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Útdráttur  

Til umfjöllunar er skólafyrirkomulag, uppeldi barna og atvinnuhættir á 

millistríðárunum í tveimur sjávarþorpum á Suðurnesjum. Þorpin eru Grindavík og 

Hafnir.  Hvað varðar atvinnuhætti þá snérist nánast allt um fiskveiðar og landbúnað 

í sjávarþorpum á þessum tíma.  Stundaður var sjálfsþurftarbúskapur þar sem allir 

voru sjálfum sér nógir og þurftu lítið að sækja annað um aðdrætti.  Menn nýttu sér 

náttúrana sem gaf bæði til sjós og lands.  Í uppeldi barna voru sterk tengsl við 

atvinnulífið og hugurinn var við sjóinn.  Börn voru fegin þegar skóli endaði á vorin og 

þau gátu hjálpað til við meðhöndlun á fiski, tekið þátt í sauðburði á vorin og síðar 

heyskap yfir sumarið.  Skólaganga var ekki löng á þessum tíma.  Börn sóttu skóla frá 

tíu ára aldri til fermingar en árið 1926 kom löggjöf sem leyfði sveitarfélögum að 

hefja nám barna við sjö ára aldur.  Stundað var hefðbundið bóknám en lítil 

aðstaða var til kennslu í leikfimi, handmennt og smíði.  Sund var kennt við mjög 

frumstæð skilyrði.  Skemmtanir voru sjaldan haldnar.  Svokallaðir flakkarar vöktu 

gleði og kátínu þegar þeir birtust.  Á þessum tíma var þeirra skeið að renna út 

vegna breytts tíðaranda.   

Viðtöl voru tekin við Sigurð Gíslason frá Grindavík og Guðlaug Eyjólfsson frá Höfnum.  

Þeir segja frá skólagöngu sinni og einnig um atvinnulíf og annað sem viðkom 

þennan tíma. 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd á titilsíðu.  Þilfarsbáturinn Hrönn G.K. 50, smíðaður í Grindavík 1935. 
Ljósm. Einar Einarsson. 
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Formáli 

Haustið 2006 hóf ég 15 eininga viðbótarnám til B.Ed. prófs í grunnskólafræði við 

Kennaraháskóla Íslands.  Markmið námsins er að auka fagþekkingu og styrkja 

faglega færni til að starfa við grunnskóla. 

Ég hef starfað við kennslu í grunnskólum um 20 ára skeið.  Síðasta haust fékk ég 

námsleyfi til að auka þekkingu mína á sviði kennslu.  Á mínum kennsluferli hef ég 

verið umsjónarkennari og þar af leiðandi kennt margar námsgreinar.  Námið í 

Kennaraháskóla Íslands hentar mér því mjög vel, þar sem ég hef tekið námskeið á 

fjölmörgum  sviðum. 

Viðfangsefni þessa þriggja eininga verkefnis er að segja frá kringumstæðum og 

skólasögu í tveimur sjávarþorpum á Suðurnesjum á millistríðsárunum.  Reynsla 

tveggja heimildarmanna er notuð til hliðsjónar ásamt lesnum heimildum. 

Leiðbeinandi við verkefnið er Helgi Skúli Kjartansson sem hefur leiðbeint af áhuga 

og kunnáttu frá því í október á síðasta ári. 
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Inngangur 

Hvað er skemmtilegra en að fara niður á bryggju og skoða bátana.  Sjá hvernig  

hefur aflast.  Láta sig dreyma hve gaman væri að fara á sjóinn og taka þátt í 

veiðum.  Hugsa út í hvort maður verði sjóveikur eða ekki. 

Sjórinn hefur eitthvað aðdráttarafl sem ekki þarf að skýra sérstaklega.  Það er bara 

gaman að láta sig dreyma um það sem maður þekkir ekki og veit ekki hvort maður 

geti tekið þátt í.  Oft er talað um landkrabba sem sérstakan hóp manna sem vinna í 

landi og hafa ekki migið í saltan sjó.  Að eiga föður sem ólst upp í sjávarþorpi hefur 

að sjálfsögðu uppeldisleg áhrif á mann sem hefur alist upp í höfuðborginni alla sína 

tíð og notið þeirra forréttinda að geta verið í skóla eins lengi og áhugi og geta hefur 

leyft.  Að búa í góðu húsnæði og eiga kost á að búa hjá báðum foreldrum.  Faðir 

minn ólst upp hjá móður sinni við mikla fátækt.  Oft hefur hann sagt okkur 

systkinunum að lýsið hafi bjargað sér þegar enga mjólk var að fá.  Stutt skólaganga 

hans og umhverfi sem hann bjó í hefur alltaf vakið áhuga minn.  Að hlusta á 

frásagnir frá hans litla sjávarþorpi sem eru Hafnir á Reykjanesi.  Fá að heyra hvað 

húsin heita í Höfnum. Hverjir bjuggu þar og hvar hann sjálfur bjó.  Að fara í 

kirkjugarðinn og krossa yfir leiði ættingja og vina sem komnir eru yfir móðuna miklu. 

