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Skólasiðir og sagnir 

Börn safna þjóðfræðiefni 

Kristín Einarsdóttir  

Um árabil hefur þjóðfræðaefni verið safnað af ýmsum aðilum, á mismunandi 

stofnunum og um hið margvíslegasta efni. Má nefna að þjóðháttasafn Þjóðminjasafns, 

hóf söfnun um 1960 og hefur allar götur síðan sent spurningalista til heimildamanna 

sinna þar sem þeir eru inntir svara um ýmsa lífshætti Íslendinga (Árni Björnsson, 2004). 

Fáeinum árum síðar hófust nokkrir fræðimenn handa við að safna efni á vegum 

Stofnunar Árna Magnússonar. Þetta voru þau Jón Samsonarson og Helga Jóhanns-

dóttir, sem söfnuðu efni á árunum 1963-71 og Hallfreður Örn Eiríksson, sem var 

ráðinn að stofnuninni árið 1965. Þessir fræðimenn ferðuðust vítt og breitt um landið 

og söfnuðu efni sem nú er orðið að tvöþúsund klukkustunda segulbandasafni sem 

varðveitt er á stofnuninni (Rósa Þorsteinsdóttir, 1996). Um miðja nítjándu öld var 

stofnað handritasafn við Landsbókasafn sem nú heitir handritadeild. Á handritadeild 

er varðveitt mikið safn dagbóka, sendibréfa, kvæða og annarra handskrifaðra heimilda. 

Auk þessara safna eru mörg önnur svo sem Örnefnastofnun og héraðsskjalasöfn víðs 

vegar um landið svo einhver séu nefnd. Sammmerkt með þessum söfnum er að 

safnarar og þeir sem koma að þeim eru fullorðnir einstaklingar og oftar en ekki eru 

heimildamenn komnir á efri ár enda hefur lengi verið markmið safnara að safna efni 

frá eldra fólki sem man tímana tvenna. Á fyrrnefndum söfnum er mikið magn 

upplýsinga sem fræðimenn í ýmsum greinum leita í og mikið af efninu hefur verið 

gefið út fyrir almenning í landinu til fróðleiks og skemmtunar. Að fullorðnir 

einstaklingar safni frá öðrum fullorðnum er þó ekki eina leiðin sem fær er við söfnun 

þjóðfræðiefnis. Hér verður sagt frá söfnun þar sem safnararnir eru nemendur í 

grunnskólum víðsvegar um landið og viðfangsefnið eru minningar eldra fólks frá þeim 

tíma sem það var á sama aldri og safnararnir. Söfnunin sem hér um ræðir afmarkast af 

því að safnendum var falið að safna endurminningum fólks frá veru þess í 

héraðsskólunum sem störfuðu hér á síðustu öld og áttu sitt blómaskeið frá því á 

öðrum áratugnum og fram á þann áttunda. Auk þess að hér verður gerð grein fyrir 

söfnuninni, verður velt upp nokkrum áhugaverðum dæmum og rætt hvað það var sem 

nemendur héraðsskólanna aðhöfðust í sínum frítíma og þær aðstæður sem þeir bjuggu 

við.  

Viðfangsefnið hér er því fyrst og fremst að gera grein fyrir þeirri söfnunaraðferð að 

börn safni efni frá fullorðnum og hvað af þessu tiltekna verkefni má læra og hvernig 

hægt er að tengja þessa söfnun við rannsókn sem gerðar hafa verið á skólasiðum á 

síðustu árum.  

Safnanir þar sem börn og unglingar eru í hlutverki safnarans og safnað er markvisst 

til að varðveita heimildirnar fræðimönnum til úrvinnslu og jafnvel til útgáfu efnisins, 

eru nýjar af nálinni hér á landi. Dæmi eru um slíkar aðferðir annarsstaðar eins og á 

Írlandi og í Bandaríkjunum. Ein slík söfnum fór fram á Írlandi á árunum 1937-1938, 

