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Ágrip 

Ölfus er vestasta byggð Suðurlandsundirlendis og ein sú stærsta að flatarmáli á því 

landsvæði. Ölfusá var stór farartálmi fyrir þá sem þurftu að komast af 

Suðurlandsundirlendinu og yfir á Faxaflóasvæðið eða á Suðurnesin. En við Ölfusána 

voru gjöfular engjar og eitt víðáttumesta samfellda engjaland landsins. Mikið útræði var 

frá Þorlákshöfn en árið 1880 bjuggu 673 einstaklingar á 66 bæjum í Ölfusi. Þetta er 

sögusviðið okkar.  

 Á síðasta fjórðungi 19. aldar spruttu víða upp skólar, þá helst í sjávarþorpum, og 

víða var farkennsla innleidd til sveita. Lög um uppfræðingu barna í skrift og reikningi 

voru sett 1880 til viðbótar við konungsbréf um lestrar- og kristinfræðikennslu frá 18. 

öld. Þó var það ekki fyrr en 1907 sem sett voru heildstæð lög um fræðslu barna og skylt 

að vera með einhverskonar skólahald.  

 Þó var það árið 1881 sem stofnaður var barnaskóli í Ölfusi með fasta 

staðsetningu á Kröggólfsstöðum, en Kröggólfsstaðir eru nokkuð miðsvæðis í sveitinni. 

Sá skóli var rekinn í rúman áratug. Eftir að hann lagði upp laupana var farskólakennsla á 

hinum ýmsu bæjum þar til í byrjun þriðja áratugar 20. aldar, en þá voru kennslustaðir 

orðnir fastir á tveimur stöðum. Kennt var á tveimur stöðum til 1937 en þá var stofnaður 

heimavistarskóli í Hveragerði sem þá var ört stækkandi þorp. Börn úr dreifbýlinu voru 

þá mikill meirihluti nemenda og dvöldu þau á heimavistinni en börn úr Hveragerði og 

frá nálægustu bæjum gengu daglega í skólann. Heimavistin var starfrækt til 1943 en þá 

var tekinn upp skólaakstur. Ölfus var fyrsta skólahérað á landinu ásamt 

Vatnsleysuströnd til að taka upp skólaakstur.  

 Þróun skólahaldsins er rakin frá stofnun skólans á Kröggólfsstöðum og til ársins 

1946. Þá klauf Hveragerði sig út úr Ölfusi og stofnaður var sérstakur hreppur auk þess 

sem ný lög voru sett sama ár um skólakerfi og skólaskyldu og skólakerfið í heild var 

endurskoðað.           
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Abstract 

Ölfus is the most westerly settlement in the south lowlands and is the largest area in 

that region. Ölfusá river was a big obstacle for those who needed to get from the south 

lowlands into the Faxaflói area and south east corner. But around Ölfusá river there 

were fertile grasslands and one of the most wast continuous grasslands of Iceland. 

Although fishing was an important industry in Þorlákshöfn, in 1880 there were as many 

as 673 individuals living in 66 different farms in Ölfus. This is our setting. 

In the last quarter of the 19th century many schools were founded, mainly in 

fishing villages and ambulatory school was implemented in more remote areas. Laws 

regarding education in writing and mathematics were past in 1880 in addition to the 

king's letter (law) regarding reading and christianity studies from the 18th century. It 

wasn't until 1907 there were more in depth laws passed for children's education and 

the obligation to have schools in some form.  

However, in the year 1881 a children's school was founded in Ölfus with a fixed 

location in Kröggólfsstaðir for it is central location. That school was run for just over a 

decade but when it closed its doors ambulatory school took place in many of the farms 

until the beginning of the 1920’s, by then there were classrooms in two fixed locations. 

Education took place in two locations until 1937 but then a boarding school was 

founded in Hveragerði which was a rapidly growing village. Children from rural areas 

boarded whilst children from Hveragerði and near farms walked from home. Boarding 

took place until 1943 by then, transportation was provided. Ölfus and Vatnsleysuströnd 

were the first school districts to provide transportation.  

The development of schooling is recorded from the founding of Kröggólfstaðir 

school until 1946 when Hveragerði split from Ölfus and a new district was formed. New 

law was passed that same year regarding the school system and mandatory education. 

The whole educational system was reformed.   
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1 Inngangur  

Almenningsfræðsla á Íslandi er áhugavert fyrirbæri og má bæði segja að hún sé nokkuð 

nýlegt fyrirbæri en eigi sér þó djúpar rætur. Snemma í kaþólskum sið voru stofnaðir 

skólar biskupsdæmanna og er Lærði skólinn í Reykjavík afsprengi annars þeirra. Þetta 

voru þó ekki almennir barnaskólar heldur nám fyrir fáa útvalda. Börn stórbænda, presta 

og annarra embættismanna. Engin lög eða tilskipanir voru til um fræðslu barna fyrr en á 

18. öld, en þrátt fyrir það var læsi talsvert á landinu samanborið við önnur lönd. Árið 

1741 var fermingin lögleidd á Íslandi og var þar kveðið á um að börn þyrftu að vera læs 

til að fermast. 1790 var gefið út konungsbréf um uppeldi barna og uppfræðing og gilti 

það konungsbréf sem lög um kennslu í lestri og kristinfræði þar til í byrjun 20. aldar. Öll 

fræðsla á þessum tíma miðaðist við kirkjuna og tilgangur lestrarkennslu var sá að fólk 

gæti lesið guðsorð og orðið betri þegnar drottins. 

 Um miðja 19. öld hafði upplýsingin og hægfara þjóðfélagsbreytingar orðið þess 

valdandi að viðhorf til alþýðumenntunar hafði breyst. Í kjölfarið spratt upp hreyfing sem 

talaði fyrir aukinni skriftarkennslu og framförum í menntamálum. Árið 1880 voru sett 

lög um menntun barna í skrift og reikningi til viðbótar við lestur og kristinfræði sem 

verið hafði í gildi síðan á 18. öld. Um þetta leyti spruttu upp skólar víðs vegar um landið, 

þó mest í sjávarplássum. Barnaskóli hafði þó verið rekinn í Reykjavík á árunum 1826-

1848 og árið 1852 var stofnaður barnaskóli á Eyrarbakka og Stokkseyri sem starfar enn í 

dag. Fyrsti skólinn sem stofnaður var í dreifbýli var stofnaður 1878 en árin 1880-1881 

voru stofnaðir fjórir skólar til viðbótar, þar af einn á Kröggólfsstöðum í Ölfusi.  

 Í þessari rannsókn er skoðuð þróun skólahalds í Ölfusi frá því að fyrsti skólinn er 

stofnaður á Kröggólfsstöðum 1881 og þar til hreppurinn klofnaði í tvennt með stofnun 

Hveragerðishrepps árið 1946. Það sama ár voru einnig sett heildstæð lög um skipan 

skólamála allt frá barnaskóla til háskóla. Rakin verður saga skólans á Kröggólfsstöðum 

og varpað ljósi á það hvers vegna hann leystist upp. Hvernig fræðslumál hreppsins 

þróuðust næstu árin þar á eftir og hvaða áhrif fræðslulögin 1907 höfðu á skipan 

skólamála í sveitinni. Greint verður einnig frá því hvernig hreppsbúar höfðu áhrif á 

skólahaldið. Skoðað verður hvernig húsnæðismálum var háttað við kennsluna, en á 

tímabili var kennt í baðstofum eða óupphituðum skúrum. Á tímabilinu voru byggð eða 

innréttuð nokkur hús sérstaklega fyrir kennslu en í heildina var kennt  á 26 mismunandi 

stöðum í sveitinni og á sumum stöðum í mismunandi húsnæði yfir tímabilið. Skoðað 

verður hvernig skólahaldið breyttist úr föstum skóla yfir í farskóla og síðan aftur yfir í 
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fastan skóla á fleiri en einum stað. Því næst í heimavistarskóla og síðustu árin 

heimangönguskóla með skólaakstri.  

Við heimildaöflun var víða leitað fanga. Á Þjóðskjalasafni Íslands eru varðveittar 

skólaskýrslur fyrir tímabilið  1895-1905 í safni landshöfðingja og frá 1908-1946 í safni 

Fræðslumálastjóra. Skýrslur fyrir tímabilin 1905-1908, 1911-1912, 1913-1914, 1922-

1924, 1925-1927 og 1929-1931 fundust þó ekki, þrátt fyrir ítarlega leit. Á 

Þjóðskjalasafni Íslands er einnig varðveitt bréfasafn landshöfðingja en í því má finna 

styrkumsóknir og skýrslur um skólahald á tímabilinu frá 1881 og fram undir aldamót. 

Sveitarbók Ölfushrepps 1871-1888 er einnig á Þjóðskjalasafni Íslands en bókin sem 

tekur við af henni hefur glatast. Á Héraðsskjalasafni Árnesinga er talsverður fjöldi 

skjalasafna þar sem gagnlegar upplýsingar fengust. Má þar nefna skjöl Sýslunefndar 

Árnessýslu og skjöl hreppsnefndar Ölfushrepps og Hveragerðishrepps, þá sér í lagi 

fundargerðabækur hreppsnefnda. Einnig er nokkuð af skjölum frá skólanum og 

skólanefndinni varðveitt á safninu auk einkaskjala Hermanns Eyjólfssonar kennara.  

Fundargerðabækur skólanefndar frá 1908-1922 og 1937-1946 eru báðar 

varðveittar og voru mikill fengur. Í síðari bókinni kemur fram að að mánudaginn 13. 

mars 1944 hafi skólanefndin fundað ásamt skólastjóra og námsstjóra Suð-Vesturlands. 

Farið var yfir bækur og skjöl í vörslu skólans. Kom þar fram að „gerðabók frá 1922 til  

1937 vantar með öllu og hefur ekki fundist, þrátt fyrir gaumgæfilega athugun.“ 

Prófabók 1901-1945 er einnig varðveitt ásamt klöddum, dagbókum o.fl. Leitað var 

fanga víða annars staðar, m.a. í kirkjubókum og í manntölum á manntalsvef 

Þjóðskjalsafns Íslands. Farið var í gegnum skrár handritadeildar Landsbókasafns 

Háskólabókasafns en þar hafði ég ekki erindi sem erfiði. Að lokum tók ég viðtöl við þrjá 

einstaklinga sem verið höfðu nemendur í skólanum síðasta áratuginn sem er til 

umfjöllunar.   

