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Formáli 

Þetta verkefni er tileinkað afa mínum í móðurætt, Sigurði Inga Hjálmarssyni. Við 

hugmyndavinnu efnisins var efst í mínum huga að tengja efnið við hann og eyða tíma 

með honum. Þar að auki hafa mamma og pabbi, sem og ömmur mínar og afar (í föður- 

og móðurætt), veitt mér ómælda hjálp í formi barnapössunar og yfirlestrar. Maðurinn 

minn hefur einnig verið einkar hjálpsamur. Það er ekki sjálfsagt að eiga fjölskyldu sem 

styður þétt við bakið á manni og fyrir það er ég þakklát. Ég er einnig þakklát 

leiðbeinanda mínum, Ólöfu Garðarsdóttur, fyrir þolinmæði og sveigjanleika. Sérstaklega 

er ég þó þakklát öllum viðmælendum mínum sem gáfu af tíma sínum og sjálfum sér.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í 

öflun og miðlun upplýsinga og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis, sem ég hef sótt 

til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða 

orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf 

ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Reykjavík, 20. janúar 2017, 

 

Hildur Jónsdóttir 
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Ágrip 

Farkennsla er fræðsluform sem kom fram á Íslandi á síðasta fjórðungi 19. aldar og varð 

farskólinn dæmigert millistig milli heimafræðslu og eiginlegs barnaskóla. Menn höfðu 

misjafnar skoðanir á farskólanum sem fræðsluformi og aðbúnaður nemenda og 

kennara var oft slæmur. Munur farskóla og fastra skóla var í grófum dráttum sá að 

farskólinn var oftast á faraldsfæti og hafði ekki eiginlegt skólahús. Farskólinn var 

fræðsluform hinna dreifðu byggða. Seinasti farskóli landsins var í Fellshreppi í 

Strandasýslu en hann lagðist ekki af fyrr en 1978 þegar Broddanesskóli tók til starfa. 

Þessi rannsóknarritgerð byggir á hálfopnum viðtölum við fjóra einstaklinga, fædda 

1933, 1934 og 1935. Þessir einstaklingar eiga það sameiginlegt að vera fæddir og 

uppaldir í Kollafirði í Fellshreppi. Þá voru þeir allir í farskóla á tímabilinu 1944−1948. 

Markmið rannsóknarinnar var að fá innsýn í farskólagöngu og nám viðmælenda. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að hið formlega nám, barnaskólagangan, hafi 

verið mjög stutt. Námið var fjölbreytt og mikilvægt veganesti út í lífið en sá kennari, 

sem kenndi viðmælendum mínum mest, virðist hafa verið framsækinn skólamaður sem 

var mögulega undir áhrifum frá nýskólastefnunni. Viðmælendurnir eru almennt sáttir 

við veru sína í farskólanum, ef til vill vegna lítilla væntinga þeirra til formlegs náms í 

dreifbýli á þessum tíma.  
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Abstract 

Ambulatory school in Fellshreppur in the sixties 

Ambulatory school is a form of schooling that emerged late in 19th century Iceland and 

became a typical intermediate stage between two forms, i.e. at home education and 

the actual primary school for children. People had different views on the ambulatory 

school, the conditions in which the teachers and students worked were often bad. The 

last ambulatory school in Iceland was in Fellshreppur in Strandasýsla, it remained there 

until 1978 when the primary school in Broddanes was founded. This research is based 

on semi-structured interviews with four persons born in 1933, 1934 and 1935. These 

individuals are all born and brought up in Kollafjörður in Fellshreppur. They also have it 

in common to have attended the ambulatory school in the period 1944−1948 or within 

that period. The aim of this study is to gain insight into the ambulatory school years and 

the basic education of the interviewees so far. This study concludes that the formal 

education the interviewees received was very brief. The education was diverse and 

gave them an important start in life, the teacher who taught them the most appears to 

have been a progressive teacher, possibly under the influence of progressive pedagogy. 

The interviewees seem to be generally satisfied with the ambulatory school. The reason 

is perhaps the interviewees‘ low level expectation attached to formal education in rural 

areas at that time.  

 



6 

Efnisyfirlit 

Formáli ..................................................................................................................... 3 

Ágrip ......................................................................................................................... 4 

Abstract .................................................................................................................... 5 

Efnisyfirlit ................................................................................................................. 6 

Mynda- og töfluskrá .................................................................................................. 8 

1 Inngangur ........................................................................................................... 9 

2 Um farskólahald ............................................................................................... 14 

2.1 Fræðslufyrirkomulag og fræðslulög ..................................................................... 15 

2.2 Aðbúnaður farskóla og eftirlit .............................................................................. 19 

3 Staðhættir, atvinnuhættir og skólahald í Fellshreppi á fyrri hluta 20. aldar ....... 24 

3.1 Staðhættir og atvinnuhættir í Fellshreppi ............................................................ 24 

3.2 Nemendur í Fellshreppi 1944−−1949 ................................................................... 27 

3.3 Farkennarar í Fellshreppi 1944−1949 ................................................................... 32 

4 Formlegt nám ................................................................................................... 38 

4.1 Um viðmælendur .................................................................................................. 38 

4.2 Fræðsla heimilanna .............................................................................................. 39 

4.3 Viðhorf til farskólahalds í Fellshreppi ................................................................... 41 

4.4 Að koma í skólann ................................................................................................. 42 

4.5 Námsgreinar í farskólanum á Broddanesi ............................................................ 45 

4.6 Félagslíf og kvöldvökur ......................................................................................... 49 

4.7 Próf .................................................................................................................... 52 

5 Óformlegt nám ................................................................................................. 55 

5.1 Einfaldir mannasiðir .............................................................................................. 55 

5.2 Vinna ..................................................................................................................... 56 

5.3 Eftir barnaskólann................................................................................................. 58 

6 Niðurstöður ...................................................................................................... 60 

Heimildaskrá ........................................................................................................... 64 

Viðauki A: Viðtal við Sigurð Inga Hjálmarsson .......................................................... 69 

Viðauki B: Viðtal við Jónu Margréti Þórðardóttur .................................................. 133 

Viðauki C: Viðtal við Guðbjörn Jónsson og Fanneyju Eysteinsdóttur ....................... 159 

Viðauki D: Viðtal við Jón Gústa Jónsson og Sigurð Inga Hjálmarsson ...................... 179 



7 

  



8 

  Mynda- og töfluskrá 

Mynd 1. Tala skólahverfa á Íslandi eftir tegund skóla.. ................................... 20 

Mynd 2. Barnakennarar með kennarapróf 1909−1940................................... 22 

Mynd 3 Kollafjörður. ....................................................................................... 25 

Mynd 4. Loftmynd af Kollafirði........................................................................ 27 

Mynd 5. Skólagerðir í Strandasýslu frá 1920−1948 ......................................... 29 

Mynd 6. Broddanes, æskuheimili Jóns Gústa og Guðbjarnar.........................  31 

Mynd 7. Skólabörn á Broddanesi árið 1946.................................................... 43 

Mynd 8. Kátir strákar á Broddanesi með nýjan bolta ..................................... 52 

 

 



9 

1 Inngangur  

Sigurður Ingi Hjálmarsson, afi minn í móðurætt, er fæddur árið 1935. Hann er hæglátur 

maður og rólegur og að mínu mati ekki fyrirferðarmikill í samræðum. Hann hefur 

þannig ekki mikla þörf fyrir að segja frá sínum högum nema sérstaklega sé spurt. Í fyrra 

slysuðumst við til þess að ræða atriði sem tengdist barnæsku hans. Í því samtali kom 

mér mikið á óvart hversu frábrugðnar aðstæður okkar voru. Vissulega er afi minn 

gamall samkvæmt óformlegri skilgreiningu enda orðinn langafi og fæddur á fjórða 

áratug síðustu aldar. Þrátt fyrir það gerði ég mér ekki grein fyrir því hversu örar 

breytingar á lifnaðarháttum hafa verið á svo stuttum tíma og hve mikill munur er á 

uppeldisaðstæðum okkar. Eftir þessar samræður fór ég að spyrja hann meira um lífið í 

gamla daga. Ég skammaðist mín hálfpartinn fyrir að hafa ekki haft rænu á því fyrr enda 

hefur hann frá mörgu að segja og margir af hans kynslóð hafa reyndar lifað tímana 

tvenna.                   

 Út frá þessum samtölum varð til sú hugmynd að gera viðtalsrannsókn um 

skólagöngu á fyrri hluta 20. aldar. Fyrsta hugmyndin var að bera saman æsku hans og 

annarra og þá sérstaklega með tilliti til barnaskólagöngu þar sem ég stunda nám í 

kennaradeild á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Þar sem afi minn er fæddur og 

uppalinn (til 13 ára aldurs) í dreifbýlinu í Kollafirði í Strandasýslu vaknaði fyrst sú 

hugmynd að bera saman barnaskólagöngu í dreifbýli og þéttbýli. Síðar benti 

leiðbeinandi minn mér á að mun meira hefði verið rannsakað um skólahald í þéttbýli. 

Því þróaðist hugmyndin í þá veru að taka einnig viðtöl við einstaklinga annars staðar á 

landinu sem ólust þó einnig upp í dreifbýli. 

Eftir frumviðtalið við afa komst ég að því að fyrsti kennari hans, Torfi Guðbrandsson, 

hafði skrifað sjálfsævisögu þar sem reynsla hans af farskólahaldinu í Kollafirði fékk mikið 

rými. Eftir það viðtal fæddist sú hugmynd að jafnvel mætti þrengja sögusviðið og 

einskorða það við Fellshrepp í Kollafirði.           

 Þá fór ég á stúfana að leita að upplýsingum um samnemendur afa í farskólanum í 

Fellshreppi. Við eftirgrennslan komst ég að því að afi hélt alltaf sambandi við eina 

skólasystur sína, Jónu, en fyrri maður hennar var föðurbróðir afa míns. Jóna benti mér 

síðan á tvo skólabræður (sem einnig eru bræður) sem bjuggu enn í Kollafirði, þá 

Guðbjörn og Jón Gústa. Allir þessir einstaklingar voru fúsir til að veita mér viðtal og ég 

prísaði mig sæla að ná í svo marga einstaklinga sem voru samferða í farskólanum í 

Fellshreppi á árabilinu 1944–1948. Þar með fékk ég gullið tækifæri til þess að skoða 

margar hliðar sama teningsins ef svo má að orði komast. Þar að auki hafði ég við 
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höndina sjálfsævisögu fyrsta kennara afa, Torfa Guðbrandssonar, sem áður er nefndur. 

Hann lést mánuði áður en ég tók frumviðtalið við afa, annars hefði ég einnig falast eftir 

viðtali við hann. Með því að hljóðrita viðtölin og geyma í Miðstöð munnlegrar sögu tel 

ég gildi verkefnisins vera mikið og verðmætt fyrir komandi kynslóðir. Markmið 

rannsóknarinnar er að veita innsýn í barnæsku viðmælenda minna, hvernig þau 

upplifðu farskólann – hið formlega nám – og svo hið óformlega. Einnig hafði ég áhuga á 

að kanna hvað þeim fyndist um þetta veganesti, sem þau fengu í barnæsku, og hvaða 

áhrif skólagangan hafi haft á líf þeirra.           

 Sá grunnur, sem styður þessa rannsókn, er til dæmis lög um fræðslu barna  sem 

voru í gildi þegar viðmælendurnir gengu í skóla. Til að setja þau í samhengi er gott að 

hafa til viðmiðunar þau lög sem giltu á undan. Þá er sjálfsævisaga Torfa 

Guðbrandssonar kennara notuð sem grunnur rannsóknarritgerðarinnar. Ástæðan er 

einkum sú að þar koma fram hugrenningar og upplifun hans sjálfs af sama tímabili og 

viðmælendur lýsa – og einnig vegna þess að Torfi (líkt og Bergþór Sveinsson sem var 

einnig kennari á þessu tímabili) er látinn og ekki til frásagnar. Torfi skrifaði reyndar 

einnig um skólamál, til dæmis skrifaði hann um kvöldvökur barnanna í skólanum (1948). 

En til þess að skilja tíðarandann og viðhorf fólks á þessum tíma er gott að skoða 

samtímaskrif eins og Auglýsingu til hjeraðslækna um læknisaðgæzlu á alþýðuskólum 

Guðmundar Björnssonar árið 1916 og Húsakynni farskólanna eftir Helga Hjörvar frá 

1920.                  

 Farskólahald hefur lítið verið rannsakað þó að farskólar hafi verið helsta 

fræðslufyrirkomulagið í strjálbýli á Íslandi fram yfir 1960. Gerðar hafa verið nokkrar 

nemendarannsóknir hérlendis á lífi og leik barna um miðbik síðustu aldar, þótt engin 

slík sé frá Kollafirði á Ströndum. Við eftirgrennslan fannst mér sem flestar rannsóknir 

tengdust annaðhvort skólasögu á ákveðnum stað, bæru saman skólahald í dreifbýli og 

þéttbýli, eða skólasögu á mismunandi stöðum í dreifbýli. Sem dæmi má nefna 

ritgerðina Skólahald í Öngulsstaðahreppi. Barnafræðsla og kvennaskólahald í 

Öngulsstaðahreppi í Eyjafirði 1860–1940 (Alma Sigrún Sigurgeirsdóttir, 2010). Ritið 

Almenningsfræðsla á Íslandi 1880−2007 (2008) í ritstjórn Lofts Guttormssonar er 

yfirgripsmikið rit um skólasögu Íslendinga þar sem vísað er til flestra fyrri rannsókna 

sem tengjast efni þessarar ritgerðar. Sem dæmi um fleiri rannsóknir um farskólann má 

nefna rannsóknir Lofts Lofts: „Kennsla heima og í skóla: þáttur heimila í barnafræðslu á 

Íslandi 1907−1930“ og „Farskólahald í sextíu ár (1890−1950)“. Þær rannsóknir lýsa 

meðal annars sögu farskólans á Íslandi og aðbúnaði.         

 Þessi rannsóknarritgerð byggir á upplýsingum sem fengnar voru með viðtölum við 
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fjóra einstaklinga. Viðtölin byggja á reynslu þeirra og upplifun af tilteknum atburðum. 

Upplifun getur verið margslungin og er þessi rannsókn einstök vegna þess að hún 

verður ekki endurtekin þó að rannsóknir með svipuðu sniði sé unnt að gera með 

einstaklingum sem hafa lifað við svipaðar aðstæður. Engin rannsókn stendur þó ein og 

sér, ávallt er byggt á þeim grunni sem fyrir er.        

 Eigindlegar rannsóknir afla gagna um það hvernig fólk túlkar umhverfi sitt og 

aðstæður. Í þessari rannsókn voru tekin hálfopin viðtöl. Spurningar voru því ekki á 

stöðluðu formi heldur var lögð áhersla á að fá viðmælanda til að lýsa reynslu og 

upplifun. Við undirbúning spurninga var m.a. stuðst við spurningaskrár 71 og 86 frá 

þjóðháttadeild Þjóðminjasafns sem nefnast Lestur og skrift og Daglegt líf í dreifbýli og 

þéttbýli á 20. öld (sjá ÞÍ 1989 og 1994). Stuðst var við ákveðnar spurningar sem viðtölin 

fylgdu að nokkru leyti.              

 Viðtölin voru hljóðrituð og síðar skrifuð upp. Hljóðritun viðtalanna verður geymd 

hjá Miðstöð munnlegrar sögu en allir viðmælendur skrifuðu undir samning þess efnis. Á 

sama blaði bauðst þeim að veita viðtölin undir nafnleynd en enginn kaus það. Að sama 

skapi var viðmælendum gefinn kostur á að velja nafnleynd meðan á vinnslu ritgerðar-

innar stóð en viðtölin og efni þeirra gefa líklega ekki tilefni til þess og teljast ekki 

sérstaklega viðkvæm þótt þau séu vissulega persónuleg. Samkvæmt 8. grein laga um 

persónuvernd (nr. 77/2000) teljast upplýsingar viðkvæmar ef þær fjalla m.a. um 

uppruna, litarhátt, stjórnmála- eða trúarskoðanir eða aðrar lífsskoðanir, refsiverða 

verknaði, heilsuhagi, lyfja-, áfengis- og vímuefnanotkun og kynlíf.   

 Þátttakendur í rannsókn hafa rétt á að vita fyrir fram í hverju þátttakan felst og 

hvaða upplýsingar verða birtar. Mikilvægt er að hafa í huga að sé nafnleynd ekki 

viðhöfð getur orkað tvímælis að rannsakandi túlki orð viðmælenda. Slíkt getur hamlað 

rannsókninni. Orð viðmælanda verða að standa meira og minna á hans eigin forsendum 

komi hann fram undir eigin nafni. Túlkun á þeirri þekkingu, sem viðmælendur veita, og 

ábyrgð á undirbúningi, framkvæmd og framsetningu niðurstaðna verður þó að endingu 

að hvíla á rannsakanda (Ástríður Stefánsdóttir, 2013, bls. 7−8). Traust verður að ríkja á 

milli rannsakanda og viðmælenda, rannsakanda verður til dæmis að vera treystandi 

fyrir því að snúa ekki út úr orðum viðmælenda. Í þessari rannsókn er ekki leitað eftir 

viðkvæmum  upplýsingum og ólíklegt að þar komi fram frásagnir eða ummæli sem geta 

komið viðmælanda eða öðrum aðilum illa. Engu að síður var viðmælendum gefinn 

kostur á að hætta þátttöku í rannsókninni eða krefjast nafnleyndar eftir að rannsóknin 

var hafin. Að gæta nafnleyndar í rannsókn af þessu tagi hefði þó verið flókið enda 

mynda íbúar Fellshrepps mjög lítið samfélag. Eigindleg viðtöl geta orðið mun 
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persónulegri en viðtöl, sem byggja á stöðluðum spurningum, í þeim tilvikum sem 

ákveðin tengsl myndast á milli viðmælenda. Þeir verða að vera opnir, virða og 

viðurkenna sjónarhorn hver annars og leggja sig fram um að skilja það sem sagt er. Líkt 

og í samskiptum almennt tjá viðmælendur sig með misskýrum hætti og mótsagnir geta 

komið fram. Þá er fólk misjafnlega fært um að kafa í eigin reynsluheim. Rannsakandi 

skapar rannsóknargögnin líkt og þátttakendur og þá þurfa þátttakendur að geta treyst 

því að rannsakandi fari vel með upplýsingar sem fást úr viðtölunum og rannsakandi þarf 

að hafa ósvikinn áhuga á rannsóknarefninu (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 144−145). 

 Einstaklingsviðtöl henta vel sem gagnasöfnunaraðferð til þess að kanna reynslu, 

skynjun og viðhorf fólks. Rannsóknir á því sviði snúast um að „skilja reynslu þátttakenda 

út frá þeirra eigin sjónarhóli og laða þannig fram sammannlega reynslu“ (Helga 

Jónsdóttir, 2013, bls. 143). Erfitt getur verið að skilgreina réttmæti rannsóknarinnar þar 

sem ekkert eitt sjónarhorn er réttara en annað. Slík viðtöl minna um margt á 

lífssöguaðferðina en eins og Hafdís Ingvarsdóttir segir er lífssaga „grein á þeim meiði 

félagsvísinda sem nefnd hefur verið ævisögulegar rannsóknir. Fjöldi hugtaka og tilbrigða 

undir þessu heiti eiga það sameiginlegt að rannsóknin beinist að einstaklingnum og ævi 

hans á einhvern hátt“ (Hafdís Ingvarsdóttir, 2013, bls. 337).  Lífssaga ein og sér er sagan 

sem við segjum um líf okkar en fræðileg lífssaga er samvinnuverkefni sem sannreynir 

söguna í víðara samhengi. Þannig fæst möguleiki á að fá fram heildstæða mynd af 

lífsferli og aðstæðum eins og þátttakendur sjá líf sitt ásamt því að sýna sögulegar og 

samfélagslegar breytingar sem hafa orðið á æviskeiði viðmælenda (Hafdís-, 2013, bls. 

339−340). Þó margt við lífssöguaðferðina passi ekki við þessa rannsókn er þar sitthvað 

áhugavert að finna því að sögurnar eru ekki bara persónulegar heldur einnig nátengdar 

því menningarsamhengi sem þær verða til í. Í okkar eigin frásögn óma margar raddir því 

að sögurnar verða ekki til í félagslegu tómarúmi.          

 Ritgerðin er sett þannig upp að í þessum inngangi er fjallað almennt um 

rannsóknina og aðferðafræðilegum forsendum verksins gerð skil. Í öðrum kafla er sagt 

frá farskólahaldi og barnafræðslulög kynnt til sögunnar. Í þriðja kafla er Fellshreppur, 

sögusvið rannsóknarinnar, leiddu fram á sjónarsviðið, sagt frá staðháttum og nemendur 

og kennarar kynntir til sögunnar. Í fjórða kafla er fjallað um það nám sem ég skilgreini 

hér sem formlegt. Þar verður lögð áhersla á að varpa ljósi á fræðslu heimilanna, viðhorf 

til skóla, upphaf skólagöngu, félagslega þætti og kvöldvökur. Þá verður sagt frá 

námsgreinum og prófum í farskólanum.            

 Í fimmta kafla er rýnt í vettvang óformlegs nám viðmælenda á farskólaárunum. Þá 

má nefna ýmiss konar vinnu, það sem dreifbýlisbörn þurftu að læra sérstaklega umfram 
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börn í þéttbýli. Síðar er komið í stuttu máli inn á líf og starf viðmælenda minna og hvar 

þeir eru um þessar mundir. Að lokum eru niðurstöður dregnar saman og farið yfir 

barnaskólagöngu þeirra og hvað þeim fannst um hana, bæði hið formlega nám og hið 

óformlega. 
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2 Um farskólahald 

Farskólinn skipar merkilegan sess í sögu íslenska almenningsskólans. Það skólaform 

kom fram á síðasta fjórðungi 19. aldar sem dæmigert millistig milli hinnar hefðbundnu 

heimafræðslu og eiginlegs barnaskóla (Loftur Guttormsson, 1992, bls. 207). 

 Áður en farskólinn kom til sögunnar hafði barnafræðsla að mestu farið fram í 

gegnum svokallaða heimafræðslu þar sem börnin voru frædd heima af foreldrum eða 

öðru heimilisfólki undir eftirliti sóknarprestsins. Í gamla íslenska landbúnaðar-

þjóðfélaginu þurfti ekki skóla til að ala upp vinnuafl. Heimilin sáu sjálf um það. Þegar 

aukinn fjöldi fólks fluttist í þéttbýli varð atvinnulífið flóknara og þar með breyttust 

uppeldisþarfir samfélagsins (Ingólfur Á. Jóhannesson, 1984, bls. 102; Loftur 

Guttormsson, 2008b, bls. 21).              

 Farskólinn hafði enga sérstaka byggingu til umráða, hann varð til á þeim bæ sem 

farkennarinn dvaldi á í lengri eða skemmri tíma. Til viðbótar við börnin, sem áttu heima 

á staðnum sem varð fyrir valinu, komu nemendur frá nærliggjandi bæjum, annaðhvort 

gangandi daglega eða þá að þeir fengu að gista á bænum eða nálægum bæjum. Þótt 

lítið bæri á farskólanum hið ytra var um að ræða samfélagslega stofnun, úrræði sem 

sveitahreppurinn beitti til þess að fullnægja ákvæðum laga um fræðslu barna (Loftur 

Guttormsson, 1992, bls. 207).              

 Lög voru sett 9. janúar 1880 um uppfræðing barna í skrift og reikningi. Þau lög voru 

viðbót við þá uppfræðslu sem áður var lögbundin. Prestum var gert að skyldu að sjá um 

að öll börn (sem til þess voru hæf að áliti prestsins) lærðu að skrifa og reikna (Jón 

Þórarinsson, 1888, bls. 81−94). Eftir þessa lagasetningu fjölgaði farskólum í sveitum 

þótt heimafræðsla (þar sem heimilin önnuðust og báru ábyrgð á fræðslu barnanna) hafi 

lengi verið algengasta fræðslufyrirkomulagið á Íslandi.          

 Á síðari hluta 19. aldar voru stofnaðir nokkrir barnaskólar og þá aðallega í þéttbýli. Í 

sveitum jókst einnig áhugi á einhvers konar skólahaldi fyrir börn og unglinga. Elsti 

barnaskóli landsins, sem enn starfar, var stofnaður á Eyrarbakka árið 1852. Eftir það tók 

skólum í bæjum að fjölga. Þá var farkennslu komið á í sveitum eftir að lögin 1880 voru 

sett. Farkennsla kallaðist einnig umgangskennsla, líklega vegna þess að kennarinn var á 

ferðinni (Loftur Guttormsson, 2008f, bls. 56−58).         

 Ekki voru allir sammála um ágæti farskóla en fylgismenn heimafræðslu töldu skóla 

draga úr áhuga heimilanna á að uppfræða börnin og að skóli losaði um heimilislífið. 

Fylgismenn skóla töldu aftur á móti að þjóðfélagslegar breytingar og breytingar á 

heimilunum sjálfum hefðu dregið úr möguleikum á heimafræðslu. Sem dæmi má nefna 
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að kvöldvakan var úr sögunni og fólki hafði fækkað á heimilunum (Ingólfur Á. 

Jóhannesson, 1984, bls. 27). Í 1. grein laga um fræðslu barna (nr.  59/1907) er heimilað 

að reka fastan skóla eða farskóla og heimafræðslu en sóknarprestur gat þó veitt 

börnum undanþágu frá skólasókn. 

2.1 Fræðslufyrirkomulag og fræðslulög 

Áður en fyrstu grunnskólalögin tóku gildi árið 1974 var talað um fræðslulög. Fyrstu lög 

um fræðslu barna voru sett árið 1907, næst árið 1926, 1936 og síðast 1946. Árið 1908 

tóku gildi Lög um fræðslu barna nr. 59/1907 sem voru fyrsta almenna löggjöfin um 

fræðslu barna. Aðdragandinn að þeim lögum var langur en árið 1901 hafði Alþingi 

samþykkti að kosta Guðmund Finnbogason til utanfarar. Átti hann að kynna sér 

uppeldis- og menntamál erlendis og dvaldist hann í þessu skyni í eitt og hálft ár á 

Norðurlöndum. Eftir heimkomuna skrifaði Guðmundur bókina Lýðmenntun sem kom út 

árið 1903. Síðar fékk Guðmundur Finnbogason framhaldsstyrk til þess að kynna sér 

ástand skólamála hérlendis. Úr þeirri rannsóknarferð vann Guðmundur ritið Skýrsla um 

fræðslu barna og unglinga veturinn 1903−1904 sem hann gaf út árið 1905 (Guðmundur 

Finnbogason, 1905; Loftur Guttormsson, 2008f, bls. 70).       

 Aðalákvæði fræðslulaganna frá 1907 gerðu ráð fyrir að heimilin önnuðust fræðslu 

barna til 10 ára aldurs. Hvert 10 ára barn skyldi þá vera orðið nokkurn veginn læst og 

skrifandi. Ef aðstandendur gátu ekki fullnægt þessum kröfum hafði skólanefnd/ 

fræðslunefnd heimild til að koma börnum fyrir annars staðar til náms á kostnað 

aðstandenda (Lög um fræðslu barna nr. 59/1907). Lögin gerðu ráð fyrir kunnáttu í mun 

fleiri námsgreinum en áður. Áður hafði kostnaður kennslunnar fallið á aðstandendur 

nemenda en með fyrstu barnafræðslulögunum var því breytt og greiddist kostnaðurinn 

þá af sveitar-/bæjarsjóði og landssjóði (Loftur Guttormsson, 1996, bls. 11).   

 Í lögunum var gert ráð fyrir því að hægt væri að nota tvenns konar fræðsluform til 

þess að uppfylla fræðsluskyldu. Annar valkosturinn var að notast við fastan skóla 

(heimangöngu- eða heimavistarskóla) og kallaðist umdæmið þá skólahérað. Hinn val-

kosturinn var að halda farskóla eða stunda heimafræðslu undir eftirliti hins opinbera. 

Þá nefndist umdæmið fræðsluhérað. Fastir skólar voru skyldugir til að veita að minnsta 

kosti sex mánaða fræðslu á ári en farskólar að minnsta kosti tvo mánuði (Lög um 

fræðslu barna nr. 59/1907). Með heimafræðslu mátti fullnægja fræðsluskyldukröfum 

án þess að börn stunduðu skólanám í eiginlegum skilningi en kennari þurfti þá að hafa 

eftirlit með kennslu (Loftur Guttormsson, 1992, bls. 213). 
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Sumir hafa fjallað um fræðslulögin 1907 sem eins konar málamiðlun á milli skóla− 

fræðslusinna og heimafræðslusinna. Að sögn Guðmundar Finnbogasonar höfðu þessar 

tvær stefnur sífellt togast á á Alþingi. Þeir sem töldu heimilin sjálf einfær um að kenna 

börnum það sem þurfti til 14 ára aldurs voru kallaðir heimafræðslusinnar. Þeir töldu 

heimafræðsluna besta og voru hræddir um að ella yrði öllum áhyggjum varpað yfir á 

skólana. Guðmundur Finnbogason var þeirrar skoðunar að sparnaðarástæður hafi 

einnig ráðið nokkru um það hve mikillar hylli heimafræðslan naut á þessum tíma, enda 

þurfti ekki að leggja til af almannafé á meðan heimilin voru ein látin sjá um 

barnakennsluna (Guðmundur Finnbogason, 1947, bls. 114−115).  

Skólafræðslusinnar voru þeirrar skoðunar að heimilin hefðu ekki forsendur til að sjá 

börnum fyrir þeirri fræðslu sem þeim bæri til 14 ára aldurs. Ástæðurnar fyrir því taldi 

Guðmundur Finnbogason meðal annars vera þær að fólki fækkaði á hverju heimili og 

annríki húsbænda færi stigvaxandi (Guðmundur Finnbogason, 1947, bls. 115). 

Fyrsta árið sem fræðslulögin frá 1907 voru í gildi, þ.e. skólaárið 1908−09, héldu 115 

skólahverfi farskóla en síðan fjölgaði þeim smám saman og voru 140−150 á árum fyrri 

heimsstyrjaldar (Barnafræðsluskýrslur árin 1909−1920, bls. 9). Börn fengu afar misjafna 

fræðslu eftir því hvort þau voru í föstum skóla eða farskóla. Farskólinn á Íslandi var 

upphaflega „úrræði efnalítils strjálbýlissamfélags til að efla barnafræðslu“ (Loftur 

Guttormsson, 1992, bls. 207). Með barnafræðslulögunum 1907 hlaut þetta skólaform 

fyrst lögformlega stöðu við hlið fastra skóla sem voru framan af bundnir við þéttbýli. 

Fræðslulögin frá árinu 1907 héldust óbreytt til 1926 eða í nærri því 20 ár. Þá leysti 

ný löggjöf (nr. 40/1926) þau af hólmi. Þessi löggjöf innihélt fremur veigalitlar breytingar 

og var áfram gert ráð fyrir því að farskólar væru helsta fræðslufyrirkomulag til sveita. 

Undirbúningur að lögunum frá 1926 hafði hafist árið 1920. Þá var skipuð nefnd á vegum 

stjórnarráðsins en hana skipuðu prófessorarnir Guðmundur Finnbogason og Sigurður P. 

Sívertsen. Árið 1921 skilaði nefndin áliti sem innihélt meðal annars frumvarp til fræðslu 

barna. Ári seinna var það frumvarp lagt fyrir Alþingi og afgreitt með nokkrum 

breytingum sem Lög um fræðslu barna nr. 40/1926 fjórum árum síðar (Loftur 

Guttormsson, 1992, bls. 214). 

Helstu breytingarnar með lögunum 1926 voru þær að stefnt var að því að draga úr 

mun á barnafræðslu á milli fastra skóla og farskóla. Samkvæmt 2. grein laga um fræðslu 

barna frá 1926 var ætlast til þess að kennt yrði að minnsta kost 12 vikur (í stað 8 vikna 

áður) á ári í farskólum nema þar sem kennslan var þrískipt yfir veturinn. Þar var heimilt 

að leyfa 8 vikna kennslu á ári fyrir hvert barn líkt og áður hafði verið (Loftur 

Guttormsson, 1992, bls. 214; Lög um fræðslu barna nr. 40/1926, 2. gr.). Aldurstakmark 
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var fært neðar svo að nú voru öll börn frá 8−14 ára skyldug til að gangast undir vorpróf. 

Jón Ófeigsson yfirkennari skrifaði í Morgunblaðið hinn 26. júní árið 1930 að með þessu 

væri „loks komin heimild til að láta skólaskyldu hefjast eftir 7 ára aldur, og líkur eru 

taldar til, að kaupstaðaskólarnir, flestir eða allir, miði við 8 ára aldur frá næsta hausti“ 

(bls. 12). Geta má sér til að þetta hafi aukið bilið milli nemenda í farskólum og föstum 

skólum því að áfram var það þannig að börn í sveitum hófu ekki formlegt nám fyrr en 

um 10 ára aldur og því báru heimilin áfram ábyrgð á að kenna börnum að lesa. 

Allnokkur fræðsluumdæmi höfðu þegar fært skólaskyldualdurinn niður í 7 eða 8 ára 

aldur en um helmingur 7−9 ára barna í kaupstöðum var í skóla skólaárið 1930−1931 en 

einungis um 20% í kauptúnum og sveitum landsins.  

Lög um fræðslu barna voru endurskoðuð aftur árið 1936 en þá voru heimavistar-

skólar teknir að rísa á stöku stað í sveitum landsins; nokkrir risu um 1930 og svo fjölgaði 

þeim ört (Barnafræðsluskýrslur árin 1920−1966, bls. 9, 12, 17). Vísað er til 

heimavistarskólanna í Lögum um fræðslu barna nr. 94/1936  –  og sérstaklega í 7. gr. 

þar sem rætt er um lengd kennsluársins. Samkvæmt þessum lögum átti skólaskylt barn í 

heimavistarskóla að stunda nám í að minnsta kosti 12−13 vikur á ári. Í þessari sömu 

löggjöf eru færri orð en áður um farskóla og samkvæmt Lofti Guttormssyni 

sagnfræðingi (1992) má segja að þetta lýsi dæmigerðu viðhorfi yfirvalda og 

„skólamanna“ á þessum tíma til farskólahalds (bls. 208). Þannig koma farskólar ekki við 

sögu í fræðslulögunum frá 1936 nema í ákvæðum til bráðabirgða og þar stendur að þar 

sem ekki eru fastir skólar gildi ákvæði hinna eldri fræðslulaga um farskóla og farkennslu 

(Barnafræðsluskýrslur árin 1920−1966, bls. 9, 15).         

 Þótt farkennsla þætti óheppilegt fræðslufyrirkomulag, þegar hér var komið sögu, 

náði tala farskólahverfa hámarki um það leyti sem fræðslulögin tóku gildi. Börn voru 

almennt skólaskyld frá 7−14 ára en samkvæmt fræðslulögunum var heimilt að veita 

einstökum skólahverfum utan kaupstaða heimild til að færa upphaf skólaskyldu upp í 8, 

9 eða 10 ára aldur. Það skilyrði var reyndar sett að ef skólaskylda væri færð upp til 10 

ára aldurs skyldi námstími nemanda minnst vera 16 vikur á ári sem þýddi lengri 

skólagöngu sem svaraði um einum mánuði. Þetta var tilraun til þess að minnka mun á 

milli heimangönguskólanna og farskólanna en þessi heimild var mikið nýtt í þeim skóla-

hverfum þar sem farskólar voru (Loftur Guttormsson, 1992, bls. 216). Þar sem 

lágmarksnámstími hjá heimangönguskólum var á bilinu 24 til 33 vikur er ljóst að þrátt 

fyrir góðan ásetning breikkaði bilið á milli fastra skóla og farskóla (Barnafræðsluskýrslur 

árin 1920−1966, bls. 8). 
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Enn og aftur liðu ekki nema 10 ár þar til fræðslulögum var breytt að nýju en með 

lögum frá  1946 var ráðist í gagngerar breytingar á fræðslukerfi landsins með samþykkt 

Laga um fræðslu barna nr. 34/1946. Í lögin var aftur sett bráðabirgðaákvæði þess efnis 

að þar sem ekki væru fastir skólar til staðar skyldi fræðslumálastjórn skipa málum í eins 

nánu samræmi við lögin og kostur væri. 

 Með fræðslulögunum frá 1946 var skólaskylda barna stytt um eitt ár og náði til 

barna á aldrinum 7–13 ára. En lög um gagnfræðinám kváðu á skólaskyldu unglinga frá 

13–15 ára en einnig mátti hækka fræðsluskyldualdur til 16 ára. Þá var skólakerfið gert 

samfellt svo að próf frá einu skólastigi gilti til inntöku á annað. Skólakerfinu var skipt í 

fjögur stig: barnafræðslustig, gagnfræðastig, menntaskólastig og sérskóla- og 

háskólastig. Barnaskólanum var skipt í yngri og eldri deild. Sú yngri var fyrir 7−9 ára og 

eldri 10−12 ára. Í yngri deild var kennd íslenska, skrift, reikningur, átthagafræði, 

handavinna, leikfimi og söngur. Í eldri deild var átthagafræði sleppt og bætt við 

kristnum fræðum, Íslandssögu, landafræði, náttúrufræði, teiknun og sundi (Lög um 

fræðslu barna nr. 34/1946, 37. gr.).  

 Barnaskólanámi lauk með barnaprófi en svo tók við tveggja ára nám á 

gagnfræðastigi. Heimilt var að láta fræðsluskyldu ná aðeins til 14 ára aldurs og einnig að 

hækka hana til 16 ára aldurs. Ef fræðsluskylda náði til 14 ára aldurs lauk 

barnaskólanámi með fullnaðarprófi líkt og tíðkaðist í eldri barnafræðslulögum. Það var 

algengt í sveitum þar sem ekki var aðstaða til framhaldsnáms fyrir nemendur 

(Barnafræðsluskýrslur árin 1920−1966, bls. 25). Að loknum barnaskóla var hægt að fara 

í unglingaskóla sem var tveggja ára skóli og lauk með unglingaprófi. Unglingaprófið 

veitti rétt til framhaldsnáms í miðskólum eða gagnfræðaskólum. Þaðgilti sem nám í 

tveimur neðstu bekkjum gagnfræðaskóla. Miðskólar voru þriggja ára skólar og lauk 

þeim með landsprófi og miðskólaprófi. Gagnfræðaskólar voru fjögurra ára skólar í 

kaupstöðum en tveggja ára í sveitum (Helgi Skúli Kjartansson, 2008, bls. 32).  

Með fræðslulögunum frá 1946 var ákveðið að árlegur starfstími skóla í kaupstöðum 

og þorpum með 1000 íbúa eða fleiri skyldi vera sem næst 9 mánuðir en aðrir skólar 

skyldu starfa eigi skemur en í 7 mánuði á ári. Enn munaði þannig talsvert á námstíma í 

föstum skólum og í farskólum. Í sveitum var heimilt að skipta námstímanum í tvennt 

þannig að hvert barn fengi a.m.k. 3 ½ mánaða kennslu. (Barnafræðsluskýrslur árin 

1920−1966, bls. 8). Við þetta skilyrði var þessi varnagli sleginn :„...enda fylgist 

kennarinn með heimanámi barnanna þann tíma, sem þau sækja ekki skólann að 

vetrinum...“ (Lög um fræðslu barna nr. 34/1946). 
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Hvert sveitarfélag hafði vald um hversu hratt þessar breytingar yrðu teknar upp því 

að þau höfðu sex ára aðlögunartíma til að taka hin nýju fræðslulög í gildi. Þessi frestur 

var víða nýttur og ýmis ákvæði urðu ekki að veruleika fyrr en löngu síðar. Til sveita var 

til dæmis algengast að lögbundinni skólaskyldu barna væri ekki framfylgt enda erfitt að 

framfylgja þessari reglu þar sem börn eldri en 10 ára voru oft nauðsynleg í sveitavinnu á 

sumrin. Þrír mánuðir voru hins vegar ekki nógu langur tími vegna þess að haustannir við 

kartöflur og slátrun teygðust fram í október (Helgi Skúli Kjartansson, 2008, bls. 44−45; 

Ingólfur Á. Jóhannesson, 1984, bls. 75). 

Samkvæmt Barnafræðsluskýrslum árin 1920−1966 voru ekki komnir fastir skólar í 

nema um helming allra hreppa landsins skólaárið 1947−48 og farkennslan því enn 

stunduð í helmingi hreppa (bls. 9). Rúmlega 100 hreppar höfðu aðeins farkennslu stuttu 

eftir setningu laganna 1946 en þeim fór svo stöðugt fækkandi (bls. 25). Í lok sjötta 

áratugarins voru farskólahverfi orðin 74 talsins, en það er helmingur þess sem var er 

tala þeirra náði hámarki (Loftur Guttormsson, 1992, bls. 208). Fræðslulögin 1946 voru í 

gildi allt fram til 1974 þegar fyrstu grunnskólalögin voru samþykkt.  

Þótt framkvæmd fyrstu fræðslulaganna færi allvel af stað héldu þau og síðari 

breytingar á þeim þó engan veginn í við hinar öru félagslegu breytingar sem urðu á 

tímabilinu. Farskólarnir voru áfram algengasta fræðsluformið í strjálbýli á Íslandi á 

þriðja, fjórða og fimmta áratugnum (Ingólfur Á. Jóhannesson, 1984, bls. 27; Loftur 

Guttormsson, 2008c, bls. 118, 122). Þrátt fyrir að farskólinn væri algengasta 

fræðsluformið til sveita virtist pottur hafa verið brotinn víða þegar kom að aðbúnaði og 

eftirliti. 

2.2 Aðbúnaður farskóla og eftirlit 

Farskólahald var oft óstöðugt og fjöldi þeirra skólahverfa, sem nutu farkennslu, var allt 

fram fjórða áratuginn háð miklum sveiflum frá ári til árs. Stóðu þær í beinu sambandi 

við þann fjölda skólahverfa sem höfðu enga opinbera fræðslu eða eftirlitskennslu. 

Farkennsla lagðist því stundum af og var þá engin opinber fræðsla veitt. 

Sagnfræðingurinn Loftur Guttormsson hefur haldið því fram að þrátt fyrir að farskólinn 

hafi frá fyrstu tíð verið tengdur landfræðilegum aðstæðum og erfiðum samgöngum hafi 

hann jafnframt verið afsprengi fátæktar og áhugaleysis um skólamál (Loftur 

Guttormsson, 1992, bls. 207). 

Byggðaþróun í landinu hafði úrslitaáhrif á hversu útbreitt farskólahald var á hverjum 

tíma. Fram yfir seinna stríð var meginreglan sú að strjálbýlar byggðir héldu farskóla. Í 

þéttbýli og sveitum, þar sem byggðir voru í þéttara lagi, var snemma komið á föstu 
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skólahaldi. Á fyrri hluta tuttugustu aldar var þéttbýlismyndun ör, þeim sem bjuggu í 

strjálbýli og á minni þéttbýlisstöðum fækkaðu á tímabilinu úr 79% landsmanna árið 

1901 í 43,5% árið 1930. Þetta hlutfall var komið niður í 24,5% árið 1950 (Loftur 

Guttormsson, 1992, bls. 216). 

Smám saman varð ljóst að farskólafyrirkomulagið var a.m.k. til lengdar vanmáttugt 

til að veita sveitabörnum fullnægjandi menntun og var reynt að ráða bót á því með 

byggingu heimavistarskóla eða annarra fastra skóla þar sem aðstæður leyfðu (Ingólfur 

Á. Jóhannesson, 1984, bls. 27; Loftur Guttormsson, 2008c, bls. 118, 122). 

Eins og sjá má á mynd 1 voru 129 skólahverfi af 223 með farskóla, eftirlitskennslu 

eða aukakennslu skólaárið 1920−1921. Það er rúmlega helmingur skólahverfa á þeim 

tíma. Rúmum aldarfjórðungi síðar hefur þeim skólahverfum einungis fækkað um 17 þó 

að fjöldi fastra heimangönguskóla hafi næstum tvöfaldast. Skólaárið 1947−1948 voru 

svo 34 skólahverfi með heimavistarskóla og eitt skólahverfi með enga kennslu.

 

Mynd 1. Fjöldi skólahverfa á Íslandi eftir tegund skóla skólaárin 1920/21 og 1947/48.  

Heimild: Barnafræðsluskýrslur árin 1920−1966, bls. 33. 

 

 

Í skýrslu Guðmundar Finnbogasonar (1905) um fræðslu barna og unglinga veturinn 

1903−1904 er að finna ítarlega lýsingu á húsnæði farskólanna en sumir höfðu talsverðar 

áhyggjur af því hve slæmur aðbúnaðurinn í farskólum var. Ljóst var að nauðsynlegt var 

að fylgjast með aðbúnaði í farskólum. Árið 1916 var birt auglýsing frá landlækni, 
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Guðmundi Björnssyni, í Lögbirtingablaðinu. Auglýsingunni var beint til héraðslækna og 

fjallaði um að Stjórnarráðið hefði ákveðið að allir barna- og unglingaskólar skyldu 

framvegis háðir eftirliti hlutaðeigandi héraðslæknis. Þá var skóla- og fræðslunefndum 

gert skylt að biðja héraðslækna að gæta þess að herbergi þau, sem ætluð væru 

nemendum, væru þannig úr garði gerð og svo vel um þau gengið að heilsu nemenda 

yrði ekki hætta búin (bls. 117). Önnur ákvæði voru til dæmis þau að kennari, nemendur 

eða heimilismenn á farskólaheimili mættu ekki vera með smitandi berkla eða aðra 

viðloðandi næma sjúkdóma. Jafnframt var brýnt fyrir héraðslæknum að þeir 

framkvæmdu þetta þýðingarmikla starf af fyllstu samviskusemi. Þetta gilti bæði um 

fasta skóla og farskóla. Á þessum tíma voru kennslustaðir um 400 og fræðsluhéruð um 

180 talsins (bls. 118). 

Í skólahúsum fastra skóla áttu læknar að líta eftir allri umgengni svo að stofan væri 

þrifaleg; jafnframt skyldu þeir banna dansleiki og aðrar samkomur í skólastofum og 

leikskálum. Í húsakynnum farskóla yrði að minnsta kosti að krefjast þess að kennt væri í 

sérstöku herbergi en ekki innan um fólkið í baðstofunni. Þá skyldi kennslustofan vera 

rakalaus og svo rúmgóð að öll börn gætu setið. Ofn skyldi vera í henni og gluggi á 

hjörum og gólfin þannig að gerlegt væri að halda hreinu. Tekið var fram að engum skóla 

yrði framvegis veittur styrkur úr landssjóði nema umsókninni fylgdi vottorð 

héraðslæknis um eftirlitið. Í huga landlæknis var húsnæðisleysið að sama skapi 

höfuðmein farskólanna því að þröng og illa búin híbýli margfölduðu alla sýkingarhættu 

(Guðmundur Björnsson, 1916, bls. 117; Húsakynni farskólanna, 1920, bls. 129). Á þeim 

tíma sem landlæknir skrifar tilkynninguna voru berklar algengir. 

 Guðmundur var þeirrar skoðunar að léleg húsakynni farskólans stöfuðu ekki 

einungis af fátækt. Almennt áhugaleysi ætti hlut að máli. Þar að auki réði sparnaður 

ásigkomulagi skólanna. Sum héruð hefðu varla viðunandi húsakynni til skólahalds en 

algengara væri að þau heimili, sem töldust best til þess fallin að hýsa farskólann, hefðu 

ekki fengist til að halda þá. Guðmundur Björnsson bað héraðslækna um að reyna að 

haga svo til að bestu bæirnir hýstu farskólana. Taldi hann farkennsluna geta verið 

nauðsynlegan tengilið á milli skólafræðslu og heimafræðslu og að líkur væru á að 

farkennsla með einhverju sniði myndi loða lengi við (Guðmundur Björnsson, 1916, bls. 

117). Guðmundur reyndist sannspár um þetta. 

Ytri aðstæður farskólans settu nýmælum í kennsluháttum þröngar skorður. Sem 

dæmi er frásögn eftirlitskennara í Skagafirði sem segir að þar hafi börn og kennarar 

verið kúlduð og kreppt í vondum húsakynnum. Börnum á misjöfnum aldri var einatt 

þjappað saman við eitt borð í lítilli stofu eða herbergi. Olli þessi samblöndun barna á 
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ólíku reki kennurum miklum erfiðleikum. Kennsluáhöld voru víða af mjög skornum 

skammti, einkum í farskólunum. Opinberar reglur mæltu fyrir um ákveðið lágmark slíkra 

áhalda en sumar fræðslunefndir og hreppsnefndir tregðuðust við að uppfylla þær. Auk 

þess gat verið nógu erfitt fyrir kennarann að flytja það litla, sem til var af 

kennsluáhöldum, milli bæja. Þar sem nemendur voru yfirleitt innan við tíu á hverjum 

kennslustað og kennarinn í samvistum við þá allan daginn voru tengsl nemenda og 

kennara náin og persónuleg. Þær aðstæður gat góður kennari nýtt sér, nemendum til 

framdráttar (Loftur Guttormsson, 2008d, bls. 225−226). 

