið fullnaðarprófi. Prófdómendur voru þeir séra Helgi Konráðsson 

og Þorsteinn Jóhannsson í Stóru-Gröf syðri. Síðar, eða um mitt ár 1936, kom 

skólanefndin saman og var fundarefnið að þessu sinni skýrsla er nefndinni hafði borist 

um aðbúnað barna og heilsu. Svar nefndarinnar við þeirri skýrslu var á þá leið að ekki 

væri um að ræða vangefin eða veikluð börn í hreppnum né að heimilishættir þeirra 

væru þannig að þeim stafaði hætta af. Taldi nefndin því að hún þyrfti ekki að gera 

neinar ráðstafanir varðandi þau mál í sveitarfélaginu. 

4.2 Að mörgu er að hyggja 

Í júlí árið 1936 var enn á ný boðað til fundar skólanefndar en ástæða hans voru tvö bréf 

er borist höfðu frá Arngrími Sigurðssyni í Litlu-Gröf [þáverandi oddvita]37 þar sem 

hann fór fram á að nefndin auglýsti stöðu farkennara lausa til umsóknar. Nefndin taldi 

ástæður þær er Argrímur lagði fram máli sínu til stuðnings vera ófullnægjandi og gæfu 

ekki ástæðu til að auglýsa starfið þar sem ráðinn kennari hefði ekki sagt starfi sínu 

lausu. Hálfum mánuði síðar hittist nefndin aftur til þess að ræða fyrirkomulag 

farskólanna fyrir næsta skólaár og var ákveðið að Jón útvegaði skólahúsnæði í 

Útpartinum, Ellert á Langholtinu og Þorsteinn í Sæmundarhlíðinni. Að þessu sinni var 

ákveðið að kennt skyldi í sex vikur í Sæmundarhlíð en fimm vikur á hvorum hinna 

staðanna, en það sem upp á vantaði á átta vikna kennslu skyldu börnin sækja í 

skólapláss hvert annars. Þau rök sem lágu að baki þessari ákvörðun voru að með þessu 

fyrirkomulagi sparaði hreppurinn um 134 krónur. Ekki voru allir skólanefndarmenn 

sammála þessum málalokum og var Jón á móti þessum ráðstöfunum þar sem þær 

 
36 Gjörðabók fræðslunefndar 1909–1938:145 
37 Hjalti Pálsson 2001:26 
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samræmdust ekki reglugerð skólans. Einnig taldi hann að nefndin hefði engan rétt til að 

gera slíkar ráðstafanir og benti á að á síðasta fundi hefði verið ákveðið að bera slíkar 

ákvarðanir undir hlutaðeigendur. Þar hefði komið skýrt fram að margir aftóku slíkar 

ráðstafanir með öllu og bent var á þetta gæti haft aukinn kostnað í för með sér fyrir þá 

sem hlut ættu að máli. 

 Á síðasta fundi skólanefndar árið 1936 kom nefndin saman ásamt Guðrúnu 

kennara. Fyrir lá að skólanefndarmenn höfðu útvegað skólahúsnæði í Vík, í Holtsmúla 

og á Hóli og hafði læknir staðfest alla staðina hæfa til notkunar fyrir kennslu. 

Daggjaldið var óbreytt, eða 1,50 krónur á dag, en auk þess hafði nefndin gert samning 

við Guðrúnu á þá leið að skólinn skyldi standa yfir í 20 vikur alls. Fyrirkomulag þetta 

gerði það að verkum að öll börn á aldrinum 7-14 ára áttu kost á sex vikna kennslu í sínu 

skólaplássi. Börn á aldrinum 10-14 ára fengju að auki tveggja til sex vikna kennslu með 

því að sækja skólann í skólapláss hvert annars. Þetta var þó ákveðið með fyrirvara um 

samþykki hlutaðeigenda.  

 Samkvæmt nýjum lögum um fræðslu barna voru öll börn á aldrinum 7–14 ára 

skólaskyld. Hófst skólaskylda 1. maí það ár sem barnið varð sjö ára og lauk með 

fullnaðarprófi þegar barnið var fullra 14 ára.38 Með því fyrirkomulagi sem skólanefndin 

samþykkti var hún að uppfylla ákvæði laganna um skólaskyldualdur. Hins vegar nýtti 

skólanefndin sér undanþáguákvæði um skólaskyldualdur samkvæmt 7. gr. sömu laga 

fyrir börn yngri en 10 ára.      

 Í janúar árið 1937 var skólanefnd kölluð saman ásamt Guðrúnu Þ. Sveinsdóttur 

kennara. Efni fundarins var að gera fjárhagsáætlun fyrir skólann frá hausti til áramóta 

og í því sambandi nefndi formaður nauðsyn þess að kjósa féhirði fyrir skólann. Nefndin 

tók þó ekki afstöðu til þess að svo komnu máli, þar sem einn nefndarmanna mætti ekki 

á fundinn og var kosningu frestað um sinn. Þá lágu fyrir nefndinni lög um ríkisútgáfu 

námsbóka auk bréfs frá fræðslustjóra þar sem boðist var til þess að útvega skólanum 

upphleypt kort af Íslandi. Nefndarmenn sáu sér heldur ekki fært að taka afstöðu til þess 

máls að svo stöddu. Þennan vetur nutu kennslu 25 börn á aldrinum 7–14 ára sem voru 

með búsetu í skólahéraðinu, auk tveggja sem bjuggu utan þess. Fullnaðarprófi, sem 

fram fór í Holtsmúla, luku þrjú börn en prófdómari var sem fyrr séra Helgi Konráðsson.

 

38 Lög um fræðslu barna nr. 94/1936 
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Haustið 1937 voru verkefni fræðslunefndar að útvega skólastaði í 

fræðsluhéraðinu en þar sem aðeins var um tvö skólaskyld börn að ræða á Langholti var 

beðið með að taka ákvörðun um hvort skólastaður yrði þar. Hins vegar var ljóst, þar 

sem börnin voru fimm í Sæmundarhlíð og tíu í Útparti, að þar urðu að vera skólastaðir. 

Niðurstaðan varð þó sú, samkvæmt skýrslu kennara, að kennt var í Holtsmúla á 

Langholti, á Hóli í Sæmundarhlíð og í Vík í Útpartinum. Einnig kom fram í skýrslunni 

að 28 börn á aldrinum 7–14 ára nutu fræðslu, þarf af eitt úr öðru fræðsluhéraði. Þá var 

að þessu sinni gerð heilbrigðisskoðun á börnunum og sýndu þau öll góðar framfarir og 

þyngdust mest um tíu kíló yfir veturinn nema eitt, sem léttist um hálft kíló. Í því tilfelli 

taldi Guðrún kennari að fæði og aðbúð væri ábótavant. Þá hafði nefndin fjárfest í nýju 

Evrópukorti sem kostaði krónur 41,20 en auk þess voru kennsluáhöld þau er 

skólanefndin afhenti kennara haustið 1937 fyrir skólaárið 1937–1938 sem hér segir: 

 

1. Kort 6 ára gamalt, lítið skemmt, af austurhelmingi jarðar 
2. Íslandskort lítið skemmt. (Samúel Eggertss.) 
3. Evrópukort mikið rifið, lítt nothæft. 
4. Evrópukort mjög gallað. 
5. Landabréf af Australíu, álímt á 2um stöðum og dálítið rifið. 
6. Landabréf af Afríku sæmilegt en laust frá keflinu öðrumegin. 
7. Landabréf af Suður-Ameríku rifið lítið eitt við keflið, að öðru óskemmt. 
8. Landabréf af Norður-Ameríku, rifið þvert yfir, er álímt og nothæft. 
9. Jarðlíkan stórskemmt, ónýtt. 

Náttúrufræði: 
 4 mannfræðimyndir, mikið skemmdar en nothæfar. 
 Ein mynd af þjóðflokkunum, gömul og stórskemmd. 
 40 biblíumyndir á 20 spjöldum, óskemmdar. 
Eðlisfræði: 
 Eitt brennigler, þrístrent gler, ein ebonit stöng, og skólatafla, brotið annað 
hjarið. 
 Eitt metramál stimpill og púði. 
Fyrrverandi formaður vísaði á segulstálið sem vantar í skólaáhöldin, hjá kennara 
skólahverfisins. Áhöldunum fylgir töskurifrildi ónýtt.39 

Í október árið 1938 hafði orðið breyting á skólanefnd, en kennarinn var sá sami og 

undanfarna vetur, þ.e. Guðrún Þ. Sveinsdóttir sem átti eftir að vera kennari í 

fræðsluhéraðinu til ársins 1955. Eins og fyrri haust lá fyrir nefndinni að finna skólastaði 

en ljóst var að kennsla í Sæmundarhlíð færi fram á Hóli auk þess sem Steindór í 

Hólkoti [nafni Hólkots var breytt í Birkihlíð með ráðherraleyfi 10. desember 1948.]40 

hafði boðist til að taka skólann hálfan skólatímann í Útpartinum.  

 
39 Gjörðabók fræðslunefndar 1909–1938:164–165   
40 Hjalti Pálsson 2001:87 
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Í bréfi Guðrúnar til fræðslustjóra kom fram að þennan vetur hafði hún kennt 28 

börnum frá 7–14 ára. Hafði hún um haustið boðið foreldrum að kenna yngstu 

börnunum í einn mánuð en þeir vildu ekki kosta því til. Þá bauðst Guðrún til að taka 

þau í kennslu á sömu dögum og eldri börnin og gekk það eftir. Kenndi Guðrún börnum 

á aldrinum 7–10 ára í tvo tíma á dag, eða frá kl. 15.00–17.00. Guðrún kom víða við í 

skýrslu sinni og fram kom að hún taldi að fólk væri ánægt með kennsluna. Hún legði 

meiri áherslu á handavinnukennslu en þekktist í nágrannasveitum. Þá kom fram að hún 

teldi fæði og aðbúnað barnanna ábótavant og hefði hún komið athugasemdum þar um á 

framfæri. Hún skrifaði: „Fólk er þá óánægt við mig fyrst er eg finn að fæðinu, en er það 

sér árangurinn, þá er það mér þakklátt.“41 Og síðar í sama bréfi segir: „Svo er líka til 

hér fólk, sem ekkert hirðir um framför barna sinna og þau léttast yfir veturinn.“42 

Afskipti Guðrúnar af velferð skólabarna sinna áttu eftir að draga dilk á eftir sér, auk 

þess sem skoðanir hennar á ýmsum málum innan sveitarinnar áttu ekki upp á pallborðið 

hjá ráðamönnum. Verður nánar vikið að því síðar.   

 Um vorið 1939 ákvað þáverandi formaður skólanefndar, Árni í Vík, að gerð 

skyldi úttekt á því húsnæði sem farskólarnir höfðu til umráða. Fór hann ásamt Guðrúnu 

kennara á þá fimm staði sem kennslan hafði farið fram á til þessa. Fram kom í 

úttektarskýrslum43 að á Páfastöðum var kennslustofan 16 m2, en þar var að jafnaði sjö 

börnum kennt. Þar var kolamiðstöð til upphitunar og olíuljós til lýsingar og höfðu 

börnin aðgang að kaggasalerni. [Orðið kaggi merkir tunna44 og er því hér átt við 

tunnusalerni]. Einnig kom fram að kennarinn bjó á staðnum og hafði sérherbergi. Í 

Holtsmúla var kennslustofan öllu minni, eða rúmir 4,3 m2, en átti engu að síður að rúma 

sjö börn ásamt kennara. [Alda Ellertsdóttir frá Holtsmúla sagði að eingöngu hefði verið 

kennt í betri stofunni þar, en hún sé rúmir 12m2].45 Þar höfðu börnin einnig aðgang að 

kaggasalerni og upphitun kennslustofu var með kolamiðstöð, en til lýsingar var 20 línu 

olíulampi. Kennarinn hafði ekki sérherbergi og þurfti því að láta sér kennslustofuna 

nægja til hvíldar og svefns. Á Hóli var kennslustofan rúmir 13,5 m2 og var hún hituð 

upp með kolum. Þar voru að jafnaði fimm börn í skólanum og höfðu þau aðgang að 

kaggasalerni sem staðsett var fyrir utan íbúðarhúsið. Gaslukt var notuð til lýsingar, en 

kennarinn hafði annars sama aðbúnað og í Holtsmúla. Í Vík voru að jafnaði ellefu börn 

 
41 Guðrún Þ. Sveinsdóttir 1938 
42 Guðrún Þ. Sveinsdóttir 1938 
43 Útfylla átti sérskýrslu fyrir hvern kennslustað. 
44 Íslensk orðabók 2002:743 
45 Aldína Snæbjört Ellertsdóttir 2004 
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sem höfðu til ráðstöfunar 10 m2 kennslustofu. Hún var hituð upp með miðstöð og 14 

línu olíulampi notaður til lýsingar. Þar var búið að koma upp vatnssalerni. Kennarinn 

hafði kennslustofuna til hvíldar og svefns svo sem títt var. Í Hólkoti var aðbúnaður með 

svipuðu sniði og í Vík. Kennarinn hafði kennslustofuna út af fyrir sig eftir að kennslu 

lauk á daginn en einnig var búið að koma upp vatnssalerni á bænum. Hitað var upp með 

kolum og olíulampi notaður til lýsingar. Kennslustofan var 9 m2 og eins og í Vík sóttu 

ellefu börn skólann. Á kennslustöðunum var hæð undir loft víðast sú sama eða frá 2,18 

m á Hóli upp í 2,45 m í Hólkoti.46 

Um haustið sama ár hittist skólanefnd ásamt kennara til þess að skipuleggja 

skólafyrirkomulagið næstkomandi vetur. Taldi nefndin að ekki væri hægt að hafa 

kennsluna þrískipta eins og undanfarna vetur, þar sem dýrtíðar væri farið að gæta. Vildi 

nefndin því reyna að hafa kennsluna tvískipta, þó án þess að skerða kennslu barnanna, 

og koma þannig í veg fyrir hækkun útgjalda sveitarsjóðs. Eftir miklar umræður var 

fallist á að skóli fyrir börn 10 ára og eldri yrði tvískiptur en börnin yrðu flokkuð eftir 

aldri og hver flokkur fengi 8 vikna kennslu sem fram færi á Reynistað, í Vík, í Hólkoti, 

á Páfastöðum, í Litlu-Gröf og í Holtsmúla. Börn yngri en 10 ára skyldu einnig fá 

kennslu eins og áður en ekki var komist að niðurstöðu á fundinum um hvar eða hvenær 

sú kennsla færi fram. 

 Á þessum árum var Alda Ellertsdóttir [skírnarnafn er Aldína] frá Holtsmúla 

nemandi Guðrúnar. Hún minnist hennar sem skörulegrar konu sem hafi haldið uppi 

miklum aga. Hún hafi kennt öll fög, þar á meðal leikfimi og hannyrðir, en allir 

nemendur voru látnir læra að prjóna. Guðrún var mikil hannyrðakona en það sem vakti 

athygli var að hún var einhent; hafði aðeins stuttan stubb neðan við olnboga vinstri 

handar. Þegar Alda gekk á farskólana í Vík og í Hólkoti fór hún nestuð að heiman og í 

Hólkoti gisti hún hálfan mánuð í senn.47 Sveinn Jónsson frá Hóli var einnig nemandi 

Guðrúnar á þessum árum. Hann sótti farskólana hálfan mánuð í senn og átti að læra 

heima annan hálfan mánuð. Hann segir að Guðrún hafi ekki verið ánægð ef nemendur 

lærðu ekki heima. Notast var við kennslubók í reikningi eftir Elías Bjarnason en henni 

fylgdu góðar leiðbeiningar svo vandalaust var að læra reikning heima. Sveinn minnist 

þess er hann gekk á skólann niður í Holtsmúla að stysta leiðin þangað var að fara yfir 

ána fyrir neðan Hól og ganga svo út Langholtið. En ef áin var í forarvexti eða illfær 

 
46 Lýsing á húsnæði til farskólahalds o. fl. 1939 
47 Aldína Snæbjört Ellertsdóttir 2004 
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sökum íss þurfti að ganga út Sæmundarhlíðina og niður að brúnni við Mel en það 

lengdi leiðina talsvert.48 

Ári síðar, eða í lok október árið 1940, boðaði formaður til fundar skólanefndar 

og kennara. Þar kom fram að reyna ætti að haga skólanum líkt og síðastliðinn vetur þó 

með þeim breytingum að ekki yrði kennt á Langholti, enda einungis tvö börn þar sem 

sæktu skólann. Hins vegar þyrfti að finna skólastaði í Sæmundarhlíðinni og í 

Útpartinum og samþykkti nefndin að gjald fyrir skólann færi ekki yfir 2,50 krónur á 

dag. Rúmum tveimur mánuðum síðar, eða í byrjun janúar árið 1941, var aftur boðað til 

fundar. Þá lágu fyrir nefndinni ýmis mál og má nefna bréf frá fræðslustjórn er varðaði 

dýrtíðaruppbót kennara og skýrslugerð. Hafði fræðslustjóri farið þess á leit að kennari 

héldi nemendaskrá og var ákveðið að formaður skólanefndar hefði milligöngu um að 

fela kennara það verkefni. Þá kom fram hjá formanni að nefndinni hefðu borist óskir frá 

tveimur aðilum þess efnis að börn þeirra fengju meiri kennslu en ákveðið hefði verið á 

síðasta skólanefndarfundi. Í framhaldi af þessum kröfum taldi nefndin sér ekki skylt að 

sjá börnum á aldrinum 7–10 ára fyrir kennslu. Þó taldi hún sjálfsagt að veita þeim hana 

svo framarlega sem það kæmi ekki niður á þeim eldri og hefði ekki í för með sér aukinn 

kostnað fyrir sveitarsjóð.  

4.3 Vandi sveitakennarans 

Þegar hér er komið sögu fór að draga til tíðinda í samskiptum Guðrúnar kennara og 

skólanefndarinnar. Guðrún skrifaði fræðslustjóra bréf í „öngum“ sínum og taldi sig 

beitta ofbeldi af hálfu nefndarmanna. Guðrún sagði frá bréfi sem henni barst frá Árna 

Hafstað, formanni skólanefndar.49 

Fæ ég svo bréf frá honum, [þ.e. Árna Hafstað] þar sem hann segir mér, að ég eigi að 
fara að halda Nemendaskrá fyrir börnin. Einnig að skýrsla hafi verið skakkt útfyllt. Því 
er til að svara, að eg hélt Nemendaskrá yfir öll börn er eg kenndi í fyrravetur. Þær voru 
geymdar í skólatöskunni. Formaður hefði átt að muna, að eg fékk þær hjá honum í 
fyrrahaust eins margar og börnin og eru nokkrar eftir hjá honum ónotaðar.50 

Eins og fram hefur komið vildi Arngrímur Sigurðsson oddviti auglýsa stöðu kennara 

lausa árið 1936 og reyna þannig að losna við Guðrúnu úr sveitinni. Í bréfi sínu til 

 
48 Sveinn Jónsson 2004 
49 Guðrún Þ. Sveinsdóttir 1941 
50 Guðrún Þ. Sveinsdóttir 1941 



25

fræðslustjóra hélt Guðrún áfram að fjalla um afskipti skólanefndarmanna af störfum 

sínum. Hún ritaði: 

 

Eg hlýt að segja yður frá því, að einn maður úr fræðslunefnd, Arngrímur Sigurðsson í 
Litlu-Gröf er mér mótfallinn. Hann vildi t.d. í fyrravetur láta mig leggja meiri rækt við 
11 ára telpu, sem hann átti, en hin börnin. Eg var ei fús til þess, af því að hin börnin 
töpuðu við það, svo var telpan heldur veil og lítil. Hann vildi láta hana fara á undan 
jafnöldrum sínum í bókum. Enn fremur, er eg spurði börnin gerðu þau kröfu til þess, að 
hún mætti svara spurningum fyrir börnin, ef svar kæmi ei hjá því fyrsta og hún vissi 
það sem um var spurt. Þessu neitaði eg, og sagðist þurfa að leita að réttu svari víðar 
fyrst. Ég hefi oft þá reglu að spyrja fyrst þau er eg held að síst viti. Svo neitaði hann að 
hafa prófdómara sem hinir fræðslunefndarmennirnir vildu skipa, en þegar hann fékk ei 
að ráða því, þá kom hann og sat í prófinu án leyfis formanns. Gerði það mjög ilt, var til 
þess að börn töpuðu sér stórkostlega. Hann tók t.d. 3 var [þrisvar] blaðið af 1 
fullnaðarprófsbarninu til að lesa það, er barnið var að svara spurningunum. Í haust lét 
hann telpu sína ei á skólann til mín. Lét hana á Sauðárkróks skóla nú eftir nýárið. Hann 
gat engan fengið til að kenna henni heima, og enginn vildi skifta sér af þessu því fólk 
hér þekkir mig og kennslu mína og hefur ekki kvartað yfir mér sem kennara.51 

Þá greindi Guðrún frá því að Arngrímur oddviti vildi spara fé til fræðslumála og níddist 

þannig á fátækum börnum. Þar fylgdi honum að málum hreppsstjórinn, Jón Sigurðsson 

á Reynistað. Og sagði Guðrún: „Hreppsþyngsli eru frekar lítil hér, því 2 ómagar dóu í 

fyrravetur.“52 Engan bilbug var að finna á Guðrúnu þrátt fyrir mótbyr 

fræðslunefndarinnar og hún hélt ótrauð áfram kennslustörfum. 

 Guðrún og skólanefnd komu saman þann 19. október árið 1941 til þess að ræða 

fyrirkomulag skólahalds næstkomandi vetur. Nefndarmenn lögðu áherslu á að skólinn 

yrði haldinn á sömu bæjum og síðastliðinn vetur og vildu semja við viðkomandi 

bændur þar um. Þá var ákveðið að gjaldið fyrir skólann yrði reiknað út með hliðsjón af 

dýrtíðarvísitölu Hagstofunnar, auk þess að greiða 2 krónu daggjald eins og gert var fyrir 

stríð. Einnig taldi nefndin sanngjarnt að létta undir með þeim sem vegna aðstöðu yrðu 

að senda börn sín í önnur skólahéruð, yrði til hennar leitað. Þann 24. sama mánaðar 

boðaði formaður skólanefndar nokkra bændur á sinn fund, en það voru þeir Jón 

Björnsson á Hafsteinsstöðum, Jón Sveinsson á Hóli og Ragnar Magnússon í 

Hvammsbrekku [hjáleiga frá Reynistað, nú í eyði].53 Efni fundarins var að bændur 

þessir voru tilbúnir að taka skólann ef um semdist. Formaður, fyrir hönd skólanefndar, 

taldi sanngjarnt að greiða sömu upphæð fyrir skólann og verið hefði auk uppihalds 

kennara að viðbættri fullri dýrtíðauppbót samkvæmt vísitölu Hagstofunnar. Hins vegar 

 
51 Guðrún Þ. Sveinsdóttir 1941 
52 Guðrún Þ. Sveinsdóttir 1941 
53 Hjalti Pálsson 2001:148–149  
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voru tveir bændanna ófáanlegir til þess að taka skólann fyrir þetta gjald sem þeir töldu 

allt of lágt. Þar sem ljóst var að hægast yrði fyrir börnin að sækja skólann á þessum 

stöðum féllst formaður skólanefndar á að greiddar yrðu 4 krónur á dag fyrir skólann, en 

innifalið í því verði væri húslán og uppihald kennara.  

 Á þessum árum var Snorri Sigfússon námsstjóri fyrir Norðurland og heimsótti 

hann farskólana reglulega til að skoða aðbúnað þeirra auk þess að prófa börnin. Það var 

gert til þess að kanna námsgetu barnanna og þann 15. janúar árið 1942 var hann staddur 

á Hafsteinsstöðum í þessum erindagjörðum. Í skýrslu hans kom m.a. fram:  

 

Skrift allra barnanna er viðunandi, en þó tiltölulega lakast hjá fullnaðarprófsbarninu, og 
er það blað tiltölulegast lakasta blaðið. Um réttritunina er þetta helzt að segja: Þau átta 
sig yfirleitt ekki á því að setja sjálf lestrarmerki eftir upplestri, og fara því setningar og 
málsgr. í rugling. Víða vantar tvöfaldan samhljóða í enda orða, og það jafnvel hjá því 
barninu, sem skarar fram úr að öðru leyti, Halldóri Jónssyni. (kaupstaðin, lítin, Þórun, 
gluggan) Þá hefir ekkert þeirra tvípunkt og ræðumerki við vísuna, né skammstöfunina 
o.s.frv. rétta. Þetta er til athugunar fyrir kennarann. Hin verkefnin leysa börnin yfirleitt 
vel, þó reikna tvö þeirra deilingardæmið skakkt (63674:79), færa ekki 0 í kvótann.54 

Einnig gerði námsstjóri úttekt á kennsluaðstöðunni á Hafsteinsstöðum og fékk hún 

eftirfarandi umsögn: „Húsnæðið á Hafsteinsst. virðist mjög sæmilegt, eftir því sem um 

er að gera, en ekki mega börnin sitja á baklausum bekkjum, og veggtöfluna þarf að 

endurbæta.“55 

Í lok september árið 1942 mætti nýskipuð fræðslunefnd á fund en fráfarandi 

formaður, Árni J. Hafstað, lýsti því yfir að fræðslumálastjórn Íslands hefði leyst hann 

frá störfum. Í hans stað hafði stjórnin skipað formann Margeir Jónsson á 

Ögmundarstöðum sem í framhaldi sagðist mundu skorast undan formannsstarfinu. 