  Skólasaga frá síðari hluta 19. aldar hefur verið skoðuð fyrir einstaka staði, skóla 

eða fræðsluhverfi.  Bæði sem nemendaritgerðir í grunnnámi og framhaldsnámi auk 

þessi sem gefnar hafa verið út bækur eða ritaðar greinar um ákveðna skóla eða svæði. Í 

árslok 2008 kom út Almenningsfræðsla á Íslandi 1880-2007 í ritstjórn Lofts 

Guttormssonar, sem er einn aðalhöfunda ásamt Jóni Torfa Jónssyni og Helga Skúla 

Kjartanssyni. Það er heildstætt verk um þróun almenningsfræðslu á landsvísu á því 

tímabili sem hér er til umfjöllunar og studdist ég mikið við það.  

Í ritgerðinni er aldur nemenda jafnan miðaður við áramót. Því er aldur nemenda í 

elsta árgangi jafnan sagður 13 ára, þrátt fyrir að hluti nemendanna sé orðinn 14 ára við 
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skólalok að vori. Lagatextar miða hins vegar við árganga, en ekki aldur nemenda um 

áramót og tala því um að skólaskylda sé til 14 ára aldurs.  

Ritgerðin er sett upp á þann hátt að henni er skipt í fimm meginkafla. Fyrst er 

landfræðilegt sögusvið kynnt. Þar verður leitast við að varpa ljósi á það umhverfi sem 

skólahaldið í Ölfusi þróaðist í. Í upphafi verður gerð grein fyrir Ölfusinu sjálfu og lýst 

sveitinni, byggðaþróun, mannfjöldaþróun og lífsviðurværi. Næsti kafli fjallar almennt 

um þróun almenningsfræðslu á Íslandi til ársins 1946 og einnig verður gerð grein fyrir 

helstu lögum og reglum sem sett voru um fræðslumál til ársins 1946. Kafli fjögur er 

þungamiðja rannsóknarinnar en þar er rakin skólasaga Ölfusskólahverfis frá 1881 til 

1946 og í lok kaflans eru teknar saman tölulegar upplýsingar o.fl. um kennara og 

nemendur á tímabilinu.  Fimmti kaflinn er tvískiptur og fjallar annars vegar um 

hugmyndir Steingríms Arasonar um prófagerð og námsmat í skólum á fyrri hluta 20. 

aldar. Hins vegar fjallar kaflinn um þróun prófa og námsmats í Ölfusi. Í sjötta kafla er 

gerð stuttlega grein fyrir öðrum skólum sem starfræktir voru í hreppnum á tímabilinu 

en þar er lögð aðaláherslan á unglingaskólann sem hafði bein tengsl við barnaskólann.   
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2 Ölfus. Sveitarlýsing og mannfjöldi 

2.1 Sveitarlýsing 

Ölfus er vestasta byggð Suðurlandsundirlendis og er ein sú stærsta á því landsvæði, en 

þótti þó mögur sveit að dómi þeirra sem bjuggu ofar í Árnessýslu.1 Mörkum sveitarinnar 

er þannig lýst af sr. Jóni Matthíassyni presti í Arnarbæli í árslok 1840: 

Ölves nær til sjóvar milli suðurs og útsuðurs átta. Í vesturátt frá Ölvesi er 

Selvogur næsta sveit. Takmörk nefndra sveita eru þessi: Á bergi við sjó fram 

er hellir, er nefnist Viðarhellir; þaðan ræður bein stefna til útnorðurs upp til 

Selvogsheiðar, þaðan er í sömu átt til Geitafells, síðan norður í Heiðina há 

og seinast í Kóngsfell. Þaðan beygist stefnan til norðurs yfir þveran 

Grindarskarðarveg, eftir endilöngum Bláfjöllum, allt til Vífilsfells; þaðan til 

landnorðurs yfir Ólafsskarðsveg og þver Fóelluvötn, upp til Mosfellsheiðar, 

þaðan aftur til austurs yfir Dyrafjöll og norðan Hengil, síðan eftir 

Grafningsfjöllum, norðan Ingólfsfjalls, alt niður að vatni því, er Álftavatn 

kallast; úr því fellur stór á, er nefnist Sog, og fellur hún í Hvítá austanvert 

Ingólfsfjall. Frá ármótum þessum og allt til sjávar kallast áin Ölvesá, og fellur 

hún í fullt vestur niður fyrir Arnarbæli, en þaðan suður, allt í sjó fram. 

Ræður sjór síðan til vesturs, allt að upphaflega greindum takmörkunum milli 

Selvogs og Ölvess, við sjó fram á ofannefndu bergi, og skilur svonefnt 

Háaleiti sveitirnar Ölves og Selvog.2 

Ölfus dregur nafn sitt af einum fyrsta landsnámsmanninum sem þar bjó, Álfi hinum 

egðska. Álfur bjó á Núpum og átti vesturhluta sveitarinnar en Ormur hinn gamli bjó á 

Hvammi og átti austurhlutann. Árið 1703 var þingstaður að Bakkarholti sem var einnig 

sóttur af íbúum Selvogs og Grímsness. Til ársins 1785 tilheyrði Grafningur einnig Ölfusi.3  

Fyrr á öldum var var svæðið mun votlendara en það er í dag og samkvæmt 

munnmælum hafi hafskipum verið lagt upp að Arnarbæli allt til 1500. Í lok 17. aldar 

breytti Varmá farvegi sínum og fór að renna í farveg Þorleifslækjar og breytti það ásýnd 

landsins umtalsvert, en áður hafði hún fallið í Ölfusá mun austar, nálægt 

Bakkárholtstorfunni. Á þessu láglendi var engjaland sveitarinnar en þetta er eitt 

                                                           
1 Þórður Ögmundur Jóhannsson „Ölfushreppur“ bls. 279. 
2 Árnessýsla. Sýslu- og sóknarlýsingar Hins íslenska Bókmenntafélags 1839-1843 bls. 195.  
3 Þórður Ögmundur Jóhannsson „Ölfushreppur“ bls. 283-284; Árnessýsla. Sýslu- og sóknarlýsingar Hins 
íslenska Bókmenntafélags 1839-1843 bls. 234. 
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víðáttumesta samfellda engjaland landsins. Lengd þess er nálægt 10 km. og breiddin 

fjórir km þar sem hún er mest. Kallast þetta svæði Engjar en innsti hluti þess sem er 

blautastur kallast For. Forin, sem einnig kallast Botnsmýri er um 10 km2 þakin blástör og 

gulstör. Þar brugðust aldrei slægjur. Allir bændur í Ölfusi slógu á Engjum og Forum að 

jafnaði auk Selvogsbænda. Á grasleysisárum sóttu bændur utan héraðsins í Forirnar til 

heybjargar, en utansveitarmenn greiddu slægjugjöld, en aðliggjandi jarðir áttu hver sinn 

skika. Um 1970 voru tún og tilbúinn áburður farin að fullnægja heyþörf sveitarinnar og 

lagðist þá engjaheyskapurinn af og breyttust Engjarnar í beitiland.4    

 Byggð í Ölfusi má segja að liggi í einföldum eða tvöföldum hring um láglendið í 

kringum um Engjarnar og Forina. Bæirnir stóðu meðfram hlíðum, fjöllum og hæðum. 

Við Ingólfsfjall, Reykjafjall,  Núpafjall, Hjallafjall / Neðra fjall og Hlíðarendafjall. Auk þess 

má segja að byggð hafi verið í fjórum megin hverfum sem kallast Bæjarþorp, 

Hjallahverfi, Hraunshverfi og Arnarbælishverfi. Nokkrar þjóðleiðir lágu í gegnum Ölfusið 

en Ölfusá var helsti farartálmi þeirra sem áttu leið af Suðurlandsundirlendinu og yfir á 

Faxaflóasvæðið. Þrjár lögferjur voru á Ölfusá. Ein við Ölfusárósa, í Óseyrarnesi og þaðan 

lágu leiðir til Reykjavíkur, Hafnarfjarðar og til Suðurnesja. Næsta lögferja var á Kotferju 

og sú þriðja við Laugardæli í Laugardælasókn í Hraungerðishreppi. Alfaravegur lá frá 

ferjustaðnum við Kotferju vestur Ölfus framhjá Kirkjuferju, Bakkarholti, Gljúfurárholti, 

Krossi og á Torfeyri við Varmá hjá neðanverðum Reykjum. Einnig lá alfaraleið frá 

ferjustaðnum við Laugardæli upp undir Ingólfsfjall og meðfram því sunnan- og 

vestanverðu, framhjá Hvammi, Gljúfri og Sogni og þaðan á áðurnefnda Torfeyri. Þar 

mætast aðalleiðir sveitarinnar og þaðan liggur alfaravegur yfir Hellisheiði.5   

Árið 1891 var Ölfusárbrú brúuð. Samhliða því var lagður nútímalegur vegur 

upphlaðinn með köntum og ofaníburði upp að Ingólfsfjalli þar sem gamli vegurinn hafði 

greinst til austurs og vesturs meðfram fjallinu. Næstu sumur var haldið lengra áfram 

með veginn til vesturs. Árið 1896 var vegurinn orðinn vagnfær frá Ölfusárbrú til 

Reykjavíkur og þá um haustið var farið með fyrsta hestvagninn þessa leið. Var það í 

kjölfar Suðurlandsskjálftanna en vagninn sótti fjölda ungbarna úr Ölfusi og Flóa til að 

létta á fjölskyldum þeirra, en fjöldi húsa féllu í skjálftunum. Börnin voru sett í fóstur í 

Reykjavík og ílentust mörg þeirra hjá fósturforeldrum sínum.6  

                                                           
4 Þór Vigfússon Í Árnesþingi vestanverðu. Bls. 104.  
5 Þórður Ögmundur Jóhannsson „Ölfushreppur“ bls. 280-281; Þór Vigfússon Í Árnesþingi vestanverðu. Bls. 
134; Árnessýsla. Sýslu- og sóknarlýsingar Hins íslenska Bókmenntafélags 1839-1843 bls. 204-205. 
6 Þór Vigfússon Í Árnesþingi vestanverðu. Bls. 134.  
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 Alls hafa kirkjur verið á 14 jörðum í Ölfusi til lengri eða skemmri tíma. Lengst af 

var sveitinni skipt í þrjár sóknir. Kirkja hefur verið á Hjalla í vestanverðri sveitinni frá um 

1200. Þar var bændakirkja til 1928 en þá var nýtt kirkjuhús byggt og söfnuðurinn tók við 

kirkjunni. Í Arnarbæli í austurhluta sveitarinnar hefur einnig verið kirkja frá því um 1200. 