Eins og áður hefur komið fram fékkst stundum enginn til að hýsa farskólann og það 

kom fyrir að ekki fékkst kennari. Líklega var farkennarastarfið ekki það 

eftirsóknarverðasta, a.m.k. með tilliti til þeirra húsakynna sem margur farkennarinn 

þurfti að gera sér að góðu. Eflaust hefur ekki þurft að velja úr hópi umsækjenda um 

kennarastöður í farskólum en meirihluti þurfti að notast við kennara án kennaraprófs. 

Samkvæmt Ingólfi Á. Jóhannessyni (1984) er því ekki merkilegt þótt forystumenn 

kennara hefðu áhyggjur af þessu ástandi (bls. 55). Það þótti víst gott ef til kennslu 

fékkst fólk sem hafði verið í bændaskóla, húsmæðraskóla eða unglingaskóla. Algengt 

var að kennarinn væri einungis með fullnaðarpróf (bls. 21). Á tímabilinu 1909 til 1940 

hækkaði stöðugt hlutfall kennara sem höfðu kennarapróf. Eins og sjá má á mynd 2 voru 

kennarar í föstum skólum oftar með kennarapróf heldur en kollegar þeirra í farskólum. 

 

Mynd 2. Barnakennarar með kennarapróf 1909−1940. Hlutfall af öllum starfandi 
barnakennurum eftir fræðsluformum.  

Heimild: Loftur Guttormsson, 2008a, bls. 134. 
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Þrátt fyrir marga annmarka farskólans var það skólaform afskaplega lífseigt og árið 

1977 var enn ein farkennarastaða í landinu. Þó var haft eftirmenntamálaráðuneytinu að 

unnið væri að skólabyggingu þar svo að farkennsla yrði úr sögunni (Elías Snæland 

Jónsson, 1977). Það vill svo skemmtilega til að þessi síðasta farkennarastaða á Íslandi 

var í Strandasýslu, nánar tiltekið í Fells- og Óspakseyrarskólahverfi. Áður (og síðar) voru 

Fellshreppur og Óspakseyrarhreppur sameinaðir undir nafninu Broddaneshreppur en 

það er einmitt bærinn Broddanes í Kollafirði í Strandasýslu sem er aðalsögusvið 

þessarar rannsóknar.  
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3 Staðhættir, atvinnuhættir og skólahald í Fellshreppi á 
fyrri hluta 20. aldar 

Til þess að skilja betur aðstæður viðmælenda er nauðsynlegt að skyggnast inn í 

heimabyggð þeirra. Í þessum kafla verður fyrst fjallað um stað- og atvinnuhætti í 

Fellshreppi. Þá verður gerð stuttlega grein fyrir farskólahaldi í Strandasýslu og 

nemendur og farkennarar Fellshrepps á tímabilinu 1944–1949 kynntir til sögunnar. 

3.1 Staðhættir og atvinnuhættir í Fellshreppi 

Fellshreppur var eitt sinn hreppur í Strandasýslu en nafnið er dregið af bænum Felli í 

Kollafirði. Hreppurinn varð til þegar Broddaneshreppi (sem var kenndur við bæinn 

Broddanes) var skipt í Fellshrepp og Óspakseyrarhrepp á síðari hluta 19. aldar. Út frá 

landfræðilegu sjónarhorni eru þessir tveir hreppar aðskildir af Bitruhálsi sem er oft illur 

yfirferðar um vetur. Kollafjörður er stuttur og fjörður (sjá mynd 3). 
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Mynd 3. Kollafjörður. Mynd af Wikipedia.  

Heimild: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1116580 

 

Í Landnámu (53. kafla) kemur fram að nafn fjarðarins sé komið af landnámsmanninum 

Kolla sem nam Kollafjörð og Skriðinsenni og bjó á Felli á meðan hann lifði. Þegar komið 

er niður af Ennishálsi á leið norður á Strandir er ekið fram hjá Broddadalsá og síðan 

Broddanesi. Broddanes var sögð ein mesta hlunnindajörð á Vestfjörðum þar sem öll 

hlunnindi voru nýtt nema laxveiði. Hlíðin inn í Kollafjörð sunnanverðan heitir 

Broddaneshlíð. Botn fjarðarins er gróðursælt láglendi. Flestir bæir standa í botni 

fjarðarins (sjá mynd 4). Þeir bæir, sem enn er búið á, eru Stóra-Fjarðarhorn, Miðhús, 

Fell og Broddadalsá og Broddanes. Bæir, sem eru farnir í eyði, eru m.a. Ljúfustaðir, 

Þrúðardalur og Hlíð en frístundadvalarstaðir eru að Litla-Fjarðarhorni, Undralandi, svo 

og á tveimur jörðum á Broddanesi. Kollafjarðarnes sem er kirkjustaður, er einnig í eyði 

en sú jörð telst ekki til fyrrum Fellshrepps heldur er hún hluti Kirkjubólshrepps. Þann 1. 
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janúar árið 1992 voru Fellshreppur og Óspakseyrarhreppur sameinaðir á ný undir 

nafninu Broddaneshreppur. Í Fellssókn voru 189 íbúar árið 1901. Árið 1920 er svo talað 

um Kollafjarðarnessókn en hún samanstóð af fyrri Fellssókn og Tröllatungusókn. Árið 

1901 var íbúafjöldi í Tröllatungusókn 161 maður, samtals 350 manns í báðum sóknum. 

Árið 1960 voru svo einungis 167 íbúar í Kollafjarðarnessókn sem þýðir um helmings 

fækkun á tæplega 60 árum (Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon, 1997, bls. 

70−71). Þetta rímar við fólksfækkun í Strandasýslu; árið 1911 bjuggu þar 1797 manns en 

árið 1960 hafði þeim fækkað í 1592 (og þar af 1105 skráðir íbúar í strjálbýli (Guðmundur 

Jónsson og Magnús S. Magnússon, 1997, bls. 98, 111).  

 Sigurður Ingi Hjálmarsson minnist þess að á meðan hann bjó í Kollafirði hafi 

aðalatvinnuhættir verið búskapur. Þó voru fáir bæir með umfangsmikinn 

sauðfjárbúskap, fleira á sumum bæjum en aðrir bara með um 60 fjár. Þá var 

mæðuveikin mikill skaðvaldur. Skorið var niður um það leyti sem fjölskylda Sigurðar, 

sem kynntur verður í næsta kafla,, fluttist á brott en þegar skorið er niður er öllu fé 

slátrað og húsin þrifin. Fyrst var fénu slátrað og fljótlega komið með annað fé. Það fé 

smitaðist líka af mæðuveiki og var því einnig slátrað. Sigurður segir að síðan hafi 

bændur beðið í eitt ár áður en kindur komu aftur í sveitina.  
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Mynd 4. Loftmynd af Kollafirði. Upprunalegt skjáskot tekið af Google maps.  

Heimild: 
https://www.google.is/maps/@65.5862227,−,−21.3914453,10133m/data=!3m1!1e3?hl
=en 

 

3.2 Nemendur í Fellshreppi 1944−−1949 

Í barnafræðsluskýrslum má finna ýmsar tölfræðilegar upplýsingar um skólahald og þar á 

meðal um tegund skólahalds í hverju sveitarfélagi. Skólaárið 1908−1909 voru nemendur 

í farskólum á Íslandi 3567 talsins (sem gengu í skóla) og 3933 alls sem tóku próf. 

Heimafræðslu undir eftirliti fengu 248 nemendur og af þeim tók 191 próf. Alls 954, sem 

nutu engrar opinberrar kennslu, tóku einnig próf. Þegar þessar tölur eru teknar saman 

er ljóst að þótt 3815 nemendur hafi á þessum tíma fengið heimafræðslu eða gengið í 

farskóla tóku alls 5078 nemendur í fræðsluhéruðum próf (Barnafræðsluskýrslur árin 

1909−1920, bls. 14). Í Strandasýslu var 112 nemendum kennt í 8−11 vikur í fjórum 

hreppum. Þar af voru 6 farskólanemendur í Fellshreppi en þeim var kennt á sama 

kennslustað. Árin 1916−1920 var ekki farskóli í Fellshreppi. Þá var aðeins kennt í fjórum 

hreppum í Strandasýslu, þ.e. Árneshreppi, Kaldrananeshreppi, Kirkjubólshreppi og 

https://www.google.is/maps/@65.5862227,−,−21.3914453,10133m/data=!3m1!1e3?hl=en
https://www.google.is/maps/@65.5862227,−,−21.3914453,10133m/data=!3m1!1e3?hl=en
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Óspakseyrarhreppi, mest 44 nemendum einn kennsluvetur og minnst 15 – í allri 

sýslunni (Barnafræðsluskýrslur árin 1909−1920, bls. 22, 30, 34).    

 Fellshreppur var skráður án opinberrar fræðslu á árunum 1909−1913 og 1915−1920 

(Barnafræðsluskýrslur árin 1909−1920, bls. 4). Einnig á skólaárunum 1920−1921, 

1924−1925, 1927−1928 og 1934−1935. Í Strandasýslu var nokkuð um að hreppir væru 

án opinberrar fræðslu á tímabilinu. Spyrja má hver ástæðan sé, hvort skólahald hafi 

fallið niður og nemendur flutt sig annað eða jafnvel hvort gloppurnar séu tilkomnar 

vegna slakra skýrsluskila. Alltént er „engin kennsla“ skráð í barnafræðsluskýrslum. 

Skólaárið 1937−1938 var svo aukakennsla og síðan farkennsla í hreppnum 

(Barnafræðsluskýrslur árin 1920−1966, bls. 36). Í barnafræðsluskýrslum er tekið fram að 

allt til 1930 hafi skýrslurnar sýnt nokkuð mörg skólahverfi með enga fræðslu. Þar með 

eru talin þau skólahverfi sem engar skýrslur bárust frá enda þótt nokkur þeirra hafi að 

öllum líkindum haldið uppi einhverri opinberri fræðslu. Skýrslusöfnuninni var á árunum 

1902–1930 nokkuð ábótavant og verður því að líta á tölurnar frá þessu tímabili með 

nokkurri varúð. Eftir 1930–1931 voru bara 6 skólahverfi með enga fræðslu og ekkert 

árið á eftir. Frá þeim tíma voru þau sárafá og sum árin engin. Þar sem ekki hefur verið 

um neina opinbera fræðslu að ræða hafa börnin að sjálfsögðu víða notið kennslu í 

heimahúsum en eftirlit af hálfu hins opinbera hefur þá eingöngu verið fólgið í prófum. 

Á mynd 5 sést skólaform í Strandasýslu á tímabilinu 1920−1948. Fjöldi þeirra sem 

stunda nám í farskóla, með eftirlitskennslu og aukakennslu eykst að mestu á tímabilinu 

á meðan hreppum með enga kennslu fækkar. Um mitt tímabil kemur heimavistarskóli í 

sýsluna og nokkrum árum síðar er þar kominn fastur heimangönguskóli.  
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Mynd 5. Skólagerðir í Strandasýslu frá 1920−1948.  

Heimild: Barnafræðsluskýrslur árin 1920−1966, bls. 33. 

 

 

Á árunum 1944−1949 voru nemendur í farskólanum í Fellshreppi á bilinu 12 til 15 

talsins samkvæmt Barnafræðsluskýrslum á árunum 1920−1966 (bls. 69). Viðmælendur 

mínir eru fjórir og fæddir árin 1933, 1934 og 1935. Á töflu 1 má sjá börn fædd í 

Fellshreppi á tímabilinu 1931−1939. Elstu börnin voru þá 13 ára árið 1944 og við það að 

ljúka skyldubundinni skólagöngu sinni. Tvær yngstu stúlkurnar, sem eru fæddar árið 

1939, voru rétt tæplega 5 ára á þessum tíma. Þrátt fyrir að skólaskylda næði einungis til 

barna á aldrinum 10−14 ára fengu ung börn stundum að vera með í farskólanum, þá 

sérstaklega þau sem bjuggu á þeim bæjum þar sem kennt var. Auk barna af bæjum 

Fellshrepps var ekki óalgengt að börn, sem voru í vist á bæjum í sveitinni, stunduðu á 

meðan nám í farskólanum (Jóna Margrét Þórðardóttir, 10. febrúar 2016).  

Skólaárið 1938−1939 voru unnar skýrslur um húsnæði farskóla. Þar kemur fram að 

kennt hafi verið á tveimur bæjum í Kollafirði, á Stóra-Fjarðarhorni og á Broddadalsá. Á 

Stóra-Fjarðarhorni var kennt í 9m2 herbergi sem var hitað upp með miðstöðvarofni. 

Kennari var á staðnum og deildi herbergi með skóladrengjunum. Á Broddadalsá var 

kennt í 12m2  herbergi og hafði kennarinn sérherbergi. Þá er tekið fram að úti hafi verið 

kaggasalerni en á Stóra-Fjarðarhorni voru ekki fylltar út upplýsingar um 

salernisaðstöðu. Orðið kaggi merkir tunna og því var átt við tunnusalerni (Íslensk 
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orðabók, 2002, bls. 743). Á báðum stöðum var hitað með miðstöðvarofni (ÞÍ, 

fræðslumálaskrifstofa, 1976–B/60–3). 

 

Tafla 1. Börn fædd á tímabilinu 1931−1939 í Fellshreppi. 

Broddanes Fell Hlíð Ljúfustaðir 

Jónsbörn: Hjálmarssynir: Finnbogabörn: Þórðarbörn: 

Jón Gústi, f. '33 Óli f. '32 Ásta f. '34 Jón f. '36 

Guðbjörn, f. '35 Sigurður f. '35 Guðfinnur f. '38 Herselía f. '39 

Ragnheiður f. '39 Jón f. '38 
(síðar búsett að 
Miðhúsum)   

  (fluttu burt '48)     

Guðbrandsbörn:      

Þorsteinn f. '31      

Benedikt f. '33 
Oddhildur Guðbjörnsdóttir 
f. '37     

Sigurður f. '34       

Sigríður f. '36       

        

Sigurður Þorsteinsson f. '33       

flutti á Hólmavík       

        

Þórðarbörn:       

Jóna f. '34       

Ingunn f. 35       

Franklín f. '38       
(fluttu að 
Litla−Fjarðarhorni '48)       

Miðhús Steinadalur Stóra−Fjarðarhorn Undraland 

Ingimar Guðjónsson f. ‘35 Benediktsbörn:  

Páll Hjartarson 
f'38 

 Þorbjörn f. '34 Samúel Alfreðsson f. '34   

  Hallfríður f. '36     

  Jón Andrés f. '38     

    Jónsbörn:   

    Gísli f. '37   

    Jónas f. '37   

    Sigurrós f. '39   

Heimild: ÞÍ. Kirknasafn. Tröllatunga í Tungusveit. BC9 (Sóknarmannatal 1939−1951). 
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Mynd 6. Broddanes, æskuheimili Jóns Gústa og Guðbjarnar. Hér var farskólinn 
stundum til húsa.  

Mynd í eigu Jóns Á. Þorsteinssonar. 

 

Á árunum 1944−1948 var farskólinn haldinn á bæjum á Broddanesi þar sem þrír 

viðmælenda minna bjuggu. Líkleg ástæða þessa er að þar var þéttari byggð en annars 

staðar í hreppnum. Þar var að auki stórt og gott húsnæði. Stundum var kennt í 

austurhorninu heima hjá Guðbirni. Þar var gott herbergi á efri hæðinni með stólum og 

borði sem var nógu breitt til að hægt væri að sitja báðum megin við það (Sigurður Ingi 

Hjálmarsson, 12. desember 2015). 

Á árunum 1944−1949 fækkaði eilítið í hópi farskólanemenda í Fellshreppi, eða um 

tvo nemendur. Skólaárið 1948−1949 var líka hálf kennarastaða í Kirkjubólshreppi 

(Heydalsá) þar sem Torfi Guðbrandsson kennari kenndi einnig 12 nemendum 

(Barnafræðsluskýrslur árin 1920−1966, bls. 69). Þetta rímar við frásögn Torfa sem segist 
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oftast hafa kennt um 12−14 nemendum sem komu frá flestum bæjum Fellshrepps (Torfi 

Guðbrandsson, 2001, bls. 66). 

3.3 Farkennarar í Fellshreppi 1944−1949 

Kennarar eru merkileg starfsstétt. Í gegnum tíðina hafa þeir sinnt viðamiklu og stundum 

vanþakklátu starfi við að mennta minnsta fólk landsins. Mikil ábyrgði fylgir því að 

uppfræða og undirbúa unga og oft ómótaða einstaklinga fyrir lífið og góður kennari 

getur gert gæfumuninn. Nú til dags kynnast börn yfirleitt fjölmörgum kennurum á 

grunnskólagöngu sinni. Sumir kennarar verða eftirminnilegir og aðrir falla í skuggann. 

Börn, sem voru í farskóla, fengu stutta skólagöngu og sums staðar, líkt og Fanney, kona 

Guðbjarnar, nefnir, voru kennaraskipti tíð. En jafnvel þó að hver farkennari hefði kennt 

eitt skólaár hefðu flest farskólabörnin einungis kynnst fjórum kennurum í sínu 

barnaskólanámi sem telst varla mikið. Í dag myndi það teljast sérstakt að nemandi hefði 

eingöngu haft tvo kennara á sinni skólagöngu eins og reyndin varð með tvo af mínum 

viðmælendum, þau Jónu og Guðbjörn.  

Mikill munur virðist hafa verið á aðstæðum kennara eftir því hvort þeir kenndu í 

þéttbýli eða dreifbýli. Í rannsókn, sem fjallar um barnakennara á Íslandi um aldamótin 

1900, kemur m.a. fram mun fleiri karlar en konur hafi kennt í sveitum landsins. Enn 

fremur var algengt að  kennsla væri ekki þeirra aðalstarf (Ólöf Garðarsdóttir, 2010). Árið 

1930 voru giftir karlar í meirihluta farkennara. Það ár höfðu 40% farkennara starfað í 4 

ár eða skemur. Árið 1960 höfðu hins vegar 35,6% farkennara starfað í 25 ár eða lengur. 

Árið 1960 var hlutur roskinna kennara í farskólum 85% á móti 40% kennara í föstum 

skólum. Samkvæmt Lofti Guttormssyni og Ólöfu Garðarsdóttur er það líklega vegna 

þess að sú skólagerð, sem farkennarar störfuðu við, dróst saman á tímabilinu og því var 

minna um endurnýjun (2012, bls. 11). 

Tveir kennarar kenndu helming viðmælenda minna en þeir kennarar voru báðir 

ungir karlmenn. 

 

Bergþór Finnbogason 

Bergþór Finnbogason var fyrsti kennari Jónu og Guðbjarnar. Hann stoppaði stutt við og 

kenndi þeim einungis einn vetur. Að sögn Jónu kom hann beint úr Reykjaskóla og fór 

síðar í frekara nám (Jóna Margrét Þórðardóttir, 10. febrúar 2016). Bergþór var fæddur í 

Hítardal þann 10. apríl árið 1920. Hann stundaði nám við lýðháskólann á Voss í Noregi 

frá 1940−1941 og sumarið 1941 tók hann námskeið við Genfarskólann sem er 

félagsmálaskóli á vegum Norrænu verkalýðshreyfingarinnar. Hann kenndi við 
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barnaskólann í Kirkjuhvammshreppi í Vestur−Húnavatnssýslu skólaárið 1942−43 og við 

Fells− og Kirkjubólshrepp í Strandasýslu skólaárið 1943−1944. Skólaárið 1944−1945 var 

hann við kennslu í Grafarnesi í Grundarfirði og svo næsta skólaár í Þingeyrarhreppi, 

Vestur-Ísafjarðarsýslu. Bergþór lauk kennaraprófi frá Kennaraskóla Íslands árið 1949. 

Hann kenndi svo næst á Skagaströnd í Austur-Húnavatnssýslu skólaárið 1951−52. Um 

tíma var Bergþór skólastjóri við Barnaskólann í Vík í Mýrdal en stundaði kennslustörf 

lengst af við Barnaskólann á Selfossi. Bergþór lést 12. júlí 2003 og hafði þá stundað 

kennslustörf í 50 ár (Bergþór Finnbogason, 2003; Kennaratal á Íslandi, 1958, bls. 59).  

Af þeim tveimur kennurum, Bergþóri og Torfa Þorkeli Guðbrandssyni, kenndi 

Bergþór minna og fellur því eilítið í skuggann af síðarnefnda kennaranum sem kenndi 

meirihluta þess tímabils sem fjallað er um í þessari ritgerð. Þar að auki skrifaði Torfi 

sjálfsævisögu þar sem kennsluferill hans fær mikið rými.  

 

Torfi Þorkell Guðbrandsson 

Torfi (hann notaði yfirleitt einungis fyrra nafn sitt) fæddist árið 1923 á Heydalsá í 

Strandasýslu. Þar ólst hann upp og stundaði barnaskólanám í Heimavistarskólanum á 

Heydalsá. Hann lauk síðan prófi frá Reykjum í Hrútafirði árið 1939 og gagnfræðaprófi 

frá Gagnfræðaskóla Ísafjarðar árið 1940 (Jón Magnús Kristjánsson, 2015). 

Torfi var einungis þriggja ára þegar hann fékk berkla í fyrsta skipti. Berklar voru 

algengir á þeim tíma og Torfi var fjórða barn foreldra sinna til að fá berkla. Það var lán í 

óláni að á þeim tíma var nýbyggt og glæsilegt sjúkrahús á Ísafirði og þangað var hann 

sendur. Þegar hann virtist vera á batavegi kom bakslag þegar hann greindist með berkla 

í hægri mjöðm. Þá var Torfi sex ára en hann barðist við sjúkdóminn (sem hefur verið 

nefndur hvíti dauði) í fimm ár og var rúmliggjandi megnið af þeim tíma (Torfi 

Guðbrandsson, 2000, bls. 38). 

Eins og fram hefur komið útskrifaðist Torfi árið 1940 sem gagnfræðingur frá Ísafirði. 

Hann hafði áhuga á því að hefja nám við Kennaraskólann í Reykjavík en 

gagnfræðaprófið veitti honum rétt til að setjast þar í annan bekk án inntökuprófs þegar 

hann hafði náð 18 ára aldri. Það gerðist þó ekki strax því Torfi gat sem gagnfræðingur 

orðið farkennari og fengið sama kaup og menntaður kennari. Sú staðreynd latti hann til 

að halda áfram námi. Kennaranámið tæki þrjá vetur og það hefði líka einhvern kostnað í 

för með sér. Torfa fannst að þeim peningum „yrði kastað á glæ eins og allt var í pottinn 

búið“ (Torfi Guðbrandsson, 2000, bls. 274). Eftir miklar vangaveltur ákvað hann að taka 

sér hlé frá námi og vera heima á Heydalsá í eitt ár. Síðan hóf hann farkennslu.  
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Árið 1942 var Torfa boðið að gerast heimiliskennari hjá útvegsbónda á Hvalsá í 

Kirkjubólshreppi. Sjö drengir voru á heimilinu og flestir þeirra á skólaaldri. Torfi hóf þó 

aldrei störf þar vegna þess að honum bauðst farkennarastaða í Hrófbergshreppi sem er 

næsti hreppur við Kirkjubólshrepp sem var hans heimasveit. Þá kenndi hann um vorið í 

þrjá mánuði á bænum Víðidalsá og hafði 12−14 nemendur. Þá komu nemendur frá sex 

stöðum úr sveitinni. Lengst að komu nemendur frá Staðardal en þaðan eru 19 

kílómetrar að Víðidalsá (Torfi Guðbrandsson, 2001, bls. 22). 

Torfi segir að sér hafi verið mikill vandi á höndum þar sem nemendur voru á mjög 

misjöfnu aldurs- og þroskastigi. Þessi vandi var að hans mati aðeins leystur með 

einstaklingskennslu, til dæmis í reikningi, og þá kom sér vel að nemendur voru fáir. 

Hann skipti börnunum í hópa við nám í bóklegum fögum. Yngri nemendur lásu fyrsta 

hefti af biblíusögum, náttúrufræði, Íslandssögu og landafræði en eldri nemendur lærðu 

önnur og þriðju hefti í sömu námsgreinum. 

Hann setti strax upp stundatöflu þar sem lestur, reikningur og ritæfingar voru fyrir 

hádegi en lesgreinar, teikning og söngur eftir hádegi. Kennslustundir voru 50 mínútur 

með 10 mínútna hléi á milli. Kennt var í rúmgóðu kvistherbergi á loftinu en húsgögnin 

voru frumstæð því setið var við langborð á baklausum bekkjum (Torfi Guðbrandsson, 

2001, bls. 22). 

Torfi var mikið úti með börnunum í hádegishléi og síðdegisfríi (frá klukkan 15−17) 

þegar veður leyfði. Svo fengu nemendur að nota tímann frá klukkan 17 til 19 til að lesa 

námsefni næsta dags. Torfi minnist þess að oft var erfitt að fá hæfileg verkefni fyrir 

nemendur sína þar sem vinnubókagerð var þá á algeru frumstigi. Ekki var hlaupið að því 

að fjölfalda verkefni nema með því að nota kalkipappír (Torfi Guðbrandsson, 2001, bls. 

23). Þrátt fyrir að þessi kennsla hafi verið kölluð farkennsla var flutningur á milli staða 

enginn þar sem kennslan var samfelld á Víðidalsárbænum í þessa þrjá mánuði í 

ársbyrjun 1942. Það var gert til þess að valda sem minnstu róti á náminu. 

Torfi var tónelskur kennari og þar sem hann ferðaðist ekki á milli bæja á þessum 

tíma gat hann látið senda eftir orgeli sem fjölskylda hans á Heydalsá átti. Bróðir hans 

kom með það á báti inn að Skeljavík og var það sótt þangað af heimamönnum. Torfi 

spilaði á orgelið og fannst söngurinn lífga mikið upp á skólastarfið. Í endurminningum 

sínum segir Torfi að hann hafi ekki eytt mikilli orku í að halda uppi aga þennan fyrsta 

vetur sinn og að stuðningur heimafólks hafi verið mikill – og reyndar að mestu öll þau 7 

ár sem hann fékkst við farkennslu í Strandasýslu. En þó hlýtur fyrsta árið í kennslu að 

hafa verið strembið fyrir nýútskrifaðan gagnfræðing. Eftir þessa frumraun sína við 

kennslu kvaðst Torfi hafa verið jákvæður gagnvart því að gera barnakennsluna að 
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ævistarfi. Hann var fatlaður eftir berklaveikina og gekk ávallt með staf. Þrátt fyrir það 

var hann heilsugóður, hlakkaði til kennslustundanna og leið vel í tímunum. Þá fannst 

honum sú vellíðan smitast yfir til nemendanna sem voru áhugasamir um námið. Það 

hlýtur að vera draumur hvers kennara að vinna í slíku andrúmslofti. Eftir fyrsta veturinn 

hafði Torfi að eigin sögn enn ekki rekið sig á að kennarastarfið er ekki alltaf dans á 

rósum (Torfi Guðbrandsson, 2001, bls. 25). 

Vorið 1943 kenndi hann aftur í Hrófbergshreppi. Þá heimsótti hann Aðalsteinn 

Sigmundsson námstjóri sem prófaði kunnáttu nemenda. Aðalsteinn vakti athygli Torfa á 

því að ein stúlka á fjórtánda ári væri komin svo stutt í reikningi að hún næði varla 

fullnaðarprófi. Við þetta brá Torfa illilega því hann hafði ekki leitt hugann að því hvaða 

afleiðingar slæm geta í reikningi hefði á útskrift nemenda. Þarna var fyrsta 

„vandamálið“ komið fram.  

Fannst mér nú kennaraheiður minn í veði og velta á því, hvort mér tækist að bjarga 

stúlkunni frá falli í reikningi þannig að hún næði sínu fullnaðarprófi. Ef hún stæðist 

það ekki máttu allir sjá að ég var ónýtur kennari. Og því varð það, að allt frá 

heimsóknardegi námsstjórans lagði ég mig allan fram um að kenna þessum bágstadda 

nemanda galdur talnanna (Torfi Guðbrandsson, 2001, bls. 29).  

Rétt er að segja frá því að stúlkan stóðst prófið. Haustið 1943 réði Torfi sig svo sem 

forfallakennara við Barnaskólann á Hólmavík. Vorið 1944 kenndi hann í þrjá mánuði við 

Heydalsárskóla (sem er elsti heimavistarskóli landsins) og var staðsettur á túninu hjá 

æskuheimili hans. Athyglisvert er að nemendur í heimavistarskólanum fengu einungis 

þriggja mánaða kennslu sem telst stuttur tími. Þótt það sé ekki á skjön við þágildandi 

lög um fræðslu barna eru þrír mánuðir ekki sambærilegir þeim tíma sem aðrir fastir 

skólar notuðu í kennslu. Heydalsárskólinn var skráður farskóli í skýrslum 

fræðslumálastjóra vegna þess að árlegur starfstími hans taldist ekki nógu langur (Torfi 

Guðbrandsson, 2001, bls. 158). 

Um sumarið 1944 fór Torfi til Reykjavíkur til að fá sérsmíðaða skó þar sem 

mismunur á lengd fóta hans hafði stöðugt aukist og var um 12 sentímetrar. Það var 

vegna samspils berkla, sem hann fékk í mjöðmina, og sleðaóhapps. Í stað þess að fá sér 

sérsmíðaða skó endaði Torfi á að gangast undir skurðaðgerð til þess að fá lengdan 

hægri fótinn. Þá var brotin upp mjöðmin og fóturinn spenntur út og látinn gróa þannig. 

Aðgerðin gekk vel en Torfi lá fram á haustmánuði á Landakotsspítala (Torfi 

Guðbrandsson, 2001, bls. 32, 37).  

Eitthvað dróst að hann hæfi kennslu um haustið en þar sem kennsla í farskólum var 

stutt gerði það lítið til. Árið 1944 hóf hann kennslu á ný við Heydalsárskólann. Þá var 



36 

hann í göngugifsi eftir lengingaraðgerðina og kenndi allar hefðbundnar greinar þess 

tíma nema leikfimi. Þar sem hann hafði stundað farkennslu án þess að vera með 

kennararéttindi fannst honum hann heldur reynslulítill og eiga mikið ólært þegar hann 

tók að sér stjórn heimavistarskólans. Það kom honum á óvart hversu mikil ábyrgð fólst í 

barnakennslunni. Talsverð ábyrgð fólst í því að vera skólastjóri heimavistarskóla á 

þessum tíma og stað þar sem hann bar bæði ábyrgð á nemendum í tímum, utan tíma og 

allan sólarhringinn (Torfi Guðbrandsson, 2001, bls. 62).   

Skömmu eftir áramótin 1945 hóf Torfi kennslu á Broddanesi í Kollafirði. Þar fór 

kennslan fram á tveimur heimilum, sem voru bæði á Broddanesi (bls. 66), fyrst hjá Jóni 

Jónssyni og Svanborgu Gísladóttur og síðar hjá Guðbrandi Benediktssyni og Ingunni 

Þorsteinsdóttur. Á fyrra heimilinu bjó fjölskylda Guðbjarnar. Guðbjörn, sem var á tíunda 

ári, stundaði líklega nám þá ásamt bróður sínum, Jóni Gústa, sem er tveimur árum eldri. 

Á Broddanesi bjuggu tvær aðrar fjölskyldur, m.a. fjölskylda Jónu, en Torfi nefnir í 

sjálfsævisögu sinni að foreldrar Jónu, þau Þórður og Ingibjörg, hafi átt þrjár duglegar 

telpur á skólaaldri (bls. 68). 

Sigurður telur að þessi heimili hafi verið sérstaklega valin fyrir farskólann því best 

væri að skólastofan væri eingöngu notuð sem skólastofa. Það gekk ekki alltaf þar sem 

fólk varð oft að sofa þar á nóttunni. Sigurður man eftir því að hafa heyrt frá bróður 

sínum, Óla (f. 1932), að þetta skólaár (1945), hafi Óli og Samúel frá Stóra-Fjarðahorni 

sofið inni hjá Torfa gagngert til þess að hjálpa honum á fætur á morgnana. Þetta var 

vegna þess hve aumur Torfi var eftir aðgerðina (Sigurður Ingi Hjálmarsson, 31. 

desember 2015).Á þeim fjórum vetrum, sem Torfi kenndi á Broddanesi, voru oftast 

12−14 nemendur sem komu frá flestum bæjum í Fellshreppi í skólanum. Oft var þröngt í 

herberginu sem þau notuðu sem skólastofu.  Torfi var farkennari í Hrófbergsskólahverfi í 

Steingrímsfirði 1941−1944 og í Kirkjubóls- og Fellsskólahverfi 1944−1948 og síðar 

1953−1955.  

Torfi velti því lengi fyrir sér hvert ævistarf hans skyldi verða og kennsla virðist ekki 

hafa verið hans fyrsta val. Honum fannst kennslan geta verið skemmtilegt og gefandi 

starf en það fór mikið eftir nemendum hans, hversu námfúsir og jákvæðir þeir voru. 

Torfi fór illa út úr berklaveikinni og það virðist hafa mótað starfsval hans enda var 

hreyfigeta hans, og þar með vinnugeta, takmörkuð. Þá var það sumarið 1947 sem hann 

hafði áhuga á að gerast málari og hugði á nám í þeim efnum. Það hafði ekki reynst 

honum vel eins og hann segir sjálfur frá:  

En sem betur fór varð ekkert úr málaranáminu [...]. Eins og fötlun minni var háttað hentaði 

málningarvinna mér ekki sem ævistarf þar sem hún var erfið og reyndi á líkamsþrek og 



37 

jafnvægi. Ég hefði því ekki haft úthald í mörg ár við þá iðju. Kennslustörf hlutu án efa að henta 

mér betur (Torfi Guðbrandsson, 2001, bls. 19). 

Helst hefði hann viljað verða bóndi að eigin sögn. Honum fannst sveitastörfin fjölbreytt 

og heillandi og hann hafði yndi af búfénaðinum. Fötlun hans knúði hann til að velja sér 

annað starf en að hans mati þekkti enginn „unað sumarsins til fulls nema sá einn sem 

gat andað að sér ódáinsangan sóleyja og ilminum af þornandi heyi“ (Torfi 

Guðbrandsson, 2001, bls. 87). 

Það var svo haustið 1948 sem hann menntaði sig frekar og fór í Kennaraskólann til 

að ljúka kennaraprófi. Hann var þá 25 ára gamall. Þá skertist kaup þeirra barnakennara 

sem höfðu ekki lokið kennaraprófi og var það aðalástæða þess að hann kaus að mennta 

sig sem kennara eftir öll þessi ár í farkennslu (Torfi Guðbrandsson, 2000, bls. 274). Hann 

hóf nám við Kennaraskólann í Reykjavík árið 1948 og útskrifaðist þremur árum síðar.  

 Sem kennari virðist Torfi hafa verið vel liðinn. Viðmælendur mínir minnast þess að 

hann hafi haft gott vald á nemendum og agastjórnun hafi ekki verið hörð. Jón Gústi 

man til dæmis ekki eftir því að hafa nokkurn tíma fengið skammir. Reyndar man hann 

ekki eftir því að Torfi hafi skammað nokkurn krakka heldur hafi hann veitt einhverjum 

tiltal einslega en ekki fyrir framan hópinn. Jón Gústi segir jafnframt Torfa alltaf hafa 

verið á þeirri grein að laða það góða fram í nemendum. Þó að Torfi væri stundum 

stuttur í spuna fannst Jóni Gústa alltaf umhyggja búa að baki en hann telur Torfa ekki 

hafa stundað kennslu nema af mikilli góðvild og umhyggju. Sigurður, líkt og hinir 

viðmælendurnir, minnist þess ekki að hafa fengið skammir í farskólanum en í 

Barnaskólanum á Akranesi segir hann hafa verið öðruvísi kennara, sumir sem rifust og 

sumir sem rifust ekki (Sigurður Ingi Hjálmarsson, 30. apríl 2016). 

Miðað við lýsingar viðmælenda má ætla að Torfi hafi verið undir áhrifum frá 

nýskólastefnunni en hún á rætur að rekja til Bandaríkjanna og barst hingað til lands á 

fjórða áratugnum. Nýskólamenn boðuðu að kennslu barna þyrfti að byggja á traustum 

sálfræðilegum grunni en kenningar barnasálfræðingsins Jeans Piaget voru í hávegum 

hafðar (Loftur Guttormsson, 2008d, bls. 220).  

Torfi lést 21. nóvember 2015 (Jón Magnús Kristjánsson, 2015). Saman voru þeir 

Torfi og Bergþór einu kennarar Jónu og Guðbjarnar. Sigurður og Jón Gústi luku hins 

vegar sínu formlega námi annars staðar. 
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4 Formlegt nám 

„Nám fer fram víða. Stundum fer nám fram innan skólans og þá kallast það formlegt 

nám. Nám fer samt líka fram annars staðar, og þá kallast það óformlegt nám“ (Evrópa 

unga fólksins, e.d.). Farskólahald var þess eðlis að erfitt gat verið að greina á milli 

formlegs og óformlegs náms. Skólinn var á faraldsfæti og kennslutíminn mjög stuttur í 

samanburði við fasta skóla. Engu að síður var þetta eina formlega námið sem tveir 

viðmælenda minna fengu. En skilin milli skóla og frítíma voru ekki skýr, nemendur 

dvöldu flestir á bænum, þar sem faraskólahald fór fram, og áttu þar í nánum 

samskiptum við kennarann og aðra heimilismenn. Þessi tími var mikilvægur 

mótunartími í lífi þeirra og nám fór ekki einungis fram innan veggja skólastofunnar. Í 

þessum kafla verður sjónum fyrst og fremst beint að hinu formlega námi en í næsta 

kafla að því óformlega námi sem fór fram utan kennslustofunnar á námsárunum. Fyrst 

verður þó gerð grein fyrir viðmælendunum fjórum.    

4.1 Um viðmælendur 

Þessi rannsóknarritgerð byggir á viðtölum við fjóra einstaklinga sem eiga það 

sameiginlegt að vera fæddir og uppaldir í Fellshreppi (svo svo hét þá) í Strandasýslu. 

Þessir einstaklingar, sem eru fæddir á árabilinu 1933–1935, sóttu farskóla í Kollafirði á 

árunum 1944−1948 (innan þess tímabils). 

Bræðurnir Jón Gústi og Guðbjörn (Bubbi) Jónssynir eru frá bænum Broddanesi en 

foreldrar þeirra voru bændur þar. Jón Gústi og Guðbjörn eiga tvær yngri systur. Jón 

Gústi er fæddur 20. október 1933, uppalinn á Broddanesi og bjó þar þar til hann fór í 

frekara nám á Hvanneyri. Guðbjörn er fæddur 8. ágúst 1935 og telur líklegt að hann sé 

fæddur á Broddanesi en eins og hann segir sjálfur kíminn þá man hann bara ekkert eftir 

því. Fanney Eysteinsdóttir, kona hans, man heldur ekki eftir því, enda var hún ófædd 

þá! Hún er fædd árið 1939 á Bræðrabrekku sem er í Bitrufirði, hinum megin við 

Ennishálsinn. Í þessu viðtali var Fanney Guðbirni til halds og trausts. 

Jóna Margrét Þórðardóttir er næstelst af viðmælendunum þremur. Hún er fædd á 

Broddanesi í Strandasýslu 20. janúar 1934. Hún er dóttir Guðrúnar Ingibjargar 

Bjarnadóttur og Þórðar Franklínssonar frá Litla-Fjarðarhorni og elst af fjórum systkinum. 

Hún ólst upp á Broddanesi til 13 ára aldurs en þá flutti fjölskyldan á Litla-Fjarðarhorn 

sem er einnig í Kollafirði. 

Sigurður Ingi Hjálmarsson, kallaður Siggi, er fæddur á Felli í Kollafirði 18. mars 1935. 

Hann er næstelstur af fimm bræðum. Foreldrar hans voru Hjálmar Björn Jónsson frá 
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Strandasýslu og Sæunn Ingibjörg Sigurðardóttir frá Bolungarvík. Sigurður Ingi ólst upp á 

Felli til þrettán ára aldurs en þá fluttist fjölskyldan búferlum í Innri-Akraneshrepp. 

 

4.2 Fræðsla heimilanna 

Þrátt fyrir að fræðslulögin 1936 hafi fært skólaskylduna til sjö ára aldurs byrjuðu börn í 

sveitum yfirleitt ekki í skóla fyrr en við 10 ára aldur enda var skv. lögunum hægt að 

sækja um undanþágu frá ákvæðum um skólaskyldu frá 7 ára aldri. Skólaskyldan var til 

14 ára aldurs. Fræðslulögin 1936 kváðu einnig á um að foreldrar væru skyldugir til að 

kenna börnum sínum lestur áður en skólaganga hæfist. Þetta var ekki algilt og 

samkvæmt Ólafi Rastrick sagnfræðingi var nokkuð um að börn hæfu skólanám án þess 

að vera læs og skrifandi eins og átti að vera. Þá fannst víst mörgum kennurum á þriðja 

áratugnum sem lestrarkunnáttu yngri barna færi hrakandi. Frá því seint á 18. öld höfðu 

stafrófskver verið gefin út hérlendis en þau byggðu á kennsluaðferð sem oft hefur verið 

kölluð stöfunaraðferð eða bandprjónsaðferðin. Hún fólst í því að fyrst voru stafirnir í 

orðinu, sem lesið var, nefndir með nafni, síðan kveðið að, atkvæði fyrir atkvæði, og loks 

orðið borið fram í heild sinni. Á þriðja áratugnum bárust nýjar aðferðir til landsins og 

síðar hljóðaaðferðin þar sem tiltekið hljóð er kynnt og með fleiri hljóðum byggist upp 

safn orðhluta og orða. Hljóðaaðferðin náði útbreiðslu hérlendis á fjórða áratugnum 

(Ólafur Rastrick, 2008a, bls. 180). 

Í landsprófi, sem fóru fram á fjórða áratugnum, var prófað bæði í raddlestri og 

hljóðlestri. Fram á þriðja áratuginn fór lestrarnám aðallega fram í formi raddlesturs, þ.e. 

börnin lásu upphátt fyrir kennara. Hljóðlestur hins vegar fór fram þannig að nemandinn 

las lágt með sjálfum sér en sú aðferð kom fram á þriðja áratugnum og var nefnd í fyrstu 

námskránni frá 1929 (Ólafur Rastrick, 2008a, bls. 183). 

Jóna minnist þess að hafa orðið læs snemma, raunar man hún ekki eftir því að hafa 

ekki verið læs. Faðir hennar var sérstaklega laginn við að kenna þeim systkinum að lesa 

en rúmt ár var á milli hennar og yngri systur hennar. Faðir hennar spann band, meira að 

segja fyrir konur á hinum bæjunum. Jóna segir að pabbi sinn hafi látið hana lesa 

upphátt á meðan hann spann bandið og sagt við hana: „Þú átt að lesa svo hátt og skýrt 

að ég heyri það fyrir rokknum.“ Þá fór hún að hækka sig og þá sagði hann: „Ekki svona 

hátt, heldur skýrt og með áherslum.“ Þetta telur hún hafa verið góða kennslu því eins 

og vitað sé heyrist ekki alltaf betur það sem er lesið hátt heldur það sem er skýrt og svo 

náttúrulega þegar greinarmerkjum er fylgt. Þetta var hans aðferð og Jóna mátti ekki 

stoppa við. Faðir hennar spann svona á milli verka þegar hann var búinn í fjárhúsunum. 
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Þá var allt unnið heima. Jóna átti kver sem hún telur að kallað væri lestrarbók núna, 

„hálf tuskulegur hlutur“ að hennar sögn. Þannig lærði hún að lesa með því að skipta í 

atkvæði, ekki allt orðið í einu (Jóna Margrét Þórðardóttir, 10. febrúar 2016). 

Ekki var mikið lesið upphátt á kvöldin heima hjá Jónu. Hún segir það hafa komið fyrir 

að pabbi hennar hafi lesið upphátt um háttatímann einkum ef það var eitthvað 

sérstaklega spennandi sem mikið var talað um. Mamma hennar gaf sér nefnilega ekki 

tíma til að lesa mikið og ef hann var að lesa las hann oft upphátt úr því hann var að lesa 

á annað borð. Jóna minnist bókarinnar Eldeyjar−Hjalta og og annarra ævisagna sem 

foreldrar hennar þekktu. 

Svo var rithöfundur á staðnum, Guðbjörg Jónsdóttir (f. 1871), sem skrifaði m.a. 

bókina Gamlar glæður (Torfi sat einmitt í fríunum og skráði fyrir hana nokkra kafla í 

síðustu bók hennar, Við sólarlag, en hún var þá orðin blind (Torfi Guðbrandsson, 2001, 

bls. 72). Bækur Guðbjargar áttu ekki upp á pallborðið hjá föður Jónu, sem fussaði yfir 

þeim heldur las mamma hennar þær. Jóna segir að þar hafi mannlegt eðli ráðið og að 

enginn verði spámaður í sínu föðurlandi. 

Sigurður var læs þegar hann byrjaði í skóla. Hann lærði að lesa heima hjá móður 

sinni en einnig á Kollafjarðarnesi hjá ömmu sinni. Afi hans á Kollafjarðarnesi kenndi 

honum hins vegar skrift, reikning og landafræði. Til kennslu notaði afinn lestrarbækur, 

hlýddi Sigurði yfir og setti honum fyrir blaðsíður. Sigurður er ekki viss um að sú aðferð 

hafi hentað honum neitt sérstaklega vel. 

Fyrir kom að faðir hans las upphátt á kvöldin. Þá voru lesnar sögur sem Sigurður 

hafði oft gaman af, enda var þá lítið um útvarp. Bókakostur var fátæklegur á Felli en 

dagblöðin Tíminn og Ísafold voru keypt á heimilinu. Á Stóra-Fjarðarhorni var lestrarfélag 

sveitarinnar staðsett en hann telur að Jón Sigmundsson á Stóra-Fjarðarhorni hafi séð 

um það og einnig að kaupa bækur í safnið. Þar var hægt að fá bækur lánaðar (Sigurður 

Ingi Hjálmarsson, 12. desember 2015). 

Guðbjörn og Jón Gústi voru líka læsir þegar þeir byrjuðu í skóla. Guðbjörn segir að 

mamma hans hafi kennt honum að lesa, fyrst með því að kynna hann fyrir stöfunum og 

svo með fyrrnefndri bandprjónsaðferð. Guðbjörn man ekki eftir að lesið hafi verið 

upphátt á heimili hans á kvöldin, að minnsta kosti ekki oft. Hann las sjálfur fornsögur og 

þjóðsögur Jóns Árnasonar. Þær voru til heima hjá honum og hann las þær frá upphafi til 

enda. Hann fékk oft bækur í jólagjöf og þegar hann var ungur var uppáhaldssagan hans 

Litli svarti Sambó (Guðbjörn Jónsson, 10. febrúar 2016). 

Þegar Jón Gústi fór í skóla var hann byrjaður að lesa bækur. Hvort það hefur verið 

sæmilegur upplestur vissi hann ekkert um en hann þekkti alla stafina og átti auðvelt 
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með að kveða að. Þá kemur þetta fljótt að hans sögn. Amma hans var blind og oft var 

lesið fyrir hana enda hafði hún mikinn áhuga á bókum. Honum var síðar sagt að áhuginn 

hefði verið svo mikill hjá honum að hann hefði lært að stafa með því að elta móður sína 

fram í búr með bókina. Þá vildi hann fá að vita hvað þessi og þessi stafur héti; síðan vildi 

hann fara að stafa. 

Hann hafði strax mikinn áhuga á því að læra og geta lesið bók. Þar sem hann var 

elstur af systkinunum hermdi hann ekki eftir neinum öðrum sem var að læra að lesa. 

Jón Gústi veltir því fyrir sér hvort hann hafi fundið sér eitthvert verkefni vegna þess að 

hann hafði ekki leikfélaga en hann telur áhuga skipa háan sess varðandi það hvort 

börnum gengur vel eða miður að læra að lesa. Áhuginn eykst líka ef vel gengur (Jón 

Gústi Jónsson, 30. apríl 2016). 