þegar 100.000 börn í 5000 skólum söfnuðu sögum, siðum, söngvum, matarvenjum og 

svo framvegis með viðtölum við afa sína og ömmur og aðra eldri borgara í sínu 

nánasta umhverfi. Skólum var sendur listi með viðfangsefnum sem kennarar völdu úr 

til handa sínum nemendum. Afrakstur þessarar söfnunar er um það bil hálf milljón 

handrita af efni sem reynst hefur fræðimönnum mikill sjóður aðskiljanlegustu 

hugmynda og upplýsinga (Briody 2007, bls. 260).  
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Í Rabon County High School, í Georgiafylki í Norður-Ameríku, hefur slíkt 

verkefni verið í gangi síðan 1966 og efnið notað í úgáfu bóka sem notið hafa mikilla 

vinsælda. Verkefnið, sem hlotið hefur nafnið Foxfire, hefur verið rætt víða í 

kennslufræðirannsóknum (sjá t.d. Wurdingar, 2005). Foxfire-verkefnið þróaðist síðar 

þannig að nú er ekki aðeins safnað munnlegum heimildum heldur hefur ýmsum 

aflögðum verkfærum, húsbúnaði og gripum verið safnað og nú hefur verið komið upp 

munasafni sem almenningur hefur aðgang að. 

Viðfangsefni þessara erlendu safna eru margvísleg og eins og sjá má hefur safnast 

gífurlegt magn af upplýsingum. Eins og áður segir er slík söfnun þar sem börn og 

unglingar eru í hlutverki safnarans ný af nálinni hér á landi en þeirri sem hér um ræðir 

var hleypt af stokkunum vorið 2011 eftir að styrkur fékkst frá Rannsóknarsjóði 

Háskóla Íslands. Vonir standa til að nýta megi þessa aðferð til að safna þjóðfræðiefni 

um aðskiljanlegustu siði og hefðir, sögur og atburði, um leið og komið verður á 

samskiptum Háskólans við grunnskóla landsins og lóð verði vonandi lagt á 

vogarskálarnar til að auka samskipti ungs fólks og eldri borgara landsins.  

Í þeirri söfnun sem hér um ræðir var, eins og áður kom fram, ákveðið að beina 

athyglinni að frítíma nemenda héraðsskólanna sem hér voru við lýði á síðustu öld en 

eru nú flestir aflagðir af ástæðum sem síðar verða raktar. Í upphafi verkefnisins var 

haft samband við um 30 skólastjórnendur og grunnskólakennara víðsvegar að af 

landinu og eftir jákvæðar undirtektir voru þeim sendir spurningalistar sem nemendum 

þeirra var ætlað að nota við söfnunina. Auk spurningalistanna fengu kennarar og 

nemendur í hendur útskýringar, markmiðslýsingu og eyðublað þar sem viðmælendur 

barnanna gáfu leyfi til að svörin yrðu varðveitt og nýtt til rannsókna, fróðleiks og 

skemmtunar fyrir almenning.   

Sökum þess að byggðir landsins voru og eru reyndar enn dreifðar, gafst nemendum 

sem sóttu grunnskóla á síðustu öld ekki kostur á að fara í svokallaða heimagönguskóla 

þar sem þeir dvelja yfir daginn en koma heim til sín að kvöldi. Til þess að svo gæti 

orðið voru vegalengdir of miklar og vegagerð ekki komin það langt á leið að mögulegt 

væri að aka til og frá skóla á hverjum degi. Til að koma til móts við nemendur í hinum 

dreifðu byggðum voru stofnaðir svokallaðir héraðsskólar vítt og breitt um landið. 

Héraðsskólarnir voru heimavistarskólar þar sem nemendur dvöldu frá haustdögum og 

fram á vor en fengu yfirleitt heimfararleyfi eina helgi á misseri og um jól og páska.  

Fyrsti skólinn þar sem unglingar dvöldu á heimavist tók til starfa að Núpi í 

Dýrafirði árið 1903 og síðan hver af öðrum þar til þeir voru orðnir tíu talsins, dreifðir 

um byggðir landsins. Auk Núps var skóli að Laugarvatni í Árnessýslu, Reykholti í 

Borgarfirði, Reykjum í Hrútafirði, Laugum í Sælingsdal, Eiðum á Héraði, Laugum í 

Suður-Þingeyjarsýslu, Reykjanesi við Ísafjarðardjúp, Varmahlíð í Skagafirði og Skógum 

í Rangárvallasýslu. Fjöldi nemenda var vissulega mismunandi eftir skólum og líka 

breytilegur milli ára, en á árunum 1935-1938 voru um 500 nemendur í sjö skólum 

(Loftur Guttormsson, 2008). Fullyrða má að mörg þúsund Íslendingar hafi stundað 

nám við þessa skóla en þessir nemendur eru núna komnir á fullorðinsaldur, yngstu 

líklega um fertugt en flestir milli sextugs og sjötugs. Samfara miklum samfélags-

breytingum dró smám saman úr starfsemi héraðsskólanna og um aldamótin 2000 

heyrðu þeir sögunni til í sinni upprunalegu mynd. Þéttbýli jókst hröðum skrefum á 20. 