Margeir taldi fráfarandi formann á að skila ekki af sér kennsluáhöldum er væru í hans 

vörslu uns útkljáð væri um formannsstöðuna sem hann og gerði. Þá töldu nefndarmenn 

ljóst að ekki væri hægt að fá skólastaði með fæði kennara, hita og ljósi inniföldu fyrir 

minna en 6–7 krónur á dag og ákváðu þeir að fela Birni Gíslasyni í Geitagerði að finna 

og semja um skólastað í Útpartinum og Jóni Sveinssyni á Hóli að gera slíkt hið sama í 

Sæmundarhlíðinni.  

 Við skólasetningu þá um haustið gerði Guðrún mannaskipti í skólanefndinni að 

umtalsefni. Kvaðst hún afar ánægð með að Margeir hefði verið skipaður formaður, 

enda færi þar góður maður sem gott væri að starfa með. Það væri annað að starfa með 

 
54 Snorri Sigfússon 1942 
55 Snorri Sigfússon 1942 
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honum en fráfarandi formanni, Árna Hafstað í Vík. Kom þessi ræða börnunum mjög á 

óvart og sáust tár á hvörmum dóttur Árna.56 Þessi litla saga er dæmi um ónærgætni 

Guðrúnar en lýsir vel þeim ágreiningi sem uppi var á milli hennar og ákveðinna aðila 

innan hreppsins á kennsluárum hennar. 

 Í upphafi árs 1943 heimsótti námsstjóri farskólana í fræðsluhéraðinu. Í skýrslu 

hans kemur fram að lestur barnanna hafi verið góður og kunnátta í málfræði talsverð. 

Þau hafi verið skýr í svörum og greinilegt að kennarinn hafði látið þau læra talsvert 

utanbókar. Blöð stúlknanna voru áberandi betri en drengjanna, en þó voru þær lélegar í 

tvöfalda samhljóðanum og endingum lýsingarorða. Námsstjóri ráðlagði Guðrúnu að 

láta börnin skrifa mikið upp úr bókum, því sjónminnið væri traustast. Þá mælti hann 

með að börnin skrifuðu töflustíla en því miður vanti skólatöflur í skólastofurnar. Þá 

lagði hann til við skólanefndina að hún sæi um að öll börnin sætu við borð við hæfi og 

útvegaði bekki eða stóla með baki. Hann taldi nauðsynlegt að nefndin keypti jarðlíkan 

og dýramyndir auk einföldustu tækja til eðlisfræðikennslu, s.s. glerstöng, ebonitstöng, 

holspegil og annað smálegt. Svo bætti hann við:  

 

Þá vil eg endurtaka það sem eg drap á við ykkur, að elztu börnin yrðu aðeins ein sér 
síðustu dagana fyrir prófið í vor og væri þá ýtarlegar í ýmislegt farið, bæði í móðurmáli 
og reikningi, lesin með þeim nokkur ljóð og útskýrð, kennt ýtarlegar um réttritun í 
samb. við málfr. þekkingu, kennt að skrifa reikninga, kvittanir o.s.frv. Þangað kæmi 
prestur og einhver kennsla færi fram t.d. að binda um sár, lífga úr dauðadái o.s.frv.  
 

Þá hafði námsstjóri ákveðnar skoðanir á byggingu þeirri sem verið var að reisa á 

Grundinni [Melsgil] og taldi hana óráð mikla. „Það spor sem nú sýnist í ráði að stíga 

með byggingu einnar stofu við Reynistað, án kennarabústaðar og vissu um 

vistarmöguleika fyrir börnin úr Sæmundarhlíðinni, mun reynast óhappaspor ef stigið 

verður.“57 Þrátt fyrir að skólanefndin hafi fengið skoðun námsstjórans á 

skólabyggingunni, lét hún ekki segja sér fyrir verkum og haldið var áfram með 

bygginguna um vorið.   

Á þessum tíma var fæðisgjald kennara orðið að deilumáli milli Guðrúnar 

kennara og hreppsnefndar. Óskaði Guðrún eftir að fá að reikna sér fæðisgjald fyrir þá 

daga sem hún dvaldi ekki á skólastöðunum. Í bréfi sem Jón Sigurðsson á Reynistað 

ritaði til fræðslustjóra kemur fram: „Nú krefst kennarinn þess að ser verði greiddar kr. 

6,50 í fæðispeninga þá daga sem hún er fjarverandi t.d. um stórhátíðir. Þessari kröfu 

 
56 Ingvar Gýgjar Jónsson 2005 
57 Snorri Sigfússon 1943 
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neitar hreppsnefndin sem of hárri.“58 Jón leitaði ásjár fræðslustjóra í máli þessu og lét 

þess einnig getið að ágreiningur sem þessi væri ekki nýr af nálinni. Taldi Jón að 

Guðrún beitti yfirgangi og heimtaði það sem henni bæri ekki með réttu. Óskaði Jón eftir 

því við fræðslustjóra að hann skæri úr í deilumáli þessu.59 Ekki liggja fyrir upplýsingar 

um hver varð niðurstaða þessa máls.   

 Þegar hér er komið við sögu höfðu orðið breytingar á skólanefndinni er hún 

hittist í byrjun október árið 1943. Jón Björnsson á Hafsteinsstöðum var skipaður 

formaður nefndarinnar en fyrrverandi formaður hennar, Margeir Jónsson á 

Ögmundarstöðum „lést um aldur fram þann 1. mars 1943.“60 Fyrir nefndinni lá að 

skólastaður fyrir Sæmundarhlíðina yrði á Hóli en í Útpartinum færi kennsla fram á 

tveimur stöðum, annars vegar á Hafsteinsstöðum og hins vegar í Geitagerði. Þá komust 

nefndarmenn að þeirri niðurstöðu að daggjald fyrir skólann og það sem honum fylgdi 

gæti ekki verið undir 7–8 krónum. Þá ákvað nefndin að veita ekki börnum utan 

skólahverfisins aðgang að skólanum að þessu sinni. 

 Sem fyrr var Guðrúnu umhugað um velferð skólabarnanna og í bréfi til 

fræðslustjóra spurði hún: „Er  ei skylda að gefa börnum lýsi í skólanum?“ Hún sagði 

börnin ekki hafa fengið lýsi í skólanum og aðeins eitt barn af ellefu fengi lýsi heima hjá 

sér. Hún óskaði eftir skriflegu svari frá fræðslustjóra „því annars vill hreppsnefndin ei 

sinna því. Hún vill spara svo mikið. Eg álít þetta mjög nauðsynlegt vegna þess að 

mjólkin er seld svo mikið hér, að eg tel tormerki á að börnin hafi nóg af henni.“ Léttara 

var þó yfir Guðrúnu þar sem skipt hafði verið um menn í fræðslunefnd og hún skrifaði: 

„Nú gengur allt vel síðan skipt var um skólanefnd. Það lagaðist þegar þér senduð okkur 

Margeiri sál. svör við spurningum okkar og launalögin.“ Þá greindi hún frá því að við 

jarðaför Margeirs heitins hafi hún beðið prestinn að skila kveðju með þeim orðum að: 

„hann hefði hrint þeim málum í lag sem hefðu verið í ólagi.“ Og að endingu sagði í 

bréfinu: „Síðan hafa þeir ekkert ásókt mig eða sýnt mér ósvífni. Enda eg nú þessar línur 

og bið yður fyrirgefa ruglið í mér um karlagreyin.“61 Af bréfaskriftum Guðrúnar má sjá 

að hún var ósátt með margt er viðkom skólamálum í sveitinni og taldi ætíð á sig hallað.  

 
58 Jón Sigurðsson 1943 
59 Jón Sigurðsson 1943 
60 Sigurjón Björnsson 1989:7 
61 Guðrún Þ. Sveinsdóttir 1943 
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4.4 Kennsla hefst í Melsgili 

Þegar komið var fram í október árið 1944 var boðað til skólanefndarfundar. Mörg mál 

voru á dagskrá fundarins og er fyrst að nefna niðurstöðu nefndarinnar um skólastaði. 

Ákveðið var að kennsla skyldi fara fram í Melsgili annars vegar, en hins vegar á Hóli 

fyrir börnin í Sæmundarhlíð. Jón Sveinsson á Hóli tók þó fram að hann tæki að þessu 

sinni 10 krónur fyrir skólann og kennarann. Þá fól nefndin Jóni á Reynistað, formanni, 

að athuga hvar styrks væri að vænta með það fyrir augum að kaupa skólastóla frá 

Landsmiðjunni í Reykjavík. Einnig var honum falið að athuga hvort ekki væri hægt að 

hefja kennslu í leikfimi og söng við skólann og ráða þá einhvern til verksins þar eð 

Guðrún kennari gæti ekki sinnt því svo vel væri. Ef til slíkrar kennslu kæmi, töldu 

nefndarmenn æskilegt að hún færi fram að minnsta kosti tvisvar í viku, í Melsgili, og 

greidd yrði gata barnanna í Sæmundarhlíð til þess að sækja hana. 

 Þetta haust hófst kennsla með venjubundnum hætti á Hóli þann 20. október eins 

og undanfarin ár. Hálfum mánuði síðar hóf Guðrún kennslu í Melsgili en þá var 

byggingu þess lokið. Lýsti hún aðkomu sinni svo í bréfi til fræðslustjóra:  

 

Mér leist ekkert á að kenna í húsinu. Þar var 1 stórt borð og 2 minni. Einnig bekkir með 
baki. En upphitun var bág. Hreppsnefnd hafði látið setja upp lítinn óinnmúraðan ofn 
hlífar og lokulausan. Var hann 12 cm. frá vegg sem var 3ja cm þykk múrhúð á. Þar 
innanvið torf og viður. Stoð var rétt innan við steypuna. Frá ofninum var rörbútur 25 
cm. langur í múrpípuna.  

 

Til að hafa eftirlit með húsinu og upphitun þess var ráðin kona sem sá strax að þessi 

hitunarútbúnaður myndi kveikja í húsinu. Guðrún hélt lýsingu sinni áfram: „Ofninn 

hitnaði mjög mikið, varð eldrauður og þá hitnaði veggurinn mjög. Sögðu þeir 

[skólanefndarmennirnir] að engin hætta væri á að það kviknaði í steini.“ Guðrún hélt 

áfram að kenna þessa viku en tíð var góð svo að ekki þurfti að kynda ofninn nema að 

litlu leyti. En þá tók atburðarásin óvænta stefnu og Guðrún skrifaði:  

 

Á laugardag var norðan hríð með stormi og 8 gráðu frosti. Hafði þá blessuð konan lagt 
sæmilega í ofninn og var hann rauður að vanda. Þá gætti eg þess að ekki dæi í honum, 
enda var þá kalt í húsinu og ekki tvöfalt gler nema í öðrum glugganum. Málning brann 
af veggnum fyrsta daginn svo hann var svartur á parti bak við ofninn. Þennan umrædda 
laugardag kviknar í stoðinni og torfinu bak við múrhúðina. Svo það fór eins og við 
konurnar höfðum sagt. 

 

Fram kemur í bréfi Guðrúnar að mönnum var safnað saman úr nágrenninu til að 

slökkva eldinn. Þá var gert við skemmdir og múrblanda sett á bak við ofninn og var 
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smíðuð hlíf á hann svo hann trekkti ekki eins og áður. „En ómúraður er hann, og roðnar 

mikið.“ Bruninn í kennslustofunni átti eftir að hafa eftirmála því hreppsnefndin gerði 

kröfu um bætur úr Brunabótasjóði. Guðrún sagði svo frá: „Þar getur hún 

[hreppsnefndin] ei um að ofninum hafi verið ábótavant. Heldur hitt að kennarinn hafi 

kint óvarlega, svo að eg hafi kveikt í húsinu. Þetta langar mig að hrekja og get fengið 

fjölda til að bera sannleikann.“ Þessir atburðir lægðu ekki þær öldur sem myndast höfðu 

á milli Guðrúnar og skóla- og hreppsnefndar. Enda var Guðrún ómyrk í máli er hún 

lýsti aðbúnaði þeim sem hún og skólabörnin þurftu að búa við: „Þarna er ýmsu 

ábótavant engin vatnsleiðsla í húsið svo við verðum að taka vatn úr ánni.“62 Námsstjóri 

skoðaði skólann í Melsgili í mars 1945 og komst þannig að orði: „Skólastofan í 

samkomuhúsinu á Reynistað er góð, en borð og sæti afleit og léleg tafla. Þá vanta og 

ýmis áhöld, m.a. kort.“ Í sömu ferð prófaði hann börnin og komst að því að kunnátta 

þeirra var undir meðallagi í reikningi og taldi að herða þyrfti stafsetningarkennslu. Í 

sama bréfi frá námsstjóra kom fram að hugmyndir voru uppi um að ráðast í byggingu 

heimavistar við skólahúsið. Varaði hann við slíkum framkvæmdum nema að vel 

athuguðu máli og taldi að samstarf um fræðslumál við Seyluhrepp yrði fýsilegur 

kostur.63 

Þann 16. september árið 1945 kom skólanefnd ásamt Guðrúnu kennara saman 

til þess að ræða tilhögun á skólanum fyrir komandi skólaár. Ákveðið var að hafa einn 

skólastað í Sæmundarhlíð eins og áður en að nýta hins vegar skólahúsnæðið í Melsgili 

sem þó yrði að bæta og gera eins fullkomið og framast væri unnt. Tilkynnt var á 

fundinum að búið væri að panta bæði borð og stóla fyrir skólann og vonast var til að 

það komi á þessu skólaári. Þá kom fram að vegna breytinga á launahögum kennara 

þurfti nefndin ekki að sjá kennara fyrir fæði og húsnæði á komandi skólaári og þyrfti 

því einungis að semja um skólastofu með hita og ræstingu. Að lokum var formanni 

falið að ganga til samninga við Sigurð Jónsson á Reynistað um að hann tæki að sér að 

kenna eldri börnunum leikfimi tvisvar í viku á komandi vetri.  

 Sigurður var fús til að taka að sér íþróttakennslu í Melsgili, en hann byrjaði þó 

ekki að kenna fyrr en eftir áramót árið 1946. Sigurður hafði verið í Íþróttaskólanum í 

Haukadal og kunni því ýmislegt í sambandi við íþróttir og holla hreyfingu. Hann lagði 

 
62 Guðrún Þ. Sveinsdóttir 1944 
63 Snorri Sigfússon 1945 
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áherslu á heilbrigt líferni og stuðlaði að ýmsum félagsmálum. Hann, ásamt öðrum, 

stofnaði skátafélagið Fálka í sveitinni og hélt þar uppi öflugu starfi um skeið.64 

Skólanefndin hittist aftur þann 22. september árið 1945 og á þeim fundi kom 

fram að skólastaður fyrir Sæmundarhlíðina yrði á Hóli og að hreppurinn myndi greiða 

3,50 krónur á dag fyrir kennslustofu með upphitun og ræstingu. Þessi ákvörðun var þó 

háð því að kolaverð færi ekki mikið yfir 200 krónur fyrir tonnið en að öðrum kosti yrðu 

greiddar 4 krónur á dag.  

4.5 Farskólinn lagður niður 

Á þessum sama fundi lagði Guðrún kennari það til að skólanefndin samþykkti að 

skólinn í skólahéraðinu yrði framvegis talinn fastur skóli. Féllst skólanefndin á tillögu 

Guðrúnar og fól Jóni Sigurðssyni á Reynistað að senda fræðslustjóra bréf þess efnis.65 Í 

desember sama ár barst formanni skólanefndar, Jóni Björnssyni, bréf frá 

menntamálaráðuneytinu þar sem fram kom staðfesting á beiðni nefndarinnar um að 

breyta farskólanum í fastan skóla. Var breytingin samþykkt frá og með 1. september 

1945. Jafnframt kom fram í bréfinu að Guðrún Þ. Sveinsdóttir var sett í starf kennara 

við skólann frá sama tíma.66 Ástæðuna fyrir því að Guðrún lagði til við skólanefndina 

að breyta skólanum úr farskóla í fastan skóla má rekja til þess að henni fannst 

starfsöryggi sínu ógnað. Í bréfi sínu til Helga Elíassonar fræðslustjóra, á annan dag jóla, 

skrifaði Guðrún: „Á fyrstu árum mínum hér var Arngrímur Sigurðsson oddviti hér mér 

mótfallinn, sagði að ég væri af gömul til að kenna hér. Þá skrifaði ég yður og bað um að 

eg væri skipuð.“ Í sama bréfi lýsti Guðrún aðbúnaði í kennslustofunum á Hóli og í 

Melsgili með þessum orðum:  

 

Eg get t.d. ei gert að því, þó börnum sé kalt í kennslustofunni á Hóli (Hún er gömul og 
styrmir inn um gluggana, sem eru 4) þar sem eg fæ ekki að hafa eldsneitið inni og bæta 
í eftir þörfum. Heldur kemur frúin með kol í skóflu, eða flögur á handlegg, eftir sínum 
geðþótta, þegar um of er kulnað í ofninum. Svo fara börnin heim til sín á 4. tímanum. 
Nú er látið deyja í ofninum um 8 á kvöldin. Þá getið þér ýmindað yður hvernig okkur 
hefur oft liðið, ef frost er 15 st. Því hefi eg sofið í fötum, og fengið frostbólgu í fætur. 
Eins er niðri í húsinu hjá Reynistað, ofninn hitar alls ekki upp stofuna, sem ég kenni í. 
Það er hlýtt við ofninn, en fremst rennur niður vegginn og eru pollar á gólfinu. Það er 
því hráslagaloft í stofunni og gólfkuldi, (einfalt gólf) svo að börnunum líður ekki vel.  
 

64 Sigurður Jónsson 2004 
65 Jón Sigurðsson 1945 
66 Menntamálaráðherra 1945  
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Guðrún hélt áfram að taka til sín börn innan við 10 ára aldur og gekk það átakalaust. 

Hafði hún fræðslustjóra með sér í því máli. Haustið 1945 fór að bera á veiki sem lýsti 

sér með kvefi og hósta og veiktist eitt skólabarnanna. „Þá fer það þannig, að það er 

kíghóstinn í drengnum (smitun frá Sauðárkróki) og hann smitar hér um bil öll börnin.“ 

Féll kennsla niður um nokkurt skeið vegna þessa og dvaldi Guðrún á Hóli þann tíma. Á 

meðan engin kennsla fór fram í Melsgili var tíminn notaður til að sinna viðhaldi og 

viðgerðum á húsinu:  

 

Á meðan eg var á Hóli var leitt vatn og sett salerni í húsið við Reynistað, það hafði ei 
verið fyr. Þá var það þannig að frárennslisskurðurinn hallaði ei nóg, svo áin flæddi upp 
í pípurnar og stíflaði þær með sandi. Ég sagði þá við blessuð börnin, sem eru mér svo 
góð ef fullorðna fólkið spillir þeim ekki, að við yrðum að nota fötuna í kassanum eins 
og í fyrra.  

 

Guðrún greindi frá því að þennan vetur hefði hún lagt meiri áherslu á teikningu en 

undanfarin ár, enda hefði hún náð í góðar fyrirmyndir handa börnunum að teikna eftir. 

Skólaárið 1944–1945 voru 24 börn á aldrinum 7–14 ára í skólanum. Eins og áður hefur 

komið fram lagði Guðrún mikla áherslu á handavinnukennslu og á handavinnusýningu 

um vorið sýndu nemendur hennar 175 stykki alls. Guðrún lét fátt mannlegt fram hjá sér 

fara og um kristnihald í sveitinni skrifaði hún:  

 

Hér er ríkjandi á töluvert mörgum heimilum kuldi og trúleysi. Hugur barna lítið leiddur 
að almættinu og verkum Guðs. Eg hefi gert það, sem eg hefi getað til þess að breyta 
þessu og vekja trúhneigð og bænrækni hjá börnum. T.d. læt eg þau syngja sálmvers og 
lesa faðirvor á hverjum morgni. Svo syngjum við ætíð á daginn áður en við skiljum. Þá 
veraldlegt ættjarðarlj. o.fl.  

 

Síðar í sama bréfi fjallaði Guðrún um reglusemi sína og þá erfiðleika sem hún átti við 

að etja í sambandi við uppfræðslu barnanna um skaðsemi tóbaks og áfengis. Guðrún 

ritaði:  

 

Hér leggja sumir fæð á mig fyrir það, að eg reyki ekki eða drekk. Einn bóndinn hér 
sagði við mig að eg væri ekki samkvæmishæf fyrir þetta. Ég er þar á verði að vekja 
óbeit hjá börnum á allri óreglu. Þar er Sigurður sonur Jóns á Reynistað góður 
hjálparmaður. Hann er formaður skátafélags hér. Formaður U.m.f. er mikill 
óreglumaður. Hér er drukkið í öllum samkvæmum, svo að það er eðlilegt að unglingar 
leiðist út á þá braut.67 

67 Guðrún Þ. Sveinsdóttir 1945 
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Í upphafi árs 1946 sendi fræðslustjóri svar við bréfi Guðrúnar frá í desember árið á 

undan. Þar hughreysti hann Guðrúnu og sagði henni að hún gæti verið alveg róleg með 

stöðu sína sem kennari. Þá sagði hann að áður en mörg ár liðu gæfi heilbrigðisstjórnin 

út reglur um hollustuhætti í skólum og þá fyrst yrði upphitun skólans tekin til 

athugunar. Síðar bætti fræðslustjóri við og sagði: „Leitt þykir mér að sjá, hve óregla 

virðist eiga marga stuðningsmenn í Skagafirði. Það mundi sennilega lítið þýða fyrir 

ákafa bindindismenn að bjóða sig þar fram til þingmennsku!“68 

Í janúarlok var Guðrún enn í skriftarstellingum og sendi fræðslustjóra bréf. Þar 

kom fram að kíghóstinn var enn viðloðandi á Hóli og enginn vildi senda börnin sín 

þangað af ótta við smit. Þá kom fram hjá Guðrúnu að hugmyndir höfðu komið fram um 

að byggja heimavist við skólann í Melsgili en þær ekki hlotið hljómgrunn. Eftir messu 

einn sunnudaginn hittust karlarnir í sveitinni og ræddu um fræðslumál. Kom þar fram 

tillaga um að fá bíl til þess að aka börnunum í skólann og átti það að vera í verkahring 

kennarans. Guðrún skrifaði: „Átti kennarinn að kunna á bíl og sækja börnin í 3 áttir og 

hleypa þeim inn í skólann eins og lömbum og sækja meira.“ Ekki leist Guðrúnu á 

þessar hugmyndir og lét þá skoðun sína í ljós að hyggilegra væri að hafa heimavist í 

húsinu fyrir þau börn er fjærst byggju. Niðurstaðan í þessu máli varð þó sú að láta 

kanna skólaakstur nánar. Þá ræddi Guðrún um skort á lestrarbókum og sagði að börnin 

væru búin að marglesa sömu bækurnar langt innan við fermingu en við slíkt mætti ekki 

una. Guðrún hafði fengið smíðaðan skáp í kennslustofuna eftir að hafa þrábeðið um 

hann, en þar geymdi hún bækur og önnur skólagögn. Þá lýsti Guðrún yfir áhuga sínum 

á að stofna lestrarfélag fyrir börnin í sveitinni. Eftir messu einn sunnudag gekk hún með 

lista og safnaði loforðum um fjárstuðning meðal hreppsbúa og í bréfi sínu til 

fræðslustjóra fór hún fram á styrkveitingu úr fræðslumálasjóði.69 Þrátt fyrir góðan hug 

Guðrúnar í þessu máli hefur ekki fundist nein staðfesting á að af stofnun lestrarfélagsins 

hafi orðið. 