4.3 Viðhorf til farskólahalds í Fellshreppi  

Jón Gústi og Guðbjörn telja að foreldrar þeirra hafi verið mjög hlynntir barnaskólanámi 

sonanna. Jóna er sama sinnis og telur það hafa yfirfærst á hana sjálfa en hún notaði 

sömu rök fyrir sín börn og sagði alltaf við þau: „Ég er ekki að biðja um einhverjar stórar 

einkunnir eða að þið séu efst en að þið komist á milli bekkja, ekki sé undan ykkur 

kvartað ...“ (Jóna Margrét Þórðardóttir, 10. febrúar 2016). 

Jóna segist ekki hafa heyrt af neinum sem var ekki hrifinn af skólanáminu, hún telur 

að allir hafi verið hlynntir því. Guðbjörn segir að það hafi ekki verið nein leiðindi tengd 

skólanáminu. Sigurður er ekki viss um hvert álit foreldra hans á barnaskólanámi var en 

telur það hafa verið misjafnt. Þá telur hann einnig að viðhorf almennt til 

barnaskólanáms hafi ekkert endilega verið jákvætt vegna þess að það var tiltölulega 

nýtt að hans mati (Sigurður Ingi Hjálmarsson, 12. desember, 2015). 

Foreldrar barnanna fylgdust misvel með náminu. Jóna og bræðurnir Jón Gústi og 

Guðbjörn bjuggu á staðnum svo að það má teljast eðlilegt að foreldrar þeirra hafi fylgst 

meira með námi þeirra heldur en foreldrar Sigurðar. Guðbjörn segir að mamma sín hafi 

fylgst vel með náminu enda hafi skólinn bara verið í næsta húsi (Guðbjörn Jónsson, 10. 

febrúar 2016). Jón Gústi er á sama máli og segir móður sína hafa verið afar áhugasama 

um skólanám hans. Þá lagði hún mikið kapp á að hann væri duglegur að læra og tekur 

fram að hann hafi ekki verið látinn í friði ef hann nennti ekki að læra. 

Foreldrar Sigurðar bjuggu á Felli sem er í töluverðri fjarlægð frá Broddanesi og 

samgöngur voru ekki eins greiðar þá og þær eru í dag. Sigurður man ekki eftir því að 

Torfi hafi komið að Felli en hann telur að nauðsynleg samskipti hafi farið í gegnum 

skólanefnd. Faðir Sigurðar hlýtur að hafa kannast við Torfa samt sem áður, þar sem þeir 
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ólust upp nálægt hvor öðrum. Hann telur að það hafi eflaust verið kostur fyrir sveitunga 

að fá farkennara sem var af svæðinu. Þá hefur fólk almennt vitað meira um kennarann 

og því hafa börnin eflaust heyrt mikið um Torfa áður en þau hittu hann fyrst og því 

kannast lítillega við hann áður en skólaganga hófst. 

4.4 Að koma í skólann 

Upphaf skólagöngu á þessum tíma markaði að mörgu leyti meiri þáttaskil í lífi barna en 

nú á dögum. Þá voru engir leikskólar eða dagheimili og í lífi margra sveitabarna var 

þetta fyrsta skipti sem þau áttu þess kost að umgangast hóp jafnaldra. Þetta voru 

tímamót þar sem skóli tók við lögbundinni fræðslu foreldra. Þeim tímamótum fylgdi 

gjarnan eftirvænting (Ólöf Garðarsdóttir, 2008, bls. 266). Hvorki Sigurður né Guðbjörn 

muna eftir því að tilhlökkun hafi fylgt fyrsta skóladeginum. Sigurður telur að frekar hafi 

hann verið stressaður en Guðbjörn segir að þó að hann hafi ekki hlakkað neitt 

sérstaklega til hafi hann ekki kviðið skólanum. 

Jón Gústi hlakkaði til að byrja í skólanum. Lífið tók vissulega stakkaskiptum þegar 

skólagangan hófst enda eru þetta þroskaár þegar börnin öðlast nýja reynslu. Þó telur 

hann að breytingarnar hafi verið minni fyrir hann þar sem hann var enn heima hjá sér. 

Guðbjörn hefði frekar kosið að fara eitthvað burt og vinna í stað þess að fara í skóla. 

Jóna minnist þess að hafa fundist mjög gaman að fá alla þessa krakka á svæðið. Enginn 

búnaður var keyptur sérstaklega til skólagöngunnar svo að Sigurður muni eftir. Hann 

bætir við að auðvitað hafi hann fengið nýjar buxur ef hnén stóðu út úr þeim og þess 

háttar. Fram til 1937 þurftu forráðamenn barna sjálfir að kaupa námsbækur þeirra 

(Ólafur Rastrick, 2008b, bls. 173). 
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Mynd 7. Skólabörn á Broddanesi árið 1946.  

Mynd í eigu Sigurðar Inga Hjálmarssonar. Efri röð frá vinstri: Benedikt Guðbrandsson, 
Þorbjörn Benediktsson, Jón Gústi Jónsson, Ásta Bjarnadóttir, Jóna Margrét Þórðardóttir 
og Ingimar Guðjónsson. Miðjuröð frá vinstri: Líklega Guðrún Sigurðardóttir, Sigríður 
Guðbrandsdóttir, Ingunn Þórðardóttir og Hallfríður Benediktsdóttir. Neðsta röð frá 
vinstri: Samúel Alfreðsson, Guðbjörn Jónsson, Jón Þórðarson, Sigurður Guðbrandsson, 
Franklín Þórðarson og Sigurður Ingi Hjálmarsson.  

 

Jóna segist muna eftir því að eitt sinn hafi þau verið 16 í skólanum á Broddanesi. „Þá var 

rýmd stærsta stofan á bænum. Svo var herbergi inni hjá Jóni Jónssyni en þar voru 

yngstu krakkarnir. Sum voru ef til vill ekki skólaskyld en þau áttu heima á staðnum og 

langaði að vera með og það var ekki mælt á móti því. [...] Stærstu krakkarnir, sem voru 

að taka fullnaðarpróf, þau voru frekar í stærri stofunni og skrifuðu ritgerð og svona. Og 

allt einhvern veginn komst þetta fyrir. Já, en svo voru þessir minni krakkar kannski ekki 

allan daginn“ (Jóna Margrét Þórðardóttir, 10. febrúar 2016).      

Torfi talar um í sjálfsævisögu sinni að á Broddanesi hafi oftast verið 12−14 

nemendur frá flestum bæjum Fellshrepps, og var stundum þröngt á þingi. „En þröngt 

mega sáttir sitja og allt fór þetta vel. Börnin voru háttprúð og námsfús þannig að ég gat 

einbeitt mér að kennslunni en þurfti ekki að hafa áhyggjur af agavandamálum“ (Torfi 
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Guðbrandsson, 2001, bls. 68). Jón Gústi minnist þess að kennt hafi verið heima hjá 

honum. Þá var skólastofan nokkuð stórt herbergi og svo annað herbergi. Á milli 

herbergjanna voru dyr sem voru opnar og þarna komst svo allt liðið fyrir. Ekki var 

auðvelt að koma því öllu fyrir nema að fara í gegnum dyrnar og jafnvel yfir gang (Jón 

Gústi Jónsson, 30. apríl 2016). 

Eitt sinn var kennt í öðru húsi á Broddanesi og þá man Sigurður að setið hafi verið á 

rúmunum öðrum megin og fyrir framan var borð sem börnin höfðu til að skrifa við. Það 

komst allt fyrir því baðstofan var frekar stór en svo þurfti náttúrulega að sofa þarna á 

nóttunni. Þá voru stólarnir, sem voru hinum megin við borðið, fjarlægðir (Sigurður Ingi 

Hjálmarsson, 30. apríl 2016). 

Starfið byrjaði á morgnana klukkan níu. Þá var unnið í þrjá tíma og svo var 

klukkutíma matarhlé. Stundum var farið í leiki. Svo var aftur unnið frá eitt til fjögur. Eftir 

það segir Jóna að Torfi hafi gefið kost á því að börnin kæmu í skólastofuna til að lesa 

fyrir morgundaginn, um hálf sex til korter yfir sjö en þá var matur. Stundum æfðu þau 

eitthvað atriði ef kvöldvaka var á næsta leiti. 

Á árunum 1944−1948, var farskólinn til húsa á bæjum á Broddanesi. Líklega var 

ástæðan sú að þar var þéttari byggð en annars staðar í hreppnum. Jóna telur að það 

hafi ráðið staðsetningunni að flest börnin áttu þar heima. Þar var einnig stórt hús og 

gott húsnæði.  

Sigurður hóf ekki eiginlegt nám fyrr en vorið 1946, þá á 11. ári, en áður kenndi afi 

hans, séra Jón Brandsson á Kollafjarðarnesi, honum. Jón var oft yfirsetumaður í prófum 

og formaður skólanefndar í Kirkjubólsskólahverfi frá 1942−1946. Sigurður segist hafa 

verið einn mánuð í skóla en hann er ekki viss um ástæðu þessa stutta tíma. Sigurður tók 

þá próf en átti að vera búinn að læra hjá afa sínum. Sigurður man ekki hvernig þetta 

gekk hjá honum (Sigurður Ingi Hjálmarsson, 31. desember 2015). 

Jóna Margrét er ári eldri en Sigurður og man eftir því að hafa verið einn vetur (árið 

1943) hjá Bergþóri Finnbogasyni farkennara frá Hítardal (sjá kafla 3.3). Hana minnir að 

Bergþór hafi komið í farkennslu beint frá Reykjaskóla og kennt þennan eina vetur á 

Broddanesi áður en hann hélt til frekara náms. Jóna frétti lítið af honum eftir það. 

Eins og Jóna fékk Guðbjörn fyrst kennslu hjá Bergþóri. Þá hefur hann ekki verið 

nema 8 ára gamall. Guðbjörn segist „ekki hafa verið nema eitthvað lítið hjá honum, þá 

var ég alveg að byrja og varð hluta úr vetri“ (Guðbjörn Jónsson, 10. febrúar 2016). 

Guðbjörn segist ekki muna nákvæmlega hvenær hann byrjaði í skóla enda hlýtur það að 

hafa verið óljóst þar sem hann bjó á stað þar sem oft var farskóli og hann fékk að öllum 

líkindum að sitja með farskólanemendunum. Guðbjörn segir þó að hann hafi verið 
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orðinn gamall miðað við börnin nú til dags. Svo hafi hann kannski verið þrjá til fjóra 

hálfa vetur í skóla sem þykir ekki mikið. Samkvæmt Barnafræðsluskýrslum frá árunum 

1920−1966 fengu flest barna í farskóla kennslu í færri en 70 daga á hverju skólaári þessi 

ár en skólaárið 1948−1949 voru 104 hreppir með farskóla (bls. 58 og 65). 

Jóni Gústa þótti gaman í skólanum þó að hann telji að ekki séu allir á sama máli. 

Hann þurfti ekki að fara að heiman og telur heimkynnin hafa styrkt sig að einhverju 

leyti. Hann langaði ekki að fara að heiman og öfundaði þá ekki sem þurftu að fara að 

heiman til að fara í skóla. Og þó að hann færi í önnur hús á Broddanesi að læra þá kom 

hann alltaf heim til að borða og drekka kaffi. Sum börnin gistu á Broddadalsá en frá 

Broddadalsá að Broddanesi er röskur kílómetri. Börnunum var aldrei „skotið í bíl“, það 

tíðkaðist ekki á þeim tíma (Jón Gústi Jónsson, 30. apríl 2016). 

Jón Gústi byrjaði líklega í skóla hjá Bergþóri en hann man ekki hvort hann lærði hjá 

öðrum á undan. Þá var skólinn á Broddanesi því börnin voru svo mörg þar og á Brodda-

dalsá en fá í botni fjarðarins. Eftir að Jón Gústi lauk námi var skólinn færður á aðra bæi, 

Stóra-Fjarðarhorn, Ljúfustaði og Fell. Reynt var að skipta því þannig, færa farskólann til, 

svo að flest barnanna gætu verið heima hjá sér hluta af skólatímanum. Það var 

aðalástæðan fyrir þessum tíðu skólaskiptum, kannski mánuður á hverjum stað. En það 

var líka þegar hann var í skólanum, skólinn var á mismunandi heimilum á Broddanesi 

þótt börnin á hinum bæjunum væru yngri og ekki í skóla á sama tíma (Jón Gústi 

Jónsson, 30. apríl 2016). 

4.5 Námsgreinar í farskólanum á Broddanesi 

Eins og áður hefur komið fram var gert ráð fyrir því að börnin væru læs þegar þau komu 

í farskólann. Þau voru þó misjafnlega vel læs. Þannig minnist Jóna þess að Torfi hafi 

stundum beðið nemendur að koma með sér afsíðis að lesa – og þá einn og einn 

nemanda sem átti erfitt með lestur eða var stirðlæs. Mörgum árum seinna segist Jóna 

hafa gert sér grein fyrir að þetta hafi verið tillitssemi hjá Torfa svo að sá einstaklingur, 

sem átti erfitt með lestur, þyrfti ekki að vera innan um hina. Í þá daga var talað um að 

börn, sem væru fljót að læra að lesa, væru mjög greind. Jóna telur hins vegar að það að 

læra að lesa fari mikið eftir hver kenni, það sé háð þolinmæði og lagni við að kenna 

börnum (Jóna Margrét Þórðardóttir, 10. febrúar 2016). 

Munur á milli skóla í þéttbýli og sveitum kom lengi fram í því hvaða námsgreinar bar 

að kenna. Frá árinu 1880 voru skyldugreinar almenningsfræðslunnar fjórar, lestur, 

kristinfræði, reikningur og skrift. Árið 1889 urðu svo styrkir til barnaskóla í þéttbýli 

skilyrtir því að landafræði og náttúrufræði væru kenndar við skólana. Þessar greinar eru 
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stundum nefndar lesgreinar en eins og nafnið ber með sér byggist námið á bókum og 

þekkingu sem nemendur tileinka sér úr þeim (Ólafur Rastrick, 2008c, bls. 196). 

Jónu fannst Íslandssagan spennandi: „En ekki Sturlunga, [vil bara] ekki heyra þetta, 

þeir máttu drepa hvern annan án þess að vera að skrifa um það bækur“ segir Jóna og 

hlær (Jóna Margrét Þórðardóttir, 10. febrúar 2016). Hún vill hafa Íslandssöguna eins og 

Jónas frá Hriflu skrifaði hana. Fólk segir að hann hafi nú bara skrifað um það góða og 

glæsilega og skilið þetta og þetta eftir. Að sama skapi er Sigurður ekki hrifinn af Njálu 

sem honum fannst vera ljót. Honum er fyrirmunað að skilja af hverju hún er sums 

staðar í uppáhaldi. Líklega las hann ekki nema kafla og kafla í Njálu sem barn en hann 

telur hana ekki eiga neitt erindi við börn. Sigurður las einnig aðrar Íslendingasögur, 

skólaljóðin og mikið af þjóðsögum. 

Í ljóðakennslu telur Sigurður að mest hafi verið kennt af samtímaljóðum en sjálfur 

man hann mest eftir lausavísum (Sigurður Ingi Hjálmarsson, 30. desember 2015). 

Börnin lærðu Skólaljóðin, þessi með þeim gömlu skáldum, Einari Ben., Grími Thomsen 

og Jónasi, sem eru í miklu uppáhaldi hjá Jónu – svo miklu uppáhaldi reyndar að Jóna 

kveðst þurfa að hemja sig svo hún tali ekki einungis um Jónas. Jóna minnist þess að 

Steinn Steinarr hafi ekki verið í því hefti: „Ég held hann hafi ekki verið talinn skáld þegar 

ég var að læra“ (Jóna Margrét Þórðardóttir, 10. febrúar 2016). Steinn Steinarr var 

kynslóð á undan henni, fæddur 1908. 

Jóna man eftir manni í sveitinni sem átti auðvelt með að læra ljóð. Sumir sögðu að 

nútímaljóð væri ekkert hægt að læra, að enginn lærði órímað ljóð. Hún er ekki viss 

hvort hann hafi lagt mikið á sig en hann kunni ljóð eftir Stein Steinarr. Vegna þess að 

honum fannst þetta svo yfirmáta vitlaust, ljóðin hans Steins. Hann lagði það á sig að 

læra þau og flytja þetta síðan sem brandara. Hún vitnar í Jón á Ljárskógum og segir 

„Skrítin er hún þjóðin mín, hún skilur ekki skáldin sín“. Jóna hafði gaman af ljóðum sem 

unglingur og las mikið en ekki datt henni í hug að lesa Stein enda hafði hún fengið þau 

skilaboð að ljóð hans væru vitleysa. Síðar las hún ljóðin hans (Jóna Margrét 

Þórðardóttir, 10. febrúar 2016). 

Ekki voru börnin látin semja ljóð sjálf. Sigurður segir að alla hafi langað til að geta 

gert vísu þó að fáir gætu það (og aldrei gekk það hjá honum sjálfum). Guðbjörn segist 

hafa gleymt öllu tengdu skólaljóðunum. Hann tekur það fram að hann sé ekki 

músíkalskur og kunni ekki eitt einasta ljóð. Hann hafði meiri áhuga á reikningi en 

eitthvað hlýtur hann að hafa verið stautfær með ljóðin fyrst hann tók fullnaðarpróf ári 

fyrr en jafnaldrar hans. Reikningur var einnig uppáhaldsfag Jóns Gústa.  



47 

Sigurður minnist þess að stundum hafi Torfi kennari notað ljóð sem hann hélt að 

þau hefðu áhuga á. Þá var það lesið upp eða skrifað. Jóna man eftir því að hafa skrifað 

stíla, t.d. ferðasögur. Einnig skrifuðu þau um byggð sína og bæi. Jón Gústi man ekki eftir 

því að hafa sérstaklega verið látinn yrkja en hann gat hnoðað saman vísu og hafði gert 

oft. Hann man þó ekki eftir því að hafa skrifað vísu á blað en hafði gaman af því að 

hnoða saman vísu (Jón Gústi Jónsson, 30. apríl 2016). 

Börnin skrifuðu alls konar stíla, ferðasögur og einnig um byggð þeirra eða bæi. Jóna 

minnist þess að einn veturinn var piltur hjá þeim frá Ísafirði. Henni fannst gaman að 

hann skrifaði um allt annað efni, um báta og að sjá mætti hvort aflast hefði vel eftir því 

hve bátarnir væru djúpristir þegar þeir komu inn. Þetta var eitthvað sem hún vissi ekki, 

allt annar heimur. Hún telur að börnin hafi frekar talað um hesta. Eitt sinn var stúlka frá 

Drangsnesi einnig með þeim í skólanum. Jónu þótti ágætt að fá aðkomubörn sem 

töluðu og skrifuðu um annað en þau hin (Jóna Margrét Þórðardóttir, 10. febrúar 2016). 

Samkvæmt Jónu situr það fast í minninu sem kennt var í farskólanum því að það var svo 

fátt sem truflaði. Í kringum skólann var svo félagslíf en þar kynntust börnin nýjum 

nemendum. Undir lok 19. aldar áttu nýjar skyldunámsgreinar erfitt uppdráttar í 

farskólum, t.d. landafræði, náttúrufræði, saga, leikfimi, söngur og sund. Sumir 

áhugasamir farkennarar náðu þó að fylgja nýjum lögum og námskrám um námsgreinar 

þó að slæmur aðbúnaður og skammur tími til kennslu hafi víða sett strik í reikninginn 

(Ólafur Rastrick, 2008c, bls. 196). Ólíkar aðstæður farskólanemenda og nemenda fastra 

skóla komu sérstaklega fram í fjölda kennslustunda sem nemendur fengu í lesgreinum. 

Sem dæmi má nefna að börn áttu samkvæmt námskrá að fá sama námstíma í 

Íslandssögu en farskólanemendur fengu jafnan mun styttri tíma (Ólafur Rastrick, 2008c, 

bls. 199). 

Sigurði fannst landafræði skemmtilegasta fagið og hefði kosið að fá meiri kennslu í 

henni. Landafræði var hins vegar ekki sterkasta fagið hennar Jónu. Reyndar segist hún 

alltaf hafa verið óttalega léleg í landafræði. „Mér fannst á bara vera á og mér er alveg 

sama hvað hún heitir,“ segir Jóna kímin. Eitthvað af þessu síaðist inn og varð eftir í 

minninu en að hennar mati hefur fólk mismunandi áhugasvið, bæði fullorðið fólk og 

börn (Jóna Margrét Þórðardóttir, 10. febrúar 2016). 

Í byrjun fjórða áratugarins gerðu námstjórar könnun þar sem kom í ljós að ekki var 

hægt að fara yfir allt skyldunámsefni í farskólum. Þá kom aðstöðumunur skólaformanna 

t.d. fram í því að farskólana skorti oft kennslutæki eins og landakort, líkön og myndefni 

til notkunar í náttúru- og landafræði (Ólafur Rastrick, 2008c, bls. 199). Jóna minnist þess 
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að Torfi kennari hafi haft góð landakort. Þá voru keypt kort, sem voru hengd upp á 

vegg, og margar rúllur dregnar niður eins og rúllugardínur.  

Kennsla erlendra tungumála í barnaskólum varð fyrst skyldubundin með námskrá 

árið 1960 þegar danska var gerði að skyldunámsgrein. Þrátt fyrir þetta hafði danska 

verið kennd víða frá upphafi skólahalds. Skólaárið 1907−1908 hafði helmingur af 

starfandi farkennurum í landinu kennt dönsku, jafnvel kenndi einstaka farkennari ensku 

(Ólafur Rastrick, 2008a, bls. 185). Jón Gústi, Guðbjörn, Jóna og Sigurður fengu hins 

vegar enga kennslu í erlendum tungumálum. Guðbjörn nefnir að hann hafi ekki fengið 

„einn einasta klukkutíma“ í tungumálakennslu (Guðbjörn Jónsson, 10. febrúar 2016). 

Börnunum voru kenndar íþróttir en aðstöðuleysi skóla í dreifbýli takmarkaði mögu-

leika til leikfimikennslu innandyra. Þá virðist almennt ekki hafa verið mikið um að 

kennarar fengju börn til að læra hollar útiíþróttir og oft var lögð áhersla á skauta- eða 

skíðaferðir (Ólafur Rastrick, 2008c, bls. 208). Jóna segir börnin ekki hafa verið mikið í 

íþróttum, einmitt vegna plássleysis, „Og það var ekki þetta og það var ekki hitt“ (Jóna 

Margrét Þórðardóttir, 10. febrúar 2016). 

Torfi fór með börnin út á hlað og sagði þeim að rétta úr sér og gera einfaldar 

æfingar. Jóna bætir við: „...og draga djúpt andann. Hann lagði áherslu á að útivera væri 

mikið lífsspursmál. Og þetta að rétta úr sér og draga djúpt andann. Þetta er einfalt en 

maður gleymir þessu samt. Og þetta geta allir. Ég er ekki að segja að við höfum munað 

þetta alla tíð síðan en við vissum þetta samt“ (Jóna Margrét Þórðardóttir, 10. febrúar 

2016).  

Samþykkt var á Alþingi árið 1940 að gera sund að skyldunámsgrein. Höfuðáherslu 

skyldi leggja á að kenna bringu- og baksund og helstu aðferðir við björgunarsund og 

endurlífgun úr drukknunarástandi (Ólafur Rastrick, 2008, bls. 209). Því var sundgreinin 

tiltölulega nýtt skyldufag þegar viðmælendur mínir tóku fyrstu sundtökin. Jón Gústi 

segist hafa spilað vitlaust úr því en hann fór suður til Reykjavíkur að læra sund og var 

þar í vikutíma en líkt og hann segir veiktist hann „af einhverjum skollanum. Og mér var 

sagt að ég þyrfti að hætta því mér mætti ekki verða kalt eða neitt svoleiðis, og ég fór 

bara heim og [var] aldrei sendur aftur“ (Jón Gústi Jónsson, 30. apríl 2016). Jón Gústi 

lærði að eigin sögn hundasund sem hann gat fleytt sér á. Hann segir það ekki vera í lagi 

og bætir við að hann sykki bara ef hann færi í sundlaug núna. 

Sigurður lærði heldur aldrei almennilega að synda. Einu sinni tóku konurnar á 

svæðinu upp á því að fara í Hveravík með krakkana í eina viku. Hann man lítið eftir því 

en þau fóru á einhverjum bát, líklega frá Broddadalsá. Þau komu sér svo fyrir í Hveravík 

en svo klikkaði eitthvað og laugin tæmdist alveg. Svo fóru þau bara heim daginn eftir. 
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Sigurður segir að þeir hafi „komið nafni á sig án þess að hann kynni þetta, synda 

björgunarsund og hvað og hvað“ (Sigurður Ingi Hjálmarsson, 30. apríl 2016). Þeir létu 

hann sem sagt ná sundi án þess að hann kynni það að ráði. Hann er sá viðmælenda 

minni sem flutti frá Fellshreppi áður en hann lauk skyldunámi og það var hans sögn í 

lauginni á Akranesi, þar sem hann lauk barnaskólagöngunni. Jón Gústi fékk „fimm 

komma eitthvað“ í einkunn, hann flaut og gat bjargað sér eitthvað og það var látið 

gilda. 

Jóni Gústa fannst ekki sett mikið fyrir. Sigurður telur að ætlast hafi verið til þess að 

börnin sætu stundum fram að kvöldmat að lesa í hljóði fyrir næsta dag. Þó voru sum 

börnin á Broddadalsá og urðu að vera kyrr þangað til yfir lauk. Jón Gústi heldur að 

forðast hafi verið að lengja skóladaginn í misjöfnu veðri, og ekki gert fyrr en draga fór úr 

veðrum, þegar kom fram á einmánuði (Jón Gústi Jónsson, 2016: Sigurður Ingi 

Hjálmarsson, 2016). 

Að mati Jóns Gústa hafði Torfi frjálsar hendur um kennsluna og var það oft til þess 

að gera lærdóminn skemmtilegri. Honum fannst Torfi vera vel að sér í mörgu og hafa 

náð góðum tökum á nemendum sínum enda var hann alltaf elskulegur í þeirra garð. 

Misjafn var hversu vel börnunum gekk að læra. Hann telur telur ekki hafa verið nein 

agavandamál til staðar enda gerðu börnin eins og þeim var sagt. Jón Gústi segir að þau 

hafi verið meinleysingjar sem reyndu að haga sér eins og til var ætlast. Hann man ekki 

eftir stríðni eða óánægju og er viss um að Torfi hafi ekki gefið tilefni til þess. 

Yfirleitt var nóg af bókakosti í farskólanum að mati Jóns Gústa en kannski þurftu 

tveir að deila sömu bók í sumum tilfellum. Þegar Torfi kom gerðist það síður því hann 

lagði kapp á að til væru nógar bækur og hann kom með einhverjar bækur með sér. 

Börnin bjuggu að fleiru en bara því sem lá fyrir af bókum á hverjum tíma. Torfi kom með 

bækur með sér og vissi hvað þurfti (Jón Gústi Jónsson, 30. apríl 2016). 

4.6 Félagslíf og kvöldvökur  

Torfi segir í sjálfsævisögu sinni að á þeim árum, sem hann kenndi á Broddanesi, hafi 

verið oftast 12−14 nemendur frá flestum bæjum hreppsins. Hann segir að börnin hafi 

verið háttprúð og námsfús svo hann hafi getað einbeitt sér að kennslunni í staðinn fyrir 

að hafa áhyggjur af agavandamálum (Torfi Guðbrandsson, 2001, bls. 68). Formleg 

samskipti voru ekki algeng í farskólum enda voru samskiptin ef til vill annars eðlis þegar 

kennarinn bjó oft á heimilli einhverra nemenda og var jafnvel náinn fjölskylduvinur. Á 

millistríðsárunum kom nýskólastefnan fram og með henni jákvæð viðhorf til aga. Reynt 
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var að skapa traust og virðingu í skólastarfi án þess að beita vendinum (Ólöf Garðars-

dóttir, 2008, bls. 280). 

Guðbjörn segist ekki hafa fundið fyrir því að einhver agi hafi verið og segir allt hafa 

gengið ljómandi vel. Hann bætir því þó við að sjálfsagt hafi verið einhverjar reglur sem 

hann reyndi að halda sig við. Samskiptin hafi almennt verið sæmileg á milli nemenda en 

það voru fleiri strákar en hann og þeir flugust svolítið á. Það var samt allt í lagi að hans 

mati. Sigurður segir einnig að samheldni hópsins hafi verið talsverð.  

Torfi segir í tímaritinu Heimili og skóla að hann hafi ekki kennt lengi þegar hann fann 

að börnin vantaði dægradvöl. Hann ákvað að koma á kvöldvökum sem hann léti börnin 

sjálf annast að öllu leyti. Hann segir kvöldvökurnar hafa reynst þeim vel og að fátt sé 

betur fallið til að kenna einstaklingunum að vinna saman og starfa sem heild. Þá tekur 

Torfi fram að dómgreind þeirra þroskist einnig og ábyrgðartilfinning (Torfi 

Guðbrandsson, 1948, bls. 18).  

Jóna minnist þess að haldnar hafi verið kvöldvökur en hún bætir við að núna myndi 

þetta bara vera kallað opið hús eða skemmtikvöld.  („Spilað var eitt lag, Brennið þið 

vitar, og svo lásum við um Njálsbrennu sem er náttúrulega sitt hvort að vitar brenna 

eða hús brenna“ (Jóna Margrét Þórðardóttir, 10. febrúar 2016). Fyrir jólin var svo 

jólablær á þessu. Kvöldvökurnar voru um það bil einu sinni í mánuði en mánuðirnir voru 

ekki nema þrír. Þetta gaf börnunum samt heilmikið að hennar mati. Litlu börnin lásu 

eitthvað sem þau voru búin að margyfirfara og kunnu þá utan að, svo komu kannski 

fram smávægileg mismæli hjá þeim og það var bara mjög gaman. 

Ýmis atriði voru æfð og Jóna minnist þess að allir hafi fengið eitthvað að gera þannig 

að þegar veturinn var liðinn höfðu allir komið fram. Sumir spiluðu til dæmis á greiðu og 

aðrir lásu upp og Torfi bjó til leikþætti, eða þau tóku efni til flutnings upp úr bókum sem 

þau voru með. Jóna segir tilbreytinguna hafa verið mikla svo þetta hafi rist djúpt (Jóna 

Margrét Þórðardóttir, 10. febrúar 2016). 

Torfi telur að börnin hafi verið heldur hlédræg, jafnvel feimin og óframfærin. Hann 

segir þetta hafa sést einmitt þegar nemendur hans áttu að koma fram á kvöldvöku-

skemmtun og flytja ljóð, leikþætti og lesa upp: „Kom ég þeim ekki á sporið í þessu efni 

fyrr en mér hugkvæmdist að gera skemmtikraftana ósýnilega með gluggatjaldi er 

strengt var í dyrum milli tveggja herbergja og skipti húsnæðinu þannig í svið og áheyr-

endasal. Þá loks var þögnin rofin og kvöldvakan gat farið fram“ (Torfi Guðbrandsson, 

2001, bls. 68). 

Þegar þessar kvöldvökur voru haldnar var fullorðna fólkinu á Broddanesbæjunum og 

á Broddadalsá boðið og á milli upplestra voru spiluð ættjarðarlög á plötuspilara. 
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Guðbjörn telur ólíklegt að fólk hafi komið lengra að þar sem enginn bílvegur var svo að 

annað hvort varð að ganga eða fara ríðandi. 

Stundum var sungið á kvöldskemmtununum. Þegar kom fram á þriðja áratuginn var 

þess iðulega krafist, þegar auglýst var eftir kennurum, „að umsækjendur um stöðurnar 

geti kennt söng“ (Ólafur Rastrick, 2008c, bls. 204). Kennsluhættir voru að mestu 

bundnir við að kenna börnum „lög og margraddaðan söng utan að“ enda kváðu 

fræðslulögin einungis á um þekkingu á nokkrum einföldum sönglögum, einkum við 

íslensk ættjarðarljóð. Yfirleitt var lögð áhersla á að nemendur lærðu lögin utan að 

frekar en að þau kynnu að syngja. Skylt var að kenna söng frá árinu 1907 (Ólafur 

Rastrick, 2008c, bls. 204). 

Söngur var kenndur á Broddanesi samkvæmt námskrá en ekki voru kenndar raddir 

heldur var laglínan sungin á meðan Torfi lék á orgel. Guðbjörn minnist þess að hann og 

nokkrir drengir, sem voru ekki söngvísir, hafi verið sendir burt þegar söngur var kenndur 

á kvöldin. Hann bætir við að þá hafi þeir farið að gera eitthvað af sér. Hann segir að 

áhugasvið hans hafi ekki legið í ljóðum, þulum eða rímum. Honum hefur alla ævi leiðst 

söngur og hann hefur frekar verið Guðbirni til leiðinda heldur en ánægju (Guðbjörn 

Jónsson, 10. febrúar 2016). 

Jón Gústi var að eigin sögn laglaus með öllu svo hann slapp frá öllu söngnámi. 

Honum var sagt að hann næði engu lagi svo að hann söng aldrei með. Meira að segja á 

Hvanneyri, þar sem haldið var uppi söngkennslu, þurfti hann ekki að fara nema í einn 

söngtíma. Hann telur að hann vanti hreinlega einhverja skynjun. Að sama skapi heyrir 

hann ekki hvort annað fólk heldur lagi. Á kvöldvökum sungu þeir sem gátu. Torfi spilaði 

á orgel, líklega spilaði hann vel en Jón Gústi hafði ekki eyra fyrir því. Jón Gústi las upp 

(Jón Gústi Jónsson, 30. apríl 2016). 

Þegar Jón Gústi og Guðbjörn voru að alast upp voru margir strákar á svæðinu. Þeir 

söfnuðust oft saman á kvöldin um haust og á sumrin þegar farið var að dimma. Þá voru 

sagðar draugasögur, helst þangað til enginn þorði heim (Guðbjörn Jónsson, 10. febrúar 

2016). Strákarnir fóru oftast í fótbolta. Guðbjörn minnist þess að Torfi var einstaka 

sinnum með, hann gat ekki hlaupið mikið en stóð á sínum stað og stundum kom boltinn 

til hans. Þá gat hann sparkað honum burt. 

Aðrir leikir voru til dæmis fallin spýta, yfir, stórfiskaleikur og feluleikur (Guðbjörn 

Jónsson, 10. febrúar 2016). Sigurður man ekki eftir neinum frímínútum eða leikjum í 

skólanum en yfirleitt var farið í leiki í rökkrinu. Þá voru leiknir útilegumannaleikir og 

slagbolti. Jón Gústi man einnig eftir slagbolta en hann telur börnin hafa haft gott af því 
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að fara í leiki til að efla samhug og samstöðu. Ekki var hægt að leika leiki innanhúss 

heldur einungis þegar hægt var að fara út (Jón Gústi Jónsson, 30. apríl 2016). 

 

Mynd 8. Kátir strákar á Broddanesi með nýjan bolta.  

Mynd í eigu Sigurðar Inga Hjálmarssonar, tekin 1947 af Torfa Guðbrandssyni. Frá vinstri: Jón 
Þórðarson, Þorbjörn Benediktsson, Jónas Jónsson, Ingimar Guðjónsson, Sigurður Guðbrandsson 
(líklega), Samúel Alfreðsson, Gísli Jónsson, Sigurður Ingi Hjálmarsson og Guðbjörn Jónsson.  

 

Kvöldvökurnar fóru fram í þeim sömu herbergjum og kennt var í. Jón Gústi minnist þess 

að kvöldvökurnar hafi oftast verið aðra hverja helgi en það var misjafnt milli ára, sum 

árin voru þær um hverja helgi. Jóni Gústa fannst þetta oftast meiri kvöð en skemmtun. 

Stundum skemmtu börnin sér þó ágætlega og höfðu gott af þessu. Í þessu fólst meðal 

annars kennsla í að koma fram og æfing í að lesa úr bók í annarra áheyrn. Ekki var þó 

viðunandi aðstaða fyrir kennarann og ekki börnin heldur (Jón Gústi Jónsson, 30. apríl 

2016). 

4.7 Próf 

Jóna minnist þess að stundum mátti ekki prófa. Páskar, sumarmál og þvíumlíkt var ekki 

alltaf sama mánaðardag. Stundum var of snemmt að prófa og slíta skóla, þá fór Torfi 
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kennari í burtu og kenndi á Heydalsá, prófaði þar að lokinni kennslu og kom svo aftur. Í 

lögum um fræðslu barna (nr. 94) frá 1936 kemur fram að ekki megi prófa fyrr en 1. 

apríl. Jóna segir að börnin hafi ekki verið ánægð með það því þá gátu þau verið búin að 

gleyma einhverju og ekki í skapi til að setjast niður aftur. Þegar þau voru prófuð sat 

prófdómari yfir og viðmælendurnir minnast allir á að presturinn frá Kollafjarðarnesi hafi 

yfirleitt verið prófdómari. Jóna minnist þess einnig að síðustu árin hafi bróðir Torfa, 

Björn Guðbrandsson á Heydalsá, verið prófdómari. Það fannst henni ágætt því Björn var 

duglegur að fara út með börnunum og leika útileguleik. Þá hafði hann lítið fyrir stafni og 

var einungis að bíða eftir að Torfi kláraði. Þá var prófað úr nokkrum fögum og stóðu 

prófin í um tvo daga. Síðan þurfti að reikna allt út til að fá einkunnir. 

Samkvæmt reglugerð um barnapróf frá 1932 og svo 1937 var 10-skala einkunnagjöf 

tekin upp. Þá þurfti að minnsta kosti að fá 5 í meðaleinkunn til að standast fullnaðar-

prófið. Í móðurmáli og reikningi skyldu einkunnir gefnar eftir getu án tillits til aldurs. 

Þessi ákvæði breyttust ekki að ráði með setningu annarrar reglugerðar sem byggðist á 

fræðslulögunum frá 1936. Samkvæmt henni var ekki skylt að prófa á ársprófi í öðrum 

greinum en íslensku, skrift og reikningi. Í öðrum greinum mátti meta árangur nemenda 

eftir vinnubókum og verklegum úrlausnum (Loftur Guttormsson, 2008e, bls. 232). 

Kröfur til fullnaðarprófs breyttust lítið á þeim árum sem Jón Gústi, Guðbjörn, Jóna 

og Sigurður stunduðu nám. Ef fræðsluskylda náði til 14 ára aldurs lauk barnaskólanámi 

með fullnaðarprófi líkt og mælt var fyrir um í eldri barnafræðslulögum. Það var algengt í 

sveitum þar sem ekki var aðstaða fyrir nemendur til framhaldsnáms 

(Barnafræðsluskýrslur árin 1920−1966, bls. 25). Í fræðslulögunum frá 1946 voru öll börn 

á aldrinum 8−13 ára prófskyld (nema gildar ástæður hömluðu). Samkvæmt þessum 

lögum var skólanefnd einnig heimilað að leyfa 12 ára barni að gangast undir lokapróf, 

að fengnum meðmælum skólastjórnar og kennara (Barnafræðsluskýrslur árin 1920− 

1966, bls. 30). 

Misjafnt var hversu gömul börn voru, þegar þau tóku fullnaðarpróf, þótt reglan væri 

að börn lykju prófinu árið sem þau yrðu 14 ára. Stundum þrýstu foreldrar á að börn 

þeirra fengju að taka fullnaðarpróf ári eða jafnvel tveimur árum fyrr en lög gerðu ráð 

fyrir. Skólanefndir urðu oft við slíkum óskum þegar undirbúningur barnsins mælti með 

því (Loftur Guttormsson, 2008e, bls. 233). 

Jóna tók fullnaðarpróf þegar hún var fjórtán ára en hún hafði þá ekki tekið sund-

námskeið. Þess vegna fékk hún ekki fullnaðarprófið í hendurnar. Það fannst henni mjög 

sárt þar sem hún vildi staðfestingu um að hún hefði klárað barnaskólann. Seinna fór 

hún nefnilega í sund en fékk aldrei skilríki um þátttöku í sundnámskeiðinu. Hún veltir 
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því fyrir sér hvort það sé ennþá í skúffu einhvers staðar. Hún gerði ekkert í því og það er 

orðið of seint núna. Hún hefur hins vegar lifað góðu lífi án þess að eigin sögn. 

Guðbjörn fékk (ásamt litlu systur Jónu) að taka fullnaðarpróf þrettán ára á sama 

tíma og Jóna með því skilyrði að hann fengi átta eða hærra á öllum prófum. Það tókst 

honum þar sem hann fékk 8,99 í meðaleinkunn. Þetta var sérstök tala og þess vegna 

man hann hana enn þann dag í dag. Hann minnist þess að hann hafi verið að keppa 

svolítið við litlu systur Jónu, Ingunni. Ingunn fékk 8,89 í meðaleinkunn sem taldist 

auðvitað gott en Guðbjörn var hærri. Guðbjörn telur að hún hefði átt skilið að fá jafn 

mikið og hann eða hærra, þar sem hann var hirðulausari um þetta en hún. Af þessu má 

geta sér til að Guðbjörn hafi átt auðvelt með nám. 
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5 Óformlegt nám 

Í skólanum læra nemendur margt annað en hinn „hefðbundna lærdóm“. Óformlegt 

nám samanstendur af mörgum mismunandi þáttum sem eru utan þeirrar formlegu 

námskrár sem segir nákvæmlega hvað skuli kenna. Hugtakið „skóli lífsins“ hefur 

stundum borið á góma í samfélaginu (sbr. VR − Skóli lífsins, e.d.). Það er upplifun 

höfundar að nú á dögum séu það aðallega þeir sem ljúka ekki framhaldsnámi sem 

segjast hafa stundað nám í skóla lífsins. Er það líklega einhvers konar tilvísun í að ekki 

fer allt nám fram innan veggja skólans. Þar sem hið formlega nám Guðbjarnar, Jóns 

Gústa, Jónu Margrétar og Sigurðar Inga var mjög stutt má ætla að hið óformlega nám 

hafi skipt meira máli í þá daga. Þar má nefna vinnu barnanna en gamalt máltæki segir 

að vinnan göfgi manninn. 

5.1 Einfaldir mannasiðir 

Jóna segist vera ævinlega þakklát Torfa kennara fyrir að kenna þeim einföldustu 

mannasiði. Þar má nefna að banka á dyr. Hún segir að ekki hafi verið bankað á dyr á 

milli heimilanna. Það voru þrjú, fjögur heimili á Broddanesi. Börnin fóru inn í húsin og 

spurðu eftir hinum og það hefði þótt bjánalegt hefði þau staðið og bankað á útihurð á 

næsta húsi. Torfi sendi þau eitt og eitt fram á gang og sagði þeim að koma að eins og 

þau væru ókunnugar manneskjur, banka og hin segja: „Gjörðu svo vel.“ 

Einnig sagði Torfi að nemendurnir skyldu muna að þótt fundur eða gestir væru hjá 

foreldrunum skyldu nemendurnir koma inn og bera upp erindið því þeir áttu ekki að 

koma nema þeir ættu erindi og þá ætti að bera það strax upp – ekki standa og láta 

spyrja sig hvað vanti – og jafnvel þótt erindið hafi bara verið að tala við mömmu. Jóna 

bætir við: „Seinna kom ég í vist til kaupmannshjóna í Reykjavík [...]. Þá var þetta mér 

mikil hjálp. Hvernig ég bankaði þegar hún var kannski með konur eða svona dumplaði á 

dyrnar og kom inn og sagði að það væri síminn. Já ég fann fyrir því þá að þetta var mikil 

hjálp“ (Jóna Margrét Þórðardóttir, 10. febrúar 2016). 

Torfi kenndi þeim einnig að svara í síma. Jóna segir að þau hafi ekki haft síma, það 

var einn sími uppi á lofti í einu húsinu, símstöð, og þau svöruðu ekki í þann síma. Torfi 

kom með leikfangasíma sem einn lítill krakki átti. Þau æfðu sig að svara í hann, kynna 

sig og hlusta á hvað hinn hafði að segja. Þetta kom Jónu einnig til góða þegar hún kom 

til Reykjavíkur en hún hafði aldrei áður þurft að ansa í síma. 

Torfi kenndi þeim einnig alls konar lexíur. Einn veturinn var elsta stúlkan á heimilinu 

farin í kvennaskóla. Jóna telur að þá hafi Torfa fundist það sjálfsagður hlutur að 
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krakkarnir skúruðu skólastofuna og skiptust á. Skólastofan var skúruð á hverjum degi og 

þessu var skipt þannig að einn strákur og ein stelpa unnu saman að þessu. Hún man vel 

eftir stráknum sem hún skúraði með; hann setti stólana upp á borð og hún skúraði. Svo 

raðaði hann þeim aftur. Það var svo sem ágætis verkaskipting. Þau þurftu að skúra 

meira heldur en sjálfa skólastofuna, ganginn frammi og forstofuna (Jóna Margrét 

Þórðardóttir, 10. febrúar 2016). Í dag tíðkast víða í skólum að umsjónarmenn gangi frá 

stofunni eftir daginn, raði jafnvel stólum upp á borðin og sópi stofuna. 

Jóna segir Torfa hafa lagt mikla áherslu á að vel væri gengið um. Eitt sinn kallaði 

Torfi nemendur sína fram í forstofu þar sem hann raðaði skónum með stafnum sínum. 

Hann átti hægt með það og hló svo við. Síðan sagði hann að ef nemendum fyndist þetta 

erfitt gæti hann lánað þeim stafinn sinn. Jóna minnist þess ekki að þau hafi beðið hann 

um stafinn (Jóna Margrét Þórðardóttir, 10. febrúar 2016). Hún veltir fyrir sér hvort 

þessa kunnáttu hafi vantað hjá Torfa þegar hann kom sjálfur í fjölmenni fyrst. Ef svo 

væri vissi hann hvað við var að fást og Jóna telur að þarna hafi kennarinn í Torfa m.a. 

komið fram. Þetta eru einfaldir hlutir en ekki nokkuð sem maður áttar sig á hjálparlaust. 

komin hingað 

5.2 Vinna 

Þó að börnin hafi sinnt ýmsum störfum heima við fengu þau að einbeita sér að mestu 

að skólanum þegar hann starfaði. Það á líklega sérstaklega við um Sigurð sem var að 

heiman á meðan hann var í farskóla. Hann segist ekki hafa unnið nein störf á meðan 

hann var í skóla á Broddanesi. Jóna þvoði upp á kvöldin heima hjá sér. Hún gætti einnig 

yngri systra sinna eftir skóla, tók þær með sér og önnur börn frá hinum húsunum fengu 

að vera með. Ef til vill er þetta lýsandi fyrir viðhorf til menntunar drengja og stúlkna á 

þessum tíma. En hún telur það ekki vera eiginlega vinnu. Engin handavinna var stunduð 

þó að hún hafi verið búin að læra að taka lykkjuna. Að mati Jónu var almennt ekki 

ætlast til neins af henni þannig séð, hún skúraði kannski á laugardögum (Jóna Margrét 

Þórðardóttir, 10. febrúar 2016). 

Á þessum tíma tóku börn í dreifbýli jafnan þátt í bústörfum um leið og þau höfðu 

aldur til. Sigurður minnist þess að heyskapurinn hafi verið aðalvertíðin. Þá rakaði hann 

með hrífu, það var það eina sem hann gat gert. Hann telur að á þessum árum hafi börn 

almennt snemma tekið til hendinni, sérstaklega við heyskap. Á þessum tíma þurftu 

heimilin á öllu vinnuafli að halda. Þó tóku börnin ekki þátt í slætti heldur voru þau til 

gagns með hrífunni. Sigurður var ekki stórtækur innanbæjar þótt hann segist hafa 

hjálpað smávegis til (Sigurður Ingi Hjálmarsson, 30. desember 2015). 
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Á Broddanesi voru hlunnindi sem varð að sinna. Með hlunnindunum fylgdi dúntaka 

en Jóna var ekki mikið í henni. Hún man eftir því að hafa verið í sauðburði. Í 

minningunni voru öll vor góð en kindurnar báru úti og hún gáði að þeim og sagði föður 

sínum frá ef henni leist illa á lömbin, ef þau stóðu ekki upp og þess háttar. Það var nú 

ekki mikill vandi að hennar sögn. Innanbæjar hjálpaði hún móður sinni, þvoði upp og fór 

með mat til föður síns um helgar. Það var þegar hann var í burtu, að gera flög og þess 

háttar. Þá voru engar vélar og því voru notaðir hestar, tveir hestar fyrir plógi sem faðir 

hennar hélt niðri. Það var erfitt og stundum teymdi Jóna. Henni líkaði illa að sjá hestana 

þræla við þetta og varð ósköp fegin þegar jarðýta kom seinna og sinnti þessu verki. Þá 

þurfti enginn að þræla, hvorki hún, faðir hennar né hestarnir. 

