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Ágrip 
 

Árið 1934 var stofnaður heimavistarskóli í Reykjanesi við Ísafjarðardjúp. Á þessum 

tíma voru svokallaðir farskólar í meirihluta í sveitum landsins en þóttu orðið afar 

óhentugir til að sinna því meginhlutverki skólanna, að mennta börn og búa þau undir 

lífið. Íbúar í tveimur fámennum hreppum í Djúpinu, Nauteyrar- og 

Reykjarfjarðarhreppar, ákváðu að taka málin í sínar hendur og stofnuðu 

Reykjanesskólann undir handleiðslu Aðalsteins Eiríkssonar, sem varð jafnframt fyrsti 

skólastjórinn í Reykjanesi.  

Aðalsteinn var mikill menntafrömuður og hafði árið 1933 skrifað merkilega 

grein um menntamál þar sem hann lýsti ítarlega hugmyndum sínum um það hvernig 

hægt væri að efla skólastarfið í sveitum landsins. Þessar hugmyndir sínar fékk hann 

tækifæri til að gera að veruleika í Reykjanesskóla með góðum stuðningi áhugasamra 

hreppsbúa. Meðal þess sem Aðalsteinn lagði mikla áherslu á var að tengja námið 

daglegu lífi í sveitunum og virkja börnin til þátttöku jafnt í félagslífi sem 

uppbyggingarstarfi skólans.  

Náttúrufar á Reykjanesi mótaði mjög allt skólastarfið, ekki síst jarðhitinn sem 

bæði bauð upp á ýmsa möguleika til garðyrkju og var einnig notaður til að hita upp 

sundlaug á staðnum. Vörðu nemendur stórum tíma af námi sínu í sundlauginni og 

voru látnir taka þung sundpróf. 
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Inngangur 

Árið 1934 var stofnaður heimavistarskóli í Reykjanesi við Ísafjarðardjúp. Starfsemi 

skólans var sterklega mótuð af hugmyndum Aðalsteins Eiríkssonar, fyrsta 

skólastjórans í Reykjanesi, en hann lagði mikla áherslu á að námið væri í nánum 

tengslum við daglegt líf í sveitunum. Skólinn var starfræktur í næstum 60 ár en árið 

1991 hafði nemendum fækkað svo mjög að honum var lokað, þrátt fyrir mótmæli 

þáverandi kennara og nemenda. 

 Þegar ég hófst fyrst handa við rannsókn á sögu Reykjanesskóla kom mér á 

óvart hversu lítið hefur verið skrifað um skólann. Ég hafði frá unga aldri heyrt sögur 

af skólalífinu í Reykjanesi frá afa mínum, Guðvarði Jónssyni, sem var nemandi við 

skólann árin 1935-1938 og 1940-1943. Lítið hefur verið fjallað um fyrstu ár 

Reykjanesskóla, en gagnlega umfjöllun er að finna í tímaritinu Viðar, ársriti íslenskra 

héraðsskóla,  frá árinu 1937, þar sem kennarar og aðrir íbúar í Ísafjarðardjúpi birtu 

stuttar greinar um starfsemi skólans. Árið 1944 var einnig gefið út yfirlit um starfsemi 

skólans frá byrjun í tímaritinu Reykjanesskólinn 1934-1944 og annað slíkt yfirlit var 

aftur gefið út fyrir árin 1945-1947. Á Héraðsskjalasafni Ísafjarðar er að finna fjöldann 

allan af frumheimildum um starfsemi skólans en harla lítið þó um fyrstu árin. Enn 

minna var að finna á Þjóðskjalasafninu hér í Reykjavík. Að öllum líkindum má rekja 

það til brunans sem varð árið 1965 í Reykjanesskóla en í honum brunnu mörg skjöl 

frá fyrstu árum skólans. 

 Meginefni ritgerðarinnar er þríþætt: Fjallað verður stuttlega um breytinguna 

frá farskólum yfir í heimavistarskóla í sveitum landsins, sagt frá hugmyndum 

menntafrömuðarins Aðalsteins Eiríkssonar um heimavistarskóla og loks sagt frá 

framkvæmd þessara hugmynda í starfsemi Reykjanesskóla við Ísafjarðardjúp, sem 

Aðalsteinn stjórnaði fyrstu tíu árin. Rannsóknarspurningin, sem lagt var upp með, 

hljómar svo: Hvaða þýðingu hafði stofnun Reykjanesskólans og starfsemin þar fyrir 

sveitirnar í kring? 

 Ritgerðinni er skipt í átta meginkafla. Fyrst er fjallað um um menntun á 

Íslandi á fyrri hluta síðustu aldar. Síðan er fjallað um aðdraganda að stofnun skólans. 

Á eftir því er fjallað um Aðalstein Eiríksson og um hugmyndir hans um fræðslumál í 

sveitum landsins. Þá verður rætt um skólahaldið og námskeiðin sem haldin voru við 

skólann og loks verður fjallað stuttlega um sundkennsluna og garðyrkjuna við 

skólann.  
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1. Heimavistarskólar taka við af  farskólum 

 

Á fyrstu áratugum 20. aldar voru langflestir skólar á Íslandi farskólar í sveitum 

landsins. Þeim fer síðan fækkandi jafnt og þétt á tímabilinu 1927/28-1947/48, en við 

taka heimavistarskólar og fjölgar þeim nokkuð samhliða fækkun farskólanna. 

Samkvæmt Barnafræðsluskýrslum Hagstofunnar frá árunum 1920-1966 eru ekki 

neinar heimildir í barnafræðssluskýrslum heimavistarskóla hér á landi á tímabilinu 

1908-1921, „[…] en einstaka heimavistarskóli mun þó hafa verið starfræktur endrum 

og eins á því tímabili.“1  

Fyrsti heimavistarskólinn sem nefndur er í skýrslunum er heimavistarskólinn í 

Gnúpverjahreppi í Árnessýslu sem stofnaður var árið 1923 en hann var þá talinn 

samfelldur heimavistaskóli. Heimavistarskólar voru síðan mjög fáir þar til um 1930 en 

eftir það virðist hafa farið af stað flóðbylgja í uppbyggingu heimavistarskóla.2 

Heimavistarskólum og föstum heimangönguskólum tók þá að fjölga meðan 

farskólunum fækkaði. Þannig voru heimavistarskólar orðnir 34 veturinn 1947-48, en 

þeir voru aðeins tveir á skólaárinu 1927-28. Á sama tíma fjölgaði 

heimangönguskólum úr 61 í 95 en farskólum fækkaði úr 142 í 112.  Þeir voru 

mismargir eftir landshlutum og árin 1947/48 voru farskólar enn ráðandi á Austur- og 

Suðausturlandi, Vesturlandi, í Húnaþingi, á Norðurlandi eystra (að undanskilnni N-

Þingeyrarsýslu) og á Vestfjörðum að undanskilinni N-Ísafjarðarsýslu. Loftur 

Guttormsson, aðalhöfundur bókarinnar Almenningsfræðsla á Íslandi 1880-2007,  

segir þó að af hálfu löggjafans hafi „[…] farskólar sjálfsagt aldrei [verið] hugsaðir sem 

annað en bráðabirgðaúrræði.“3
 

En hvernig var starfsemi farskólanna háttað? Farskólar voru oftast haldnir á 

barnmörgum heimilum i sveitunum. Algengt var að farskólahald væri á 4-5 bæjum í 

hverjum hreppi, oftast í tveimur lotum á hverjum bæ, og stóð hver lota í tvær til þrjár 

vikur. Á bæjum þar sem engin börn voru á skólaaldri var oftast reynt að komast hjá 

því að hafa farskólana þar sem því fylgdi mikil ábyrgð og vinna. Kennslan hófst 

yfirleitt um veturnætur, sem eru dagarnir næst á undan vetrardeginum fyrsta, og stóð 

hún fram á sumarmál, sem eru dagarnir næst á undan sumardeginum fyrsta. Flest 

börnin fengu ekki nema átta vikna kennslu á ári. Einn af helstu göllum 

                                                 
1
 Barnafræðsluskýrslur árin 1920-1966, bls. 9 

2
 Barnafræðsluskýrslur árin 1920-1966, bls. 9 

3
 Almenningsfræðsla á Íslandi 1880-2007, bls. 118. 
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farkennslunnar var sá að stöðugt var verið að skipta um kennara enda erfitt að fá 

nógu vel menntaða manneskju til að sinna kennslunni.4 Það er því ekki að undra að 

áhugamenn um uppeldi í hreppunum höfðu mikinn áhuga á því að stofnaðir væru 

fastir skólar í hreppunum sínum. Þrátt fyrir að heimavistarskólar hafi verið 

kostnaðarsamari en heimangönguskólar voru þeir hentugri í strjálbýli. Allt frá því nýju 

fræðslulögin tóku gildi árið 1907 höfðu sérstök framlög verið veitt úr ríkissjóði til 

skólabygginga utan kaupstaða og gat styrkurinn samkvæmt þeim lögum náð allt upp 

í þriðjung heildarkostnaðar. Það hlutfall var síðan hækkað upp í 50% með 

fræðslulögunum árið 1926.5 

Lengi framan af var kennslutíminn í heimavistarskólunum ekki nema þriðjungi 

lengri en hann hafði verið í farskólunum þrátt fyrir að heimavistarskólarnir hafi verið 

taldir betri kostur til menntunar. Kennslunni var skipt í tvær deildir í skólunum, í yngri 

deild sem var fyrir börn  á aldrinum 9-11 ára og eldri deild sem var fyrir börn á 

aldrinum 12-13 ára. Börn undir níu ára aldri voru oftast ekki send í heimavist. Kennt 

var í hvorri deild í hálfan mánuð í senn og var starfstími skólans 6 mánuðir.6 

Að sögn Lofts urðu heimavistarskólinn að Brautarholti á Skeiðum sem 

stofnaður var árið 1933, og heimavistarskólinn í Reykjanesi við Ísafjarðardjúp 

nokkurs konar fyrirmyndir annarra heimavistarskóla. Aðbúnaður þar var betri en í 

flestum föstum skólum í dreifbýli. Þannig var skólinn að Brautarholti með hið fínasta 

leikfimishús og Reykjanesskólinn var með orgel, hefilbekki í smíðastofum og 

bókbandsáhöld auk glæsilegrar sundlaugar. Báðir voru skólarnir hugsaðir sem 

miðstöðvar félagslífs og menningar í hreppunum sínum og voru hreppsbúar mjög 

hjálpsamir við byggingu og starfsemi skólanna.7  

                                                 
4
 Almenningsfræðsla á Íslandi 1880-2007, bls. 118-119. 

5
 Almenningsfræðsla á Íslandi 1880-2007, bls. 120. 

6
 Almenningsfræðsla á Íslandi 1880-2007, bls. 122. 

7
 Almenningsfræðsla á Íslandi 1880-2007, bls. 122. 
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2. Stórhugur tveggja hreppa 