 Í febrúar skrifaði Guðrún enn bréf til fræðslustjóra. Var umræðuefnið kennsla 

barna á aldrinum 7–10 ára. Höfðu aðilar sem að kennslunni stóðu sammælst um að óska 

eftir því við fræðslustjóra að kennslutíminn yrði lengdur. Þannig gæfist öllum 

börnunum færi á stunda nám í að minnsta kosti 12 vikur og eldri börnin fengju 16 

vikur. Guðrún sagði börnin hafa misst mikið úr þegar kíghóstinn gekk yfir og þá hafi 

handavinnukennslan komið niður á bóknáminu. Þá óskaði Guðrún eftir að starfsaldur 

 
68 Helgi Elíasson 1946 
69 Guðrún Þ. Sveinsdóttir 1946a 
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hennar yrði metinn að nýju í von um að laun hennar hækkuðu. „Trúi eg ekki að þið 

metið svo lítið hið erfiða og vanþakkláta starf okkar sveitakennara, að ekki sé tekið tillit 

til starfs okkar.“ Þrátt fyrir ýmis vandamál sem Guðrún ræddi um í bréfi sínu kom þó 

fram að kennslan gengi vel og börnin væru frísk, enda fylgdist hún mun betur með 

þeim en áður. „Eg fékk mér hitamælir og talaði við læknir um heilbrigðishætti í 

skólanum. Svo við erum nú samtaka. Það þykknaði í sumum þegar hitamælirinn kom í 

skólastofuna.“70 

Þann 10. september árið 1946 var í fyrsta sinn boðað til skólanefndarfundar í 

skólanum í Melsgili. Ásamt nefndinni voru mættir þeir Jón E. Jónasson á Mel, 

umboðsmaður Ungmennafélagsins, og Björn Gíslason á Stóru-Seylu [í Seyluhreppi], 

smiður [fyrrverandi skólanefndarmaður]. Umræðuefni fundarins voru umbætur á 

skólahúsnæðinu en það féll í hlut Björns að sjá um þær, auk þess að sjá um efniskaup 

ásamt formanni skólanefndar. Rætt var um hvað þyrfti að gera til þess að húsnæðið yrði 

nógu hlýtt og var formanni falið að athuga með kaup á olíukyntum ofni í skólastofuna. 

Fimm dögum síðar var aftur boðað til fundar skólanefndar þar sem rætt var um hvernig 

skólanum skyldi háttað á komandi vetri. Að þessu sinni myndi kennslan fyrir börnin í 

Sæmundarhlíðinni fara fram á Bessastöðum en í Melsgili fyrir önnur börn í hreppnum. 

Formaður nefndarinnar tilkynnti einnig að von væri á átta skólaborðum og sextán 

stólum í skólastofuna í Melsgili auk þess sem búið væri að fá olíuofn og einungis ætti 

eftir að setja hann upp. 

 Í lok september árið 1947 fundaði skólanefnd fræðsluhéraðsins. Málefni 

fundarins að þessu sinni var erindi Guðrúnar kennara þar sem hún fór þess á leit við 

nefndina að skólaárið yrði lengt um mánuð og sá tími nýttur til kennslu yngstu 

barnanna á aldrinum 7–8 ára. Nefndin ákvað að ef tilmæli um slíkt kæmi frá 

fræðslustjórn yrði þessu sinnt, en að öðrum kosti taldi hún sér ekki skylt að sinna þessu 

erindi vegna þess hve fá börn voru á þessum aldri í hreppnum. Önnur málefni fundarins 

voru tilhögun skólans fyrir næsta vetur sem fundarmenn vildu halda óbreyttri frá fyrra 

ári. Var formanni skólanefndar falið að hlutast til um slíkt auk þess að ráða stúlku til að 

ræsta skólann í Melsgili næsta skólaár. 

 Námsstjóri heimsótti barnaskólann í Melsgili í febrúar árið 1948 og í skýrslu 

hans eftir þá heimsókn kom fram: „Ég lét öll börnin lesa, sem þar voru mætt, en þau 

voru 10 alls. Þau voru yfirleitt vel læs, en vita fremur lítið í málfræði, en kunna talsvert 
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af ljóðum og syngja allmikið. Skrift barnanna er, með undantekningum þó, fremur 

léleg. Skortir á vandvirkni við stafagerð. Þarf að herða þann róður.” Þá fannst 

fræðslustjóra kunnátta barnanna í stærðfræði bágborin. „Finnst mér ég skilja það, að 

erfið sé reikningskennsla með árangri í töflulausum skóla. Því legg eg þunga áherzlu á 

að skólatafla sé þar strax upp sett og mikið notuð við kennsluna. Þá vil eg minna 

skólanefndina á það, að skólinn var vatnslaus er eg kom þangað og salernin ónothæf.“71 

Að hausti árið 1948 var boðað til fundar skólanefndar þar sem ákveðið var að 

halda skólanum óbreyttum. Einnig var rætt um endurbætur á skólahúsnæðinu í Melsgili 

og brýnast var að reyna að koma í veg fyrir að vatnið í salernum skólans frysi. Ætlast 

var til þess af formanni að hann ráðfærði sig við og jafnvel réði fagmenn til þess að 

leysa þetta vandamál sem fyrst. Þá var rætt um atvik frá fyrra ári er sneri að Guðrúnu 

kennara en ekki var sagt frá því nánar en að skólanefnd skoraði á hana:  

 

1. Að gæta þess að snúa ser til skólanefndarinnar eða formanns hennar með það er 
kann að vera áfátt í sambandi við skólahaldið áður en leitað er til fræðslufulltrúa 
eða annara aðila. 

2. Að forðast framvegis að láta skólabörnin undirrita vottorð eða yfirlýsingu hverju 
nafni sem nefnist, þareð það getur haft alvarlegar afleiðingar í för með ser.72 

Í febrúarmánuði árið 1949 skrifaði Guðrún bréf til fræðslustjóra. Hafði þá kennsla legið 

niðri í janúarmánuði vegna hræðslu foreldra við mænuveikina sem þá geisaði. Guðrún 

leitaði ráða um hvernig hún gæti klárað kennsluárið eftir þetta langa hlé. Þá voru 

launamál henni ofarlega í huga sem fyrr. Einnig lét hún skoðun sína á nýju námsskránni 

í ljós með þessum orðum. „Mér þótti ágætt að fá námsskránna; að vísu voru börnin 

komin lengra í flestum greinum sérstaklega í handavinnu. Samt er mjög gott að hafa 

hliðsjón af henni og láta hana minna sig á.“ Þá voru skrifuð aftan á bréfið með blýanti 

laun Guðrúnar fyrir árið 1948 en þau voru 15,400 krónur. Grunnlaun voru 4,200 og 

verðbólguuppbót 11,200 krónur. Þá var frádráttur upp á 756 krónur í lífeyrissjóð og 79 

krónur í stéttarfélagsgjald.73 Bréf það sem hér er vísað í er síðasta bréfið sem fundist 

hefur og ritað var af Guðrúnu. Er óhætt að fullyrða að þær heimildir sem þau hafa að 

geyma séu fjársjóður upplýsinga um tíðarandann í sveitarfélaginu og þau vandamál sem 

við var að glíma á árunum í kringum seinna stríð. 

 
71 Snorri Sigfússon 1948 
72 Gjörðabók fræðslunefndar 1939–1990:40–41  
73 Guðrún Þ. Sveinsdóttir 1949 
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Þegar hér var komið hafði kennslan í Sæmundarhlíð farið fram á Bessastöðum 

þar sem verið var að byggja nýtt íbúðarhús á Hóli. Veturinn 1948–1949 byrjaði 

kennslan hins vegar á Dúki hjá þeim hjónum Kristínu Jóhannsdóttur og Jakobi 

Einarssyni og var Guðrún kennslukona til heimilis hjá þeim. Á þessum árum var fólki 

úthlutaðir skömmtunarmiðar til að kaupa út á nauðsynjavörur til heimilisins. Guðrún 

fékk sína skömmtunarmiða sem aðrir en þó hún væri í fæði hjá Kristínu vildi hún ekki 

afhenda henni þá. Guðrún keypti út á sína miða ýmsar vörur sem hún geymdi til 

sumarsins, s.s. sykur til sultugerðar. Þetta mislíkaði Kristínu mjög og endaði með því að 

upp úr sauð. Fór svo að Guðrún gekk út og bað hjónin á Hóli að taka við sér. Var þá 

komið fram í mars og var skólinn á Hóli það sem eftir var skólatímans.74 

Næstu árin, þ.e. frá 1949–1955, gerðist fátt markvert í skólanefndinni. Skólinn 

hafði verið tvískiptur og yngstu börnunum kennt fyrsta hálfa mánuðinn eftir að hann 

hófst. Kom til tals hjá nefndinni árið 1950 að hún leitaði til fræðslustjóra um hvort 

styrks væri að vænta ef börnunum yrði ekið á skólastað. Fengist sú styrkveiting ekki sá 

skólanefnd sér ekki fært að sinna þessu málefni sökum aukins kostnaðar fyrir 

aðstandendur barnanna. 

Í febrúar árið 1951 heimsótti námsstjóri skólann í Melsgili. Fram kom í skýrslu 

hans að nám barnanna gengi vel. Lagði hann fyrir þau próf sem þau komu flestöll það 

vel út úr að hann skrifaði: „Allt er þetta býsna gott og ofan við meðallag, að ég tel.“ 

Hann fjallaði einnig um andann í skólanum og vinnusemi nemenda og ritaði: „Þar er 

mikið starfað og mikill starfshugur vakandi, og er þessi skóli allt af nokkuð sérstæður 

að því leyti hve börnin eru sívinnandi með höndunum, og eflir slíkt þroska þeirra og 

viðleitni í að sigrast líka á öðru námsefni.“ Þá gerði hann grein fyrir aðbúnaði en þar 

kvað við annan tón: „En vatnslaus skólastaður er gallaður mjög, og þarf það að lagast. 

Annars var hreinlæti og hlýindi í góðu lagi.“ Að endingu skrifaði námsstjóri um 

skiptingu barnanna í námshópa. Taldi hann æskilegt að þeim yrði skipt eftir aldri í yngri 

og eldri deild. Átaldi hann skólanefndina fyrir að hafa ekki tekið ákvörðun þar að 

lútandi því börnunum væri þetta nauðsynlegt til að þau fengju notið sín sem best.75 

Skólanefndin virðist hafa haft orð námsstjóra að engu og ekkert sinnt því 

uppeldislega hlutverki sem henni bar. Þetta má sjá í eftirfarandi orðum námsstjóra sem 

hann skrifaði í skýrslu eftir að hafa heimsótt kennslustaðina á Hóli og Melsgili í janúar 

árið 1953:  

 
74 Bjarni Jónsson 2005 
75 Snorri Sigfússon 1951 
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Eg lét öll börnin lesa, og líkaði mér ekki eins vel lestur þeirra og oft áður. Þó lesa mörg 
börn sæmilega eða vel. En eg tel að halda verði mörgum þessum börnum vel að 
lestrarnáminu í vetur, og verða heimilin þar að vera hinn sterki aðili, því skólinn getur 
ekki kennt lítt læsum börnum þegar öllum aldri er blandað saman, eins og nú er gert, en 
tíminn er stuttur.  

 

Þá lét námsstjórinn börnin skrifa texta í söguformi eftir upplestri. Var frásögn barnanna 

þvælin og mikið vantaði á að greinarmerkjasetning væri rétt. Þá lagði hann fjórar 

spurningar fyrir börnin sem áttu að höfða til greindar þeirra og þekkingar. Aðeins eitt 

barnanna svaraði öllu rétt en hin tveimur eða þremur. Enn gat námsstjóri um verklega 

námið hjá Guðrúnu og þá fallegu muni sem nemendurnir höfðu unnið. Þá beindi hann 

orðum sínum til skólanefndar er hann lýsti aðbúnaði í skólastofunni á Hóli. Hann ritaði:  

 

Eg leyfi mér að benda háttv. skólanefnd á það, að borðið, sem börnin sitja við þarna á 
Hóli, er afleitt. Það er bæði óstöðugt, og þó er hitt verra að það er svo gisið, þ.e. svo 
miklar rifur milli panelfjalanna, að þar safnast í óhreinindi, sem börnin verða stöðugt að 
hafa fyrir vitum sínum. Við þetta á að gera strax.

Þá vakti námsstjóri máls á framkvæmd fullnaðarprófs síðastliðið vor en þá fengu tveir 

drengir að taka fullnaðarpróf án þess að vera „fullaldra“. Skipaði hann svo fyrir að þeir 

yrðu að þreyta prófið aftur um vorið til að fá skírteini. Annað væri lögbrot, slæmt 

fordæmi og ekki sæmandi. Þá ítrekaði hann að: „Aldursleyfi má ekki skoðast sem 

stytting lögboðinnar skólaskyldu, heldur sem leyfi til að skipta um skóla.“76 

Rúmu ári síðar var Snorri námsstjóri enn á ferð og heimsótti kennara og 

nemendur í „húsinu í Reynistaðagili.“ Þar voru 6 börn við nám, á aldrinum 8–13 ára, og 

lagði hann fyrir þau nokkur verkefni. Eftir að hafa farið yfir þau mæltist honum m.a. á 

þessa leið:  

 

Mér hefir jafnan líkað vel skriftin í skólanum. En þau blöð, sem eg las upp, en þau áttu 
að endursegja. Niðurstaðan er ekki eins góð og stundum áður. Eitt blaðið er þó ágætt 
(Soffía) Eg legg til að oft séu reyndar slíkar smá endursagnir, m.a. til að æfa 
frásagnarháttinn og notkun greinarmerkja, einkum punktsins. Eg lagði einnig fyrir 
börnin spurningar til úrlausnar. Tvö þeirra, aðeins, vita hvað jór merkir, eitt hvað hrund
merkir, eitt hvað melrakki merkir, en tvö skilja ekki neitt af þessum orðum. Þrjú börnin 
vita hve margir dagar eru í marz og september, fjögur vita hve margir sm eru í 4½ 
metra, og fjögur börn reikna deilingardæmi rétt.   

 

76 Snorri Sigfússon 1953 
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Að öðru leyti var Snorri í heild ánægður með starfið í skólanum, þar var góður andi og 

börnin dugleg. Hann gerði að umtalsefni hve góð þau væru í kristinfræði og 

Íslandssögu.77 Þess má til gamans geta að Snorri námstjóri hafði heimsótt skólann í 

Melsgili undanfarin ár. Þrátt fyrir það virtist hann aldrei átta sig á að skólinn þar heitir 

Melsgil eftir gilinu sem liggur vestan hússins. Það gil hafði ætíð nafngiftina Melsgil en 

ekki Reynistaðagil eins og hann skrifaði í bréfi árið 1954.   

 Síðustu árin sem Guðrún kenndi var hún farin að elda ofan í sig sjálf þegar hún 

dvaldi á Hóli og keypti jafnan af Jóni bónda fullan pott af mjólk á dag. Hafði hún þá 

eldhúsið út af fyrir sig eftir að annað heimilisfólk hafði lokið við að matast.78 Þegar 

Guðrún kenndi í Melsgili dvaldi hún á nærliggjandi bæjum, lengst af á Hvammsbrekku, 

er stóð litlu norðar en skólahúsið. Þar voru á efri hæðinni tvö lítil svefnherbergi auk 

stofu [alls 26m2]79 og hafði Guðrún annað svefnherbergið út af fyrir sig auk þess að 

vera í fæði hjá ábúendum.80 Guðrún var að mörgu leyti prýðis kennari; hún lagði mikla 

áherslu á verklegar greinar og lét hún drengina prjóna sokka og sauma dúka jafnt og 

stúlkurnar. Ef börnin mættu ekki með prjóna og garn í skólann fengu þeir straff en 

Guðrún var mjög ströng svo börnin pössuðu vel að gleyma engu heima hjá sér. Þegar 

hún tók eitthvert barnanna upp til spurninga lét hún hin prjóna á meðan. Með þannig 

fyrirkomulagi féll börnunum aldrei verk úr hendi. Guðrún sá um íþróttakennslu sem fór 

fram úti á túni, en jafnan var farið í einhverja leiki. Hún lét börnin m.a. hoppa yfir 

spotta og mældi hún hæðina með tommustokki sem hún hafði ávallt meðferðis. Þá lagði 

hún mikla áherslu á allir gengju teinréttir. Ekki fer mörgum sögum af því að Guðrún 

hafi farið með börnin í skólaferðalög. Þó fór hún eitt sinn með þau fram í Goðdali í 

Lýtingsstaðahreppi. Það var sumarið 1951 að afloknum slætti. Var þá farið með rútu og 

gat Guðrún heimsótt systkini sín í leiðinni en hún var ættuð þarna framan að.81 Guðrún 

hafði nú kennt í fræðsluhéraðinu frá árinu 1935, eða í 21 ár. Á þessum árum voru 

skólamál oft í eldlínunni og sýndist sitt hverjum.  

 
77 Snorri Sigfússon 1954 
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5. Kennaraskipti 

Eftir tveggja áratuga kennslu í Staðarhreppi lét Guðrún Þ. Sveinsdóttir af störfum en 

við starfi hennar tók Hróðmar Margeirsson frá Ögmundarstöðum. Með nýjum kennara 

komu nýjar áherslur í skólastarfið og skólaferðalög settu sinn svip á það. Fljótlega eftir 

ráðningu Hróðmars var kominn vísir að fyrsta skólaakstrinum. Þegar á leið varð 

skólaaksturinn eins og margt annað að þrætumáli innan sveitarinnar og féll það í hendur 

nýskipaðs formanns fræðslunefndar að leysa þau mál. Fyrstu stundakennararnir voru 

ráðnir upp úr 1960 og árið 1974 breyttist barnaskólinn í grunnskóla. Þá fluttust 11 og 

12 ára bekkirnir fram í Varmahlíðarskóla árin 1991 og 1992 með afdrifaríkum 

afleiðingum.   

5.1 Hróðmar tekur við  

Haustið 1956 kom skólanefnd saman og upplýsti formaður hennar, Jón Björnsson að 

Guðrún Þ. Sveindóttir kennari hefði fengið lausn frá störfum vegna lasleika. Einnig var 

mættur á fundinn nýráðinn kennari skólahéraðsins, Hróðmar Margeirsson frá 

Ögmundarstöðum, sem átti eftir að kenna við Barnaskólann í Staðarhreppi uns hann var 

lagður niður árið 1993.  

 Við ráðningu Hróðmars setti hann það skilyrði að verða veitt skólastjórastaða 

við Barnaskólann í Melsgili. Féllst skólanefndin á að veita honum skólastjórastöðuna 

enda samræmdist það lögum um barnaskóla.82 Í Gjörðabókum fræðslu- og skólanefnda 

Staðarhrepps er Hróðmar nefndur kennari allt fram til ársins 1966 en þá var farið að 

tala um hann sem skólastjóra. Eftirleiðis mun því Hróðmar eingöngu verða nefndur 

skólastjóri.    

Annað efni fundarins var á þá leið að gerðar yrðu breytingar á 

skólafyrirkomulaginu þannig að börnunum yrði skipt í yngri og eldri deild og yrði 

hvorri deild fyrir sig kennt annan hvern dag. Til þess að gera þetta mögulegt lá fyrir að 

nauðsynlegt væri að flytja börnin á skólastaðina, allt eftir aðstæðum hvers og eins. Þar 

sem flest barnanna á skólaaldri bjuggu í Sæmundarhlíð var ákveðið að inna foreldra 

eftir því hvort þeir vildu halda skólastaðnum þar eða hvort eingöngu ætti að kenna í 

Melsgili. Þá var einnig ákveðið að leita eftir styrkjum frá hinu opinbera til flutnings 

 
82 Hróðmar Margeirsson 2004 
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skólabarnanna og jafnframt því að reyna að semja við mjólkurbílstjórann um þann 

flutning.   

 Um mitt sumar 1957 var boðað til skólanefndarfundar en auk nefndarinnar var 

mættur á fundinn Hróðmar skólastjóri. Málefni fundarins var krafa Hróðmars um 5 

krónu hækkun á gjaldi því er honum var greitt fyrir akstur skólabarna síðastliðinn vetur. 

Samþykkti nefndin kröfuna og skyldi Hróðmar því fá greiddar 30 krónur á dag fyrir 

keyrsluna, svo framarlega sem bensínverð hækkaði ekki. Annað sem við kom 

fræðslumálum var ekki rætt á fundinum. 

 Kominn var októbermánuður árið 1958 þegar næst var boðað til fundar í 

skólanefnd. Þar var einnig mættur Hróðmar skólastjóri. Tilefni fundarins að þessu sinni 

var sá kostnaður sem fylgdi akstri skólabarnanna og kvaðst Jón Björnsson, formaður 

skólanefndar, vera því mótfallinn að leggja í eins mikinn kostnað vegna hans og gert 

hafði verið tvo síðastliðna vetur. Lagði hann til að kennt yrði á tveimur stöðum í 

hreppnum, annars vegar í Melsgili og hins vegar í Sæmundarhlíð, án þess að skipta 

börnunum niður í eldri og yngri deild. Þannig gætu börnin komist á skólastaðina 

sveitarfélaginu að kostnaðarlausu. Hinir nefndarmennirnir tveir, þeir Stefán Friðriksson 

í Glæsibæ og Sæmundur Jónsson á Bessastöðum, lögðust alfarið gegn tillögu Jóns og 

töldu að það fyrirkomulag sem viðhaft hafði verið undanfarin tvö ár hentaði mun betur. 

Í framhaldi af því lögðu þeir fram tillögu þess efnis að keyrt yrði í Sólheima daglega, en 

í Stóru-Gröf annan hvern dag og að gjaldið fyrir aksturinn héldist óbreytt, eða 30 

krónur á dag. Jón sættist ekki á þessi málalok og vildi lækka umrætt gjald um 2 krónur. 

Niðurstaðan varð sú að Hróðmar gekk að fyrra tilboðinu með þeim skilmálum að hann 

þyrfti ekki að leggja í snjómokstur til þess að komast heim að Sólheimum eða Stóru-

Gröf. Samþykkti nefndin þessi málalok en einnig að skólastarf skyldi haldast óbreytt.   

 Í byrjun september árið 1959 kom skólanefnd fræðsluhéraðsins saman til 

fundar. Á fundinum tilkynnti Jón formaður að til stæði að láta fara fram viðgerðir á 

skólahúsinu í Melsgili vegna salernis og vatns. Þar sem þær framkvæmdir voru ekki 

hafnar var ákveðið að kennsla skyldi einungis fara fram í Sæmundarhlíð eins og 

síðastliðinn vetur, a.m.k. fram að áramótum. Var formanni falið að útvega skólastað og 

semja við skólastjórann um akstur skólabarnanna til og frá skólastað. Þá var ákveðið að 

kaupa ný áhöld og bækur fyrir skólann að upphæð 800 krónur.  

 Fjórum mánuðum síðar, eða í janúar árið 1960, boðaði Jón formaður skólanefnd 

ásamt hreppsnefnd Staðarhrepps og stjórn Ungmennafélagsins til sameiginlegs fundar. 

Hann gat þess að eitt mál lægi fyrir fundinum og væri það varðandi ástand skólahússins 
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í Melsgili, en hann taldi brýna þörf á að viðgerð færi fram á húsinu fyrir næsta skólaár. 

Ástæðuna fyrir þessari brýnu þörf sagði Jón vera að skólaskyldum börnum í 

Sæmundarhlíð fækkaði óðum en fjölgaði á öðrum svæðum í hreppnum. Því taldi hann 

nauðsynlegt að koma Melsgili í gott horf enda óviðunandi að kennsla færi fram í 

húsnæði sem ekki væri í fullkomnu lagi. Samþykktu hlutaðeigandi málsaðilar tillögur 

Jóns og í framhaldi af því var kosin þriggja manna nefnd til að hafa forgöngu um málið. 

Í nefndina voru kosin þau Jón Björnsson á Hafsteinsstöðum, Guðrún Steinsdóttir á 

Reynistað og Arngrímur Sigurðsson í Litlu-Gröf. 

 Þann 16. október sama ár kom skólanefnd Staðarskólahverfis saman til þess að 

ræða kennslufyrirkomulag næsta skólaárs. Á fundinum kom fram að áætlað var að 

kennsla hæfist í Melsgili þann 20. sama mánaðar, en vegna tafa á viðgerðum gengi það 

ekki eftir. Varð því úr að kennslufyrirkomulag yrði óbreytt, þ.e. kennsla færi aðeins 

fram í Sæmundarhlíð uns  skólahúsnæðið væri tilbúið.    

 Í mars árið 1961 kom skólanefnd fræðsluhéraðsins saman ásamt Hróðmari 

Margeirssyni skólastjóra. Málefni fundarins var skólaakstur á börnum úr 

Sæmundarhlíð. Kennsla hafði fram að þessu farið fram á Hóli en þar sem viðgerðum á 

skólahúsnæðinu í Melsgili var lokið var ákveðið að hefja kennslu þar. Niðurstaða 

fundarins var á þá leið að börnunum úr Sæmundarhlíð skyldi ekið á skólastað þrjá daga 

í viku eða annan hvern dag og skyldu greiddar fyrir það 70 krónur fyrir hvert skipti. 

 Um miðjan október árið 1961 kom skólanefnd saman til þess að ræða 

kennslufyrirkomulag fyrir næsta skólaár. Niðurstöður fundarins voru á þá leið að 

kennsla skyldi einungis fara fram í Melsgili. Áætlað var að börnin úr Sæmundarhlíð 

kæmu með mjólkurbílnum að morgni á skólastað og yrði ekið heim að kennslu lokinni. 