Þegar Jóna var 10 ára byrjaði hún að binda hey á engjum – á hennar heimili var það 

alltaf kallað að fara með. Áður hafði faðir hennar alltaf fengið einhvern strák úr kaup-

staðnum sem hafði það verkefni að fara með. Jóna fór alltaf í smalamennsku en segist 

ekki hafa verið lipur smali. Hún er fædd í janúar árið 1934 og á staðnum voru drengir 

fæddir í júní, júlí og október 1933. Þau voru alltaf talin jafn gömul og hún smalaði með 

strákunum þótt þeir væru frárri á fæti og duglegri en hún (Jóna Margrét Þórðardóttir, 

10. febrúar 2016). Guðbjörn var einnig í sauðburði og telur að skólatímanum hafi verið 

hagrætt til þess að skarast ekki við sauðburðinn.  

Vinna íslenskra sveitabarna fylgdi fastbundinni hringrás þar sem hverri árstíð 

tilheyrðu ákveðin störf. Vorið var tími sauðburðar, sumarið tími hjásetu og heyvinnu, 

haustið tími smalamennsku og ullarvinnu og veturinn tími innivinnu og fjármennsku. 

Guðmundur Hálfdánarson rannsakaði ástæður barnavinnu á Íslandi, einkum á síðari 

hluta 19. aldar, hvort foreldrar hafi almennt neyðst til að láta börn sín vinna einkum af 

efnahagslegum ástæðum eða hvort þeir hafi haft í huga uppeldisgildi vinnunnar. 

Niðurstöður þeirrar rannsóknar voru þær að vinnuálag var mjög misjafnt og stéttskipt. 

Vinnuharka á heimilum var frekar einstaklingsbundin en háð efnahag til sveita. Fátt 

bendir til þess að börn hafi verið álitin góð fjárfesting hérlendis á síðari hluta síðustu 

aldar, heldur hafi þau frekar farið ung að vinna vegna þeirrar ofurtrúar sem ríkti á 

uppeldisgildi vinnunnar (Guðmundur Hálfdánarson, 1986, bls. 140). 

Jón Gústi segir að mikilvægt hafi verið að vera vinnusamur vegna þess að það varð 

að hafa í sig og á. Slá þurfti gras fyrir kindurnar með einu orfi. Krakkarnir slógu ekkert 

sjálfir en það var nóg að gera þótt kindurnar væru fáar, sérstaklega hjá einyrkja með 

konu og börn. Börnin gátu ekki heyjað að gagni fyrr en þau voru komin yfir tíu ára aldur. 

Lífið var ekki fyrirhafnalaust heldur fólst í því mikil vinna allan ársins hring. Þegar Jón 

Gústi var í skóla fékk hann frí frá skóla eftir því hvaða verk þurfti að vinna en ef eitthvað 
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mikilvægt verkefni var á dagskrá telur hann að hann hafi farið í verkið líka (Jón Gústi 

Jónsson, 30. apríl 2016). 

Nokkrir fræðimenn hafa bent á að vinna hafi verið hærra metin í íslenskri menningu 

en í öðrum evrópskum samfélögum. Nokkrar rannsóknir hafa jafnframt leitt í ljós að 

íslenskir foreldrar meta vinnusemi meira í uppeldi barna sinna heldur en foreldrar í 

öðrum Evrópulöndum (Ólöf Garðarsdóttir, 1997, bls. 161). 

Móðir Sigurðar lét þá bræður prjóna og elsti bróðir hans saumaði líka út. Hún lét þá 

rekja upp slitnu hosurnar, ef eitthvað af þeim var heilt, og prjóna aftur. Sigurður telur 

það hafa verið til að þeir væru til friðs en kannski var það líka til þess að kenna þeim að 

vinna (Sigurður Ingi Hjálmarsson, 30. apríl 2016). Jón Gústi var eitthvað látinn vinna 

heima hjá sér. Hann man ekki hversu gamall hann var þegar hann tók fyrst til hendinni 

en segir að hann hafi sem barn viljað fá að fara með með í fjárhúsin; þá féll eitthvað 

smávegis til, kannski að ná í poka eða færa til hey, það var ekkert stórvægilegt. Jón 

Gústi og amma hans þvoðu oft upp saman, hann þvoði diskana og ýtti þeim í áttina til 

hennar og þar tók hún þá og þurrkaði. Hann skildi það sem svo að vinnan væri bara 

þáttur í að bjarga sér, til að komast af og hafa nóg að borða – ekki að vinnan göfgaði 

manninn þótt vel megi vera að hún geri það samt (Jón Gústi Jónsson, 30. apríl 2016).  

5.3 Eftir barnaskólann 

Sigurður lauk gagnfræðaprófi á Akranesi og lét það gott heita. Hann segist ekki hafa 

nennt frekara námi og segir foreldra sína ekki hafa hvatt sig sérstaklega til þess. Líklega 

höfðu þau nóg með elsta son sinn sem fór í langt læknisnám. Yngri bræður Sigurðar 

fóru allir í frekara nám, einn varð vélvirki, annar rafvirki og þriðji trésmiður. Sigurður 

segist aldrei hafa nennt að læra sjálfur og ekki haft neitt að vinna með. Til að stunda 

frekara nám hefði hann þurft að fara frá Innsta-Vogi, bænum sem fjölskyldan flutti til. 

Hann segir að kannski hefði hann átt að gera það en það gerði hann ekki og var í 

búskapnum með foreldrum sínum þar til hann varð bílstjóri (Sigurður Ingi Hjálmarsson, 

31. desember, 2015). Síðar fluttist fjölskyldan að Ásfelli í Innri-Akraneshreppi en 

Sigurður býr nú á Ásfelli III ásamt eiginkonu sinni. Hann var mesta sína tíð með fé í 

frístundabúskap ásamt annarri vinnu en brá búi fyrir nokkrum árum. 

Þó að foreldrar Jónu hafi lagt mikið upp úr því að hún sinnti barnaskólanámi vel 

hvöttu þau hana ekki til frekara náms. Að hennar sögn voru peningar ekki til. Jóna á 

systur sem er ári yngri en hún. Jóna var alltaf frísk og frekar stór krakki en yngri systir 

hennar veiktist um sjö ára aldur, fékk botnlangakast. Eftir það var hún aðeins veilli og 

það þótti sjálfsagt að hún færi í frekara nám. Það gerði systir hennar og var dugleg og 
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iðin. Jóna segir hana hafa skrifað vel og rétt og mun betur en Jóna gerði. Systir hennar 

fór í Reykjaskóla en Jónu langaði líka óskaplega til að fara í skólann. Hún fékk ekki að 

fara og var lengi ósátt við það. Hún fékk heldur ekki að fara í skólann þótt hún gæti 

unnið fyrir sér en hún átti þess kost með því að vinna í skólaeldhúsinu. Það var ekki 

tekið í mál, hún átti að vera heima. Jóna átti yngri systkini, fædd 1935, 1938 og 1943. 

Jóna sá að einhverju leyti um minnstu systkini sín, þau komu ekki að eins miklu gagni. 

Að Litla-Fjarðarhorni var símstöð og það kostaði nokkra vinnu að sinna henni en það 

gerði Jóna í miklum mæli. Þá átti að vera opið frá kl. 9 til kl. 10 á morgnanna og frá kl. 4 

til kl. 5 seinni hluta dags. En opnunartíminn var alltaf miklu lengri, eiginlega eins og fólki 

hentaði. Jóna býr nú á Hólmavík ásamt seinni eiginmanni sínum. 

Guðbjörn kaus frekar að fara að vinna en að fara í skóla og foreldrar hans hvöttu 

hann ekki til frekara náms. Jón Gústi átti auðvelt með að læra og hafði gaman af. Eftir 

barnaskóla var hann eitthvað í bréfaskóla en telur sig vera búinn að gleyma flestu af því. 

Hann bætir svo við: „Ætli við höfum ekki alltaf gott af því að læra“ (Jón Gústi Jónsson, 

30. apríl 2016). Hann segir móður sína hafa hvatt sig til frekara náms en telur að föður 

sínum hafi fundist þetta nóg. Þó var hann ekki úrtölusamur og minntist aldrei á að þetta 

nóg væri komið. Faðir hans lagði meira upp úr vinnu en námi. Jón Gústi kláraði 

barnaskólann árið 1947. Hann fór síðar í skóla á Hvanneyri og stundaði þar nám í fjóra 

vetur. Fyrst lærði hann til búfræðings og hélt svo áfram ef ske kynni að hann langaði til 

að verða ráðunautur síðar meir. Honum gekk vel en hafði síðan engan áhuga á að verða 

ráðunautur heldur vildi hann verða bóndi. Þeir bræður – Jón Gústi og Guðbjörn – urðu 

bændur og eru enn, Guðbjörn á Broddanesi og Jón Gústi í Steinadal í Kollafirði. 
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6 Niðurstöður  

Meginviðfangsefni ritgerðarinnar eru hið formlega og hið óformlega nám viðmælenda. 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvernig viðmælendur mínir upplifðu farskólann 

– hið formlega nám – og svo hið óformlega nám. Með viðtölunum fékkst ákveðin sýn á 

barnæsku viðmælendanna og það veganesti sem þeir fengu í skólanum.  

   Á þessum tíma var hægt að nota tvenns konar fræðsluform til þess að uppfylla 

fræðsluskylduna. Annars vegar var það fastur skóli og hins vegar farskóli eða 

heimafræðsla. Með heimafræðslu mátti fullnægja fræðsluskyldukröfum án þess að 

börn stunduðu skólanám í eiginlegum skilningi en kennari þurfti þá að hafa eftirlit með 

kennslu. Þetta var svokölluð eftirlitskennsla. Fastir skólar voru skyldugir til að veita að 

minnsta kosti sex mánaða fræðslu á ári en farskólar að minnsta kosti tveggja mánaða 

fræðslu.  

Þau börn, sem bjuggu í dreifbýli og stunduðu nám í farskóla, fengu oft stutta 

skólagöngu þar sem ekki gafst tími til að fara yfir allt námsefni. Misjafnt er hvenær 

viðmælendur mínir hófu formlegt nám en óljóst er hvenær Jón Gústi hóf sitt nám. 

Guðbjörn bróðir hans var hluta úr vetri í farskóla þegar hann var 8 ára gamall og naut 

þá líklega góðs af því að búa á staðnum þar sem farskólinn var starfræktur. Jóna 

Margrét var 9 ára þegar hún var fyrst í farskólanum enda bjó hún líka á svæðinu. 

Sigurður Ingi var hins vegar ekki búsettur nálægt farskólanum en hann hóf sína 

farskólagöngu um 11 ára aldur en hafði þó áður lært hjá afa sínum sem var prestur.  

Sigurður segist hafa lært hjá afa sínum skrift, reikning og landafræði. Hins vegar 

kenndu móðir hans og amma honum að lesa. Jón Gústi og Jóna minnast þess að hafa 

snemma orðið læs en Jón Gústi og Guðbjörn lærðu að lesa hjá móður sinni og Jóna hjá 

föður sínum. Í Barnafræðsluskýrslum frá árunum 1920−1966 kemur fram að flest börn í 

farskólum fengu kennslu í færri en 70 daga á þessum árum. Frásögn viðmælenda 

samræmist þessu, skólaganga þeirra var stutt (bæði skólaárið og skólagangan í heild). 

Þar sem skólaárið var stutt skiptu störf barna meira máli í augum hinna fullorðnu.  

Eins og Guðbjörn Jónsson, einn viðmælenda minna, komst að orði þætti þetta engin 

kennsla í dag; „Þrír eða fjórir hálfir vetur, það er býsna lítið.“ Þar með var upptalið hið 

formlega nám hjá þremur af fjórum viðmælendum mínum – hinn formlegi 

undirbúningur fyrir lífið. Jón Gústi segir að það sé erfitt að aðskilja skólann og lífið: 

„Maður hafði alltaf einhvern undirbúning frá foreldrunum, jafnvel vinum stundum. Allt 

telur, ég get ekki fullyrt hvaðan hvert kemur...“  
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Líkt og önnur börn í farskólum hófu viðmælendurnir ekki eiginlegt skólanám fyrr en 

um 10 ára aldur en fram að því sinntu heimilin fræðslu barnanna. Þau voru öll læs þegar 

þau hófu skólagöngu sína og hlökkuðu flest til hennar. Sigurður var í föstum skóla á 

Akranesi en Jóna og Guðbjörn upplifðu öðruvísi skóla og Jón Gústi gekk menntaveginn í 

Bændaskólanum á Hvanneyri. Viðhorf viðmælendanna einkenndust, eftir því sem ég fæ 

best skilið, af almennri nægjusemi og ég greini litla eftirsjá eftir efnismeiri formlegri 

menntun. Einn viðmælenda minna hefði þó viljað fá kennslu í erlendum tungumálum. 

Skólaárið 1907−1908 hafði helmingur af starfandi farkennurum í landinu kennt dönsku, 

jafnvel enska var kennd af einstaka farkennara. Jón Gústi, Guðbjörn, Jóna og Sigurður 

fengu hins vegar enga kennslu í erlendum tungumálum. Guðbjörn nefnir að hann hafi 

ekki fengið „einn einasta klukkutíma“ í tungumálakennslu.. Systir Jónu fékk að stunda 

framhaldsnám og bróðir Sigurðar Inga einnig, ásamt Jóni Gústa stóra bróður 

Guðbjarnar. Sigurður Ingi og Guðbjörn voru hvorki hvattir né lattir af foreldrum sínum 

til að halda áfram námi. Álykta má að kostnaður við að mennta stóran barnahóp hafi 

þar haft áhrif ásamt þörf fyrir vinnukraft á bænum.  

Eins og fram kemur í fimmta kafla þá gegndi hið óformlega nám mikilvægu hlutverki 

í lífi viðmælendanna og spyrja mætti hvort hefði meira vægi, hið formlega eða hið 

óformlega nám. Velta má því fyrir sér hvort hið óformlega nám hafi haft stóru hlutverki 

að gegna og uppfyllt þær uppfræðsluþarfir sem formlega námið hefur varla verið fært 

um, meðal annars sökum tímaskorts. 

Þegar formlegt nám er eins stutt og raun ber vitni er mikilvægt að vel sé staðið að 

því. Miðað við lýsingar viðmælenda hafa þeir verið heppnir með kennara. Mikill munur 

virðist hafa verið á aðstæðum kennara eftir því hvort þeir kenndu í þéttbýli eða 

dreifbýli; í dreifbýli voru bæði færri nemendur og verri námsgögn. Í rannsókn á 

barnakennurum á Íslandi um aldamótin 1900 kemur m.a. fram að líklegra hafi verið að 

kennarar í dreifbýli væru karlmenn og að kennsla væri ekki þeirra aðalstarf. Sá kennari, 

sem kenndi viðmælendum mínum mest, Torfi Guðbrandsson, segir sjálfur í ævisögu 

sinni að hann hafi ekki ætlað sér að verða kennari. Torfi var fatlaður á fæti og gat því 

ekki stundað alla líkamlega vinnu. Það virðist hafa verið gæfa nemendanna í farskóla í 

Fellshreppi því miðað við lýsingar viðmælenda má ætla að Torfi hafi verið undir áhrifum 

frá nýskólastefnunni en henni fylgdu jákvæð viðhorf til aga þar sem reynt var að skapa 

traust og virðingu í skólastarfi án þess að beita vendinum. Það kemur m.a. fram í 

agastjórnun hans en viðmælendurnir minnast allir á það hversu lítið var um skammir af 

hans hálfu.  
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Torfi studdi nemendur sína vel í formlegu og óformlegu námi og virtist almennt vera 

umhugað um nemendur sína. Líkt og Jóna segir var viss kostur við farskólann, 

fámenninu fylgdi lítill hávaði. Að mati Jóns Gústa hafði Torfi frjálsar hendur við 

kennsluna og var það oft til þess að gera lærdóminn skemmtilegri. Honum fannst Torfi 

vera vel að sér í mjög mörgu og hafa náð góðum tökum á nemendum sínum enda var 

hann alltaf elskulegur í þeirra garð. Torfi fór í kennaranám síðar og varð m.a. skólastjóri 

Finnbogastaðaskóla í Árneshreppi.  

Um óformlegt nám í farskóla Fellshrepps er fjallað í 5. kafla, sem skiptist í þrjá 

undirkafla. Fyrsti undirkaflinn fjallar um einfalda mannasiði og greint er frá alls kyns 

atriðum sem Torfi kenndi nemendum sínum, atriðum sem ætla má að hafi t.d. ekki 

verið kenndir í föstum skólum. Annar undirkaflinn fjallar um barnavinnuna, inni og úti, 

en Sigurður telur að á þessum tíma hafi heimilin þurft á öllu vinnuafli að halda og því 

hafi börn almennt snemma tekið til hendinni. Þriðji undirkaflinn fjallar um afdrif 

viðmælenda eftir að skólagöngu lauk.  

Frásagnir af sundnámi eru hálf ævintýralegar og það væri áhugaverð rannsókn, til 

dæmis fyrir verðandi íþróttakennara, að rannsaka hvernig sundkennslu var háttað á því 

tímabili þegar aðgengi að sundlaugum var takmarkað. 

Í þessari rannsókn var talað við þrjá karla en einungis eina konu. Gaman hefði verið 

að taka viðtal við fleiri konur og heyra sjónarmið fleiri kvenna, t.a.m. um verkaskiptingu 

á heimilinu og námstækifæri kvenna á fimmta áratugnum. Á þessum tíma var 

jafnréttisbaráttan ekki komin jafn langt á veg og síðar varð. Til að gefa dæmi um viðhorf 

þessa tíma má nefna að Torfi segir í bók sinni að sér hefði brugðið þegar Guðbjörg 

Jónsdóttir (amma Jóns Gústa og Guðbjarnar) sagði sér að hún hefði viljað verða prestur 

því að þá þekktust ekki kvenprestar og hann líkir því við það að hafa séð Tarsan 

apabróður. Svo fjarri var það honum (á þeim tíma, ekki þegar hann skrifaði ævisögu 

sína) að kona væri prestur.  

Þessi rannsókn gefur ákveðna sýn viðmælenda á barnæsku sína, leik og vinnu og 

upplifun þeirra af farskólanámi sínu í Fellshreppi. Rauði þráðurinn virðist vera almenn 

sátt við hlutina eins og þeir voru og trú á að þetta hafi allt saman gengið vel, eða 

furðuvel eins og Guðbjörn segir. Hið formlega nám þeirra í farskólanum virðist hafa 

einkennst af fjölbreytileika og kennslu þar sem kennarinn lét sér annt um nemendur 

sína.  

Að lokum grunar mig að þessi almenna ánægja (sem mætti líka lýsa sem hálfgerðum 

skorti á óánægju) sé tilkomin vegna lítilla væntinga viðmælenda til hins formlega náms 

á þessum tíma. Einnig tel ég líklegt að hinn viðamikli þáttur óformlegs náms hafi vegið á 
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móti stuttri skólagöngu og valdið því að almennt virðast viðmælendur mínir sáttir við 

sitt veganesti út í lífið. Ég vil enda þessa ritgerð á orðum Guðbjarnar: „En þetta gekk 

furðuvel og þetta er nú eina nestið svoleiðis sem maður hefur haft á lífsleiðinni.´“ 
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Viðauki A: Viðtal við Sigurð Inga Hjálmarsson 

Viðmælandi er Sigurður Ingi Hjálmarsson, fæddur í Strandasýslu 18. mars 1935. Viðtalið 

er í tveimur hlutum. Fyrri hluti tekinn upp þann 12. desember 2015 og seinna viðtal 

tekið upp 31. desember sama ár. Viðtalið er tekið upp á Ásfelli III í Hvalfjarðarsveit. 

Viðtalið tók Hildur Jónsdóttir. Fædd 4. maí 1990 á Akranesi. Viðtalið var tekið á 

Samsung Galaxy snjallsíma. 

[Upptaka hefst] 

Hildur Jónsdóttir: Og það er byrjað. Byrjum bara á fyrstu... 

−Sigurður Ingi Hjálmarsson: Já 

Fæðingarár? 

−Já 35, 18 mars 1935. 

Já. Og karlkyns [hlær]. 

−Já. 

 Hvað áttu mörg systkini og hvar ertu í röðinni? 

−Ég er annar í röðinni og frá við erum fimm − vorum fimm. 

Já 

−Bræður. 

Fimm bræður. Umm. Við hvað störfuðu foreldrar þínir? 

−Búskap lengst af. 

Hve lengi? 

− Ha? 

Hve lengi? 

− [óskýrt][ég má segja hvað] − hvað ætli það séu svona 33 − eitthvað svoleiðis − frá því 

þau byrjuðu að búa. Það held ég − jaa. Fimmtíu og. Fimmtíu og hvað eigum við að segja 

sex, er það ekki, hættu þau að búa. 
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Ok 

−eða kannski fyrr reyndar. Jæja. 

Eitthvað um það leyti? 

−Já fimmtíu og fjögur fimm.  

Já.  

−Þá fóru þau með mig inn á disk. 

Við hvað? 

−Sementsverksmiðjuna. 

Já 

−Bygginguna á henni og svona 

Þetta var svona fjölskyldu? 

−Ha? 

Þetta var fjölskyldufyrirtæki þá? [hlær] 

−Nei nei ég segi það ekki en það voru margar fjölskyldur að vinna að þessu 

Já. Já. OK. Uu fæðingarstaður og staður þar sem þú ólst upp? Hvar er það? 

−Fæddist. Ég er fæddur á Felli 

Já 

− Í Kollafirði. Og ólst þar upp − hvað − tólf ára aldurs held ég að ég megi segja 

Já 

− Frekar en þrettán ára. 

Já 

− Þrettán ára aldurs. Þrettán ára aldurs. Ég á afmæli í mars og ég sko fermdist þre 

fjórtán ára. Skilurðu mig? 

Já 

−Þá vorum við komin suður fyrst. Þá vorum við komin suður. 
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Já. Hvert fluttuð þið fyrst? 

Ha? 

Hvert fluttuð þið fyrst þegar þið komuð hingað? 

− Fluttum að Innsta−Vogi 

Já 

− Það var fyrsti flutningarstaðurinn. Það var hérna − hvar er þetta Innsta−Vogi það var 

hérna. Það sést nú ekkert núna sko. Það er búið að brjóta það niður 

Já 

− Það var hérna innan Borgartúnið[óskýrt] þar niður við sjóinn. Það er innra en reyndar 

Elínarhöfða þú veist hvar hann er? 

Já 

− Og innan við Mið−Voginn. 

Já, er það ekki eitthvað sem heitir Miðvogslækur? 

−Jú 

Já það er hundasvæði.  

−Hmm? 

Það er hundasvæði þar núna. 

−Já á þessum bletti. Það var. Já það var hundasvæði þar, er reyndar núna, það var ekki 

þá 

Já 

− Þá var búið á Miðvogi tildæ... [óskýrt] að hluta til. Það var smá jörð bara 

Já 

− [hóstar] 

Einmitt. Hvenær. Og hvert fluttirðu svo? 

− Svo hérna fóru við þar nei. Til já hvað. Frá fjörutíu og átta til fimmtíu og sex. 
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Að Innsta−Vogi? 

− Ha? 

Já 

− Þá fórum við að vinna hérna útfrá 

Já 

− Fluttum héðan niður á Akranes. Hmm eða ég síðan nánast á Akranes. Eða svoleiðis þú 

veist hvernig þetta er hérna. 

Já. En hvenær, flyturðu svo næst hingað? 

−Já 

Þetta er. 

− Nei svo flyt ég flutti við fluttum. Ásfelli gamla húsinu. 

Mhm 

− Og hérna [...] það var fimmtíu og sex þá vorum við allir sko heima fjórir, fjórir. Fjórir 

hérna heima er það ekki rétt hjá mér? Jú. 

Var Óli farinn þá? 

−Já það mátti heita held ég 

Já 

− [hóstar] kominn alveg [hóstar] í háskólanám sko 

Já 

[...] 

OK 

− Ha hann Óli kominn í langskólanám. 

Já. 

[05:00] 
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− Og Nonni reyndar líka. Hann var kominn hérna í námið sitt. Nei. Í hérna vélsmiðjunni. 

Og fór svo í fór svo í Vélskólann. 

Já 

− Þriggja ára nám þar. Og svo hvalbát svona og réttindin og. 

Jájá, ég vissi það ekki. 

−Ha? 

Ég vissi það ekki. 

−Nei [hóstar]. Hann gerði þetta samt. 

Já 

−Jájá 

Jájá ég trúi því. OK 

−Gústi var að vinna, plataður. Í rafvirkjun. 

Hver plataði hann? 

−Valgeir aðallega. Runólfsson.  

Hver er það, er það? 

−Hann var lærði hjá honum sko rafvirkja [óskýrt]. 

Já. 

−Hann vantaði, var að koma verkfall. 

Já 

−Eða ég reyndar man nú bara ekki hvort kom verkfall eða hræddur hræddir við það. 

Já 

− Og hann var plataður til að koma á samning. 

OK [hlær]. 

−ha. 

Já þannig hann fór − og varð að rafvirki. 
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−Hann fór og varð rafvirki, Gústi, hann ætlaði ekki að gera það held ég 

Hvað, vildi hann verða eitthvað annað? 

−Já. 

Hvað? 

− Ég veit það ekki alveg. 

Nei 

− [hóstar] Hann var uu svo mikið svoleiðis hann Gústi. 

Já hann var ekkert að gefa allt upp? En hann er rafvirki ennþá. [hlær]. 

−haa 

En hann er ennþá rafvirki. 

−Hann er ennþá rafvirki já 

Já 

−Og hefur gert það bara gott held ég 

Já ég held það 

−Ekki er annað. Ég veit ekki annað 

Nei. Nei. Ok en þú? 

−En Árni fór og lærði smíði. Trésmíði. 

Já 

−Hjá Guðmundur Magnúss hérna niður frá. [hóstar] [..] ég? 

Já 

−Ég nennti aldrei að læra neitt. 

Nei varstu með. 

Varstu búinn að ákveða það strax bara? 

−Ha? 
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Ákvaðstu það strax? 

−Nje ég hafði ekkert að vinna með. Þurfti að fara þá frá Innsta−Vogi til að læra eitthvað 

og ég hefði kannski átt að gera það ég veit það ekki. En ég gerði það ekki og var bara 

þarna í búskapnum þangað til ég. Fór að keyra hérna hjá Þorgeiri. 

Já 

−Og gerði það í hvað þrettán ár. Þangað til hann seldi þetta fyrirtæki sitt. Sem að var 

orðið þá komið þarna. Þegar inni að Krossi. 

Hérna? 

−Já hérna, [óskýrt][skrölthúsin] kölluð. Manstu eftir því? 

Nei. Nei. Var það bara hérna hinum megin? 

−Hérna aðeins innar já 

Já. Nei það hef ég ekki. Vitað það. En hvað, hvað varstu gamall þegar þú fórst fyrst í 

skóla 

−Fyrst í skóla? 

Já 

− [hóstar] ætli ég hafi ekki verið ellefu ára líklega. 

Já þarna þá. Þú fórst ekkert í skóla þegar þú varst á Felli? 

−Jú ég fór. Jú ég er að rugla ljúga eitthvað. − Já ég átti að vera sko. − Það var hérna skal 

ég segja þér. Það hérna var hvað kallaði það. Fjarkennsla? 

Já farkennsla? 

−Farkennsla já. Kennt var hálfan veturinn.  

Já. Ertu að meina þá fyrir eða eftir? 

− Átti að vera sko semsagt [hóstar] hálf. Hálfur hálfur veturinn fyrir áramót. 

Já 

− Og svo einhver tími sem að ég hef nú ekki talið þetta saman. Það hefur verið sko 

mánaðartími á vorin sem við áttum að taka til próf. 
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Já já. Þannig að þá prófuðuð þið úr því sem þið lærðuð fyrir áramót? 

−Já 

Já 

− En ég fór [...] jú ég fór hálfan veturinn á Felli í skóla. [...] Og hálfan veturinn frá afa, hjá 

afa. 

[10:00] 

Hálfan vetur hjá afa þínum? 

−Já 

Var hann að kenna þá? 

−Já 

OK veistu hvað þú varst cirka gamall þegar þetta byrjar. 

−Já ég 

Hvað heldurðu að þú hafir verið gamall þegar þú byrjaðir fyrst. 

− Ég er ábyggilega ekki nema tíu ára sko 

Já. [...] Já það getur verið og varstu læs þá? 

− Jájá, jájá. [hóstar]. Ég lærði það heima sko. 

Já. Hver, kenndi mamma þín eða? 

−Já og afi og amma líka ég var mikið hjá þeim sko. 

Já. [..] 

−Mamma sagði nú að þau hefðu viljað fá mig alveg sko. 

Já er það 

−Já ég hún vildi það ekki. Enda hét ég Sigurður. 

Já 

−Hún vildi það ekki. 

Nei. [...] 
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−Ég var þar töluvert svo sem krakki og óviti sko. 

Hvar bjuggu þau? 

−Þau bjuggu á Kollafjarðarnesi, það er stutt frá Felli sko 

Já. Já. Er kirkja þar? 

−Já 

Já einmitt. Einmitt uu. 

−Hún er í eyði núna 

Kirkjan eða jörðin? 

−Jörðin og kirkjan og allt saman. Ja kannski er kirkjan ekki í eyði ég veit það ekki. Jörðin 

er í eyði 

Já. Já. Jú ég man eftir þessu 

−haa 

Var ekki myndarlegt þar, á Kollafjarðarnesinu. 

−Jú það var myndarlegt bú þar. 

Já. Já ég sé það fyrir mér. 

−Þau fluttu þangað [hóstar] ég held ég megi segja nítjánhundruð og− sex líklega sex er 

það rétt 

Já 

−Og settust þar ee jú þau settust þar að held ég. Og hérna keyptu svo. Keyptu svo að 

Felli. Maður þar var kirkjustaður áður. 

Á Felli? 

−Já. 

Já OK. Og þau kenndu þér að lesa? 

−ha? 

Þau kenndu þér að lesa líka? 
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−hver? 

Amma þín og afi 

−Jájá 

Já 

−Eða amma sennilega meira sko. 

Já. Já þannig þú varst læs þegar þú fórst í skóla fyrst 

−Jájá.  

Þarna, og þetta var. Fjarskóli eða með farkennslu? 

−já 

Og þar var þá kennt? Bara heima hjá þér eða? 

−Nei ég. Það var kennt á Broddanesi. 

Já. Er það. Er. Er það í sama firði? 

−Nei það er þarna hinum megin við fjörðinn bara. 

Já. 

−Var semsagt kennt þar fyrst. Og svo. Þar fór ég í skóla sko. En hérna svo var kennt á. Á 

hérna Heydalsá. Það var hinn parturinn sko. Það er svoldið innar í Tungusveitinni. 

Já. 

−Nær Hólmavík 

Já og þarna var þá kennt þá. Var eitthvað húsnæði undir þetta? Spes? 

−Þetta var ee. Þetta var nú dreift sko. Það var nú dreift krökkunum sko á bæina. 

Já. Og? 

− Þar reynt að fylla. Ekki mjög langt [...] 

En þarna. Fórstu bara labbandi? 

−Ég? 

Já 
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−Nei ég fór ekki labbandi. Ekki frá Felli sko 

Nei 

−Það voru tíu kílómetrar sko 

Já þannig þú fékkst að gista? 

−Jájá en hérna ég fór sko upp á. Jájá ég gisti sko. Og við hérna ofan að. 

Já. 

− Og Samúel hann gisti líka. Hann var frá Stóra−Fjarðarhorni var nær sko. 

Já 

− [hóstar] Hann. Það var sama það var of langt til að fara labbandi. 

Já. Og kennarinn. Kom ekki kennarinn þá eða? 

−Jújú. Hann hélt þarna til sko. 

Já. 

−Þennan tíma sem hann var á staðnum. 

Já 

−Það var mynd af honum í blöðunum um daginn var verið að jarða hann. 

Nú. Hvað hét hann? 

−Torfi. 

Torfi? 

−Já. Guðbrandsson. 

[15:00] 

Torfi Guðbrandsson. Já. Ég kannast ekki við hver hann er nei 

−hmm? 

Hljómar mjög kennaralega, þetta nafn. 

−Já það er til ævisagan þarna frammi þú ættir að lesa hana. 
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Já. 

−Hún hérna, hún er erfið. 

Erfið? 

−Já. [..] 

Já hvað, átti hann erfitt líf? 

−Ég held að það megi segja það já 

Já. Og hvernig var hann sem kennari? og 

−Mér ég mér féll ágætlega við hann. Enda það var ekki að marka hann var minn fyrsti 

kennari svoleiðis og. 

Já 

−En hérna [hóstar] en þá var sko. Hann var fatlaður. 

Já 

−Þá voru allstaðar mislingar. Nei ekki mislingar heldur berklar. 

Já 

−Og öll fjölskylda hans fékk berkla. 

Já. 

−Misjafnlega mikla. Þau dóu sum úr því og hann lifði. 

Já. 

−Hann var lagður inn á spítala. á Ísafirði. 

Já ég veit hvaða bók þú ert að tala um. 

−Já 

Þarna Strandamaður. 

−Já Strandamaður segir sögu sína eða eitthvað svoleiðis. 

Já ég er með hana í láni frá þér. 

−Ertu með? 
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Já. 

−Já nú jæja. 

Já ég var búin að kíkja aðeins í hana. 

−Já hann gaf út tvær bækur. Þetta er aðallega í fyrri bókinni. 

Já. 

−Ég held hann hafi verið, tvo frekar en þrjá þrjú ár sko. 

Já svona lá bara. 

−Í gifsinu. Ha. 

Já. Og svo fór hann og varð kennari. 

−Hann sko, hérna [hóstar] það gróf svo í mjöðminni á honum. Hérna einhversstaðar. 

Fór og það varð honum til lífs að það fór út, gröfturinn. 

Nú. Ég. Já. Á erfitt með að svona skilja hvernig þetta virkar. 

−Þú átt eftir að komast að því sko ef þú ert búin að lesa þessa sögu þá áttu eftir að sjá 

það. 

Já. 

−Hann segir frá þessu sko. Hann vissi ekkert um þetta sko fyrr en að bara allt var á floti í 

rúminu hjá þeim. Það gróf út um lærin hérna sko. 

Já. 

−Ef það hefði farið hérna inn þá væri hann dauðans matur sko. 

Já. 

−Þá var ekkert hægt fyrir hann að gera. 

Nei. 

−[hóstar] en svo hérna, svo lagaðist þetta en þá var hann orðinn svona. [Kýtur] sko 

hann var gekk við hækju alla tíð. 

Já. 
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−Og staf oftast nær líka. [...] 

Já. [...]  

−En þá kláraði hann að læra í Kennara... kennarann. Þegar hann frískaðist. 

Já. 

−Og hann hérna. Flutti nú. Sótti um hérna. Kenn− Sótti um skal ég segi þér að kenna 

norður á. −Hvað heitir það. Kinnbogastöðum? Finnbogastöðum held ég 

Finnbogastöðum. 

−[hóstar] en það er þarna sem að eina þar sem skrítni presturinn var. Sástu hann aldrei? 

Nei ég held ekki. [...] 

−Nei hann er var eitthvað undarlegur karlgreyið. 

Já. 

−Þetta var nú svona vafamál að það ætti að vera prestur þarna. Þetta var svo fátt fólk 

og. 

Já. 

−En hann var þar samt. Og vildi vera áfram en, en hann var eitthvað erfiður eða 

svoleiðis þeir voru eitthvað óánægðir með hann. Og sendu hann í burtu 

einhvernveginn. 

Þannig að. Fékk hann ekki að kenna þar? 

−Torfi? 

Já 

−Jú hann kenndi þar sko þetta er − jújú. Hann gat sko. Hann var sjálfbjarga svolítið 

svona dálítið sko. 

Já. 

−Hann bjó þarna meira að segja. [hóstar] Var með kýr og hvaðeina og, fyrir heimilið sko. 

Það var engin mjólkursala eða neitt. 

Nei. 
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−Þetta var. [...] æji ég veit það ekki nákvæmlega ætli það sé ekki óhætt að segja að það 

séu tvöhundruð kílómetrar þarna fyrir norðan Hólmavík. 

Já. 

−Og þetta er svolítið afskekkt. 

Já. [...] Bíddu Finn−. Var þetta barnaheimili eða? 

[20:00] 

−Nei Finnbogastaðum? 

Já? 

−Nei.[hóstar] Einhvetíman hefur verið þar smá þorp samt. Og hérna og. Og Ingólfsfirði 

þarna skammt frá. Og svo voru þarna Djúpavík á sínum tíma þetta var, var svona já, 

síldarverksmiðjan þarna. 

Já 

−Nokkur ár þar þá kláraðist allt. [...] Jájá 

Já. En aftur af þér. 

−Ha? 

Aftur af þér. 

−Mér? [óskýrt] mér 

[hlær] þarna. Þegar þú fórst þarna fyrst. Í farskólann. 

−Já 

Manstu hvaða námsgreinar voru kenndar? Eða voru einhverjar? [...] 

−Ég lærði Íslandssögu og landafræði og hérna, kristinfræði. 

Já 

−og ég man ekki hvað var. Og lestur og skrift og reikning sko. 

Já. 

−Þetta hefur verið bara svona venjulegar námsgreinar held ég. 
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Mhm. Einmitt. En var eitthvað sungið eða svoleiðis? 

−Já Torfi var stundum að spila svolítið. Spilaði svolítið á orgelið þarna. 

Já. 

−Jújú og lét okkur syngja svolítið svona. 

Já. En eins og íþróttir? 

−ha? 

En eins og íþróttir. 

−Já í íslensku. 

Nei íþróttir. 

−Nei. Hann átti ekki gott með það. 

Nei en hann lét ykkur ekkert skoppa neitt? 

−Jú smávegis. Hann var að reyna að láta okkur hoppa svona svoleiðis. Sundur saman og 

svona. 

Já. [hlær]. 

−En hann átti ekki gott með það karlanginn. Það gat hann ekki hann gat þetta ekki helst. 

Nei. Nei. OK og hvað hvaða féll þér best. 

−[hóstar] hmmm? 

Hvaða námsgrein var í uppáhaldi? Hjá þér. 

−hjá mér? 

Já 

−ég var voða latur við þetta. 

Já var ekkert sem að þér féll best 

−Nei.  

 [...] OK. Hmm.  

−Ég hefði helst viljað læra landafræði eitthvað svoleiðis meira ég veit það ekki. 



85 

Hefðirðu verið til í það? 

−Já ég hugsa það. 

Já. Þarna þegar þegar þú varst í skólanum. 

−Já. 

Hvenær byrjuðuð þið á daginn? Stóð þetta allan daginn alltaf? 

−Fyrst vorum við í skólanum á morgnanna, það er átta hálf níu sennilega. 

Já 

−Sváfum þarna í mörgum húsum sko. Vorum vakin á morgnanna og. [...] og hérna 

[hóstar] jájá.  

Og hvað. Fram eftir degi?  

−Jájá. Svo fórum við fengum við frí svona ég man ekki klukkan hvað þetta var yfirleitt. 

Nei. 

−En svona seinnipart dagsins svona. Og svo. Þá var nokkuð skammdegi [óskýrt]. Þá 

hérna fórum við í. [....] Inn og settumst bara inni. Og hann sat bara yfir okkur inni í 

skólastofunni og las með okkur yfir sko. Altsvo þú veist næstu málsgreinar − 

námsgreinar og svoleiðis. 

Já. Þarna. Skólastofan. Hvernig var hún? 

−Hún var bara stærsta herbergið í húsinu. 

Já 

−Það varð að duga. 

Já. Og var það. Hvaða herbergi var það? 

−Það var svona baðstofa eða svefnhús eða eitthvað svoleiðis. 

Já 

−Við sátum já þar bara á rúmum yfirleitt, öðrum megin svona að minnsta kosti. 

Mhm. 
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−Það voru engir stólar eða borð eða svoleiðis. 

Nei 

−Neinei 

En hérna voruð þið ekki með einhver ljós? 

−ha? 

Voruð þið ekki með einhver ljós? 

−Jú olíulampa bara. 

Já. Einmitt. 

−Ég sá klósett í fyrsta skipti þegar ég kom þarna í skólann. 

[hlær] þarna hjá Broddanesi? 

−Já 

Já 

−Hjá Brandi.  

Hvað hvernig leist þér á það? 

−Mér fannst þetta voðalega sniðugt. 

[hlær] 

−[hóstar] þetta var öðruvísi en núna sko. Það var. Kassi svona uppi í lofti og. Var keðja 

svona niður og. 

[25:00] 

Já 

−Og svo var. Rör og frá kassanum niður og niður í klósettið og tók svona maður í 

keðjuna þegar maður var búinn og sturtaði niður 

Já 

−Þetta var ágætt í raun og veru og var mikil framtíð í þessu. 

Það var svona............ Já 
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−Hann pabbi. Sagðist hafa ég man eftir því þegar að hann fór einu sinni að Eiðum. 

Já. 

−Ég hef kannski sagt þér það [hóstar]. Hann fór þarna með. Ja ég man ekki hvort það 

var Esjan eða strandferðaskipið eða ....... austur. Æji ég veit ekki vestur á firði eða þarna 

einhversstaðar. Og hann fór í svona skip þar var klósett og svoleiðis sko.  

Já 

−Hann sá þetta svipað og ég ............. strax. 

[hlær] 

−Jájá. [hóstar]. 

Já þetta hefur verið bylting.  

−Vitaskuld var þetta bylting. Þetta var byltingarleið 

Já 

−ha. 

Já. Já. Þetta var. Uuu. [...]  

−Þetta var algjör bylting. [...] 

Já. Með spurningu. Hversu mörg voruð þið cirka? 

−Í skólanum? 

Já 

−Ég ætli við höfum ekki verið svona átján tuttugu. Ég man ekki alveg 

Já. Sem var svo skipt þá niður? 

−Ha neii altsvo ............ skóla. Það var ekki mikill samgangur á milli skólaferðanna sko. 

Nei 

−Það voru kannski fleiri í tungusveitinni ég veit það ekki. 

Þið voruð bara hvað átján á þessu svæði? 

−Já ætli það ekki ég á nú einhversstaðar mynd af þessu 
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Já það væri gaman að sjá ef þú finnur einhvetíman 

−[hóstar]  

Það væri gaman. Umm. Þarna. Hann Torfi. Hvernig tókst honum að ráða við ykkur? 

Halda uppi aga. 

−Ég held að hann hafi ekki verið í neinum vandræðum með það 

Nei. Báruð þið virðingu fyrir honum 

−ha? 

Báruð þið virðingu fyrir honum sem kennara 

−Jájá það held ég.  

Já.[...] umm. Þ:annig að samskiptin í skólastofunni. Voru þau almennt bara jákvæð og? 

−Jájá.U 

Já. [...] OK. 

−Við sátum þarna saman við. Nei. Við Jóna sem er. Giftist svo Sigga á Felli. Þú þekkir 

hana ekki. 

Nei. 

−Hún er ári eldri heldur en ég. 

Já 

−Og svo systir hennar þarna yngri líka. [...]  

Og þið voruð bara, voru allir vinir? 

−ha? 

Voru allir vinir? 

−Það held ég 

já 

−ég held það. 

Það er gott. 
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−Jájá.  

En. [...] Umm hvernig var samband við foreldra og skólans háttað þegar þú hófst 

skólagöngu? 

−[hóstar] ég veit það ekki.  

Var þarna. Hafði hann mikið samband við foreldra þína um hvernig hefði gengið og 

svona í skólanum. 

−Hann Torfi? 

Já 

−Ég veit það ekki. Ætli það hafi ekki verið bara skólanefnd eða ég veit ekki sem að tók 

þetta saman áður en að hann kom.  

Já 

−Og já og [...] Hann hafði hérna. Já ............. koma þessu nokkurn vegin fyrir. 

Áhyggjur? 

−Já eða svoleiðis. Mátti ekki vera of langt og. 

Já. 

−Ég held það. Ég varð ekki var við nein vandr vandamál yfir því. 

[30:00] 

Nei. [...] Nei. Umm. Og var Torfi kennari þarna þangað til þú fluttir?  

−Já. 

Já.  

−Og kannski lengur, ég er bara ekki klár á því. Hann var þarna eitthvað lengur held ég. 

Hann hefur þá unað sér ágætlega. [...] 

−Mje hann flutti nú ekki löngu seinna norður sko. 

Nei. Það var ekkert alltaf sko. 
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−Eða ég bara fylgdist ekki með þessu sko. Kannski hefur hann verið líka eitthvað þar 

farið eitthvert í burtu til að mennta sig eitthvað meira ég veit það bara ekki. 

Nei.  

−Hann var búinn að vera eitthvað í Kennaraskólanum. [...] 

Já. [...] Já en samband foreldra og kennara. Hérna. U veistu til þess að mamma þín og 

pabbi hafi einhvetíman haft samband sérstaklega við Torfa. 

−Nei. ........ 

Nei, en öfugt? 

−Kannski pabbi ég veit það ekki. 

Nei. En hann. Kom hann ekkert á Fell? 

−Nei, það held ég ekki.  

Þannig að þau kannski þekktu hann svosem ekkert sko? 

−Ha? 

Þannig að þau þekktu hann ekkert? 

−Pabbi hefur nú sennilega kannast við hann sko. 

Já. 

−En hérna mamma hefur sjálfagt ekki þekkt hann. En hérna. [hóstar] Hann ólst ekki upp 

langt frá pabba sko og var eitthvað eldri en hann sko. 

Já [...] Já. Hann er. Hann náttúrulega var af svæðinu þannig að. 

−Já 

Já þau hafa þekkt eitthvað til hans. Já við vorum búin að fara yfir þetta. Hlakkaðir þú til 

að byrja í skóla? 

−Nei það held ég ekki. Það ................. Þó getur vel verið ég man ekki eftir því 

Nei. Var engin spenna kannski? 

−Nei það held ég ekki. 
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Stressaður? 

−Ætli það hafi ekki frekar verið eitthvað svoleiðis. 

Nei. Svo þú manst ekki hvernig það var að stíga inn í fyrsta skipti? 

−hmm? 

Manst ekki hvernig það var að stíga inn í fyrsta skipti. 

−Ég man eftir því að. Ég fór þarna. Þá............... og seinnipartinn. [...] 

Já. 

−Seinnipartinn það hefur verið svona mánuður kannski. Svo fórum við yfir á 

Broddanesið til að taka próf.  

Já. 

−Það var nú bara stuttur fjörður. Farið á bát þá. 

Já 

−Það var svona hrepp. Hreppaskilin voru þarna um fjörðinn. Ég fór ég man ég fór með 

afi fór líka. 

Já. 

−Ég fór með honum á bát og fór þarna í próf. Ég man nú ekkert hvernig mér gekk get ég 

alveg sagt. 

Já 

−ha. [..] 

En þarna, fékkstu eins og, fékkstu eitthvað frá foreldrum þínum áður en þú fórst í 

skólann 

−ha? 

Voru keypt einhver föt eða einhver búnaður. 

−Nei það held ég ekki. Ekki nema bara svona það sem þurfti þegar maður var ekki, með 

hnén útúr eða eitthvað svoleiðis 
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Já 

−Ég hugsa það 

Já 

−[hóstar]. 

Já en bíddu þarna, voruð þið margir bræðurnir á sama tíma í skóla? [..] manstu það? 

−Nei. Ég held það. Ég man ekki hvort við Óli vorum þarna nokkurntíman saman ég held 

bara ekki. [..] Og ekki Nonni heldur sko. Hann var aldrei með mér þarna held ég. Hann 

var. [...] Ég held bara ekki, hann var mikið, hann var þremur árum yngri. Já. Ég held 

hann hafi bara ekki verið byrjaður.  

Nei. Nei. [...] Umm. Þarna. Veistu hvaða álit foreldrar þínir höfðu á barnaskólanámi? 

−Nei ég veit það nú ekki ég. Sjálfsagt hefur það nú verið misjafnt. 

Já. 

−Ha. 

Fannst þeim þetta sniðugt? 

[35:00] 

−ha? 

Fannst þeim þetta sniðugt að senda þig? 

−Nei það held ég ekki. Ég veit það ekki hvort. 

Nei. [...] 

−[hóstar]  

En svona almennt í samfélaginu. Heldurðu að viðhorfið hafi verið jákvætt? 

−Ég efast um það 

Af hverju?  
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−Þetta var tiltölulega nýtt og. [...] Þá var nú talað um það þarna sko að man ég að þú 

ættir að hérna. Að hérna. Að Óli og hérna. Og Brandur á. Já Brandur hét hann á 

Broddanesi. Þeir fóru báðir í í læknisfræði.  