Sjórinn hefur alltaf sitt aðdráttarafl.  Sjávarlyktin og hvítfyssandi öldur eru hressandi 

og skapa líf í augu gamla mannsins sem verður 89 ára á þessu ári.  Maðkavíkin er 

alltaf ógleymanleg þar sem tíndir voru sandmaðkar til beitu og synt í sjónum.  Þar 

var eina leiðin til að læra sund.  Við Maðkavíkina var byggður sumarbústaður til að 

halda tengslum við Hafnirnar.  Land var fengið hjá Gvendi í Teigi, gömlum og 

sérvitrum manni sem leigði Guðlaugi land undir bústaðinn vegna góðra tengsla  frá 

gamalli tíð.  

Þessi reynsla stuðlaði að vali mínu á lokaverkefni, þ.e. að fjalla um hlutverk, 

starfsskilyrði og starfshætti barnaskóla í sjávarþorpum.  Til að nálgast 

verkefnið betur eru tveir heimildarmenn:  Guðlaugur Eyjólfsson faðir minn, 

alinn upp í Höfnum og Sigurður Gíslason, frá Hrauni í Grindavík.  Sagt verður 

frá kringumstæðum þeirra frá þriðja og fjórða tug 20. aldarinnar.  Einnig 

verður stuðst við skrifaðar heimildir. 
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Staðhættir 

Reykjanesskagi er að mestu leyti láglendur með hraunbreiðum. Mosi er mjög 

áberandi gróður í hrauninu ásamt grasflötum hér og þar.  Skaginn skagar út í 

Atlandshafið nokkuð berskjaldaður fyrir vindi.  Brimasamt er við ströndina og 

hafnarskilyrði eru engin án framkvæmda á borð við brimvarnargarða.  Þekkt fjöll á 

skaganum eru Keilir og Þorbjörn.  Á Reykjanesskaga er mikil bílaumferð vegna þess 

að millilandaflugvöllur landsins er á Miðnesheiði vestarlega á skaganum.   

Á Reykjanesskaga eru tveir byggðarkjarnar sem verða til umfjöllunar í þessari 

ritgerð, en þeir eru Grindavík og Hafnir. 

GRINDAVÍK 

Á leið til Grindavíkur frá Reykjavík er farið í gegnum Kópavog, Garðabæ og 

Hafnarfjörð.  Síðan er farið sem leið liggur fram hjá álverinu í Straumsvík.  Áfram er 

haldið framhjá afleggjaranum í Vogana og upp brekkuna hjá Vogastapa.  Á 

Vogastapa var talið reimt hér áður fyrr og talað um Stapadraug.  Við Vogastapa er 

farið til vinstri.  Ef litið er í áttinu til Grindavíkur má sjá hvíta gufu stíga upp til himins.  

Gufan kemur frá Bláa lóninu og Svartsengi.  Bláa lónið er einn fjölmennasti 

ferðamannastaður á landinu.  Frá Svartsengi fá Suðurnesjamenn heitt vatn til 

húshitunar og þar er einnig rafmagnsframleiðsla.  Bláa lónið er heilsulaug með 

afrennslisvatni frá Svartsengi.  Vatnið og hvítur leirinn sem safnast þar fyrir þykir 

heilsusamlegur fyrir fólk með húðsjúkdóm.  Rétt við Bláa lónið og Svartsengi er fjallið 

Þorbjörn.  Þegar gengið er upp á það eða ekið á jeppa má sjá þar gamlan eldgíg.    

Þegar komið er framhjá Þorbirni blasir Grindavík við.  Þetta er kaupstaður með yfir 

tvö þúsund manns.  Grindavík skiptist í þrjú hverfi.  Austast er Þórkötlustaðahverfi, 

miðsvæðis er Járngerðarstaðahverfi og vestast er Staðarhverfi.  Aðal byggðin er í 

Járngerðarstaðahverfi.  Það getur verið mjög brimasamt í Grindavík þegar veður 

eru válynd eins og oft vill vera í suðvestanáttinni.  Við Járngerðarstaðahverfi er hóp 

sem hefur verið dýpkað og gerð renna inn í það til þess að skapa góð hafnarskilyrði 

fyrir skip.  Grindavík er á sunnanverðum Reykjanesskaga.  Nokkru vestar er 

Reykjanesviti.  Það er hægt að aka frá Grindavík á Reykjanesvita á malarvegi um 

sunnanverðan Reykjajanesskaga. 

HAFNIR 

Á leið í Hafnir er farið beint áfram hjá Vogastapa og stefnt í áttina að Keflavík.  

Þegar komið er framhjá Innri-Njarðvík og framhjá afleggjaranum til Keflavíkur er 

fljótlega tekin vinstri beygja austan við herstöðina sem þar var.  Farið er framhjá 
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hliðinu inn á völlinn og áfram framhjá öskuhaugum vallarins og meðfram girðingu 

sem umlykur svæðið.  Eftir nokkra stund er komið að sjó sem kallaður er Ósabotnar.  