 

En víkjum að Reykjanesskóla. Hitann og þungann af stofnun og rekstri 

Reykjanesskóla báru tveir fámennir hreppir í Ísafjarðardjúpi: Reykjarfjarðarhreppur 

og Nauteyrarhreppur. Í Reykjarfjarðarhreppi bjuggu 147 manns árið 1931 og fjölgaði 

þeim í 165 árið 1935. Í Nauteyrahreppi var íbúafjöldinn árið 1931 175 og 180 árið 

1935.8 Af þessu sést að ekki varð mikil fjölgun á íbúum á þessum árum í 

Nauteyrarhreppi miðað við í Reykjarfjarðarhreppi þar sem var 18 manna fjölgun. 

Þeim fækkaði hins vegar á næstu fimm árum en árið 1940 var fólksfjöldinn orðinn 

157 í Reykjarfjarðarhreppi og 160 í Nauteyrarhreppi samkvæmt aðalmanntali.9 

Tilkomu skólans er því ekki hægt að tengja við fjölgun fólksins í hreppunum þar sem 

fólksfjöldinn var tiltölulega jafn að tölu.  Ekki var fjöldinn heldur mikill miðað við allan 

fólksfjöldann í Ísafjarðarsýslu en samtals bjuggu um 8000 manns í Ísafjarðarsýslu, 

að Ísafjarðarbæ meðtöldum, árið 1940.10
 

Í Reykjarfjarðarhreppi voru 28 heimili og þar af 25 fjölskylduheimili árið 1940. Í 

Nauteyrahreppi var fjöldi heimila 26 og þar af 24 fjölskylduheimili. Til samanburðar 

við heimili í Ísafjarðarsýslu voru nokkuð fá heimili í þessum tveimur hreppum, en í 

sýslunni voru 1046 heimili árið 1940 og þar af 951 fjölskylduheimili.11 Árið 1930 voru 

síðan 1048 heimili í Ísafjarðarsýslu, og samtals var manntal í sýslunni 5586, að 

Ísafjarðarbæ undanteknum, og þar af 126 í Reykjafjarðarhreppi og 179 í 

Nauteyrarhreppi. Í hvorum hreppnum fyrir sig voru 25 heimili.12
 

Að auki má geta þess að árið 1940 unnu langflestir í þessum hreppum við 

landbúnað samkvæmt Hagstofunni en enginn við fiskiðnað né samgöngur enda vart 

um aðrar samgöngur að ræða á þessu svæði á þessum tíma nema þá að ferðast 

með bát eða hestum.13
 

Eins og annarsstaðar í sveitum landsins á þessum tíma var kennslan í 

þessum tveimur hreppum innt af hendi í farskólum allt til ársins 1934 þegar 

Reykjanesskóli tók til starfa. Fram til ársins 1948 var Reykjanesskólinn eini 

heimarvistarskólinn í Norður- og Vestur-Ísafjarðarsýslu. Einungis einn annar 

                                                 
8
 Mannfjöldaskýrslur árin 1931-1935. Töflur, bls. 3. 

 
10

 Mannfjöldaskýrslur árin 1936-1940. Töflur, bls. 3. 
11

 Manntal 1940. Töflur, bls. 4. 
12

 Manntal 1930. Töflur, bls. 4; Mannfjöldaskýrslur árin 1931-1935. Töflur, bls. 3. 
13

 Manntal 1940, bls. 146. 
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heimavistarskóli var á Vestfjörðum á þessum árum, en það var skólinn í Árnesi í 

Strandasýslu, sem var stofnaður um sama leyti og Reykjanesskóli.14
 

Fólkið í hreppunum var mjög áhugasamt um menntun barnanna í hreppunum. 

Vegna hins lélega fyrirkomulags farskólanna og fátæklegrar kennslu höfðu íbúarnir í 

báðum hreppum reynt að koma á fót nýju kennslufyrirkomulagi. 

Nauteyrarhreppsbúar höfðu lengi hugsað sér að reisa skólahús handa börnunum 

sínum og höfðu strax árið 1930 látið gera teikningu að skólahúsinu og tekið ákvörðun 

um hvar það átti að rísa. Allt var nánast tilbúið og hefði verið byrjað að byggja um 

1930 ef kreppan mikla hefði ekki sett strik í reikninginn. Árið 1932 hafði Jón H. 

Fjalldal bóndi á Melgrasaeyri við Ísafjarðardjúp einnig stofnað fræðslusjóð til 

minningar um látna eiginkonu sína, Jónínu Kristjánsdóttur Fjalldal, sem hafði verið 

mikil stuðningsmanneskja þess að gerðar væru endurbætur á kennslunni í 

Nauteyrarhreppi.15 Stofnfé sjóðsins var 500 kr.16 Reykjarfjarðarhreppur var einnig 

farinn að hugsa út í að koma sér upp skólahúsnæði fyrir börnin í hreppnum en 

hreppsbúar þar fóru hins vegar þá leið að gera samkomuhús sitt í Vatnsfirði að 

heimavistarskóla til bráðabirgða, þótt húsnæðið hafi verið mjög lítið og hentað illa til 

skólahalds.17
 

Meðan þessir tveir hreppar voru að reyna að finna lausn á skólavanda sínum 

kom upp sú hugmynd að stofna skóla í Reykjanesi. Reykjanes hafði verið þekktur 

samkomustaður um aldir og hafði til dæmis á 18. og 19. öld verið þekkt sem 

saltbrennslusvæði.18 Jón H. Fjalldal sagði til að mynda í grein sinni „Reykjanesskóli“ í 

Viðar árið 1937, að flestum hafi kunnað vel við þennan stað í Ísafjarðardjúpi. 

Reykjanes var talið vera góður staður fyrir skólahald, ekki síst vegna heitu 

laugarinnar sem var á svæðinu, en flestir héraðsskólar höfðu þá verið reistir þar sem 

jarðhiti eða heitar laugar voru fyrir.19 Einnig nefnir Aðalsteinn Eiríksson í grein sinni 

„Reykjanes“ í sama tímariti árið 1937, að hann hafi orðið vitni að því, að fólkið við 

Ísafjarðardjúp hafi litið á Reykjanesið sem einskonar „helgireit æskunnar“, þar sem 

móðir náttúra hafi náð að gera staðinn að einskonar paradís.20
 

                                                 
14

 Barnafræðsluskýrslur árin 1920-1966, bls.36.  
15

 Aðalsteinn Eiríksson. „Fræðslumál sveitanna“., bls. 119. 
16

 Aðalsteinn Eiríksson, „Frá Ísafjarðardjúpi“, bls. 125-126. 
17

 Jón H. Fjalldal, „Reykjanesskóli”, bls. 121.  
18

 Jón H. Fjalldal, „Reykjanesskóli“, bls. 119 
19

 Jón H. Fjalldal, „Reykjanesskóli“, bls. 121. 
20

 Aðalsteinn Eiríksson, „Reykjanes“, bls. 120. 
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Árið 1933 leituðu yfirmenn hreppanna til fræðslumálastjórnar eftir leyfi til þess 

að sérfróður maður yrði sendur til Reykjaness til að kanna hvort hentugt væri að 

reisa þar heimavistarskóla fyrir báða hreppana. Þetta varð til þess að ráðunautur 

fræðslumálastjórnar, Aðalsteinn Eiríksson, var sendur til Reykjaness árið 1933 að 

rannsaka málið. Eftir að hann kom vestur var haldinn fundur eftir messu á 

hvítasunnunni í bæði Nauteyrar- og Vatnsfjarðarkirkjum og var þar samþykkt 

mótatkvæðalaust að reisa skyldi heimavistarskóla fyrir báða hreppana í Reykjanesi. 