Já 

−Úr þessum eina bekk þarna. Hvað var. Í Kollafirðinum og kláruðu báðir læknisfræði 

Já 

−Störfuðu við hana alla tíð. Það var sagt að Torfi hefði verið stoltur af þeim. Ég veit 

ekkert um það sko. 

Að hann hafi verið stoltur? 

−ha? 

Að hann hafi verið stoltur. 

−Stoltur að maður skildi fara þetta sko 

Já. 

−Úr svona litlum skóla tveir strákar. 

Já það eru kannski ekki miklar líkur á því úr sama bekknum. 

−En ég hugsa að Óli hafi verið sko. Hann var miklu skynsamari en ég og og gat lært 

miklu meira en ég og hann hérna. Hann hérna skal ég segja þér. Var ábyggilega fyrr á 

ferðinni í þennan Reykjaskóla sko. Það fóru flestir þangað sko og lærðu eitthvað meira 

sko. 

Já. 

−Ég hugsa að hann hafi þannig komið fram úr mér. 

Já að fara byrja fyrr þá? 

−Fara í þennan Reykjaskóla. 

Já. Reykjaskóli sem að. Er. 

−Í Hrútafirði. 

Já.  
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−Það var heimavistarskóli var margir. Margir hérna. [...] [hóstar]. Sko fór. Altso 

[óskýrt][krakkar þangað] [...] 

Á hvaða aldri fór hann í Reykjaskóla? 

−Þeir voru nú yngri jæja. Ekki gagnfræðingar ég veit það ekki. En þegar ég man það þó 

að hérna þegar við fluttum hingað suður. 

Já. 

−Þá hérna var hann búinn að vera tvo vetur í Reykjaskóla. 

Já. 

−Og hérna. Hann hérna. [...] fór þriðja veturinn hingað í. Í gagnfræðiskóla. 

Jájá. 

−Svo fór svo. Fór svo þaðan þaðan sko. Upp í Reykholt og fór í landspróf þar. Þá var það 

að byrja. 

Já.  

−Og fór svo landspróf í hérna. Ja það dugði honum í menntaskóla.  

Já. 

−Ha. Ég held að það sé rétt hjá mér. 

Já það getur verið. 

−[hóstar] ég held það sé rétt hjá mér. Hvað er klukkan? 

Hún er tuttugu mínútur í þrjú. Eigum við að taka pásu? 

− Gengin tuttugu mínútur í þrjú? 

Já 

−Já ég á að fara hálf þrjú. Í. 

Nei ekki hálf fjögur? 

−ha? 

Er það ekki hálf fjögur? 
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−Fara hálf fjögur? 

Já 

−Ég veit það ekki það getur verið ég veit það ekki. 

Viltu taka pásu? 

−ha? 

Viltu pása? 

−Nei ég vil gjarnan klára þetta en hérna, ef ég er að rugla. Já. 

OK. Hérna. Lítur þú svo á að líf þitt hafi tekið miklum stakkaskiptum eftir að skólaganga 

hófst eða var breytingin vart greinanleg? 

−ha? ég held það hljóti að vera. 

Já. 

−Það hlýtur að vera held ég. [hóstar]. 

Líka kannski af því þú varst að fara að heiman og svona? 

−Jájá. Ég held að það hefur verið mikil breyting á högum krakka svona.  

Jú. 

−Þá var náttúrulega fleira en þetta. [..] Það var breytast vinnutilhögun hjá þeim og 

svona. 

Hvernig þá? 

− [óskýrt][krökkum sem voru í sveit] 

[40:00] 

Já. 

−Þá breyttist mikið. Kannski ekki allt útaf skólanum en að einhverju leiti þó. 

Hvað varstu aftur gamall þegar þú fórst fyrst? 

−í skólann? 

Já 
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−ég var. Ég var tólf ára sko.  

Í farskólanum? 

−Já 

Já.  

−í mánaðar tíma [hóstar]. Ég held það sé rétt hjá mér. 

Já. Og varstu að vinna eitthvað samhliða? 

−ha? 

Vannstu eitthvað á meðan þú varst í farskólanum? 

−Jájá ég gerði það. 

Já. Hvað varstu að gera? 

−ég fór sko á morgnana. Í fjósið á morgnana að mjólka. 

Já 

−og svo fór ég í fjós á kvöldin. Að mjólka og gefa og svona.  

Já. [...] 

−[hóstar] jájá. 

Já. Á Broddanesi þá? Eða heima? 

−Nei þá vorum við komin hérna suður sko. 

Já hérna. 

−Já. [...] Þá vorum við komin hingað suður sko. Þegar ég. Gerði ekkert náttúrulega úti á 

Broddanesi já. Það var. Það var öðruvísi sko. 

Já. Varstu ekkert að hjálpa til? 

−Nei það var ekkert held ég .Það var ekkert þurfti að gera ég veit það ekki. 

Já. Þannig að það var bara hér. 

−Já. Hmm.  
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Já hmm. Voru mörg börn sem þú þekktir sem höfðu einhver verkefni? Innan eða utan 

heimilis? 

−Ha? 

Þekktirðu mörg börn sem þurftu að gera einhver verkefni? Eins og þú gerðir. Á meðan 

þau voru í skóla 

−Hérna? 

Já.  

−Nei hérna niðurfrá? 

Já 

−Nei ekki held ég það, ég enda þekkti ég engan krakka þarna 

Ekki? 

−Nei. Ég þekkti engan krakka hérna í skólanum.  

Nei. 

−Ég var bara hérna þangað til klukkan var búin. Þá hjólaði ég bara heim og. Og hafði 

fataskipti og svoleiðis lét það duga og. 

Já 

−En það var, það ég getur vel verið að margir krakkar hafi haft eitthvað að gera hérna út 

frá ég veit það ekki [hóstar] 

En bræður þínir? 

−Nei það var náttúrulega Gúst, nei hérna. Þeir voru yngri sko. Nonni og Gústi. 

Já 

−En Óli var aftur eldri og var með erfiðara nám og þurfti náttúrulega að vera að sinna 

því 

Já. 

−jájá 
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Já. 

−Var reyndar ekki hérna. Hann var heima hérna. [...] Hann var heima hérna einn vetur 

held ég þegar við fluttum hingað sko.  

Já 

−Svo flutti hann. Já ég held ég fari. Flutti héðan til Reykjavíkur árið eftir. Síðan hefur 

hann ekki verið hér sko. 

Nei. En þarna. Já. Hann er lang langskólagenginn 

−Jájá.  

Og studdu foreldrar þínir það? 

−ha? 

Studdu foreldrar þínir það hjá honum? 

−ja ég veit það ekki. Ég var ekkert inni í þessum fjármálum. Ég veit ekki hvað þau hafa 

getað. En þau gerðu það sem þau gátu sko. [...] þau hafa gert það sem þau gátu og 

Brandur líka ábyggilega [innskot: Brandur frændi hans sem var skólastjóri 

Heyrnleysingjaskólans]. Ég veit það ekki. 

Já. Hmm. [...] Það er hmm. Fannst þér vera lögð áhersla á að börn innu með skóla? 

−Já mér fannst það já ég veit það ekki. Mér. Mér fannst nauðsyn á því bara 

Já. Að læra að vinna? 

−Já vinna með skólanum. Mér fannst það bara. 

Já. [...] Mhm. [...] [muldrar]. Tókst þú þátt í einhverjum störfum foreldra þinna eða 

tengdistu vinnu? 

[45:00] 

−Tók ég? 

Já þá bæði á Felli og Innsta−Vogi.  

−Jájá ég tók þátt í því sem við gátum. Það gerðum við. 

Þá bústörfum? 
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−ha? 

Þá bústörfunum? 

−Jájá sérstaklega heyskapnum sko. 

Já. 

−Jájá. 

En eftir að tildæmis eftir að þið fluttuð hingað á Innsta−Vog. Þarna. Fórstu einhvetíman 

með pabba þínum þegar hann var að vinna í Sementsverksmiðjunni? 

−Nei það gerði ég nú ekki. Það var. Það var öðruvísi sko. Þá var þetta. Þá var hann farinn 

frá Innsta−Vogi þá. [..] og annar tekinn við. 

Já. Þannig að þú varst aldrei að væflast með honum eitthvað? 

−Neinei. Ég var þá líka kominn niður í Sementsverksmiðju sko. 

Já. Já þú varst. Þá varstu enginn krakki? 

−Já svona nei. Ég var kominn um tvítugt sko.  

Já. Já. Uuu. Á sumrin þá var heyskapur. 

−Já. 

Var eitthvað annað sem að. Sem að var gert á sumrin. [...] Var ekki bara? 

−það náttúrulega aðalverkið var heyskapurinn sko 

Já. 

−ha. Þetta var voðalega erfitt oft þegar rigndi mikið þá var þetta. Hálf ófært 

Innsta−Vogstúnið alveg. 

Ófært? 

−Já þetta var svo blautt þegar að rigndi mikið. 

Já. Líka. Þið voruð ekkert með neinar vélar strax? 

−ha? 

Þið voruð ekkert með neinar vélar strax eða? 
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−við vorum með sláttuvél strax. 

OK.  

−jú og svo vorum við með líka jújú. Svo vorum við líka með hérna snúningsvél.  

Já. 

−Fyrir tvo hesta.  

Já 

−[hóstar]. Og svo með rakstrarvél fyrir einn hest. 

Rekstrarvél? 

−Já þú þekkir þetta ekki sko. 

Þarna voruð þið með bagga þá? 

−ha? 

Var þá sett í bagga? 

−Nei. Það var rekstrarvélin var raka í garða svona. 

Já 

−Og svo var ýtt görðunum saman settir í galta 

Sett í? 

−Svona í galta, smá galta 

OK 

−Svo var farinn vagn og tekinn með tveimum hestum fyrir. Og dregið upp á vagninn. 

Tveir galtar í einu. Og dreginn heim á hlaðið. 

Já. Var þetta ekki aðeins meira verk en er núna? 

−Jújú víst er það nú. Nú hérna. Núna taka þeir þetta bara upp í vagn úti á túni sko strax. 

Já 

−Og nú blása þeir. Blása þeir/þessu í blásarann. [...] Gera þeir það karlarnir. Jájá.  

Já. Þetta er. Er orðið mun auðveldara. En var heyjað þá oft á sumrin? Tvisvar eða? 
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−Já dálítið.  

Já. 

−Eins og hægt var. 

Já. [...] Einmitt. Umm. Varst þú sendur [ræskir sig]. Þú náttúrulega ólst upp í sveit en 

varst þú sendur eitthvað? Eitthvert annað í sveit? 

−Nei. 

Nei þú varst alltaf bara heima? 

−Já ég var ekki sendur neitt. 

Nei. [...] Nei. Heyrðu. Eigum við ekki að segja þetta bara gott í bili. 

−jujú. 

[49:42 – Fyrri upptaka endar] 

 

 

[Seinni upptaka hefst] 

Hildur Jónsdóttir: Taka tvö. Varst þú sendur í fóstur? Á æskuárum þínum 

−Sigurður Ingi Hjálmarsson: Nei það held ég ekki. sagt það 

En eitthvað. Varstu einhverstaðar. Í pössun? 

´−Í pössun? 

 Já 

−já ég [hóstar] [óskýrt] það var kannski einhvetíman seinna. ég veit það ekki. mamma 

sagði mér það að amma hefði viljað fá mig sko alveg í fóstur. En hún stoppaði það af 

vildi það ekki sko. 

Já 

−kannski útaf nafninu ég veit það ekki. En. En þegar ég heiti eftir föður hennar sko. Og 

móður reyndar líka. 
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Já. 

−og hérna en ég veit það ekki sko. En svona er nú líka bara náttúrulega annað barn sko. 

Og ekki lá ekki endilega á að losna við ómegðina strax. 

Nei [hlær]. Nei það. 

−En samt var ég töluvert mikið útfrá útfrá sko. 

Já. Á Krossnesi? 

−ha? 

Á Krossnesi? 

−Á Kollafjarnarnesi 

Kollafjarðarnesi já. 

−Kollafjarðarnesi  

Já. 

−jájá. 

Einmitt. Þannig að það var engin önnur ástæða? Bara, hún vildi bara fá þig held ég. 

−nei það veit ég ekki. Nátturulega ekkert lítið barn á Kollafjarðarnesi þá. 

Já. 

−Dísa var þar fyrst og er hvað þremur eða fjórum árum eldri en ég 

Já. 

−Eða meira kannski veit það ekki. [...] Svo var Siggi hann var nú trúlega. Hann var hvað? 

Tíu árum eldri en ég held ég. 

Já. Hún hefur kannski viljað fá eitt kríli. 

−jájá það hugsa ég. 

Já. Umm. 

−svo voru þær systurnar heima náttúrulega. Valla og. [...] og Gugga. Þarna fyrst.  

Hjá þér? 



103 

−heima á Kollafjarðarnesi sko 

Já. 

−Svo fór nú að slitna í því þegar þær fóru að trúlofast og vesenast svona. 

Eins og gerist. 

−ha? eins og gerist jájá. 

Já en veistu eitthvað til að einhver börn svona sem þú kannaðist við voru send í fóstur? 

−ha? 

Voru einhver börn sem þú þekktir send í fóstur? 

−jaa Dísa var náttúrulega sko. 

Já 

−hún var tekin alveg í fóstur sko. Mamma hennar dó þegar hún fæddist. 

Já 

−og hún var tekin alveg í fóstur og kom alveg að Kollafjarðarnesi sko 

Já, bara alveg frá byrjun? 

−já svo til alveg held ég. 

Hún var ekkert skyld? 

−neinei 

Nei. Nei. OK. [...] Já. Telur þú að almennt hafi tíðkast að senda börn í fóstur? Meðal 

annars til að létta á fjárhagi heimilanna. 

−nei ég veit það ekki. Þegar. Ég held að það hafi nú ekki verið mikið þarna sko. Bara til 

að[óskýrt][hóstar] 

Var það þá meira ef að, eins og mamman lést?  

−jájá þá var það náttúrulega meira sérstaklega ef hún deyr nú frá barninu nýfæddu sko. 

Já. 

−þá var oft ekki önnur manneskja til að taka við því. 
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já, ekki pabbinn? 

−ja hann náttúrulega getur það yfirleitt ekki sko. 

Nei. 

−hann varð að gera annað. 

Mhm [...] Já það var kannski bara ekki í boði eins og núna. 

−ha? 

það var kannski ekki í boði eins og núna. 

−nei það hefur verið. Það er nú [óskýrt] í þessu þá heldur en núna sko. 

Já. Já ég skil.   

−jájá. [hóstar] 

Nú er ég að spyrja aðeins um ferminguna.  

−ha? 

Nú ætla ég að spyrja aðeins um ferminguna. 

−mig? 

Já. Eins og. Hvort að þú fórst að vinna eftir fermingu eða hvort að þú hélst áfram í námi. 

−nei.  

Hvort? 

−ég fór bara alveg heim í fjósið og vinna á Innsta. búinu bara sko. 

[05:00] 

Já. Já. [...] og bjóstu áfram í foreldrahúsum [hlær]. 

−já ég gerði það 

Þau hentu þér ekkert út. Hvað varstu gamall þegar þú fluttir að heiman? 

−heiman? 

já. 
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−[...] ég hef verið orðinn nokkuð fullorðinn. ég veit það ekki ætli ég hafi ekki gert það 

fyrr en við fluttum upp á loftið heima. 

já 

−ásfelli. 

já. Hvað heldurðu að þú hafir verið gamall? 

−[...] við höfum verið trúlofuð þá sko. 

já. 

−við höfum verið komin yfir tvítugt nokkuð tuttugu og þrjú fjögur ára. 

já. Þá var amma búin að taka við þér. 

−ha? 

Þá var amma búin að taka við þér [hlær]. 

−já það má segja það. Ja hún bjó nú náttúrulega á neðri hæðinni sko. 

Já ég meina amma mín.  

−jaaá nei hún. Við fluttum ekki þangað niður eftir. Við innréttuðum þarna uppi á loftinu 

tvö herbergi og eldhús. 

Já. 

−bjuggum þar sko. 

Já. 

−[hóstar] jájá. 

Og fluttuð þið svo hingað þá næst? 

−já. [...] 

Voruð þið lengi að byggja? 

−heima? 

Hér. 

−nei það held ég ekki. Ekkert sérlega.  
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Nei. [...] 

−ég var nú sko. [...]. mikið í burtu sko. 

Að gera hvað? 

−[hóstar] við vorum byrjaðir að keyra sementið hérna suður. suður í hvað á ég að segja. 

hvað á ég að kalla þetta. Virkjunina hvað heitir þetta.  

Brúar? [...] Búrfells? 

−já Búrfellsvirkjun. Þá vorum við að keyra fyrst héðan og byrjaðir á því. 

Já. 

−og keyrðum í rúmt ár héðan frá Akranesi. Eða hvað. Já. [...] hálft annað ekki ég man 

það ekki. [hóstar]. og svo hérna. [...] var. vildu svo miklu fleiri fá svona sement heldur 

en þessir 

Já 

−og er samið sérstaklega við við við virkjunar− það náttúrulega boðið út sko. 

mhm. 

−og þeir tóku þetta settu þetta skilyrði. Að fengju sementið laust semsagt sko.  

Já. 

−dælt í tankana í staðin fyrir að láta það í pokum. 

Jájá 

−haa. 

Af hverju? 

−ha 

Af hverju það? 

−af því að það er mikill vinnusparnaður í því að losna við að hella úr pokunum 

Já 

−það sér hver maður 
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OK 

−það er töluverður vinnusparnaður af því. En þá voru það náttúrulega sami 

vinnusparnaður fyrir [óskýrt] sem eru með svona græjur til þess að taka við lausu 

sementi sko. 

Já. 

−og þeir voru að. neyddu menn það líka náttúrulega. Var verið að skjóta til þeirra sem 

hægt var. Svo var hérna. Svo var skal ég segja þér verið að byggja líka í Straumsvík 

Já 

−álverið já já álverið. 

Já. 

−og þeir vildu náttúrulega líka fá þetta svona líka og fengu það 

Mhm [...] 

−jájá. En þetta breyttist nú allt saman. Þegar við fórum að keyra úr Reykjavík sko.  

Keyra úr Reykjavík? 

−já. Þá flutti Skeiðfaxi litli báturinn sementið þarna suður og dældi því upp í tanka í 

Reykjavík 

Já 

−[hóstar]  

Var það eitthvað betra? 

−já það var mikið þægilegra. 

Já.  

[10:00] 

−Minni keyrsla heldur en að keyra öllu fyrir Hvalfjörð. 

Jájá ég hugsa náttúrulega bara um göngin sko [hlær] 

−jájá. Það hugsaði enginn um göngin þá 
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Nei [hlær] 

−manni datt það aldrei í hug þegar maður kom þarna oft. Að það er þarna. Við 

Tíðakarðið eins og þú veist. 

Já 

−að ef maður ég gæti nú farið þarna beint yfir. og væri bara kominn heim eins og skot. 

Já [hlær]. 

−Í staðin fyrir að fara inn fyrir allan Hvalfjörðinn og úteftir hinum megin. 

Já. Það er talsverður sparnaður. 

−en ég að minnsta kosti fyrir mitt leiti þá hafði ég aldrei hugsun af því að það gæti orðið 

svona. 

Nei.  

−en mér datt það aldrei í hug. Yrðu göng undir fjörðinn. Mér fannst það eitthvað svo 

fjarstætt. 

Já 

−ég veit það ekki það er bara heimska víst. 

Nei þetta er. Maður trúir því ekki fyrr en maður sér það sko. 

−nei ég að minnsta kosti gerði það ekki. [hóstar]. Jájá [...] 

Já. Fannst þér gaman að keyra sementsbílinn? 

−njee það var bara bæði og held ég. 

Já.  

−Þetta var nú töluvert mikil vinna. Fyrst þegar við keyrðum héðan. Þá [...] vorum við 

alltaf tveir sko á hverjum bíl. Annar á daginn og hinn á nóttunni.  

Já 

−En þá var bara sko dugði nóttin ekki sko. Eða. Dugði ekki sko. Þá vorum við á átján 

tíma vöktum 
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Átján tíma? 

−já. Vor u náttúrulega ekki nokkurt hemja í sko. 

Líka að vera að keyra. 

−ha? 

Vera kannski þreyttur og vera að keyra. 

−það getur hver hugsað sér það. En þetta var ekki var vitleysa sko í raun og veru. átti 

ekki að gerast svona 

Nei. 

−en það var svona.  

Þarna. UU. 

−við fórum sko. fórum fjórar vaktir á viku 

Já. 

−ha. 

Já. 

−Byrjaði þá byrjaði vikan sko. Byrjaði vikan. Klukkan fjögur á mánudagsmorgni. Já já og 

á mánudagsmorgni. 

Já 

−og hérna. Var til klukkan til klukkan hvað? Tíu um kvöldið. Ha. [...] og þá tók við önnu 

vakt frá tíu um kvöldið til klukkan. Klukkan fjögur á morguninn. 

Jájá. 

−já. og þá [...] frá tíu um morguninn og til. Er ég eitthvað að rugla þessu. ............ Það 

voru fjórar vaktir. Tvær byrjuðu klukkan tíu á morgnanna. 

Já 

−og tvær klukkan. Klukkan. Hvað? [hóstar] [...] klukkan tíu á morgnanna og tvær 

klukkan fjögur, tíu á kvöldin. Tíu á kvöldin já. 
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Já 

−þá vorum við semsagt þá enduðum við sko. Klukkan tíu á laugardagskvöldi í vinnu sko. 

Já. Og fórum. [...] [hóstar] Já ég held það hafi verið svoleiðis. 

Og þegar það voru átján tíma vaktir. Voruð þið frá hvað tíu morgni til fjögur að nóttu? 

eða? 

−Já 

já. 

−Fyrst keyrðum við tíu að morgni til já til tíu um. til tíu um kvöldið. Það er svo langur 

tími. 

Það er alltof langt. En þegar þú varst búinn í skólanum. Þá fórstu. Varstu að vinna bara 

hjá mömmu þinni og pabba? 

−Já. Ætli það hafi ekki verið svona tvö ár eða rúmlega það. 

[15:00] 

Og fórstu svo í sementið eða? 

−nei. Svo fór ég. [hóstar] Þá þótti það bara heldur mikið að vera tveir í þessu svo ég fór 

í. Þá vorum við að byrja að vinna karfann hérna á Akranesi. Tveir togarar fiska karfa og 

svo flaka hann handflaka hann hérna. Ég fór sko í að og var í held ég. [...] tvo vetur að 

minnsta kosti tvo vetur. tvo eða þrjá vetur. En fór svo heim á sumrin og var í heyskap og 

svoleiðis. 

Já. Það var aldrei þarna. Kom aldrei til greina að læra eitthvað meira? 

−nei. ég nennti því ekki. 

Nei. Þarna. En mamma þín og pabbi. Voru þau ekkert að reyna að fá þig? 

−neinei þau höfðu nóg með þetta náttúrulega og Óli var [hóstar]. Þurfti það sem hann 

gat fengið 

Já. 
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−og svo fór nú Nonni náttúrulega seinna af stað en hann. Hann vann meira fyrir sér 

sjálfur sko. 

Já, sáu þau alveg fyrir Óla? 

−ha 

Héldu þau Óla alveg. 

−ég veit það ekki. ég veit það ekki sko 

Nei 

−ég hugsa að Brandur hafi hjálpað þeim líka 

Hver? 

−Brandur 

Já. 

−Ég hugsa það. 

Já.  

−Svo fór hann sko að vinna fljótlega bara strax og hann hætti í skólanum í Reykjavík og 

bara vinna þar. Fyrir næsti vetri semsagt eða hvað á að kalla það. 

Já 

−hann var að vinna líka fyrir sér náttúrulega greyið 

já á sumrin þá 

−ha? 

Bara á sumrin? 

−Óli? 

Já 

−jájá hann vann lítið meira [hóstar] [...] skóli er náttúrulega fullt starf.  

Já 

−um veturinn. Finnst mér. 
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Já. Þegar þú fórst. Hættir að vinna hjá foreldrum þínum.  

−já 

Borgaðirðu þá heim? 

−þegar ég átti einhvern afgang já 

Já 

−þá gerði ég það 

Já.  

−Held það hafi oftast verið þannig sko. Það ver ekkert ákveðin upphæð eða. [...] ég held 

að það hafi verið þannig. 

Já. Bara það sem þú gast 

−bara það sem ég gat bara. 

Já. Mmm. [...]. Já. Mmm. Var það. Var það þeirra krafa eða þín eigin? Var það þín krafa 

að borga heim eða var það eitthvað sem að þau minntust á. 

−nei það var. Það var bara samkomulag held ég 

Já 

−það held ég endilega 

Mhm. Mmm. [...] já. Nú ætla ég að spyrja um heimanám. 

−já 

Þá förum við aðeins til baka aftur. 

−jájá [...] 

Já. Í upphafi tuttugustu aldar voru skilin á milli heimanáms og skóla mikið óljósari en 

síðar varð. Að þessu tilefni er heimildarmaður. Það ert þú. Beðinn um að rifja upp hvort 

kvöldvaka hafi farið fram á vetrarkvöldum á æskuheimilinu. [...] 

−það held ég ekki hafi verið nei. 

Nei. Eða kvöldskemmtun? Eitthvað svona 
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−nei það held ég ekki. 

Nei. 

−það var maður. Maður kom heim og svona fjögur sennilega. Eitthvað nálægt því svona 

og fór þá inneftir. [hóstar]. Fór svo að gefa kindunum eða eitthvað svoleiðis og svo fór 

maður í fjósið með pabba og mömmu á kvöldin. 

[20:00] 

Já. Líka þegar þú varst á Felli? 

−jájá ég gerði það náttúrulega minna 

Já. 

−Þá voru ekki nema tvær kýr mest. 

Já. En það var alltaf bara einhver einhver störf þá? 

−já þá var maður bara krakki sko. Og við vorum látin prjóna til að vera til friðs. 

Já var eitthvað lesið upphátt? 

−það kom nú fyrir já [hóstar] 

Já. Hvað ver lesið? 

−það var bara sögur svona eitthvað. Ekkert ákveðið. Það var. það var. Það var heima á 

Felli var það meira gert. 

Já . 

−[hóstar] Það var sko. Það var hérna. Það var skal ég segja þér. Hvað heitir þetta. 

Lestrarfélagið var það kallað þá. 

Já.  

−Og það var á Stóra−Fjarðarhorni. Hægt að fá bækur þar. 

Hvað lestrarfélagið?  

−Lestrarfélagið já. Ætli Jón á Fjarðarhorni hafi ekki séð um það ég hugsa það. 

Jájá. 
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−að kaupa bækur í það. 

Já [...] Hélt hann utan um það bækurnar? 

−ég hugsa það. 

Já. 

−[hóstar]. 

Og hver las oftast? Var það pabbi þinn eða? 

−já ég hugsa það. 

Já. Las mamma þín aldrei? 

−jú það getur nú verið. En minna held ég 

Já. [...] já hvernig fannst þér lestrarstundirnar? 

−oft fannst manni gaman að þeim. 

Já 

−þar var nú yfirleitt lítið um útvarp. Það var nú bara örlítið. 

Já. 

−kannski ekki mikið eins og núna er sko. 

Nei. Nei. Last þú einhvetíman? 

−nei það held ég ekki. ég var svo ungur þá sko. ég var um. ég var hvað ellefu ára tólf ára 

þegar ég fór frá Felli sko.  

Já. Já. Mmm 

−[hóstar] 

Á hvað aldri byrjaðir þú að lesa?  

−hvenær. Hvað aldri varð ég læs meinarðu? 

Já. 

−ég. Ég frekar kannski snemma verið það ég veit það ekki. Um ellefu? Tíu ellefu ára´eg 

hugsa það 
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Já. Hvernig fór sú kennsla fram? 

−ég. ég hugsa að hún hafi farið fram. Hún fór fram heima sko.  

Já. 

−hérna. [...] [hóstar] Eitthvað svona lærði ég nú að lesa náttúrulega á Kollafjarðarnesi. 

Já. [...] 

−hún amma kenndi afi var lítið að kenna mér að lesa ég man það ekki.  

Nei var það meira amma þín? 

−já það hugsa ég. 

En. Kenndi hún þér líka skrift? Eða reikning? [...] 

−nei hann kenndi það sko. Hann kenndi mér það sko. Skrift og reikning og. landafræði 

svoleiðis. 

Já. Hver? 

−afi.  

Afi þinn. 

−já hann var svona fljótur að því heldur. 

Já. Og hvernig manstu hvernig aðferðir voru notaðar? 

−já hann. Hann tók sko. Var með svona hérna [...]. Bók svona lestrar. Þú veist hvernig 

þessar lestrarbækur eru. 

Já.  

−Þá hérna, hlýddi hann mér yfir það sem ég hafði sem sé. tekið. 

Já. 

−talaði held ég já eitthvað svoleiðis. Og hérna. [hóstar]. Og sagði svo svo hefurðu bara 

fjórar næstu síður. Fyrir næstu tíma sagði hann. 

Já. 

−og setti svoleiðis fyrir bara. 
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Og. En í skrift og landafræði? 

−já. [...] 

Tók hann líka bara blaðsíður? Var hann með einhverja bók eða? 

[25:00] 

−Hann taldi bara blaðsíður og svona.  

Já og virkaði það bara vel fyrir þig? 

−ég veit það nú ekki þú getur nú verið sko sennilega. 

Já. [...] Lastu einhverjar fornsögur? 

−ha 

Lastu einhverjar fornsögur? 

−ég las náttúrulega sko Íslendingarsögurnar sem kallaðar voru. Lásuð þið það ekki 

eitthvað svoleiðis? 

Jújú. [...] Jú. 

−Það kemur náttúrulega. Það eru inn í fornsögur og svoleiðis. 

Eitthvað annað? 

−ha 

Eitthvað annað sem þú last? Einhver. Íslendingasögur og hvað? Hvað meira? 

−Íslendingasögurnar við vorum látin lesa þær svolítið og hérna. og svo. Svo náttúrulega 

komu Skólaljóðin inn í þetta líka.  

Já. [...]. 

−jájá.  

Telur þú að Íslendingasögur hafi haft áhrif á lífsviðhorf þitt sem barn? 

−ég veit það nú ekki. Jú kannski eitthvað ég held að það væri ekkert mikið. 

Hvernig þá? Geturðu gefið dæmi um hvernig? 

−[hóstar] ekki. [...] ég veit það ekki hvernig ég á að segja frá því 
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Nei 

−en það er náttúrulega. [...] ég til dæmis. [...] ég hef verið hérna. [...] ég hef lesið hérna 

til dæmis. Núna hef ég lesið til dæmis. Njálu sko.  

Já 

−Mér þótti hún ljót.  

Já þær eru. 

−Finnst þér það ekki? 

Jú þær eru margar ljótar. 

−Já. Ég skil ekki af hverju svona hún er í uppáhaldi eins og er. Ég skil ekki af hverju hún 

er í svona uppáhaldi núna. Mér finnst hún ljót. 

Já. 

−[hóstar]. 

Manstu. Lastu hana líka sem barn? 

−neinei. ég las hana ekki nema hluta og hluta. 

Já. [...] Líka ljótu partana? 

−nei ég held að ég hafi ekki lesið þá bara. 

Nei.  

−ekki þá held ég.  

Nei. 

−Þetta er voða ljótt. Finnst mér. Hvað. Meðferðin á fólkinu og. Og svona.  

Á kannski ekkert erindi við börn? 

−Ekki finnst mér það. 

Nei [...] nei. 

−Ekki finnst mér það 
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Þú minnist á Skólaljóðin. Lærðirðu mikið af ljóðum? Þegar þú varst að. Varst í skóla eða 

þegar þú varst krakki. 

−ég lærði dálítið af því já. 

Já. Lærðirðu þau utanbókar? 

−Já. [...].  

Við hvaða tækifari var einkum farið með ljóð? 

−Það var gjarnan til dæmis [hóstar] lesið. [...]. Lesið þau upp sko. [...] hvað. Hélt kannski 

að maður hefði áhuga fyrir einhverju. Og var þá lesið upp. Eða. Ég skrifaði það gjarnan 

sem forskrift. Skilurðu ein lína. Þá kannski átti að skrifa hana fjórum sinnum aftur. 

Eitthvað svoleiðis. 

Já. 

−Það var svona oft svoleiðis. Og hérna [hóstar] oft hérna. Þeir eltu hana á átta hófa 

hreinum. Ef þú kannt það. 

Hvað segirðu? Þeir eltu hana á? 

−á átta hófa hreinum 

Já 

−[óskýrt] reiðar. 

Já. 

−en hún [óskýrt] Skúli gamli sat á sörla [óskýrt].  Þú hefur ekki heyrt þetta?  

[30:00] 

Nei getur þú farið aftur með hana? 

−Þetta er fyrsta vísan mín um Skúlaskeið. 

Getur þú farið aftur með hana? 

−það gæti hugsast 

[hlær] 
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−[hóstar] Þeir eltu hana á átta hófa hreinum. Og aðra tvenna höfðu þeir til vara. Frekar 

en reiðar. Ég held. En skúli gamli sat á sörla einum. Og heldur 

Svo heldur? 

−svo heldur þótti gott til reiðar. 

Svo heldur þótti OK. Skúlaskeið? 

−já. 

 Ég hef ekki heyrt um það [hlær] 

−þú átt að lesa læra þetta.  

Já. Mér var ekki kennd þessi vísa 

−ha 

Ekki var mér kennd þessi vísa. 

−neinei. Veit ekki ég kunni nú meira af þessu einhvetíman. 

Já þú kannt nokkrar vísur. 

−[hóstar]  

Voruð þið aldrei að kveðast á? 

−nei það held ég ekki. Ekki man ég eftir því. 

Nei. Mmm.  

−Komdu nú að kveðast á og. Krakkinn ef þú getur. 

Já 

−Láttu ganga ljóðaskrá. Ljúft í ljúft í allan vetur.  

Mhm. [...] Hvaða tegund ljóða lærðir þú aðallega? [...] þá dæmi hérna trúarljóð, þulur, 

samtímakveðskapur eða forn kveðskapur. 

−ætli það verið ekki samtímakveðskapur. Ég hugsa það.  
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Já. Gott væri ef þú treystir þér til að nefna eins mörg dæmi og þú getur um ljóð og 

ljóðabækur sem þú last á þessu tímaskeiði ævinnar. Þá erum við að tala um sem barn 

og unglingur. 

−já. [hóstar]  

[Kona segir: Hann er vaknaður.  

Hildur Jónsdóttir: Já geturðu tekið hann bara? 

Kona: Jájá] 

−já.  

[...] Hvað kemur fyrst í huga? 

−af kveðskap? ég hugsa að það séu svona. Lausavísur.  

Hvað segirðu? 

−svona lausavísur.  

Já. [...] 

−eða það. [hóstar] 

−[...] umm. Heldur þú að ljóð hafi haft áhrif á uppeldi þitt? og viðhorf til lífsins á 

æskuárum? 

−já ég hugsa það svolítið.  

Hvernig þá? 

−það ætli það hafi. [...] Það langaði alla til að geta gert vísu.  

Já 

−en fáir sem að gátu gert það. Ég veit það ekki samt.  

Nei reyndir þú aldrei við það? 

−jújú það gett aldrei hjá mér neitt. Nei. Það gekk aldrei. 

Nei. Var sungið á æskuheimili þínu? 

−það hefur sjálfsagt verið sungið út á Kollafjarðarnesinu að minnsta kosti 
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Já 

−þar var orgel og. Ég man það. Margir spiluðu þeir á það. Það var ábyggilega mikið 

töluvert mikið sungið þar.  

Já 

−en ekki uppi á Felli það held ég ekki. Enda ekkert hljóðfæri þar heldur og. [...]  

Já. Þarna. Last þú eitthvað af þjóðsögum?  

−já ég er sólginn í þjóðsögur. 

já 

−ég las Jón Árnason og. [hóstar].  

Já. Var það einhver sem sagði þér sögurnar?  

−nei ég las þær bara.... ? ´ég held það.  

En. Ohh. Heyrðirðu engar sögur þarna úr sveitinni sko? Yfirnáttúrulegar. 

−ha? 

Heyrðirðu einhverjar sögur úr sveitinni? Svona yfirnáttúrulegar sögur. 

[35:00] 

−nei ég man ekki mikið eftir því. En það hefur komið fyrir sjálfsagt samt. 

Já. Hlýtur að vera, á Ströndunum. 

−ha? 

Á Ströndunum. 

−en það er náttúrulega svona. Það er náttúrulega sko Strandirnar sko. Það er ég svolítið. 

[...] Það er svona. U. Strandirnar sem er talað er átt er við þegar er talað um Strandirnar 

eru sko. Mikið norðar heldur en ég er uppalinn. 

Já já. 

−ha? 

Já. 
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−en það er náttúrulega. [þögn] Rauninni mikið fleiri villimenn sem að stjórna þar sko? 

Já. 

−það held ég. Jájá. 

Voru ekki talað um galdra og allskonar. 

−júú. Galdra og og og mikil ósköp. 

Já 

−það eru voru galdramenn þarna. Þetta er náttúrulega. Þetta er bara. Vitleysa sko í 

raun og veru. Galdratrú þetta er bara vitleysa.  

Já. Já. 

−svona á náttúrulega ekki að vera. Vera sko. Nefnd. 

Varst þú til dæmis myrkfælinn? 

−já sem krakki var ég dálítið myrkfælinn. Svo sérstaklega við gamla kirkjugarðinn. 

[hóstar] Á Felli þar var gamall kirkjugarður og er enn. Maður var oft myrkfælinn þar 

þegar maður var að fara með kindurnar framhjá þar. Það var. Jájá.  

Heldur þú að eldra fólk hafi í alvörunni trúað á álfa og tröll? Og drauga.  

−ég veit það ekki náttúrulega. Þetta var einhvernveginn svona síast inn í fólk svona. Ég 

veit það ekki svei mér þá. 

Nei. Heyrðir þú einhverjar sögur svona sem eru notaðar til að halda börnum í skefjum? 

Geturðu nefnt einhver dæmi? 

−[hóstar] Það var maður varð var við það að krakkar voru hræddir við. ákveðna menn? 

Og var þá gengið á lagið að hræða þau. Hræða þau með þeim. 

Já. 

−var náttúrulega vitleysa og átti ekki að eiga sér stað. 

Nei.  

−[hóstar] [...] 

En hvar eitthvað eins og eins og Nykurinn eða Grýla eða. Einhver svona yfirnáttúruleg? 
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−ég veit það ekki ég. [hóstar]. Ég var kannski ég hef aldrei orðið fyrir því að vera 

hræddur með einhverju svoleiðis. Ég kannast ekki við það. 

Nei.  

−nei.  

Umm. Hvaða bókakostur var á þínu heimili? 

−það var víst ekki mikið. 

Nei. 

−en þó það var náttúrulega Lestrarfélag þarna. Það var sóttar bækur þangað.  

−[hóstar] 

 En voru einhver dagblöð eða tímarit keypt? 

−Já Tíminn var víst keyptur held ég og hérna. og Ísafold.  

Já.  

−Það var svona útdráttur úr hérna útdráttur úr hérna skal ég. Mogganum svona.  

Ísafold? 

−Já. 

Já. Var það eitthvað rætt af heimilismönnum? 

−nei ekki man ég eftir því. Enda væri maður ekkert farinn að spekúlera í því þá. 

[40:00] 

Já. Spurningar um vinnu. Manstu hvenær þú byrjaðir að taka til hendinni í þínu heimili 

og utan? 

−heima á Felli? 

Já. 

−ég hef sennilega á því bara strax og við gátum. 

Já 

−ha. 
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Bara um leið og þú byrjaðir að labba? 

−jæja ég segi það ekki kannski en það var það var ábyggilega snemma sko. 

Já.  

−Svona til dæmis þarna. Heyskap og annað slíkt. ég rakaði með hrífu og svona. Það var. 

Það var ekki svo mikið. hægt að gera. það vantaði [hóstar] Það var hægt að. Það var 

hægt að. vinna við slíkt 

Já.  

−og hérna. veitti ekkert af því því.kannski slegið með einu orfi. haa. Til þess að hafa hey 

handa þessum skepnum [hóstar]. 

Kannast þú við að börn hafi almennt byrjað að vinna á þessum aldri? 

−ja það held ég. [hóstar] 

Hvaða störf var þá yfirleitt um að ræða? 

−það var heyskapurinn.  

Já. 

−við fórum ekki krakkar ekki. Ekki krakkar settir í að slá eða svoleiðis. Ég held að það 

hafi ekki verið. Helst hrífan sko. Hún kom. Hún kom vel að gagni.  

Já. En var þá ekkert innandyra sem þú sást um? 

−nei það held ég ekki. Kannski var maður eitthvað heimavið jú sjálfsagt. Hjálpa til 

eitthvað innanbæjar ég veit það ekki. Eitthvað smávegis en það var ekki mikið.  

Nei 

−[hóstar] Af hverju telur þú að lögð hafi verið áhersla á að setja börn til vinnu eins og 

fljótt og auðið er? 

−af hverju? 

Já. 

−það var. Það varð bara að vinna fyrir sér. Það er allt og sumt held ég. 

Já. Mhm. 
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−það var ekkert hægt öðruvísi. 

Já þannig að. Þannig að heimilin þurftu bara á því að halda. 

−já ég held það 

Vinnuaflinu. 

−Þó var þetta misjafnt eftir því hvernig heimilisandinn var og svona. Já.  

Heldurðu að þetta hafi verið vegna þess að vinnan hafi verið talin þýðingarmikil fyrir. 

Vöxt og viðgang barnsins? 

−Nei það held ég ekki.  

Nei. 

−en ég held að hérna. Það hefur verið meira fyrir vöxt heimilisins bara sko. Þannig að 

það hefði meira. Meira bara meiri ástæða fyrir því þannig. 

Já. Hvaða gildi telur þú að vinna barna hafi haft fyrstu tíu ár ævi þeirra? [...] Ef eitthver. 

−[hóstar] ég veit það nú sjálfsaght ég hugsa að hún hafi verið takmörkuð. Takmörkuð 

gildi sem hún hafi verið. Og þó kannski eitthvað ég veit það ekki. 

En fyrir þig? Hver er þín reynsla? 

−ég held að. Ég veit það ekki. [hóstar] Ég veit það svei mér ekki. Ég held það hafi verið 

sko. [...]. Já. 

[45:00] 

Hefur. Vissir þú af einhverjum börnum sem voru ekki látin vinna á þessum aldri? 

−Nei það held ég ekki. Ekki held ég það. 

Nei. [...] Þekkir þú dæmi um að börnum væri misboðið með of mikilli vinnuálagi? 

−nei ég þekki það ekki. Ég þekki það nú ekki sko. 

Nei. Uu. Leikir. Voru leikir bundnir við ákveðnar stundir dagsins? 

−Já það var yfirleitt svona farið. Í rökkrinu svona. Að leika sér eitthvað. 

Í rökkrinu? 
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−já eða það náttúrulega. Dálítið. Já jú. Í rökkrinu getum við sagt. 

Já 

−[hóstar] Ég held það hafi veirð 

Hvernig leikir þá? 

−það voru bara svona. Útilegumannaleikir og. Slagbolti. 

Já. En eins og í frímínútum þegar þú varst í skóla. [...] 

−[hóstar] ég man nú bara ekki eftir neinum frímínútum í skólanum 

Nei [hlær] 

−ha.  

Engar frímínútur. En voru þá engir leikir í skólanum? 

−ég held bara ekki. Svei mér þá.  

En. Já. Voru þá aldrei söngleikir eða dansleikir í skólanum? 

−neinei. Það held ég ekki. 

Nei.  

−enda hef ég ekki komist inn í það heldur.  

Nei. Að syngja eða dansa? 

−nei. Ég þekkti það ekki.  

En eins og orðaleikir eða þrautir? 

−nei ég var ekkert í því. hérna. [...] 

Hefurðu heyrt þarna. „Stebbi stóð á ströndu?“ 

−já. Stebbi stóð á ströndu. Stebbi. segir strý? Strý var ekki troðið nema Stebbi træði 

strý. Ein treður Stebbi Strý tví treður Stebbi strý. Þrí treður Stebbi strý. Hvað er svo? Ég 

man það ekki 

Ég man það ekki ég komst aldrei svona langt 

−nei 
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En já þetta er framsögn. Var hann aldrei með svoleiðis æfingar? 

−hérna í skólanum 

Já. 

−nei. 

En hann Torfi? 

−það held ég ekki. 

Hefurðu heyrt „Ein bóla á tungu minni engin á morgun?“ 

−ha? 

Hefurðu heyrt „Ein bóla á tungu minni engin á morgun?“ 

−nei 

En „Einn bauga bauga á hringinn minn rauða?“ 

−nei. 

Ekki ég heldur [hlær]. En lærðirðu einhverjar gátur? 

−það gæti nú verið.  

Dettur þér einhver í hug? 

−ja það var [hóstar] Það var eitthvað til af því. 

Já.  

−jájá. [...] ég man það nú ekki það var eitthvað.  

Hmm. Umm. Lærðirðu einhverjar minnisvísur? 

−minnisvísur? 

Já. [...] Ég er með hérna dæmi, minnisvísu sem að. Er eftir einhvern Hjörleif Hjartarson.  

Bráðum fæðast lítil lömb. Lifna blóm í görðum. Keppur, laki,vinstur vömb og verða að 

lambaspörðum. 

−Já.  

Lærðirðu einhverjar svoleiðis? 
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−nei ég man ekki eftir því, í skólanum? 

Já eitthvað sem átti að hjálpa til við að muna.  

−já það getur vel verið. En það náttúrulega Torfi náttúrulega sko var nú bara einn sko.  

[50:00] 

Já. 

−að kenna. átti náttúrulega að kenna öllum – allt og. Og ég veit ekki hvernig það gekk. 

Gekk kannski. Ég segi veit það ekki. [hóstar]. 

Já. Heldurðu að þetta hafi verið svolítið erfitt fyrir hann kannski? 

−ha? 

Var þetta erfitt fyrir hann? 

−já ég hugsa það nú. Það hefur verið það. Það var erfiðara fyrir hann heldur hérna 

niðurfrá. Hérna út á Skaganum voru margir kennarar. 

Já 

−Og sumir kenna bara. Kannski eitt fag jafnvel ekki meira. 

Já. 

−Það hefur verið erfiðara sko.  

Já. Það er það er munur á þessu í sveitinni og bænum 

−jájá. [...]. 

Já 

−Það er það.  

Já. Var. Þegar Torfi var að kenna. Þarna var hann með sömu aðferðir og afi þinn? 

−Nei hann var ekki. Hann. Gerði það nú ekki. Jú hann náttúrulega. [...] Las sko. Það var 

lesið bara. Í tímanum hjá tímunum hjá Torfa sko. ha 

Las hann fyrir ykkur eða? 

−Já og við fyrir hann sko. 
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Já 

− Þegar maður náði þessu svona já. [hóstar]. [...] 

Og setti hann fyrir blaðsíður?  

−nei ég held hann hafi ekki gert það ekki í skólanum mikið eins og afi sko. 

Nei. 

−það held ég ekki.  

Ég var ekki búin að spyrja þig. Var hann með einhverja töflu eða eitthvað svoleiðis? 

−neinei.  

En voruð þið með einhver skriffæri eða blöð? 

−ha 

Voruð þið með skriffæri og blöð? 

−Við vorum með einhver skrifborð já. Einhver svoleiðis. Við vorum með einhver borð til 

að skrifa við. Það hérna. [hóstar]. En svona það var setið bara svona. Á rúmunum svona 

hring í troðning sko. Ha. 

Já og með hverju skrifaðirðu? 

−blýanti held ég bara.  

Já. 

−það held ég bara. [...] 

Já. [...] og var ykkur stundum kalt þarna?  

−ha 

Var ykkur stundum kalt þarna? 

−nei það man ég ekki. Það man ég ekki. [hóstar] 

Nei. [...] Heldurðu að það hafi verið valið sérstaklega hvaða heimili var. Notað? Skipti 

það einhverju máli. 
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−já. Það gerði það náttúrulega. [...]. Það var látið vera. [...]. Best var ef að það sko 

skólastofan væri bara skólastofan sko.  

Já. 

−þegar það gekk en það gekk ekki alltaf. Það varð að sofa þar fólkið á nóttunni. 

Já. 

−svo það gekk ekki. [hóstar]. En það er ætli það sé nokkurnvegin svona, gekk. [...] 

Já. En. Já hann Torfi kenndi ykkur ekki mikið af vísum. 

−ha 

Jú ég meina. Hann var ekki að kenna ykkur mikið af leikjum? 