Hraun og graslendi er á þessu svæði.  Uppi á heiði til vinstri var herinn með aðsetur 

en áfram er haldið stuttan spöl.  Þar er eyðibýli sem heitir Teigur.  Rétt við Teig eru 

Hafnirnar, lítill þorpskjarni sem mátti muna sinn fífil fegurri en nú.  Í dag stendur 

þorpið aðeins saman af nokkrum húsum, kirkju og kirkjugarði.  Við sjóinn er bryggja 

með örfáum tryllum.  Hafnir standa vestarlega á Reykjanesskaga.  Norðan við 

þorpið er Stafnnes og þar blasir við ratsjárstöð hersins og rétt við er 

millilandaflugvöllur landsins, Keflavíkurflugvöllur.  Í Höfnum er ekki óalgengt að heyra 

flugvélagný vegna nálægðar við flugvöllinn. 

Atvinnuhættir 

Bæði Hafnir og Grindavík eru  sjávarþorp frá gamalli tíð.  Afkoma fólks byggðist á 

fiskveiðum og landbúnaði.  Algengt var að fjölskyldur hefðu eina til tvær kýr og 

nokkrar kindur til búbótar.  Að mestu var um að ræða sjálfsþurftarbúskap.  Fólk lifði 

á því sem náttúran gaf.  Vinnuaðferðir voru staðnaðar og höfðu nánast ekkert 

breyst í nokkrar aldir.  En framfarir í landbúnaði komu fram í byrjun 20. aldar með 

tilkomu nýrrar tækni.   

SJÁVARÚTVEGUR 

Menn smíðuðu sér báta eða fengu til þess bátasmiði.  Smiðaðir voru bátar sem 

voru kallaðir, áttæringar eða sexæringar.  Þeir voru gerðir úr rekavið eða aðkeyptu 

efni.  Bátarnir voru ætlaðir til frekar stuttra siglinga.  Það var veitt á grunnslóð 2 til 3 

sjómílur frá landi.  Veiddur var þorskur, ýsa, sandkoli, keila og langa.  Fiskurinn var 

þurrkaður á vorin eftir að hann var búinn að vera í kös yfir veturinn.  Seinna meir var 

farið að salta fisk en sama vinnsluaðferð áfram notuð.  Menn réru með handafli en 

stærri bátarnir voru með segl.  Veður var oft válynt og af þeim sökum urðu af og til 

skipsskaðar og manntjón.  Fiskveiðar voru hættulegar og því komst á trúarleg hefð í 

kringum sjómennskuna.  Þegar lagt var af stað í róður var alltaf farið með 

sjóferðarbæn (Jón Þ. Þór. 2003, 127). 

LANDBÚNAÐUR 

Annar mesti atvinnuvegurinn í Höfnum og Grindavík var landbúnaður.  Hann var 

stundaður með sama hætti og hafði tíðkast margar aldir.  Kindur og hestar voru 

hafðir í útigangi því að fjörubeit var góð.  Kýr voru í fjósi mest allt árið nema yfir 

heitasta tíma sumars.  Slegið var með orfi og ljá og hestar notaðir til að flytja hey í 
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hlöðu.  Heyskapur var ekki mikill enda tók hann aðeins tvær til fjórar vikur á sumri.  

Farið var vel með tún sem fyrir hendi voru.  Ekki þótti góður siður að ganga yfir 

óslegin tún og mörg börnin fengu ákúrur fyrir að gera það.  Eftir 1940 fór að draga 

úr kúabúskap.  Betri samgöngur og þar með möguleikar á aðdráttum annars staðar 

frá höfðu þar mest áhrif (Jón Þ. Þór. 2003, 137).   

Uppeldisskilyrði 

Börn á millistríðsárunum ólust upp við mjög ólík skilyrði miðað við í dag í byrjun 21. 

aldar.  Þeirra lífssýn var því allt önnur en tíðkast hjá börnum í dag.  Þau ólust upp í 

beinum tengslum við atvinnulífið.  Fóru á unga aldri að fylgjast með hvað var um að 

vera bæði til lands og sjávar.  Börn voru í náinni snertingu við náttúruna.  Leiksvæði 

þeirra voru ekki tilbúnir leikvellir með rólum og sandkassa.  Þeirra leiksvæði var 

náttúran sjálf, fjaran, steinar, klettar og grjót.  Þegar bátar komu að landi var fylgst 

með af áhuga og setið dreymandi um að einhvern tíma færu þau á sjóinn eins og 

pabbi og afi.  Á þessum tíma var verkaskipting þannig að karlmenn fóru á sjóinn en 

konur voru heima að hugsa um barnauppeldi, sjá um heimilið og sinna þeim 

skepnum sem til staðar voru.  Fyrir börnin var þetta einn ævintýraheimur þar sem 

alltaf var eitthvað um að vera til að fylgjast með.  Áhugi var á að fylgjast með og 

læra þau vinnubrögð sem fyrir augu bar.  Báðir viðmælendur mínir, þeir Guðlaugur 

og Sigurður eru sammála um að sjórinn og það sem tengist honum hafi verið þeirra 

heimur.  

SAMGÖNGUR  

 Samgöngur voru frumstæðar miðað við það sem er í dag.  Ýmist var gengið, farið 

á hestum eða sjóleiðin valin.  Þeir efnameiri áttu hesta en aðrir þurftu að ganga.  