Var jafnframt einhugur meðal fundarmanna um að Aðalsteinn yrði fenginn til að sjá 

um allan undirbúning við uppbyggingu skólans.21 Aðalsteinn átti semsagt að koma 

fram með tillögu að námskrá og starfsháttum heimavistarskóla í sveitum. Átti hann 

að skila tillögunum fyrir 1. október 1935 samkvæmt þáverandi fræðslumálastjóra.22
 

Um vorið 1934 var hafist síðan handa við að reisa skólabygginguna í 

Reykjanesi og tókst að ljúka því um haustið eða um mánaðamótin október og 

nóvember það sama ár. Bygging skólans átti að gefa börnunum í hreppunum betri 

von til að þau gætu fengið framhaldsmenntun en það var næstum útilokað að ná því 

með farskólunum. Merkilegasti parturinn við stofnun skólans er án efa hversu 

samlyndir hreppsmennirnir voru og jákvæðir.23 

Nemendur skólans og fólkið í héraðinu var afskaplega hjálpsamlegt og 

vingjarnlegt við byggingu og starfsemi skólans og var Aðalsteinn ævinlega þakklátur 

því. „Reykjanes, starfið þar, héraðið og fólkið hefir á þessum árum orðið mér og 

fjölskyldu minni mjög kært. Nemendur okkar, samstarfsfólk og heimilin í héraðinu eru 

okkur, á þessum vegamótum, hugstæð. Við höfum margs að minnast og margt að 

þakka.“24 

 

  

                                                 
21

 Jón. H. Fjalldal, „Reykjanesskóli“, bls. 122. 
22

 Nýja dagblaðið 18. september 1934, bls 2. 
23

 Jón. H. Fjalldal, „Reykjanesskóli“, bls. 122. 
24

 Reykjanesskólinn 1934-1944, bls. 31. 
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3. Aðalsteinn Eiríksson 

 

Aðalsteinn Eiríksson, helsti frumkvöðull að stofnun skólans í Reykjanesi og “[...] ein 

stærsta guðsgjöfin sem Djúpið hefur þegið”25, fæddist í Krossavík í Þistilfirði þann 30. 

október árið 1901 og var sonur þeirra Kristínar Jónsdóttur og Eiríks Pálssonar bónda. 

Hann lauk námi í Eiðaskóla árið 1921 og gerðist ári síðar kennari í Þistilfirði. Því 

starfi gegndi hann reyndar ekki lengi því um haustið það sama ár settist hann í 2. 

bekk í Kennaraháskólanum og útskrifaðist þaðan 

með kennarapróf tveimur árum síðar. Á meðan 

hann stundaði nám við Kennaraháskólann 

starfaði hann einnig sem kennari í Reykjavík. 

Meðan Aðalsteinn var búsettur í Reykjavík óx 

áhugi hans á félagsmálum stéttarinnar og gerðist 

hann til að mynda meðlimur í stjórn sambands 

íslenskra barnakennara árið 1931, og barðist þá 

samkvæmt Pálma Jósefssyni, sem skrifaði 

afmælisgrein um Aðalstein árið 1961 í 

Menntamál, af miklum krafti fyrir menningar- og 

hagsmunamálum kennara, en hann hætti í 

stjórninni eftir að hann fluttist til Reykjaness.26 

Áður en hann varð skólastjóri í Reykjanesi lét 

hann samt menntunina á Íslandi sér ekki nægja 

og fór tvisvar til Norðurlanda, einkum Noregs, til að afla sér frekari fræðslu um 

kennslu- og skólamál. Hann sótti einnig söngkennslu á þessu ferðalagi sínu.27 

Aðalsteinn var giftur Bjarnveigu Ingimundardóttur frá Patreksfirði og hjálpaði hún 

ætíð við kennsluna og húsmálin á meðan þau voru í Reykjanesskóla. Einnig var hún 

kennari stúlkna í handavinnu öll þau tíu ár sem þau voru búsett í Reykjanesi.28 

Meðan Aðalsteinn var kennari voru vinnudagar hans oftast mjög langir og þá 

sérstaklega meðan hann var skólastjóri í Reykjanesskóla. Hann þótti góður 

                                                 
25

 Vef. Halldór Þórðarson lýsti Aðalsteini á þennan hátt í afmæliskveðju sem hann skrifaði til Páls 
Jóhannessonar í Bæjum 21. apríl 1989. http://www.mbl.is/greinasafn/grein/29891/ (skoðað 27. 
mars 2013) 
26

 Pálmi Jósefsson, „Aðalsteinn Eiríksson sextugur“, bls. 281-282. 
27

 Ólafur Þ. Kristjánsson, Kennaratal á Íslandi I, bls. 4. 
28

 Pálmi Jósefsson, „Aðalsteinn Eiríksson sextugur“, bls. 284. 

Mynd 1 

Aðalsteinn Eiríksson, fyrsti 

skólastjóri Reykjanesskóla. 

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/29891/
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skólamaður og taldi Pálmi Jósefsson að hann hafi verið í fremstu röð íslenskra 

skólamanna. Pálmi sagði hann ætíð hafa verið mjög hreinskilinn og einarðan. Pálmi 

lýsir Aðalstein sem kennara að hann hafi einnig verið vinsæll meðal nemenda sinna, 

stjórnsamur, fjölhæfur og víðsýnn í kennsluaðferðum.29
 

Eiríkur Stefánsson, einn af kennurum í Reykjanesskóla fyrstu árin, lýsti 

Aðalsteini sem sterkum persónuleika sem tekist hafði að virkja einstaklingana og 

sameina hin dreyfðu öfl.30 Einn af fyrrum nemendum Reykjanesskóla, Guðvarður 

Jónsson, minnist þess að Aðalsteinn hafi verið harður stjórnandi yfir krökkunum en 

taldi að hann hafi aðeins verið að reyna að vera sanngjarn við alla. Hann sagði 

krakkana hafa treyst honum og að enginn hafi hræðst hann.31 

Jón H. Fjalldal, bóndi á Melgraseyri, skrifaði í grein sinni „Reykjanesskóli“ í 

tímaritinu Viðar árið 1937 eftirfarandi lýsingu á starfsemi Aðalsteins við stofnun 

skólans: 

Hann er hér að íklæða hugsjónir sínar veruleika, hann vill tengja skólann 

og heimilin nánari böndum, hann vill, að námið og lífið eigi samleið; hann 

vill að skólinn skapi frjóan hug, frjótt nám og vinnugleði, og að námsáhugi 

en ekki námstími skapi afköst.32
 

Aðalsteinn hætti sem skólastjóri árið 1944 og tók þá við starfi sem fulltrúi í 

fræðslumálaskrifstofu til ársins 1948 en þá tók hann aftur við sem skólastjóri 

Reykjanesskóla í eitt ár. Samkvæmt Pálma bar hann samt ætíð hag Reykjanesskóla 

fyrir brjósti.33
 

Meðal þeirra atriða sem Aðalsteinn lagði áherslu á sem skólastjóri var að 

koma á góðu og víðtæku samskipti milli skólans og heimilanna. „Á þessum árum 

[meðan hann var skólastjóri] skrifaði hann nokkuð í blöð og flutti erindi um skólamál 

sveitanna. Þar benti hann meðal annars á menningarlega nauðsyn þess að tengja 

sem bezt saman starfsemi skóla og heimila á sviði fræðslu og uppeldis.“34 

Þessi skoðun kom hann skýrt fram með árið 1933 í greininni „Menntamál 

sveitanna“ sem kom út í tímaritinu Menntamál og Skinfaxa. Hugmyndir Aðalsteins 

um skólamálin í þeirri grein áttu síðan eftir að móta skólastarfsemina verulega í 

Reykjanesi.  

                                                 
29

 Pálmi Jósefsson, „Aðalsteinn Eiríksson sextugur”, bls. 281.  
30

 Eiríkur Stefánsson, „Vordags- þegnskaparvinna Reykjanesskólans“, bls. 145. 
31

 Guðvarður Jónsson, „Í Reykjanesskóla I”, bls. 152. 
32

 Jón H. Fjalldal, „Reykjanesskóli“, bls. 123. 
33

 Pálmi Jósefsson, „Aðalsteinn Eiríksson sextugur“, bls. 282. 
34

 Pálmi Jósefsson, „Aðalsteinn Eiríksson sextugur“, bls. 281-282. 



14 

4. Hugsjónir Aðalsteins 

 

„Hugtakið skóli bindur í sér tvennt, hið ytra, skólastaðinn og byggingarnar, hið innra, 

skólastarfið, þ.e. samstarf skólastjórnar, kennara og annars starfsfólks að fræðslu og 

uppeldi nemenda, samlíf nemendanna innbyrðis og samhug fólksins um 

skólastarfið.“35 Þetta hafði Aðalsteinn að segja um hugtakið skóli í tímaritinu Viðar 

árið 1937. Hann hafði gert nánari grein fyrir hugmyndum sínum um skóla og 

skólastarf í grein sinni „Fræðslumál sveitanna“ sem kom út árið 1933  og átti eftir að 

hafa mikil áhrif á hugmyndir manna hér á landi um kennslu og fyrirkomulag 

heimavistarskóla í sveitunum. Greinin birtist samhljóða í tveimur tímaritum, 

Menntamálum og Skinfaxa. Aðalsteinn lýsir þar hugmyndum sínum um það hvernig 

uppbygging heimavistarskóla eigi að vera háttað og er augljóslega hægt að sjá að 

þessar hugmyndir hafi verið undirstaða þess sem hann hrinti seinna meir í 

framkvæmd sem skólastjóri í Reykjanesskóla.  

Í greininni birtist skýr framfarahugsjón og bjartsýni fyrir hönd æsku þjóðarinnar. 

Hann segir undirstöðu sannrar menningar vera „fræðslu og félagslíf“, en segir að 

þetta tvennt hafi verið vanrækt um of. Hann lagði mikla áherslu á að skólinn verði að 

vera í góðum tengslum við samfélagið og daglegt líf nemendanna. „Tilgangur allrar 

fræðslu er að sjálfsögðu sá, að gera nemandann hæfari í lífsbaráttunni og um leið 

nýtan þjóðfélagsborgara; yfirleitt starfhæfari og hamingjusamari mann en ella.“36  

Hann taldi upp alvarlega annmarka á farskólunum sem þá voru enn í 

meirihluta í sveitum landsins: „Þeir eiga við að stríða alla hina verstu erfiðleika, sem 

strjálbýli og hrakningar skapa.“37 Húsakynni farskólanna voru óhentug, kennslutíminn 

alltof lítill, stöðug kennaraskipti og kennslugögn af skornum skammti.38 Kennsluna 

taldi hann því verða staglkennda og skila litlum árangri.  