öld og afleiðingin varð sú að stórar og miklar byggingar héraðsskólanna tæmdust af 

nemendum og stóðu að lokum auðar.  

Tíminn sem héraðsskólarnir voru starfandi er afmarkaður, um það bil 70 ár frá 

1930 til 2000. Ýmislegt hefur verið skrifað og birt um starfsemi skólanna, svo sem 

húsbyggingar, nemendafjölda og svo framvegis (sjá t.d. Jón R. Hjálmarsson, 1999; 

Ólafur H. Kristjánsson, 1985; Steinþór Þráinsson, 2005; Vilhjálmur Einarsson og Karl 

Helgason, 2009). Í þessum ritum er sögu skólanna gerð góð skil. Félagslíf héraðs-

skólanna hefur hins vegar minna verið rannsakað en ýmsir skólasiðir mótuðust og 

héldust lítið breyttir hið ytra, þótt nýir nemendahópar hvert ár hafi sett sinn svip á 
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viðburðina. Sem dæmi um slíka siði má nefna kvöldvökur sem voru víðast hvar 

haldnar með ýmsum skemmtiatriðum og leikþáttum, skólaböll og skólahljómsveitir 

voru í nær hverjum skóla og ýmiskonar íþróttaiðkun og keppnir voru stór hluti 

starfsins. Víða voru gefin út skólablöð, ýmist með aðstoð og ritskoðun skóla-

stjórnenda eða það sem þó var sjaldgæfara, að nemendur gáfu út slík blöð alfarið upp 

á eigin spýtur.  

Í þessu verkefni var meðal annars spurt um íþróttaiðkun, skólaferðalög, 

skemmtanir, lífið á vistunum, hreingerningar og síðast en ekki síst hvort nemendur 

hafi enn samband hver við annan. Spurningarnar voru alls 23 talsins en tekið fram að 

ekki væri ætlast til að þær yrðu allar notaðar heldur var ætlunin að nemendur veldu 

spurningar eftir áhuga hvers og eins. Undir vor 2011 byrjuðu svörin að berast 

umsjónarmanni en af ýmsum ástæðum bárust ekki svör frá öllum þeim þrjátíu skólum 

sem haft var samband við í upphafi. Samt sem áður komu svör frá 12 skólum eða frá 

um það bil 160 nemendum. Svörin verða sett á vef Rannsóknarmiðstöðvar í þjóðfræði 

og vonir standa til að á vefinn fari síðar ljósmyndir, minningarbókarbrot, skólablöð og 

margt fleira sem tengist þessum tíma íslenskrar skólasögu.  

Eins og gefur að skilja eru svörin mismunandi og líklega var misráðið að hafa svo 

margar spurningar þar sem fæstir nemendur reyndust velja nokkrar spurningar, heldur 

notuðu allar 23 spurningarnar sem gerði að verkum að svörin voru mörg heldur stutt. 

Betra hefði sjálfsagt reynst að hafa færri spurningar og fá þá ef til vill greinarbetri svör 

við hverri þeirra. 

Annað sem reynslan sýnir að þurfi að bæta við rannsóknina eru nánari upplýsingar 

um viðmælandann og tengsl viðmælanda og safnara. Líklegt er að svörin geti verið 

lituð af þeim tengslum, að viðmælendur vilji til dæmis ekki upplýsa barnabarn sitt á 

unglingsaldri um sín eigin bernskubrek. Tengsl og samskipti spyrlanna og 

viðmælendanna eru þó mikilvægur hluti verkefnisins, það er að segja samskipti 

unglinganna og viðmælendanna sem eru af annarri kynslóð en þarna gefst hinum eldri 

tækifæri til að tjá sig um þann tíma ævinnar sem unglingarnir eru að upplifa í dag. 