Ekki var auðvelt að ganga á þessum árum.  Það voru langar leiðir í verslun.  Ekki 

voru til vegir heldur vegslóðar sem voru grýttir og egglaga steinar voru á vegi fólks 

sem fóru illa með fætur.  Leiðin var löng í verslun og gat verið hættuleg að vetri til 

enda kom fyrir að menn urðu úti í slæmum veðrum.  Þetta stuðlaði að því að ekki 

var farið að heiman nema þegar brýna nauðsyn bar til (Jón Þ. Þór. 1996, 164). 

FLAKKARAR 

Reyndar kom útvarpið árið 1930.  Helsta upplýsingaöflun á milli bæja fór meðal 

annars í gegnum svokallaða flakkara. Þeir voru menn sem ekki gátu unnið líkamleg 

störf, flökkuðu á milli bæja og sögðu sögur, kváðu rímur og sögðu fréttir.  Þeir þóttu 

auðfúsir gestir á sínum tíma.  Lífið var hversdagslegt og fólkið hafði gaman af 
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flökkurum sem höfðu eitthvað fram að færa.  Einn af þeim flökkurum sem 

Guðlaugur sagði frá að hafi komið í Hafnirnar er Gvendur dúllari.  Hann gaf frá sér 

einkennilegt hljóð sem frekar má kalla gól heldur en söng.  Oddur sterki af 

Skaganum var einnig eftirminnileg persóna.  Hann kom ríðandi á hvítum hesti og lét 

mikið á sér bera.  Hann var ekki mikið að sýna krafta sína en fékk mikla athygli með 

framkomu sinni.  Enn annar flakkari er Gvendur kíkir.  Hann fékk viðurnefnið kíkir 

vegna þess að hann var búinn að missa annað augað.  Hann settist síðan að í 

Kotvogi í Höfnum. 

FÁTÆKT 

Þegar Guðlaugur var þriggja ára gamall flosnaði fjölskylda hans upp.  Pabbi hans 

var orðinn rúmlega sjötugur og ekki lengur með heilsu til að vinna.  Hann varð fyrir 

slysi á fæti og var haltur eftir það.  Hann var þrjátiu árum eldri en móðir hans.  

Systkinin voru alls átta og fóru öll í sitt hvora áttina.  Guðlaugur var áfram með 

móður sinni í Höfnum, eitt fór með föður sínum austur í sveitir,  eitt fór til 

Vestmannaeyja til frænku sinnar,  öðru var komið fyrir hjá vandalausum og þau sem 

voru orðin stálpaðri þurftu að bjarga sér sjálf.  Á þessum tíma var enga hjálp að fá 

frá opinberum aðilum til að hálpa þeim sem minna máttu sín.  Sveitarfélögin voru 

fjárvana og ekki var um annað að ræða en að fjölskyldur deildust niður á heimili 

þegar um fátækt var að ræða.  Guðlaugur sá föður sinn sjaldan og hann saknaði 

systkina sinna mikið.  Á seinni árum þegar systkinin voru orðin fullorðin og búin að 

koma upp heimili fóru þau að hafa samand sín á milli.  Blóðböndin eru sterk og ekki 

var hægt að finna annað en þau hafi  alist upp saman alla tíð.  Guðlaugur telur að 

þetta hefði farið á annan veg, ef foreldrar hans og systkini hefðu tekið ákvörðun um 

að fara til Hafnarfjarðar.  Þá hefði fjölskyldan ekki sundrast eins og raun varð á.  Í 

Hafnarfirði var næg atvinna og möguleiki á að mennta sig.  Örlögin voru á annan 

veg og við því er ekkert að gera. 

Aftur á móti lifði Sigurður á Hrauni í Grindavík í góðu yfirlæti hjá sínum foreldrum.  Þar 

var greinilega nóg að bíta og brenna.  Stundaðir voru sjóróðrar og landbúskapur.  Á 

heimilinu voru alla tíð þrír til fjórir vinnumenn.  Sigurður hefur aldrei flutt búferlum og 

hefur ekki hugsað sér að gera það nema einu sinni. 

Sigurður minnist þess að í rigningum á leið í skólann reyndist ekki á honum þurr 

þráður þegar komið var á leiðarenda.  Regnfatnaður var ekki til staðar en farið var í 

skólann hvernig sem viðraði.  Guðlaugur minnist þess að Bjössi í Tungu í Höfnum hafi 
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notað skinnföt þegar hann fór á sjóinn (Guðlaugur og móðir hans bjuggu í nokkur ár 

hjá Bjössa í Tungu). 

Barnaskóli 

UPPHAF SKÓLA Á ÍSLANDI 

Allt fram til loka 18. aldar fór kennsla aðeins fram á heimilum landsmanna.  Kenndur 

var lestur, skrift og kristindómur.  Yfirleitt voru það foreldrar barna sem sáu um 

kennsluna og eins og gefur að skilja var algjörlega undir þeim komið hvernig til tókst.  