„Aldrei kom þó til að börnin fengju far með mjólkurbílnum því hann gat verið á 

ferðinni á misjöfnum tímum, allt eftir veðri og færð.“83 Nefndin fól formanni að ráða 

einhvern til þess að ræsta skólahúsnæðið og semja við viðkomandi um greiðslur fyrir 

það. Einnig var honum falið að semja um akstur skólabarna úr Sæmundarhlíð. Þá var 

nefndin sammála um að yfir skólatímann skyldu ekki haldnar opinberar samkomur oftar 

en einu sinni í mánuði í skólahúsinu. Formaður gat þess að Hróðmar skólastjóri hefði 

farið þess á leit við skólanefnd að mega ráða kennara til þess að kenna stúlkum 

hannyrðir tvo tíma í viku. Samþykkti nefndin það enda væru launin greidd úr ríkissjóði 

samkvæmt lögum um laun kennara.  

 
83 Bjarni Jónsson 2005 
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Að fengnu samþykki skólanefndar samdi Hróðmar við Gunni Pálsdóttur, 

húsfreyju í Holtsmúla, um að hún tæki að sér hannyrðakennslu. Gengu stúlkurnar til 

heimilis hennar að Holtsmúla þar sem Gunnur kenndi þeim grunnatriði í saumum og 

prjóni. Meðal annars voru stúlkurnar látnar prjóna utan um herðatré.84 Með þessari 

ákvörðun urðu þáttaskil í kennslunni þar sem Hróðmar lét upp frá þessu smám saman af 

allri sérgreinakennslu.  

5.2 Almennur skólaakstur hefst 

Boðað var til skólanefndarfundar haustið 1962 en þar var ákveðið að 

kennslufyrirkomulag frá fyrra ári héldist óbreytt. Þá lá fyrir fundinum bréf frá Baldri 

Hólm og Eddu Skagfield á Páfastöðum þar sem þau óskuðu eftir því að dóttir þeirra 

fengi notið skólaaksturs á skólastað. Niðurstaða málsins varð sú að nefndin ákvað að 

börnum úr öllum byggðarlögunum, þ.e. úr Sæmundarhlíð, Útparti og af Langholti 

skyldi keyrt á skólastað og var formanni falið að semja um þau mál. Ennfremur 

samþykkti nefndin að hannyrðakennsla stúlkna yrði óbreytt auk þess að samþykkja 

kaup á leikfimiáhöldum allt eftir efnum og ástæðum. 

 Af þessu tilefni má geta þess að Hróðmar kenndi flest öll fög, þ.m.t. leikfimi. 

Leikfimitímarnir byrjuðu með hálftíma upphitun en síðan voru gerðar æfingar í annan 

hálftíma. Í íþróttasalnum var dýna og hestur og prik til að æfa stangarstökk. Hróðmar 

hafði sýnikennslu og kenndi börnunum hvernig með ætti að fara. Þá tók hann fullan þátt 

í tímunum með þeim, ávallt klæddur jakkafötum og brúnum leðurskóm. Einnig fór 

Hróðmar oft út til barnanna í frímínútum og stýrði leikjum þeirra. Stundum var farið 

upp í Melsgilið þegar kominn var snjór en bannað var að fara niður að á eða inn í 

skógarreitinn við húsið. Hróðmar fór árlega með börnin í skólaferðalag. Stundum var 

farin ferð í Dimmuborgir við Mývatn eða í skoðunarferð suður í Borgarfjörð. Þá var 

stundum farið í hestaferðir vestur í Staðarfjöll. Hróðmar lagði mikla vinnu í skólaslitin 

og oft voru sett upp leikrit en hann var afar laginn leikstjóri. Einnig voru flutt ljóð, 

stundum heilu ljóðabálkarnir.85 

Á haustdögum árið 1963 kom skólanefnd ásamt Hróðmari skólastjóra saman til 

þess að skipuleggja kennslu fyrir næsta vetur. Kom fram á fundinum að börnum á 

skólaaldri hafði fækkað verulega í Sæmundarhlíð en fjölgað að sama skapi á hinum 

skólasvæðunum. Var skólanefndin sammála því að kennsla og skólaakstur yrðu með 
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óbreyttu sniði frá því sem verið hafði. Þá samþykkti nefndin að festa kaup á hljóðfæri 

og þá helst orgel harmonium auk þess að reyna að útvega kennara til þess að kenna 

söng á komandi vetri.  

 Ekki liggja fyrir upplýsingar um hvort að af söngkennslu hafi orðið eins og 

nefndin áætlaði. Í fundargerðum frá haustinu 1966 kemur þó skýrt fram að Jón 

Björnsson á Hafsteinsstöðum sagði upp söngkennslunni þá um haustið. Af því má ráða 

að hann hafi kennt söng á umræddu tímabili þó ekki sé vitað nákvæmlega hvenær sú 

kennsla hófst.  

Haustið eftir, eða árið 1964, var boðað til skólanefndarfundar en þar sem 

skólanefndarmenn sáu sér ekki fært að mæta og engin mál lágu fyrir fundinum varð 

ekki af honum. Þó má koma fram að þetta haust var Solveig Arnórsdóttir í Útvík ráðin 

til að kenna hannyrðir og kenndi hún óslitið til ársins 1977.86 

Á fundi skólanefndar haustið 1965 var rætt um fyrirkomulag skólans á komandi 

vetri. Fram kom að skólaskyld börn voru 24 talsins en aðeins 3 þeirra úr Sæmundarhlíð. 

Ákveðið var að skólahald yrði með óbreyttu fyrirkomulagi enda vinsælt af 

aðstandendum nemenda. Þá ræddi nefndin um tækjakaup fyrir skólann og nefndi í því 

sambandi skuggamyndavél, sem þá kostaði 11,000 krónur, en þeirri framkvæmd var 

slegið á frest.   

 Nýr skólanefndarfundur var boðaður og mætti þar skólanefnd ásamt Hróðmari 

skólastjóra þann 24. september árið 1966. Að þessu sinni tók kona í fyrsta skipti sæti í 

skólanefnd, en það var Solveig Arnórsdóttir í Útvík, en ásamt henni skipuðust þeir 

Baldur Hólm á Páfastöðum og Ingvar Gýgjar Jónsson á Gýgjarhóli sem jafnframt var 

skipaður formaður. Þetta fólk kom í stað þeirra Jóns Björnssonar á Hafsteinsstöðum 

sem átt hafði sæti í nefndinni í 23 ár, öll sem formaður hennar, Stefáns Friðrikssonar í 

Glæsibæ og Þorsteins Ásgrímssonar á Varmalandi. Fyrir nýskipaðri skólanefnd lá að 

finna skólabílstjóra með meirapróf en það var forsenda þess að bætur fengjust úr 

tryggingum ef óhapp bæri að höndum. Leitaði nefndin til Baldurs Hólm um að taka að 

sér akstur skólabarnanna en hann „hefur svokallað meirapróf.“87 Í framhaldi af því tók 

Ingvar formaður að sér að kanna hvort ríkið tæki þátt í kostnaði vegna bifreiðakaupa 

fyrir slíka starfsemi og hvort hreppurinn væri tilbúinn að vera í ábyrgð fyrir láni vegna 

kaupanna.  

 
86 Skrár yfir kennara 1945–1997  
87 Gjörðabók fræðslunefndar 1939–1990:99–102   
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Þá er rétt að fram komi að Jón Björnsson, fráfarandi skólanefndarformaður, 

hafði séð um akstur á skólabörnum frá hausti 196388 en kvörtun hafði borist frá 

Hróðmari skólastjóra þess efnis að Jón hefði ekki meirapróf. Varð úr þessu mikil 

persónuleg deila á milli þeirra Jóns og Hróðmars en sá síðarnefndi óskaði eftir að sjá 

um skólaakstur barna úr Útpartinum. Þess má geta að á þessum árum var Jón organisti 

en Hróðmar meðhjálpari við kirkjuna á Reynistað. Eftir messu einn sunnudag urðu 

kirkjugestir vitni að uppákomu milli þeirra um skólaaksturinn, þannig að engum duldist 

sú óvild sem þeir höfðu í garð hvor annars. Deilur þessar urðu til þess að skipaður var 

nýr skólanefndarformaður, Ingvar Gýgjar, til að koma á sáttum. Skipun nýja 

formannsins kom illa við Jón, sem taldi að Ingvar hefði barist til að ná af honum 

formannsstöðunni. Fyrsta verkefni Ingvars til lausnar deilunni var að benda Hróðmari á 

að hann hefði ekki tilskilin meiraprófsréttindi frekar en Jón og gæti því ekki séð um 

aksturinn. Eftir þessa uppákomu var yfirleitt friður í sveitinni en þó var Jón á 

Hafsteinsstöðum ekki sáttur.89 Þannig kom fram í bréfi Jóns, sem hann skrifaði haustið 

1968, til oddvita sveitarinnar [Sæmundar Jónssonar á Bessastöðum] að: „Nú gerist það, 

haustið 1966, að kosin er ný skólanefnd. Mér þá sparkað úr sæti formanns 

skólanefndar, sem eg hafði verið í, í 24 [23 ár samkvæmt Gjörðabókum] ár samfleytt.- 

Það voru þakkirnar fyrir þau störf mín, frá vissum mönnum hér í hreppi.“90 

Á þessum sama skólanefndarfundi upplýsti Ingvar að margnefndur Jón myndi 

trúlega ekki gefa kost á sér til áframhaldandi söngkennslu við skólann. Var Ingvari því 

falið að leita til Eddu Skagfield á Páfastöðum um að taka að sér söngkennslu í stað 

Jóns. Þá var einnig rætt um að fá danskennara einu sinni að vetri. Nefndi Hróðmar 

skólastjóri að á hverjum vetri kæmi danskennari úr Reykjavík til þess að kenna börnum 

á Sauðárkróki og vildi skoða hvort sá kennari væri fáanlegur til þess að koma fram í 

Staðarhrepp og kenna börnum bæði í yngri og eldri deild dans. Í lok fundarins var 

formanni skólanefndar falið að tryggja kennslutæki skólans væru þau ekki þegar 

tryggð. Aðeins þremur dögum síðar kom skólanefnd saman að nýju til þess að finna 

lausn á hvernig haga skyldi akstri skólabarna í hreppnum. Einungis voru tveir menn í 

hreppnum með meirapróf, þeir Gunnlaugur Valtýsson á Geirmundarstöðum og Baldur 

Hólm. Gunnlaugur gat ekki tekið að sér akstur barnanna sökum vinnu sinnar en Baldur 

taldi sig geta tekið þetta að sér en tók fram að hann þyrfti að fjárfesta í bifreið til þess 
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að geta innt þetta starf af hendi. Jafnframt því að aka börnunum í og úr skóla skuldbatt 

Baldur sig til þess að aka börnunum í sundkennslu auk annarra flutninga er vörðuðu 

þau.   

Í október þetta sama ár kom skólanefnd Staðarfræðsluhéraðs saman vegna bréfs 

er hafði borist frá sýslumanni Skagfirðinga þess efnis að til stæði að gangast fyrir 

stofnum gagnfræðaskóla í Varmahlíð. Fór sýslumaður fram á að skólanefnd kæmist að 

niðurstöðu um hvort lengja ætti fræðsluskylduna í skólahverfinu um eitt ár og yrði því 

til 15 ára aldurs. Niðurstaða nefndarinnar var á þá leið að hún samþykkti lengingu 

fræðsluskyldunnar.  

Um miðjan janúar árið 1967 var boðað til skólanefndarfundar til þess að ganga 

frá samningi til fjögurra ára við Baldur Hólm varðandi akstur skólabarna. Var ákveðið 

að skólaaksturinn yrði óbreyttur frá undanförnum árum og að greiddar yrðu 30 krónur á 

dag þá daga sem kennt væri. Greitt skyldi sérstaklega fyrir þær ferðir sem ekki heyrðu 

undir hinn venjulega flutning samkvæmt útgefnum reikningi sem samþykktur yrði af 

skólanefndarformanni eða skólastjóra. Þá var gerður sérstakur samningur þess efnis að 

Baldur æki börnunum í sundnám sem fram færi á Sauðárkróki gegn sambærilegu gjaldi 

og greitt var árið áður. Samningar þessir voru gerðir með þeim fyrirvara að ef rekstur 

skólabifreiðarinnar hækkaði á tímabilinu, hækkaði flutningsgjaldið og skyldi 

skólanefnd samþykkja hækkunina áður en hún tæki gildi. Í lok samnings var ritað að: 

„Rísi mál út af samningi þessum skal það rekið fyrir aukarétti Skagafjarðarsýslu.“91 Í 

janúar þetta sama ár lét Hróðmar af kennslu í íþróttum en réð til starfans Ingimund 

Ingimundarson, íþróttakennara á Sauðárkróki. Sá hann um íþróttakennsluna til vors 

1970.92 

Í byrjun október árið 1968 kom skólanefnd saman og var fundarefnið að þessu 

sinni akstur skólabarna í Varmahlíð. Var lagt til að hann héldist óbreyttur frá fyrra ári, 

þ.e. að feður barnanna sæju um flutninginn til skiptis um helgar. Einnig var rætt um þær 

viðgerðir sem þyrftu að fara fram á skólahúsnæðinu og húsgögnunum en Björn 

Guðnason [smiður á Sauðárkróki] hafði lofað að taka þær að sér, en ekki getað sinnt 

þeim enn vegna anna. Ætlaði skólanefndarformaður að hlutast til um að hann sinnti 

þessu sem fyrst auk þess að fá Sigurð Snorrason [í Stóru-Gröf] til þess að mála þá veggi 

sem verst væru farnir. Þá samþykkti skólanefnd að fela skólastjóra umboð til 

áhaldakaupa fyrir skólann en hann hafði áhuga á að festa kaup á segulbandi vegna 

 
91 Gjörðabók fræðslunefndar 1939–1990:110–112   
92 Ingimundur Ingimundarson 2004 



46

dönskukennslu næstkomandi vetur. Leikfimikennslan við skólann næsta vetur skyldi 

vera með þeim hætti að kennt yrði tvo morgna í viku. Í lok fundar tilkynnti Baldur 

Hólm að rekstur skólabílsins hefði verið óhagstæður og ætlaði Ingvar 

skólanefndarformaður að taka það til athugunar í samráði við Aðalstein Eiríksson, 

fjármálaumsjónarmann skóla.  

Þegar komið var fram í janúar árið 1970 var boðað til sameiginlegs fundar 

skólanefndar og húsnefndar félagsheimilisins Melsgils í Staðarhreppi. Auk 

skólanefndar voru mætt á fundinn fyrir hönd húsnefndar [hjónin] Sigurður Jónsson og 

Guðrún Steinsdóttir á Reynistað og Sólberg Steindórsson í Birkihlíð en auk þeirra 

mætti oddvitinn, Sæmundur Jónsson. Tilefni fundarins var ósk húsnefndar um 

endurskoðun húsaleigusamnings barnaskólans sem á síðasta vetri hljóðaði upp á 25,000 

krónur. Ákveðið var að hún skyldi hækka í 30,000 krónur fyrir síðasta vetur og vera 

36,000 krónur á komandi vetri. Rafmagn var innifalið í húsaleigu en greiddar voru 

18,000 krónur á síðasta vetri en taxti sá sem félagsheimilið greiddi var mun hærri en 

venjulegur heimilistaxti. Var húsnefnd falið að kanna hvort ekki væri hægt að fá 

leiðréttingar á því. Þann 17. október sama ár var haldinn fundur í skólanefnd þar sem 

mættir voru auk nefndarinnar, líkt og endranær, þeir Hróðmar skólastjóri og Sæmundur 

oddviti. Ræddar voru þær umbætur sem gerðar höfðu verið á skólahúsinu en Sigurður 

Snorrason hafði málað það bæði að utan og innan. Einnig var fjallað um ýmsar 

hækkanir í sambandi við rekstur skólabílsins en ljóst var að hráolía hafði hækkað og var 

lítrinn komin í 5 krónur. Var í framhaldinu samið við Baldur skólabílstjóra um að hann 

fengi 12 krónur fyrir barnaskólaaksturinn, en 8 krónur fyrir aksturinn í Varmahlíð. Þá 

lágu fyrir nefndinni umsóknir varðandi þrif á húsnæðinu en tvær umsóknir höfðu borist. 

Þær voru frá þeim Ingibjörgu Sigurðardóttur í Holtsmúla og Þorbjörgu Þorbjarnardóttur 

í Stóru-Gröf. Þremur dögum síðar, eða 20. október, fór Ingvar formaður á fund 

hreppstjóra [Sigurðar Jónssonar á Reynistað]93 til þess að ákveða hvor kvennanna sem 

sóttu um þrifin ætti að fá starfið. Tilnefndi hreppstjóri Oddnýju Guðmundsdóttur til 

þess að draga út hvor fengi starfið og dró hún nafn Þorbjargar. 

Árið 1971 kom skólanefnd tvívegis saman án þess að áríðandi mál lægju fyrir 

henni. Þó kom fram að Hróðmar skólastjóri hafði pantað áhöld til eðlisfræðikennslu til 

samræmis við námsefnið sem átti að kenna.  

 
93 Hjalti Pálsson 2001:26 



47

Þá liggja ekki fyrir upplýsingar um hver kenndi íþróttir skólaárið 1970–1971 en 

um haustið 1971 var ráðin Ingibjörg Hjartardóttir Eldjárn [afabarn Árna Hafstaðs í Vík] 

og kenndi hún til vors 1972.94 

Þegar komið var til hausts árið 1972 var haldinn fundur í skólanefnd. Þar var 

upplýst að Baldur Hólm mun vegna veikinda ekki sinna skólaakstri a.m.k. fram að 

áramótum. Ákvað nefndin að leysa það þannig til bráðabirgða að Hróðmar æki 

börnunum úr Útpartinum en reynt yrði að semja við annan aðila um akstur á börnum úr 

Sæmundarhlíð. 

Skömmu síðar var samið við Sigurð Sigfússon í Vík um aksturinn þar sem hann 

hafði meirapróf. Hann var þá nýfluttur í hreppinn og hafði hann aksturinn með höndum 

fram að jólum, er Baldur tók aftur við.95 

Þann 11. ágúst 1973 kom skólanefnd saman til fundar þar sem tilkynnt var að 

Baldur Hólm segði starfi sínu sem skólabílstjóri lausu. Í framhaldi af því var ákveðið að 

auglýsa eftir tilboðum í aksturinn. Skólanefnd barst bréf, dagsett 29. ágúst 1973, frá 

Steini Sigurðssyni á Mel þar sem hann bauð í aksturinn, 21 krónur á ekinn kílómetra.96 

Skólanefnd kom saman 12. september til að fjalla um tilboð og samþykkja. Þess má 

geta að Steinn hefur haft skólaaksturinn með höndum allar götur síðan.97 Þá kom fram á 

sama fundi að skólanefnd hafi borist bréf frá menntamálaráðuneytinu þess efnis að 

lengja skyldi skólaárið úr sex mánuðum í sjö og var því áætlað að hefja kennslu 1. 

október það ár.  

5.3 Barnaskóli verður grunnskóli 

Árið 1974 var skólanefnd endurkjörin. Helstu málin á fundum þessa árs voru að ráða 

einhvern til að ræsta skólahúsnæðið auk þess að standa betur að akstri skólabarna. 

Steinn hafði áhuga á að sjá um aksturinn en þurfi þó að útvega bifreið við hæfi. Hann 

skuldbatt sig til þess að keyra eftir þeim taxta sem menntamálaráðuneytið gaf út og var 

41 króna fyrir ekinn kílómetra. Einnig var Steinn ráðinn húsvörður við Melsgilið. Þá 

ákvað nefndin að ráða íþróttakennara og kanna hvort foreldrar skólabarnanna hefðu 

áhuga á að senda 7 ára börn sín í skóla á laugardögum.  

 
94 Ellert Sigurðsson 2004 
95 Sigurður Sigfússon 2005 
96 Steinn Sigurðsson 1973 
97 Steinn Sigurðsson 2005 



48

Árið 1975 komu engin mál upp á borð skólanefndar er varða skólahald, en 

„Friðbjörn Örn Steingrímsson var ráðinn íþróttakennari.“98 Árið 1976 var boðað til 

skólanefndarfundar í Melsgili. Auk nefndarinnar voru mættir þeir Hróðmar skólastjóri, 

Sæmundur oddviti, Steinn skólabílstjóri og Sigfús Helgason, formaður húsnefndar. 

Flytja þurfti fundinn úr félagsheimilinu vegna kulda þar. Helstu mál fundarins voru þau 

að Steinn var að fá nýja og betri bifreið til þess að sinna skólaakstri. Bifreiðin tók 

tuttugu og tvo í sæti en akstursgjald fyrir bifreið af þessari stærð var 91 króna á 

kílómetrann. Þá skoðaði nefndin skólahúsnæðið með það í huga hvað þyrfti að lagfæra 

og benti Hróðmar henni á að brýnt væri að fá skápa fyrir ýmislegt er varðaði skólann. 

Bókasafn hreppsins var geymt í skápum í skólastofunni. Á fundinum var rætt um 

ráðningu leikfimikennara og jafnframt því var ráðinn nýr handavinnukennari sem að 

þessu sinni var Steinunn Jónsdóttir á Fosshóli. Ákvað nefndin að hreppurinn greiddi 

fyrir þau skyldustykki sem unnin væru eins og gert væri í flestum skyldunámsskólum. 

Að lokum var ákveðið að Sigfús í Stóru-Gröf æki tveimur sjö ára börnum sínum sjálfur 

í skólann til þess að þau þyrftu ekki að ferðast langar leiðir með skólabílnum. 

Þegar komið var til ársins 1978 var haldinn skólanefndarfundur í nýskipaðri en 

óbreyttri skólanefnd þar sem verkaskipting var enn sú sama. Auk nefndarmanna voru 

mættir á fundinn Hróðmar og Steinn. Á fundinum kom fram að ýmsar lagfæringar 

höfðu verið gerðar á skólahúsnæðinu, þ.e. gólfið var slípað og lakkað og gluggar 

lagfærðir. Einnig var rætt um að lagfæra þyrfti lýsingu í sal en Bjarni Jónasson 

héraðslæknir hafði gert athugasemdir við hana og var bóta sérstaklega þörf þar sem 

kenndar voru hannyrðir. Nefndin fjallaði einnig um hversu illa farin skólaborðin voru 

og ætlaði Solveig að skoða hvort ekki mætti fá notuð borð frá Barnaskóla Sauðárkróks 

til þess að bæta þar úr. Þá ætlaði skólanefnd að fara þess á leit við húsnefnd að 

gluggatjöld yrðu endurnýjuð þar sem þau sem fyrir voru væru ónýt.  

Það er svo á hreppsnefndarfundi í júlí 1979 að Ingvar Gýgjar Jónsson bar upp 

þá tillögu að nauðsynlegt væri að festa kaup á nýjum borðum og stólum fyrir skólann. 

Sagði Ingvar að þau borð sem þá voru notuð væru algjörlega ónothæf. Um þessa tillögu 

spunnust líflegar umræður en þeir sem tjáðu sig um málið voru samþykkir þessum 

kaupum.99 Í september sama ár hittist skólanefnd að nýju ásamt skólastjóra. Þar tjáðu 

fundarmenn sig um nauðsyn þess að kaupa ný skólahúsgögn en áður hafði hreppsnefnd 

fjallað um málið. Ákveðið var að festa kaup á tíu skólaborðum auk stóla við þau 

 
98 Skrár yfir kennara 1945–1997 
99 Gjörðabók sveitarstjórnar 1969–1995:50 
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flestöll. Skólaaksturinn tók þeim breytingum að sækja átti 7 ára börnin sér og erfitt varð 

að samræma keyrsluna við fyrirhugaðan skólatíma þar sem sami bílstjóri keyrði einnig 

börnum í Varmahlíðarskóla. Hróðmar upplýsti fundarmenn um að Kvenfélag 

Staðarhrepps hefði ákveðið á fundi síðastliðið vor að færa skólanum 50,000 krónur að 

gjöf. Þessa fjármuni kvaðst Hróðmar hafa nýtt til kaupa á víðsjá ásamt fylgihlutum fyrir 

skólann og til stæði að festa einnig kaup á smásjá. Þá var rætt um ræstingu og húsaleigu 

og lagt var til að greiða 60,000 krónur á mánuði í leigu en ekki var það fastákveðið að 

svo stöddu.  

Haustin 1980 og 1981 var boðað til skólanefndarfunda og mættu þar auk 

nefndarinnar sem fyrr þeir Hróðmar skólastjóri og Sæmundur oddviti. Ákveðið var að 

skólahald, keyrsla og þrif yrðu með óbreyttu sniði frá undanförnum árum. Þegar hér var 

komið var húsaleiga komin í 160,000 krónur á mánuði og ætti hreppurinn að greiða 

rafmagn í fimm mánuði yfir veturinn. Fjallað var um börnin í Dæli og var formanni 

falið að kanna hvort fjölskyldan þar hygði á vetursetu en það yrði að skoða sérstaklega 

með tilliti til skólaaksturs. Þá ákvað nefndin að ráða íþróttakennara þessa tvo vetur.   