Þau [börnin] hafa í þessum skólum svo afar lítil skilyrði til að starfa sem 

sjálfstæðar verur við rannsókn og athugun. Leikni og þekking i jafnvel því 

nauðsynlegasta er oft næsta litil að skólatímanum loknum. Það hafa ekki 

verið tækifæri til að móta mannkosti né þroska félagshyggju nemandans.39   

                                                 
35

 Aðalsteinn Eiríksson, „Skólinn, nemendur og fólkið“, bls. 151. 
36

 Aðalsteinn Eiríksson, „Fræðslumál sveitanna“, bls. 106. 
37

 Aðalsteinn Eiríksson, „Fræðslumál sveitanna“,bls, 106. 
38

 Aðalsteinn Eiríksson, „Fræðslumál sveitanna“,.bls. 106-107. 
39

 Aðalsteinn Eiríksson, „Fræðslumál sveitanna“, bls. 107-108. 
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Hans skoðun var því sú, eins og margra annarra á þessum tíma, að 

heimavistarskólar og heimangönguskólar væru mun betri kostur fyrir sveitirnar. 

Mikilvægt taldi hann einnig að læra af þeirri stuttu reynslu sem þegar var komin af 

heimavistarskólum hér á landi. Meðal annars þyrfti að varast að leggja út í of dýrar 

framkvæmdir. 

Í greininni nefnir Aðalsteinn tíu atriði  sem hann taldi mikilvægt að hafa í 

hugavið stofnun og starfrækslu heimavistarskóla. Meðal annars lagði hann til að  

stundaðar væru ýmsar verklegar greinar auk bóklegs náms og að haldin yrðu 

námskeið fyrir hreppsbúa á vorin og haustin. Hann taldi nauðsynlegt að skólinn væri 

staðsettur þar sem raforka og jarðhiti væri aðgengileg auk þess sem gott land yrði að 

fylgja.40
 

Hann vildi nefna heimavistarskóla, af því tagi sem hann hafði í huga, „[…] 

starfs- og skólaheimili, vegna þess að ég vil láta það gefa nokkra bendingu um það, 

að allra hluta vegna þarf starfið að eiga þar heima.“41 Þessu vildi hann ná fram til 

dæmis með því að láta stunda garðyrkju og ýmsan heimilisiðnað í 

heimavistarskólunum. Vildi hann einnig að hver bær í hreppunum fengi síðan 

nokkrar plöntur og leiðsögn um meðhöndlun þeirra. Á vorin átti síðan að gróðursetja 

jurtir úti í garðinum á skólastaðnum. Menn í hreppunum áttu síðan að annast 

garðana við og við á sumrin.42
 

Hann lagði ennfremur mikla áherslu að haldin væru námskeið í skólanum, 

sem opin væru almennum hreppsbúum. Á þessum námskeiðum átti að fræða fólk til 

dæmis um garðyrkju, matargerð, fatagerð, húsbúnað og einnig var hugmyndin sú að 

að vera með allskonar íþróttanámskeið.43
 

Samkvæmt lögum um heimavistarskóla átti ríkið að leggja fram helming 

stofnkostnaðarsins sem styrk. Styrkurinn átti að nægja næstum fyrir öllu aðkeyptu 

efni. Öll vinnan átti hinsvegar annaðhvort að vera lögð fram af héraðsbúum með 

frjálsum framlögum eða verkum og átti það að jafnast niður á menn eftir efnum og 

ástæðum.  

Þó færi það aldrei svo, að héraðsbúar slyppu alveg við bein 

peningaframlög. Þeir yrðu alltaf að greiða kaup eins eða tveggja iðnlærðra 

                                                 
40

 Aðalsteinn Eiríksson, „Fræðslumál sveitanna“, bls. 109-110. 
41

 Aðalsteinn Eiríksson, „Fræðslumál sveitanna“, bls. 111. 
42

 Aðalsteinn Eiríksson, „Fræðslumál sveitanna“, bls. 113. 
43

 Aðalsteinn Eiríksson, „Fræðslumál sveitanna“, bls. 115. 
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manna. Sjálfsagt er að útvega efni milliliðalaust, eða leita tilboða í efni og 

vinnu, ef ekki væri unnið í þegnskaparvinnu. Á þann hátt mætti mikið 

sparast, og þá vita alltaf fyrirfram nokkurnveginn um kostnað.44 

Eftir að skólaráð barnaskóla hafði skoðað vandlega tillögur Aðalsteins lagði það 

blessun sína yfir þær. Aðalsteinn hafði ferðast víða um landið og orðið var við að 

margir hafi haft mikinn áhuga á að koma þeim tillögum sem hann kom fram með í 

grein sinni í framkvæmt. Fyrir utan Reykjanesskóla hafði heimavistarskólinn á Strönd 

í Rangárvöllum verið reistur samkvæmt tillögum Aðalsteins. Aðalsteinn vonaðist 

alltaf til þess að fleiri skólar yrðu reistir samkvæmt sínum tillögum.45  

 

  

                                                 
44

 Aðalsteinn Eiríksson, „Fræðslumál sveitanna“, bls. 118. 
45

 Nýja dagblaðið 18. september 1934, bls 2. 
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5. Skólastarfið í Reykjanesi 

 

Víkur þá sögunni aftur að byggingu Reykjanesskóla, sem hófst vorið 1934 

samkvæmt þessum hugmyndum Aðalsteins. Eftir nokkra mánaða vinnu við byggingu 

skólans var hann loks vígður í byrjun nóvember 1934. Aðalsteinn skólastjóri var 

viðstaddur vígsluna og las uppp heillaóskaskeyti frá þáverandi fræðslumálastjóra, 

Ásgeiri Ásgeirssyni, síðar forseta Íslands. Páll Kristjánsson byggingarmeistari, 

aðalsmiður byggingar skólans, gaf honum vandaða stundaklukku að gjöf við 

vígsluna.46  

Vegna þess hve margir höfðu tekið vel í hugmyndir Aðalsteins um stofnun 

heimavistarskóla, var skólinn gerður að einhverskonar rannsóknar- og 

tilraunarverkefni til að 

athuga hvort hans 

hugmyndir væru nógu 

góðar fyrir kennslu í 

sveitum.47Árið 1944 skrifar 

Aðalsteinn að 

fræðslumálastjórar, fulltrúi 

fræðslumálastjóra og 

íþróttafulltrúi hafi verið 

skólanum mjög hjálpsamir 

og sýndu bæði Alþingi og 

ríkisstjórnin skólanum velvild og skilning. Segir hann marga þingmenn einnig hafa 

sýnt skólanum skilning.48
 

En víkjum aðeins að skólahúsinu. Sjálft skólahúsið í Reykjanesi, sem var 

byggt árið 1934, var 192 fermetra steinhús. Í húsinu voru tvær skólastofur, ein lítil 

kennslustofa, stór skrifstofa, tvö salerni, íbúð skólastjóra, fimm önnur herbergi og 

bað. Forstöðumaður skólans, semsagt skólastjórinn, fékk einnig 1,7 ha ræktunarland 

til notkunar. Öll húskynnin í Reykjanesi voru raflýst fyrstu árin með olíumótor eða 

dísilmótor. Fleiri hús voru reist í Reykjanesi á því tímabili sem Aðalsteinn var þar 

                                                 
46

 Morgunblaðið 6. nóvember 1934, bls. 6. 
47

 Morgunblaðið 6. nóvember 1934, bls. 6. 
48

 Reykjanesskólinn 1934-1944, bls. 30. 

Mynd 2 

Nemendur héraðsskólans við skólahúsið um 1938. 
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skólastjóri og má þá nefna  9x15 metra steinsteypa byggingu sem byggð var árið 

1935 og var notað sem einskonar geymsla, smíðahús og peningshús.49
 

Árið 1930 hafði Ísafjarðarkaupstaður keypt Reykjanesið frá 

Reykjarfjarðarhreppi og var það þinglýst 6/7 1932. Ísafjarðarkaupstaður hafði séð um 

byggingu gistiskálans sem 

notaður var fyrir nemendurna 

áður en skólinn var stofnaður. 

Þessi skáli var gistiskáli fyrir 

nemendur sem komu til 

Reykjanes að læra sund en 

sundkennslan var mjög fjölsótt 

af Ísfirðingum þar til þeir fengu 

sína eigin sundlaug. 

Gistiskálinn var þannig gerður 

að aðstaða fyrir mötuneyti og 

ráðskonu voru staðsett í miðjum skálanum en svefnskálar barnanna til beggja enda. 