Jón Þorkelsson og Ludvig Harboe fengu það hlutverk um miðja 18. öld að kanna 

þekkingu fólks á Íslandi og komust að því að hún var mjög bágborin.  Þeir komu 

með tillögur til þess að laga þetta ástand.  Það leiddi til þess að prestar voru fengnir 

til að hafa eftirlit með þeirri fræðslu sem fram fór á heimilunum (Jón Þ. Þór.1996, 

330).   

Á svipuðum tíma var fyrsti barnaskólinn stofnaður, en það var í Vestmannaeyjum 

árið 1745.  Hægfara þróun átti sér stað í menntun fólks í landinu.  Í lok 19. aldar var 

hafin farkennsla sem kom til vegna þess að fræðsluskylda var aukin með lögum árið 

1880. 

Árið 1907 var lögfest skólaskylda allra barna 10 til 13 ára (sem lauk með 

fullnaðarprófi) en til 10 ára aldurs skyldu heimilin sjálf annast fræðsluna, svo að hvert 

barn væri þá læst og skrifandi.  Um 1920 var framkvæmd laga frá 1907 komið í það 

horf sem til var ætlast (Einar Laxness. 1995, 62).   

Í þéttbýliskjörnum var skóli með daglegri kennslu.  Skólaskylda var frá 10 til 13 ára 

aldurs.  Heimilin þurftu að sjá um kennslu fram að 10 ára aldri.  Aðaláhersla var lögð 

á lestur í heimilum.  Um 1930 fóru skólar að nota heimild til að kenna börnum frá sjö 

ára aldri.  Í Grindavík var byrjað að kenna 7 til 9 ára nemendum árið 1929 (Jón Þ. 

Þór. 1996, 340).  Síðan varð skólaskylda frá sjö ára aldri árið 1937 nema það gekk 

ekki í gildi fyrir sveitirnar.  Árið 1947 bættist eitt ár í viðbót.  Þá skiptist skólinn í tvö stig, 

barnaskóli 7 til 12 ára og síðan unglingastig fyrir 13 og 14 ára nemendur (Íslenskur 

Söguatlas. 1993, 66). 
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Gamli barnaskólinn í Grindavík (t.h.) – 
Ljósmynd Einar Einarsson 

BARNASKÓLINN Í GRINDAVÍK 

Í Grindavík hófst farkennsla hjá Jóni bónda í Krosshúsum árið 1883.  Þar var kennt 

lestur, skrift og reikningur.  

Aðal hvatamaður að stofnun 

skóla var séra Oddur V. 

Gíslason prestur á Stað.  Hann 

var ekki ánægður með 

menntun barna í sinni sveit.  

Hann lagði það á sig að safna 

fé til skólahalds með því að 

bændur legðu sitt af mörkum 

auk þess sótti hann styrk úr 

Thorkeliisjóði.  Kennsla hófst 

síðan á þremur stöðum í 

Grindavík árið 1888, það er á 

Stað í Staðarhverfi,  

Garðhúsum í 

Járngerðarstaðahverfi og 

Hrauni í Þórkötlustaðahverfi.  Kennt var eina viku í  senn á hverjum stað.  Ráðinn var 

til kennslunnar maður að nafni Pétur Guðmundsson sem hafði kennt áður í 

barnaskólanum í Garði.  Kenndi hann í tvo vetur.  Fyrsta skólahúsnæði í eigu 

Grindavíkur var hús byggt úr steini í Járngerðarstaðahverfi.  Það var vígt 6. janúar 

1913.  Árið 1929 var skólasókn færð niður í sjö ára aldur.  Þá voru nemendur 19 í eldri 

deild (12 og 13 ára) og 22 í yngri deild (10 og 11 ára) og 27 í ungbarnadeildinni (7 til 

9 ára).  Þá var bætt við einum kennara.  Auk þess var nauðsynlegt að kenna í 

Þórkötlustaðahverfi.  Það þótti ekki stætt á því að láta ung börn ganga á milli 

hverfa.  Á tímabili var kennt á þremur stöðum.  Í Þórkötlustaðahverfi þar sem 

skólastofan var í kjallarakompu, í Járngerðarstaðahverfi í gamla skólanum og í 

Kvenfélagshúsinu einnig í Járngerðarstaðahverfi (Jón Þ. Þór. 1996, 333-340).  

Þegar Sigurður var í ungbarnadeild kenndi honum Hjörtur Jónsson og síðan Einar Kr. 

Einarsson frá Húsatóftum í yngri og eldri deild. 

Nemendum fjölgaði jafn og þétt eftir því sem fjölgaði í sveitarfélaginu t.d. voru 

nemendur orðnir 91 árið 1934 (Barnafræðsluskýrslur. 1967, 43). 
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 Kennslustund. – Ljósm: Erling Ólafur Aðalsteinsson 

 Síðan er það árið 1946 að hafist er handa að byggja skólahús í hraunbrúninni í 

útjaðri þáverandi byggðar Járngerðarstaðahverfis, skammt vestan við aðalgötu 

þorpsins.  Í nýja skólanum var m.a. íþróttasalur með búnings- og baðaðstöðu.  Aftur 

á móti kom ekki sundlaug í Grindavík fyrr en árið 1973.  Þegar hér er komið sögu er 

einn skóli í Grindavík og börn keyrð á milli sem áttu langt að fara. (Jón Þ. Þór. 1996, 

330-348). 