 Auk þessa mætti biðja nemendur að tjá sig um verkefnið, hvort og þá hvað þeim 

líkaði og hvað þau telji sig hafa lært. Í óformlegum viðræðum við kennara kom þó 

fram að nemendur og fullorðnir áttu eftirminnilegar stundir þegar viðtalið fór fram og 

raunar má lesa slík tengsl á milli línanna. Einn nemandinn bætti til dæmis við sögu sem 

afinn hafði látið fljóta með: 

Smásaga af afa. 

Seinni veturinn voru Svenni og afi að fara í landspróf. Þeir voru að fara í 
stærðfræðipróf næsta dag og nokkrum dögum áður höfðu þeir fengið nokkra 
vini sína til þess að róa þennan dag á skektu til þeirra á Núp og sækja þá. Og það 
var einn annar með þeim sem er núna frægur lögmaður. En allavegana, daginn 
fyrir prófið labba þeir niður í fjöru og eru sóttir á skektunni, þeir fóru yfir á 
Þingeyri og voru þar í vellystingum. Þeir sögðust bara hafa fengið frí og svona. 
Þeir komu svo aftur um kvöldið útá Núp og þetta fattaðist aldrei. Afa gekk líka 
vel í prófinu (Ólafur Bjarnason Núpi 1965-1967). 

Eins og sjá má er sagan skrifuð upp eftir eldri manni en að einhverju leyti með 

málfari unglingsins. Hér tjáir hinn eldri sig um sína æsku við þann yngri og 

unglingurinn fær tækifæri til að setja sig í spor þess sem var á sama aldri og hann, bjó 

við ólík kjör og í öðrum raunveruleika.  

Eins og áður hefur komið fram og vitað er, hafa miklar breytingar orðið á íslensku 

samfélagi á fáum áratugum. Ekki þykir ásættanlegt lengur að senda unglinga að heiman 

til dvalar á heimavist stóran hluta ársins sem fyrir um það bil hálfri öld var veruleiki 

sem flestar fjölskyldur á landsbyggðinni bjuggu við. Annað sem líka hefur breyst með 
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breyttu samfélagi er atvinnuþátttaka unglinga og um leið þátttaka þeirra í daglegum 

störfum hinna fullorðnu.  

Sem dæmi um spurningar og svör sem fróðlegt er að skoða nánar og varða einmitt 

dagleg störf, er spurning um þátttöku nemenda héraðsskólanna í þrifum á húsnæði og 

sínum eigin fatnaði. Ein spurninganna var svohljóðandi: ,,Hvernig var þvottum og 

hreingerningum háttað?“ Í svörum við þessari spurningu kemur í ljós að nemendur 

heimavistarskólanna sem þar dvöldu á árunum milli 1950 og 1970, tóku mikinn þátt í 

að halda húsnæði skólanna hreinu og segir t.d. í svari konu sem dvaldi í Skógaskóla 

veturinn 1958-59: ,,Þá þurftum við líka að þrífa herbergin okkar, kvennaganginn og 

klósettin og ég man að herbergin voru tekin út og gefin einkunn fyrir vandvirkni. 

Sumir notuðu líka tímann til þess að þvo þvottinn sinn.“ (Guðríður Margrét 

Thorarensen , 2011). Svipaða sögu segir nemandi sem dvaldi í Reykholti í Borgarfirði 

veturinnn ´61-´62 og ´62 -63. Í svari hans um þrif á húsnæði skólans kemur 

eftirfarandi fram: ,,Hvert herbergi átti að sjá um sameign vistarinnar, viku í senn. 

Kennslustofur, ganga o.fl. sáu þvottaflokkar um. Þeir voru 12, skipaðir 8 nemendum, 

undir forystu þvottastjóra, stráks úr þriðja bekk“ (Guðjón Dalkvist Gunnarsson 

munnleg heimild 2011). Hér kemur fram að auk þess að sjá um að halda húsnæði 

skólans hreinu þurftu að minnsta kosti sumir nemendur að þvo fötin sín í höndum, 

auk þess að þrífa herbergin sem þeir höfðu afnot af. Þetta hlýtur að koma unglingum 

dagsins í dag spánskt fyrir sjónir þar sem þvottavélar eru á hverju heimili og trúlega 

þrífa fæstir nemendur grunnskólans skólahúsnæðið sem þeir hafa afnot af. Breytingar 