Á Reykjum hefur einnig verið kirkja frá fornu fari og er hennar getið í máldögum frá 

1200. Kirkjan að Reykjum var flutt að Völlum um skamman tíma þar sem hver kom upp í 

kirkjunni. Kirkjan á Reykjum var alla tíð bændakirkja en í ofviðri 27. nóvember 1908 fauk 

kirkjan af grunninum. Ákveðið var að byggja hana ekki upp aftur og þar sem kirkjan í 

Arnarbæli var orðin illa farin þá þótti betri kostur að byggja nýja kirkju meira 

miðsvæðiðs. Nýrri kirkju var valinn staður á Kotströnd og var hún vígð í nóvember 1909. 

Við það fækkaði sóknum úr þremur í tvær.7  

  

                                                           
7 Þórður Ögmundur Jóhannsson „Ölfushreppur“ bls. 309-311. 
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Mynd 1. Kort af Ölfusi. Mælt 1908, leiðrétt 1932 og útgefið 1944. 
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2.2  Mannfjöldi og lífsviðurværi 

Árið 1840 voru bjargræðisvegir í Ölfusi taldir vera heyskapur, sjávarafli og kvikfjárrækt, 

þá sérstaklega nautpenings. Heyskapur var álitinn arðsamastur og best ræktur allra 

bjargræðisvega eins og áður kemur fram. Í Ölfusi voru góðir smiðir, bæði á tré, járn og 

kopar auk skipa- og húsasmiða. Þess er sérstaklega getið að einn maður lagði stund á 

bókband og annar hnakka- og söðlasmíði þannig að sómi væri að, þrátt fyrir að báðir 

væru ólærðir.8 Á árunum 1901-1938 fór fram skipuleg mjólkurvinnsla í Ölfusi með 

tilkomu rjómabúa og síðar stofnunar Mjólkurbús Ölfusinga í Hveragerði. Á þeim tíma 

fjölgaði nautgripum um tæpan helming á meðan sauðfé fjölgaði um 30%.9   

 Sr. Jón Matthíasson í Arnarbæli lýsir mannlífinu í sveitinni 1840 á nokkuð 

skemmtilegan hátt. Á veturnar er stunduð tóvinna inni á bæjum, þar á meðal 

fatasaumur og prjón, ekki til sölu heldur til heimabrúks. Karlmenn vinna helst úti á 

vetrum við gegningar, smíðar og sjósókn eins og betur er sagt frá hér á eftir. Sláttur 

hefst vanalega í 12.-13. viku sumars og stendur til 21.-22. viku sumars. Karlmenn jafnt 

sem konur taka þátt í haust og voryrkju. Hann segir að allar íþróttir, eða líkamsæfingar 

séu mjög vanræktar en þó kunni einstaka maður aðeins að skjóta af byssu og fara á 

skauta. Engir leika á hljóðfæri í sveitinni nema lítið eitt á langspil en nótnasöngsþekking 

er engin. Á vetrarkvöldvökum er sögulestur og stundum tafl og spil. Auk þess sem sumir 

ríða gæðingum á hjarni. Margir voru skrifandi, jafnt konur sem karlar og einnig 

unglingar en óskrifandi einstaklingar voru líka til á öllum aldri. Þegar hann fjallar um 

siðferði er lýsing hans á þennan hátt: „Þó margir menn séu þar siðprúðir og góðum 

kostum gæddir, er þó siðferðinu yfir höfuð ábótavant. Friðsemi, hreinskilni, skilríki, 

bróðurlegur kærleiki hafa hvörki að fornu né nýju náð þar ákjósanlegum framförum, 

hvörjar þó heldur fara vaxandi en minnkandi.“10 

  Útræði hefur verið frá Þorlákshöfn um aldir. Fyrstu mannabústaðir þar hafa 

líklega verið verbúðir en höfuðkirkjur og stórbýli áttu sér aðstöðu í Þorlákshöfn. Árið 

1543 átti Skálholtsstóll 40 hestburði af fiski í Þorlákshöfn og var Þorlákshöfn ein af 

jörðum stólsins sem voru seldar í lok 18. aldar. Um miðja 19. öld var ekki óalgengt að 

fjöldi vermanna væru 300-400 í Þorlákshöfn um vertíðina. Þorskveiðar tíðkuðust í 

Þorlákshöfn á haldfæri frá byrjun marsmánaðar til miðs maímánaðar. Um 1880 var 

                                                           
8  Árnessýsla. Sýslu- og sóknarlýsingar Hins íslenska Bókmenntafélags 1839-1843 bls. 206. 
9 Njörður Sigurðsson. „Mjólk og markaður,“ bls. 20.  
10 Árnessýsla. Sýslu- og sóknarlýsingar Hins íslenska Bókmenntafélags 1839-1843 bls. 206-207. 
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byrjað að veiða fisk á línu og á fyrstu árum 20. aldar hófst netaveiði.11 Fiskveiðar frá 

Þorlákshöfn hafa ætíð verið stór hluti af því að draga björg í bú í Ölfusi. Í kringum 

aldamótin 1900 voru yfirleitt ekki nema tveir fullorðnir karlmenn eftir heima í 

Hjallasókn yfir vertíðina. Allir aðrir karlmenn fóru til sjóróðra auk drengja sem komnir 

voru yfir fermingu. Ennig voru dæmi um að drengir færu fyrr til sjós og þurftu því að 

gera hlé á sjómennskunni til að gangast undir próf prestsins.12 Algengast var að 

farkennslu lyki í vertíðarbyrjun á hverju ári, um miðjan febrúar.   

 Þegar skólahald hefst í Ölfusi upp úr 1880 bjuggu 673 einstaklingar í hreppnum á 

66 bæjum. Íbúum fækkaði talsvert á fyrri hluta 20. aldar líkt og í allri Árnessýslu. Íbúum 

fór að fjölga aftur á fjórða áratug aldarinnar með vaxandi þéttbýlismyndun í Hveragerði 

og síðar í Þorlákshöfn á fimmta áratugnum.13  

  

 

Mynd 2. Mannfjöldaþróun í Ölfusi 1880-1950.14 

 

 

                                                           
11 Þórður Ögmundur Jóhannsson „Ölfushreppur“ bls. 314; Árnessýsla. Sýslu- og sóknarlýsingar Hins 
íslenska Bókmenntafélags 1839-1843 bls. 203. 
12 Jón R. Hjálmarsson. Séð og heyrt á Suðurlandi. Bls. 111. 
13 Sjá lista yfir bæi í Ölfusi í Viðauka A. 
14 Árið 1950 eru hrepparnir orðnir tveir, Ölfushreppur og Hveragerðishreppur. Hagskinna. Sögulegar 
hagtölur um Ísland. Bls. 66-67.  
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Mynd 3. Íbúafjöldi í Hveragerði 1929-1952.15 

 

 

Mynd 4. Fjöldi barna og fullorðinna í Hveragerði 1929-1952.16 

Í dag eru tveir þéttbýlisstaðir á því svæði sem fjallað er um. Hveragerði sem hóf að 

myndast á árunum eftir 1929 og varð að sér hreppi 1946 og Þorlákshöfn þar sem föst 

byggð tók að myndast 1951.   

                                                           
15 HérÁrn. 1990/2 Þórður Ögmundur Jóhannsson, samantekt Þórðar unnin upp úr kirkjubókum.  
16 HérÁrn. 1990/2 Þórður Ögmundur Jóhannsson, samantekt Þórðar unnin upp úr kirkjubókum. 
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3 Þróun almenningsfræðslu á Íslandi 

3.1 Kverið og bóklestur fram á 19. öld 

Það var fyrst á 18. öld sem yfirvöld hófu að skipta sér af menntun almennings á Íslandi, 

en fram að því höfðu einungis embættismenn, prestar og sýslumenn, þurft að kunna að 

lesa starf síns vegna. Skólahald á fyrri öldum var stopult á Íslandi en skólar biskups-

stólanna á Hólum og í Skálholti voru helstu skólarnir.  Í lok 18. aldar var Skálholtsskóli 

fluttur til Reykjavíkur (Hólavallarskóli) þegar biskupsembættið var flutt til Reykjavíkur 

og tveimur áratugum síðar var skólinn fluttur til Bessastaða þar sem hann starfaði fram 

undir miðja 19. öld og Lærði skólinn í Reykjavík tók við keflinu. Samkvæmt rannsóknum 

Gunnars Karlssonar og samstarfskvenna hans voru 2.724 menn sem töldust til mennta-

manna á Íslandi á 16.-18. öld, luku formlegri latínuskólamenntun og fengu embætti Í 

Íslandi. Þar af urðu tæp 68% prestar, 9% sýslumenn, tæp 3% háembættismenn, en rúm 

6% urðu bændur.17  

Það er þó ekki þar með sagt að engir aðrir en embættismenn hafi verið læsir, því 

fjöldi varðveittra handrita frá fyrri öldum benda til þess að nokkuð breiður 

þjóðfélagshópur hafi haldið uppi menningarlífi á Íslandi, en prentverk hófst á Hólum á 

16. öld. Auk þess eru nokkrar heimildir um að á 17. öld hafi margir bændur af 

alþýðuættum verið bæði læsir og skrifandi. Yfirvöld vildu að almúginn lærði að lesa til 

auka guðrækni. Ef menn gætu lesið biblíuna og aðrar trúarræknibækur myndi það 

minnka líkurnar á því að sálirnar yrðu djöflinum að bráð. Þessi kenning um að aukin 

lestrarkunnátta kæmu guði að liði í baráttu sinni við djöfulinn á rætur sínar að reka til 

aðalstöðva mótmælendatrúarinnar í Þýskalandi og barst til Íslands í kringum aldamótin 

1700.18 Árið 1542 barðist Gissur Einarsson biskup í Skálholti fyrir því að koma á stofnun 

alþýðu- eða barnaskóla. Gissur fékk því áorkað að fá konung til að gefa út tilskipun um 

að stofnaðir yrði latínuskólar í Viðey og á Helgafelli auk þess sem hann barðist fyrir 

stofnun lestrarskóla og barnaskóla á Skriðuklaustri, Þykkvabæjarklaustri og 

Kirkjubæjarklaustri en talaði fyrir daufum eyrum og framkvæmdir urðu engar. Þegar 

Gissur féll frá í blóma lífsins, dó  skólahugsjónin með honum og svaf værum blundi fram 

á 18. öld.19  

                                                           
17 Gunnar Karlsson, „Uppruni íslenskra menntamanna frá 16. öld til 18. aldar,“ bls. 249; Gunnar M. 
Magnúss, Saga alþýðufræðslunnar. Hátíðarrit S.Í.B., bls. 309-310.  
18 Árni Daníel Júlíusson, Skólinn við ströndina, bls. 54-55. 
19 Gunnar M. Magnúss, Saga alþýðufræðslunnar. Hátíðarrit S.Í.B., bls. 24.  
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Danski presturinn Ludvig Harboe var sendur af Kristjáni VI Danakonungi til 

Íslands árið 1741 til að leiða endurbætur á almenningsfræðslu í anda píetisma. 