−hann Torfi? 

Já. 

−Hann. Hann að kenna okkur leiki og svoleiðis? 

Já. 

−já eitthvað svoleiðis jájá. Hann fór með okkur út svona á vorin í leikfimi í leikfimi fór 

hann svona. 

Já 

−En hann gat karlgreyið hann gat ekki hreyft sig mikið. En þó svolítið.  

Já. Fóruð þið þá í einhverja svona útileiki eða þannig? 

−Já. Hoppa. Sundur saman og svoleiðis. 

Já [hlær].  

[55:00] 

−ha, 

Fannst þér það gaman? 

−jájá.  

Já en eins og að tefla? 
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−nei ég man ekki eftir því. [...] [hóstar]. Ég man eftir að ég. Þeir voru að tefla stundum á 

Kollafjarðarnesi Siggi og .. ég hver lærði það aldrei þar sko. 

Nei 

−og aldrei lært það svosem. En hérna. Þeir voru að tefla það var nú sími þarna. Kominn 

man síðast var kominn sími þarna frá næsta bæ þarna. Hvollsá.  

Já 

−þeir voru tveir þarna vinir bara. Og þeir. Tefldu stundum í símanum. 

[hlær] Já 

−jájá. 

Varst þú ekkert að spila? 

−ha? 

Varst þú ekkert að spila? 

−á hljóðfæri? 

Nei á spil. 

−nei það jú eitthvað gerðum við nú af því sjálfsagt. 

Já.  

−en það var ekki mikið held ég. 

Nei. Ekkert í skólanum? 

−ha 

Var ekkert spilað í skólanum? Á spil. 

−nei það man ég ekki eftir. 

En hljóðfæri? 

−nei. [hóstar]  

Var ekkert svona hvað myndi segja. Félagsstarf eða þannig? Í skólanum. 

−jú ég veit það nú ekki það hefur kannski ekki verið mikið. 
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Nei.  

−en það var svona smávegis þá náttúrulega eitthvað.  

[...] Já. hérna. Voruð þið svona. Góður hópur? [...] 

−góður hópur? 

Já.  

−ég veit það ekki.  

Fannst þér vera einhver samheldni eða þannig? 

−ég veit það ekki. Ætli það hafi ekki verið takmarkað. Ég veit það þó ekki.  

Nei. Ég er búin. Er eitthvað sem. Eitthvað sem að. Ég gleymdi að spyrja þig að? 

−ég veit það ekki. 

Nei.  

−[hóstar] reyndu bara að grafa það upp. 

Ég held ég þurfi bara að gera það síðar. 

−ha? 

Ég næ þér bara aftur ef mér dettur eitthvað í hug. 

−jájá. 

[57:53 seinni upptaka endar] 
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Viðauki B: Viðtal við Jónu Margréti Þórðardóttur 

 Viðmælandi er Jóna Margrét Þórðardóttir, fædd í Strandasýslu 20. janúar 1934. 

Viðtalið er í þremur hlutum sem eru allir teknir upp 10. febrúar 2016. Viðtalið er tekið 

upp að Hafnarbraut 3 í Hólmavík. Viðtalið tók Hildur Jónsdóttir. Fædd 4. maí 1990 á 

Akranesi. Viðtalið var tekið á Samsung Galaxy snjallsíma.  

[Upptaka hefst] 

Hildur Jónsdóttir: Þá er það. Ég hef það bara hérna. 

−Jóna Margrét Þórðardóttir: Mm 

Og fyrsta er bara. Bakgrunnsupplýsingar. Þá er það. Ég fá fæðingarár. 

−34. 1934 

Já 

−Snemma á árinu, 20 janúar. 

Og 

−Fædd á Broddanesi og var þar þangað til ég varð þrettán ára. Þá fluttu pabbi og 

mamma á aðra jörðu þarna í Kollafirði. Litla−Fjarðarhorn. 

Já 

−Varð tvo vetur búin að vera þá. Tvo vetur hjá Torfa og einn. Smávegis það var ungur 

maður sem var að koma beint úr Reykjaskóla. Og var ráðinn ég var eitthvað hjá honum 

fyrst og svo tvo vetur hjá Torfa. Svo fluttum við uppeftir og þá fórum við úteftir og 

vorum aftur. Einn vetur. Fyrir ferminguna. Það er að segja, ég segi alltaf vetur en þetta 

var ekki nema þrjá mánuði á hverjum vetri. 

Já fyrir eða eftir? 

−Þetta var yfirleitt tvo mánuði fyrir jól, byrjaði á veturnóttum. Og svo kenndi hann á 

Heydalsá janúar febrúar mars eða tvo. Mánuði eftir jólin og kom svo úteftir og kenndi 

einn mánuð þar. Og ef það mátti prófa þá prófaði ha. Vorprófin þá voru þau í restina. 

En stundum stóð einhvernvegin það í sumarmál, páskar þetta er ekki alltaf sama 

mánaðardaginn. Að þá var of snemmt það var ekki leyft að slíta skóla og prófa svona 
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snemma. Og þá fór hann í burtu og kannski já kenndi í Heydalsá og prófaði þar. Þá 

vorum við nú ekkert ánægð greinilega sko. Þá var maður bara kannski búinn að gleyma 

svolitlu og ekkert í stuði að fara að setjast niður aftur en við vorum ekkert spurð að því 

Nei og kom hann svo seinna þá? 

−Já til að prófa. Það var náttúrulega prófdómari. Ég man eftir Séra Jón á 

Kollafjarðarnesi, hann var yfirleitt prófdómari. En síðustu árin bróðir Torfa, Björn, Björn 

Guðbrandsson á Heydalsá.  

Já 

−Og það var ágætt því að líka því að hérna. Þá var komið vor og þá var farið út að leika 

sér og Björn var alltaf með okkur í útileguleik því að hann var náttúrulega bara að bíða 

eftir að Torfi kláraði. Þá var prófað úr nokkrum fögum það stóð svona í tvo daga. Svo 

þurfti náttúrulega að reikna þetta út. Allt þetta. 

Já 

−Og þegar að ég tók fullnaðarpróf svo ég tali nú bara um mig. Var ég fjórtán ára síðan í 

janúar, en ekki búin að fara á sundnámskeið. Það svona hafði ýmsar orsakir. Systir mín 

fór á undan hún var nú samt ári yngri. En það fór nú þannig samt. Og þá fékk ég ekki 

fullnaðarprófið í hendurnar af því ég var ekki búin að fara í sund. 

Já 

−Það fannst mér voðalega sárt. Vildi nú hafa þetta upp á lífið [hlær]. Að ég hefði þó 

klárað þetta hefði klárað þetta. Og svo náttúrulega fór ég í sund seinna en ég fékk aldrei 

skilríki frá sundnámskeiðinu og ég fékk aldrei þetta blað í hendurnar. Það er kannski 

ennþá í skúffu einhversstaðar. 

Já þú hefur... 

−Og verður þar. Aldrei að ég hafi klárað barnaskólann. Ég las núna á dögunum nokkrum 

árum síðan ævisögu Aðalheiðar Bjarnfreðsdóttur. Baráttukonan. Og við eigum nú 

ekkert sameiginlegt nema þetta, við fengum ekki fullnaðarprófið. Hún hefur ábyggilega 

verið mikil námsmanneskja og langað til að halda áfram en hún segir að allt hafi lagst á 

eitt að hún gerði það ekki, það voru engir peningar til í heimahúsum. Hún var nú ein af 
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nítján systkinum. Og prófdómarinn vissi þetta allt og kennarinn svo þeir einhvernvegin 

hummuðu það framaf sér að láta hana hafa þetta blað. „Æj þú getur alltaf sótt það og 

ef þú ferð í skólann þá komum við með það“. „Ég fór út í móa“ segir Aðalheiður „lá þar 

undir grúfu og barði þúfurnar því mig langaði að berja karlana“. 

[hlær]. 

−Mig langaði engann að berja, en samt fannst mér ég eiga þetta 

Já 

−En svona bara var það. Og eins og já. Ég og fleiri við nöldrum yfir þessu við gerum 

ekkert. Gerðum ekkert þá og svo er það orðið of seint. Og ég hef bara lifað án þess. 

Já hefur það háð þér eitthvað? 

−Nei ekki myndi ég segja það. Ég hef ekki sótt um neitt þess háttar og hérna ég 

eignaðist gott líf og en það sem Torfi kenndi okkur og maður lærði í þessum farskóla. Að 

þá var svo fátt sem truflaði að ég held að það sitji nokkuð vel. 

[05:00] 

Já 

−Það var það var allt þarna. Það var félagslífið og kynnast nýju nýjum nemendum. Og. 

Og hann hafði með okkur kvöldvökur uu já það var svona æfð ýmis atriði. Það voru 

kannski tveir elstu og litlu krakkarnir látin gera eitthvað líka þannig að allir voru búnir að 

koma fram áður en veturinn var liðinn. 

Já 

−Sumir spiluðu á greiðu og aðrir lásu upp og hann bjó til leikþætti eða við tókum þetta 

upp úr bókum sem við vorum með. Og þá var öllum boðið, Broddadalsá líka. Og manni 

fannst maður vera búinn að stíga á svið þegar að þetta var búið. Jújú svo. [hlær]. Já 

tilbreytingin var ekki mikil þess vegna risti þetta allt svo djúpt. Og fyrir Torfa skal ég 

ævinlega vera þakklát fyrir það að hann kenndi okkur bara einföldustu mannasiði. Við 

bönkuðum ekki á dyr þarna á milli heimila. Þarna voru þrjú fjögur heimili. Og við fórum í 

húsin og spurðum eftir hinum og svona. Við bönkuðum, það minntist enginn á það og 

það hefði þótt bjánalegt ef ég hefði staðið og bankað á næsta húsi. En Torfi sendi einn 
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og einn fram á gang og sagði nú skaltu koma eins og þú sért ókunnug manneskja. Og 

bankar og við segjum „gjörðu svo vel“ og þá og mundu það að bara þó það sé fundur. 

þó það séu gestir hjá foreldrum þínum eða eitthvað þá áttu að koma inn og segja 

erindið. Ekki standa og láta spyrja „E já hvað vantar þig?“ [hlær]. 

Já. 

−Mér finnst þetta gott. Já heldur. Þú átt erindi og þú kemur ekki nema þú átt erindi og 

þá áttu bara að bera það upp. Þó það sé ekki nema að tala við mömmu þá er það bara 

það. Þegar ég seinna kom í vist til Reykjavíkur til kaupmannshjóna, Lárusar Gröndal 

bóksala og hans konu þá var þetta mér mikil hjálp. 

Já þú hefur. 

−Hvernig ég bankaði þegar hún var kannski með konur. Eða svona dumplaði á dyrnar og 

kom inn og sagði að það væri síminn eða eitthvað svona. Já ég fann fyrir því þá hvað 

þetta var mikil hjálp. Við höfðum ekki síma það var einn sími uppi á lofti í einu húsinu 

það var stöð símstöð og við náttúrulega svöruðum ekkert í þann síma eða neitt. Það var 

svona barnasími sem einn litli krakkinn átti og hann kom með hann í tíma og sagði 

„Jæja nú er hringt og þú átt að svara. Og þú hlusta á hvað hinnh efur að segja segjir 

hvað þú segir.“ Eða til dæmis „Jóna hérna“ eða „Ég er Jóna“ og þá á hann að bera upp 

erindið. Þetta var líka þegar ég kom til Reykjavíkur þessa vist þá hafði ég aldrei verið þar 

sem var sími og ég þurfti að ansa 

Þannig að hann hefur kennt ykkur sveitakrökkunum bara. 

−Einmitt kannski hefur þetta mætt á honum þegar hann kom til í fjölmennið fyrst. Hann 

vissi hvað við var að fást. Því þetta eru einfaldir og allt þetta en maður fattar það ekki 

með sjálfum sér. Þetta finnst mér og ég hef stundum sagt fólki frá þessu, og þá segi ég. 

Ég er nú búin að fara í þennan skóla og þennan skóla og það hefur aldrei komið neitt 

svoleiðis upp. Og þarna held ég að Torfi hafi verið mikill kennari mikill kennari. 

En þarna þegar hann kom fyrst þá var hann náttúrulega ómenntaður kennari. 

−Já hann var búinn að vera í Reykjaskóla. 

Já eða hann var gagnfræðingur 
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−Hann var gagnfræðingur 

En hann var ekki búinn að fara í kennaraskóla.  

−Nei eftir að hann varð á Broddanesi þessi ár þá kenndi hann eitt ár í 

Stóra−Fjarðarhorni þá var kennt í þar í samkomuhúsinu og svo þá fór hann að læra. og 

þegar hann var búinn að því þá fór hann norður í Árneshrepp. Var þar kennari og 

skólastjóri. Eða ég veit ekki hvort hann var kennari fyrst. En hann var skólastjóri í mörg 

ár. Það var alltaf einn jú það var handavinnukennari og ég er ekki að gera lítið úr því.. 

Já á Finnbogastöðum 

−Á Finnbogastöðum 

Já mér finnst áhugavert eins og það sé alltaf sko þurfti alltaf að vera kvenkyns 

handavinnukennari fyrir stelpurnar og karlkyns handavinnukennari fyrir. 

[10:00] 

−Já og íþróttirnar þegar þær voru eitthvað. Við fórum nú ekki mikið í íþróttir [hlær]. En 

og hann náttúrulega það var ekki mikið plássið og það var ekki þetta og það var ekki hitt 

en hann fór með okkur út á hlað og sagði okkur að rétta úr okkur og gerði einfaldar 

æfingar. Upp og niður og út og suður með handleggina. Og draga djúpt andann. Hann 

lagði áherslu á það að vera úti væri mikið lífsspurssmál. Og þetta að rétta úr sér og 

draga djúpt inn andann. Þetta er einfalt en maður gleymir þessu samt. Og þetta geta 

allir. Ég er ekki að segja að við höfum munað þetta alla tíð síðan en við vissum þetta 

samt. Og eins að hafa opinn gluggann í skólastofunni.  

Upp á loftið 

−Já góða loftið. Og síðan [hlær]. Svo var nú eitthvað sem hét námsefni sko. Þá var 

náttúrulega farið í það eins og vera ber og við. Ég man eftir við vorum á Broddanesi við 

vorum einu sinni 16. Og það hagaði til að það var rýmd stærsta stofan á bænum. Og svo 

var herbergi inni hjá Jóni Jónssyni og þá voru litlu krakkarnir þar. Sum voru kannski ekki 

skólaskyld en þau áttu heima á staðnum og langaði að vera með og þa ðvar ekki mælt á 

móti því. Eins í húsinu hjá Guðbrandi og Ingunni, þar var herbergi inn að. Mér finnst það 
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hafa verið öfugt. Stærstu krakkarnir, þau sem voru að taka fullnaðarpróf þau voru 

frekar þar og skrifuðu ritgerð og svona. Og allt einhvernvegin komst þetta fyrir.  

Var hann þá oft með tvískipta hópa? 

−Svona aðeins. Stundum saman öll. Oftast.  

Saman? 

−Já en svo voru þessi minni krakkar kannski ekki allan daginn. Skrift reikning og lestur. Í 

lestrinum vorum við öll saman og svo var kannski eitt og eitt sem átti erfitt með að lesa 

var bara komið stutt eða. Og þá sá ég það náttúrulega eftir mörg ár að þetta var bara 

tillitseemi. Jæja við skulum koma hérna inneftir ég ætla að sitja svolítið. Það var bara 

svo það þyrfti ekki að vera innan um hina. Það maður fattaði það ekki þá sko.  

Bíddu tillitssemi við? 

−Við þann sem gekk illa að lesa. Því það þótti það. Hvað í það daga var það bara einhver 

greindarskortur eða ég veit ekki hvað. Það var verið að tala um að börn sem voru fljót 

að læra þau voru svo greind. En ég held að læra að lesa fari mikið eftir hver á heldur. 

Það fari eftir þolinmæði og lagni við að kenna börnum. 

Já það er margt sem kemur inn í. 

−Já sérstaklega að hafa tíma. Það er ekki hægt að reka eftir einhverjum að verða 

lesandi. 

Varst þú læs egar þú byrjaðir? 

−Ég var snemma lesandi. Pabbi var sérstaklega góður í því að kenna að kenna bæði 

okkur að lesa það var rúmt ár á milli okkar systranna og ég man ekkert eftir því að ég 

væri ekki lesandi sko. En ég man eftir því að hann lét mig lesa upphátt og hann spann 

band hann spann heilmikið band. Meira að segja fyrir konur á hinum bæjunum og þá 

sagði hann alltaf „Þú átt að lesa svo hátt og skýrt að ég heyri það fyrir rokknum.“ Og ég 

fór að hækka mig og þá sagði hann „Ekki svona hátt, heldur skýrt og með áherslum“. Og 

þetta held ég að hafi verið mjög góð kennsla. Því að eins og við vitum náttúrulega sko 

maður heyrir ekki alltaf betur það sem er hátt heldur það sem er skýrt og svo 

náttúrulega greinarmerkin náttúrulega. Já þetta var hans aðferð sko. Maður mátti 
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heldur ekki stoppa við. Hann spann svona á milli verka þegar hann var búinn í 

fjárhúsunum. Hann gerði mikið að því því þá var allt svo unnið heima. Torfi hafði góð 

hann hafði svolítið góð landakort. Þá var keypt svona eeh þá voru var eitt sem hengt var 

upp á vegg og það voru margar rúllur sem var dregið niður eins og rúllugardínur. 

Einmitt 

−Og það var ekki honum að kenna að ég hef verið óttalega léleg í landafræði alltaf 

[hlær]. Mér finnst bara á vera á og mér er alveg sama hvað hún heitir. En eitthvað af 

þessu síaðist inn nú og varð eftir. En það er bara löngu svo að fólk hefur áhuga við sinn, 

bæði fullorðið fólk og börn. 

Jájá 

−Íslandssagan var nú mjög spennandi landnámssagan. En ekki Sturlunga bara ekki heyra 

þetta þeir máttu bara drepa hvern annan án þess að vera að skrifa um það bækur og 

[hlær]. 

[15:00] 

[hlær]. 

−En íslandssagan og landnámið það var náttúrulega alveg spennandi saga og glæsilegt 

og Jónas frá Hriflu og svo er fólk að segja að hann gerði skil skrifaði nú bara um það 

góða og glæsilega hann skildi þetta og þetta eftir. En ég trúi ég vil hafa Íslandssöguna 

eins og Jónas skildi við hana. OG svo náttúrulega það tilheyrði líka Íslandsssögunni 

þriðja heftið og þá voru skáldin komin og ég hafði náttúrulega miklu meiri áhuga fyrir 

þeim. Þá koms svona önnur glæsi− já bara sem manni þótti skemmtilegt. Meira að segja 

núna á dögunum þó það sé önnur saga þá hringdi til mín kona sem er nýlega orðin 

sextug og er búin að fara í gegnum mennta− nei háskólann og hún er sagnfræðingur og 

lærði úti í Ameríku og hún hringdi til mín og sagði. Þetta er nú komið út úr sambandinu 

jæja. Hún sagði ég var í partí í gærvköldi með stúlku sem segist hafa verið í sveit með 

Guðmundi Inga í Önundarfirði. Getur það verið? Var Guðmundur Ingi ekki í 

Skólaljóðunum? Henni fannst að Guðmundur Ingi væri svo gamall. Okkur fannst þetta 

allt svo gamalt og liðið sem var í. Ég sagði jú hann var í Skólaljóðunum en hann var ekki 
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dáinn þá. Hann dó 2002 svo að þetta getur allt vel passað. Jájá en hann var ekki í 

mínum skólaljóðum. 

Nú? 

−Manstu ekki eftir bláu fallegu 

Jú 

−Hann var þar sko. Þau komu aftur fyrir mín börn þau skólaljóð. Við vorum með 

öðruvísi hefti. Ég man ekki á hverju það endaði sko en það eins og Guðmundur Ingi og 

Jakob Thorarinsson þau komu öllu seinna. Steinn Steinarr hann var ekki í skólaljóðunum 

ekki okkar sko. Ég held að hann hafi ekki verið talinn skáld þegar ég var að læra [hlær]. 

Er það ekki oft svoleiðis? Svo líður tíminn. 

−Já. Ég held að það sé Jón á Ljárskógum sem segir. „Skrítin er hún þjóðin mín. Hún 

hérna hún skilur ekki skáldin sín. Fyrr en þau eru búin að liggja þetta lengi í gröfinni“ 

segir hann ég kann ekki þetta ljóð. Já en það var þannig þá voru þeir allir og svo kannski 

á ákveðinn einn meiri samleið með sinni kynslóð. 

Já 

−En Steinn Steinarr var náttúrulega kynslóð ofar hann var þarna 1908. Jájá en ég man 

eftir manni í sveitinni sem átti þæginlegt með að læra ljóð og sumir sögðu náttúrulega 

að þetta væri ekkert hægt að læra þetta lærir enginn.. 

Ljóð? 

−órímað. En hann lagði mikið á sig og ég veit ekki hvort hann lagði mikið á sig en hann 

kunni eftir Stein Steinarr bara útaf því að honum fannst þetta svo yfirmáta vitlaust sko. 

Ljóðin hans Steins sko. Þess vegna lagði hann á sig að læra þau og flytja þetta sem 

svona brandara sko. 

[hlær]. 

−„sólin kom gangandi eftir veginum og svo.“ og þetta og hitt [hlær]. Og ég segi fyrir mig 

sem unglingur hafði ég sko gaman af ljóðum og las mikið en mér datt ekki í hug að lesa 

Steinarr. Maður var bara búinn að fá það í hausinn að þetta væri vitleysa sko. En svo allt 
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í einu les maður þessi. Og það er svo fast svo nú erum við náttúrulega komnar langt út 

úr efninu. 

Nei í rauninni ekki bara svo ég hafi svona yfirlit yfir spurningar, þetta tengist allt. 

−Núna þegar við fórum í hérna. við eldri borgarar fórum í ferðalag og fórum þangað í 

Laugaland við djúpið þar sem Steinn fæddist og af því að ég. Ég hafði með mér bók eftir 

Stein. Nei eða ljóð eftir Stein. Sem hann yrkir um Sigvalda Kaldalóns sem bjó þarna líka 

á Kaldalóni. Nei hann bjó reyndar á Ármúla en Sigvaldi kenndi sig við Kaldalón sem var 

hluti þarna af sveitinni. Og ég fór ég las þetta ljóð í rútunni og þá kom þarna Engilbert 

Ingvarsson mikið. Hann er hefur skrifað mikið um þetta. Hann er þarna ættaður og 

hefur gefið út bækur um Snæfjallaströndina. Hann kom til mín eftir og spurði „Er þetta 

virkilega eftir Stein Steinarr?“ Sem sýnir að hann var ekki lesinn af þessari kynslóð.  

Nei, 

[20:00] 

−Nei [hlær]. 

Hvað þarna. Þið voruð með gömlu Skólaljóðin. 

−Já það var bara smá hefti bara. Skólaljóð 1 og skólaljóð 2. Með þessum gömlu eins og 

Einari Ben og Grími Thomsen og. 

Já.  

−Og fleirum og fleirum. Jónasi ég ætla nú ekki að gleyma honum. Ég verð nú helst að 

taka mig á svo ég tali ekki of mikið um Jónas. 

Já já ég er ekki að skrifa um Jónas [hlær]. 

−Nei þú ert nefnilega ekki að skrifa um Jónas sko. Mér finnst hann. Jájá það er bara mitt 

mér hefur alltaf fundist hann óskaplega. Mikill hluti af þessu því sem fallegt er og Ísland 

og allt þetta. Blómin allt þetta. „Smávinir fagrir, foldar skart“. Að geta talað svona við 

blómin. „Fífill í haga, rauð og blá, brekkusóley við mættum margt muna hvort öðru að 

segja frá.“ Þetta er fallegt 

Þetta er það. Sumir þarna. Sumir hafa hæfileikann alveg.  



142 

−Já og hann. „Vesalings sóley sérð þú mig. Sofðu nú vært og byrgðu þig“. Mér finnst 

þetta alveg. En ég veit að það er fullt til af góðum og fallegum skáldum líka. 

Já. En. 

−Og þarna Hagal. Nei ég meina Laxness það má ekki rugla þeim saman Hagalín og 

Laxness það var nú sitthvor. Hann talaði nú eitthvað um Einar Ben að það væri erfitt að 

fylgja honum með himinskautum. Hann var svo hátt uppi sko.  

Jaaá 

−En hann var mikið skáld fyrir það. 

En þið lærðuð þið eitthvað?  

−Eitthvað lærðum við já. Jájá ég við vorum látin læra þessi gömlu. Fold og. 

Já en voruð þið ekkert að semja sjálf? 

−Nei það held ég hafi verið mjög lítið.  

Já 

−Hann Torfi lét okkur skrifa. Stíla sem kallað var. Ferðasögu einn daginn Ferðasögur og. 

Og einnig um okkar byggð. Því að. Eða bæi. Hérna. Við vorum svo heppin líka einn 

veturinn var hjá okkur piltur frá Ísafirði á aldri við okkur og það var svo gaman hvað 

hann skrifaði bara um allt annað bara um bátana og. Og þeir sáu hvort það hefði aflast 

vel eftir því hvað þeir væru djúpsyndir þegar þeir komu inn. Þetta vissum við ekki, ekki 

ég, hvað hann var að tala um. Þetta vavr allt annar heimur. Ætli við höfum ekki talað um 

hestana og það. Jájája 

Hvað var hann að gera þarna hjá ykkur? 

−Hann var í sveit eitt sumar hjá frændfólki þá voru einhver veikindi á heimilinu. 

Já nú kemur ein spurning, bíddu 

−Svo var hann um veturinn 

Fyrirgefðu haltu áfram 
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−Já svo var hann yfir veturinn hjá þessu fólki sínu og sumarið eftir og svo fór hann. Hann 

var bara þennan eina vetur.  

Já 

−Og svo var með okkur líka. Stúlka sem var frá Drangsnesi. Var hjá frændsfólki sínu á 

Broddadalsá eða frænku sinni. Og hún var með okkur í skólanum og það var alltaf ágætt 

að fá svona. Já hún talaði um að. Talaði svolítið um annað skrifaði svolítið um annað. 

Já 

−Eðlilega.  

Hérna er ein, hérna. Umm telur þú að almennt hafi tíðkast að senda börn í fóstur? 

Þarna. Eins og hann kallast þetta fóstur? 

−Já skammtímafóstur sko. Ég man ekki eftir neinum sem var. Eða eins og þetta sko. 

Hann varþarna sumar eða hálft annað ár. 

Já 

−Já og hún þarna frá Drangsnesi hún var þarna oft. Já árum saman held ég hjá frænku 

sinni á Broddadalsá. 

Já 

−Á Drangsnesi. Var hún þessi stúlka hét. Já hún var þarna á Broddadalsá hjá móðursystir 

sinni. En móðir hennar átti fjölda börn og mörg börn og. Og svona. Ég man nú ekki. Jú 

ég man líka eftir dreng sem kom og var úr Kollafirði úr Steinadal hann var einhverja 

hluta vegna svona. Hafði verið allt sumarið og var svo veturinn. Og hann var var hjá 

pabba og mömmu til húsa á meðan hann var þarna í skólanum. Það var áður það var 

ekki hjá Torfa. Hann labbaði út að Broddadalsá þá vara verið að kenna þar. Broddadalsá 

er rétt fyrir utan. Nokkra. Ætli það sé um 20 mín gangur ég er nú ekki alveg viss um það. 

Já, frá Broddanesi 

−Út að Broddadalsá. Ég man vel eftir því að hann hét Halldór Karlsson þessi piltur og 

hann átti vasaljós. g það hafði maður bara ekki séð áður. Það var ekkert rafmagn þarna. 

Og annað eins galdur sko.  
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[25:00]  

Já 

−Og strokleður sem var bæði gróft í annan endan og fínt í hinn. Fínt til þess að stroka 

eftir blýanta og hitt átti að stroka blek. En þá vildi nú bara frekar koma gat á blaðið 

þegar farið var að. Þetta var svona eins og sandpappír. 

Já [hlær]. 

−Seinna. Ætli það sé ekki bara svona. Það var nú áður en ég flutti hingað inneftir. Ég 

flutti hingað. Æji ég fór að vinna hérna 6. nítíu og tvö. Nítjánhundruð níutíu og tvö. 

Mars. Þá var hann hérna. Verstjóri hér í frystihúsinu. Kominn til baka 

Já 

−Og ég þá var einhver að segja mér að hann var með fjölskyldu tala um að hann héti 

Halldór Karlsson. Einu sinni var nú hérna í sveitinni Halldór Karlsson. Já það er hann 

hann segist hafa veirð hérna. 

Já 

−[hlær]. Jájá. 

Drengurinn með vasaljósið. 

−Drengurinn með vasaljósið og strokleðrið sko. Hann hefur haldið áfram. [hlær]. að 

skrifa þá og lýsa. 

Já [hlær]. 

−Svona. Svona kemur þetta stundum. Og ég þetta var ósköp. Eða þetta var ágætt sko 

að. Ég þá var hann einmitt að segja okkur frá svona einhverju öðru. Ég man ekki hvaðan 

hann var. Einhvernvegin finnst mér að hann hafi verið frá Suðurnesjum, Grindavík 

eitthvað svoleiðis. 

Já 

−En kannski var hann það bara þegar hann kom svo hingað sem verstjóri 

síðar meir 
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−já síðar meir. 

Já. Þarna þe. Já. Hvað þarna þú segir að Torfi hafi ekki verið byrjaður þegar þú fórst í 

skóla? Fyrst? 

−Nei 

Hver kenndi þér? 

−Hann hét. Bergþór. [hlær]. Hvað hét, Bergþór hét hann. Finnbogason. Frá Hítardal. Er 

það ekki á Mýrum? 

Það getur verið 

−Þegar maður fer frá Borgarnesi og þar upp Mýrarnar og upp á. 

Jú 

−Ég held það. Áttina að. Að Snæfells. Eða já. Þarna kemur sko landafræðin mér að í koll 

sko. Ég er að 

[hlær]. 

−Ég bara man ekki 

Einhversstaðar á Íslandi 

−já á Íslandi var það! Bergþór Finnbogason og hann fór ábyggilega kenndi þennan eina 

vetur og svo fór hann áfram í meira nám. Ég held nú ekki í kennslu en. Og þó maður 

frétti eitthvað lítið af honum meir. 

Já. Og svo var Torfi svo kominn? 

−Svo kom Torfi og var líklega fjóra vetur sko. 

Já 

−Þú getur nú sjálfsagt séðþað – ég tala nú ekki um í ævisögunni hans. 

Jú ég er með það skrifað hérna einhversstaðar 

−jájá 

Og þá þarf maður ekki að muna því það er skrifað niður einhversstaðar. 
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−En hefurðu lesið hina bókina? Svo skrifaði bróðir hans líka bók. Sverrir Guðbrandsson 

frá Heydalsá 

Nei hvað heitir sú? 

−Ekkert að frétta 

Heitir hún það? 

−Og manni fannst þetta svolítið. Torfi hafði náttúrulega meiri tíma til að skrifa og hafði 

þessa menntun en það virðist nú með okkur Íslendinga. Fólk sem hefur ekkert lært og 

fólk sem hefur haft mikið að gera það sest bara niður í ellinni og skrifar metsölubók eins 

og Tryggvi Emilsson í Eyjafirðinum. Fátækt fólk heitir hans bók og svo önnur baráttan 

um brauðið. Og sá þriðju skrifaði hún seinna, þessi var nú öðruvísi. Ég hugsaði með mér 

hvað nú ef báðir skrifa það sama. 

Hvað var ekkert að frétta um? 

−Hann sagði nú hann bjó hér í Tungusveit á Klúku. Átti mörg börn. Hann var þeir voru 

svipað gamlir hann og Torfi annar var. Sverrir var fæddur held ég eða ég veit tuttugu og 

eitt en hinn tuttugu og þrjú í mars báðir. Eða þú gáir nú samt að þessu lætur mig ekki 

fara með neina vitleysu. 

Nei ég skoða.. 

−Og hann sagði svo fór til Hólmavíkur sem var náttúrulega staðurinn! 

Já [hlær]. 

−Og svo þegar hann kom heim þá sagði fólk hvað var að frétta? Hvað segirðu í fréttum, 

þú ert búinn aðfara niður í Hólmavík hvað er að frétta? Æji það er ekkert að frétta sagði 

hann í rólegheitunum. En svo sögðu börnin þeirra. Börnin. Segir hann í bókinni. En svo 

þegar mamma fer þá segir hún jújú það var þetta og það var þetta. Þetta fékkst í 

búðinni og þeir voru að fiska og hún hitti þennan og svona en. Það var ekkert að frétta 

hjá pabba. Kannski hefur hann ekki gefið sér meiri minni haft minni tíma til að spjalla 

um þetta [hlær]. En mér finnst þetta gott hjá honum. Ekkert að frétta. Það er heil 

mannsævi nei ekki heil. Hann var. En hérna.  

[30:00] 
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−Kannski eru ekki fréttir en eitthvað hefur gerst eitthvað hefur gerst. 

Já misjafnt hvað fólki finnst. 

−Já hvað er að frétta. Ég vann hérna lengi eða nokkur ár uppi á sjúkrahúsi. Eða nei. Ég 

byrjaði níutíu og tvö og vann í líklega 8 ár. Og maður kynntist svo mörgu. Nei það var 

fast í tíu ár sko. En það er allt önnur saga. Og ein gömul kona. Þetta var allt gamalt fólk 

nei ekki allt það kom fyrir að það var lagt inn. Hún sagði á hverjum morgni við mig hvað 

er að frétta? Ég held það sé svosem ekkert sagði ég, það er ágætt veður sagði ég og 

reyndi að segja eitthvað og þá segir hún ekkert að frétta. Hann gísli heitinn sagði alltaf 

að það væri gott þá væri ekkert slæmt á fréttinni. 

Engar fréttir eru góðar fréttir. 

−Engar fréttir eru góðar fréttir. 

Já 

−Jájá.  

Ég hef heyrt það. Heyrðu.. 

−Einn sagði hérna frá það var hann sjálfur Guðmundur Hagalín hann hélt smá fyrirlestur 

og sagði ég veit ekki hvað ég á að segja ykkur. Það er svo misjafnt hvað fólk segir að 

frétta, það voru tveir karlar fyrir vestan sem bjuggu á sömu jörðinni. Annar þeirra kom 

að næsta bæ og fólkið sagði hvað er að frétta? Það er ekkert að frétta sagði karlinn – 

nema hann Kristján. Og hvað með Kristján? Hann hengdi sig. Það er spurning hvað er að 

frétta. 

Jájá 

−Ertu með einhverjar fleiri spurningar? 

Jájá, það þarf kannski bara að. Bíddu ég ætla bara að pása þetta. Og. Fara yfir. 

[31:42 fyrsta upptaka endar] 

[Önnur upptaka byrjar]  

Hildur Jónsdóttir: Já umm eins og hérna. Hvaða fög voru kennd nákvæmlega sem að þú 

mannst eftir. Þú varst nú búin að eitthvað. 



148 

−Jóna Margrét Þórðardóttir: Jú það var. Bara náttúrulega. Sss. 

Skrift? 

−Stílagerð eða réttritun. Og hérna. Já. 

[glamur í hnífapörum].  

−Já ég verð nú að setja inn í ísskáp. Réttritun og íslenska. Eða málfræði. Og svo 

landafræði og saga, biblíusögur. Er þetta ekki komið? Náttúrufræði.  

Já og eitthvað íþróttir eitthvað aðeins? 

−Ekki nema rétt að rétta úr sér og draga djúpt inn andann og nota góða loftið úti. Og. 

Já 

−Hann lagði mikla áherslu á loftið að hafa loft í kringum sig. Hann hérna Torfi ég miða 

nú allt við Torfa. Hann hérna Torfi hann líka við vorum síðasta veturinn þegar ég var í 

skóla. Það var fjörutíu og sjö fjörutíu og átta átti að fermast um vorið. Þá vorum við 

fjögur fermd. Fimm fermingarbörn. Og tvö sem tóku próf svona fyrifram eins og þá var 

gert. Tóku sko. Þó þau ættu eftir einn vetur því þau ætluðu að halda áfram það voru 

einhverjir samningar um það. Leyfilegt. Við vorum semsagt. Sjö sem hættum þarna um 

vorið 

Já 

−En við sem áttum að fermast hann bauð okkur hann. Að. Til þess að kenna okkur 

kverið og svona. 

Já 

−Við náttúrulega gátum ekki annað en þegið það og stóðum náttúrulega vel að vígi 

þegar við komum til prestins. En ég er ekki að halda því fram að við hefðum ekki orðið 

það samt. En sama. Þetta þurfti hann ekki að gera en hann gerði það. 

Já, hvaða. Mannstu eftir einhverjum sérstökum kennslubókum eins og skólaljóðunum 

gömlu? 

−Það voru skólaljóðin. Eitt tvö og þrjú. [hávaði í bakgrunni]. Og. Þau hétu bara þetta 

sem þau fjölluðu um. Reikningsbók Grétars [óskýrt]. 
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Já. 

−Og Jónas sá. Hann var með. Íslandssagan hans. Landafræði.. ég bara hugsaði ekkert 

um það 

Neinei þetta er bara hvað sem kemur, þú þarft ekki að muna þetta allt. Ekki man ég 

það. 

−Nei og. Þú verður að hnippa í mig ég er eins og ég sé að gleyma göfflum og teskeiðum.  

[hlær]. 

−Ég er svo gömul. Þú verður að sjá um þetta. 

[hlær]. 

[maður kemur inn og kynnir sig. Jóna kynnir sig] 

[3:17 önnur upptaka endar] 

[Þriðja upptaka byrjar] 

[Í bakgrunni má heyra tvo menn tala saman í lágum hljóðum] 

Hildur Jónsdóttir: Eee já. Hvenær. Þegar þú varst í skólanum bara almennt. Hvenær á 

morgnanna byrjaði starfið? 

−Jóna Margrét Þórðardóttir: Klukkan níu. Mættum í skólann klukkan níu. 

Já 

−Og vorum í þrjá tíma. Svo var klukkutíma frí. Matur og svona og það var oft farið í leiki. 

Jæja það var kannski ekki mikið en svolítið. Og svo aftur klukkan eitt til svona hálf fjögur 

fjögur. 

Já 

−Og svo gaf Torfi kost á því að við kæmum í skólastofuna til að lesa undir 

morgundaginn. Og við gerðum það. 

Já 
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−Okkur fannst ekkert betra að vera einn og einn heima enda fór það bara í mas held ég. 

Við gerðum þetta og það var svo frá upp úr fimm. Já sennilega hefur verið skólatími til 

hálf fjögur.  

Já 

−Nei nú er ég. Jú upp úr fimm . Það var nú ekkert upp úr og nærri þá það var allt upp á 

mínútuna! 

Já 

−Nei það við fengum nú góðan tíma seinni partinn. Ætli það hafi bara verið fyrr en hálf 

sex sem við komum aftur saman til að lesa undir morgundaginn já og vorum þá. Hálf 

sex til korter yfir sjö og vorum. Þá var matur. Og þá var náttúrulega búið sko. Stundum 

fórum við líka eftir það að æfa svona ef það var kvöldvaka eða. Og hann spilaði á orgel 

og lét okkur syngja og kenndi okkur ný lög. Ekki raddir. Það sungu allir sömu röddina. 

Já. 

−Það var mjög gaman við lærðum kvæði og svo lét hann okkur lærðum við lögin við.  

Já 

−Ýmislegt sem að. Það eina músík sem við höfðum af að segja þessi hópur það var 

útvarpið. Það var útvarpið. 

En þarna. Fyrirgefðu. Þú varst frá Broddanesi 

−Já 

Þar sem skólinn var. Þannig þú varst ekkert að fara neitt. 

−Nei. 

En varstu þegar þú varst að fara í fyrsta skipti. Var fyrri skólinn. Fyrri− hvað heitir hann 

Berg? 

−Bergþór. 

Já var það líka á Broddanesi? 

−Já það var líka á Broddanesi 
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Af hverju á Broddanesi? 

−Ég held það hafi bara verið flest börnin þar. Það var gott húsnæði. Stórt hús þarna. Ég 

veit ekki um annan. Svo var þæginlegt að skipta þessu. Svo komu börnin frá firðinum, 

Stóra−Fjarðarhorni, Felli, Steinadal. Þá náttúrulega skiptust þau á þessi heimili. Líka 

Broddadalsá. Þá var trítlað þangað út eftir. En ég veit svosem ekkert hvað stjórnaði því. 

Nei það getur hafa verið að það hafi verið. Þarna. Eins og þá varstu náttúrulega ekkert 

að fara heim eða neitt svoleiðis 

−Nei 

En varstu mjög spennt? Fyrir skólanum. Hvað fannst þér um þetta? 

−Jújú mér fannst þetta mjög gaman. Mjög gaman jájájá. En við sko bara fá alla þessa 

krakka og allt þetta. 

Já 

−jájájá og maður saknaði þess þegar skólinn var búinn. 

Já 

−Og hérna. En ég ég segi ekki að ég hafi verið spennt fyrir öllu námi 

Nei 

−Neinei. Það var ekkert . Nei það var ekkert val um það. 

Hvað fannst foreldrum þínum um þetta? Um bara barnaskólanám. 

−Já þau voru mjög hlynnt því. 

Já 

−Og. Og einhvernvegin síast það inn í hausinn á mér og ég nota það síðar fyrir mín börn. 

Þegar þau voru að fara að heiman í framhaldsskóla. Jú og í barnaskóla líka. 

Já 

−Að sko. Ég sagði alltaf við þau ég er ekkert að biðja um einhverjar stórar einkannir eða 

að þau séu efst. En að þið komist á milli bekkja, sé ekki undan ykkur kvartað og að þið 

komið ykkur sæmilega 
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Já [hlær]. 

−Mér finnst það mikið atriði. Að bara að læra að vera með öðrum. Félagsvera. Eða. 

Já. Vissir þú af einhverju fólki eða heyrðirðu eitthvað um það að fólk væri ekki hrifið að 

skólanámi. 

−Nei ég heyrði það ekki. Ég held að allir hafi verið heldur hlynntir því 

Já. OK. Vannstu eitthvað á meðan þú varst í skólanum? 

−Já maður var svona. Þvoði upp á kvöldin heima hjá sér. Og. 

[05:00] 

−Já og svo átti ég nú yngri systkini. Systur. Og maður svona tók hana með eftir skóla og 

hin. Börnin á hinum húsunum fengu að vera með. Þá svona hafði maður ábyrgð á henni. 

Og hana náttúrulega langaði að vera með. Nei ekki vinnu sérstaklega. Það var engin 

handavinna.  

Nei 

−En. Það var svona búinn að læra að taka lykkjuna. Nei það var ekki ætlast til neins af 

manni þannig. Jú maður kannski skúraði á laugardögum. Og skólastofuna skúruðum við 

nú. Það var skipt á milli. Það var einn veturinn í einu húsinu var engin var engin svona. 

Elsta stúlkan ekki heima svona, farin í kvennaskóla Ingunn Guðbrandsdóttir. Ég held að 

Torfa hafi bara fundist þetta sjálfsagður hlutur. Þetta gætum við bara alveg eins skúrað 

stóru stelpurnar í skólanum. Nema þetta var skipt á milli að skúra hvern dag. Og 

auðvitað var einn strákur og ein stelpa. [hlær]. 

Já 

−Og ég man vel eftir þessum. Sem ég skúraði með sko. Þá sagði hann hressilega. Já ég 

get allavega tekið stólana. Og svo var ýtt til og hann setti stólana upp á borð og ég 

skúraði. Svo raðaði hann þeim aftur 

Já 

−Og þetta var svosem ágætis verkaskipting. 

Þeir voru allavega með í þessu 
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−Jájá og vildu gera þetta.  

Já. Um 

−Og það var nú meira heldur en sjálf skólastofan sko. Það var gangurinn fram og 

forstofan og hann lagði mikla áherslu um hvernig við gengum um. Raða skónum. Og 

hann gekk nú við staf. [hlær]. Og ég man eftir að hann kallaði okkur fram í forstofu. Og 

svo raðaði hann skónum með stafnum. Já átti hægt með það og hló nú svo við. Og ef að 

ykkur finnst þetta erfitt þá get ég lánað ykkur stafinn! 

[hlær]. 

−Ég held að við höfum aldrei beðið um hann.  

Nei [hlær]. 

−En þetta munar öllu hvort að kannski tíu krakkar henda af sér skóna í allar áttir. 

Já þetta er fljótt að safnast saman 

−Og er ekkert nema vitleysa sko. Það er ekkert betra að leita að þeim svo. 

Nei það er ekki. Umm. Ubububu. Hvernig voru sumrin? Hvað varst þú. Hvað hafðistu við 

um sumarmánuðina þegar það var ekki skóli? 

−Það. Öll þessi. 

Í fáum orðum [hlær]. 

−Fáum orðum sko. Það var náttúrulega á Broddanesi voru mikil hlunnindi. Og maður. 

Man nú ekki beinlínis. Jú maður sinnti svolítið sauðburði. Og þá var nú mér finnst alltaf 

að það hafi verið góð vor þá. Þetta bar úti og maður gáði að því og svo átti maður að 

segja pabba ef að manni leist ekki sum lömbin stóðu ekki upp og.. þetta var nú ekki 

margt. Ekki hjá pabba. Og. Svo var. Ég fór. Það var nú tekinn dúnn en ég var nú ekki 

mikið í því. Nei. Það var þá bara svona heimafyrir. Maður hjálpaði mömmu og þvoði upp 

og fór með mat til pabba þegar. Ef að hann var svona frá eitthvað. Hann var að gera flög 

og svona þess háttar.  

Já 
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−Þá voru náttúrulega engar vélar bara hestar. Og ég man að það voru tveir hestar fyrir 

plógi og [óskýrt: hefli?]. Og það var þungt og ég teymdi stundum. Það fannst mér 

rosalega vont verk. 

Vont? 

−Vont verk. 

Nú? 

−Teyma greyin sem voru að þræla við þetta [hlær]. 

Já 

−Pabbi hélt niður plóginum svo. Já það varð að halda honum niðri 

Já 

−Mikil lifandi ósköp fannst mér gaman þegar það kom svo jarðýta seinna. Og gerði 

þetta allt. Og bara rúllaði fram og aftur án þess að nokkur þyrfti að þræla, hvorki ég eða 

pabbi eða hestarnir. 

Já. Akkúrat. Þetta er, já. 

−Já svo þegar maður stækkaði náttúrulega. Ég fór á milli sem á mínu heimili var alltaf 

kallað að fara með. Að binda hey þegar maður var á engjum. 

Já 

−Ég held ég hafi verið 10 ára þegar ég byrjaði á því. Annars hafði pabbi alltaf fengið úr 

kaupstaðnum einhvern strák og sérstaklega til að fara með. Og svo. Ég hafði alltaf 

voðalega gaman af hestum og. En það er ekkert til þess að hafa gaman af, fannst mér 

þegar þeir voru sveittir við að þræla. [hlær]. Bundnir á og reiðingar eins fast og hægt er 

og bætt svo við tveimur sátum og. Ég fann til með þeim. [þögn] Jájá. [þögn] 

Smalamennskur ég var nú alltaf. Ekki lipur smali. En það er sama. Maður fór. 

Jájá fóru ekki allir? 

[10:00] 

−Ég var elsta og við vorum fjögur systkinin. Og ég var elst. Jájá. Ég segi stundum að sko. 

Jafnréttið þeir voru jafngamlir mér þarna. Ég er fædd janúar þrjátíu og fjögur svo var 
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annar sem var fæddur í júlí þrjátíu og þrjú og. Og í júní þrjátíu og þrjú. Og október 

þrjátíu og þrjú. Og við vorum alltaf talin jafngömul sko. Jú það munar nú engu þið eruð 

jafn gömul. Og ég átti að gera þetta með strákunum. 

Já 

−Og þeir voru náttúrulega frárri á fæti og duglegri heldur en ég. En svo þegar átti að 

fara að ferma okkur ÞÁ var ég náttúrulega yngri. O ég var svo sár mig langaði svo að 

fermast þá. En tuttugasti janúar sko. Þrjátíu og fjögur. En ég veit núna. Og hef vitað 

lengi ef það hefði verið sótt um það. En það var bara. Þetta var bara sjálfsagður hlutur 

og ég segi það stundum. Og ég segi oft – ég var alltaf jafn gömul strákunum þegar átti 

að gera eitthvað sem mig langaði ekki til en þegar mig langaði til þess þá var ég allt í 

einu orðin ári yngri [hlær]. 

Svona er þetta [hlær]. 

−Svona er þetta. 