Herbergin voru stór með kojum á þremur hæðum, 30 talsins í hverjum skála. Þessir 

skálar voru fyrstu ár Reykjanesskóla notaðir sem bráðabirgðaskálar fyrir 

nemendurna þangað til þeir brunnu árið 1941. Eftir að húsið brann var náð í timbur 

úr gömlu saltverkunarhúsi á Langeyri í Álftafirði og það notað til að byggja nýtt 

heimavistarhús. Nýja húsið var síðan múrhúðað að innan og röralagnir fyrir 

hveravatn lagðar í gólfin. Nýja heimavistin var tilbúin til notkunar veturinn 1941.50 

Reykjanesskólinn var í fyrstu eign Reykjarfjarðar- og Nauteyrarhreppa og var 

það staðfest á skjali sem dagsett var á Ísafirði þann 20. október 1934 og undirritað af 

stjórnarmönnum hvers hrepps.51 Árið 1937 samþykkti Alþingi breytingu á lögum um 

héraðsskóla þar sem unglingaskólanum í Reykjanesi voru loksins veitt 

héraðsskólaréttindi með sérstakri undanþágu varðandi námstímann. Sú undanþága 

fólst í því að einungis þyrfti að kenna í þrjá mánuði á vetri í stað sex, enda þótt prófin 

miðuðust við sex mánaða nám.52 Þessi réttindi voru mikilvæg þar sem færri 

unglingar höfðu komist að í unglingadeild skólans en höfðu sótt um og hafði verið 

                                                 
49

 Reykjanesskólinn 1934-1944, bls. 22. 
50

 Engilbert S. Ingvarsson, Undir Snjáfjöllum, bls. 146-147. 
51

 Héraðsskjalasafn Ísafjarðar. Stofnun Reykjanesskóla 1773 (392). Vottorð. Ísafjörður 20. október 
1934. 
52

 Stjórnartíðindi 1937 A, bls. 52-53 (l. nr. 28/1937) 

Mynd 3 

Nemendur barnaskólans fyrir framan gömlu 

heimavistina, sem brann 1941. 
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mikil aðsókn allstaðar frá Vestfjörðum.53 Stofnendur héraðsskólans voru þrír, 

skólahérað barnaskólans í Reykjanesi (Reykjarfjarðar- og Nauteyrarhreppar), 

Norður-Ísafjarðarsýsla og Ísafjarðarkaupstaður. Héraðsskólinn var tveggja vetra skóli 

og var starfandi í tveim deildum frá áramótum til 1. apríl. Deildirnar reyndust síðan 

allar þéttsettar til ársins 1944.54  

Eftir að skólinn fékk héraðsskólaréttindi var tekið viðtal við Aðalstein í Nýja 

dagblaðinu árið 1937, þar sem hann sagði frá því að starfsemi skólans ætti að verða 

margþætt. Reykjanesskóli átti að halda áfram að vera barnaskóli fyrir hreppana tvo 

sem voru í fræðsluhéruðunum en áttu einnig að veita ungmennafræðslu hliðstæða 

því sem aðrir héraðsskólar gerðu.55
 

 

  

                                                 
53

 Reykjanesskólinn 1934-1944. bls. 6. 
54

 Reykjanesskólinn 1934-1944, bls. 6-7. 
55

 Nýja dagblaðið 12. maí 1937, bls. 3. 
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5.1 Skólanefnd og starfsfólk  

 

Ýmsir bændur í hreppunum tóku þátt við að skipuleggja skólann. Til að mynda voru í 

skólanefnd Reykjanesskóla árin 1934-1944  Halldór Jónsson frá Rauðamýri, 

Sigurður Pálsson frá Nauteyri, Páll Pálsson frá Þúfum og Jón H. Fjalldal frá 

Melgrasaeyri, sonur Halldórs, sem tók við honum eftir að hann lést 1941.  Þeir voru 

allir kosnir í nefndina. Í skólanefnd héraðsskólans árin 1937-1944 var Jón H. Fjalldal 

síðan formaður nefndarinnar.56
 

Þá víkur að kennurum skólans. Auk Aðalsteins sem var skólastjóri frá 1934-

1944, voru þrír aðrir kennarar jafnlengi að kenna við skólann en það var fyrsti 

kennari Reykjanesskóla, Eiríkur Stefánsson, annar kennari skólans, Ólafur S. 

Ólafsson, og svo var Bjarnveig Ingimundardóttir handavinnukennari stúlkna jafn lengi 

og eiginmaður hennar. Eiríkur tók sér hins vegar hlé árin 1940-1941 og kenndi þá í 

staðinn Kristinn Gíslason. Fimm kennarar kenndu íþróttir við skólann, þrír karlar og 

tvær konur. Auk þess að kenna íþróttir við skólann, voru þeir kennarar 

íþróttanámskeiðanna sem haldin voru á sumrin. Kennarar í garðyrkjunámskeiðum 

voru fjórir og fór Þjóðverjinn Ernst Fresenius þar fremstur í flokki til ársins 1938, en 

hann hafði leigt Reykjanes áður. Aðrir sem kenndu garðyrkju eftir Ernst voru 

Sigurður Sveinsson, Karl Gunnlaugsson og Hans Jensen. Ráðskonur skólans voru á 

tímabilinu sex talsins og var sú fyrsta, Bergþóra Jónsdóttir, í þrjá vetur en hinar 

yfirleitt aðeins eitt ár í senn. Ráðskonurnar á vornámskeiðunum voru ekki þær sömu 

og á skólatímanum. Yfirsmiðir í skólanum á fyrirtöldu tímabili voru aðeins þrír menn. 

Sá fyrsti, Páll Kristjánsson, smiður skólans, var árið 1934, Hjörtur Kristjánsson var 

árin 1935 og 1940 og Halldór Víglundsson var á árunum 1941-1944.57 

 

  

                                                 
56

 Reykjanesskólinn 1934-1944, bls. 9. 
57

 Reykjanesskólinn 1934-1944, bls. 9-10. 
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5.2 Skólalífið 

 

Þá víkur að nemendunum og þeirra hag við skólann. Frá 1934 til 1944 höfðu 

nemendur við barnaskóla Reykjanesskóla verið samtals 96 piltar og 64 stúlkur. 

Oftast var fjöldi nemenda hvert ár í kringum 40 og þar af að meðaltali um 5 börn frá 

öðrum skólahéröðum. Í unglingadeildinni, seinna héraðsskólanum, voru á þessu 

tímabili samtals 172 piltar og 115 stúlkur.58 Námið var því vel sótt og þá sérstaklega í 

af drengjum í héraðsskólanum. 

Aðalsteinn virðist hafa verið mjög ánægður með nemendahópinn í Reykjanesi. 

Hann lýsti nemendahópnum árið 1937 sem sundurleitnum hóp og átti hann þar við 

bæði í aldri og þroska. Hann taldi einnig að mikil hamingja væri meðal fólksins í 

skólanum og að þar ríkti bæði prúðmennska og reglusemi. Minntist hann líka á það 

að þrátt fyrir að 800 manns hafi komið á skemmtanir sem haldnar voru í skólanum 

hafi enginn orðið var við neyslu á víni.59 Ekki nefndi hann hinsvegar aðrar 

áfengistegundir. 

Skólabragurinn mótaðist mjög af hugmyndum Aðalsteins um að 

heimavistarskólar í sveitum ættu að vera það sem hann kallaði starfs- og skólaheimili. 

Eiríkur Stefánsson var sammála hugmyndum Aðalsteins og sagði í grein sinni í 

Viðari árið 1937 eftirfarandi: 

Ekkert tengir einstaklinga traustari böndum en það, að starfa saman að 

sameiginlegum áhugamálum. Ekkert vekur jafn sanna gleði og 

óeigingjarnt starf í þágu stærri heildar. Ekkert bindur menn traustari 

böndum við einhvern stað, en að vinna honum eitthvað til nytsemdar, með 

ráðnum hug.60 

Aðalsteinn reri að því á öllum árum að byggja upp og þroska félagsanda 

meðal nemenda skólans ásamt því að efla starfsgleði þeirra. Í stuttu máli vildi hann  

[...] fá einstaklingana til að selja metnað sinn i að mynda fyrirmyndarheimili og lifa 

framkvæmdasömu athafnalífi.“61 

Jafnframt þessu var lögð áhersla á að námi barnanna ljúki ekki þegar fóru heim 

til sín í vetrarfrí, og voru þau því send með heimanám sem foreldrarnir og aðrir 
                                                 
58

 Reykjanesskólinn 1934-1944, bls. 12. 
59

 Aðalsteinn Eiríksson, „Skólinn, nemendur og fólkið“, bls. 151. 
60

 Eiríkur Stefánsson, „Vordags- þegnskaparvinna Reykjarnesskólans“, bls. 145-146. 
61

 Aðalsteinn Eiríksson, „Fræðslumál sveitanna“, bls. 120. 
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forráðamenn áttu að hjálpa þeim með. Sigurður Pálsson frá Nauteyri, meðlimur í 

skólanefndinni, skrifar árið 1937 í Viðar að þetta sé mikilvægur liður í því að styrkja 

tengsl heimilanna við skólastarfið.62
 

Flestir foreldrar hafa trúlegast haft töluverðar áhyggjur af því hvort krakkarnir 

væru með heimþrá og hvort þeim liði vel í skólanum. Sigurður taldi í grein sinni að 

foreldrar þyrftu ekki að hafa áhyggjur af börnunum sínum í skólanum, hvort þeim liði 

illa, því að börnunum hafi að hans mati liðið mjög vel í skólanum.63 

Guðvarður Jónsson minnist þess reyndar að þrátt fyrir að gaman hafi verið í 

skólanum, þá hafi hann oft heyrt snökt í krökkum á nóttinni og segir að margir hafi 

verið með heimþrá fyrstu dagana, sérstaklega yngstu krakkarnir. Erfitt var að venjast 

að vera í burtu frá heimaslóðum en það var það eina sem flestir krakkarnir höfðu 

þekkt. Hjálpaði það heldur ekki að ekkert var hægt að hafa samband við fjölskylduna 

á meðan að skólahaldið var í gangi. Hann segir að eftir að þau voru orðin eldri en 12 

ára hafi þessi heimþrá hinsvegar verið algjörlega horfin.64 

 

  

                                                 
62

 Sigurður Pálsson, „Samvinna skólans og heimilanna“ bls. 136-137. 
63

 Sigurður Pálsson, „Samvinna skólans og heimilanna“ bls. 136-137. 
64

 Viðtal. Höfundur við Guðvarð Jónsson, 1. maí 2013. 
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5.3 Frumkvæði og vinnuframlag nemenda 

 

Í samræmi við hugmyndir Aðalsteins var lögð mikil áhersla á að nemendur skólans 

sætu ekki einungis á skólabekk meðan þeir voru í Reykjanesskóla heldur tækju allir 

þátt í umbótavinnu við skólann eftir því sem þurfa þótti, og þá sérstaklega fyrstu árin 

þegar mest nauðsyn var á því. Nemendurnir voru hvattir til að koma sjálfir með 

hugmyndir að hvers kyns endurbótum á umhverfi skólans. Þeir voru sömuleiðis 

hvattir til að vera sjálfstæðir og stofnuðu nemendur skólans veturinn 1935-1936 

framkvæmdasjóð Reykjanesskóla. Þeir öfluðu fjár fyrir skólann til dæmis með því að 

halda  skólaskemmtanir í skólanum og með því að efna til happrættis. Féð sem 

safnaðist  á þessum árum var notað til dæmis í byggingu íþróttavallar í Reykjanesi 

og til að fullgera skíðaskálann sem verið var að reisa í Hafnardal, handan Ísafjarðar. 