Endurbæturnar í kirkju- og fræðslumálum voru liður í almennu umbótastarfi í dansk-

norska ríkinu en á fjórða áratug 18. aldar hafði verið stofnuð skólamálanefnd og gefnar 

út tilskipanir, m.a. um barnaskóla. Jón Árnason biskup í Skálholti og Jón Þorkelsson 

skólameistari í Skálholti beittu sér fyrir úrbótum á menntamálum á fjórða áratugnum og 

kom Jón Árnason með hugmynd um stofnun barnaskóla í hverri sýslu fyrir fátæka. 

Harboe og Jón Þorkelsson ferðuðust um landið og vísiteraði Harboe öll prestaköll í 

Hólastifti og Jón færði niðurstöðurnar vandlega til bókar. Í Skálholtsstifti kallaði Harboe 

sóknarprestana saman á ákveðna staði þar sem hann aflaði upplýsinga beint frá þeirra 

hendi. Harboe vann úr gögnum sínum tillögur og lagauppköst sem hann sendi 

kirkjustjórnarráðinu þar sem þau voru tekin til endurskoðunar áður en þau komu fyrir 

konung til samþykktar. Alls voru 16 tilskipanir og konungsbréf gefin út á árunum 1743-

1746 og eru almennt nefndar hinar píetísku tilskipanir.20  

Árið 1736 var ferming lögleidd í Danmörku og Noregi. Fimm árum síðar, 1741 

var hún leidd í lög á Íslandi og átti Harboe m.a. að framfylgja þeim lögum á ferð sinni. 

Öll börn skyldi ferma, en til þess þyrftu þau að vera búin að læra kverið utanbókar og 

með skilningi. Af hálfu kirkjuyfirvalda var einnig lögð mikil áhersla á að börnin yrðu 

orðin læs við fermingu, því sú viðleitni var meðal yfirvalda að viðunandi árangur næðist 

ekki í kristnidómsfræðslu nema hún byggðist á eiginlegri bóklestrarkunnáttu. Í húsaga 

tilskipuninni sem var ein af píetísku tilskipunum er kveðið á um svo fljótt sem börn verði 

fimm til sex ára gömul skuli láta þau taka til að læra að lesa á bók. Þetta er elsta 

ákvæðið um bóklestarkennslu á Íslandi. Prestinum bar að skrá sem nákvæmast í 

sálnaregisturið upplýsingar um kunnáttu og framför barna í lestri og kristnum fræðum. 

Miklar framfarir urðu í lestrarkunnáttu á Íslandi milli 1745 og 1760 og hefur stunduð 

verið talað um lestrarherferð. Þó er ekki hægt að segja að Íslendingar teldust fullþroska 

í bóklæsi á nútíma mælikvarða, en þeir voru orðnir þokkalega læsir á guðsorðið að mati 

prestsins.21 

 Árið 1789 hafði konungur stofnað nefnd í Danmörku til að gera tillögur um 

umbætur á skólahaldi í sveitum ríkisins. Í árslok 1799 var stofnuð skóla- og laganefnd á 

Íslandi sem í sátu: Stefán Þórarinsson amtmaður, Grímur Thorkelín leyndarskjalavörður, 

Magnús Stephensen lögmaður og Joachim Christian Vibe amtmaður Suður- og 

                                                           
20 Loftur Guttormsson, Frá siðaskiptum til upplýsingar, bls. 309-312; Loftur Guttormsson „Fræðsluhefðin: 
Kirkjuleg heimafræðsla,“ bls. 22.   
21 Loftur Guttormsson, Frá siðaskiptum til upplýsingar, bls. 313-316, 331-334. 
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Vesturamtsins. Nefndin rökræddi um aðferðir til auka alþýðufræðslu, en varð lítið 

ágengt. Magnús Stephensen kom með hugmyndir um stofnun barnaskóla í Reykjavík, 

en fyrstu hugmyndirnar um stofnun slíks skóla má rekja til 1785 þegar danskur 

kaupmaður fjallaði um eymd ungdómsins í kjölfar móðuharðindanna.22 

Árið 1790 var gefið út konungsbréf til Skálholtsbiskups um uppeldi barna og 

uppfræðing sem átti eftir að gilda sem lög um kennslu í lestri og kristinfræðslu til ársins 

1907. Í konungsbréfinu kemur fram að lestrakennsla skuli hefjast áður en börnin yrðu 

fimm ára gömul og kvernámið átti að hefjast áður en þau yrði tíu ára gömul og standa 

þar til þau fermdust 14 ára gömul. Til að barn teldist fulllæst þurfti það að geta lesið 

skýrt prentuð rit á íslensku, t.d. sálma- og guðspjallabók. Fram undir 1830 var gotneskt 

letur einrátt í prentuðu máli á Íslandi en upp úr því sótti latínuletur á. Latínuletur var í 

ýmsum veraldlegum ritum, sögubókum og blöðum og tímaritum sem voru að hefja 

göngu sína á þessum tíma á borð við Þjóðólf (1848), Fjölni (1835) og Ný félagsrit (1841). 

Kirkjan hélt enn fast í gotneska letrið fram eftir öldinni, en Nýja Testamentið kom fyrst 

út með latnesku letri 1863 og Biblían í heild 1866. Barnalærdómsbókin eftir N. E. Balle 

var prentuð áfram með gotnesku letri fram á miðjan áttunda áratug 19. aldarinnar og 

var hún þá enn í almennri notkun. Það þýddi að börn á tímabilinu 1830-1870 þurftu að 

vera læs á tvær ólíkar leturgerðir. Þetta endurspeglaðist einnig í skriftinni á þessum 

árum en bréfritarar notuðu þá ýmist snarhönd (latínuletur) eða fljótaskrift (gotneskt 

letur). Varðandi skriftina, þá var skriftarkunnáttu alveg haldið aðskilinni frá 

lestrarkunnáttu. Píetistarnir lögðu mikla áherslu á lestur til að fólk gæti inntekið 

guðsorðið eins og áður segir en voru áhugalitlir um skriftarkennslu barna. 

Upplýsingarmenn voru hins vegar miklir talsmenn skriftarkennslu þar sem hún var til 

þess fallin að þegnarnir gætu haft samskipti sín á milli til dægrastyttingar, félagslegs 

eflingar eða efnahagslegs ábata.23 

 Kverið sem börnin þurftu að læra utanbókar fyrir fermingu var breytilegt eftir 

tímabilum. Á 18. öldinni lærðu börnin Fræðin minni Lúthers en  stærstan hluta 19. 

aldarinnar var stuðst við Lærdómsbók í evangelískum kristilegum trúarbrögðum handa 

unglingum eftir danska biskupinn N.E. Balle sem kom upphaflega út á íslensku 1796 var 

jafnan kölluð „Balle“. Frá árinu 1866 gátu foreldrar valið um að kenna börnum tvær 

ólíkar bækur fyrir ferminguna. Annarsvegar „Balle“ sem var átta kaflar, alls 160 

blaðsíður sem þurfti að læra utanbókar og hins vegar Lúthers katekismus með stuttri 

útskýringu eftir C.F. Balslev, biskup á Ribe á Jótlandi. Balslevs kverið var talsvert styttra 

                                                           
22 Loftur Guttormsson „Fræðslumál,“ bls. 161-165. 
23 Loftur Guttormsson „Fræðsluhefðin: Kirkjuleg heimafræðsla,“ bls. 22-25. 
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og auðveldara en „Balle“ auk þess sem í Balslevs kverinu fylgdu spurningar úr efninu. 

Þess vega var Balslev kverið oft uppnefnt „tossakverið“ og var litið niður á þau börn 

sem lærðu einungis „tossakverið.“ Prestar kvörtuðu yfir því að nú þurfti að skipta 

börnunum í tvennt eftir því hvort þau lærðu „Balle“ eða Balslev kverið. Vandinn leystist 

árið 1877 þegar Helgi Hálfdánarson prestaskólakennari gaf út nýtt fermingarkver sem 

hét Kristilegur barnalærdómur eptir lúterskri kenningu og gekk jafnan undir heitinu 

Helgakver. Helgakver var fyrsta frumsamda barnalærdómsbókin á íslensku og var henni 

skipt í tvo hluta, trúarlærdóminn og siðalærdóminn. Flestum börnum reyndist 

kvernámið hreint kvalræði og flestir minnast þess á neikvæðum nótum í skrifum sínum. 

Kvernámið var staglsamt og leiðigjart hjá flestum, en til eru dæmi um að dugleg börn 

hafi verið búin að læra „Balle“ utanbókar við 10 ára aldur og þurftu þá að rifja það 

reglulega upp þar til að fermingarárinu kæmi. Ekki náðu öll börn að læra kverið og gat 

prófastur sótt um  undanþágu til biskups fyrir börn sem voru of tornæm. Þau fengu þá 

oft að sleppa við þá hluta kversins sem voru með smærra letri. Árið 1827 var tekið í lög 

að biskup gæti veitt undanþágu til að ferma börn þó þau væru ekki komin á 

fermingaraldur. Þá voru það helst börn sem gekk námið vel og slíka undanþága varð 

börnunum til léttis auk þess sem vinnuframlag þeirra nýttist þá heimilinu betur.24 

 Einn stærsti hlutinn í þessu lútherska heimafræðslukerfi sem réð ríkjum á Íslandi 

voru húsvitjanir presta. Í biskupstíð Gísla biskups Jónssonar, aldarfjórðungi eftir 

siðaskiptin voru húsvitjanir presta ákveðnar með prestastefnusamþykktum. Með 

tímanum urðu húsvitjanirnar að föstum lið í eftirliti presta eftir því sem kirkjuleg 

heimafræðsla skaut fastari rótum.25  Árið 1746 var gefin út ítarleg tilskipun um 

húsvitjanir presta þar sem einnig var kveðið á um að prestur skyldi færa 

sóknarmannatal þar sem skrá skyldi eftirfarandi upplýsingar fyrir hvern heimilismann á 

hverjum bæ: Nafn, aldur, staða, þekking á Fræðunum minni, lestrarkunnátta, þekking á 

sálmum og bænum auk siðferðis og framferði. Á 19. öldinni var algengt að allar þessar 

upplýsingar væru einungis skráð um börn á fermingaraldri og börn sem voru nýlega 

fermd, en látið var nægja að skrá manntalsupplýsingarnar fyrir (nafn, aldur og staða) 

fyrir fullorðna einstaklinga. Þá voru börnin látin lesa upphátt fyrir prestinn úr einhverju 

trúarriti, látin fara með bænir og sálma og síðan spurði presturinn þau út úr kverinu. 