á vinnu nemenda við þrif skólahúsnæðisins má sjá á svörum sem bárust frá þeim sem 

voru í heimavistunum en þegar líða tók nær aldamótunum sáu nemendur um að þrífa 

herbergin sín og ekki er minnst á þrif á öðru húsnæði skólans. Líklega þekkist það 

hvergi á landinu að nemendur þrífi skólahúsnæðið sem þau eru nær ein um að nýta 

sem þó þótti greinilega sjálfsagt fyrir um það bil 6 áratugum. Til þeirra starfa eru 

fengnir aðkeyptir starfskraftar og afleiðingar góðrar eða slæmrar umgengni nemenda 

bitnar þar af leiðandi ekki á þeim sjálfum. Hvers vegna gátu unglingar á sama aldri 

fyrir nokkrum áratugum séð um þrif á sínum vistarverum, ef unglingum í dag er það 

ekki fært?  

Ýmsir siðir og hefðir mynduðust í skólunum, siðir sem yfirvöld skólans stjórnuðu 

svo sem athafnir við skólaslit og ýmsar hátíðir á vegum skólans. Í öðru lagi voru það 

svo siðir sem nemendur stjórnuðu í sátt við skólastjórnendur svo sem dansleikir, 

árshátíðir og þess háttar og í þriðja lagi siðir sem ætla má að skólastjórnendur hafi 

helst viljað losna við. Hér má nefna sögur af óleyfilegum ferðum nemenda á vistir hins 

kynsins, andaglasiðkunum, reykingum og ýmsum hrekkjum sem nemendur lögðu 

stund á. Unglingum virðist mikið í mun að reyna á þolmörk óttans og nota til þess 

ýmis ráð. Draugasögur hafa mikið aðdráttarafl, hvort sem þær eru í formi kvikmynda 

eða sagðar í hálfrökkri. Spurt var sérstaklega um draugasögur og andaglas og 

könnuðust flestir viðmælendur við hvort tveggja. Enginn lét þó í ljós neikvæðar 

minningar um slíkt, hvorki andaglas né draugasögur. Vandasamt hlýtur að hafa verið 

að halda uppi aga á slíkum stofnunum sem héraðsskólarnir voru, þar sem 

samankomnir voru unglingar einmitt á þeim aldri sem viljinn er hvað sterkastur að 

reyna á mörk þess sem bannað er. Í mörgum svörunum kemur fram að reglur um 

heimsóknir á milli vistanna hafi oft verið brotnar og eitt svarið segir frá viðbrögðum 

skólastjórans: 

Það gerðist einu sinni að strákur fór í ,,heimsókn“ á stelpuvistina (það var ekki 
ég) og skólastjórinn frétti af þessu (því hann frétti allt) þá fór skólastjórinn á 
vistina og settist hjá stelpunni sem strákurinn heimsótti og fór að spjalla við 
hana langt fram á kvöld, svo sagði hann jæja stelpur nú ættuð þið að fara að sofa, 
jæja kunningi við skulum koma okkur og dró strákinn undan rúminu (Magnús 
Ólafsson munnleg heimild, 2011). 
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Spurt var um siði við skólabyrjun og skólalok og voru svörin flest á þá leið að 
um hefðbundna skólasetningu hafi verið að ræða og sumir nefna að farið hafi 
verið í kirkju nálægt staðnum. Hér er að sjálfsögðu um að ræða sið sem yfirvöld 
skólans stjórnuðu en svo voru aðrir siðir sem líklega voru þeim ekki eins að 
skapi. Busavígslur svokallaðar virðast hafa tíðkast í a.m.k. sumum þessara skóla 
og aðspurð um slíka siði segir stúlka sem stundaði nám í Alþýðuskólanum að 
Eiðum veturinn 1991-1992: 

Í skólabyrjun voru nýliðar busaðir, þegar minn árgangur var þá vorum við vakin 
um fjögurleytið lokuð öll inn í herbergi og látin hlusta á ,,Þú gleymir aldrei 
þessum augum“ með Stjórninni í fjóra klukkutíma. Svo vorum við bundin 
saman og látin leysa einhverjar þrautir og eitthvað fleira skemmtilegt. Í skólalok 
þá var haldið táraball það var haldið í Breiðdal þegar ég var og þar spilaði 
hljómsveit fyrir okkur fram á nótt. Ég hef aldrei farið á ball þar sem jafn margir 
hafi grátið, allir með aðskilnaðarkvíða. (Sesselja Ásta Eysteinsdóttir, munnleg 
heimild, 2011). 