Skólaárið 1980–1981 var Björn Magnús Björgvinsson, íþróttakennari á 

Sauðárkróki, ráðinn til að kenna leikfimi100 en veturinn þar á eftir var Friðbjörn Örn 

Steingrímsson fenginn aftur til að halda uppi íþróttakennslunni. Þá var Margrét 

Jónsdóttir [kennd við Löngumýri] ráðin101 til að kenna myndmennt og sjá um félagslíf 

nemenda auk þess að hafa umsjón með árshátíð þá um vorið.102 Steinunn Jónsdóttir frá 

Fosshóli, sem verið hafði handavinnukennari, varð frá að hverfa eftir áramótin vegna 

veikinda og var Ingibjörg Sigurðardóttir í Holtsmúla fengin í hennar stað. Hafði hún 

kennsluna með höndum í tæpa tvo mánuði er Steinunn sneri til baka og kláraði 

skólaárið.103 

Haustið 1982 var Árni Stefánsson, íþróttakennari frá Sauðárkróki, ráðinn til að 

kenna íþróttir og myndlist.104 Var þetta síðasti veturinn sem íþróttakennsla fór fram í 

Melsgili en haustið 1983 fluttist hún alfarið í Varmahlíðarskóla. Var nemendum ekið 

sérstaklega til að sækja íþróttatímana.105 Þeir íþróttakennarar í Varmahlíðarskóla sem 

kenndu börnunum úr Melsgili næstu árin voru þeir Páll Dagbjartsson, Karl Lúðvíksson 

 
100 Björn Magnús Björgvinsson 2004 
101 Skrár yfir kennara 1945–1997 
102 Hróðmar Margeirsson 2004  
103 Ingibjörg Sigurðardóttir 2004 
104 Árni Stefánsson 2004 
105 Páll Dagbjartsson 2004 
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og Jón Eiríksson.106 Veturinn 1983–1984 var Þuríður Þorbergsdóttir frá Glaumbæ [í 

Seyluhreppi] fengin til að kenna myndmennt og sjá um félagsmál, en félagsmál var sá 

tími sem fór í undirbúning skemmtana sem nemendur sáu um.107 Eiginmaður Þuríðar, 

séra Gísli Gunnarsson, var einnig stundakennari þennan sama vetur.108 Sá hann alfarið 

um kristinfræðikennslu en einnig aðstoðaði hann við félagsmál.109 Haustið 1984 var 

ráðinn til skólans Stefán R. Gíslason úr Varmahlíð. Kenndi hann óslitið til vors 1992 en 

meðal greina sem hann kenndi voru tónmennt, söngur, teikning og smíðar.110 

Þann 1. mars árið 1984 kom skólanefnd ásamt Hróðmari skólastjóra saman til 

þess að ræða skólafyrirkomulag það er viðhaft var í sveitarfélaginu. Ástæða þessa 

fundar var sú að framundan var fundur um skólamál á Blönduósi og af því tilefni sendi 

nefndin eftirfarandi bréf til fræðslustjórans þar.  

 

Melsgili 1.3.1984 
Hr. Fræðslustjóri, Guðmundur Ingi Leifsson Blönduósi. Skólanefnd Staðarhrepps, 
Skagafjarðarsýslu, hefur samþykkt á fundi í dag, að beina þeirra eindregnu ósk til 
fræðsluyfirvalda, að kennslufyrirkomulag það sem hér er haft, fái að haldast áfram 
óbreytt. Skólinn starfar 7 mán. á ári og kennt er 6 daga í viku hverri. Ennfremur er það 
vilji skólanefndar, að kennsluskyldu 8. mánaðar sé jafnað niður á þessa 7 mán., enda sé 
kennt á laugardögum eins og verið hefur, og skólastjórinn, sem er jafnframt eini 
fastráðni kennarinn, vinni þannig af sér 8. mánuðinn.111 

Síðar þetta sama ár kom skólanefnd saman til þess að ræða akstur skólabarnanna. Var 

nú svo komið að skólabifreiðin sótti börn út í Skarðshrepp og var þá ákveðið að skoða 

hvort ætti að fá aðra bifreið til þess að sækja börnin í Sæmundarhlíðina. Það var þó ekki 

skoðað fyrr en á fundi þann 8. september 1985 en þá voru boðaðir auk skólanefndar 

Staðarhrepps Hróðmar skólastjóri, Þorsteinn oddviti, Steinn skólabílstjóri og Úlfar 

Sveinsson oddviti Skarðshrepps auk fulltrúa skólanefndar Skarðshrepps. Ástæða þess 

að oddviti og skólanefndarmenn Skarðshrepps voru boðaðir til fundar var sú að 

skólabifreið Staðarhrepps var farin að sækja börn í Skarðshrepp [og keyra í 

Varmahlíðarskóla]. Voru allir fundarmenn sammála um það að fá aðra skólabifreið til 

þess, að sækja annað hvort börnin í Sæmundarhlíðina eða börnin í Útpartinum og 

Skarðshreppi. Fundarmenn komu sér saman um eftirfarandi tillögu: „Sameiginlegur 

fundur skólanefndar Staðarhrepps og Skarðshrepps, ásamt oddvitum hreppanna, 
 
106 Skrár yfir kennara 1945–1997 
107 Þuríður Þorbergsdóttir 2005 
108 Skrár yfir kennara 1945–1997 
109 Gísli Gunnarsson 2005 
110 Stefán R. Gíslason 2004 
111 Gjörðabók fræðslunefndar 1939–1990:176 
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skólastjóra Melsgilsskóla og skólabifreiðastjórum, beinir þeim tilmælum til viðkomandi 

sveitastjórna, að vinna að því að skipuleggja sameiginlegan akstur nemenda norðan 

Varmahlíðar.“112 Þá var viðruð sú hugmynd að yngri börnin í Skarðshreppi sæktu skóla 

í Melsgili og vildu fundarmenn að það yrði skoðað nánar. Að þessu loknu yfirgáfu 

fulltrúar Skarðshrepps fundinn. Skólanefnd Staðarhrepps sat áfram og vildi hún kanna 

hvort möguleiki væri á því að sundkennsla færi fram í Varmahlíð og yrði í tengslum við 

leikfimikennslu barnanna.  

 Þær breytingar sem ræddar voru um að börn úr Skarðshreppi kæmu í Melsgil 

komust aldrei til framkvæmda og engir fundir haldnir af því tilefni.113 Þá höfðu þær 

breytingar orðið að ráðin var til að sinna smíðakennslu Margrét Kristjánsdóttir frá 

Árgerði í Sæmundarhlíð. Hafði hún kennsluna með höndum út skólaárið.114 

Komið var til ársins 1986 og var fyrsti fundur nefndarinnar haldin þann 8. mars. 

Fundarefnið var það sama og fjallað var um árið 1984 þar sem farið var fram á 

undanþágu á kennslutíma. Eins og þá sendi skólanefnd fræðslustjóra bréf þess efnis. 

Um haustið sama ár var boðað til fundar á ný þar sem tilefnið var að kjósa í nýja 

skólanefnd. Það eina sem lá fyrir þeirri nefnd að þessu sinni var að semja um ræstingu 

skólahússins og ganga frá skýrslum um skipulag skólaaksturs og senda til 

menntamálaráðuneytis.  

Þann 29. september árið 1986 [á trúlega að vera árið 1987] kom skólanefnd 

saman ásamt skólastjóra og oddvita. Að þessu sinni hafði tekið sæti í nefndinni 

Ingibjörg Hafstað í Vík sem tók við af Ingvari Gýgjar sem lét af störfum vegna 

búferlaflutninga.115 Ingvar hafði setið í skólanefnd í tuttugu og eitt ár og þar af var hann 

formaður í tuttugu ár. Á þessum fundi hafði Hróðmar orðið og upplýsti fundarmenn um 

að kennsla yrði með hefðbundnum hætti næsta skólaár og að séra Gísli Gunnarsson frá 

Glaumbæ myndi kenna við skólann næsta vetur.  

Það gekk eftir og hafði Gísli með höndum kristinfræðikennslu og umsjón með 

félagsmálum.116 Þá var nemendum úr Melsgili keyrt í handavinnukennslu fram í 

Varmahlíðarskóla þennan vetur. Handavinnukennari var Guðmundur Hermannsson frá 

 
112 Gjörðabók fræðslunefndar 1939–1990:178–180  
113 Bjarni Jónsson 2005 
114 Margrét Kristjánsdóttir 2005 
115 Ingvar Gýgjar Jónsson 2005 
116 Gísli Gunnarsson 2005 



52

Fjalli og sá hann alfarið um hana til ársins 1991, en hafði með höndum smíðakennslu til 

ársins 1996.117 

Á árunum 1988 og 1989 kom skólanefnd saman án þess að mikilvæg mál lægju 

fyrir. Þó má taka fram að Hróðmar upplýsti að hann hefði lagt drög að kaupum á 

ljósritara fyrir skólann. Þá tilkynnti hann að breyting yrði á skólastarfinu með þeim 

hætti að þegar börnin færu í sérgreinatíma í Varmahlíðarskóla yrði þeim skipt í tvo 

hópa. Annar hópurinn myndi sækja handmennt á meðann hinn færi í leikfimi.  

Haustið 1989 höfðu komið fram óskir frá foreldrum barna í Sæmundarhlíð um 

að þau yrðu sótt sérstaklega og keyrð í Melsgil. Ástæðan var sú að annars þyrftu þau að 

ferðast um svo langan veg eða alla leið út á Sauðárkrók og til baka. Var því ákveðið að 

verða við þessum óskum og tók Steinn skólabílstjóri að sér að leysa málið. Keypti hann 

aðra bifreið og fékk Helga bróður sinn á Reynistað til að aka henni þennan vetur. 

Haustið eftir tók við akstrinum af Helga Salmína Sofie Pétursdóttir, eiginkona Steins 

skólabílstjóra, og sinnir hún enn akstri.118 

Árið 1990 kom skólanefnd saman til þess að fjalla um þau mál er lágu fyrir 

fundinum. Hróðmar lýsti því yfir að skólastarfið yrði líkt og áður en þó væri ákveðið að 

lengja skólaárið um einn mánuð og yrði því kennt í átta mánuði. Hróðmar gat þess að 

hann væri ekki tilbúinn að byrja kennslu klukkan 10:30 á mánudögum líkt og gert var í 

Varmahlíð; honum fannst það of seint. Einnig kom fram hjá honum að nú væru sex ára 

börn skólaskyld og myndu því mæta í skólann að hausti en þessi ákvörðun var í 

samræmi við ályktun sem hann gerði ásamt yfirkennara á Blönduósi í júní síðastliðnum. 

Þá ræddu fundarmenn um þann tilfinnanlega skort sem væri á leiktækjum við skólann, 

sérstaklega fyrir yngri börnin. Ingibjörg Hafstað tók að sér að athuga hvort ekki væru til 

leiktæki á Sauðárkróki sem ekki væru í notkun.  

Við skólann í Melsgili voru engin leiktæki en nemendur voru duglegir að leika 

sér í Melsgilinu sjálfu, svo og í garðinum sunnan við húsið. Þá hafði áin ætíð ákveðið 

aðdráttarafl. Umræða um að fá leiktæki hafði verið meðal ákveðinna foreldra og sú 

umræða lenti inn á hreppsnefndarfundi í mars 1991. Þar ræddi formaður skólanefndar 

um kaup á leiktækjum fyrir barnaskólann, s.s. rólum, vegasöltum eða einhverju slíku. 

Var samþykkt að láta eitthvert fé af hendi rakna í þessu skyni en því jafnframt beint til 

skólanefndar að hún kannaði hvort ekki væri hægt að fá laghenta menn í sveitarfélaginu 

 
117 Guðmundur Hermannsson 2004 
118 Steinn Sigurðsson 2005 
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til smíða þessi leiktæki.119 Þá má það koma fram að foreldrar barna á leikskólaaldri 

báðu um fund með hreppsnefnd til þess að bera undir hana tillögu um stofnun leikskóla 

í hreppnum. Var óskað eftir því að hreppsnefnd útvegaði húsnæði í Melsgili og 

fjármagnaði kaup á leiktækjum sem myndu nýtast bæði grunn- og leikskólabörnunum. 

Ætluðu foreldrar leikskólabarnanna að útvega tækin á sem hagkvæmastan hátt ásamt 

því að koma þeim fyrir. Einnig var farið þess á leit að hreppurinn fjármagnaði girðingu 

í kringum leiksvæði sem foreldrar leikskólabarnanna girtu af. Var þetta samþykkt af 

hálfu nefndarinnar og varð leikskólinn að veruleika vorið 1992.120 

Um miðjan september árið 1991 kom skólanefnd saman ásamt Hróðmari 

skólastjóra. Að þessu sinni hafði verið ákveðið að senda tólf ára börnin í 

Varmahlíðarskóla og jafnframt því að samræma kennsluna á milli skólanna. Þá féllst 

Hróðmar á að hefja kennslu á sama tíma og gert var við Varmahlíðarskóla svo ekki 

þyrfti að koma til aukaferða skólabifreiðar. Önnur mál voru þau að foreldrar 

skólabarnanna höfðu kvartað yfir því að börnin væru stundum eftirlitslaus í frímínútum 

þar sem kennarinn yfirgæfi skólastaðinn. Að lokum var rætt um vöntun leiktækja á 

skólalóðina og lagði Hróðmar til að fá sand, „því hann væri hentugur til leikja.“121 

Hróðmar skólastjóri hafði verið að skipuleggja kennsluna er hann fékk þá 

hugmynd að ráða stundakennara til að kenna félagsfræði við skólann. Hafði hann 

samband við oddvita til að fá samþykki sveitarfélagsins fyrir þeim aukakostnaði sem af 

hlytist. Stundakennarinn sem hann hugðist ráða gat ekki sinnt þessu starfi nema á 

laugardögum og slíkt kostaði aukakeyrslu. Var beiðni Hróðmars samþykkt og réð hann 

þá til starfans Ingu Andreassen frá Sauðárkróki.122 Inga segir svo frá að hún hafi verið 

ráðin til að hafa umsjón með félagsstörfum. Undir þau flokkuðust leikir, dans, söngur, 

leikræn tjáning, föndur, skólaskemmtanir og ýmislegt fleira.123 Þá var ráðin til að kenna 

hannyrðir Helga Friðbjörnsdóttir í Varmahlíð og sá hún um kennsluna til vors 1996. 

Sem fyrr var nemendum ekið fram í Varmahlíð í sérgreinatímana.124 

Í ágúst 1992 kom skólanefnd saman til þess að ræða m.a. um breytingu frá 

síðasta ári á hlutverki skólanefnda er varðaði ráðningu kennara. Einnig voru mættir á 

fundinn Þorsteinn oddviti og Hróðmar skólastjóri sem gerði grein fyrir vetrarstarfinu. 

Þar kom fram að hann myndi ekki kenna á laugardögum næsta skólaár og að kennsla 
 
119 Gjörðabók sveitarstjórnar 1969–1995:193 
120 Sigrún Benediktsdóttir 2005 
121 Fundargerðabók skólanefndar 1991–1994 :1–2  
122 Gjörðabók sveitarstjórnar 1969–1995:204 
123 Inga H. Andreassen 2005 
124 Helga Friðbjörnsdóttir 2004 
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myndi hefjast þann 14. september næstkomandi og standa til 13. maí. Þá upplýsti hann 

fundarmenn um að ellefu ára börn myndu samkvæmt ákvörðun ráðuneytis frá því um 

vorið, sækja nám í Varmahlíðaskóla á komandi vetri. Þorsteinn gerði athugasemd við 

það þar sem þetta hafði ekki verið gert í samráði við rekstraraðila skólans. Sigmar gerði 

einnig athugasemd þess efnis að þetta mál hefði ekki verið borið undir skólanefnd né 

rætt í henni áður en til framkvæmda kom. Taldi hann að þar sem nú væri stutt í að 

skólastarf hæfist væri of skammur tími til að gera athugasemd við þessar framkvæmdir. 

Sigfús upplýsti fundarmenn um að nú þyrfti að sækja um það sérstaklega að fá að halda 

átta mánaða skóla og væri hann búinn að rita bréf til fræðslustjóra þess efnis og það 

myndi hann senda ásamt kennsluáætlun sem Hróðmar hafði útbúið. Að lokum var rætt 

um skólaaksturinn en skólabílstjóra hafði verið sagt upp störfum vegna 

endurskipulagningar. Rekstrarnefnd Varmahlíðarskóla hafði farið fram á að taxti vegna 

skólaaksturs yrði lækkaður um 10%.  
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6. Skólastarf í hættu 

Framundan voru breytingar á skólastarfi í Melsgili en skólinn hætti að vera til sem 

sjálfstæð stofnun árið 1993 og varð skólasel sem rekið var frá Varmahlíðarskóla. Stuttu 

seinna leið skólastarf í Melsgili undir lok og var hiti bæði í foreldrum barna á 

skólaskyldualdri og frammámönnum sveitarinnar vegna þess.  

6.1 Skólastarf í Melsgili leggst af 

Í september árið 1992 kom skólanefnd saman að nýju ásamt þeim Þorsteini oddvita og 

Steini skólabílstjóra. Efni fundarins var að ræða um skólaaksturinn og lagði Steinn fyrir 

nefndina drög að nýjum samningi þess efnis, sem þó var ekki búið að samþykkja. 

Upplýsti Þorsteinn fundarmenn um að hann hefði kannað málefni þau er tengdust 

flutningi 11 ára barna úr Melsgili í Varmahlíð á síðasta ári. Komið hafði í ljós að 

ákvörðun þessi kom ekki frá menntamálaráðuneytinu eins og Hróðmar skólastjóri hafði 

tilkynnt á fundi í ágúst síðastliðnum, heldur frá Fræðsluskrifstofu Norðurlands vestra. 

Ákveðið var að reyna að ná fundi með fræðslustjóra og ræða um framtíð skólans eigi 

síðar en í lok janúar næstkomandi. 

 Ákvörðun fræðslustjóra um flutning 11 ára barna úr Melsgili sem hann tók 

ásamt Hróðmari, án vitundar heimamanna, skapaði mikla óánægju meðal ráðamanna í 

Staðarhreppi. Þeir töldu að með henni væri verið að grafa undan skólastarfi í sveitinni. 

Bjarni Jónson á Hóli, sem þá var varaoddviti, taldi að flutningur á 11 ára börnunum í 

Varmahlíð hefði verið upphafið að endalokum grunnskólans í Melsgili.125 

Á fyrrnefndum fundi skólanefndar kom ennfremur fram að skoða ætti 

kennsluskyldu Hróðmars. Þá kom fram í lok fundar að Hróðmar hafði fyrir stuttu haft 

samband við oddvita þar sem hann tjáði honum að Edda Skagfield á Páfastöðum væri 

reiðubúin að taka sér að kenna félagsstörf í eina kennslustund í viku hverri.  

 Þrátt fyrir bókun skólanefndar þess efnis að Edda Skagfield hefði lofað að taka 

að sér aðstoð við félagsstörf gekk það ekki eftir. Þess í stað sá hún um kennslu á 

blokkflautu og leysti af tónlistarkennarann Stefán R. Gíslason, en hann hafði farið í 

námsleyfi.126 Þá hafði Ásdís Sigurjónsdóttir á Skörðugili syðra tekið við hluta af 

 
125 Bjarni Jónsson 2005 
126 Edda Skagfield 2005 
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handavinnukennslunni sem fram fór í Varmahlíðarskóla. Hafði hún kennsluna með 

höndum til vors 1996.127 

Þann 5. janúar árið 1993 boðaði hreppsnefnd Staðarhrepps til almenns 

sveitarfundar í Melsgili. Fyrir fundinum lá m.a. að fjalla um framtíð grunnskólans þar. 

Sigfús Helgason hafði framsögu um rekstur skólans og kom fram í máli hans að tveir 

bekkir hefðu verið fluttir fram í Varmahlíð og því væru fá börn eftir í skólanum. Gerði 

hann að tillögu sinni að skólinn yrði gerður að skólaseli frá Varmahlíðarskóla þar sem 

yngstu bekkjunum yrði kennt í Melsgili. Jafnvel mætti hugsa sér að yngstu börnin úr 

Seyluhreppi og Skarðshreppi sæktu skóla í Melsgil. Mikill einhugur ríkti á fundinum 

um að halda skólastarfi í Melsgili áfram og halda börnunum í skólanum til a.m.k. 10 ára 

aldurs.128 Eftirfarandi tillaga var samþykkt samhljóða: „Almennur sveitarfundur í 

Staðarhrepp haldinn 5 januar 1993 samþykkir að skora á skólanefnd Melsgilsskóla að 

stefna eindregið að því að viðhalda skólastarfi í Melsgili. Sérstaklega að kappkosta að 

yngstu börnin geti stundað nám við skólann.“129 

Þann 21. janúar var boðað til sameiginlegs fundar skólanefndar og 

hreppsnefndar en að auki voru mættir á fundinn Hróðmar skólastjóri og Guðmundur 

Ingi Leifsson fræðslustjóri. Úr hreppsnefnd voru mættir þeir Þorsteinn oddviti, Bjarni 

Jónsson á Hóli og Sólberg Steindórsson í Birkihlíð, en þess má geta að Sigfús, sem sæti 

átti í skólanefnd, átti einnig „sæti í hreppsnefnd“.130 Sigfús tók fyrstur til máls og innti 

fræðslustjóra eftir því með hvaða hætti skólahald í Melsgilsskóla yrði á komandi árum. 

Fræðslustjóri svaraði því til að stefnan væri að fækka skólahverfum en endanleg 

ákvörðun væri í höndum menntamálaráðuneytis. Innti Sigfús fræðslustjóra um skólasel 

þau er starfrækt væru í Húnavatnssýslu og svaraði fræðslustjóri því til, að þau hefðu 

verið lögð niður að frumkvæði heimamanna. Lagði Þorsteinn þá spurningu fyrir 

fræðslustjóra þess efnis „hvort skólarnir ættu að vera fyrir kerfið eða börnin“.131 Þá 

minnti Bjarni á að ákvörðum um flutning 11 ára barna fram í Varmahlíðarskóla hefði 

ekki verið borin undir heimamenn. Var svar fræðslustjóra á þá leið að leggja bæri fram 

áætlun um skólahald fyrir skólanefnd áður en hún væri send menntamálaráðuneyti til 

staðfestingar. Innti þá Sólberg fræðslustjóra eftir því hversu mörg börn þyrftu að vera í 

skólanum til þess að halda hann. Fátt var um svör en taldi fræðslustjóri erfitt að verja 

 
127 Ásdís Sigurjónsdóttir 2004 
128 Gjörðabók sveitarstjórnar 1969–1995:227–228  
129 Gjörðabók sveitarstjórnar 1969–1995:228 
130 Gjörðabók sveitarstjórnar 1969–1995:183 
131 Fundargerðabók skólanefndar 1991–1994:7–8  
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skólahald í Staðarhreppi þar sem samgöngur þar væru til fyrirmyndar. Ákváðu 

fundarmenn að reyna eftir fremsta megni að halda úti skóla í Melsgili en Hróðmar tók 

fram að hann treysti sér ekki til þess að hafa skólann tvískiptan áfram. Mánuði síðar, 

eða þann 24. febrúar, kom skólanefnd saman en fyrir henni lá uppsagnarbréf frá 

Hróðmari skólastjóra. Hafði hann þá kennt við skólann í þrjátíu og sjö ár. Kom fram á 

fundinum ósk barnafólks í hreppnum um að skólinn yrði starfræktur áfram. Í framhaldi 

af því ákvað nefndin að fara þess á leit við fræðslustjóra að kennarastaðan yrði auglýst 

laus til umsóknar. 

Mikil umræða fór af stað meðal barnafólks í sveitinni og voru flestallir á þeirri 

skoðun að verja bæri skólann og það starf sem þar hafði verið unnið undanfarin ár. 