Þetta vakti oft kvíðablandna eftirvæntingu hjá börnunum. Prestinum bar að fara í 

húsvitjun að lágmarki árlega og færa sóknarmannatalið jafn oft. Í stærri prestaköllum 

                                                           
24 Loftur Guttormsson „Fræðsluhefðin: Kirkjuleg heimafræðsla,“ bls. 26-28. 
25 Loftur Guttormsson, Frá siðaskiptum til upplýsingar, bls. 91-92.  
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var það ekki óalgengt að presturinn kæmist aðeins yfir að vitja helmings eða jafnvel 

þriðjungs heimila á hverju ári.26 

3.2 Sjálfsprottnar breytingar á 19. öld 

Eins og áður hefur komið fram var kunnátta í skrift og reikningi ekki talin mikilvæg í 

hinni kirkjulegu heimafræðslu sem sneri helst að því sáluhjálparatriði að geta meðtekið 

guðsorðið. Árið 1839 gerði Hið íslenska bókmenntafélag könnun á skriftarkunnáttu hjá 

börnum en á öndverðri 19. öld  virðist sem áhrif upplýsingarinnar og hægfara 

þjóðfélagsbreytingar hafi leitt til breyttra viðhorfa í gagnfræðum og aukins áhuga á 

skriftarlærdómi. Þessi þróun kom þó ekki að ofan líkt og lestrarherferðin um miðja 18. 

öld, heldur var hún sjálfsprottin.27 Fjölmargir framámenn í íslensku þjóðlífi tjáðu sig um 

menntamál í ræðu og riti um miðbik 19. aldarinnar og töluðu fyrir framförum í 

skólamálum á Íslandi. Í Nýjum félagsritum 1842 skrifar Jón Sigurðsson, 

sjálfstæðisfrömuður, um skólamál á Íslandi. Jón rekur sögu skólamála til þess dags, lýsir 

stöðu skólamála í Prússlandi sem var ein vinsælasta fyrirmynd skólamála í vesturálfu og 

kemur síðan með sínar hugmyndir um hvernig skólamálum skuli háttað á Íslandi.   

Öll framför mannkynsins er byggð á því, að halda við því sem einusinni er 

numið, og láta það gánga frá einum knérunni til annars; með því, að ein 

kynslóð býr þannig undir fyrir aðra, verður því komið til leiðar að 

mannkyninu fer alltaf fram þegar á allt er litið, þó opt hafi verið farið afvega, 

og stundum sýnizt heldur reka en gánga.28 

Jón er meðal annars þeirrar skoðunar að skólar skuli vera reknir að hluta eða af öllu 

leyti úr Landsssjóði en koma skuli upp barnaskólum sem víðast, sérstaklega í 

sjávarþorpum þar sem menntun var slökust. Auk barnaskóla skulu vera reknir skólar 

handa kaupmannaefnum, stýrimannaefnum og þeim sem ætla að læra handíðir eða 

önnur borgarastörf. Einnig fjallar Jón nokkuð um fyrirkomulag Lærða skólans.29 Páll 

Ingimundarson prestur í Gaulverjabæ skrifaði grein í tímaritið Bóndi sem kom út í sex 

tölublöðum árið 1851 og fjallaði greinin um barnaskóla. Greinina skrifaði Páll ásamt 

Guðmundi Thorgrímsen á Eyrarbakka og Þorleifi Kolbeinssyni á Stóru Háeyri. Í byrjun 

greinarinnar fjalla þeir um mikilvægi menntunar til framfara og velgengni hjá þjóðinni, 

líkt og Jón Sigurðsson skrifar í sinni grein. Þeir skrifa um nauðsyn þess að stofna 

                                                           
26 Loftur Guttormsson „Fræðsluhefðin: Kirkjuleg heimafræðsla,“ bls. 29-30. 
27 Loftur Guttormsson „Fræðsluhefðin: Kirkjuleg heimafræðsla,“ bls. 31-35. 
28 Jón Sigurðsson „Um skóla á Íslandi,“ bls. 70. 
29 Jón Sigurðsson „Um skóla á Íslandi,“ bls. 148-150, 164. 
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barnaskóla, sérstaklega í nágrenni við og í þéttbýli þar sem iðjuleysi og óregla freista 

fremur en í sveitum landsins. Páll og félagar skipta alþýðumenntuninni í tvennt. 

Annarsvegar hina kristilegu uppfræðing og hins vegar hina yfirgripsmeiri menntun. 

Kristileg þekking er í jafn góðu lagi og í öðrum löndum en lítið sé um hina yfirgripsmeiri 

þekkingu. Árið eftir stofnuðu þremenningarnir Barnaskóla á Eyrarbakka og Stokkseyri, 

en undirbúningur og fjársöfnun hafði staðið yfir frá árinu 1850. Einn tilgangurinn með 

greinaskrifunum í Bónda var einmitt að safna fjár til byggingar skólahúsnæðis og 

stofnunar skólans. 30 Einar Ásmundsson bændahöfðingi og menningarfrömuður skrifaði 

grein árið 1871 um menntun alþýðunnar og þörfinni á kennslu í hinum ýmsu greinum, 

þ.á.m. reikningi. „Öllum mönnum er nauðsynlegt að kunna að reikna, og allir þurfa að 

nema sömu frumgreinar í reikningi.“31  Árið 1880 voru sett lög um uppfræðing barna í 

skrift og reikningi. Lögin voru viðbót við skyldur prestsins og kváðu á að auk þeirrar 

uppfræðsluskyldu sem presturinn hafði skyldu þeir sjá um að öll börn sem væru hæf að 

áliti prestsins og meðhjálparans myndu læra að skrifa og reikna. Reikningskennslan náði 

að lágmarki yfir samlagningu, frádragning, margföldun og deilingu í heilum tölum og 

tugabrotum.32 Valdimar Ásmundarson ritstjóri og fræðimaður skrifar framhaldsgrein 

sem bar heitið „Alþýðumentun“ í tímaritið Fjallkonan 1886-1887 þar sem fer yfir stöðu 

menntunar og hvað betur mætti fara. „Landsstjórnin ætti að réttu lagi að sjá svo fyrir, 

að öll alþýða gæti fengið ókeypis kennslu í undirstöðuatriðum menntunar. Allir eiga 

jafnan rétt á og ættu að eiga jafnan kost á að afla sér þekkingar.“33  Einar Kvaran var 

einn þeirra sem kvaddi sér hljóðs varðandi alþýðufræðslu í kringum aldamótin. Einar 

fjallar um mismunandi viðhorf manna til þess hvort menntun á Íslandi sé ein sú besta 

eða ein sú lakasta. Auk þess gagnrýnir hann heiftarlega hversu mikið af óhæfum 

mönnum fáist við barnakennslu, þar sem víða er sá valinn til starfsins sem vill taka það 

að sér fyrir minnsta borgun, en einu skilyrðin sem séu sett eru að kennarinn sé læs, 

skrifandi og geti reiknað.34  

Ekki er það dæmalaust, að mannaumingi, sem er aðalfífl heils landsfjórðung 

og rekinn er út úr hverju húsi hér í Reykjavík jafnskjótt og hann stígur fæti 

sínum inn í það, sé hafður fyrir kennara ár eftir ár og landssjóðsstyrkur 

fenginn til að hafa hann við þann starfa. Og þegar menn stinga saman 

                                                           
30 Páll Ingimundarson o.fl. „Fáein orð um barnaskóla,“ Bls. 87, 89; Árni Daníel Júlíusson, Skólinn við 
ströndina, bls. 66-68.   
31 Einar Ásmundsson „Menntun alþýðunnar,“ Bls. 54.  
32 Stjórnartíðindi 1880, bls. 7-8.  
33 Valdimar Ásmundsson „Alþýðumenntun III,“ Bls. 90. 
34 Einar Hjörleifsson Kvaran „Alþýðumenntun hér á landi, “bls. 36-39, 46-47. 
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nefjum um þetta, þá er vanalega viðkvæðið hjá þeim, sem kunnugir eru: 

„Þeir eru margir verri en hann E…., þegar hann er ófullur – margir verri.“ 35  

3.3 Stofnun skóla og farskólahald 

Veturinn 1879 hafði verið lagt fram „frumvarp til laga um uppfræðing barna“ sem tók 

einnig á kennslu í réttritun, landafræði og mannkynssögu auk skriftar og reiknings. Það 

frumvarp náði ekki fram að ganga frekar en frumvarp sem lagt var fyrir 1887 sem var 

heildstætt frumvarp um menntun alþýðu. Þótti þingmönnum það of viðamikið að setja 

reglur um alla alþýðumenntun í landinu en frekar ætti Alþingi að styrkja þær 

menntastofnanir sem sveitar- og sýslufélög kæmu á fót af sjálfsdáðum. Á árunum 1826 

til 1848 hafði verið rekinn barnaskóli í Reykjavík, árið 1852 var stofnsettur barnaskóli á 

Eyrarbakka og Stokkseyri sem var rekinn var í upphafi sem sjálfstæð stofnun með 

takmarkaðri aðkomu hreppsins. Sama ár var stofnaður skóli í Innri-Njarðvík en hann 

lognaðist fljótt út af vegna fjárskorts. 1862 var aftur stofnaður barnaskóli í Reykjavík 

sem var rekinn á vegum bæjarins.  Fleiri skólar voru stofnaðir í bæjum og þorpum 

landsins á áttunda og níunda áratug 19. aldarinnar: Akureyri (1871), Gerðar (1872), 

Brunnastaðir (1872), Ísafjörður (1874), Seltjarnarnes (1875), Flensborgarskóli í 

Hafnarfirði (1877), Vestmannaeyjar (1880), Akranes (1880), Bessastaðir (1880), 

Seyðisfjörður (1881), Hnífsdalur (1882), Sauðárkrókur (1882), Eskifjörður (1883), 

Siglufjörður (1883), Hellissandur (1883). Athygli vekur að meirihluti þessa skóla eru á 

suðvestur horni landsins, en það tengist fyrst og fremst dreifingu og staðsetningu 

sjávarþorpa og dönskum áhrifum. Fyrstu skólarnir sem voru stofnaðir í dreifbýli voru á 

Leirá í Leirársveit (1878) og Reynivöllum í Kjós (1880). Í kjölfarið fylgdu Þingvellir (1880), 

Gaulverjabær (1881), Kröggólfsstaðir í Ölfusi (1881) og Haukadalur í Dýrafirði (1885).36 