BARNASKÓLINN Í HÖFNUM 

Öldum saman var uppeldi og fræðsla í höndum foreldra og síðan að nokkkru undir 

eftirliti presta.  Þessi háttur var á í Höfnum eins og annars staðar í landinu.  Á 19. öld 

var algengt að börn lærðu kverið til undirbúnings fyrir fermingu.  Prestar fóru svo á 

bæi og könnuðu kunnáttu barna í lestri og trúarlærdómi.  Regluleg kennsla barna 

hófst í Hafnahreppi 1888.  Þá var um farkennslu að ræða.  Fyrsti farkennari var 

Magnús Jónsson í Kirkjuvogi.  

Hann fékk til þess styrk frá 

hreppnum.  Styrkur var veittur 

til farkennslu fram til ársins 

1906.  Flest árin kenndi 

Vilhjálmur Kristinn Ketilsson.  

Fyrst er getið um skóla í 

Höfnum 1907.  Hreppurinn 

keypti gamalt íbúðarhús frá 

árinu 1893 til skólahalds. Þetta 

hús brann árið 1936.  Sumarið 

1936 var byggt nýtt samkomu- 

og skólahús á kostnað sveitarsjóðs.  Þetta hús var notað sem skólahús þangað til að 

skólinn var lagður niður árið 1966.  Skólinn starfaði sem sagt frá 1907 til 1966 eða í 59 

ár.  Sá kennari sem starfaði lengst við skólann var Jón Jónsson.  Hann starfaði í 34 ár, 

meira en helming þess tíma sem skólinn starfaði.  Jón kenndi Guðlaugi allan hans 

skólatíma frá 10 ára aldri til fermingu.  Skólasvæði Hafnaskóla náði yfir allan 

Hafnahrepp.  Börn sem bjuggu sunnan á Reykjanesi bjuggu hjá kennaranum 

meðan á skóla stóð en önnur börn gengu í skólann.  Nemendur voru að jafnaði 10 

til 20 í skólanum.  Árið 1966 þótti ekki lengur hagkvæmt að reka skóla í Höfnum.  Þá 

var börnunum ekið daglega í skóla í Njarðvík (Jón Þ. Þór.  2003, 216-220). 
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LENGD SKÓLAÁRSINS Í GRINDAVÍK OG HÖFNUM 

Þegar litið er á lengd skólaársins var kennsla í Grindavík mun lengri en í Höfnum.  Á 

árunum 1927 til 1938 var kennsla sex vikum lengri í Grindavík en í Höfnum.  Árið 1944 

breyttist það og skólaárið varð svipað að lengd í báðum skólunum.  

(Barnafræðsluskýrslur. 1967, 43) 

SKÓLAGANGA GUÐLAUGS OG SIGURÐAR 

Sigurður heimildarmaður minn hóf nám í Garðhúsum árið 1930, þá 7 ára gamall.  Þá 

var búið að setja í lög að sveitarfélögum væri heimilt að láta börn hefja nám 7 ára 

gömul.  Meðal barnanna var skólinn kallaður Rollingaskóli.  Eftir þrjá fyrstu veturna 

fór hann síðan út í hverfi og hóf nám 10 ára gamall í fyrsta skóla Grindavíkur sem var 

byggður árið 1912 úr steini.  Guðlaugur er aftur á móti fimm árum eldri og fór ekki í 

skóla fyrr en 10 ára gamall.  Fyrir þann tíma fékk hann kennslu heima hjá móður 

sinni.   

Bæði Guðlaugur og Sigurður voru sammála um að áhugi þeirra snerist meira um 

sjómennsku en skólagöngu.  Báðir voru fegnir á vorin þegar skóla lauk því þá gátu 

þeir fylgst með og tekið þátt í störfum fullorðna fólksins.  Tengsl þeirra við atvinnulífið 

voru mikil og höfðu mikil áhrif á þá.  

Eftir að Sigurður var fermdur bauðst kennsla í kvöldskóla en hann var ekki tilbúinn að 

þiggja hana.  Bæði Guðlaugur og Sigurður fóru að vinna við sjómennsku eftir 

fermingu.  Sigurður vann allan sinn starfsaldur við sjómennsku en Guðlaugur 

eingöngu fram á þrítugsaldur. Um þrítugt fór Guðlaugur í land og vann við 

sælgætisiðnað í nokkra áratugi þar til starfsævi hans lauk.  Sigurður fékk réttindi sem 

vélstjóri og stýrimaður, en Guðlaugur fór á vélstjóranámsskeið í Vestmannaeyjum.  

Eftir að Guðlaugur fór í land vann hann nokkrar síldarvertíðir í sumarleyfum sínum.  

STARFSSKILYRÐI 

Á tímum Guðlaugs og Sigurðar var skólahúsnæði ekki upp á það besta.  Skólastofur 

voru kolakyntar og þurfti að vera búið að kynda áður en nemendur komu í skóla.  