Mamma þín og pabbi þau voru hlynnt barnaskólanáminu. 

−Já endilega.  

En hvöttu þau þig eitthvað til að halda áfram? 

−Alls ekki. Þá var náttúrulega enginn peningur til. Og systir mín sem var hálf. Öðru ári 

yngri hún var svona veilli. Ég var alltaf frísk og frekar stór krakki en hún. Veiktist þegar 

hún var hvað sjö ára botnlangakasti og var svona. Veilli. Og það. Sjást. Þótti sjálfsagt að 

hún lærði. Og hún gerði það og var dugleg, mikið duglegri en ég. Og var iðnari eða 

semsagt. Iðnari við að. Skrifaði vel og rétt – það gerði ég ekki. Og hún fór í Reykjaskóla. 

En mig langaði óskaplega til að fara í skólann. Og ég var lengi ósátt við það að ég fékk 

ekki heldur að fara og vinna fyrir mér. Ég átti kost á að fara í skóla með því að vinna 

vera í eldhúsinu líka. En það var sko ekki tekið í mál. Ég átti bara að vera heima sko. Já 

ég er fædd þrjátíu og fjögur hún er var fædd maí. Er fædd maí þrjátíu og fimm. Svo var 

bróðir okkar fæddur janúar þrjátíu og átta. Og yngsta systirin fædd í janúar fjörutíu og 

þrjú. Svo það voru bara litlu börnin.  

Já og varst þú að sjá um þau? 
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−Já svona þau voru ekki að eins miklu gagni. Svo að Litla−Fjarðarhorni þar var 

landssíminn. Eða símstöð. Og það kostaði svolitla vinnu sko. Og ég sá að um það svolítið 

mikið. Svona með öðrum sko. Þá átti nú að vera opið frá níu til. Níu til tíu á morgnanna 

og fjögur til fimm seinni partinn. En það var alltaf mikið meira sko svona eins og fólki 

hentaði svolítið.  

Umm. Þú minntist eitthvað á kvöldvökur áðan. Þarna. Fóru kvöldvökur fram og í hvaða 

formi þá? 

−Uu við kö. Torfi kallaði þetta kvöldvökur núna myndi segja vera bara opið hús, 

skemmtikvöld sko. Það voru svona nokkur atriði það var smá leikþættir við vorum með 

það sem þá var kallað grammafón seinna hét þetta plötuispilarar. Það var spilað svona 

eitt lag Brennið þið vitað og svo lásum við um Njálsbrennu sem er náttúrulega sitt hvað 

hovrt að vitar brenna eða hús brenna. 

Já 

−En og svo fyrir jólin þá var svona jólablær á þessu. Og. 

Var þetta svona reglulega yfir skóla. Árið? 

−Já þetta var svona nokkurn veginn einu sinni í mánuði. En þeir voru ekki nema þrír svo. 

Nei. Já en það er bara nokkuð þétt.  

−Já það er nokkuð. Og þetta gaf okkur heilmikið. Ég meina og fólkið kom allt og. 

Fullorðna fólkið og. Jájá. Og litlu krakkarnir. Sem sem þá voru litlu krakkarnir. Þau lásu 

bara eitthvað sem þau voru náttúrulega búin að margyfirfara og kunnu þá. Og svo voru 

kannski svolítil mismæli kannski hjá þeim og öðrum og það var náttúrulega bara mjög 

gaman. 

[15:00] 

En var lesið upphátt á þínu heimili á kvöldin? 

−Það kom nú fyrir að pabbi las upp svona um háttatímann. Ef það var að koma eitthvað 

sérstaklega spennandi sem að. Sem að mikið var talað um og mamma gaf sér ekki tíma 

til að lesa þetta og hann var að lesa þetta, þá las hann oft úr þessu. Ég man eftir bókinni 

Eldeyjarhjalta. Já og svo ævisögur þeirra sem að mamma og pabbi könnuðust nú við og 
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var verið að skrifa um eins og. Já svo var nú bara rithöfundur á staðnum hún Guðbjörg 

Jónsdóttir. Sem gaf út nokkrar bækur. Gamlar glæður og. 

Já. Minnist Torfi ekki á hana? 

−Jújújú hann skrifaði fyrir hana. Í fríunum sat hann og skrifaði 

Já einmitt og það var þá væntanlega lesið? 

−Já svo kom þetta út og. Nei pabbi las það nú ekki. Mamma las það nú sjálf. Þú veistum 

hérna. Spámanninn í sínu föðurlandi? Það verður enginn spámaður í sínu föðurlandi. 

Pabbi fussaði bara yfir þessum bókum. Þetti var Guðbjargar sjónarmið en þar með ekki 

allra. Það er ekki allra. Fráleitt líka ef að pabbi hefði skrifað bók þá hefði Guðbjörg sagt – 

Neineinei þetta var sko alls ekki svona. Það er svo auðvelt. Maður veit meira að segja 

fólk systkini sem ólust upp saman þau sáu þessa hluti sitthvorum augum. Það er bara 

mannlegt. 

Já. Þú varst læs snemma en hver kenndi þér að lesa? Manstu? 

−Pabbi alveg hiklaust hann. Já og hann kenndi okkur systkinunum að lesa. 

Manstu hvernig hann kenndi ykkur systkinunum að lesa? 

−Ég átti nú smá kver. Með það var kallað kver. Væri kallað lestrarbók núna. Ég man bara 

eftir að þetta var orðið hálf tuskulegt en jú. Það ég veit ekki hvernig ég á að segja það. 

Með því að skipta í atkvæði ekki allt orðið í einu. Ég man þegar hann var að kenna Láru. 

Eða kenna láta hana lesa. Það var fyrst þetta. 

[bankað] 

−Já Hanna mín? Ég er engu búin að gleyma. Það er nefnilega ennþá verið að hlæja af 

henni Jónu. Hún átti afmæli tuttugasta og þá gleymdi hún öllu nema sjálfri sér [hlær].  

Kona: Daginn 

Daginn. 

−Áttu margar eftir? 

Umm. Nei. Ég. 

Kona: Ertu í spurningaleik? 
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−Ég er í spurningaleik. 

Ég get alveg súmmerað þetta bara saman sko. 

−Já 

Eins og.. 

−En mig langar samt til að svara þessu. Hringdu bara líka. 

Já 

−Er það ekki í lagi.  

Heyrðu jú, segjum þetta bara gott 

−Ég má engu af missa. 

Það er ekki mikið eftir, ég hringi bara í þig. 

−Ætlarðu að gera það? 

Já 

[18:05 þriðja upptaka endar] 
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Viðauki C: Viðtal við Guðbjörn Jónsson og Fanneyju 
Eysteinsdóttur 

Aðal−viðmælandi er Guðbjörn Jónsson, fæddur í Strandasýslu 8. ágúst 1935. Viðtalið er 

í einum hluta sem er tekinn upp 10. febrúar 2016. Viðtalið er tekið upp á Broddanesi 4 í 

Strandasýslu. Auka−viðmælandi er Fanney Eysteinsdóttir fædd 12. febrúar 1939. 

Viðtalið tók Hildur Jónsdóttir. Fædd 4. maí 1990 á Akranesi. Viðtalið var tekið á 

Samsung Galaxy snjallsíma. 

[Upptaka hefst] 

Hildur Jónsdóttir: Jæja það er byrjað og fyrst eru bakgrunnsupplýsingar. E hvert er 

fæðingarár þitt? 

−Guðbjörn Jónsson: Það er þrjátíu og fimm. 

Þrjátíu og fimm. Hvað áttirðu mörg. Áttu mörg systkini. Og hvar ertu í röðinni? 

−Ég á eiginlega ég á þrjú systkini og er annar í röðinni. 

Já 

−Annar af fjórum. Já. [þögn]. 

Hvar ertu fæddur, og hvar ólstu upp? 

−Ég hef nú eiginlega. Ég veit ekki hvort ég fæddist hér á Broddanesi. Ég man nú ekkert 

eftir því 

Nei [skellihlær]. Nei 

−En hérna. [þögn]. Ég hérna reikna með því og hef nú eiginlega verið hérna svona mikið 

til alla mína tíð. Ég var svolítið á vertíðum hérna í gamla daga suður með sjó og eitthvað 

þangað. Fanney. Er ég fæddur hér? [hlær]. [óskýrt]. 

Nei þetta dugar [hlær]. 

Fanney: Mér finnst það nú trúlegt. Nei ég veit það ekki fyrir víst. 

−Steinunn er hérna ljós, var hún ekki ljósmóðir. 
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Fanney: Steinunn var ljósmóðir einhvetíman jú. Tók hún á móti einhverju hjá mömmu 

þinni? 

−Ja það var náttúrulega, Herdís var hérna líka en það var bara miklu seinna sem að hún 

var. 

Fanney: En þær systur þínar, fæddust þær hérna? 

−Svei mér þá ég bara man það ekki. 

Fanney: Nei. 

Nei við látum það þá bara liggja milli hluta. En uppalinn hérna. 

−Jájá 

Og ennþá búsettur. Jaaá. Manstu hvað þú varst gamall þegar þú byrjaðir í skóla? 

−Nei. Ég man það nú bara ekki. 

Nei. 

−En ég var orðinn gamall miðað við börnin í dag að minnsta kosti. Ég held það og hérna. 

Svo tók ég. Fékk að taka fullnaðarpróf. Ee. Hvað tóf nei þrettán ára líklega. Ég hef verið 

svona kannski þrjá til fjóra, hálfa vetur í skóla. 

Já. Já varstu læs þegar þú byrjaðir í skóla? 

−Ég hugsa það nú. Hugsa það nú sko.  

Manstu eitthvað eftir því hver kenndi þér að lesa? 

−Ég held að mamma hafi nú gert það.  

Manstu hvernig hún kenndi þér að lesa? 

−Neinei það var nú bara að þekkja stafina sko og síðan að segja náttúrulega síðan komu 

orðin. Og setja það saman einhvernvegin. 

Já. Hefur þú heyrt um eitthvað sem kallast bandprjónsaðferð? 

−Nei 

Fanney: [hlær] ég var einmitt að hugsa um það, var það ekki bara svoleiðis? Var það 

ekki bara þegar var bent á stafina með prjón? 
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−Já. Og svo spurt hvað þessi heitir. Hvað heitir þessi stafur? 

Fanney: Það var kennt svoleiðis, stafirnir.  

−Já. 

Fanney: Svo var náttúrulega látið kveða að. Já. 

−Já.  

Já. 

Fanney: Ég hélt að það væri. Ég tók það alltaf svoleiðis, þessi bandprjónaaðferð. 

Já. Það er. Það er hún. Og hvernig skóla varst þú í? 

−Ja ég var nú bara svona í.. 

Fanney: farskóla. 

−..farskóla já. Ég hef verið hjá tveim kennurum. 

Já. Hver var hver var fyrri? 

−Bergþór 

Já einmitt. 

−Og ég held að það hafi nú ekki verið nema eitthvað lítið hjá honum sko. Þá var ég alveg 

að byrja og varð einn. Eða hluta úr vetri. Nú svo kemur Torfi náttúrulega eftir.  

Já [þögn]. Já einmitt. Torfi. Umm. Segðu mér aðeins frá Torfa. Hvernig þú manst eftir 

honum. 

[05:00] 

−Mér líkaði ágætlega hjá honum. 

Já 

−Nú maður hefur nú kannski ekki vit á því. Hvernig kennari hann var. En ég held hann 

hafi verið ágætur. Að minnsta kosti gekk þetta alveg þokkalega. Og þetta er svo svosem. 

Ja í dag þætti þetta engin kennsla. Þrír eða fjórir hálfir vetur. Það er býsna lítið 

Já það er dálítið lítið. Svo var hann náttúrulega ómenntaður sem kennari líka. 



162 

−Torfi? 

Já. 

−Nú var hann það. 

Hann var bara gagnfræðingur þegar hann kom fyrst. 

−jájá 

Svo fór hann suður og. 

Fanney: Fór hann í kennaraskólann. 

Já fór svo varð skólastjóri á Finnbogastöðum. 

Fanney: Ég hef lesið bækurnar eftir hann Torfa sko. 

−Heyrðu já. En hérna hann kenndi okkur áður var það ekki? Áður en hann var á 

Finnbogastöðum 

Jú 

−Hann náði í konuna þar og þau bjuggu þar alla. Mesta. Þangað til þau fluttu. Þá var 

hann orðinn gamall. 

Fanney: Hann var orðinn nokkuð fullorðinn sko. 

Já. Og lést svo bara í fyrra 

Fanney: Já. 

Munaði litlu að ég hefði bara getað tekið viðtal við hann líka. Það hefði verið gaman. 

Fanney: Já.  

Hey já. Umm. Getur þú nefnt nokkur fög sem voru kennd þér?  

−Jájá. [hóstar]. Já það var náttúrulega lesa og skrifa.. 

Fanney: og reikna. 

−..og reikna.. 

Fanney: og réttritun. 

−..já réttritun..jájá 
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Fanney: jájájá 

−landafræði, saga, og hérna..bíddu við hvað var nú fleira.. 

Fanney: Biblíusögur. 

−..biblíusögur já.. 

Mhm.  

−..og en það voru engin tungumál 

Engin tungumál? 

−ekki einn einasta klukkutíma í því 

Nei. Hvaða fag var uppáhalds fagið? 

−Ég veit það nú eiginlega varla. [þögn]. 

[Maður gengur inn og býður góðan dag]. 

−Mér fannst til dæmis ágætt ég hafði gaman af reikningi og hérna. [þögn]. Ég man ekki 

eftir neinu sérstöku. 

Nei.  

−En það var. Já þá mætti nú segja frá því. Ég fékk að taka fullnaðapróf sem var kallað. 

Hérna þrettán ára held ég. Með því skilyrði að ég fengi átta eða meira í öllum 

einkunnum. Á öllum prófum. 

Já. [þögn]. 

−Og hérna. Og. Jújú mér tókst það. Ég fékk átta komma níutíu og níu. Ég man. Í 

meðaleinkunn. Og. Ég man það bara ennþá af því að þetta var svo sérstök tala.  

Já [hlær]. komma níutíu og níu 

−Það var nú stelpa þarna í skólanum sem ég var svolítið að keppa við. Ingunn 

Þórðardóttir. Systir Jónu. 

Já 

−Hún er hérna mamma hennar Gerðar Kristný. 
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Rithöfunds? 

−Já. Og hún hérna. Hún fékk átta komma áttatíu og níu. [hlær]. Ég man nú ekki fleiri 

einkunnir úr þessum skóla. 

En bíddu taldist ekki gott að fá meðaleinkunn átta komma níutíu og níu? 

−Ég held það. En þetta var náttúrulega skilyrði að maður fengi yfir átta í öllu. Jú ég held 

það svona. Það hafi þótt alveg þokkalegt. En mér fannst nú alltaf það var svona eftir, 

fljótlega. Hún ætti nú alveg skilið að fá jafn mikið og ég. Ég var miklu hirðulausari á 

þetta heldur en hún. Og hún átti skilið eiginlega að fá meira en ég. Það finnst mér. 

[10:00] 

[hlær]. Já. Þarna í þessum prófum. Kom þá ekki. Kom einhver og sat yfir? 

−Jájá. Ja. Það var nú til dæmis kom presturinn hérna. [þögn]. Ég nú man nú ekki eftir 

öðrum. En það getur vel verið að það hafi verið einhver. Einhverjir fleiri. 

Já. Sem að komu. Umm [þögn]. Hvernig fannst þér aganum? Nei bíddu hvernig var 

aganum háttað eins og hjá Torfa? 

−Já þetta var. Mér fannst hann vera ágætur. Maður eiginlega fann ekkert fyrir að það 

væri einhver agi. En þetta gekk allt ljómandi vel. Maður fann ekkert. Ekkert fyrir því og. 

Jújú sjálfsagt voru einhverjar reglur svona. Maður svona reyndi að halda sig innan við 

þær. 

En eins og á milli ykkar krakkanna? Hvernig voru samskiptin almennt? 

−Þau voru svona alveg sæmileg. [þögn]. Við náttúrulega vorum, það voru fleiri strákar 

en ég og við flugumst nú svolítið á og. En það var. Þetta var allt í lagi [hlær]. 

Já bara svona eins og gengur og gerist? 

−Já ég held það. 

Já.  

−Það var ekkert verið að.. [þögn] það var bara ekkert [óskýrt]. 

Já. Umm. Uu. Foreldrar þínir. Fylgdust þau eitthvað með náminu þínu? 
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−Jú ég held það, mamma gerði það að minnsta kosti. Ég held hún hafi bara fylgst 

nokkuð vel með. 

Já hún náttúrulega væntanlega það nálægt að hún gæti kannski betur en aðrir. Var hún 

í einhverjum samskiptum við Torfa eða? 

−Jájá skólinn var í þessu húsi hérna háa. Þessu hérna sem við sjáum 

Jájá 

−Og stundum var hann í næsta húsi þarna líka. Og ég hef nú langsmest verið í skóla í 

þessum húsum. 

Já [hlær]. 

−Það var ekki farið langt. 

Já þessi hérna, og þessi? 

−Já. 

Já.  

[Maður kveður]. 

Kannski taka bara mynd af þessu húsi 

−Ja það væri allt í lagi. Það er allt í lagi sko. 

Hafa hana með. Já. mm. Hlakkaðir þú til að byrja í skólanum?  

−ég man það ekki. Ég held ekki. [hlær]. Það var ekkert sérstaklega hlakkað til. En það var 

allt í lagi sko. Það gekk ágætlega. [þögn]. 

Já. Kveið þig fyrir því þá? 

−Nei. Ekki fannst mér það. Ég held að hérna. Að. Kverið og biblíusögurnar það væru nú 

meira svona allra leiðinlegasta. Svei mér þá. 

En skólaljóðin? 

Fanney: svo voru skólaljóðin. 

−Já eitthvað lærðum við ljóð ég er bara búinn að gleyma því öllu. Ég er nú ekki 

músíkalskur og. Og kann ekki eitt einasta ljóð held ég.  
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Nei Torfi var svolítið músíkalskur er það ekki? 

−Jújú og hann var að láta krakkana syngja svona held ég á kvöldin. Og jájá við vorum 

látnir fara út. Einhverjir strákar sko.. 

Út? 

−..sem ekki voru svona. Söngvísir. 

[hlær]. Já voruð þið bara sendir í burtu?  

−Já. Við vorum það.  

Og fóruð þið þá bara út að fljúgast á og eitthvað? 

−Nei við fórum nú aðallega að gera eitthvað sem við máttum ekki gera. 

Nú. [hlær]. 

−Það var nú bara þannig. 

Umm. Hvaða álit höfðu foreldrar þínir á barnaskólanámi? [þögn]. 

[15:00] 

−Ég held nú bara að ég viti það varla. Mamma hún lærði eitthvað. Var það ekki í 

sambandi við kennslu? 

Fanney: mmm. Ég veit það ekki 

−Nei ég veit það ekki 

Fanney: Var hún í skóla á Hvítárvöllum þegar hún var þar? 

−Ég veit það ekki einu sinni. 

Fanney: Nei ég veit það ekki. 

En hvernig heldurðu að viðhorfið til skólanáms hafi almennt verið í samfélaginu? 

−Ég held að það hafi verið frekar jákvætt. Ég vissi ekki annað en að gengi bara vel. Sko 

hjá foreldrum og. Það. Það voru engin engin leiðindi eða neitt svoleiðis held ég í 

kringum það 

Nei 
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−Ekki sem ég veit um. 

Nei. Lítur þú svo á að líf þitt hafi tekið miklum stakkaskiptum eftir að skólaganga hófst 

eða var breytingin vart greinanleg? 

−Eftir að. Eftir að ég byrjaði í skóla? 

Já 

−Já ég held það nú þetta er náttúrulega þroskaár. Þegar maður er eitthvað er að fá 

eitthvert [óskýrt] og reynslu.  

Mhm.  

−Og hérna. En það voru náttúrulega ekkert engar stórbreytingar því að maður var allan 

tímann ég var allan tímann heima. 

Já 

−Þegar ég var í skóla.  

Hefðirðu verið. Hefðirðu verið til í að fara í skóla eitthvert burt? 

−Nei mig langaði ekkert í skóla 

Nei 

−Ég. Mig langaði miklu meira að fara og vinna einhversstaðar og sjá hvað hinir væru að 

gera og það.  

Já 

−jájá. 

Hérna. Hvöttu foreldrar þínir þig ekkert til að vera. Fara í frekara nám eftir prófið? 

−Ekki. Held ég það. Eða þau skiptu sér ekkert að því 

Nei. Vannst þú eitthvað samhliða náminu? 

−Nei það var nú ekki mikið sko. Ja jú maður gerði það kannski á vorin. Svona. Þá var 

sauðburður held ég. Þá var kannski kominn sauðburður þegar skólinn var búinn eða 

áður en hann var búin. Ég reyndar man það nú ekki nógu vel.  

Nei. [þögn]. 
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−En ég held það hafi verið svolítið miðað við það. 

Að klára kannski fyrir sauðburð? 

−Já. 

Bíddu já þarna. Varst þú þá í skóla eftir áramót eða? Hvernig? 

−Það var bara held ég ýmist. 

Já 

−Stundum fyrir áramót og stundum eftir og. 

Hvað lengi í einu? 

−Ja það. Það hefur nú sjálfsagt verið frá því í janúar fram í. Fram í hérna. Apríl allavega. 

Eða kannski fram í byrjun maí. Ég man það ekki svoleiðis. 

Já. Já [þögn]. Hefst sauðburðurinn ekki í byrjun maí oft. 

−Jújú oft gerir hann það eða nokkrir dagar liðnir af maí. 

Já einmitt. Umm. [þögn]. Já. Komið. [þögn]. U já hérna. Á seinni hluta nítjándu aldar og í 

upphafi þeirrar tuttugustu var algengt að börn á aldrinum tíu til fjórtán og jafnvel yngri 

væru send í fóstur í einhvern tíma. Varst þú sendur í fóstur á æskuárunum þínum?  

−Nei 

Nei þá fellur þetta niður. Vissir þú til að önnur börn úr þínu nánasta umhverfi væru 

send í fóstur? 

−Já. Kannski vissi ég það nú sko. Það var til dæmis hérna Jón sem var á Broddadalsá. 

Hann. Manstu eftir honum? 

Fanney: Já, honum Brynjólfs. 

−Já. ha. 

[20:00] 

Fanney: Jón Brynjólfs. Var hann ekki. Ætt?  

−Já það getur vel verið að hann hafi verið ættleiddur 
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Fanney: Já. Ég bara veit það ekki sko 

−Sko þau hjón þau misstu dreng. Sem ég held að hafi verið jafnaldri Jóns. Og. Og hérna. 

Og þá tóku þau þennan dreng í sem hét Jón líka. Í fóstur og. Og hann lifði nú allt of 

stutt. Þetta var alveg úrvalsdrengur. 

Já 

−Og hann var þar. Þangað til hann dó. [þögn]. 

Já. Misstu þá báða. 

−Já. 

Já. 

−Hétu báðir Jón. Og. [þögn]. Og hérna. Ég man ekki eftir neinum öðrum. 

Veistu af hverju þau fengu hann í fóstur eða ættleiddu? 

−Nei ég held það sko. Þau áttu mikið af börnum þessi hjón sem að áttu. Þennan dreng 

Já 

−Og. Nú ég svosem. Maður getur látið sér dettaí hug að það hafi eitthvað verið að létta 

á þeim. 

Já. Var það ekki aðalástæðan oft. 

−Ég get alveg trúað því. 

Já. Já. Umm. Mhm. 

−Og svo var þetta náttúrulega þannig drengur að hann var fljótur að. Að koma sér í gott 

álit sko. 

Já 

−Já. Úrvalsdrengur. [þögn]. 

[blöðum flett] 

Já ég er hérna með listann. Við erum búin að fara yfir sumt. Heimanám. 
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Kemur hérna smá romsa. Í upphafi tuttugustu aldar voru skilin á milli heimanáms og 

skóla mikið óljósari en síðar varð. Af þessu tilefni er heimildarmaður beðinn um að rifja 

upp hvort kvöldvaka hafi farið fram á vetrarkvöldum á æskuheimilinu. 

−Já. Það gerði hún. Þegar að þarna eftir að Torfi kom. 

Já 

−Já 

Já hann var með kvöldvökur. 

−Já. 

Hverjir tóku þátt í henni og? 

−Það var nú held ég. Það var náttúrulega krakkarnir sem voru í skólanum og það var 

fólkið hérna. Fólkið sem var hérna næst, fullorðna fólkið. Ég man ekki eftir að það kæmi 

lengra að. Nei það var nú enginn bílvegur hér. Annað hvort var að labba þetta eða fara á 

hesti. 

Já. 

−Og það var ekkert held ég um það. 

Nei. Það er svolítið. Maður gerir sér ekki grein fyrir því hvað þetta eru langar 

vegalengdir í sjálfu sér þegar það tekur bara fimm mínútur að keyra þetta. 

Fanney: Já það er svolítið annað. 

Umm. Já. Hérna. Var lesið upphátt á þínu heimili á kvöldin? 

−Nei það var nú yfirleitt ekki.  

Nei. Hmm. Last þú íslenskar fornsögur? 

−Já. Gerði það.  

Mmm. Var eitthvað annað sem þú last? Sögur? 

−Jaja ég las nú svolítið 

Já hvað varstu að lesa? 
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−Ja það var nú ýmislegt sko. Manni voru gefnar bækur í. Í hérna jólagjöf oft. Og það er 

aðallega þær. Nú ég held að uppáhalds sagan mín þegar ég var lítill eða ungur hafi verið 

Litli svarti sambó [hlær]. 

[hlær]. 

−Ég hélt mikið upp á hann. 

Já [hlær]. Já umm. [þögn]. Umm. Já hérna kemur ein spurning. Lærðirðu mikið af 

ljóðum, þulum eða rímum? 

[25:00] 

−Nei ég lærði nánast ekki neitt af því ég hafði bara ekki áhuga fyrir því og mér hefur nú 

bara allta ævi leiðst söngur og. Og hann hefur verið mér heldur til leiðinda heldur en.. 

Heldur en hitt. 

−..heldur en hitt. 

Já. Umm. Þannig að var sungið á æskuheimilinu þínu? 

−Nei. 

Nei. 

−Það var nú ekki. 

Ekki mikið sungið. Um. Lastu mikið af þjóðsögum og ævintýrum? 

−Já ég sagði las þjóðsögur Jóns Árnasonar. 

Já 

−Þær voru hérna til og ég held ég hafi lesið þær alveg frá upphafi til enda. 

Já 

−Jájá 

Voru sagðar sögur, svona af álfum og tröllum og. 

−Nei það var nú ekki mikið um það. 

Nei, bara lesið um þær? 
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−Já. 

OK. Umm. [þögn]. Já þarna. Hafðirðu. Höfðu þessar sögur einhver áhrif á þig í æsku. 

Varstu myrkfælinn eða eitthvað svoleiðis? 

−Já það voru nú margir strákar hérna þegar ég var að alast upp og. Við söfnuðum 

söfnuðumst oft saman svona á kvöldin svona á haustin og sumrin þegar var farið að 

dimma og það voru helst saman draugasögur. 

Já 

−og það var [hlær]. Helst sagt þangað til enginn þorði heim. 

[hlær]. 

−En það svona það kom nú svosem allt en. Þetta var eitthvert tímabil. Einhver eitt tvö 

eða þrjú ár kannski. 

Já. Það hefur verið gaman að hafa marga stráka hérna að leika við og svona. 

−Jájá. Það var náttúrulega félagslegra svona. 

Já. En var ekki hellings félagslegt með skólanum? Eins og náttúrulega þessar 

kvöldskemmtanir eða það. 

−jújú 

Og. Var hann með einhverja söngleiki eða dansleiki eða eitthvða? 

−nei. 

Ekkert svoleiðis? 

−Nei. 

En svona leiki? Þið fenguð væntanlega að leika ykkur eitthvað. 

−Jájájá við vorum lang mest í fótbolta strákarnir. Og Torfi var einstaka sinnum með 

okkur. 

Í fótbolta? 

−Já 

Gat hann eitthvað? 
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−Ja hann gat nú kannski ekki hlaupið mikið en hann bara stóð svona og boltinn kom 

stundum til hans. [hlær]. 

[hlær]. 

−og þá gat hann sparkað honum burtl 

Já. Það er nú einhver mynd þarna í bókinni hans af einhverjum glöðum skólapiltum með 

bolta. 

−Jájá. Það er.  

Gæti verið að þú sért á myndinni. Afi minn er allavegana. Rosalega glaður. 

−já 

Hvaða fleiri leiki fóruð þið í? 

−ég andskotann ég man það nú bara ekki. Jú það var fallin spýtan. 

Já 

−það var nú einn af leikjunum og þarna. Og yfir. Þá henti maður bolta yfir hús og þeir 

áttu að grípa hann sem voru hinum megin. 

Já. Já  

Fanney: Líka stórfiskaleikurinn. Og feluleikur. Og ýmislegt svona. 

Þeir breytast ekkert þessir leikir. Alltaf sömu leikirnir. 

−já. 

Sem eru skemmtilegir. Já. Umm. Mmm. [þögn].  

−jájá 

Uh. Já. Heyrðu þá þarna. Þá er ég nú búin með spurningarnar en mig langar að spyrja 

þig aðeins meira eins og þarna með. Bekkinn eða þannig. Manstu hvað þið voruð mörg 

börn. Í einu? 

−[hóstar]. Við vorum þónokkuð mörg. Eða miðað við það sko. Ætli það hafi ekki verið 

fimmtán hérna? 

Fanney: Ég hef ekki hugmynd. Ég man það ekki. 
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Já. Það er náttúrulega. Það hefur verið fjöldi.  

[30:00] 

Fanney: Það er hellingur. 

[kaffi hellt í bolla] 

−Jájá. En það er betri mjólk þarna.  

Já. Ég tek það nú bara svart. Og já. og gistu allir krakkarnir hérna. 

−Já gistu sum á Broddadalsá. 

Já 

−Og hérna. Við til dæmis Fanney. Hún er hérna frá Bræðrabrekku sem er hinum megin 

við hálsinn. Við vorum aldrei saman í skóla. Það var bara. 

Fanney: Neinei. Það var ekki sami kennarinn. 

−nei. Torfi var hérna í Kollafirði og í Tungusveit. 

Já. Já hún er hinum megin 

Fanney: Já. 

Já já. 

−En ég man nú ekki hvaða kennarar voru í Bitrunni. 

Fanney: Það voru nú bara býsna margir held ég. 

Já ég held það sé nú bara skrítið hvað hann entist í þessu hann Torfi. Það var held ég 

ekki mjög vinsælt starf. 

Fanney: Nei ég hugsa það hafi ekki verið neitt sérstakt. 

−þarna. Það var nú kannski ekki. Hann átti nú ekki allra kosta völ. 

Nei. Reyndar. Það er líka það. Já. Umm. Já. Þarna. [þögn]. Æj hún Jóna var að tala um 

það. Að krakkar hafi. Eins og þegar skólinn var hérna að það hafi stundum verið yngri 

krakkar líka með? 

−jájá 
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Varst þú svoleiðis? 

Fanney: Á öllum aldri. Var það ekki? Alveg [óskýrt]. Og upp í fermingaraldur? 

Af því þú varst á staðnum hvort eð er? 

−ja það hefur nú ekki verið hjá Torfa líklega. Bergþór var hérna á undan. Og. Ég man 

ekki hvort ég var einn eða tvo vetur, eða hálfa vetur sko. 

Já 

−...hjá honum. 

Já. Ert þú héðan líka? 

Fanney: Nei ég er frá Bitrunni, hinum megin. Við Ennishálsinn. Aðeins lengra. 

Já. Og varst þú í skóla þar? 

Fanney: Já bara svona farskóla 

Já 

Fanney: Jájá 

Varstu þá með marga kennara? 

Fanney: Þeir voru nokkrir þá. 

Já mér skilst að það hafi verið svolítið hvað segir maður flæði, þeir komu og fóru. 

Fanney: Já sumir voru kannski bara einn vetur og svo kom nýr næsta vetur. 

−Það breyttist held ég þegar Torfi hætti hér og fluttist norður. Þá fór það kannski að 

vera svoleiðis að kennarinn var bara einn vetur og svo ekkert meira.  

Já 

−Og svo kom nýr. 

Já [þögn]. það var held ég mikið þannig 

Fanney: Já það var mikið þannig. 

Hann var held ég bara undantekning. Hann Torfi. Hann var eitthvað− sérstakur. Í þessu. 

Fanney: Hefur ekki bara líkað vel við hann. 
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Jú svo ætlaði hann að koma aftur 

Fanney: Hingað? 

Já það var allavega planið eins og stendur í sögunni hans. Ég hef ekkert annað en hana.  

Fanney: Neinei 

Þá kláraði hann námið og var að kenna í Hafnarfirði og þarna. Og fannst það svosem 

ágætt en vildi koma heim.  

−já 

En kom svo við þarna. Í k. Í einhverju kennarafélagi eða hvað sem það heitir. Og þá var 

honum bent á. Og sótt að honum sko. Að hann ætti að sækja um annað hvort hér eða í 

Grenivík. Nei hér þarna meina á Finnbogastöðum. Og hann ákvað vera þar. Og fór svo 

bara þangað. Og hætti að vera piparsveinn og svona. 

Fanney: Já og var þarna í mörg ár. 

Já það var ágætt. Já heyrðu jú ein spurning sem ég á eftir. Var ykkur skipt eitthvað 

sérstaklega niður krökkunum í hópa. Þegar hann var að kenna ykkur. Manstu eftir því? 

−Nei ég man nú ekki eftir því 

Fanney: Ég man ekki eftir því heldur. Þetta var bara í einu herbergi. 

−Krakkarnir voru náttúrulega hver á sínum stað. En kennarinn þurfti bara að vera alls 

staðar. Eða geta sagt þeim öllum til 

Mhm. 

−Ég held að það hafi gengið ágætlega. 

[35:00] 

Já 

−Að segja þeim öllum til. 

Þetta er bara eins og í dag. Allir á sínum stað. Eða þannig. Einstaklings alveg. Kennsla. 

Geturðu lýst þarna. Lýst skólastofunni fyrir mér? 

−Ja. 
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Fanney: Var ekki bara kennt hérna heima hjá þér? Þarna í [óskýrt]. 

−Jú alltsvo sko í austuhorninu á þessu.. 

Já þarna græna? 

−..háa húsi. Ég man nú ekkert mál á.  

Fanney: Nei þetta var nú bara svona herbergi. 

−en smá svona. Já gott herbergi. 

Já. Á efri hæðinni? 

−Já 

Og sátuð þið bara á rúmum eða? 

−Neinei það voru nú borð og stólar sko. En það var nógu breitt til að. Já það var hægt að 

sitja báðum megin við borðið. 

Já. Já. Og. Og hvað? Umm með hverju skrifuðuð þið og á hvað? [hlær]. 

Fanney: voru þá ekki til blýantar? 

−Það var nú blýantur eða penni. 

Já. 

−Pennarnir voru komnir þá. Var það ekki? Svei mér þá.  

Fanney: jú ætli það nú. [hlær]. 

−Maður man nú ekki eins [hlær]. Einst [óskýrt]eftir hluti. 

Nei. Kannski skipta þeir ekkert miklu máli þá [hlær]. Nema kannski núna akkúrat núna. 

−já. 

Já. Er eitthvað annað sem þú vilt segja mér? 

−uu. Nei ég man. Ég. Maður er búinn að gleyma þessu mikið. 

Já. 

−[þögn]. En þetta svona gekk furðuvel og þetta er nú eina nestið svoleiðis sem maður 

hefur haft. Á lífsleiðinni.  
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Já. Þú meinar. 

−Og það hefur alveg sloppið.  

Er það ekki? 

−Jú. Það hefur gert það.  

Já. Þá þakka ég bara fyrir. Held þetta sé.. 

−Já sömuleiðis 

..það sem ég þarf 

[37:26 upptaka endar] 
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Viðauki D: Viðtal við Jón Gústa Jónsson og Sigurð Inga 
Hjálmarsson 

Fyrri viðmælandi er Jón Gústi Jónsson, fæddur í Strandasýslu 20. október, 1933. Annar 

viðmælandi er Sigurður Ingi Hjálmarsson, fæddur í Strandasýslu þann 18. mars 1935. 

Viðtalið er í einum hluta sem er tekinn upp 30. apríl 2016. Viðtalið er tekið upp í 

Steinadal í Strandasýslu. Viðtalið tók Hildur Jónsdóttir, fædd 4. maí 1990 á Akranesi. 

Viðtalið er tekið á iPhone snjallsíma. 

[Upptaka hefst] 

Hildur Jónsdóttir: Jæja þá er það byrjað, og fyrstu spurningarnar eru bara svona 

bakgrunns. Þá spyr ég um fæðingarár. 

=Jón Gústi Jónsson: Ég er fæddur, viljiði ekki daginn líka?  

Já takk 

=Ég er fæddur tuttugasta október þrjátíu og þrjú 

já þrjátíu og þrjú. Hvar ertu fæddur? 

=Broddanesi 

Já og ólstu þar upp?  

=jájá ég ólst þar upp. Fór ekki þaðan fyrr en á þrítugsaldri 

Já 

=nema fór ég í skóla jú og var í skóla á Hvanneyri. Fór ekki í aðra skóla nema bara 

barnaskólann 

Já 

=og svo á Hvanneyri í fjóra vetur, lærði til ráðunautar. Fyrst bara búfræðingur og síðan 

hélt ég áfram. Ef mig skildi langa til þess að verða ráðunautur seinna meir. Og það gekk 

bara vel, nema ég hafði svo engan áhuga á því að fara í ráðanautinn ég vildi heldur vera 

bóndi. 

Og? Komstu svo bara hingað?  

=nei fyrsta búskaparárið, það var á Óspakseyri. En bara eitt ár. Ekki frá Broddanesi. Ég 

var í búskap á Broddanesi með föður mínum þangað til. Þangað til sextíu og tvö kem ég 

hingað, sextíu og eitt þá byrjaði ég búskap á Óspakseyri. Og tók þá jörð á leigu í eitt ár. 

Svo þegar ég var á þessu eina ári þá komst ég að því að hérna, þetta hentaði mér ekki. 
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Ég þoldi ekki á sínum tíma þurrhey og ryk úr heyinu. Og Óspakseyri var ekki föl. Hún, 

Þorkell vildi eiga hana. Og ég fann hann bara þegar kom fram á veturinn, svolítið yfir 

áramótin, að ég gat ekki staðið í að vera í heyinu. 

Já 

=Og en þar var nú ekki mikill áhugi fyrir að breyta og hætta að þurrka hey og fara í 

vothey. Svo mér fannst að það gæti, ég gæti það bara ekki lagt í þetta til að vera alltaf 

hóstandi marga vetur. Og. Sagði já sagði upp og fékk fékk að. Koma hingað. Árið eftir. 

Já 

=það var sextíu og tvö það var þarna. Komumst við hingað. Og ég að minnsta kosti hef 

verið harla rólegur síðan, en það fer að verða kominn tími á mig bráðum. 

−Sigurður Ingi Hjálmarsson: Var þá Heiða hérna til sextíu og tvö? 

=Neinei. Þetta var í eyði. Þetta var í eyði 

−Var þetta í eyði? 

=Jájá þetta var komið í eyði. Það var ekki mikið um lausar jarðir á þessum árum 

Nei annað en í dag. 

=Það er svolítið annað í dag 

−Já 

=og jájá.  

Já 

=Og hef ekkert meira um þetta að segja 

Nei, þetta er ágætt. Hvenær byrjaðir þú í skóla? Nú er kannski erfitt að segja þar sem þú 

bjóst þar sem á skólastað stundum. 

=Já sem barn? 

já 

=ég man þetta ekki 

nei 

=ætli það hafi verið fyrr en um tíu ára aldur níu eða tíu ára aldur 

já 

=já ég var nú hjá öðrum kennurum heldur en Torfa fyrst. 
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Já. Hann hét. Hann var allavegana eitt ár hann hét Bergþór. Sko á undan Torfa 

=já hann var næstur á undan og hjá honum var ég. En hvort það var einhver áður, því er 

ég búinn að gleyma. Ég fór aldrei neitt frá Broddanesi. Skólinn var á Broddanesi þessi ár. 

Þá voru börnin svo mörg þar á Broddanesi og Broddadalsá en fá hér uppfrá 

já 

=En það breyttist ekki fyrr en held ég árið eftir að ég var búinn 

Hvert fór hann þá? Fór hann á Stóra−Fjarðarhorn? 

[05:00] 

=Bara á aðra bæi, Stóra−Fjarðarhorni, hann var þar og víðar. Líka skóli á Ljúfustöðum. 

Og Felli.  

Var kennt á svona mörgum stöðum? 

=Já, eftir því hvaðan börnin voru þeir voru að reyna að skipta þessu þannig, færa það til 

þannig að börnin gætu sem flest verið heima hjá sér einhvern tíma af skólatímanum 

−Já 

=ég held að það hafi verið svona grunnurinn að þessum tíðu skiptum, kannski mánuður 

á stað, hverjum stað. En það var líka þegar ég var í skólanum. Þá var skólinn í öðrum 

húsum heldur en mínu húsi eða foreldra minna húsi. Það var ekki á Broddadalsá en það 

var hjá hinum 

−Brandi 

=Bænd, já Brandi sérstaklega. 

−það var þar þegar ég var að minnsta kosti 

=Stefán var nú seinna sko 

−Já 

=Þannig að það við vorum ekki á sama tíma í skóla. Börnin á þessum þrem bæjum í á 

Broddanesi 

já. Ekki? 

=Nei það var ekki á sama tíma þau voru.... 

−...voru yngri börnin bara 

=Börnin Stefáns voru yngri.  
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−jájá 

=Og áttum ekki samleið að þessu leiti að því. Þá voru komin fleiri börn hér uppfrá. Í 

skóla heldur en útfrá. 

Þarna.. 

−ég var þarna í skóla útfrá. Þarna. Ég var hérna var nú hjá afa sko. Ætli hafi verið 11 ára 

þegar ég fór þarna, var kennt fyrir áramót. Og svo svolítið fyrir prófin 

=jájá 

−er það ekki? 

=jú 

−ég var hérna fyrr, fyrra árið var ég þarna þennan tíma sem fyrir prófið og svo alveg 

seinni partinn. Eða sko næsta vetur sko 

=mig minnir að skólinn hafi verið þrjá mánuði sko í hvoru sveitarfélagi hérna og inni í 

Kirkjubólshreppi 

Já 

=ég held ég sé að fara rétt með það 

Já ég hef séð það í Barnafræðsluskýrslum og þá var hálf kennarastaða hvorum megin 

auglýst eða þannig. 

=já og Torfi eða nátturulega aðrir sem voru þarna á þessum tíma þeir sinntu þessu að 

öllu leyti. 

Já það voru bara þrír mánuðir 

=já og ég endaði í skóla fjörutíu og sex, nei fjörutíu og sjö 

Fjörutíu og sjö já. 

=Já, sko meira að segja að maður gleymir þessu.  

Það já. Umm bíddu nú. Hvert á ég að stýra umræðunni? Ég get spurt eins og með 

skólann, áttirðu auðvelt með að læra? 

=já ég átti auðvelt með að læra. 

Já og fannst þér það gaman? 

=já fannst það bara gaman. Og líka. Torfi hélt okkur nú aðeins. Hann hérna vildi að við 

lærðum og hérna mér fannst hann ná góðu sambandi við börnin og. Og þetta allt ganga 
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vel. Kannski gekk ekki öllum vel að læra það er bara svona misjafnt hjá okkur eins og allt 

annað. 

Jájá. Já ég hef heyrt það að hann hafi ekki verið mikil agavandamál hjá honum 

=gagnvart krökkunum? 

já 

=nei við gerðum bara eins og okkur var sagt. Já 

−það held ég 

=ég man ekki eftir öðru ég man ekki eftir að það hafi nokkurn tímann verið stríð eða 

óánægja náttúrulega. Held að Torfi hafi ekki gefið tilefni til þess heldur. 

Já, hérna hvert var uppáhalds fagið þitt? Námsgrein 

=Sennilega reikningur. Get best trúað því 

−Heldurðu það já? 

=já 

Afi? 

=Annars átti ég létt með að læra. 

Já þannig þetta kom kannski allt til þín strax? 

=Já það gerði það. Og mér var sagt að ég hefði lært svona á röltinu bara að stafa, að elti 

mömmu þegar hún var að fara fram í búr og vildi fá að vita, hvað heitir þessi? Stafurinn 

sko svona, svo ég hef haft áhuga á því strax að læra, geta lesið bók. Ekkert veit ég 

hvernig á því stóð 

[10:00] 

bíddu ert þú ert þú elstur? 

=já 

þannig þú hefur ekki haft neitt systkini til að, þú hefur ekki verið að herma eftir neinu 

systkini.  

=neinei. Það var ekki.  

Bara.. 

=sko það eru tvö ár á milli okkar bræðranna þannig að það gat ekkert verið 

−neinei. Systurnar eru yngri. 
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=já þær eru yngri já. 

−jájá 

=mér þótti gaman í skóla 

já 

=það voru ekki allir sammála því kannski ég held ekki 

nei það er aldrei svoleiðis 

=ég þurfti ekkert að fara að heiman, það hefur líka verið svona styrkur í því að einhverju 

leiti 

En hugsaðirðu stundum um það að þeir hefðu það gott sem fengju að fara að heiman? í 

skólann 

=hvað segirðu? 

að þeir hefðu það gott, að fara að heiman sko 

=nei það held ég ekki 

nei 

=held að mig hafi ekkert langað til að fara að heiman sko, ég náttúrulega fór í önnur hús 

þarna á Broddanesi til að læra en var alltaf heima, fór í sitt eigið hús til að borða og 

drekka kaffi og svoleiðis. En. En sko það voru þarna allir krakkarnir á sama, eða voru 

eitthvað út á Broddadalsá líka. Voru krakkar ofan úr firði og voru þar nætur og löbbuðu 

svo heim að, degi. 

Já hvað er langur gangur að Broddadalsá? 

=þetta er örstutt það er röskur kílómetri. 

−það er stutt tveir þrír kílómetrar 

=kannski hálfur annar 

−já 

Og hvað eru margir.. nei tuttugu mínutur? Er maður tuttugu mínútur? 

−ég veit það ekki 

=jú ætli það sé ekki nálægt því. Það fer eftir því hvort að var snjór og eftir því hvaða 

aldri börnin voru á, ef þau fóru ekki fullan hraða. Það kann að hafa verið eitthvað 

svoleiðis. En það var aldrei skotið neinum börnum í bíl þá það var ekki til 
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−neinei 

Já. Hvernig lærðirðu að lesa? Þú varst kominn inn á það 

=Hvernig lærði ég? 

Já 

=Einhverntíman sagði mamma mér það löngu seinna að bara áhuginn hafi verið svo 

mikill, þegar ég var að elta hana já eins og hún orðaði það fram í búr, með bókina, og 

vildi fá að vita hvað þessi héti. Svo vildi ég bara fara að stafa 

−já 

=getur verið að ég hafi fundið mér eitthvert verkefni í staðin fyrir að hafa leikfélaga, ég 

hafði hann ekki. Og líka það hefur ekki mikið að segja hvort að börnum gengur vel eða 

miður vel, áhuginn verður meiri ef þeim gengur vel 

−jájá 

Já það er oftast þannig, já það var svolítið af börnum þarna er þa ðekki 

=jújú og hjá guðbrandi og ingunnar börn, þau voru jafnaldrar mínir og eldri. En það gekk 

ágætlega að. Við vorum vön saman og það var gott á milli húsanna. 

−jájá það held ég ábyggilega. 

=jájá. Guðbrandur var nú ekki maður sem að fældi börn frá sér 

−neinei ha 

=var nú eitthvað annað.  

Já en var þetta var ekkert svona. Formlegt eða þannig? Settist mamma þín ekekrt niður 

með þér og sagði jæja nú þurfum við að æfa? 

=ég held bara að ég hefði.... 

−hún settist nú ábyggilega ekki mikið niður mamma þín 

=ha? 

−hún settist nú ábyggilega ekki mikið niður á daginn 

=ekki alltaf að minnsta kosti. Nei 

−ha? 

=nei það var ekki alltaf 

−ég man eftir því ég lá þarna einu sinni í viku í rúminu.  
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=jájá 

−fékk eitthvert helvítis pest 

=varstu hjá henni þá? 

−ég var hjá henni alltaf uppi á kvisti, þriðju hæð, ha 

=jájá 

−hún eldaði niðri í kjallara.  

=hún eldaði niðri í kjallara 

−hún kom alltaf upp öðru hvoru sko. 