Árið 1878 var fyrst veittur fjárstyrkur úr Landssjóði til barnaskóla. Tilskilið var að 

skólarnir myndu senda stiftsyfirvöldum afrit af reglugerð skólans og árlega skýrslu í lok 

hvers skólaárs um hagi skólans og framkvæmd kennslunnar. Einnig var farið að veita 

styrki úr Landssjóði til skólabyggingar, en skólahúsnæðið á Leirá í Leirársveit varð það 

fyrsta til að fá styrki til að fullgera húsnæði sitt. Segja má að árið 1889 hafi markað 

ákveðin þáttaskil í aðkomu ríkisvaldsins að alþýðufræðslumálum á landsvísu. Þá var 

samþykkt á Alþingi skilyrði til styrkveitingar til barnaskóla annarsvegar og 

farkennara/sveitarkennara hins vegar. Sveitarkennarar voru ráðnir af hreppsnefnd eða 

                                                           
35 Einar Hjörleifsson Kvaran „Alþýðumenntun hér á landi, “bls. 47.  
36 Árni Daníel Júlíusson, Skólinn við ströndina, bls. 61;  Loftur Guttormsson, „Sjálfsprottnir skólar.“ Bls. 56-
59.  
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sóknarnefnd, kenndu lestur, kristinfræði, skrift, reikning og réttritun og skyldu skila 

árlega skýrslum til sýslunefndar sem sendi tillögur til styrkveitingar til landshöfðingja. Til 

að barnaskólar væru styrkhæfir þyrftu þeir að starfa að lágmarki í sex mánuði, að 

lágmarki 12 nemendur nytu kennslunnar, lögð væru fyrir opinber próf þar sem 

sóknarprestur yrði prófdómari við annan mann. Auk þess var skólinn skuldbundinn til 

að njóta styrks annarsstaðar frá sem væri jafn hár og styrkur úr landssjóði.37 Þrátt fyrir 

stofnun þessara barnaskóla og aðkomu landssjóðs að rekstri þeirra, þá var 

heimafræðslan enn þá hin opinbera og viðurkennda skipan barnafræðslu á Íslandi 

lögum samkvæmt. 

  Farskólahaldið sem varð til á síðasta fjórðungi 19. aldarinnar var í raun millibil 

milli heimafræðslunnar sem hafði verið allsráðandi í sveitarsamfélaginu og hinna 

eiginlegu barnaskóla sem voru að spretta upp í sjávarþorpunum. Farskólinn tók ekki á 

sig neina sýnilega ytri ásýnd í formi skólahúsnæðis, heldur varð hann til á þeim bæ sem 

farkennarinn dvaldist á í lengri eða skemmri tíma. Börnin á viðkomandi bæ stunduðu 

námið ásamt börnum úr næsta nágrenni sem ýmist gengu daglega milli bæja eða 

dvöldust á bænum þar sem kennsluhaldið fór fram. Sambærilegir farskólar voru þekktir 

úr strjálbýlum svæðum á Norðurlöndum fram eftir 19. öld. Farskólahald jókst í 

samræmi við auknar styrkveitingar  úr landssjóði en veturinn 1888-1889 voru 1172 

nemendur í farskóla hjá 47 styrkhæfum og 19 óstyrkhæfum kennurum. Veturinn 1890-

1891 voru nemendurnir 1548 og styrkhæfir kennara 73 og veturinn 1899-1900 voru 

nemendur 2880 og farkennarar sem fengu styrk 143.38    

Árið 1901 var Guðmundi Finnbogasyni, ungum menntamanni frá Arnstapa í 

Ljósavatnsskarði og magister í sálfræði og heimspeki við Kaupmannahafnarháskóla, 

veittur tveggja ára styrkur úr landssjóði. Guðmundur skyldi að kynna sér uppeldis- og 

menntamál erlendis og semja skýrslu til Alþingis. Guðmundur dvaldist í eitt og hálft ár í 

Danmörku, Noregi og Svíþjóð og kynnti sér skólamál. Afrakstur rannsókna Guðmundar 

var tvíþætt. Hann gaf út ritið Lýðmenntun – Hugleiðingar og tillögur árið 1903 og í 

kjölfarið samdi hann skýrslu til Alþingis. Í riti sínu kemur Guðmundur með tillögur um 

hvernig skipan alþýðumenntunar sé best farið á Íslandi. Hvaða námsgreinar skuli kenna, 

hvernig skólahald skyldi vera, nauðsyn kennaranáms o.s.frv. Skýrsluna vann 

Guðmundur á þann hátt að hann útbjó eyðublöð sem send voru prestum og próföstum 

þar sem spurt var um nöfn allra nemenda, aldur, námstíma, námsgreinar, kennslustaði, 

                                                           
37 Stjórnartíðindi 1889 B. 114 og B. 116; Loftur Guttormsson „Þjóðfélagsbreytingar og menntamál.“ bls. 
49-53. 
38 Loftur Guttormsson „Farskólahald í sextíu ár (1890-1950). Nokkrir megindrættir“. Bls. 207 og 210. 
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fjölda nemenda á hverjum kennslustað, sérstakar kennslustofur, hvenær kennsla hófst 

og lauk, lengstu skólaleiðina sem hver nemandi gekk, fjölda stunda í hverri námsgrein, 

nöfn og aðrar upplýsingar um kennarana á borð við hjúskaparstöðu, menntun, önnur 

störf o.fl. Einnig var spurt bækur og áhöld við kennslu, kennsluaðferðir og ýmsar 

upplýsingar um lestrarfélög í hreppnum. 39 Skýrsla Guðmundar lá til grundvallar þegar 

Alþingi vann frumvarp og setti lög um fræðslu barna árið 1907. 

3.4 Fræðslulögin 1907 

Árið 1907 varð annað tímamótaár í sögu almenningsfræðslu á Íslandi þegar samþykkt 

voru Lög um fræðslu barna nr. 59/1907. Þarna var komin heildstæð löggjöf um 

fræðslumál þar sem farskólahaldið fékk lögformlegan sess. Í fræðslulögunum var kveðið 

á um að heimilin skyldu kosta fræðslu barna til 10 ár aldurs en samfélagið myndi sjá um 

fræðslu barna á aldrinum 10 til 14 ára og yrði sá kostnaður greiddur úr sveitarsjóði. 

Fyrirkomulag þessarar kennslu var tvískipt. Annarsvegar voru fastir skólar, annaðhvort 

heimangönguskóli eða heimavistarskóli og þá kallaðist umdæmi hans skólahérað. Hins 

vegar var hægt að vera með farskóla eða hafa eftirlit með heimafræðslu á annan hátt, 

en þá kallaðist umdæmið fræðsluhérað. Lögin kváðu á um opinber vorpróf og ákveðnar 

námskröfur, hvort fyrirkomulagið sem væri til staðar.40 Fræðslulögin frá 1907 voru 

óbreytt til ársins 1926 þegar ný lög leystu þau af hólmi. Heimilin báru ennþá ábyrgð á 

fræðslu barna til 10 ára aldurs en nú var heimilsfræðslunni fylgt eftir með prófum og 

þurftu börn frá átta ára aldri að þreyta vorpróf. Frá vetrinum 1908-1909 til vetrarins 

1948-1949 fækkaði nemendum í farskólum og eftirlitskennslu úr 57% í 11% á meðan 

nemendum í föstum heimangöngu- og heimavistarskólum fjölgaði úr 43% í 89%. 

Stýrðist það m.a. af fjölgun heimavistarskóla og lækkun skólaskyldu í 7 ára aldur. Þó 

verður að hafa í huga þá miklu fjölgun sem varð á nemendum á tímabilinu en veturinn 

1908-1909 voru þeir 6.669 en 1948-1949 voru þeir orðnir 14.224.41  

Lengi hafði verið talað fyrir gagnsemi heimavistarskóla og þá sérstaklega í 

sveitum landsins. Með frumvarpi Guðmundar Finnbogasonar að fræðslulögum 1905 

fylgdi fylgiskjal þar sem hann tók saman áætlun um byggingarkostnað á 

heimavistarskóla handa 40 börnum að stærð 18,8x11,2 metrar með lofthæð 3,75 

metrar og kjallari með 2,8 metrar.42 Áætlunin er ítarleg og tekur fyrir allt frá timbri í bita 

                                                           
39 Guðmundur Finnbogason. Skýrsla um fræðslu barna og unglinga veturinn 1903-1904. Bls. 37.  
40 Loftur Guttormsson „Farskólahald í sextíu ár (1890-1950). Nokkrir megindrættir“. Bls. 213-214. 
41 Loftur Guttormsson „Farskólahald í sextíu ár (1890-1950). Nokkrir megindrættir“. Bls. 217. 
42 30x18 álnir, lofthæð 6 álnir.  
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og dregara, bárujárn, eldhúsborð, eldavél og þvottapott, laun málara o.fl. Einnig fylgja 

teikningar af húsinu eftir Guðmund Björnsson héraðslækni en Sigvaldi Bjarnason 

trésmiður útbjó tilboðið og bauðst til að byggja húsið fyrir þetta verð eða jafnvel lægra 

ef afsláttur fengist á timbri.43 Guðmundur Finnbogason skrifaði einnig grein í Skírni 

1905 þar sem hann varpaði fram sínu áliti á fyrirkomulagi heimavistarskóla og hann 

útfærir kennsluaðferðir, fjármögnun o.fl.44 Árið 1923 hafði fyrsti heimavistarskólinn 

sem sérstaklega var byggður fyrir börn og starfaði samfleytt verið reistur í 

Gnúpverjahreppi og heimavistarskóli í Reykholti í Biskupstungum tók til starfa 1927-

1928. Á fjórða og fimmta áratugnum fjölgaði heimavistarskólum umtalsvert en fjöldi 

þeirra náði hámarki á sjöunda áratugnum.45  

 

 

Mynd 5. Fjöldi heimavistarskóla 1924-1965.46 

Tveir fyrstu heimavistarskólarnir sem voru byggðir yfir íslensk börn og störfuðu 

samfleytt voru reistir í Árnessýslu. Ásaskóli í Gnúpverjahreppi tók til starfa 1923 og 

skólinn í Reykholti í Biskupstungum tók til starfa veturinn 1927-1928. Næstu árin 

fjölgaði heimavistarskólum umtalsvert. Skólaveturinn 1934-1935 voru þeir orðnir 13 og 

1947-1948 voru þeir orðnir 34.47  

 

                                                           
43 Stjórnartíðindi fyrir Ísland 1905 A. Bls. 284-288. 
44 Guðmundur Finnbogason „Heimavistarskólar.“ Bls. 14-23.    
45 Loftur Guttormsson „Farskólahald í sextíu ár (1890-1950). Nokkrir megindrættir“. Bls. 216-217. 
46 Barnafræðsluskýrslur árin 1920-1966. Bls. 9. 
47 Loftur Guttormsson „Farskólahald í sextíu ár (1890-1950). Nokkrir megindrættir“. Bls. 216-217.  
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Mynd 6. Hlutfallsleg skipting nemenda eftir tegund kennslu.48 

Til ársins 1946 var skyldubundið nám einskorðað við barnafræðslu, til 14 ára aldurs. 