Skólinn í Höfnum  lak í rigningu og þoldi illa vind.  Þessi skóli brann nokkrum árum eftir 

að Guðlaugur hætti námi þar.  Skólinn var úr timbri og því mikil eldhætta að nota 

kolaofn til upphitunar.  Í eldri deild var Sigurður í skólahúsi sem gert var úr steini.  Þar 

var aðeins ein skólastofa og þurfti kennarinn að vera inni í henni í frímínútum.  Það 

var sem sagt engin kennarastofa eins og tíðkast nú til dags.  Í vondum veðrum 

fengu nemendur að vera inni í geymsluherbergi.  Kennarar voru einir á þessum 
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tímum við kennslu.  Þeir höfðu enga starfsmenn sér til halds og trausts.  Sigurður 

minnist þess að í hádegismat hafi enginn verið til að gæta barnanna.  Það var 

enginn matsalur fyrir þau börn sem komust ekki heim til sín í hádeginu heldur var 

setið inni í skólastofunni án nokkurrar gæslu.  Kennarinn þurfti að fá sinn matartíma 

eins og vera ber en á meðan léku mýsnar sér.  Þessar kringumstæður sköpuðu 

möguleika fyrir stríðni sem myndi ekki líðast í dag.  Gæsla í frímínútum var lítil.  

Sigurður sagði að kennarinn hafi verið á útkikkinu inni í skólastofunni.  Aðstæður hjá 

Guðlaugi voru aðrar í hádeginu.  Í Höfnunum var heimangengt til barnanna í 

hádeginu vegna þess að í Höfnum var aðeins einn byggðarkjarni, ekki þrír eins og í 

Grindavík.  Í skólanum í Höfnum var ekkert rennandi vatn og allt vatn var sótt í 

brunna. 

STARFSHÆTTIR 

Nemendur mættu í skólann ýmist fyrir eða eftir hádegi.  Kennsla fór fram í einni 

skólastofu.  Ekki var um að ræða neinar faggreinastofur.  Í skólastofu var hefðbundin 

tafla sem skrifað var á með krít.  Í reikningi voru ekki notaðar venjulegar 

rúðustrikaðar reikningsbækur heldur var hver nemandi með krítartöflu.  Í skrift voru 

notaðir blekpennar sem var öðru hvoru díft ofan í blekbyttu.  Í kennslustundum var 

mest lögð áhersla á lestur, skrift, reikning, kristinfræði og landafræði.  Í lesgreinum 

sagði kennarinn frá og lét nemendur lesa úr námsbókum.  Síðan var komið með 

spurningar yfir allan bekkinn og sá svaraði sem gat.  Á vorin voru bæði munnleg og 

skrifleg próf.  Hver nemandi fékk ekki próf í hendur heldur var prófið skrifað á töfluna 

og nemendur svöruðu síðan hver á sitt blað.     

LEIKFIMI  

Í skólatíð Guðlaugs og Sigurðar var ekki stunduð leikfimi.  Hins vegar léku börnin sér í 

frímínútum í ýmiss konar leikjum.  Sigurður talar um að börnin hafi verið í kílinga, yfir 

og sto.  Guðlaugur segir frá því að þegar veður var gott hafi verið farið í boltaleik 

sem kallaður var slagbolti.  Þá var notað prik til að slá boltann.  Eftir kennslu var oft 

farið í hina ýmsu leiki.     

SUND 

Í Höfnum lærðu börnin að synda í sjónum.  Þegar fjaraði var farið í fjöru sem heitir 

Maðkavík og þar iðkað sund í köldum sjónum.  Engir aðrir möguleikar voru til 

sundkennslu á þeim tímum. 
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Sigurður lærði að synda í gjá sem er nálægt Reykjanesvita.  Hún er nálægt sjó og er 

volg.  Búið var að byggja yfir hana.  Búningsklefar voru ekki til staðar þannig að 

strákar og stelpur skiptu um föt sitt hvoru megin við vegg.  Sundkennarinn var með 

aðstöðu inni í litlu húsi sem stóð við gjána.  Hann fór einnig á sundnámskeið á 

Álafossi.  Þar var gist á meðan námskeið stóð yfir og þótti það mikið ævintýri út af 

fyrir sig.  Eitt sumar gisti hann hjá frænku sinni í Reykjavík.  Þá notaði hann aðstöðuna 

að synda í gömlu sundlaugunum í Laugardal. 

FERMINGARFRÆÐSLA 

Fyrir fermingu sáu prestar um að börn lærðu sálma, faðirvorið, trúarjátninguna og 

ýmislegt fleira sem tengist kristinni trú.  Ferming fór fram að sumri til í júní.  Guðlaugur 

talar um að fræðslan hafi að mestu leiti verið í höndum kennarans í barnaskólanum 

vegna þess að presturinn var staðsettur í Grindavík.  Hann var eini strákurinn sem 

fermdist og með honum nokkrar stelpur.  Sigurður fékk reglulega fræðslu hjá 

prestinum í Grindavík.  Presturinn ferðaðist um á hesti.  Á þessum tíma voru bílar ekki 

í boði eins og í dag.  Hann minnist þess sérstaklega að eitt sinn gleymdi hann að 

læra sálm fyrir prestinn.  Öðru hvoru minntist prestur  á í gríni, hvort hann hafi nokkuð 

gleymt sálminum í dag. 