Gekk undirskriftalisti um hreppinn sem barnafólk var beðið að skrifa á ef það vildi 

leggja til stuðning sinn við áframhaldandi skólastarf í Melsgili. Listinn var lagður fyrir 

sveitarstjórnarfund þann 30. mars 1993. Þar kom fram að óskað væri eftir því við 

sveitarstjórn að hún sæi til þess að Grunnskólinn í Melsgili yrði ekki lagður niður í 

þeirri mynd sem hann hafði verið, eða að skólinn yrði gerður að skólaseli frá 

Varmahlíðarskóla.132 

Í byrjun maí 1993 var boðað til skólanefndarfundar en auk nefndarinnar voru 

mættir úr hreppsnefnd þeir Þorsteinn oddviti á Varmalandi, Sólberg í Birkihlíð og Helgi 

Sigurðsson á Reynistað. Þá voru einnig mættir á fundinn Guðmundur Ingi Leifsson og 

Páll Dagbjartsson skólastjóri Varmahlíðarskóla. Málefni fundarins vörðuðu 

áframhaldandi skólastarf í Melsgili. Menntamálaráðuneytið hafði hafnað því að veita 

heimild fyrir því að skólastjórastaða Melsgilsskóla yrði auglýst og taldi fræðslustjóri 

afar erfitt að halda úti skólarekstri sökum fámennis í sveitarfélaginu. Hann taldi að 

leysa mætti málið á farsælan hátt með því að reka skólasel í Melsgili frá 

Varmahlíðarskóla. Þorsteinn var því mótfallinn enda taldi hann sveitarfélögin tapa 

forræðinu yfir litlu skólunum með því að leggja þá niður. Aftur á móti taldi Páll ekkert 

því til fyrirstöðu að reka skólasel í Melsgili og taldi upp kosti þess og galla bæði 

faglega og félagslega. Þá kom fram að fundarmönnum fannst langt liðið á árið og 

seinagangur sem þessi gæti haft þau áhrif að erfitt yrði að fá kennara til starfa. Rætt 

hafði verið við Birgittu Sveinsdóttur í Geitagerði um hvort hún væri fáanleg til þess að 

taka að sér kennsluna og var hún til viðræðu um það. Einnig kom upp sú hugmynd að 

yngstu börnin í Skarðshreppi nytu kennslu í Melsgili. Niðurstaða fundarins varð því sú 

 
132 Gjörðabók sveitarstjórnar 1969–1995:236 
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að fræðslustjóri sá ekkert því til fyrirstöðu að auglýsa lausa kennarastöðuna við 

skólaselið. 

Samkvæmt síðustu færslu í Gjörðabók fræðslunefndar var boðað til fundar í 

nýskipaðri skólanefnd þann 21. júlí árið 1994. Auk nefndarinnar var mætt á fundinn 

Birgitta Sveinsdóttir kennari. Rætt var hvernig haga skyldi kennslunni næsta skólaár og 

reyna að stuðla að því að fá að hafa ellefu ára börnin í Melsgili skólaárið 1995–1996. 

Birgitta nefndi að skipuleggja þyrfti skólaaksturinn til samræmis við þá kennslu sem 

fram færi í Varmahlíðarskóla og vegna kennarafunda sem hún þyrfti að mæta á þar á 

mánudagsmorgnum. Þá tók Birgitta einnig að sér að sjá um á þrif á skólahúsnæðinu ef 

um semdist.  

Í febrúarmánuði 1996 barst oddvita Staðarhrepps, Ingibjörgu Hafstað, bréf frá 

skólastjóra Varmahlíðarskóla, Páli Dagbjartssyni. Efni bréfsins var á þá leið að óskað 

var eftir að sveitarstjórn og skólanefnd Staðarhrepps tækju á dagskrá framtíð 

skólaselsins í Melsgili. Gerði Páll að tillögu sinni að frá og með skólaárinu 1996–1997 

legðist kennsla alfarið af í Melsgili og nemendur sæktu skóla í Varmahlíð. Til stuðnings 

þessari tillögu sinni færði hann eftirfarandi rök: 

 

* Meira ber á því en áður að foreldrar telja nemendur í skólaselinu ekki njóta sömu 
kennslu í öllum greinum og nemendur Varmahlíðarskóla, sem er rétt og ekki verður 
hægt að koma fyllilega á móts við, vegna stundarskrár og fl. þátta. 
* Skólinn í Varmahlíð er uppbyggður frá grunni sem skólahúsnæði og aðstaða öll til 
skólahalds og kennslu er mjög góð. 
* Skólaakstur er framkvæmdur hvort sem er af svæðinu þannig að flutningsmál 
nemenda einfaldast og verða eitthvað ódýrari. 
* Miðað við þær forsendur, að sveitarfélögin yfirtaki kennslukostnað grunnskóla frá 
næsta skólaári verður að telja óhagkvæmt að einungis 3 – 5 nemendur séu í umsjá eins 
kennara. Slíkt er mjög kostnaðarsamt og vart réttlætanlegt. 
* Þó svo mjög margt vinnist við litla námshópa og næðisamt námsumhverfi, má ekki 
gleyma hinni félagslegu hlið skólahalds þ.e. að nemendur kynnist og blandist 
jafnöldrum. Of mikið fámenni leiðir til einangrunar.133 

Bréf þetta var tekið fyrir á fundi sveitarstjórnar þann 19. febrúar 1996 og fékk 

eftirfarandi afgreiðslu: „Ákveðið var að kalla á fund með foreldrum barna í 

Staðarhreppi þar sem þessi mál verða rædd og verða ákvarðanir um framtíð skólans 

teknar eftir þann fund.“134 Sunnudaginn 24 febrúar [misritun í gjörðabók, á að vera 25. 

febrúar]135 var svo boðað til fundar með foreldrum barna á grunnskólaaldri. Mættur var 

 
133 Páll Dagbjartsson 1996 
134 Fundargerðabók sveitarstjórnar 1995–1998: 7
135 Ari Jóhann Sigurðsson 1996 
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hluti hreppsnefndar auk foreldra af eftirfarandi bæjum í sveitinni: Hafsteinsstöðum, 

Reynistað, Bessastöðum, Ármúla, Holtsmúla og Páfastöðum. Ingibjörg Hafstað oddviti 

hafði framsögu og las upp fyrrnefnt bréf frá Páli Dagbjartssyni, skólastjóra 

Varmahlíðarskóla. Almennar umræður urðu um málið og þótti fundarmönnum einsýnt 

að skólahald í Melsgili yrði lagt niður. Ekki yrði við neitt ráðið og hörmuðu margir 

þessi málalok.136 Með þessum fundi sveitarstjórnar Staðarhrepps og foreldrum 

grunnskólabarna í hreppnum urðu endalok barnakennslu þar að veruleika og þann 21. 

maí árið 1996 var hurðum í Melsgili skellt í lás og skólahald aflagt.137 

136 Fundargerðabók sveitarstjórnar 1995–1998: 7
137 Ari Jóhann Sigurðsson 1996 
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7. Lokaorð 

Skólasaga sú sem hér hefur verið rakin er fyrir margra hluta sakir mjög merkileg. Hún 

hófst þegar íslenskt samfélag var að taka fyrstu skrefin inn í nýja öld, öld tækifæra og 

framfara. Ljóst er að frumkvöðlar farskólanna í Staðarhreppi hafa litið björtum augum 

til framtíðarinnar og séð að ekki þýddi annað en að skapa tækifæri fyrir börnin í 

sveitinni til að menntast. Ekki má heldur líta fram hjá þeirri staðreynd að setning 

fræðslulaganna 1907 hafði hér mikil áhrif og upphaf farskólanna má rekja til setningar 

þeirra. Það er athyglisvert að stofnun þeirra mætti mótspyrnu í sveitinni en skýringin 

gæti legið í tíðarandanum og þeirri fátækt sem var á þeim árum. Fyrstu áratugina 

einkenndist fræðslustarfið af skipulagningu því á hverju hausti þurfti að ákveða 

kennslustaði og greiðslur til þeirra bænda sem hýstu skólana. Staðsetning kennslustaða 

var ákveðin árið 1909 með reglugerð fyrir farskólana í fræðsluhéraðinu en um 1920 fór 

staðsetningin að verulegu leyti eftir því hverjir skipuðust í fræðslunefndina þar sem 

nefndarmenn héldu skólana.  

Í upphafi ríkti einhugur um fyrirkomulag og greiðslur til þeirra bænda er héldu 

skólana. Upp úr 1930 fór þó að bera á togstreitu milli þeirra en fræðslunefndin hélt fast 

í eyrinn og gætti þess að kostnaði væri haldið í lágmarki. Árið 1945 voru farskólarnir 

lagðir niður og þeim breytt í fastan heimangönguskóla. Var það að frumkvæði 

kennarans, Guðrúnar Þ. Sveinsdóttur, en hún lagði mikla áherslu á að þessi breyting 

næði í gegn. Árið áður hafði skólahúsið í Melsgili verið tekið í notkun og það og Hóll í 

Sæmundarhlíð urðu aðalkennslustaðirnir. Á Hóli hafði verið kennt óslitið frá árinu 

1936 þannig að í raun voru aðeins tveir kennslustaðir í sveitarfélaginu þegar 

farskólarnir voru lagðir niður. Það var svo ekki fyrr en 1961 að eingöngu var farið að 

kenna í Melsgili. Ástæðu þess að Melsgilið varð ekki aðalkennslustaður sveitarinnar 

fyrr má rekja til fjarlægðar milli þess og bæjanna í Sæmundarhlíðinni svo og til bágs 

ástands hússins. Til samanburðar má geta þess að í Seyluhreppi voru farskólar víðs 

vegar í sveitinni uns þeir voru lagðir niður árið 1957. Þá færðist barnafræðslan á  

sveitabæinn Húsey og var starfrækt þar til ársins 1960, en þá fluttist hún í Laugarbrekku 

í Varmahlíð. Síðar var hún flutt í Hótel Varmahlíð þar sem hún var starfsrækt uns 

Varmahlíðarskóli var tekinn í notkun haustið 1974.   

Kennarar stöldruðu misstutt við í sveitinni í upphafi en það hefur vafalítið 

kallað á ákveðið los í starfinu. Samt sem áður tókst að ráða vel menntaða einstaklinga 

sem sinntu starfi sínu af kostgæfni. Ákveðin festa skapaðist við ráðningu Guðrúnar Þ. 
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Sveinsdóttur árið 1935 en hún hafði ákveðnar áherslur í starfinu. Hún lagði mikið upp 

úr aga og iðjusemi og að allir lærðu að prjóna og sauma. Segja má að Guðrún hafi verið 

farsæl í sínu starfi þó engin lognmolla hafi ríkt á milli hennar og fræðslunefndarinnar. 

Ágreiningur hennar og nefndarmanna endurspeglaði mismunandi viðhorf til 

fræðslumála en Guðrúnu var umhugað um að allir nytu kennslu í samræmi við lög. Á 

móti kom íhaldssemi nefndarmanna og fastheldni á peninga en á starfstíma Guðrúnar, 

eða með hernáminu, fór dýrtíð vaxandi og mikil verðbólga varð viðvarandi. Guðrún 

starfaði til vors 1956 en þá tók við starfi hennar Hróðmar Margeirsson sem kenndi 

óslitið til vors 1993. Með Hróðmari kom ferskur blær og hann innleiddi ákveðna 

nýbreytni. Aukið var við kennslugögn og minni áhersla var lögð á handavinnukennslu 

auk þess sem hann réði stundakennara til skólans til þess að sjá um sérgreinakennslu. 

Námstími lengdist með nýjum lögum en með því að kenna á laugardögum unnu 

nemendur og kennarinn af sér hluta starfstímans þannig að hann teygðist ekki fram á 

vorið. Með slíku fyrirkomulagi var komið til móts við þarfir heimilanna því nemendur 

voru drjúgir vinnukraftar á búum foreldra sinna á sauðburði.  

Hróðmar byrjaði snemma að fara með nemendur í skólaferðalög og var þá 

jafnan farið síðsumars, á milli slátta. Sama haust og Hróðmar byrjaði kennslu, haustið 

1956, hófst fyrsti skólaaksturinn en fyrirkomulag hans átti eftir að þróast smám saman 

uns almennur akstur hófst haustið 1962. Á starfstíma Hróðmars voru verkefni 

fræðslunefndarinnar aðallega eftirlit með húsnæði skólans, að sjá um viðhald og kaup á 

kennsluáhöldum, að semja um húsaleigu og ráða skólabílstjóra.  

Hvað varðar aðbúnað í skólastofunum má segja að hann hafi verið áþekkur á 

öllum farskólakennslustöðunum. Þar voru baklausir bekkir við langborð og til lýsingar 

voru notaðir olíu- eða gaslampar. Kynding var víða bágborin sem orsakaði kulda og 

raka þannig að vistin var oft slæm. Þá skorti oft einföld kennslugögn eins og skólatöflu. 

Það sama átti við um Melsgilið þegar það var tekið í notkun, vatnsskortur og kuldi 

hömluðu skólastarfi auk þess sem húsbúnaður var fátæklegur. Okkur þykir líklegt að 

ástæða þess að kennslan fór einungis fram á Hóli á árunum 1956–1961 hafi verið sú að 

Melsgilið hafi verið nánast ókennsluhæft auk þess sem nú var þeim börnum sem áttu 

lengst í skólann ekið á skólastað.  

Þegar líða fer á tíunda áratuginn, eða árið 1993, hafði Hróðmar starfað í 37 ár og 

ýmislegt benti til þess að starfstíma hans væri að ljúka. Ljóst þótti af aðgerðum hans að 

hann hefði ætlast til þess að við brotthvarf hans flyttist kennslan alfarið fram í 

Varmahlíðarskóla. Ákvörðun hans um flutning 12 ára barna og síðan 11 ára, með 
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stuðningi fræðsluyfirvalda, styður þessa tilgátu. Sú fyrirætlan að leggja niður skólann 

með þessum hætti gekk ekki eftir vegna andstöðu, bæði foreldra nemendanna og 

sveitarstjórnarmanna. Þar sem ekki fékkst leyfi fræðsluyfirvalda til að auglýsa eftir 

nýjum skólastjóra varð að samkomulagi að stofna skólasel frá Varmahlíðarskóla. Það 

starfaði í þrjú ár en þá þótti ekki verjandi að halda skólastarfi þar áfram vegna góðra 

samgangna auk þess sem nemendafjöldi var þá í sögulegu lámarki. Þá lá einnig fyrir að 

rekstur grunnskólanna myndi færast frá ríki yfir á sveitarfélögin og má leiða að því 

líkum að það hafi haft sín áhrif.          
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1. Yfirlitskort af Staðarhreppi 
 

Heimild: Mynd úr Byggðasögu Skagafjarðar. Hjalti Pálsson. 
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2. Yfirlit yfir kennslustaði   



2. Yfirlit yfir kennslustaði 
 

Ár Langholt Útpartur Sæmundarhlíð 
1909–10 Páfastaðir Reynistaður Hóll 
1910–11 Páfastaðir Reynistaður Hóll 
1911–12 Páfastaðir Reynistaður Hóll 
1912–13 Páfastaðir  Reynistaður Hóll 
1913–14 Páfastaðir  Reynistaður Hóll 
1914–15 Páfastaðir  Reynistaður Hóll 
1915–16 Páfastaðir Reynistaður Hóll 
1916–17 Páfastaðir/Kjartansstaðir  Reynistaður Hóll 
1917–18 Páfastaðir Reynistaður Hóll 
1918–19 Stóra-Gröf Reynistaður Hóll 
1919–20 Páfastaðir/Stóra-Gröf Reynistaður Hóll/Dúkur 
1920–21 Stóra-Gröf/Litla-Gröf   Hóll 
1921–22 Holtsmúli/Stóra-Gröf   Hóll 
1922–23 Holtsmúli/Stóra-Gröf   Sólheimar 
1923–24  Vantar upplýsingar  Vantar upplýsingar   Vantar upplýsingar  
1924–25 Holtsmúli Ögmundarst./Glæsibær Sólheimar/Dúkur 
1925–26 Holtsmúli/Stóra-Gröf Glæsibær Dúkur 
1926–27 Kjartansstaðir Glæsibær Dúkur 
1927–28  Vantar upplýsingar  Vantar upplýsingar   Vantar upplýsingar  
1928–29 Kjartansst./Litla og St.-Gröf Vík Hóll/Dúkur 
1929–30  Vantar upplýsingar  Vantar upplýsingar   Vantar upplýsingar  
1930–31 Holtsm./Litla og St.-Gröf Ögmundarstaðir/Vík Hóll 
1931–32 Holtsmúli/Stóra-Gröf Ögmundarstaðir   
1932–33 Holtsmúli Ögmundarstaðir   
1933–34 Holtsmúli Ögmundarstaðir Hóll/Dúkur 
1934–35 Holtsmúli Ögmundarstaðir/Steinholt Hóll/Bessastaðir 
1935–36 Holtsmúli/Páfastaðir Vík   
1936–37 Holtsmúli Vík Hóll 
1937–38 Holtsmúli Vík Hóll 
1938–39 Holtsmúli/Páfastaðir Vík/Hólkot (nú Birkihl.) Hóll 
1939–40 Holtsm./Litla-Gr og Páfast. Reynistaður/Vík/Hólkot Hóll 
1940–41  Hafsteinsstaðir Hóll 
1941–42  Hafsteinsst./Hvammsbrekka Hóll 
1942–43  Hóll 
1943–44  Hafsteinsst./Geitagerði Hóll 
1944–45  Melsgil Hóll 
1945–46  Melsgil Hóll 
1946–47  Melsgil Bessastaðir 
1947–48  Melsgil Bessastaðir 
1948–49  Melsgil Hóll/Dúkur 



1949–50  Melsgil Sæmundarhlíð 
1950–51  Melsgil Sæmundarhlíð 
1951–52  Melsgil Sæmundarhlíð 
1952–53  Melsgil Sæmundarhlíð 
1953–54  Melsgil Sæmundarhlíð 
1954–55  Melsgil Sæmundarhlíð 
1955–56  Melsgil Sæmundarhlíð 
1956–57  Hóll 
1957–58  Hóll 
1958–59  Hóll 
1959–60  Hóll 
1960–61  Melsgil Hóll 
1961–62 Frá þessum tíma er eingöngu kennt í Melsgili uns skólinn er lagður niður árið 1996 

Heimildir: Gjörðabækur fræðslunefndar Staðarhrepps 1909–1994, bréf Guðrúnar Þ. 
Sveinsdóttur fyrrverandi kennara, dagbækur Hróðmars Margeirssonar fyrrverandi 
skólastjóra (í vörslu hans) og Bjarni Jónsson á Hóli. 
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3. Nemendafjöldi og aldursskipting 
Tölurnar í svigunum merkja að annað hvort eru börnin ekki á skólaskyldualdri eða eru 
búsett utan hrepps og eru inni í heildartölunni.   
 

Ár 
7-10 
ára 

10-14 
ára 

14ára 
og eldri Alls Ár 

7-10 
ára 

10-14 
ára 

14 ára 
og eldri Alls 

1909–10 1946–47
1910–11 1947–48 24 
1911–12 1948–49 22 
1912–13 1 22 1949–50 21 
1913–14 17 (2) 1950–51 21 
1914–15 23 (2) 1951–52 19 
1915–16 1952–53 17 
1916–17 23 (2) 1953–54 15 
1917–18 3 20 2 25 1954–55 15 
1918–19 4 16 1 21 1955–56 14 
1919–20 1 16 2 19 1956–57 12 
1920–21 17 1957–58 9
1921–22 11   12 (1) 1958–59 12 
1922–23 17   18 (1) 1959–60 13 
1923–24 1960–61 15 
1924–25 24   26 (2) 1961–62 16 
1925–26 17 1962–63 20 
1926–27 24 1963–64 11 13   24 (3) 
1927–28 26 1964–65 20 
1928–29 4 23 28 (1) 1965–66 24 
1929–30 1966–67 15 8    23  
1930–31 25 (2) 1967–68 14  5   19  
1931–32 21 1968–69 10 13   23 
1932–33 1969–70 11 13   25 (1) 
1933–34 16 1970–71 15 9   24 
1934–35 16 1971–72 10 10   20 
1935–36 22 1972–73 12 10   24 (2) 
1936–37 25 (2) 1973–74 5 16 21
1937–38 28 (1) 1974–75 10 11   21 
1938–39 23 1975–76 13  8   21  
1939–40 1976–77 8 9 17
1940–41 7 8 15 1977–78 8 9 18 (1) 
1941–42 1978–79 10 4   14 
1942–43 1979–80 8 8 16
1943–44 24 1980–81 9 7 16
1944–45 25 1981–82 7 7 14
1945–46 1982–83 8 7 15



1983–84 9 8 17 1990–91 7 10 17
1984–85 8 7 15 1991–92 5 9 14
1985–86 5 7 12 1992–93 5 4 Ein deild 9
1986–87 5 8 13 1993–94 9 9
1987–88 5 9 14 1994–95 6 6
1988–89 5 8 13 1995–96 6 6
1989–90 6 10 18 (2) 

Heimildir: Gjörðabækur fræðslunefndar Staðarhrepps 1909–1994, Hagstofa Íslands, 
Þjóðskjalasafn Íslands, bréf Guðrúnar Þ. Sveinsdóttur fyrrverandi kennara, dagbækur 
Hróðmars Margeirssonar fyrrverandi skólastjóra (í vörslu hans) og Birgitta Sveinsdóttir 
kennari.  
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Kennaratal 1909–1996 

Fastráðnir kennarar 
Árni Hallgrímsson, f. 17. sept. 1885 á Ríp í Hegranesi, Skag., d. 27. nóv. 1958. Árni 

starfaði við farskólana í Reynistaðarfræðsluhéraði skólaárin 1909–1911.138 Hann varð 

gagnfræðingur frá Akureyri 1908 og dvaldi síðan við nám í lýðháskólanum í Voss í 

Noregi veturna 1911–1913 og í lýðháskólanum í Eidsvold 1914–1915. Árni var ritstjóri 

og útgefandi tímaritsins Iðunnar frá árinu 1926 auk þess sem hann starfaði sem skrifari 

í Reykjavík.139 

Birgitta Sveinsdóttir, f. 9. maí 1968 í Reykjavík en ólst upp í Geitagerði í 

Staðarhreppi, Skag. Birgitta var ráðinn grunnskólakennari við Varmahlíðarskóla 

haustið 1993 og kenndi við skólaselið í Melsgili þar til kennslu þar var hætt vorið 1996. 

Samhliða kennslu í Melsgili starfaði hún við skólann í Varmahlíð. Birgitta tók 

stúdentspróf frá Fjölbrautaskólanum á Sauðárkróki vorið 1988 og 

grunnskólakennarapróf frá K.H.Í. árið 1991.140 

Friðrik Hansen (Jóhannes F.), f. 17. jan. 1891 á Sauðá í Sauðárkrókshreppi, Skag., d. 

27. mars 1952. Friðrik starfaði sem barnakennari við farskólana í 

Reynistaðarfræðsluhéraði skólaárin 1917–1920.141 Hann nam við unglingaskóla 

vetrarhluta 1905 – 1907 og lauk kennaraprófi frá Kennaraskóla Íslands árið 1915. Þá 

fór hann í námsferð til Danmerkur og Svíþjóðar árið 1932. Friðrik starfaði við kennslu 

alla tíð en þó lengst af við Barnaskólann á Sauðárkróki. Meðfram starfi sínu sem 

kennari var hann vegavinnuverkstjóri á sumrin frá 1927 til dauðadags. Friðrik tók 

mikinn þátt í sveitarstjórnarmálum en hann sat í hreppsnefnd og síðar í bæjarstjórn 

Sauðárkróks.142 

Guðrún Þ. Sveinsdóttir, f. 30. maí 1890 í Bjarnastaðahlíð í Vesturdal, Skag., d. 23. 

okt. 1978. Guðrún réð sig til starfa í fræðsluhéraðinu haustið 1935143 og starfaði óslitið 

 
138 Gjörðabók fræðslunefndar 1909–1938:6–12  
139 Brynleifur Tobíasson 1944:25 
140 Birgitta Sveinsdóttir 2004 
141 Gjörðabók fræðslunefndar 1909–1938:30–38  
142 Ólafur Þ. Kristjánsson 1958:144 
143 Gjörðabók fræðslunefndar 1909–1938:127–167  



til ársins 1956 er hún lét af störfum.144 Guðrún stundaði nám við Kvennaskólann í 

Reykjavík 1905–1907 og tók síðan kennarapróf úr Flensborgarskóla vorið 1908. 

Guðrún starfaði sem kennari alla tíð og liggja spor hennar víða þó flest árin hafi hún 

starfað í Lýtingsstaðarhreppi og í Staðarhreppi. Hún var mikil áhugamanneskja um 

skógrækt og var formaður Skógræktarfélags Skagfirðinga um árabil.145 

Gunnar Einarsson, f. 18. okt. 1901 á Varmalandi í Sæmundarhlíð í Staðarhreppi, 

Skag., d. 30. apríl 1959. Gunnar sinnti farskólakennslu í Staðarhreppi á árunum 1920–

1924.146 Gunnar nam við Alþýðuskólann á Hvítárbakka 1917–1919. Eftir að námi lauk 

sinnti Gunnar kennslu við barnaskóla Skefilstaðahrepps samhliða búskap á Bergskála á 

Skaga.147 

Helgi Ólafsson, f. 10. okt. 1899 að Keldum í Fellshreppi, Skag., d. 13. maí 1976. Helgi 

starfaði við farskólana í 8 ár eða frá hausti 1924 til vors 1931.148 Helgi tók Kennarapróf 

1923. Eftir að hann hætti kennslu í Staðarhreppi flutti hann til Akureyrar og kenndi þar 

við Barnaskólann. Hann var formaður barnaverndarnefndar Akureyrar frá árinu 1938– 

945.149 

Hróðmar Margeirsson, f. 5. sept. 1925 á Ögmundarstöðum í Staðarhreppi, Skag.. 