Með setningu laga um héraðsskóla í sveitum 1929 og gagnfræðaskóla í kaupstöðum 

1930 var markað spor varðandi tengingu milli barnafræðslu og framhaldsmenntunar 

Jónas Jónsson frá Hriflu var ráðherra menntamála og ötull talsmaður fyrir setningu laga 

um héraðsskóla og hefur hann oft verið nefndur faðir héraðsskólanna á Íslandi. Fyrir 

1930 voru starfræktir framhaldsbekkir við barnaskóla og í sveitum voru eins- eða 

tveggja vetra ungmennaskólar haldnir á sumum stöðum til sveita. Heydalsárskóli í 

Strandasýslu var stofnaður 1897 fyrir nemendur á aldrinum 10-22 ára. Skólinn var 

heimavistarskóli og skipt í aldursdeildir. Skóli var á Hléskógum í Höfðahverfi 1885-1890, 

unglingaskóli var starfræktur í Búðardal upp úr aldamótum, Hvítárbakkaskóli var 

stofnaður 1905 og skólinn á Núpi í Dýrafirði var stofnaður 1906. Búnaðarskólanum á 

Eiðum í Fljótsdalshéraði sem var stofnaður 1883 var breytt í alþýðuskóla 1919, 

Laugaskóli í Þingeyjarsýslu var stofnaður 1924 að undirlagi Sambands þingeyskra 

ungmennafélaga og Guðmundur Hjaltason rak skóla á Akureyri og síðan í Laufási fyrir 

aldamótin 1900. Unglingaskólinn á Ljósavatni tók til starfa fyrir 1905 en hann var síðar 

fluttur á Breiðumýri og varð loks að Laugaskóla. Talsverð togstreita var á milli 

ungmenna- og alþýðuskóla annarsvegar og gagnfræðaskóla hins vegar. 

Gagnfræðaskólarnir voru reknir alfarið eða að stærstum hluta af opinberu fé meðan 

ungmenna- og alþýðuskólarnir hlutu takmarkaða styrki úr landssjóði. 1930 voru sett lög 

um stofnun gagnfræðaskóla í bæjum og þorpum. Gagnfræðapróf skyldi tekið eftir 

                                                           
48 Barnafræðsla árin 1909-1914 bls. 6-9 og 14-17; Barnafræðsla 1916-1920 bls 8-9 og 20-21; 
Barnafræðsluskýrslur árin 1920-1966. Bls. 15. 
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annan bekk  en heimilt var að vera með framhaldsbekk eftir gagnfræðapróf til náms í 

hagnýtum fræðum og var þá jafnan talað um gagnfræðapróf hið meira að lokum þriðja 

bekknum. Á árunum 1931-1945 voru starfræktir héraðsskólar og gagnfræðaskólar á 12 

stöðum á landinu og tíu húsmæðraskólar voru stofnaðir á árunum 1927-1947. Á 

árunum 1935-1938 voru hátt í 500 nemendur árlega í þeim sjö héraðsskólum sem þá 

störfuðu og voru flestir á aldrinum 17-19 ára, þó að eldri nemendur væri síður en svo 

fáséðir.49    

3.5 Tímamótin 1946 

Árið 1946 voru sett lög sem stuðluðu að samfelldu skólakerfi á Íslandi. Skólaskyldan 

náði frá 7-15 ára aldurs og náði yfir tvö af fjórum stigum fræðslumála sem voru: 1. 

barnafræðslustig, 2. gagnfræðastig, 3. menntaskóla- og sérskólastig og 4. háskólastig. 

Barnaskólinn var fyrir börn 7-13 ára og var í tveimur deildum fyrir börn yngri en 10 ára 

og fyrir börn 10 ára og eldri. Lauk báðum deildum með samræmdu prófi. 

Gagnfræðastigið skiptist í unglingaskóla (2 ár), miðskóla (3 ár) og gagnfræðaskóla (4 ár). 

Lög um skólakerfi og fræðsluskyldu nr. 22/1946 voru sett 1946 og tóku gildi ári síðar. 

Þau áttu að koma til framkvæmda á árunum 1947-1953. þar sem gagnfræðaskólar voru 

fyrir voru þeir endurskipulagðir og næstu árin var nýja fyrirkomulagið innleitt í 

kaupstöðum og stærri kauptúnum. Vorið 1953 þegar fyrirkomulagið átti að vera innleitt 

að fullu luku  ríflega 600 unglingar eða 29% fullnaðarprófi upp á gamla mátann. Fimm 

árum síðar voru þeir um 700 en hlutfallstalan komin niður í 23% vegna mikillar 

fólksfjölgunar. Árið 1964 voru þeir enn yfir 600 þar sem fræðslulögin höfðu almennt 

ekki verið innleidd í sveitum landsins. Í dreifbýlinu var enn verið að vinna að því að 

innleiða fræðslulögin frá 1936 þar sem farskólahald í heimahúsum var einungis leyft 

með undanþágum, en var enn ríkjandi í sveitum um miðja öldina.50 Árið 1950 var enn 

farskólahald í 103 hreppum með yfir 1400 nemendur og veturinn 1965-1966 nutu 

rúmlega 400 börn kennslu í farskóla í 35 hreppum.51 Vorið 1953 útskrifuðu farskólar 

12% þeirra sem luku barnaskólaprófi á landinu, rétt um tvöfalt fleiri en 

heimavistarskólar, en 1955-1956 voru heimavistarskólarnir farnir að útskrifa jafn marga 

og farskólarnir. Heimavistarskólar voru ríkjandi í sveitum á sjöunda áratugnum, en upp 

úr því leysti skólaakstur heimavistina af hólmi í flestum sveitum.52  Þó voru dæmi um að 

                                                           
49 Loftur Guttormsson „Almenningsfræðsla umfram skyldu.“ Bls. 144-159; Gunnar M. Magnúss, Saga 
alþýðufræðslunnar. Hátíðarrit S.Í.B., bls 301-304.  
50 Helgi Skúli Kjartansson „Fræðslulögin í framkvæmd.“ Bls. 46-47.  
51 Barnafræðsluskýrslur árin 1920-1966. Bls. 65. 
52 Helgi Skúli Kjartansson „Fræðslulögin í framkvæmd.“ Bls. 46-47. 
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skólakstur hafi hafist á landinu svo snemma sem haustið 1943, annarsvegar á 

Vatnsleysuströnd og hins vegar í Ölfusskólahverfi.53 

3.6 Lög og reglugerðir 

Eins og áður hefur komið fram var Konungsbréf (til Skálholtsbiskups) um uppfræðing 

barna og uppeldi  frá 2. júlí árið 1790 ígildi laga um bóklestrarkennslu á Íslandi þar til 

fræðslulögin voru sett árið 1907.54 Elsta ákvæðið um bóklestrarkennslu á Íslandi má þó 

finna í tilskipun um húsagann á Íslandi sem sett var 3. júní  1746. Tilskipunin er í 35 

liðum og var þýdd á íslensku af Halldóri Brynjólfssyni prófasti á Staðarstað 6. ágúst 

1746.55 Sr. Halldór hafði um vorið verið vígður Hólabiskup og settist hann að á Hólum 

um haustið.56  4. liður húsagans tekur á bóklestri:  

 Uppá það að sá bezti tími, sem börnin eiga að læra nokkuð á til þeirra 

uppörvinar, endurnæringar og huggunar á í vöxt farandi árum og aldri, skuli 

ekki til forgefins burt sóast, eiga þeir foreldrar sem eru læsir eða eitthvört 

þeirra hjúa er er læst, so fljótt börnin eru 5 til 6 ára gömul, láta þau taka til 

að læra að lesa á bók. Forsómist það, höndlist við þá hirðulausu eftir 

forordningunni um húsvitjanir, hennar 17. articul.57 

Konungsbréfið 1790 byggði ofan á 4. liðinn í tilskipuninni um húsagann og gilti um 

bóklestrarkennslu í rúmlega öld. Þar kemur fram að öll börn skulu byrjuð á bóklestri 

áður en þau eru fullra fimm ára. Börnin áttu að byrja að læra fræðin áður þau yrðu 

orðin 10 ára gömul  og hafa lokið barnalærdómnum 14 ára gömul. Prestinum bar við 

hverja húsvitjun og flutninga barna að skrá nákvæmlega hvað það hefði lært og hvernig 

því hefði farið fram frá því síðast. Þegar prestar fermdu börn sem ekki væru orðin læs, 

án samþykkis biskups, skyldi hann greiða sekt tvo ríkisdali fyrir fyrsta barn, fjóra fyrir 

annað barn, sex fyrir þriðja barn og við fjórða barn skyldi hann dæmdur frá embætti af 

prófastsdómi. Til að barn teldist fullæst þurfti það að geta „skýrt og viðstöðulítið lesið 

hverja prentaða bók á máli landsins, t.d. sálma og guðspjallabók o.s.frv.“58     

                                                           
53 Bjarni M. Jónsson.  „Skólabílar“ bls. 64. 
54 Loftur Guttormsson „Fræðsluhefðin: Kirkjuleg heimafræðsla,“ bls. 22. 
55 Alþingisbækur Íslands.  13. bindi. Bls. 563-577. 
56 Páll Eggert Ólason Íslenzkar æviskrár II. Bls. 247-248.  
57 Alþingisbækur Íslands.  13. bindi. Bls. 565.  
58 Lagasafn handa alþýðu. Fyrsta bindi. Bls. 113-114. 
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3.6.1 Lög um uppfræðing barna í skript og reikningi nr. 2/1880  

9. janúar 1880 setti Kristján IX fyrstu lögin um barnafræðslu sem kveða á um frekari 

menntun en í bóklestri. Lögin eru aðeins í fjórum liðum og kveða á að auk þeirrar 

uppfræðsluskyldu sem prestar hafa, skulu þeir sjá til þess að öll börn læri að skrifa og 

reikna. Þetta á við um um öll börn sem til þess eru hæf að mati prests og meðhjálpara. 