Peningunum sem safnað var á þessum árum var varið einnig í að rækta og fegra 

umhverfi skólans.65
 

Meðal þeirra fjölda verkefna sem nemendur unnu við í skólanum var 

bryggjugerðin í Reykjanesi en mikill áhugi var meðal nemenda á að byggja hana fyrir 

skólann svo að Djúpbáturinn, sem var aðalsamgöngutæki Djúpmanna og kom 2-3 í 

viku við í Reykjanesi66, kæmist 

að landi í Reykjanesinu og fékk 

skólinn 1000 króna styrk frá 

Alþingi vegna hins mikla áhuga 

nemenda á að byggja 

bryggjuna. „Það er ekki hægt 

að synja þessari fjárbeiðni, því 

það væri að slá á útrétta og 

vinnufúsa hönd 

æskumannsins“, sagði formaður fjárveitinganefndar Alþingis þegar þessi beiðni 

barst.67 Kostnaður við bryggjuna var samtals 3000 krónur. Fenginn var viður frá 

Ströndum til bryggjusmíðinnar og sáu nemendurnir sjálfir um að gera bæði bryggjuna 

og steingarðinn.68  

                                                 
65

 Nýja dagblaðið 12. maí 1937, bls. 3. 
66

 Aðalsteinn Eiríksson, „Reykjanes“, bls. 119.  
67

 Eiríkur Stefánsson, „Vordags- þegnskaparvinna Reykjanesskólans“, bls. 144. 
68

 Aðalsteinn Eiríksson, „Yfirlit með framkvæmdum“, bls. 124-126. 

Mynd 4 

Bátabryggjan, sem nemendur gerðu. 
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Eiríkur Stefánsson, fyrsti kennari við skólann, segir frá ýmsum öðrum dæmum 

um dugnað nemenda við að efla skólann í grein sinni „Vordags- þegnskaparvinna 

Reykjanesskólans“ sem kom út árið 1937 í Viðari. Til dæmis lýsir hann því hvernig 

nemendunum tókst að leysa það vandamál sem fyrst blasti við þeim í skólanum árið 

1934. Vandamálið var nefnilega það að þegar hvasst og kalt var á svæðinu var 

sundlaugin ekki nægilega heit til að hægt væri að synda í henni. Þetta leystu 

nemendurnir með því að byrgja skurð sem vatnið rann eftir til laugarinnar. Þessi 

skurður var opinn og um það bil 100 metra langur. Nemendurnir gripu til þess ráðs 

að ná í hellur, sem voru ekki langt frá skólanum, og leggja þær yfir skurðinn. Þeir 

fluttu hellurnar á bakinu þar sem engin tæki til verksins voru á staðnum.69  

Annar atburður sem hann nefndi var um skíðaskálann sem reistur var í 

Hafnardal handan Ísafjarðar árið 1936. Nemendur vildu bæta aðstæður til 

vetraríþrótta í skólanum og veturinn 1936 ákváðu þeir að  reisa skíðaskála austan 

við Ísafjörð þar sem þeir vissu að væri gott skíðaland. Þeir vildu byggja sér skála til 

þess að hafa afdrep, ekki síst til að borða nestið sitt, þar sem leiðin þangað frá 

skólanum var nokkuð löng. 70 Mikill samhugur var meðal nemenda um þetta verk og 

bauðst meira að segja einn nemandinn, Jóhannes Jakobsson frá Reykjarfirði á 

Ströndum, til að gefa til verksins rekavið sem rekið hafði að ströndinni rétt hjá bæ 

sínum. Veggir skálans sem þeir byggðu voru gerðir úr torfi og grjóti, en aflað var fjár 

sem oftar upp í kostnaðinn við skálasmíðina með því að selja ræktaðar kartöflur frá 

skólanum og aðra garðávexti og var hluti ágóðans settur í skíðaskálasjóðinn. 

Nemendur voru síðan svo heppnir að fá aðstoð við að ljúka við byggingu veggja 

skálans frá sjómönnum sem voru á sundnámskeiði við skólann.71
 

Þriðji atburðurinn sem Eiríkur nefndi var frá árinu 1937 þegar myndað var stórt 

og glæsilegt skautasvell við Seleyri.  Tveir drengir úr barnaskólanum stækkuðu 

svellið með því að hlaða garð og stífla afrennsli tjarnanna á svæðinu og mynduðu 

þannig hið stóra skautasvell.72  

 

 

6. Námskeið fyrir hreppsbúa 
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 Eiríkur Stefánsson, „Vordags- þegnskaparvinna Reykjanesskólans“, bls. 141. 
70

 Viðtal. Höfundur við Guðvarð Jónsson. 1. maí 2013. 
71

 Eiríkur Stefánsson, „Vordags- þegnskaparvinna Reykjanesskólans“, bls. 144-145; Nýja dagblaðið 
21. nóvember 1936, bls. 3.  
72

 Eiríkur Stefánsson, „Vordags- þegnskaparvinna Reykjarnesskólans“, bls. 145. 



25 

 

Frá upphafi skólahaldsins var Aðalsteinn staðráðinn í að efna til námskeiða í 

skólanum sem ætlað yrði nemendum og íbúum hreppanna tveggja. Þann 16. mars 

árið 1935, þegar komið var undir vor fyrsta skólavetrarins, sendi hann út orðsendingu 

til íbúa í Nauteyrar- og Reykjafjarðarhreppum um fyrirhugað námskeiðshald og fór 

þess á leit að hreppsbúar tæku þátt í námskeiðunum og segir hann: “Að vel 

athuguðu máli erum við þess fullviss, að hér er um mikið menningarmál að ræða, ef 

vel tekst.”73  

Námskeiðin fyrir hreppsbúana urðu einn af mikilvægustu þáttum 

skólastarfsins og urðu þau veruleg lyftistöng fyrir félagslífið í hreppunum. Námskeiðin 

voru flest haldin á sumrin og yfir sumartímann voru einnig haldin héraðsmót og 

hátíðir. Sem dæmi þá voru haldin þrjú hérðasmót og þrjár miðsvetrarhátíðir á fyrstu 

árum skólans, frá 1934 til 1937, og sóttu þessi mót samtals 2000-2200 manns 

allstaðar að úr Norður-Ísafjarðarsýslu.74 Þá voru einnig haldin íþróttanámskeið árlega 

í maí, júní og júlí, það er, 6-10 vikur árlega og voru þátttakendur flestir árið 1944, 200 

manns. Fæstir voru þeir um haustið árið 1939 en þá tóku 19 sjómenn þátt í einu 

námskeiði.75 Mikið líf hefur því verið í skólanum og nóg að gera. 

 

6.1 Vorvika kvenna 

 

Meðal námskeiðanna, sem haldin voru í Reykjanesskóla, var hin svokallaða „vorvika 

kvenna“. Samkvæmt 3. grein starfskrár skólans átti hún að vera um mánaðamótin 

maí og júní og var hugsuð sem einskonar hvíldarvika fyrir konur. Auk hvíldartíma, 

sem óspart var notaður til að svamla í lauginni og stunda ýmsar íþróttir, fengu þær 

einnig fræðslu í garðrækt og ræktun nytjajurta. Einnig var boðið upp á fræðslu í 

umhirðu matjurta, matreiðslu, og þá einkum matreiðslu grænmetis, og svo voru ýmis 

erindi flutt um heimilishald, svo sem um uppeldismál, húsbúnað og fatagerð.76  

Ingibjörg Hákonardóttir frá Barðastrandasýslu skrifaði grein í tímaritið Viðar 

árið 1937 þar sem hún lýsir upplifun sinni af vorvikunni dagana 12-20. júní 1935. 

                                                 
73

 Héraðsskjalasafn Ísafjarðar. Ýmis bréf skólastjóra 7. 8. áratug. 3338 (719). Orðsending til íbúa 
Nauteyrar- og Reykjarfjarðarhreppum. Aðalsteinn Eiríksson Reykjanes 26. mars 1935. 
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 Aðalsteinn Eiríksson, „Yfirlit yfir starfsemi Reykjanesskóla, árin 1934,’35,’36,’37.“, bls. 130-131. 
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 Reykjanesskólinn 1934-1944, bls. 12. 
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 Héraðsskjalasafn Ísafjarðar. Ýmis bréf skólastjóra 7. 8. áratug. 3338 (719). Þriðji hl. reglugerðar 
Reykjanesskólans. Námskeið og önnur félagsstörf. 
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Þetta var fyrri námskeiðsvikan af tveimur sem efnt var til á tímabilinu 1934-1944. 