Hróðmar var ráðinn barnaskólakennari við Barnaskóla Staðarhrepps haustið 1956150 og 

skólastjóri við skólann frá árinu 1966.151 Hann starfaði óslitið við skólann til vors 1993 

er hann lét af störfum fyrir aldurs sakir.152 Hróðmar nam við Unglingaskólann á 

Sauðárkróki veturinn 1942 og vorið 1947 útskrifaðist hann frá Kennaraskóla Íslands.153 

Samhliða kennslu- og skólastjórastarfi sínu var Hróðmar bóndi á föðurleifð sinni á 

Ögmundarstöðum.154 

144 Gjörðabók fræðslunefndar 1939–1990:3–59  
145 Ólafur Þ. Kristjánsson 1958:226 
146 Gjörðabók fræðslunefndar1909–1938:40–55  
147 Ólafur Þ. Kristjánsson 1958:231 
148 Gjörðabók fræðslunefndar 1909–1938:59–103  
149 Ólafur Þ. Kristjánsson 1958:280 
150 Gjörðabók fræðslunefndar1939–1990:59–60  
151 Hróðmar Margeirsson 2004 
152 Fundargerðabók skólanefndar 1991–1994:9 
153 Ólafur Þ. Kristjánsson 1958:298 
154 Hróðmar Margeirsson 2004 



Margeir Jónsson, f. 15. okt. 1889 á Ögmundarstöðum í Staðarhreppi, Skag., d. 1. mars 

1943. Margeir var formaður fræðslunefndar Staðarhrepps á árunum 1919–1935. 

Haustið 1931 lofaði Margeir að taka að sér barnafræðsluna þar sem engar umsóknir 

höfðu borist um stöðu kennara í fræðsluhéraðinu. Margeir hafði kennsluna með 

höndum fram á skólaárið 1934–1935 er hann varð frá að hverfa vegna veikinda.155 

Margeir var búfræðingur frá Hólum í Hjaltadal vorið 1908 og kennarapróf tók hann 

vorið 1910. Hann stundaði síðan framhaldsnám í Reykjavík á árunum 1913–1914.156 

Eftir að námi lauk hóf hann að vinna við kennslu, fyrst í Skarðshreppi og síðar á 

Sauðárkróki. Þá stofnaði hann unglingaskóla á heimili sínu árið 1920 og hélt hann í tíu 

ár. Margeir var bóndi á Ögmundarstöðum frá 1918 til dauðadags. Hann gegndi mörgum 

trúnaðarstörfum fyrir sveit sína en þekktastur er hann þó fyrir ritverk sín, en óhætt er að 

telja hann í hópi merkustu fræðimanna í íslenskri bændastétt.157 

Sigríður Jónsdóttir Snæland (Hafstað), f. 21. nóv. 1885 á Hafsteinsstöðum í 

Staðarhreppi, Skag., d. 27. júní 1969. Sigríður var ráðin kennari við farskólana haustið 

1915 en vegna veikinda móður sinnar þurfti hún að yfirgefa kennsluna skömmu fyrir 

jól. Næsta skólaár kenndi Sigríður hins vegar forfallalaust.158 Sigríður nam við 

Kvennaskólann í Reykjavík veturinn 1906–1907 og fór strax í 2. bekk. Hún var síðan 

óreglulegur nemandi við gagnfræðaskólann Flensborg 1908 – 1909 og útskrifaðist 

síðan frá Kvennaskólanum í Reykjavík vorið 1911. Þá tók hún kennaranámskeið árið 

1916 en hélt svo til Kaupmannahafnar árið 1919 og stundaði þar nuddlækninganám og 

sjúkraleikfimi. Próf í nuddlækningum tók hún vorið 1921. Sigríður stundaði 

barnakennslu til ársins 1918 en þegar hún kom heim frá námi erlendis starfaði hún sem 

nuddkona, síðast í Reykjavík þar sem hún bjó frá árinu 1945.159 

Stefán Vagnsson, f. 25. maí 1889 í Miðhúsum í Blönduhlíð í Akrahreppi, Skag., d. 1. 

nóv. 1963. Stefán starfaði sem barnakennari við farskólana árin 1911–1915.160 Hann 

var gagnfræðingur frá Akureyri vorið 1910 og hóf þá strax barnaskólakennslu. Hann 

starfaði óslitið við kennslu til ársins 1946 og stundaði bústörf samhliða þeirri vinnu. 

Hann var bóndi á ýmsum jörðum í Blönduhlíð en síðast bjó hann á Hjaltastöðum og til 
 
155 Gjörðabók fræðslunefndar 1909–1938:35–119  
156 Ólafur Þ. Kristjánsson 1958:473–474  
157 Sigurjón Björnsson 1989:12–29  
158 Gjörðabók fræðslunefndar 1909–1938:26–28  
159 Ólafur Þ. Kristjánsson 1965:101 – 102  
160 Gjörðabók fræðslunefndar 1909–1938:12–23  



Sauðárkróks flutti hann árið 1941. Stefán gegndi ýmsum trúnaðarstöðum fyrir sveit sína 

og á Sauðárkróki tók hann virkan þátt í félagsstarfi staðarins. Frá árinu 1947 starfaði 

Stefán sem skrifstofustjóri hjá Mjólkursamlagi Skagfirðinga.161 

161 Ólafur Þ. Kristjánsson 1965:184 



Stundakennarar 
Agnar Baldvinsson, f. 4. sept. 1885 á Þórisstöðum á Svalbarðsströnd, S-Þing., d. 2. 

des. 1947. Agnar var ráðinn afleysingakennari í feb. 1935 og kenndi hann til vors í 

forföllum Margeirs Jónssonar.162 Agnar var búfræðingur frá Hólum í Hjaltadal 1909. 

Hann var barnakennari í Skagafirði á árunum 1909–1930 og eftir það á Sauðárkróki til 

ársins 1946. Þá var hann bóndi, lengst af í Litladal í Blönduhlíð.163 

Ásdís Sigrún Sigurjónsdóttir, f. 27. des. 1949 á Syðra-Skörðugili í Seyluhreppi, Skag. 

og ólst þar upp. Ásdís kenndi nemendum úr Melsgili handavinnu skólaárin 1993–

1996.164 Ásdís er gagnfræðingur frá Hagaskólanum í Reykjavík 1966 og 

handavinnukennarapróf tók hún frá K.Í. vorið 1970.165 Ásdís var handavinnukennari 

við Barnaskólann á Hvanneyri 1973–1974 en réði sig síðan við Varmahlíðarskóla og 

kenndi þar 1974–1976. Hún hefur verið fastráðinn kennari við Varmahlíðarskóla frá 

árinu 1989. Ásdís var húsfreyja og bóndi á Syðra-Skörðugili frá árinu 1974–1999.166 

Árni Stefánsson, f. 10. okt. 1953 á Akureyri og ólst þar upp. Árni kenndi leikfimi og 

myndlist í Melsgili skólaárið 1982–1983. Hann tók landspróf frá Gagnfræðaskólanum á 

Akureyri 1970 og stúdentspróf frá M.A. 1973. Þá lauk hann íþróttakennaraprófi frá 

Laugarvatni 1976 og knattspyrnuþjálfaranámskeið tók hann árið 1981–1982. Síðan þá 

hefur Árni verið íþróttakennari. Fyrst við Breiðholtsskóla 1976–1978 en síðan í Svíþjóð 

1978–1982. Þá lá leið hans til Sauðárkróks og kenndi Árni þar við Grunnskólann á 

Sauðárkróki 1982–1995. Síðan þá hefur Árni verið íþróttakennari við Fjölbrautaskóla 

Norðurlands vestra á Sauðárkróki.167 

Björn Magnús Björgvinsson, f. 2. okt. 1953 í Reykjavík og ólst þar upp. Björn kenndi 

leikfimi í Melsgili skólaárið 1980–1981.168 Hann tók landspróf frá Hagaskólanum í 

Reykjavík 1970 og stúdentspróf frá M.R. 1974. Íþróttakennarapróf tók hann frá 

Laugarvatni 1976.169 Þá hefur Björn tekið ýmis námskeið við K.H.Í. í stjórnun, 
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kennslufræði og skólastarfi. Hann hefur starfað við kennslu frá árinu 1977 og er nú 

aðstoðarskólastjóri við Laugalækjarskóla.170 

Edda Skagfield, f. 7. maí 1930 á Páfastöðum í Staðarhreppi Skag. og ólst þar upp. 

Edda var stundakennari í Melsgili skólaárin 1966–1968 og 1992–1993. Hún nam við 

Unglingaskólann í Varmahlíð veturinn 1943–1944 en fór síðan til Reykjavíkur og lauk 

gagnfræðaprófi frá Ingimarsskóla vorið 1947. Hún dvaldi í Reykjavík næstu árin og tók 

nokkur námskeið í tónfræði auk þess sem hún stundaði söngnám hjá föður sínum, 

Sigurði Skagfield, á árunum 1949–1952. Edda var húsfreyja og bóndi á Páfastöðum 

1953–1990.171 

Friðbjörn Örn Steingrímsson, f. 27. apríl 1952 á Akureyri en ólst upp í Varmahlíð í 

Skagafirði.172 Friðbjörn kenndi íþróttir í Melsgili á árunum 1975–1980 og einnig 

skólaárið 1981–1982.173 Hann tók íþróttakennarapróf frá Í.K.Í. árið 1972 og 

kennarapróf frá K.Í. árið 1973. Þá sótti Friðbjörn námskeið í íþróttafræðum og kennslu 

yngri barna á árunum 1974–1976.174 Jafnframt kennslu í Melsgili var Friðbjörn íþrótta- 

og sundkennari í Varmahlíðarskóla. Nú starfar hann sem sundkennari við Engjaskóla í 

Grafarvogi.175 

Gísli Gunnarsson, f. 5. jan. 1957 á Sauðárkróki en ólst upp í Glaumbæ á Langholti, 

Seyluhr. Skag. Gísli var stundakennari í Melsgili skólaárin 1983–1984 og 1987–

1988.176 Hann tók stúdentspróf frá M.R. 1977 og guðfræðipróf frá H.Í. 1982. Þá dvaldi 

hann við framhaldsnám við University of Edinburgh árið 1986. Gísli var skipaður 

sóknarprestur við Glaumbæjarprestakall árið 1982. Þá var hann stundakennari við 

Varmahlíðarskóla 1982–1984. Bóndi í Glaumbæ frá 1982. Gísli hefur gengt mörgum 

trúnaðarstörfum fyrir Þjóðkirkjuna auk þess sem hann hefur verið mikilvirkur í félags- 

og sveitarstjórnarmálum.177 
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Guðjón Ingimundarson, f. 12. jan. 1915 á Svanshóli í Bjarnarfirði á Ströndum, d. 15. 

mars 2004. Guðjón nam við Héraðsskólann í Reykholti 1932–1934 og tók síðan 

íþróttakennarapróf vorið 1937. Þá tók hann smíðakennarapróf frá Handíðaskólanum 

1944 og stundaði að auki nám í teiknikennaradeild Handíðaskólans í þrjá mánuði árið 

1948.178 Guðjón kenndi börnum og unglingum úr Melsgilsskólanum sund, fyrst í 

Varmahlíð frá árinu 1940179 en svo á Sauðárkróki eftir að sundlaugin þar var tekin í 

notkun árið 1957180 og til vors árið 1985.181 

Guðmundur Hermannsson, f. 23. feb. 1943 á Gautshamri í Kaldrananeshreppi á 

Ströndum. Guðmundur var stundakennari og kenndi nemendum úr Melsgili á árunum 

1986–1996.182 Hann var búfræðingur frá Bændaskólanum á Hvanneyri 1962 og 

landspróf tók hann frá Vogaskóla í Reykjavík 1963. Þá tók hann 

handavinnukennarapróf 1965 og framhaldsnámskeið K.H.Í. haustið 1973.183 Þá 

stundaði Guðmundur nám við Notodden lærerhøgskole í Noregi 1985–1986. 

Guðmundur var ráðinn kennari í Varmahlíðarskóla 1976 og starfaði þar óslitið til vors 

2002. Hann hefur verið bóndi á Fjalli í Sæmundarhlíð frá árinu 1980.184 

Guðmundur Sveinsson, f. 11. mars 1893 á Hóli í Sæmundarhlíð í Staðarhreppi, Skag., 

d. 19. okt. 1967. Guðmundur kenndi við farskólana vorið 1916 í forföllum Sigríðar 

Jónsdóttur Hafstaðs sem þurfti frá að hverfa. Guðmundur var búfræðingur frá Hólum í 

Hjaltadal 1913. Þá stundaði hann verknám við Landbúnaðarháskólann að Ási í Noregi 

1913–1915.  Einnig kynnti hann sér landbúnað í Danmörku og Þýskalandi á námsárum 

sínum í Noregi. Guðmundur bjó og starfaði stærstan hlut starfsævi sinnar hjá 

Kaupfélagi Skagfirðinga sem skrifstofustjóri og aðalbókari. Hann tók virkan þátt í 

félagsstarfi Samvinnuhreyfingarinnar og bæjarpólitíkinni á Sauðárkróki, og var m.a. 

forseti bæjarstjórnar 1951–1958.185 

Gunnur Pálsdóttir, f. 4. jan. 1930 á Stóru-Völlum í Landssveit í Rangárvallasýslu og 

ólst þar upp. Gunnur kenndi stúlkum í Melsgili saumaskap skólaárin 1961–1963. 
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Gunnur var í farskólum sinnar sveitar, Skarði og Hellum, á unglingsárum en síðar lá 

leið hennar til Reykjavíkur í vist til Þórunnar Elfu Magnúsdóttur rithöfundar og lærði 

hún þar hannyrðir. Gunnur var húsfreyja og bóndi í Holtsmúla í Staðarhreppi 1952–

1986 en býr núna í Ásmúla í sömu sveit.186 

Helga Friðbjörnsdóttir, f. 25. maí 1947 í Nýlendi í Hofshreppi, en ólst upp á Hofsósi. 

Helga var stundakennari og kenndi nemendum úr Melsgili skólaárin 1991–1996. Hún 

nam við Héraðsskólann í Reykholti og lauk þaðan gangfræðaprófi vorið 1963. Síðan lá 

leið hennar í Húsmæðraskólann Ósk á Ísafirði skólaárið 1964–1965 og 

handavinnukennarapróf tók hún frá K.Í. vorið 1970. Þá stundaði Helga nám í 

námsnámsráðgjöf við Háskóla íslands veturinn 1991–1992. Síðan árið 1970 hefur 

Helga starfað nær óslitið við kennslu, flest árin við Varmahlíðarskóla.187 

Inga H. Andreassen, f. 10. sept. 1952 í Reykjavík og ólst þar upp. Inga var ráðin til að 

hafa umsjón með félagsstörfum í Melsgili veturinn 1991–1992. Inga stundaði nám við 

Kennaraháskóla Íslands og útskrifaðist þaðan. Þá stundaði hún framhaldsnám í 

kennslufræðum með aðaláherslu á sérkennslu og talkennslu. Inga hefur starfað við 

ýmsa grunnskóla en hin seinni ár hefur hún starfað sem lektor í kennslu- og 

sérkennslufræðum, núna við Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning.188 

Ingibjörg Hjartardóttir Eldjárn, f. 18. maí 1952 á Tjörn í Svarfaðardal og ólst þar 

upp. Ingibjörg kenndi leikfimi í Melsgili skólaárið 1971–1972.189 Hún tók 

íþróttakennarapróf frá Laugarvatni 1971 og var síðan við nám í Öldungadeild M.H. 

1973–1976. Þá lá leið hennar til Högskolan i Borås, folk- och 

skolbibliotekarieinriktning en þaðan tók hún lokapróf vorið 1980. Þá hefur Ingibjörg 

tekið ýmis námskeið, m.a. um leikhúsmál, framsögn, leikstjórn, handritalestur og ljóða- 

og smásagnagerð. Ingibjörg varð löggiltur bókasafnsfræðingur 1985. Hún starfaði sem 

kennari í Varmahlíðarskóla 1971–1972 og Barnaskóla Bolungarvíkur 1972–1973. Þá 

starfaði hún sem bókasafnsfræðingur 1975–1994. Ingibjörg hefur verið mikilvirkur 

leikritahöfundur og var einn af stofnendum áhugaleikhússins Hugleiks.190 Auk 
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leikritunar hefur Ingibjörg nú hin síðari ár fengist við þýðingar, skrifað ævisögu og 

skáldsögu jafnhliða starfi sínu við Bókasafn Ólafsfjarðarbæjar, en hún er búsett á 

Laugarsteini í Svarfaðardal.191 

Ingibjörg Sigurðardóttir, f. 18. okt. 1954 á Sauðárkróki en ólst upp í Holtsmúla í 

Staðarhreppi, Skag. Ingibjörg var stundakennari tímabundið eftir áramót skólaárið 

1981–1982. Hún var við nám í Húsmæðraskólanum á Varmalandi 1971–1972. 

Ingibjörg hefur verið bóndi í Holtsmúla frá árinu 1981.192 

Ingimundur Ingimundarson, f. 29. jan. 1944 á Svanshóli í Bjarnarfirði á Ströndum. 

Ingimundur kenndi leikfimi í Melsgili eftir áramót 1967 og tvö næstu skólaár á eftir, 

eða til vors 1970.193 Ingimundur er gagnfræðingur frá Héraðsskólanum á Reykjum 

1963 og íþróttakennarapróf tók hann frá Laugarvatni 1964. Þá var hann í 

undirbúningsdeild fyrir sérnám við K.Í. 1964–1966 og 1978–1979 var hann við nám í 

Kennaraháskólanum í Kaupmannahöfn.194 Ingimundur hefur starfað sem kennari alla 

tíð, lengst af við barna- og grunnskóla í Borgarfjarðarhéraði.195 

Jón Björnsson, f. 23. feb. 1903 í Glaumbæ á Langholti í Seyluhreppi, Skag., d. 18. 

nóv. 1987. Jón sá um söngkennslu við Barnaskólann í Melsgili á árunum 1963–1966.196 

Hann var við tónlistarnám á Akureyri veturinn 1921 og nam svo orgelleik og tónfræði í 

tvo og hálfan vetur hjá Sigurgeiri Jónssyni organista. Þá sótti hann söngtíma í tvo vetur 

hjá Geir Sæmundssyni, síðar vígslubiskupi. Störf Jóns að söngmálum og tónlistarlífi í 

Skagafirði eru afar víðtæk og spanna marga áratugi. Meðal annars var hann stjórnandi 

Karlakórsins Heimis í fjóra áratugi. Þá var hann organisti Glaumbæjar- og 

Reynistaðarsóknar í 60 ár eða 1925–1985. Samhliða störfum í þágu listarinnar var hann 

bóndi á Hafsteinsstöðum 1939–1972.197 Jón var formaður skólanefndar Staðarhrepps 

1943–1966.198 
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Jón Eiríksson, f. 5. feb. 1963 á Sauðárkróki en ólst upp í Vallanesi, Seyluhreppi Skag. 

Jón kenndi nemendum úr Melsgili leikfimi skólaárin 1988–1996. Jón varð stúdent frá 

M.A. 1983 og íþróttakennarapróf tók hann frá Laugarvatni vorið 1988. Þá tók Jón 

ökukennararéttindi frá K.H.Í. árið 2000. Jón hóf kennslustörf sín austur á landi, fyrst 

við barnaskólann á Fáskrúðsfirði en síðar á Seyðisfirði. Þá kenndi hann við 

Varmahlíðarskóla 1988-1997 og Steinsstaðaskóla 1997–1998, en hélt svo suður yfir 

heiðar og kenndi við Varmárskóla tvo vetur en réð sig svo til starfa við Lágafellsskóla 

þegar hann var stofnaður árið 2000 og starfar þar enn.199 

Karl Lúðvíksson, f. 22. júní 1951 í Steinholti á Skagaströnd, A-Hún. og ólst þar upp. 

Karl kenndi leikfimi á árunum 1984–1988 og sund frá árinu 1985–1988.200 Karl tók 

miðskólapróf  á Skagaströnd 1967 og varð  gagnfræðingur frá Héraðsskólanum í 

Reykholti 1968. Þá tók hann kennarapróf frá K.Í. 1971 og íþróttakennarapróf frá 

Laugarvatni 1972.201 Karl hefur starfað við kennslu alla tíð. Flest árin í 

Varmahlíðarskóla en síðustu árin hefur hann verið brautarstjóri við starfsbraut 

Fjölbrautaskólans á Sauðárkróki.202 

Margrét Katrín Jónsdóttir, f. 1. feb. 1937 í Strandhöfn, Vopnafirði, d. 23. apríl 1999. 

Margrét kenndi myndmennt í Melsgili skólaárið 1981–1982.203 Margrét sótti 

kvöldskóla K.F.U.M. í Reykjavík 1952–1953 og nam við Húsmæðraskólann á 

Varmalandi 1956–1957. Þá tók hún námskeið við Indremisjonsselskapets Bibelskole í 

Ósló 1959 og vefnaðarnám við Telemark Yrkeskole í Noregi 1961–1962. 

Handavinnukennarapróf tók hún árið 1967. Einnig tók hún sumarnámskeið í vefnaði í 

Stokkhólmi, Svíþjóð 1970 og einnig nokkur kennaranámskeið í heimilisfræði og 

dönsku.204 

Margrét Kristjánsdóttir, f. 3. apríl 1943 í Villingaholti í Árnessýslu. Margrét kenndi 

piltum í Melsgili smíðar veturinn 1985–1986. Hún tók fullnaðarpróf frá 
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Villingaholtsskóla og hefur verið húsfreyja og bóndi í Árgerði í Sæmundarhlíð frá árinu 

1976.205 

Páll Dagbjartsson, f. 31. ágúst 1948 á Akureyri en ólst upp í Álftagerði í 

Mývatnssveit. Páll kenndi leikfimi skólaárið 1983–1984. Páll tók landspróf frá 

Héraðsskólanum að Laugum í Reykjadal en síðar lá leið hans í K.Í. þar sem hann las 1. 

bekk utanskóla. Hann tók síðan 2. bekk og fór eftir það í Íþróttakennaraskólann á 

Laugarvatni og útskrifaðist þaðan vorið 1969. Haustið 1970 hélt Páll svo áfram námi í 

K.Í. og útskrifaðist þaðan með almennt kennarapróf og stúdentspróf. Hann útskrifaðist 

frá K.H.Í. 1991 með B.Ed. gráðu með aðaláherslu á skólastjórn og sérkennslufræði. Páll 

hefur starfað við kennslu alla tíð. Hann kenndi við Héraðsskólann í Reykholti 1969–

1970 og tekur síðan við skólastjórn við Varmahlíðarskóla haustið 1974. Þar hefur Páll 

verið skólastjóri utan skólaáranna 1989–1991 er hann var skólameistari við 

Framhaldsskólann á Laugum í Reykjadal. Páll hefur starfað mikið að félagsmálum 

innan sinnar sveitar og m.a. er hann formaður Karlakórsins Heimis í Skagafirði.206 

Sigurður Jónsson, f. 4. sept. 1917 á Reynistað í Staðarhreppi, Skag., og bjó þar alla 

tíð, d. 8. október 2004. Sigurður kenndi íþróttir við farskólann í Melsgili eftir áramót 

skólaárið 1945–1946. Hann var búfræðingur frá Hólum í Hjaltadal vorið 1937. Þá hélt 

hann til nám við lýðháskólann í Voss í Noregi og var þar veturinn 1939–1940. Þegar 

heim kom settist hann í Íþróttaskólann í Haukadal og nam þar fyrri hluta vetrar 1941–

1942. Sigurður var bóndi á Reynistað 1947–1992. Hann gegndi mörgum 

trúnaðarstörfum fyrir sveit sína, m.a. var hann hreppsnefndarmaður um áratugaskeið, 

hreppstjóri 1966–1988 og sýslunefndarmaður 1970–1988.207 

Solveig Arnórsdóttir, f. 25. maí 1928 á Laugum í Reykjadal í S-Þing. og ólst þar upp. 

Solveig kenndi hannyrðir við Melsgil 1964–1977.208 Hún gekk í Húsmæðraskólann á 

Laugum í Reykjadal 1946–1947 og stúdentspróf tók hún frá M.A. 1951. Þá stundaði 

hún nám við Vefnaðarkennaraskólann Handarbetets Vänner í Stokkhólmi í Svíþjóð jan. 