Mikil tímamót eru í lífi einstaklings sem flytur að heiman til að dveljast vetrarlangt 

á heimavist og samkvæmt ýmsum fræðimönnum er mönnum eðlilegt að marka slík 

tímamót með athöfnum eins og busavígslunni sem hér er nefnd (sjá t.d. Terry Gunnell, 

2006). Auk busavígslanna nefnir ofangreindur heimildamaður „aðskilnaðarkvíða 

nemenda og leiða má líkum að því að sá kvíði hafi verið almennur þar sem nemendur 

heimavistarskólanna eyddu miklum tíma í félagsskap hvers annars, jafnvel í þrjá vetur 

og svo skildu leiðir, enda áttu nemendur oft heimili í mikilli fjarlægð hver frá öðrum. 

Ein spurningin varðar einmitt það hvort samband hafi haldist milli skólafélaganna og 

eru svörin flest á þá leið að vinasambönd hafi myndast sem haldi enn í dag, jafnvel 

hafi orðið hjónabönd úr verunni á skólunum og venjan virðist vera að skólafélagar 

hittis a.m.k. á fimm ára fresti. Fróðlegt væri að vita hvort tengsl nemenda heimavistar-

skólanna hafi varað lengur og verið meiri en skólafélaga úr heimagönguskólum.  

Hér hefur verið stiklað á stóru varðandi spurningar og svör þessarar könnunar. 

Þótt hér sé um nýbreytni að ræða, þar sem börn eru sett í hlutverk spyrils minnkar það 

ekki vægi upplýsinganna sem koma fram. Engin ástæða er til að halda að svörin sem 

gefin eru börnum séu minna virði en þau sem fullorðnir fá.    

Eins og áður hefur komið fram er ætlunin að opna vef með svörum 

viðmælendanna og ýmsu öðru efni sem varðar héraðsskólana og mun sá vefur nýtast í 

áframhaldandi rannsóknum á skólasiðum á Íslandi en þar hafa ýmsir lagt hönd á plóg. 

Terry Gunnell hefur rannsakað ýmsa siði tengda framhaldsskólum og segir þar meðal 

annars: ,,Fæstir skólar gefa sér tíma til að safna gögnum um þróun skólasiða. Aftur á 

móti finnst þeim mikilvægt að safna prófgráðum, stundatöflum, kennsluskrám, 

nemenda- og kennaralistum og að halda skrá yfir verðlaun (Terry Gunnell, 2006). Hér 

bendir Terry réttilega á að meiri áhersla hefur verið lögð á hinn opinbera vettvang 

skólasögunnar en siðir og sagnir látnar liggja milli hluta. Cilia Marianne Úlfsdóttir 

skrifaði meistararitgerð um skólasiði Menntaskólans í Reykjavík. Í rannsókninni fjallar 

Cilia um skólasiði sem tengjast ekki hinu opinbera skólakerfi (Cilia Marianna 

Úlfsdóttir 2012) og svo má nefna BA-ritgerð Sigríðar Þorgeirsdóttur um siði skólapilta 

í Skálholti fyrr á öldum (Sigríður Þorgeirsdóttir, 2003).  

Vonir eru bundnar við að vefurinn verði ýmsum öðrum fræðimönnum uppspretta 

rannsókna, fyrrverandi nemendur geti leitað í vefinn og velt fyrir sér upplifun jafnaldra 

sinna við svipaðar aðstæður og að á endanum muni vefurinn verða sjóður upplýsinga 

af ýmsu tagi um þau ár sem heimavist var veruleiki margra íslenskra skólabarna. Vonir 

standa til að verkefninu vaxi fiskur um hrygg og að hægt verði að nýta þau tengsl sem 

nú þegar eru komin á við grunnskólana og að halda megi söfnuninni áfram, en breyta 

þá um viðfangsefni og læra af þeirri reynslu sem varð af þessu verkefni. Viðfangsefni 

sem rætt hefur verið um að fást við í framtíðinni eru sögur og sagnir svosem álfasögur, 
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álagablettir og draugasögur. Siðir svosem þorrablót, jólahefðir, sumargjafir og atburðir 

eins og fyrstu ár sjónvarpsins og breytingar þeim samfara, sveitasíminn og margt fleira. 
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