Á þessum tíma voru ekki hvítir kirtlar notaðir við fermingarathafnir eins og nú tíðkast.  

Hver og einn var í sínum bestu fötum eins og eðlilegt er.  Guðlaugur sagði að þegar 

hann fermdist hafi hann sjálfur unnið fyrir fermingarfötunum sínum með því að róa 

upp á hlut. 

SKEMMTANIR 

Ekki var mikið gert sér til skemmtunar á þessum árum í skólanum en bæði 

Guðlaugur og Sigurður minnast jólatrésskemmtana sem var árlegur atburður.   

Guðlaugur talar um að yngri krakkarnir hafi komið fyrst á jólatrésskemmtun og síðan 

eldri krakkarnir seinna.  Að lokum var ball fyrir fullorðna. 

PRAKKARASTRIK 

Krakkar eru alltaf sjálfum sér líkir sama á hvaða tímabil við lítum.  Oft er talað um að 

börn nú á tímum séu langtum verri en áður fyrr.  Hér verður ekki lagður dómur á 

það.  En krakkar eru ungir og gáskafullir og láta hvern dag líða sína þjáningu.  

Ungum og áhyggjulausum krökkum getur dottið ýmislegt í hug.  Eitt sinn gerðist það 

í skólanum í Höfnum að mikinn reyk lagði inn í skólastofuna.  Allir ruku út í ofboði til 

að forða sér undan reyknum.  Þegar út var komið sást að enginn reykur kom upp úr 
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strompnum.  Það var engin furða því það var búið að troða í strompinn þannig að 

allt var á kafi í reyk.  Ekki komst upp hver gerði þetta  en Guðlaugur segist vita það 

núna. 

Strákarnir í Grindavík gátu líka verið kúnstugir þegar sá gálinn var á þeim.  Eitt sinn 

sat Sigurður í mesta sakleysi illa klæddur fyrir utan skólann.  Þá kemur strákur 

aðvífandi og hendir klaka í hausinn á honum.  Kennarinn sá til kauða og skammaði 

hann vel og vandlega. 

Eitt sinn voru stelpurnar í Höfnum í miklu galsastuði.  Þær hlógu og fifluðust þó að 

kennslustund væri hafin.  Kennarinn móðgaðist og reiddist út í þær, svo mikið að 

hann fór í fýlu heim til sín og sást ekki meira þann daginn. 

Strákarnir í Grindavík léku oft lausum hala í hádeginu.  Krakkarnir sem borðuðu 

matinn sinn í hádeginu urðu stundum fyrir árás af strákunum úr hverfinu.  Hurðinni 

var haldið svo þeir kæmust ekki inn en stundum brást vörnin og þá hófust 

stimpingar sem lognuðust út af þegar kennarinn kom úr mat frá Sigvalda Kaldalóns. 
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Lokaorð 

Hér hefur verið stiklað á stóru um umhverfi og skóla tveggja manna sem voru í skóla 

á þriðja og fjórða áratug 20. aldar.  Þeir hafa upplifað miklar breytingar í 

samfélaginu.  Frá gömlum vinnubrögðum sem hafa tíðkast um aldir til vélvæðingar 

og tækni sem tilheyrir nútímanum. Þeirra kringumstæður til náms voru aðrar en í 

dag.  Kennt var fram að fermingu og eftir það beið vinna við sjómennsku og 

tilfallandi landbúnaðarstörf.  Í hugum þeirra er jákvæðni gagnvart gamalli tíð.  Þeir 

eiga góðar minningar frá æsku við leik og skólagöngu.  Þeir tengdust náttúrunni 

betur en borgarbörn gera í dag.  Þeirra heimur var að fylgjast með þeim störfum 

sem þeir vorum í svo sterkum tengslum við.  Sjórinn gat verið hættulegur þegar illa 

viðraði en hann var engu síður lífsbjörg fólks í sjávarþorpum.   

Sigurður býr enn í sínu sjávarþorpi í Grindavík á sama bæ og hann fæddist.  Hann 

hefur ekki áhuga á að flytjast nema einu sinni um ævina en það kemur í ljós hvernig 

það verður.  Fætur hans eru farnir að gefa sig eftir langa starfsævi, en vonandi 

getur hann búið að Hrauni á meðan hann lifir.   

Guðlaugur bjó í Höfnum til tvítugsaldurs en fór síðan til Vestmannaeyja til að stunda 

sjómennsku.  Í dag býr hann í Reykjavík í góðu yfirlæti.  Hann hugsar oft um sína 

æsku og þær kringumstæður sem hann bjó við.  Ekki líður það sumar að hann fari 

ekki í Hafnirnar til að rifja upp gamla tímann.  Að fara niður í fjöru og finna ferskleika 

sjávarins, horfa á brimið skella á klettunum og ferðast mörg ár aftur í tímann í 

huganum er honum ómetanlegt. 

Þeir sem lesa þessa ritgerð eru vonandi einhvers vísari um kringumstæður í 

sjávarþorpi á þriðja og fjórða tug 20. aldar.   
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