1952–des. 1953.209 Solveig kenndi vefnað við Húsmæðraskólann á Blönduósi 1954–
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1962 og barnaskólakennari var hún við Barnaskólann á Sauðárkróki 1970–1995. Þá var 

hún meðfram kennslustörfum sínum bóndi í Út-Vík í Staðarhreppi.210 

Stefán R. Gíslason, f. 23. okt. 1954 á Sauðárkróki en sleit barnskónum í Miðhúsum í 

Akrahreppi. Stefán var stundakennari við Melsgilsskólann árin 1984–1992. Hann hóf 

nám við Tónlistarskóla Skagafjarðar en hélt síðan til Reykjavíkur og lauk kantorsprófi 

frá Tónskóla þjóðkirkjunnar. Þá tók Stefán einleikarapróf á orgel 1991. Stefán er 

aðstoðarskólastjóri Tónlistarskóla Skagafjarðar en einnig er hann organisti við 

Glaumbæjarprestakall og stjórnandi Karlakórsins Heimis í Skagafirði.211 

Steinunn Jónsdóttir, f. 13. feb. 1940 á Fagradal á Hólsfjöllum N-Þing. en ólst upp í 

Möðrudal í Jökuldalshreppi N-Múl. Steinunn var ráðin handavinnukennari við Melsgil 

skólaárin 1977–1986. Hún stundaði nám við Húsmæðraskólann á Löngumýri 1958–

1959 en snéri sér síðan að búskap og hefur verið bóndi á Fosshóli í Sæmundarhlíð frá 

árinu 1962.212 

Þuríður Þorbergsdóttir, f. 18. nóv. 1958 á Húsavík en ólst upp í Brúnahlíð í 

Aðaldælahreppi S-Þing. Hún kenndi myndmennt og sá um félagsmál veturinn 1983–

1984.213 Þuríður tók gagnfræðapróf frá Gagnfræðaskólanum á Húsavík en hélt að því 

búnu til Reykjavíkur og var í 1. bekk í Lindargötuskóla. Hún tók sjúkraliðapróf frá 

Sjúkraliðaskóla Íslands 1978 og stundaði eftir það söngnám í Söngskóla Reykjavíkur 

1980–1982. Hún hefur einnig stundað nám við Tónlistarskóla Skagafjarðar og 

Tónlistarskólann á Sauðárkróki.214 Þuríður hefur verið bóndi í Glaumbæ frá árinu 

1982.215 
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Fylgiskjal 

5. Skólanefndarmannatal 1909–1996   
 



Skólanefndarmannatal í Staðarhreppi 1909–1995  
Hér fer á eftir listi yfir þá einstaklinga er völdust til setu í skólanefnd Staðarhrepps frá 

árinu 1909 til 1994. Listinn er unninn upp úr gjörðabókum skólanefndarinnar auk þess 

sem notast var við bók Hjalta Pálsonar, Byggðasögu Skagfirðinga sem út kom 2001. 

Listinn sem hér fer á eftir er í stafrófsröð og sum fæðingar- og dánarár voru fengin úr 

Íslendingabók.is  

 

� Albert Kristjánsson (1865–1953) bóndi á Páfastöðum. Oddviti hreppsnefndar 

1904–1916. Skólanefndarmaður 1909–1913 og 1937–1938. Formaður 1937–

1938. 

� Arngrímur Sigurðsson (1890–1968) bóndi í Litlu-Gröf. Oddviti hreppsnefndar 

1922–1966. Skólanefndarmaður 1928–1931 og 1937–1942.   

� Árni Jónsson Hafstað (1883–1969) bóndi í Vík. Skólanefndarmaður 1909–1913 

og 1938–1942. Formaður 1938–1942. 

� Baldur Hólm Helgason (1930– ) bóndi  á Páfastöðum. Skólanefndarmaður 

1966–1982. 

� Bjarni Þorleifsson (1893–1937) ráðsmaður í Sólheimum í Sæmundarhlíð. 

Skólanefndarmaður 1922–1925 og 1931–1935. 

� Björn Gíslason (1900–1988) smiður og bóndi í Geitagerði. Skólanefndarmaður 

1942–1944. 

� Ellert Jóhannsson (1890–1977) bóndi í Holtsmúla. Skólanefndarmaður 1922–

1925 og 1935–1937.  

� Helgi Sigurðsson (1957– ) bóndi  á Reynistað. Skólanefndarmaður 1994–1995. 

Formaður það ár. 

� Ingibjörg Hafstað (1951– ) bóndi og kennari í Vík. Oddviti hreppsnefndar 

1994–1998. Skólanefndarmaður 1987–1994.  

� Ingvar Gýgjar Jónsson (1930– ) byggingafulltrúi, búsettur á Gýgjarhóli. 

Skólanefndarmaður 1966–1987. Formaður 1966–1986.  

� Jón Björnsson (1903–1987) bóndi og tónskáld á Hafsteinsstöðum. 

Skólanefndarmaður 1943–1966. Formaður öll árin. 

� Jón Jónsson yngri (1888–1972) bóndi á Hafsteinsstöðum. Skólanefndarmaður 

1935–1937. Formaður þau ár. 



� Jón Sigurðsson (1888–1972) bóndi og alþingismaður á Reynistað. Oddviti 

hreppsnefndar 1919–1922. Skólanefndarmaður 1909–1919, 1931–1935, 1937–

1942 og 1944–1958. Formaður 1909–1919.  

� Jón Sveinsson (1887–1971) bóndi á Hóli í Sæmundarhlíð. Skólanefndarmaður 

1919–1922, 1928–1931 og 1942–1958.  

� Margeir Jónsson (1889–1943) bóndi og fræðimaður á Ögmundarstöðum. 

Skólanefndarmaður 1919–1935 og 1942–1943. Formaður öll árin. 

� Margrét Kristjánsdóttir (1943– ) bóndi í Árgerði í Sæmundarhlíð. 

Skólanefndarmaður 1982–1986. 

� Ragnar Árnason (1951– ) bóndi  í Holtsmúla. Varamaður í skólanefnd 1986–

1990. 

� Sigfús Helgason (1939– ) bóndi  í Stóru-Gröf syðri. Skólanefndarmaður 1982–

1994. Formaður 1986–1994. 

� Sigmar Jóhannsson (1947– ) bóndi  í Sólheimum í Sæmundarhlíð. 

Skólanefndarmaður 1986–1994. 

� Sigurður Sigurðsson (1861–1925) bóndi á Geirmundarstöðum. 

Skólanefndarmaður 1913–1919. 

� Skapti Steinbjörnsson (1955– ) bóndi á Hafsteinsstöðum. Skólanefndarmaður 

1994–1995. 

� Snorri Stefánsson (1878–1967) bóndi í Stóru-Gröf. Skólanefndarmaður 1913–

1919 og 1925–1928. 

� Solveig Arnórsdóttir (1928– ) bóndi og kennari í Út-Vík. Skólanefndarmaður 

1966–1982. 

� Stefán Friðriksson (1902–1980) bóndi í Glæsibæ. Skólanefndarmaður 1958–

1966. 

� Sveinn Jónsson (1926– ) bóndi  á Hjallalandi. Varamaður í skólanefnd 1966–

1982.  

� Sæmundur Jónsson (1915–1993) bóndi á Bessastöðum í Sæmundarhlíð. Oddviti 

hreppsnefndar 1966–1982. Skólanefndarmaður 1958–1962. 

� Þorsteinn Ásgrímsson (1936–1999) bóndi á Varmalandi í Sæmundarhlíð. 

Oddviti hreppsnefndar 1982–1994. Skólanefndarmaður 1962–1966. 

� Þorsteinn Jóhannsson (1887–1969) bóndi í Stóru-Gröf. Skólanefndarmaður 

1919–1922, 1925–1928 og 1931–1937. 

 



Ættar- og fjölskyldutengsl skólanefndarmanna  
Fyrsta skólanefndin í Reynistaðarfræðsluhéraði var skipuð þann 13. október árið 1908. 

Þann dag var hreppaskilaþingdagur á Reynistað og voru flestallir bændur sveitarinnar 

staddir á hreppaskilum og því hægur vandi að ganga til kosninga um menn í 

fræðslunefndina. Samkvæmt fræðslumálalögum frá 22. nóvember 1907 bar 

hreppsnefndinni að kjósa einn mann í fyrrgreinda nefnd, en tvo menn áttu 

kosningabærir menn í hreppsfélaginu að kjósa. Kosningin fór þannig að hreppsnefndin 

kaus sem sinn fulltrúa í nefndina Jón Sigurðsson á Reynistað en bændur í sveitinni kusu 

þá Albert Kristjánsson oddvita og bónda á Páfastöðum og Árna Hafstað í Vík.216 

Þegar þessi fyrsta nefnd var kosin var Jón á Reynistað nýkominn að utan þar 

sem hann hafði verið við nám í Danmörku og Noregi. Áður hafði Jón tekið 

gagnfræðapróf frá Akureyri og búfræðipróf frá Hólum. Jón átti síðar meir eftir að verða 

alþingismaður Skagfirðinga og sat á þingi frá árinu 1919 til 1959 að fimm árum 

undanskildum.217 Reynistaður var höfuðból og höfðingjasetur að fornu og nýju auk þess 

að vera þingstaður hreppsins.  

Albert Kristjánsson var einn af málsmetandi bændum í sveitinni. Hann var 

búfræðingur frá Hólum og kom að búi á Páfastöðum árið 1889 er hann giftist Guðrúnu 

Ólafsdóttur ekkju þar, dóttur Ólafs stúdents og prests á Hafsteinsstöðum. Albert var 

oddviti hreppsnefndar 1904–1916 og gegndi auk þess fjölmörgum trúnaðarstörfum fyrir 

sveit sína.218 Árni Hafstað í Vík var, líkt og Jón á Reynistað, nýkominn heim úr námi 

frá Noregi og Danmörku. Árni var einnig búfræðingur frá Hólum og þá lagði hann 

stund á garðyrkjunám á Akureyri.219 Árni var sonur Jóns Jónssonar eldri, hreppstjóra, 

dannebrogsmanns og bónda á Hafsteinsstöðum.220 

Ljóst má vera að bændur í Staðarhreppi litu upp til Jóns og Árna sem nýkomnir 

voru heim, fullir af bjartsýni og óbilandi trú á komandi framtíð. Menntun þeirra var 

einnig með þeim hætti að ætla mætti að þar færu forystumenn bænda og sveitafólks inn 

í nýja öld. Þá velja þeir með þeim gildan bónda í sveitinni, oddvitann, til halds og 

trausts. Það má til sanns vegar færa að hér hafi bændur sveitarinnar valið fulltrúa 

valdhafanna í hreppnum. 

 
216 Gjörðabók hreppsnefndar 1882–1911  
217 Alþingi 2004 
218 Skagfirskar æviskrár 1890–1910 1:2 
219 Skagfirskar æviskrár 1890–1910 4:10 
220 Skagfirskar æviskrár 1890–1910 1:163 



Jón á Reynistað heldur formennsku sinni allan annan áratuginn en með honum í 

nefndina veljast Snorri Stefánsson bóndi í Stóru-Gröf og Sigurður Sigurðsson bóndi á 

Geirmundarstöðum. Snorri í Stóru-Gröf var sonur Guðrúnar Ólafsdóttur á Páfastöðum 

og því stjúpsonur Alberts bónda og oddvita þar. Snorri útskrifaðist frá Möðruvallaskóla 

1896 og sá um heimiliskennslu í hreppnum á fyrstu árum 20. aldar.221 Sigurður á 

Geirmundarstöðum var afabarn Borgar-Bjarna, bónda og skyttu á Sjávarborg í 

Borgarsveit, og er stór ættbogi út af honum kominn. Sigurður var tengdafaðir Árna 

Hafstað í Vík en Árni var giftur Ingibjörgu dóttur hans.222 

Árið 1919 eru komin ný andlit í nefndina þó þau hafi mikil ættartengsl við 

brautryðjendurna. Fyrstan er að telja Margeir Jónsson bónda, fræðimann og kennara á 

Ögmundarstöðum.  Hann var búfræðingur frá Hólum og kennarapróf tók hann 1910. Þá 

stundaði hann nám við Háskóla Íslands. Margeir og Jón alþingismaður á Reynistað 

þekktust frá barnsaldri og voru samherjar í sveitarstjórnar- og þjóðmálum auk þess sem 

báðir höfðu áhuga á fræðastörfum. Jón, faðir Margeirs, var afabróðir Ingibjargar í Vík, 

konu Árna Hafstað.223 

Þá kynnum við til sögunnar Jón Sveinsson bónda á Hóli. Hann var bróðursonur 

Jóns hreppstjóra á Hafsteinsstöðum. Jón á Hóli var alnafni afa síns á Hóli Jónssonar en 

frá þeim er rakin Hólsætt. Móðir Jóns Sveinssonar var Hallfríður, alsystir Sigurðar á 

Geirmundarstöðum sem fyrr er nefndur. Seinni kona Jóns á Hóli var Petrea 

Óskarsdóttir, alsystir Helgu, seinni konu Margeirs á Ögmundarstöðum.224 

Þá er í nefndinni Þorsteinn Jóhannsson bóndi í Stóru-Gröf en hann var giftur 

Mínervu frá Hóli Sveinsdóttur. Þorsteinn og Jón á Hóli voru því mágar. Þorsteinn í 

Stóru-Gröf var búfræðingur frá Hólum. Hann var hreppsnefndarmaður í mörg ár auk 

þess sem hann var varamaður Jóns á Reynistað í sýslunefnd Skagfirðinga.225 

Litlar breytingar verða á nefndarskipaninni á þriðja áratugnum. Þó situr þar um 

tíma Ellert Jóhannsson bóndi í Holtsmúla. Hann var eins og Þorsteinn í Stóru-Gröf 

mágur Jóns á Hóli, giftur Ingibjörgu systur hans. Ellert kom í hreppinn 1911, 

bláfátækur bóndasonur úr Lýtingsstaðarhreppi en komst í álnir sökum þrautseigju og 

vinnuhörku. Hann stundaði nám í Hvítárbakkaskólanum hjá Sigurði skólastjóra þar. 
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Dóttir Sigurðar á Hvítárbakka, Áslaug, varð síðar tengdadóttir Árna Hafstað í Vík. Þá 

er Ellert tengdafaðir Friðriks, sonar Margeirs á Ögmundarstöðum.226 

Þá skal getið Bjarna Þorleifssonar ráðsmanns í Sólheimum. Hann þótti mikill 

efnismaður en lést langt um aldur fram. Bjarni var bústjóri hjá móður sinni, Ingibjörgu 

Árnadóttur afabarni Ara fjórðungslæknis Arasonar. Amma Bjarna var Hólmfríður 

Magnúsdóttir, alsystir Sigríðar, ömmu Jóns Sveinssonar á Hóli. Jón á Hóli og Bjarni 

voru því þremenningar.227 

Enn er ónefndur Jón Jónsson yngri, bóndi á Hafsteinsstöðum og síðar á 

Gýgjarhóli. Hann var sonur Jóns Jónssonar eldri, hreppstjóra og dannebrogsmanns á 

Hafsteinsstöðum, og því albróðir Árna Hafstaðs í Vík.228 

Þá er nefndur Arngrímur Sigurðsson bóndi í Litlu-Gröf. Hann var oddviti 

hreppsnefndar í ein 44 ár, frá árinu 1922.229 Óhætt er að fullyrða að sem slíkur hafi 

hann haft mikil áhrif á málefni sveitarinnar. Hann sat í skólanefndinni fyrst árið 1928 

og svo af og til næsta áratug þar á eftir. Arngrímur var mágur Snorra Stefánssonar í 

Stóru-Gröf en Snorri var giftur Jórunni systur hans.230 

Fjórði áratugurinn einkenndist af stöðugleika. Í nefndina skipuðust gamlar 

kempur og nýliðun varð ekki fyrr en í upphafi fimmta áratugarins. Þá kemur inn í 

nefndina Björn Gíslason bóndi og smiður í Geitagerði. Hann var tengdasonur Þorsteins 

Jóhannssonar í Stóru-Gröf, giftur Hallfríði dóttur hans.231 

Árið 1943 kemur inn í nefndina Jón Björnsson tónskáld og bóndi á 

Hafsteinsstöðum. Jón var formaður skólanefndar til ársins 1966 eða í 23 ár. Jón var 

bróðursonur Margeirs Jónssonar á Ögmundarstöðum.232 

Stefán Friðriksson bóndi í Glæsibæ tekur sæti í nefndinni árið 1958. Stefán er 

fyrsti maðurinn í skólanefndinni sem ekki á náin ættar- eða fjölskyldutengsl við aðra 

nefndarmenn alla öldina. 

 Sama ár tekur Sæmundur Jónsson bóndi á Bessastöðum sæti í nefndinni. 

Sæmundur tók virkan þátt í sveitarstjórn hreppsins og var oddviti hennar í 16 ár frá 

árinu 1966 að telja.233 Kona Sæmundar var Mínerva Gísladóttir en hún var dóttir 
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Sigríðar Sveinsdóttur, alsystur Jóns á Hóli sem áður er getið.234 Það er svo árið 1962 að 

Þorsteinn Ásgrímsson bóndi á Varmalandi tekur sæti í skólanefndinni. Þorsteinn átti 

síðar meir eftir að verða oddviti sinnar sveitar á árunum 1982–1994 og 

héraðsnefndarmaður árin 1988–1994.235 Þorsteinn var Vatnsdælingur að uppruna og á 

engin nærtengsl við aðra nefndarmenn.  

Árið 1966 verður allsherjar endurnýjun í skólanefndinni. Ný kynslóð er að taka 

við en ættartengslin eru enn til staðar og laukar gamla ættarveldisins halda uppi 

merkjum forfeðranna.  

Fyrstan er að telja Ingvar Gýgjar Jónsson byggingarfulltrúa á Gýgjarhóli en 

hann var formaður nefndarinnar til ársins 1986. Ingvar var sonur Jóns Jónssonar yngri, 

bónda á Hafsteinsstöðum.236 Óhætt er að fullyrða að Ingvar hafi mjög sterk ættartengsl 

inn í skólanefndina þar sem í honum rennur blóð Hólsættarinnar auk þess sem hann er 

náskyldur Víkurfjölskyldunni, þ.e. bróðursonur Árna Hafstað í Vík.  

Þá kemur ný inn í nefndina Solveig Arnórsdóttir, þingeyskrar ættar. Solveig var 

bóndi í Útvík, gift Halldóri bónda þar. Solveig er tengdadóttir Árna Hafstaðs í Vík237 og 

er enn eitt dæmið um áhrif ættarveldisins á skólamál hreppsins. 

Loks er að geta Baldurs Hólms Helgasonar bónda á Páfastöðum. Hann kom inn 

í nefndina sama ár og Solveig og Ingvar. Baldur er giftur Eddu Skagfield en hún var 

barnabarn Alberts Kristjánssonar á Páfastöðum. Jafnframt því að gegna störfum í 

skólanefndinni var Baldur skólabílstjóri um árabil.238 Þau Baldur og Solveig sitja í 

nefndinni til ársins 1982 en þá koma inn tveir nýir nefndarmenn, þau Margrét 

Kristjánsdóttir og Sigfús Helgason. Margrét er bóndi í Árgerði en tengsl hennar við 

ættarveldið eru að hún er gift Eymundi Jóhannssyni en faðir hans Jóhann var 

systursonur Ellerts bónda í Holtsmúla. Eymundur og Margrét byggðu Árgerði út úr 

Sólheimum á jarðarhluta Sigríðar Þorleifsdóttur sem var alsystir Bjarna ráðsmanns sem 

fyrr er getið.239 Á þessum árum situr sem varamaður í skólanefndinni Sveinn Jónsson 

bóndi á Hjallalandi. Hann er sonur Jóns Sveinssonar bónda á Hóli er lengi gegndi 

trúnaðarstörfum fyrir sveit sína.240 
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Þá kemur nýr maður til sögunnar en það er Sigfús Helgason bóndi í Stóru-Gröf 

syðri. Sigfús hefur ekki ættir að rekja til annarra nefndarmanna en kona hans Guðrún 

hefur fjölskyldutengsl inn á Reynistaðarheimilið þar sem föðursystir hennar, Guðrún 

Steinsdóttir húsfreyja, var tengdadóttir Jóns Sigurðssonar bónda og alþingismanns á 

Reynistað. Þess má til gaman geta að á þeim tíma sem Sigfús og Margrét í Árgerði sitja 

í skólanefndinni eiga þau flest barna á skólaskyldualdri en hvort um sig á níu börn.241 

Frá árinu 1986 verður enn frekari endurnýjun í skólanefndinni en þá taka sæti 

Sigmar Jóhannsson bóndi í Sólheimum og Ingibjörg Hafstað bóndi og kennari í Vík. 

Sigmar er mágur Margrétar Kristjánsdóttur í Árgerði og Jóhann faðir hans er 

systursonur Ellerts í Holtsmúla.242 Ingibjörg Hafstað er enn einn fulltrúi ættarinnar, 

dóttir Hauks Hafstaðs og Áslaugar og þar með er hún afabarn Árna Hafstaðs í Vík.243 

Rétt er að geta varamanns í nefndinni sem þó sat ekki nema einn fund, en það er Ragnar 

Árnason bóndi í Holtsmúla. Það er með hann eins og Sigfús Helgason að hann á ekki 

ættir að rekja til nefndarmanna en það sem bjargar honum er að hann er giftur 

Ingibjörgu Sigurðardóttur bónda í Holtsmúla sem er sonardóttir Ellerts Jóhannssonar 

bónda í Holtsmúla er áður er getið.244 

Síðasta áratug aldarinnar verður enn vart nýrra manna í nefndinni er það er eins 

með þá sem aðra að enn ráða ættarveldin skólamálum. Þá bætast við bændurnir Helgi 

Sigurðsson á Reynistað og Skapti Steinbjörnsson á Hafsteinsstöðum. Helgi er 

sonarsonur Jóns Sigurðssonar alþingismanns á Reynistað og Skapti er sonarsonur Jóns 

Björnssonar tónskálds og bónda á Hafsteinsstöðum.245 
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Niðurlag 
Af þessari umfjöllun um skólanefndarmenn og tengsl þeirra innbyrðis má glöggt greina 

sterk ættar– og  fjölskyldutengsl. Á fyrri hluta aldarinnar virðist vera ríkjandi stefna að 

hafa vel menntaða einstaklinga í nefndinni sem einnig voru oft á tíðum ráðandi í 

hreppsnefndinni. Búfræðingar eru áberandi svo og menn sem höfðu menntað sig utan 

héraðs. Skyldleiki og náin fjölskyldutengsl skólanefndarmanna eru líka áberandi og er 

óhætt að segja að menn af eða tengdir Hólsættinni séu ráðandi í skólanefndinni mest 

alla öldina. Það eru niðjar og frændalið Jóns Jónssonar (1820–1904 ) fyrrverandi 

hreppstjóra á Hóli og konu hans Sigríðar Magnúsdóttur (1828–1912) frá 

Halldórsstöðum í Laxárdal sem með afkomendum sínum halda uppi sterkri félagslegri 

stöðu innan sveitarinnar. Synir þeirra, Sveinn á Hóli og venslafólk hans annars vegar og 

Jón eldri á Hafsteinstöðum, ættfaðir Víkurmanna hins vegar, verða stólparnir sem með 

niðjum sínum standa upp úr meðalmennsku sveitalífsins þegar litið er til þátttöku í jafn 

mikilvægum málaflokki sem skólamálin voru á þessum tíma. Rúmlega helmingur allra 

nefndarmanna á öldinni getur tengt sig við Hólsættina með beinum eða óbeinum hætti. 

Aðrir nefndarmenn settu einnig mikinn svip á skólamálaumræðu sveitarinnar. Þar fóru 

fremstir alþingismaðurinn Jón á Reynistað og oddvitarnir Arngrímur í Litlu-Gröf, 

Sæmundur á Bessastöðum og Þorsteinn á Varmalandi. Það er athyglisvert að þrátt fyrir 

ættarveldi Hólsmanna ná þeir ekki að tryggja stöðu sína í áhrifamesta embættinu sem er 

oddvitaembættið.  

Ekki þarf það að koma á óvart að karlmenn voru í miklum meirihluta, eða um 

90% allra nefndarmanna. Þeir halda völdum fram til ársins 1966 en þá kemur kona inn í 

nefndina. Það vekur athygli að tvær kvennanna sem veljast í skólanefndina eru 

menntaðir kennarar og getum má að því leiða að það hafi jafnvel haft úrslitaáhrif á að 

þær voru skipaðar í skólanefndina. Á seinni hluta aldarinnar fara að sjást venjulegir 

bændur í nefndinni sem ekki geta með neinum hætti tengst valdaættum sveitarinnar. 

Þessir einstaklingar eiga það sammerkt að vera foreldrar stórs hluta nemenda og veljast 

sem slíkir.     
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Heimild: Hagskinna 1997.  
 

7. Nemendafjöldi sem hlutfall af íbúafjölda 1910–1990    
 

Heimild: Hagskinna 1997. Auk fylgiskjals 3. 