Seinna námskeiðið var haldið árið 1937 en það sama ár heimsóttu barnaskólinn í 

Bolungarvík og Húsmæðraskólinn á Ísafirði námskeiðið.77 Ekki var haldið námskeið 

1936 vegna mislingafaraldurs.78   

Ingibjörg lýsir vikunni sem skemmtilegustu viku sem hún hafði upplifað á 

síðustu 20 árum ævi sinnar. Konurnar sem tóku þátt í námskeiðinu voru ýmist giftar 

eða ógiftar og voru flestar úr hreppunum tveimur sem stóðu að stofnun 

Reykjanesskóla fyrir utan 3 konur sem voru frá Ísafirði og auðvitað Ingibjörgu sjálfa. 

Voru þær lengst af 29 sem tóku þátt í námskeiðinu en flestar urðu þær 35. Hún segir 

að allar konurnar hafi verið svo glaðar og frjálsar enda lausar tímabundið við allar 

þær áhyggjur sem fylgdu heimilisrekstri. Lýsir hún Aðalsteini skólastjóra á þennan 

hátt: „Hann hélt oft tölur undir drykkjuborðum, lék fyrir okkur á hljóðfæri, og voru þau 

hjón með okkur, af og til, annað eða bæði. Oft var fjöldi gesta í mat og kaffi.“79  

Hún hafði ekkert nema góð orð um kennara skólans og einnig um 

garðyrkjukennarann og búfræðinginn Ernst Fresenius, sem nánar verður sagt frá 

síðar: „Einn af góðvinum okkar á Reykjanesi var Ernst Fresenius ásamt konu sinni 

[Elísabetu Fäller]. Hann talaði við okkur um garðrækt. Hún kenndi konunum að 

matbúa ýmsa grænmetisrétti, og veitti tilsögn í sundi, ásamt Eiríki Stefánssyni 

kennara.“80
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 Nýja dagblaðið, 12. maí 1937. bls. 3 
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 Ingibjörg Hákonardóttir, „Vorvika Reykjanesskóla 1935“, bls. 140. 
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 Ingibjörg Hákonardóttir, „Vorvika Reykjanesskóla 1935“, bls. 141. 
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6.2 Bændanámskeið 

 

Annað námskeið sem reglulega var reynt að halda við skólann var hið svokallaða 

„bændanámskeið“. Samkvæmt 4. grein starfskrár skólans áttu bændanámskeiðin að 

vera haldin 15.-17. febrúar hvers árs. Það fór hins vegar svo að oftast voru þau 

haldin þrjá daga um miðjan marsmánuð.81 Fluttir voru fyrirlestrar um búnaðarmál, 

félagsmál, stjórnmál, uppeldismál og bókmenntir. Námskeiðinu lauk síðan eins og 

öðrum námskeiðum við skólann með skemmtikvöldi.82  

Páll Pálsson frá Þúfum og meðlimur í skólanefndinni á þessum tíma, lýsir einu 

bændanámskeiði sem haldið var árið 1936  í tímaritinu Viðar frá árinu 1937. Segir 

hann frá því að margt hafi þar verið kennt sem átti að auka kunnáttu og þekkingu 

bænda í hreppunum á búskap. Meðal annars hafi maður að nafni Ragnar Ásgeirsson 

rætt um garðrækt og notkun matjurta, Ólafur Sigurðsson hafi rætt um fiskrækt og 

einn annar, Gunnar Árnason, hafi rætt um búpeningsrækt og lagt þar mikla áherslu á 

nautgriparækt. Á kvöldfundum var síðan fjallað um nýbýlamál og þegnskaparvinnuna. 

Á bændanámskeiðið árið 1936 mættu 100 manns svo hægt er að álykta að mikil 

áhugi hafi verið á þessu námskeiði á þeim tíma.83 Vegna inflúensufaraldurs veturinn 

1937 var ekkert námskeið það ár.84
 

 

  

                                                 
81
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6.3 „Vordagur“ Reykjanesskóla 

 

Á hverju ári vori var efnt til „Vordags“ við Reykjanesskóla þar sem hreppsbúar komu 

saman og unnu að því að bæta umhverfi skólans. Á þessum degi unnu allir 

svokallaða „þegnskaparvinnu” og reyndu allir sem vettlingi gátu valdið í hreppunum 

að taka þátt. Þó þessi dagur flokkist ekki undir námskeið var hann mjög mikilvægur 

fyrir skólann og er þess vegna vert að nefna. Hinn svokallaði „Vordagur“ var haldinn 

samkvæmt fyrstu grein þriðja hluta reglugerðar Reykjanesskóla um námskeið og 

önnur félagsstörf og var hugmyndin sú að allir í héraðinu, sem gátu komist, myndu 

hittast í Reykjanesi einn laugardag í 5. eða 6. viku sumars og vinna að fegrun 

skólalóðarinnar. Átti meðal annars að vinna að endurbótum, mynda vegi og 

gangstíga á lóð skólans og laga garð skólans með því að búa til gróðurreit, girðingu 

og undirbúa jarðveg fyrir gróðursetningu platna. Eftir þessa þegnskaparvinnu áttu 

þáttakendurnir að fá að skemmta sér um kvöldið við sund, söng, ræður og dans. 

Ákveðin nefnd sá um þennan undirbúning ásamt kennurum skólans. Í nefndinni sátu 

6 menn og þrír úr hverjum hreppi sem voru kosnir.85
 

Fyrsti vordagurinn var haldinn vorið 1935. Þá komu saman í Reykjanesi 80 

manns úr hreppunum báðum, og var fólkið á öllum aldri, frá 10-86 ára af báðum 

kynjum sem tók þátt í að bæta skólann. Á þessum fyrsta vordegi náðist að gera hið 

myndarlegasta hlað fyrir framan skólann og voru einnig vegir lagðir milli heimavistar 

og skóla og grjót numið úr fyrirhuguðum skólagarði.86  

Á tímabilinu 1934-1944 var þátttakan mest á „Vordeginum“ árin 1937 og 1940, 

en þá mættu 130 manns til að taka þátt. Minnst þátttaka var árið 1936  en þá tóku 70 

manns þátt.87 Þessi þegnskaparvinnan, sem var einfaldlega sjálfboðaliðavinna, var 

vinsæl á meðal unga fólksins þar sem það hafði mikinn áhuga á að byggja og bæta 

skólann sem fólki fannst líka vera framtíðarsetur bæði félagslífs og menntunar 

Djúpmanna. Ekki sakaði það trúlegast að þeir gátu komist í sund í heitu lauginni að 

verki loknu. 

Eiríkur Stefánsson, kennari, segir frá því einnig að alltaf hafi verið sami áhugi 

og starfsgleði á þessum vordögum þrátt fyrir mismunandi verkefni sem voru unnin. 
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„Vordagarnir eru stórt spor í þá átt að sameina það nytsama og það skemmtilega, 

þannig, að það nytsama verði skemmtilegt og það skemmtilega nytsamt.“88
 

Sem dæmi um jákvæðan hug fólks til skólans og starfsemi hans eru þessi 

ummæli eftir Jón H. Fjalldal sem hann skrifaði í Viðari 1937: „Hug fólksins til 

stofnunarinnar má bezt marka á þátttöku þess í vordeginum ár hvert, þar sem ungir 

sem gamlir úr báðum sveitunum og víðar úr héraðinu safnast saman í Reykjanesi til 

þess að vinna þegnskaparvinnu, skólanum til hags og prýði“ 89
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 Eiríkur Stefánsson, „Vordags- þegnskaparvinna Reykjarnesskólans“, bls. 143. 
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 Jón H. Fjalldal, „Reykjanesskóli“, bls. 123. 
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7. Sundlaugin og sundkennslan 

 

Eitt af því sem gerði skólalífið í Reykjanesi einstakt var án efa sundlaugin og 

sundkennslan. Sundlaugin í Reykjanesi hafði öldum saman verið helsta aðdráttarafl 

Reykjaness Áður en skólinn var stofnaður sóttu börn og unglingar við fermingaraldur 

mjög í að komast til Reykjaness vegna sundlaugarinnar. Fólki hefur væntanlega þótt 

þægilegra að komast í heita laug heldur en í kaldar torflaugar eins og sú sem var til 

dæmis í Unaðsdal.90 En hver er saga sundkennslunnar í Reykjanesi?  

Fyrstu heimildir um sundkennslu í Reykjanesi eru frá því um miðja 19. öld 

þegar Gestur Bjarnason, sem oft var nefndur „Sund-Gestur“, tók að kenna fólki sund 

á staðnum árið 1853. Sundlaugin var ekki merkileg fyrst, aðeins lítil torflaug en hún 

var endurbætt og lengd í 20 metra árið 1899. „Hlaðnir voru torfveggir úr sniddu milli 

klapparbolta og afrennslið úr hver rann beint í laugina. Fólk hafðist við í tjöldum á 

sundnámskeiðunum, þar til timburhús með 20 kojum var byggt 1896.“91 Í upphafi 20. 

aldar voru nemendur sundnámskeiðanna í Reykjanesi milli 15-20 talsins. Stóðu 

þessi námskeið oftast yfir í þrjár vikur. Steinsteypt laug var svo loks byggð við 

Hveravík, sem er yst á Reykjanesinu, árið 1925.92
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 Engilbert S. Ingvarsson, Undir Snjáfjöllum, bls. 146. 
91
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92