=já. Hún var ótrúlega dugleg af svona lítilli manneskju að vera 

[hlær] 

−hún var bráðdugleg ábyggilega 

=já hún var það 

−maður tók ekkert eftir því þá en maður hefur áttað sig á þessu seinna 

=það var ekki von að við tækjum eftir því þá. Það er bara svona. 

já 

=er maður ekki réttsýnn heldur sem barn. Auðvitað eru mamma og pabbi miklu betri en 

annað fullorðið fólk 

[15:00] 

Jájá [hlær] 

=það er bara svo hjá öllum held ég eða flestöllum.. 

það er alltaf þannig. Já. Lesturinn. Þú varst vel læs þegar þú fórst í skólann 

=já ég var held ég farinn að lesa bækur þá. Hvort það hefur verið sæmilegur upplestur 

það veit ég ekkert um en ég þekkti alla stafina og gat átt auðvelt með að kveða að og þá 

kemur þetta fljótt 

já einmitt. Var eitthvað lesið heima hjá þér, upphátt svona 

=já það var nú lesið sko amma var nú blind. 

Já hún Guðbjörg. 

=já og hérna, ég las fyrir hana. Las fyrir hana oft á tíðum sko. 
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já 

=Hún hafði mikinn áhuga á bókum og... 

−jájá 

=og. Sennilega hefur hún verið á rangri hillu 

−já sjálfsagt er það 

=já ég get trúað því me´r hefur oft fundist það seinna ða hún hefur veirð það 

Hvernig þá? 

=já hún auðvitað, já þetta var hennar heimur eiginlega. Rollustússið var ekkert fyrir 

hana. Hún gaf lítið fyrir það. Ég man aldrei eftir henni uppi í fjósum. 

−manstu eftir henni áður en hún varð blind? 

=jájá ég man eftir því 

−já ég sá hana aldrei öðruvísi sko 

=nei, ég man eftir henni vera að rifja á góðum degi, á túninu ofan við bæinn. og sko þá 

var hún alveg sjáandi. En þetta dapraðist nú nokkuð fljótt þá var fátt hægt að gera á 

þessum árum. 

Hvað var það sem að? Fékk hún? 

=Það var bara blinda kallað, það var ekkert kallað neitt annað 

−nei 

Nei ég er ekki nógu vel að mér í þessu 

=Það var engin sérstök ástæða gefin. 

Nei 

−faðir hennar var líka blindur lengi 

=já lengi. Já smíðaði í mörg ár.  

−já smíðaði mikið 

blindur? 

=blindur já 

−já 

Já..  
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=já það er ótrúlegt hvað menn geta gert og 

−já það er furðulegt 

=jájá og margir sem að voru miklu lengur blindir sko annars staðar á landinu og 

smíðuðu og sumir voru afburða góðir smiðir var sagt 

já það er svona, hvað neyðin, neyðin fær fólk til.  

=hmm? 

er það ekki neiðin sem rekur fólk til að... 

=nei það er líka viljinn 

−nei 

=athafnaþráin að hafast eitthvað að að gera eitthvað 

−já 

=amma hún prjónaði eitthvað, hún smíðaði ekki hún prjónaði. Það var hennar 

vandamál, ef það féll niður lykkja þá gat hún ekki lagað það 

Já. Afi prjónar.  

=já gerirðu það? 

−ha 

=þú gerir það já? 

Prjóna 

−já ég geri það svolítið 

Hann verður að hafa eitthvað fyrir stafni 

=mönnum líður miklu betur að hafa eitthvað fyrir stafni 

Já lærðir þú að prjóna eitthvað sem barn? 

=nei 

−mamma lét okkur prjóna. Og Óli var líka að sauma út svolítið, ég var ekkert spenntur 

fyrir því 

=já það var núfljótlegra 

−hún lét okkur sko, slitnu hosurnar sko, rekja það upp ef það var eitthvað heilt í því og 

prjóna aftur,. 
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=ég man eftir þessum aðferðum sko.. 

−þetta var bara. ég veit ekki hvort hún hafði mikið gagn af þessu. ég veit ekki hvort 

þetta var bara svo við værum til friðst bara 

=heldurðu ekki lÍka að hún hafi verið að þessu til að láta ykkur læra að vinna? 

−kannski það líka jú hún var uppalin við þetta. en hérna jájá. Og við höfum ólátast 

eitthvað sjálfagt. Ég veit það ekki. 

Varst þú látinn eitthvað vinna heima hjá þér? 

=ja jájá. Ég var látinn vinna eitthvað 

−eins og skot maður 

Hvað heldurðu að þú hafir verið gamall þegar þú byrjaðir að taka til hendinni 

=ég hef ekki hugmynd um það 

Já manstu ekkert eftir því? 

=Nei ég man ekkert eftir því. Maður vildi bara fá að vera með með í fjárhúsin og þá féll 

eitthvað til smávegis, kannski ná í poka eða færa til hey 

−eitthvað smávegis svona 

=já það var ekkert stórvægilegt en ég held bara að mann hafi langað til þess 

−já ég hugsa það 

Já krakkarnir vilja prófa þetta... 

=já 

...og hitt. 

[20:00] 

Varstu eitthvað að sinna störfum innanhúss? 

=Ég þvoði stundum upp 

já 

=annars varþ að. Amma var jú blind en hún þurrkaði alla diska. Við þvoðum oft upp 

saman. Ég voði diskana og ýtti þeim í áttina til hennar og þar fann hún þá og þurrkaði. 

−já 

Já.  
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−mér fannst alltaf dálítið. Svona. Hættulegt þegar hún fór niður stigann sko. 

=já hún datt aldrei í þessum stiga, alveg merkilegt og ég hef oft furðað mig á því, alveg 

eins og þú 

−jájá það var svona stigi sko. Svona standur á brúninni, hún hélt þar á leiðinni niður í 

tröppuna og svo bara smá svona. Stigann á leiðinni niður. Mér fannst þetta alltaf dálítið 

risiko þegar hún var að fara niður. Ég sá hana aldrei bregða neitt svoleiðis 

=já það hefur áreiðanlega verið það en einhvernveginn lánaðist þetta alveg undarlega 

hjá henni. Ég man ekki eftir henni dettandi eða að hún hafi dottið í stiganum. 

−neinei 

Nei, þér þótti. 

=við bara afvegaleiðum þig 

neinei þetta er alveg, ég þarna reyni að stýra ykkur aðeins ef mér finnst þið fara allt of 

langt frá. 

=jájá 

En þetta er bara fínt þá bara kem ég þessu að seinna sko. 

=já 

Þú segir að þér hafi þótt gaman í skóla.. Hlakkaðirðu til að byrja þá? 

=já me´r þótti bara. Já en ég kveið ekkert fyrir því að hætta. Þá var vorið að koma og 

bráðum kæmu lömbin og þá þurfti ég að huga frekar að því. En mér fannst það bara 

gott 

já að fara í skólann? 

=já ég held það hafi verið gott að fást við mig líka. Ég man aldrei eftir því að kennari hafi 

skammað mig.  

Nei, nei ég held já 

=Hvorki Torfi eða. Já fyrst og fremst Torfi hann kenndi mér langmest fyrir fermingu já 

−ég man ekkert eftir að hann hafi skammað mig nokkurn tíma 

=ha 

−ég man ekki eftir því að hann hafi skammað nokkurn krakka 

=ég held kannski að hann hafi veitt einhverjum tiltal svona einum. 
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−já það getur veirð 

=sem að enginn.. ekki fyrir framan hópinn. Nei hann var ekki skömmÓttur maður hann 

Torfi 

−nei það held ég ekki 

Þarna já. Hann Bergþór, nei Bergsveinn 

=Bergþór, frá Hítárdal. 

Já einmitt. Var það sá eini sem kenndi þér á undan? Þú mannst ekki eftir öðrum? 

=ég man ekki eftir öðrum. Það er svo undarlegt hvað maður gleymir mörgu afþ essu 

sem var orðið gamal 

Já það væri nú svolítið mikið að muna allt saman. 

−hann var nú ekki lengi Bergþór þarna 

=nei var hann nema einn vetur. 

−nei held ekki 

=held hann hafi frekar verið einn heldur en tvo 

Nei hann var bara einn, spurning hvort það hafi verið einhver kennsla á undan því 

=já. Ég held ég hafi fyrst verið sko. Í barnaskóla hjá honum og síðan bara hjá Torfa 

jájá. Já. Hann nefnir það þarna í bókinni sinni að síðan hafi þú farið farið þarna. Hann 

var náttúrulega ánægður með það að þú fórst í frekar nám svo. Í búvísindum skrifar 

hann held ég 

=já 

Hann skrifar held ég að þú hafir farið í nám í búvísindum eða eitthvað svoleiðis. 

=já 

Og svo óli og einhver annar sem fór í læknanám 

=já 

−Bjössi nei ekki bjössi, Bensi sem fór í læknanám 

Einmitt. Einmitt. 

−Óli var jarðaður í gær 

=ha? 
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−Óli var jarðaður í gær 

=já heyrðu er hann dáinn.  

−Já  

Það er nýtt 

=jájá það hef ég ekki heyrt 

−nei það er ekki búið að tilkynna 

=nei ég missi líka stundum af... 

−jájá svo er það líka náttúrulega 

=já. jájá.  

Já. Umm.  

−ég veit ekki um Bensa ætli hann sé ekki læknir nei hann er nú hættur ábyggilega 

[25:00] 

=Við erum jafnaldrar við Bensi. Svo hann er ábyggilega hættur. Ég er orðinn áttatíu og 

tveggja 

−ég hef ekki heyrt talað um að hann sé dáinn sko. 

=nei það hef ég ekki heyrt heldur 

−nei 

Nei. Þarna. Hvaða álit höfðu foreldrar þínir á skólanámi?  

=mamma var nú afar áhugasöm. 

Já 

=og já. Ég held að pabbi hafi nú haft líka áhuga á því. Annars var hann pabbi miklu meira 

fyrir vinnuna. 

−pólitíkina og vinnunna.  

=ha? 

−Hann hafði svolítið gaman af því að spekúlera í pólitíkinni líka 

=jájá það kom nú fyrir. Svona ef hann hafði einhvern sem hann hafði gaman af að pexa 

við 

−já eins og við Torfa svolítið um pólitík man ég eftir 
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=já það hugsa ég líka 

−jájá 

=en þá var aldrei nema í góðu held ég 

−neineinie 

=aldrei öðruvísi en í góðu 

−það var aldrei nema í góðu og þó hann hækkaði róminn eitthvað en það var ekkert 

alvarlegt 

=já en pabbi gæti líka, gátu báðir hækkað róminn ef þeir vildu. 

Já en hvöttu þau þig áfram í nám mamma þín og pabbi þegar þú varst búinn 

=já mamma gerði það. Held að pabba hafi fundist þetta alveg nóg [hlær]. Hann var samt 

ekkert úrtölusamur ég held hann hafi ekki nokkurn tímann minnst á það að þetta væri 

komið nóg 

Já en þú heldur að honum hafi fundist það samt? 

=ég bara veit það ekki. Ég veit að hann lagði meira upp úr vinnu en námi 

−já hann var bara duglegur hann Jón 

Já. Var mikilvægt ða vera vinnusamur? 

=það var það. Það var það bara til að hafa í sig og á 

−jájá 

=þa ðvar ekkert minna sem lá undir. 

−þú sérð það að það þurfti að slá með einu orfi fyrir kindurnar hey. Þeir slógu ekkert 

þessir krakkar en það var. Það var nóg að gera þó það væru ekki margar kindur 

=jájá það var mikið að gera. Hjá einyrkja kannski og konunni og börn. Orðin stálpuð 

kannski. Gátu ekki heyjað að gagni fyrr en þau voru komin yfir tíu ára aldur. Svo þetta 

var ekkert fyrirhafnarlaust 

Nei mikil vinna? 

=Já mikil vinna. Allan ársins hring. 

−það held ég 

Já. Fékkstu ekkert frí á meðan þú varstí skólanum? 

=Jú náttúrulega hérna barnaskólanum? 
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jájá 

=nei það held ég ekki. Ég frá vinnunni?  

já varstu 

=það fer eftir því hvað var að gera hvað þurfti að gera. Ef það þurfti að gera eitthvað 

meira þá fór ég áreiðanlega í það líka. Mamma lagði mikið kapp á það, þú verður að 

vera duglegur að læra. Svo ég var ekkert hérna [hlær] látinn í friði með það ef ég nennti 

ekki að gera eitthvað sem átti að læra. Þá vildi hún bara að það gerðist. Og það varl íka 

að þau voru nú ekkert að þrátta um það þau, kom nú vel saman og ég held að hún hafi 

bara fundist það sjálfsagt að ég gerði eins og hún vildi í því 

En hvað var eitthvað meira sem að 

=sem að? 

Þú ert að tala að þú hafir fengið að læra nema það hafi verið eitthvað meira? 

=ég hef verið í bréfaskóla svona svolítið 

er það? 

=eftir að ég var búinn að vera í grunnskólanum. Það var eitthvað svoleiðis. Ég er nú 

búinn að gleyma því öllu núna. En kannski ég hafi haft eitthvað gott af því 

Hver veit hver veit. 

= en ætli við höfum ekki alltaf gott af því að læra 

það finnst mér 

=það held ég og Torfi líka hann hvatti mann svo.  

 [Kaffi hellt í bolla] 

=Heyrðu nú vantar meira kaffi? 

Neinei, úps, ég læt þetta duga. Vilt þú meira kaffi afi? 

−neinei 

Ná í tusku? 

=það er hægt að sulla meira kaffi í gegnum könnuna. 

Já ég ætla að, bíddu við, ýta á pásu hérna. 

[Hlé á upptöku í u.þ.b. 5 mínútur] 
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[Upptaka hefst aftur] 

[30:00] 

Já. Hvaða blaðsíður? 

−þegar hann var að setja manni fyrir sko. Fjórar blaðsíður.  

=já. Þú hefur nú lesið þær samt 

−já ég hugsa það nú. 

=og kunnað eitthvað af því 

−jájá 

=krakkar komast ekki upp með annað heldur en að muna eitthvað 

−svo fór ég með honum yfir held ég. Eitthvert vorið þá var hann að fara að prófa hann 

var prófdómari 

=jájá 

−ég held ég hafi verið þá, ég man ekkert eftir þessu. Ég fór með. Gústi silgdi honum yfir 

Úps.  

=já. Gústi á Hvalsá var nú svo mikill flutningamaður yfir fjörðinn, á sjónum. 

Já. Já. Þarna, Bubbi minntist á að þegar ég tók viðtal við hann, að þarna þegar var verið 

að kenna söng. Þá hafi hann verið sendur út oft af því hann var ekki söngvís 

=nei ég var líka laglaus með öllu 

−ert þú? 

=já alveg hreint 

−og hann líka? 

=Já 

−jæja 

=Svo við sluppum vel frá því 

já varst þú líka sendur út eða fékkst þú að vera með 

=jája mér var bara sagt ða ég næði engu lagi og það var bara satt. 

Og þú varst ekkert að syngja með? Ekki bakrödd eða neitt. 
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=nei og svo þegar ég var á Hvanneyri þá var þar haldið uppið söngkennslu og ég þurfti 

ekki að fara nema ienu sinni í söng [hlær]. Ég hef aldrei haft lag á því að ná laginu. Ég 

hef ekki 

nei 

−nei 

=vantar einhverja skynjun hreinlega 

−ég veit ekki hvað það er en þetta er til 

=jájá og þetta er í mér. Og ég heyri ekkert hvort fólk heldur lagi eða ekki 

Afi. Fékkst þú að syngja? 

−nei ég reyndi nú lítið á það. Ég er ekkert laglaus sko.  

nei 

−en það er sama ég veit að þetta er til að fólk er alveg laglaust og ekki hægt að hafa það 

með náttúrulega. 

=neinei 

−það syngur allt í rugling 

=já 

já 

=þetta hefur kannski verið sterkt í minni ætt að sumir Fjarðarhornsmenn þeir eru svona 

laglausir, voru svona 

−ég veit það ekki 

=á svona svipuðu reiki og ég 

það getur alveg verið 

=á Undralandi það var að minnsta kosti einn þeirra Jón Hjartarson sem segir frá því í 

bók. Já það var nú bara hjá Torfa 

Segir hann frá því?  

=já 

nú 

=já og hann er mjög hreinskilinn ífrásögn sinni 
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−hver segirðu? 

=Jón Hjartarson frá Undralandi. Hann var í skóla hjá Torfa og þá var. Torfi að láta þá 

syngja 

já 

=Og jón segir að það hafi veirð mikið áfall þegar Torfi sagði honum að hann skyldi sko 

vera með áfram, vera í hópnum og hreyfa varirnar en ekki láta neitt hljóð heyrast 

[hlær] hvað veistu hvað þessi bók heitir? 

−Fyrir miðjum firði eða hvað? 

Ég þarf að verða mér úti um hana greinilega 

=já 

−hef lesið hana einhvetímann 

=Jón segir hérna vel frá finnst mér. 

−já. 

Já, það verður. Ég hérna. Já. Ég gæti skoðað það 

=Strákapörum og hvalveiðum á firðinum sem voru reyndar. Voru hvalir inni á Kollafirði 

−já skutu þjölinni í hann? 

=já 

Ha þjöl? 

−já ég veit ekki ég held að þetta er sjálfsagt satt. Þeir lágu þarna tveir hvalir lengi inni á 

dýptinni á Kollafirði hvernig sem á því stóð 

=já 

−ég hef nú heyrt talað um þetta annars staðar. Og þeir fóru Mundi fram og fleiri á bát 

upp að öðrum hvalnum og hann var með svakalega haglabyssu sem hann átti. Númer 

átta held ég ég veit ekki hvað −það er stór byssa sérstaklega 

[35:00] 

=jájá það var stór byssa 

−og hann setti eitthvað af meira lagi af púðri í skotið þegar þeir hlóðu kotið sko.  

já 
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=[hlær] 

−já og setti svo þjöl framan inn í hlaupið 

Nú? 

−já vera svona svona í staðin fyrir höglin sko. Svo skaut hann þessu niður í opið á 

honum, blástursopið segir hann 

=já 

−hann segir ég veit nú ekki um það en hann segir það í bókinni 

=ég veit ekki hvort það hafi veirð hitt hjá honum en hann hefur stefnt því þangað og 

ætlað að hitta þar 

−já hann lagði bara hlaupið við held´eg 

=já n´æu komst hann svona nálægt? 

−já það held ég 

Já 

−hann skaut þarna ofan í. Hann hallaðist eitthvað hvalurinn á eftir 

=já gerði það 

−en fór í burtu svo fór hann út.  

=já eitthvað seinna. 

−og höfðu ekki meira af honum 

Já 

=hvalurinn lifði þetta af, eða það er ekki annað vitað að minnsta kosti 

Já. Voruð þið eitthvað að syngja á kvöldvökum hjá Torfa? 

=já þeir sem gátu. Ekki ég. Ég slapp 

já [hlær ] 

−ha? 

=ég slapp segi ég 

−já ég man eftir því hann spilaði á orgelið, það var úti hjáhjá Brandi 

=já orgelið var þar. Eitthvert þeirra átti orgelið 

slappstu þá alveg þurftirðu ekki eitthvað að performa 
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=ég þurfti bara hérna að, ég var bara prófaður og þegar það var útséð með að það væri 

nokkur leið að halda lagi þá þurfti ég ekki að koma meira. 

en ég meina eins og á kvöldvökum varstu ekkert að lesa 

=jú ég las upp, ég söng ekki. 

nei. Var þarna Bergþór var hann eitthvað með kvöldvökur 

=var hver? 

Fyrri kennarinn, Bergþór 

=nei ekki minnist ég þess. Ég held hann hafi ekkert verið sungið hjá honum 

−ég veit það ekki ég aldrei hjá honum 

=nei Bergþór var bara einn vetur minnir mig. 

−já 

Já. Já ég held sko frá því hvað ég hef lesið með Torfa þá var hann með miklar pælingar 

varðandi þessar kvöldvökur sko. Svona hvað þær áttu að gera. Svona fyrir börnin. Áttir 

að koma fram og alls konar svoleiðis 

=já 

Það er gott 

−hann spilaði svolítið á orgel hann Torfi 

=jájájá ég held hann hafi gert það bara vel 

−já er það ekki 

=annars hef´eg ekki eyra fyrir það að sjálfsögðu 

−já það var alllt í lagi 

=já ég held það hafi verið allt í lagi. Og það var vel látið. Torfi var vel látinn líka. 

−já það held ég 

=já. 

Nú er hann ekki líka svo jákvæður almennt? 

−ég held hann hafi haldið til í Brandar húsi þegar ég var í skólanum. Hann kenndi í 

stofunni hjá Ingunni 

=já ég held hann hafi verið þar 
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−en aftur þegar Óli var þá held ég að hann hafi haldið til uppi á kvisti, með þeim. Fyrsta 

árið sem hann var þarna kennari held ég 

=já 

−þá fóru þeir Samúel og Óli í hinu rúminu og hjálpuðu honum að klæða sig jafnvel. 

=jájá 

−þá var hann verri var meira í gifsi svona eða eitthvað svoleiðis 

=já það var misjafn tímarnir voru misjafnir hjá honum Torfa 

−já mikil ósköp 

=en honum fór fram ég held að honum hafi alltaf verið að fara fram í því. 

−já 

eins og eeftir lengingaraðgerðina og það 

=jájá hann var óhemju duglegur í þessu svo 

−já 

=ég man að hann var í fótbolta með okkur stundum 

−jájá með stafinn 

=með stafinn já. ÉG á má nú til að segja þér svona. Amma og Torfi þau áttu svolítið 

svona saman. Hann var að skrifa fyrir hana. Og hérna, einhvetíman. Kom kemur Torfi 

þarna inn. Sko þá var hann úti í Brandarhúsi um nóttina og kom inn í húsið til okkar og 

við vorum. Var að lesa eitthvað upp fyrir ömmu úr bók sem þá. Og þetta hefur verið rétt 

fyrir hádegi, þá heyri ég að Torfi er að koma upp stigann. Göngulagið var með öðrum 

hætti 

[40:00] 

−já og stafurinn 

=já og stafurinn kom líka við sögu þegar hann var að slá, sló honum niður til þess að 

styrkja sig. Og amma heyrði að þarna var eitthvað fleira heldur en það sem eg var að 

lesa upp. Og þarna. Sagði mér að nú mátt þú nú skalt þú ekki lesa meira núna. Nú heyri 

ég. Göngu−. nei Nú heyri ég. Að gleðin er að koma 

−jájá 

=og það var heyrði hún sko á göngulaginu 
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jájá 

=sko, þá [hlær] þá var hann svona mikill auðfúsugestur hjá henni. Hann sló allt annað út 

já. 

=og þau sátu oft og spjölluðu saman sko en mér er þetta alveg sko svona minnisstætt. 

ég hef nú verið sko, var í skólanum á þessu ári.  

−og sat og prjónaði sko. 

=já, hvernig hún tengdi þetta gleðinni sko. Þá átti hún von á góðum samræðum við 

Torfa. 

−jájá 

Já það er. Það er þarna stundum vanmetið.  

=jájá. 

Það er það. Já. 

=er ég farinn að blaðra út fyrir? 

nei alls ekki alls ekki. Svo er ég líka bara. Þetta eru ekki allt spurningar sko, ég er bara að 

sigta út. 

=neinei ég er ekkert að líta yfir 

Já þetta er bara svo mikið af stöfum, kannski svolítið yfirþyrmandi eitthvað hvað þetta 

er mikið kannski 

=neinei  

Hmm, bíddu nú við ég var með eitthvað sem ég.. já já. Hún Jóna talaði um. Til dæmis að 

ýmislegt sem hann kenndi hann Torfi. Sem að var ekkert svona sem hann þurfti að 

kenna. Þú veist, hann. 

=já ég hugsa það hann hafði svolítið frjálsar hendur svona. 

já 

=og þá var nú oft bara til að gera lærdóminn skemmtilegri fannst mér 

−já 

=fannst Jónu það ekki? 
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UU jú en hún talaði nú meira svona eins og hann hafi kennt að svara í síma. Og að hann 

hafi kennt hann kenndi þeim þarna hún sagði að hann hafi til dæmis látið þau raða 

skónum og alls konar svona 

=já hann gerði það 

og banka bara og kynna sig. Hún sagði að þau hefðu aldrei bankað þarna sérstaklega, 

krakkarnir, á milli húsa 

=á Broddanesi? Nei það var ekki. Þetta voru heimaganga bara svona 

Já einmitt og hún var að tala um það að hann náttúrulega var úr sveit og hafði svo farið 

í bæinn og kannski brennt sig á þessu sjálfursko 

=já 

Ýmislegt sem er öðruvísi og hann hafi ákveðið að koma því áfram og hún segist hafa 

verið mjög þakklát þegar hún fór í bæinn bara að kunna að svara í símann já og kynna 

sig.. 

=síma voru ekki til á mörgum bæjum í sveitinni. Var enginn sími 

−nei 

Þetta er svona ýmislegt sem hann þurfti ekki að kenna 

−það varkominn sími þegar við fluttum 

Á Fell? 

−já 

=ég er búinn að gleyma hvaða ár það var sem kom sími. Það var sími á Broddanesi sem 

mamma sá um einhver misser. Áður en hann kom var komið í hin húsin. 

−ég man eftir að þeir voru að leggja þetta að vetrartíma, símann uppfrá 

=Hérna í fjarðarbotninum? 

−já 

=já ég man ekkert eftir því maður kom sjaldan hérna upp í Kollafjörð 

já langt að fara 

−Það var ábyggilega kominn sími þegar við fluttum í burtu, sveitasími sko. 
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=Já. Þá var ekki samt hann kom ekki á sama tíma í öll húsin. Bara eitt hús á Broddanesi 

sem hann kom í og ekkert á Broddadalsá. Ég man að ég var sendur þarna úteftir ef það 

þurfti að kalla á mann í símann... 

−frá Broddadalsá? 

=Já og þá átti hann bara að koma heim og tala í símann þar. 

[45:00] 

Já 

−það var gert frá Litla−Fjarðarhorni upp frá 

=já 

−kvaðning var kallað.  

já 

=já. 

−þá var oft sko daginn áður þá. 

=þá var bara sími á Litla−Fjarðarhorni þá? 

−já fyrst já en ég held að hann hafi verið kominn áður en við fluttum ég held það 

endilega. 

=manstu hvaða ár það var sem þið fluttuð? 

−það var fjörutíu og átta um vorið 

=já 

−ég held það virkilega 

=já jájá ég hugsa að þetta sé rétt hjá þér 

Já. Þarna uu. Uu manstu eftir því að hafa verið látinn yrkja eitthvað í skólanum? 

=Nei ég man nú ekki eftir því en. Ég gat alveg hnoðað saman vísu 

Já 

=jájá og hafði gert það eitthvað áður. Og getur vel verið að jú Torfi var nú áreiðanlega 

ýtt heldur á það heldur en hitt 

já örugglega 
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=samt man ég ekki eftir því. Man aldrei eftir að það átti að skila vísum sko skrifuðum á 

blað 

nei. Hafðirðu gaman af þessu? 

=jájá ég hafði svolítið gaman af því að hnoða saman vísu. Ég er löngu hættur því 

−er það? 

=Það held ég 

−já 

Já. U þarna. Var mikið heimanám? Fannst ykkur? 

=var? 

heimanám. Var sett fyrir mikið?  

=Nú heyri ég ekki.. 

Setti hann mikið fyrir? 

=Ekki fannst mér það. Ekkert sérstaklega. 

Nei. Það ég hef lesið eitthvað hjá honum um að þegar að skóladagurinn var búinn þá 

hafi stundum verið eins og einhver pása og svo hafi verið í boði að lesa fyrir næsta dag. 

=já það var. 

−ég held þa ðhafi verið ætlast til þess ekki verið í boði 

=ég man ekki eftir því enda var það svolítið snúið nú var eins og Broddanesi þegar 

skólinn var þar þá voru sum börnin úti á Broddadalsá. Og þá urðu þau að vera kyrr 

þangað til þetta var búið 

−já ég veit það ekki 

=ég held hann hafi forðast ða lengja skóladaga í misjöfnu veðri 

já 

=og ekki gert það fyrr en það fór að draga úr veðrum þegar kom á útmánuðina. 

−já það hugsa ég já ég get. Það getur vel verið ég hugsa það kannski hefur. Ég var. Það 

hefur verið sko. Það var eitthver pása held ég á milli samt og svo. Lesið einhvern 

ákveðinn tíma framundir kvöldmat held ég bara. 

=já. Ég hugsa að þetta sé alveg rétt hjá þér. Ég man þetta samt ekki nógu glöggt 

Var lesið í hljóði eða upphátt? 
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−hljóði 

=Bara hver. 

−jájá þetta voru svo margir krakkar 

=Já þetta voru yfir ´tiu oftast 

Voru þá allir að lesa sitthvora bókina? 

−jájá bara eftir.. 

=fór nú eitthvað eftir aldrinum. Aldurinn réði því nú eitthvað hvað þau lásu, að minnsta 

kosti hversu mikið þau lásu 

−já það hefur nú sjálfsagt verið 

Já. En fenguð þið stundum pásu á milli til að fara´i leiki? 

=jájá það var nú misjafnt með leikina. Það var ekki hægt að hafa leiki innanhúss. Bara 

þegar hægt var að fara út. En ég held það hafi verið á milli já 

Manst þú eftir að hafa farið í íþróttir? 

−já svolítið var hann að láta okkur gera hoppa svona eitthvað aðeins svona 

Já en var hann þá ekki orðinn skárri í heilsunni þegar þú varst kominn? 

−jú hann var orðinn það þá eitthvað sko ekki góður 

=nei 

−en hann gat svona hoppað svona og  

Já og þarna 

−sundur saman og svoleiðis 

=þetta var erfitt hjá honum fyrst 

−það hugsa ég 

=mér minnir það að mér hafi fundist hann vera léttari á sér seinna. 

Já varstu ekki að tala um að hann hafi skánað svona smám saman? 

=Jú ég held það 

[50:00] 

−jú hann gerði það ábyggilega fyrstu árin 

=hélt það ekki bara áfram? 
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−jú það getur vel verið 

=Og svo lengi fyrir norðan, þá hitti ég hann aldrei 

−nei ekki ég heldur 

=ekki þú heldur nei? 

−nei. Sko hann fór. Eftir að hann var. Þarna heima þá fór hann. Í kennaraskólann. 

=já 

−og svo norður upp úr því held ég 

=já 

Já. Mér finnst mjög merkilegt hvað hvað hann var mikill kennari í sér og góður kennari í 

mörgu hérna sko miðað við að hann var ólærður.  

−já 

eða sko hann var gagnfræðingur en hann var ekki kennaramenntaður hann fór ekki fyrr 

en fjörutíu 

=já Torfi var bara vel að sér 

−ha? 

=Hann var mjög vel að sér í svo mörgu 

−það hugsa ég ég veit. Það undraði mig ekki neitt að minnsta kosti enda hef ég ekkert 

vit á að spökulera í því hann var það held ég ekki þegar ég var hjá honum þarna 

=neinei hann var það ekki fyrst 

−neinei 

=nei en hann náði ágætum tökum á, á okkur sem vorum að læra 

−jájá. 

=og 

−þa´held ég 

=ég man ekki eftir svona, mótþróa við hann eða neitt svoleiðis 

−nei það man ég ekki eftir 

Var hann eitthvað þarna, að skipta sér af eins og, samskiptum? Ykkar á milli eða þannig. 

Svona eins og alls konar félagstengdu? 
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=það má vel vera, ég held samt hann hafi hérna, sko forðast að gera það fyrir allra 

eyrum og augum. 

Já já einmitt. 

=hann hafi það bara rætt það einslega ef honum fannst þess þurfa. 

Nú hef ég farið sko í svona, að kenna já.  

=ég held hann hafi haft það eins og ég var að segja áðan frá honum Jóni á Undralandi 

að hann mátti bara, þá kallaði Torfi hann afsíðis sko og Jón átti bara mátti hreyfa 

varirnar svo. Ekki að hætta, vera með og hreyfa varirnar en láta keki heyra mikið í sér. 

Það er merkilegt með þetta, að kennslan er bara helmingurinn af því sem kennarinn 

gerir. Svo er allt hitt sem getur verið bölvað vesen [hlær]. 

=já ég man ekki eftir neinum vandamálum sem tengdust Torfa svona sérstaklega. 

Nei en ef það hefur verið eitthvað í barnahópnum sko þá hefur hann væntanlega þurft 

að skipta sér að því sko 

=já 

−neinei 

=vorum við ekki bara meinleysingjar bara sem reyndu að haga [hlær] sér eins og ég held 

að ætti að gera. 

Þið getið sagt mér það núna [hlær] 

=ég held við höfum verið það 

Já, en manstu eftir svona einhverju svona sem hann sem að hann kenndi þér sem var 

ekki beint tengt neinni námsgrein, sem ég var að tala um áðan 

=ég held ég sé bara búinn að gleyma svo mörgu, það hefur áreiðanlega verið eitthvað. 

Já 

=það getur vel verið að það rifjist upp fyrir mér þegar þú ert búin að spyrja mig svona, 

eftir nokkra daga. 

já ég verð að skilja eftir símanúmerið mitt. Svo þú getir haft þá samband bara 

=ég er ekkert að lofa því neitt að það rifjist upp 

ég bíð bara við símann [hlær] 

=þú þarft ekkert að segja mér það, ég trúi því nú ekki 
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nei ég er alltaf með hann á mér svo það má segja að síminn sé alltaf fastur við mig 

=já 

humm. [sönglar] 

=Mér fannst Torfi alltaf vera svona elskulegur í okkar garð 

−jájá  

=ég man ekki eftir skömmum frá honum og aldrei yfir ´hopinn 

−neinei það man ég aldrei eftir. Ekki nokkurn hlut. Ég man ekki eftir því. 

Nei. Ein spurning ótengd þessu. Þarna. Uu hvað var það. Já hérna. Uu heyrðir þú oft 

rætt um þýðingu vinnunnar fyrir börn? Á þessum aldri. Af því núna byrjuðu allir 

snemma ða vinna 

=já. Ég er ekkert viss um það. 

Nei 

[55:00] 

=Ekkert svona eins og fræðimenn myndu gera núna sko. 

Nei ekkert svona? 

=En það var bara eitthver þáttur í að bjarga sér sko. maður tók það einhvernveginn 

þannig. Að vinnan væri til þess að komast af, hafa nóg að borða. 

Ekkert svona vinnan göfgar manninn? 

=nei ég man ekki eftir að hafa heyrt á það minnst 

−nei maður trúði ekkert á það þá held ég 

=nei en það má vel vera að hún geri það samt sko, að minnst því eitthvað eftir hvað 

menn eru móttækilegir 

já. Hvernig finnst þér svona. Eftir á að hyggja, hvernig finnst þér skólinn hafa undirbúið 

þig fyrir lífið?  

=Það er svona erfitt að aðskilja það. Maður hafði alltaf einhvern undirbúning frá 

foreldrunum 

já jájá 

=jafnvel vinum stundum.  

jájá allt telur 
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=allt telur, ég get ekki, fullyrt hvaðan þetta hvaðan hvert kemur sko en Torfi var alltaf á 

þeirri grein sko að að laða það fram sem að hægt var að ná.  

já.  

= en það var ekki hann fór, mér fannst hann mjög hygginn. Hann fór ekki í þetta nema 

af mikilli góðvild. Og umhyggju. Þó hann væri stundum stuttur í spuna þá fannst mér 

þetta alltaf vera á bakvið svona það var umhyggja 

−jájá það held ég 

já hvað finnst þér, þú náttúrulega kláraðir ekki skólann þarna 

−nei mér finnst, það var nú, fleiri kennarar á Akranesi sko. Mér fannst sumir rífast og 

aðrir ekki. Mér finnst það alveg hiklaust.. 

já já þú hefur nátt.. 

=....Hvað þýðir það að rífast við börn? 

−jájá 

=til hvers er það eiginlega? 

−ég veit það ekki 

=ég veit það ekki heldur 

nei. Þú hefur náttúrulega samanburðinn, á skólunum, farskólanum og svo 

barnaskólanum á Akranesi 

−jájá 

=En heldurðu að það sé ekki betra, heldurðu að það komi ekki að betri notum að vera í 

skóla meira en bara svona farskóla? 

−ég veit það ekki svei mér þá 

=nei þú hefur nú ekki reynt nema bara annað 

−neinei jú, hef reynt. Jú ég var einn vetur í barnaksólanum á Akranesi 

=já.  

−svo mér fannst misjafnir kennararnir sko 

=já, ætli það skipti ekki ansi miklu máli hvernig þeir eru 

−jújú 

það getur verið að þið hafið verið heppin hérna sko, með kennara. 
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−mér fannst til dæmis Ingólfur heitinn Runólfsson, hann var nú sjúklingur víst. 

já 

−mér fannst hann alveg sérstakur sko. Hann var aldrei að hækka sig upp og þurfti þess 

aldrei sko. Svo voru aðrir svona eins og Guðmundur Björnsson og fleiri, Guðjón 

Hallgrímsson, þeir þurftu að skamma mann oft á tíðum, suma strákana sko 

=já fannst þér það vera ástæða til að skamma þá? 

−nei það held ég ekki ég held að þeir hafi gengið á lagið þá jafnvel 

já 

−það held ég 

Já. Heyrðu. Mér dettur ekkert svona. Mér dettur ekkert sérstakt í hug sem að ég á eftir 

að spyrja um.  

=neinei þú hérnam, ræður því ég reyni að svara því sem ég get. En ég held þú hafir ansi 

lítið upp úr því. 

Þarna ég get spurt eins og með, uppáhalds leikina þína. Þið fóruð í fótbolta og hvað 

voruð þið að leika? 

=þetta voru fleiri leikir, fallin spýtan, og yfir, þar sem voru góð þök. Og slagbolta, jú og 

fótbolta. Jú áreiðanlega höfum við haft gott af þessu. 

Af að fara í leikina? 

=Við höfum haft gott af leikjunum 

Já algjörlega 

=að efla samhug og samstöðu 

já 

=þeir hljóta að geta verið vel fallnir til þess 

−jájá 

Og bara hreyfingin. 

=ég tala nú ekki um það 

Heyrðu nú dettur mér.. sund! Að spyrja um sund. 

[01:00:00] 
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=um sund. Já ég spilaði nú vitlaust úr því, ég fór suður í Reykjavík að læra sund og var 

þar svona vikutíma og þá bara veiktist ég af einhverjum skollanum. Og var bara mér var 

sagt að ég þyrfti að hætta því mér mætti ekki verða kalt og neitt svoleiðis, og ég fór 

bara heim og aldrei sendur aftur 

Og lærðirðu aldrei að synda þá? 

=nei jú einhverju hundasundi sem ég var farinn að fleyta mér á. Það var ekkert í lagi 

−nei 

Já en bíddu. Já.  

=ég held það sé ekkert ég held ég sykki bara núna ef ég færi í sundlaug. 

−ég veit þa ðekki 

=ég hef ekki prófað það 

Afi en þú, hvernig lærðir þú að synda? 

−ég lærði aldrei almennilega að synda. 

=nei þá erum við bara á svipuðu róli 

−það held ég 

Það finnst mér svolítið merkilegt 

−ég fór einu sinni ég man nú lítið eftir því þá tóku þær upp á því konurnar þarna að fara 

í Hveragerði með krakkana í eina viku. 

Já 

−svo gerðum við það, ég man nú lítið eftir því við fórum á einhverjum bát ég held að 

Guðjón á Broddadalsá hafi átt trillu þá 

=já 

−fórum þarna yfir komum okkur fyrir. Ég man ekkert hvaða dagur var eða neitt. Svo 

einhvernveginn klippaði. Ég man að laugin var tæmd, hún tæmdist alveg. Og við fórum 

bara heim daginn eftir. 

Hvað segirðu, Hveragerði? 

−Hveravík. 

Hveravík. Já. Já.  

−það er þar einhver hver sko. 
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=já ég held að laugin hafi verið svona, ekki nægilega góð þar 

−nei. Matti var að kenna þar held ég þetta vor. Ég veit ekkert hvernig það var. 

=Matti frá Kollafjarðarnesi? 

−já 

Var Jóna líka þarna? 

−nei 

Það er nefnilega af því að 

−Hún átti þá heima úti á Broddanesi sko 

Já. Hún þarna fékk aldrei barnapróf. 

=hmm 

Jóna, hún fékk ekki barnaprófið.  

=nú var það ekki 

Nei, af því að hún þarna, fékk ekki sundnámskeiðið. 

=jájá. 

Þannig að hún fékk aldrei skírteinið sitt. Fór svoseinna og lærði sko en fékk það aldrei, 

þetta plagg sko 

−fullnaðarpróf? 

já 

−já ég veit það ekki 

=ég held það hefði bara enginn komist hjá því 

−ég hélt það 

=að koma einhverju nafni á sundið 

−þeir komu einhverju nafni á mig án þess að ég kynni þetta, synda björgunarsund og 

hvað og hvað 

já. 

−ég einhvernveginn þeir létu mig einhvernveginn ná þessu án þess að ég kynni þetta að 

ráði. Ég var í lauginni á Akranesi sko. 

Já. 
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−ég. Var aldrei almennilega syndur 

nei. En þú af því að þú varst náttúrulega í frekara nám svo þú heldur að hafa fengið 

þetta próf. 

=Sundnám, nei það var helst ekkert um sundnám þá. 

Nei en ég meina þú hlýtur þá að hafa lokið prófinu sko. 

=jájá ég fékk einhverja einkunn, fimm komma eitthvað. Er búin að gleyma því hver 

seinni stafurinn var 

−ég held það hafi veirð svoleiðis með mig. 

=ég held ég hafi flotið, gat bjargað mér eitthvað. Það var ekkert meira. Þetta var stuttur 

tími hjá mér, ég var bara kominn með hita og einhvern bölvaðan óþverra, var ekki látinn 

fara í laugina þegar ég kom síðast 

Já það hefur bara verið látið gilda? 

=Já við vitum hvað þú getur, lítið. Þannig það er satt. Það var ekkert gert í því frekar og 

ég fékk skírteinið 

Já. Jóna sagði líka að það hefði svosem ekkert skipt miklu máli fyrir hana en hún hefði 

nú viljað hafa kannski 

=það er náttúrulega miklu betur að vera syndur 

−það veit enginn fyrirfram hvað hann þarf að nota þetta 

Hún fór seinna en þá fékk hún ekki barnaprófið, eða fullnaðarprófið. Þannig er nú það 

−eruð þið jafngömul þið Jóna? 

Nei.. 

=Það má nú heita svo. Jú. Áramótin eru á milli okkar. 

Jaja já. Hún er svo snemma. 

=Ég er fæddur í október og hún í janúar ef ég man rétt 

Já hún er fædd í janúar. Einmitt 

−en hún átti heima á húsinu hans Steina, þegar ég var þarna í skóla held ég.  

=jájá 

−Hann var þá fluttur til Hólmavíkur. 

[01:05:00] 
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=já fluttur [óskýrt]. Jájá það var heilmikill munur hjá þeim að komast úr skúrnum já og í 

almennilegt hús. 

−ég kom nú aldrei reyndar inn í skúrinn. Hann hefur ábyggilega verið svona hálfgert 

hreysi svona ég veit það nú ekki samt. 

=þetta var ósköp fátæklegt. Ég kom oft þar inn svona á þessum árum, næsta hús bara. 

Þurfti að fara út til að komast a´milli bæjanna en það var ágætis fólk 

−já. En þarna er enginn í húsinu núna Jónshúsinu eða stóra húsinu? 

=nei ekki að staðaldri nei. 

heyrðu.. 

−Bubbi byggði hús. 

=Já. Þær eiga þetta systur mínar, Guðbjörg og Ragnheiður. 

Já 

=að minnsta kosti Ragnheiði þykir gott að... 

hvenær er hún fædd? 

=Hún er fædd þrjátíu og níu. 

Og Guðbjörg? 

=fjörutíu og tvö. Það getur vel verið að það muni einu ári hjá mér, en ég held samt ekki 

Já 

−Já þær eru dálítið yngri, ég veit það.  

=já 

−Guðbjörg var lítil stelpa bara þegar ég var þarna 

=já 

Þarna með húsin, hvernig geturðu lýst skólastofunni? Sem þið voruð í hverju sinni? 

= Það var nú það var kennt heima í húsinu hans pabba eða afa. 

Já 

=Þá var nú skólastofan nokkuð stórt herbergi og annað, sko næsta 

−opið á milli 

=já og dyr á veggnum 
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−já 

=og þarna komst allt liðið svona fyrir. En þar var ekki alls staðar auðvelt að koma því 

öllu nema þurfa að fara í gegnum hurð og jafnvel yfir gang. 

Já. Vildi hann helst hafa þetta í sama herberginu? 

=já það hefur verið miklu þægilegra að kenna, og allt sem þið segir sko. 

−ég var hjá Brandi held ég seinna skiptið. Þá var kennt úti hjá Brandi. Þá var setið bara á 

rúmunum sko hérna yfir. Öðrum megin sko. Það komst allt. Það var dálítið stór stofan 

eða baðstofa sem þeir höfðu þarna.  

=já 

−það komst allt fyrir 

=en fólkið þurfti að sofa þarna á nóttunni 

−já þá þurfti það náttúrulega að sofa þarna á nóttunni. Taka þá stólana sem voru hinum 

megin við b.. 

Bíddu sátuði á rúmunum og voru svo borð upp við rúmin?  

−fyrir framan var borð sem maður hafði til að skrifa við eða eitthvað svona 

=já 

já.  

−en svo stólar hinum megin við borðið sko.  

=jájá 

−ábyggilega held ég 

=já ég held það líka að það hafi verið svona það var ekkert pláss. Krakkarnir voru 

kannski sextán sautján átján. 

−ég veit ekki hvað það voru mörg 

= sem að voru. 

Hafa sumir kannski fengið betri aðstöðu en aðrir? 

=já áreiðanlega og fyrir kennarann, ég held það hafi verið erfitt að vera að kenna í 

tveimur herbergjum og þó það séu opnar dyrnar á milli. 

já og en þarna voru kvöldvökurnar þá í þessum sömu herbergjum alltaf? 

=já 
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já já. Hvað voru, hvað margar á ári?  

=ha? 

Hvað ætli hann hafi haft margar kvöldvökur á hverju skólaári? 

=ég held það hafi nú oftast verið aðra hverja helgi. Það var samt misjanft á milli ára. 

Sum árin var þetta hverja helgi. 

Já og fannst ykkur þetta gaman? Eða var þetta kvöð? 

−ég held nú að þetta hafi frekar verið kvöð heldur en að við vorum að skemmta okkur, 

nema jú stundum. Stundum skemmtum við okkur ágætlega en ég held við höfum haft 

gott af þessu. 

Jájá þetta var bara kennsla. 

=Já þetta var bara kennsla við að koma fram og æfing að geta lesið af bók svona í 

annarra áheyrn. 

Já einmitt þetta er það. 

−jájá 

=En hérna, þetta var kannski ekkert viðunandi aðstaða fyrir kennarann og ekki börnin 

heldur. 

−nei 

nei það held ég ekki. Það verður að láta það duga sem er í boði [hlær] 

−já sem hægt var bara held ég. 

En eins og. 

=það var ekkert annað hægt 

[01:10:00] 

−nei 

En eins og bækurnar og svona, voru voru nógu margar bækur? Þurftuð þið að vera tvö 

með hverja bók eða? 

=ég held það hafi nú yfirleitt verið nóg eða ég er ekkert viss um að það hafi verið í öllum 

tilfellum, þá kannski þurftu tveir að vera með sömu bókina, læra af henni. 

Já mhm 
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=ég held nú að þegar Torfi var kominn þá hafi það verið síður, hann lagði bara kapp á að 

það væri nógar bækur til og 

Já. Já ég get trúað því. Það er allavegana, ég held að Jóna.... ég held að Jóna hafi talað 

um að eins og að hann hafi verið með einhver landakort og svona, hann hafi verið vel 

útbúinn svona miðað við. 

=já hann sko hann kom var með eitthvað með sér bara 

−já það held ég. Ég veit það ekki ég held það 

=svo það við bjuggum að fleiru en heldur bara því sem að lá fyrir af bókum á hverjum 

tíma. Hann kom bara, var áreiðanlega kom. Já hann lærði þetta bara, vissi hvað þurfti 

Já. Já. Heyrðu þá ætla ég að slökkva á upptökunni. 

=Varstu búin að taka þetta allt saman upp? 

[hlær] 

=Jájá þú ræður því alveg sko 

Já 

[Upptaka endar [01:11:26] 

 

 

 

 

 