 Engilbert S. Ingvarsson, Undir Snjáfjöllum, bls. 146. 
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Mikil áhersla varð lögð á sundkennsluna eftir að Reykjanesskólinn var orðinn 

að veruleika og fóru nemendur iðulega mörgum sinnum á dag í laugina, sama 

hvernig veðraði. Sundprófin 

voru býsna strembin fyrir 

krakkana í skólanum en þau 

voru í fjórum stigum eftir 

þyngd, Sem dæmi, þá fólst 

sundprófið á 2. stigi árið 1936 

í því í að stinga sér og synda 

100 metra í fötum og 

afklæðast fötunum í sundi, að 

synda klæðlaus 300 metra í 

bringusundi og 100 í baksundi, 

geta kafað eftir smáhlutum á 3 metra dýpi og síðast en ekki síst, að hafa fengið 

tilsögn í að bjarga drukknandi manni.93 Á 3. stigi árið 1937 var sundprófið aðeins 

erfiðara en þá þurfti hver sá nemandi, sem þreytti prófið, að synda 300 metra 

bringusund í fötum, 1000 metra bringusund klæðislaus, 300 metra baksund, 100 

metra björgun í fötum, geta afklæðst í sundi, kafað eftir smáhlut á 4 metra dýpi, synt 

minnst 3000 metra þolsund og hafa fengið tilsögn í björgun.94 Þetta virðist því hafa 

verið hrikalega erfitt, sérstaklega miðað við hinn unga aldur en allir krakkarnir voru á 

barnaskólastigi, innan við 13 ára gömul. Þorsteinn Jóhannesson, prófastor og 

meðlimur í skólanefnd, hafði þetta að segja um sundið: „Það er algengt, að 

nemendur þar [Reykjanesskóla], eftir 3-6 mánaða dvöl í  skólanum, þreyti 

hvíldarlaust 6-8 og allt að 11 km. sund í laug skólans, og leikur það eigi á tveim 

tungum, að til þess þarf mikla leikni, þol og æfingu.“95 

Guðvarður Jónsson frá Rauðamýri, sem var nemandi við skólann, minnist 

þess að Aðalsteinn hafi verið byrjaður í kringum 1941 að móta sérstakar 

sundprófsreglur fyrir unglingastigið sem hann kallaði „Reykjanesstig”. Lýsti hann því 

sem einskonar meistarastigi í sundi en þar var prófað í eftirfarandi greinum:  

Fimm þúsund metra bringusund, tvö þúsund metra baksund, tvö hundruð 

metra björgunarsund, með áttatíu kílóa mann, báðir í fötum, svo áttum við 
                                                 
93

 Prófskirteini Nilsinu Larsen, 2. stig, 1936.  
94

 Prófskirteini Nilsinu Larsen, 3. stig, 1937. 
95

 Þorsteinn Jóhannesson, „Árangur skólastarfsins“, bls. 148. 

Mynd 5 

Sundpróf í Reykjaneslaug árið 1936. 
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að stinga okkur ofan af háapalli í fötum, mig minnir að pallurinn hafi verið 

þriggja metra hár, og kafa eftir smá hlut á þriggja metra dýpi, að því loknu, 

klæða sig úr fötunum í sundi.96  

Guðvarður og þeir fáu samnemendur hans, sem tóku þetta erfiða próf þegar 

það var haldið, líklega í eina skiptið vorið 1941 eða 1942, fengu samt aldrei neina 

formlega viðurkenningu á þessu sundprófi þar sem “kerfisköllum í Reykjavík”, eins 

og hann kallar það, þótti kröfurnar of miklar eða sundið alltof langt.97 Jafnan þegar 

sundpróf voru haldin í Reykjanesskóla var síðan í lokin efnt til einskonar útihátiðar af 

því tilefni.98
 

 

 

  

                                                 
96
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8. Ernst Freseníus og garðyrkjan 

 

Sú sérstaða, sem Reykjanesskólinn naut, fólst einnig í þeirri áherslu á garðyrkjustörf 

sem jarðhitinn á staðnum bauð upp á. Samkvæmt annarri grein þriðja hluta 

reglugerðar skólans var stefnt að því að fræða nemendur um náttúrufar í umhverfi 

skólans og kenna þeim gróðursetningu. Hugmyndin var meðal annars sú að 

rannsaka náttúrufar, semja jarðfræðilega lýsingu á svæðinu, safna jurtum og 

náttúrugripum og að teikna upp myndir af sérkennilegum stöðum, hlutum eða 

dýrum.99
 

Eftir að Ísafjarðarkaupstaður keypti Reykjanes af Reykjarfjarðarhreppi árið 

1932, leigði Ernst Freseníus og fjölskylda hans Reykjanesið og Hveravík af 

kaupstaðnum til lífstíðar. Ernst var Þjóðverji að uppruna, en hafði flutt til Íslands á 

kreppuárunum í Þýskalandi eftir fyrri heimstyrjöldina. Hann fékk fyrst starf sem 

fjósamaður á Bessastöðum árið 1926 en fluttist síðan til Mosfellssveitar ári seinna 

þar sem hann starfaði sem fyrst fjósamaður en síðar sem garðyrkjumaður. Unnusta 

hans, Elísabet Fäller, kom síðan það 

sama ár til hans og giftust þau árið 

1928. Elísabet var ættuð frá Berlín og 

lærður íþróttakennari. Þegar 

fjölskyldan var komin í Reykjanesið 

reisti hún íbúðarhús úr steini árið 1934, 

sama ár og Reykjanesskóli tók til 

starfa.100 Ernst ákvað að reyna að 

stofna á svæðinu garðyrkjustöð til að efla landbúnaðinn þar. Tilgangurinn með 

garðyrkjustöðinni samkvæmt Ernst var sá að vera lífsbjörg fjölskyldu sinnar  ásamt 

því að auka bæði þekkingu og neyslu grænmetis, bæði með afurðasölu og með því 

að vera öðrum fyrirmynd. Ennfremur hugsað hann sér að garðyrkjustöðin yrði 

einskonar tilrauna- og kennslustöð.101 Fyrsta árið sem sala hófst á afurðum 
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Mynd 6 

Sundlaugin í Reykjanesi, og sést í 

gróðurhúsið vinstra megin. 
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stöðvarinnar voru 2000 blómplöntur til sölu, auk tómata, agúrkna, gulróta, næpa, 

höfuðsalats, hvítkáls, blómkáls, gulrófna, hnúðkáls, púrru og persilju.102  

Ernst var mjög hlynntur því að hafa skóla í sveitum og að börnin eigi að iðka 

íþróttir og læra verklegar fræðigreinar og var því mjög hlynntur við stofnun 

Reykjanesskóla. Ernst vildi að skólinn sjái alfarið um landsvæðið og Hveravík, um 

ræktun þess, vegagerð, byggingu og fleira þar sem hann var á lóðinni sem hann 

leigði. 103   

En hvernig voru viðbrögð hreppsbúa við grænmetisræktuninni? Þetta var 

algjör nýjung að smakka allar þessar framandi grænmetistegundir fyrir hreppsbúa 

þar sem þeir höfðu flestir aldrei smakkað það áður. Flestir af þeim sem dvöldu í 

skólanum mundu  mest eftir tómötunum og fannst flestum þeir vera ofboðslega 

vondir þegar þeir smökkuðu tómatana fyrst. Þetta átti samt ekki við um alla. Pétur 

Bjarnason, skipstjóri frá Ísafirði sem kom í Reykjanesið á sjómannanámskeið eða 

sundnámskeið fyrir sjómenn, sagði í viðtali við Ríkisútvarpið árið 1993 að hann og 

aðrir sjómenn hafi samt verið æstir í tómatana. Hann sagði frá því að þegar þeir  

hjálpuðu Ernst hafi við ýmis störf hafi þeir fengið tómata að launum.104 Tómas Árni 

Jónasson, fyrrum yfirlæknir á Ísafirði, sagði í sama viðtali að hann hafi verið einn af 

þeim sem sótt hefði garðyrkjunámskeiðið árið 1937 ásamt tveimur konum og 

Ísfirðingi. Hann sagði frá því að þeir hefðu lært á námskeiðinu allt um garðrækt.105
 

Ernst og fjölskylda hans flutti síðan árið 1938 aftur heim til Þýskalands þar 

sem Ernst lét heillast af hugmyndum nasista. Hann var síðan handtekinn á Íslandi 

árið 1944 fyrir njósnir. Eftir stríðið flutti hann og fjölskylda hans til Síle og lét hann lífið 

þar.106
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Niðurstöður 

 

Þegar saga fyrstu starfsára skólans í Reykjanesi er skoðuð virðist augljóst að tilkoma 

og starfsemi Reykjanesskóla hafi að mörgu leyti skipt sköpum bæði fyrir menntun 

barnanna í hreppunum og fyrir félagslífið í sveitinni. Tveir harla fámennir hreppir, 

sem í upphafi fjórða áratugarins voru enn að miklu leyti einangraðir frá umheiminum 

og höfðu vart aðrar samgönguleiðir en Djúpbátinn og þarfasta þjóninn, tóku höndum 

saman og afrekuðu það að koma á fót skóla með góðum kennsluaðstæðum fyrir 

æskufólkið. Þetta í sjálfu sér lýsir miklum dugnaði og baráttuvilja fólks sem vann af 

einurð að því að bæta aðstæðurnar á sínum stað. 

Skólafrumkvöðullinn Aðalsteinn Eiríksson hefur augljóslega verið einnig mikill 

happafengur fyrir hreppsmenn þegar hann kom til að útfæra hugmyndir sínar um 

menntun barna í sveitum og ýtti jafnframt úr vör ýmsum framfaramálum og 

sameiginlegum viðburðum sem bæði léttu lund og styrktu samkennd íbúanna í 

þessum annars einöngruðu hreppum. Loks mætti segja að Reykjanesið og skólinn 

þar hafi réttilega orðið sá „helgireitur æskunnar“, sem Aðalsteinn lagði áherslu á. 

 

 

Mynd 7 

Reykjanesskóli um 1950, nýja heimavistin vinstra megin en skólinn hægra megin. 
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