Reikningskennslan átti að ná að lágmarki yfir samlagningu, frádrátt, margföldun og 

deilingu í heilum tölum og í tugabrotum. Prestinum bar að rita árlega í 

húsvitjunarbókina sitt álit á kunnáttu sóknarbarnanna í skrift og reikningi auk 

hæfileikans til bóknáms. Á þeim heimilum þar sem unglingar fengu ekki fullnægjandi 

fræðslu bar prestinum í sameiningu við hreppsnefndina eða bæjarstjórnina að gera 

viðeigandi ráðstafanir til að koma unglingunum  fyrir á öðru heimili í sókninni í lengri 

eða skemmri tíma þar sem þau fengu nægilega tilsögn. Foreldrum eða fósturforeldrum 

bar skylda til að greiða kostnaðinn.59    

3.6.2 Lög um fræðslu barna nr. 59/1907 

Lög um fræðslu barna nr. 59 frá árinu 1907, eða fræðslulögin 1907 eins og þau eru 

jafnan kölluð mörkuðu þáttaskil í fræðslumálum á Íslandi eins og áður kemur fram. 

Fræðslulögin eru fyrstu lögin sem fjölluðu heildstætt um fræðslu barna og unglinga.60 

Lögin höfðu verið nokkur ár í vinnslu, en 1905 lagði landsstjórnin fram frumvarp byggt á 

frumvarpi sem Guðmundur Finnbogason hafði samið í framhaldi af könnun sinni á 

fræðslu barna og unglinga veturinn 1903-1904 og rannsóknum á fræðslumálum í 

nágrannalöndunum árin á undan.61 Í þinginu voru nokkrar deilur um frumvarpið og þá 

helst um kennsluna til sveita. Efri deildin lagði til að stofnaðir yrðu til sveita 

sunnudagaskólar með styrk úr landssjóði þar sem kennt yrði 26 sunnudaga. Í neðri 

deildinni voru menn hlynntari heimafræðslu til sveita. Sumir voru á þeirri skoðun að 

fella ætti ákvæði um kennslu í kristinfræði úr frumvarpinu og varð það upphaf heitra 

skoðanaskipta. Ákveðið var að fresta málinu til næsta þings m.a. til að gefa alþýðu 

tækifæri á að láta skoðanir sínar í ljós um frumvarpið og þar sem efri deildin hafði gert 

breytingar sem neðri deildin var ekki tilbúin að fallast á.62 Í ársbyrjun 1906 var Jón 

Þórarinsson, skólastjóri Flensborgarskólans og fyrrverandi Þingmaður, ráðinn 

ráðunautur stjórnarinnar í fræðslumálum. Jón vann skýrslu og sendi 

menntamálanefndinni þar sem hann ályktaði að það væri almennur vilji málsmetandi 

                                                           
59 Lög  um uppfræðing barna í skript og reikningi 2/1880.  
60 Sjá viðauka Á. 
61 Alþingistíðindi 1905 A bls. 254-288. 
62 Alþingistíðindi 1905 B bls. 1911-1980. 
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manna á landinu að sett yrðu lög um barnafræðslu.63 Frumvarpið var aftur lagt fyrir 

þegar þingið kom saman 1907 nánast óbreytt frá 1905.64 Eitt af því sem vafðist mest 

fyrir mönnum var innleiðing skólaskyldu. Stefán Stefánsson þingmaður benti á að í 

lögunum væri ekki skólaskyldu nema þar sem væru skólar eða skólar yrðu stofnaðir af 

frjálsum vilja manna. Aðeins væri um að ræða fræðsluskyldu. Í sama streng er einnig 

tekið í grein í Skólablaðinu frá febrúar sama ár.65  Nokkur rígur var milli deilda þingsins 

um málið m.a. um skólaskyldu og styrkveitingar til kaupstaðaskóla. Að lokum náðu 

deildirnar saman um flest aðalatriði og bætt var við nýrri grein (sjá 15. grein í viðauka 

Á).66 Í lögunum er landinu skipt í skóla- og fræðsluhéruð. Kaupstaðir  skyldu vera 

skólahéruð og kauptún og þorp sem voru sérstök hreppsfélög ásamt hreppum sem 

stofnuðu fasta skóla skyldu einnig vera skólahéruð. Þeir hreppar þar sem ekki væri 

skólahérað skyldu vera fræðsluhérað. Í fræðsluhéruðunum var gert ráð fyrir farkennslu í 

a.m.k. tvo mánuði á ári. Í lögunum er skilgreint að börn á aldrinum tíu til 14 ára skyldu 

sækja skóla að lágmarki sex mánuði á ári. Börn yngri en tíu ára skyldu hljóta 

heimafræðslu og vera bæði læs og skrifandi þegar þau höfðu náð skólaaldri. Kveðið er á 

um árleg vorpróf, inntökupróf fyrir 10 ára börn og fullnaðarpróf fyrir 14 ára börn. Ef 

barn stenst ekki fullnaðarpróf 14 ára ber því skylda til að koma árlega til prófs þar til 

fullnaðarprófi er náð, eða barnið verði 16 ára gamalt. Undanskilin eru þó börn sem 

skólanefnd eða fræðslunefnd dæmdu óhæf til hins lögboðna náms vegna gáfnaskorts 

eða vanheilsu.67     

3.6.3 Erindisbréf  og reglur 1908 

11. júlí 1908 voru gefin út tvö erindisbréf og tvennar reglur byggðar á fræðslulögunum 

1907. Gefin voru út erindisbréf til handa skólanefndum (77/1908) og fræðslunefndum 

(78/1908). Í erindisbréfi skólanefndar er kveðið á að skólanefnd ráði kennara, greiði 

honum laun og sjái til þess að hann geri skyldu sína. Skólanefndin sér til þess að öll börn 

á skólaskyldualdri sem ekki hafa fengið undanþágu frá námi skuli sækja skóla. 

Skólanefndin skuli sjá um að skólahúsnæði fullnægi kröfum um hollustuhætti, að 

nægileg kennsluáhöld séu til staðar í skólanum og að börnin fái nægilegar 

kennslubækur. Einnig er það skylda skólanefndarinnar að líta eftir því að börn hljóti 

fullnægjandi fræðslu á heimilum sínum í þeim greinum sem þeim ber að læra fyrir tíu 

                                                           
63 Gunnar M. Magnúss, Saga alþýðufræðslunnar. Hátíðarrit S.Í.B., bls. 117-128. 
64 Alþingistíðindi 1907 A bls. 150-159. 
65 „Skólaskyldan“ í Skólablaðið 3. tbl. 1. árg. 15.2.1907 bls. 9-10.   
66 Gunnar M. Magnúss, Saga alþýðufræðslunnar. Hátíðarrit S.Í.B., bls. 124-128. 
67 Lög um fræðslu barna 59/1907; Gunnar M. Magnúss, Saga alþýðufræðslunnar. Hátíðarrit S.Í.B., bls. 
129-130. 
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ára aldur.  Erindisbréf fræðslunefnda er að mörgu leyti sambærileg og skólanefnda, 

nema það miðar ekki við fastan skóla. Þó er ekki kveðið á um eftirlit með börnum yngri 

en 10 ára í erindisbréfi fræðslunefnda.  

 Reglur um kennsluáhöld farskóla (80/1908) kveða á um hvaða áhöld skulu að 

minnsta kosti vera til staðar í farskóla til að skólinn fái styrk úr landssjóði. Þar kemur 

fram að í landafræði skuli vera uppdráttur Íslands eftir Þ. Thoroddsen, jarðlíkan og 

uppdráttur af öllum heimssálfum. Í Náttúrusögu skulu vera til myndir af líkama 

mannsins, fimm andlitsmyndir af mannkynsflokkunum og myndir af alidýrum. Til 

kennslu í eðlisfræði skulu vera til segulstál, glerstöng, ebonistöng68, tvær 

hyllimergsskúlur69, þrístrent gler og stækkunargler. Fleiri kennsluáhalda var ekki krafist 

af farskólum árið 1908.  Einnig var sama dag auglýst fyrirmynd að reglugerð fyrir 

barnaskóla.70    

3.6.4 Lög 37/1909 um breyting á lögum um fræðslu barna frá 22. nóv. 1907 

Fyrstu breytingarnar á fræðslulögunum 1907 tóku gildi 30. júlí 1909 og voru þríþættar. Í 

fræðslulögunum 1907 var kveðið á um að fræðslusamþykktir skyldu samþykktar og 

staðfestar fyrir 1. janúar 1910 en 1909 var fresturinn framlengdur um tvö ár, eða til 1. 

janúar 1912. Eins var ákvæði um að stjórnarráðinu væri heimilt að gefa allsherjar 

viðurkenningu skóla sem væru stofnaðir af einstökum mönnum og fylgja sérstakri 

reglugerð sem væri staðfest af yfirstjórn fræðslumála. Börn sem sækja mundu slíka 

skóla þurftu ekki að sækja um um leyfi frá fræðslu- eða skólanefnd. Að lokum var 

ákvæði um byggingu skólahúsnæðis sem bæjarstjórnir eða hreppsnefndir ættu að 

annast eftir teikningum samþykktum af yfirstjórn fræðslumála. Skólanefnd skyldi síðan 

fá húsið afhent þegar það væri tilbúið.71  

3.6.5 Lög um skipan barnakennara og laun þeirra nr. 75/1919 

Þó kennaranám hafi hafist við Flensborgarskóla 1892 og Kennaraskólinn verið 

starfræktur frá 1908 þá var það ekki fyrr en 1919 að lög voru sett um skipan 

barnakennara og laun þeirra. Að öðru leyti voru ekki í gildi nein lög um embættisgengi 

kennara á árunum 1908-1945.72 Í fræðslulögunum 1907 er kveðið á um lágmarkslaun 

kennara til að skólinn sé styrkhæfur úr landssjóði auk þess sem þar kemur fram að 

kennarar sem lokið hafa kennaraprófi séu látnir ganga fyrir öðrum umsækjendum. 

                                                           
68 Stöng úr fílabeini. 
69 Kúlur úr mergi runnans yllis notaðar við eðlisfræðitilraunir í skólum varðandi rafleiðni.  
70 Stjórnartíðindi fyrir Ísland 1908 B. Nr. 75-80 bls. 287-295.  
71 Lög um breyting á lögum fræðslu barna frá 22. nóv. 1907. 
72 Loftur Guttormsson „Barnakennarar: starfskjör, menntun og staða.“ Bls. 126. 
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Einnig var tilgreint að gera þurfti skriflegan samning. Lögin 1919 styrktu réttindi 

kennara og voru skref í átt að aukinni stéttarvitund kennara. Í lögunum um skipan 

barnakennara frá 1919 kemur fram að til að kennari geti verið skipaður við barnaskóla 

eða farskóla sem nýtur styrks úr landssjóði þurfi þeir að hafa óflekkað mannorð. Þeir 

þyrftu að hafa lokið kennaraprófi eða stúdentsprófi og uppeldisfræði og kennslufræði, 

eða hafa kennt lengur en þrjú ár og hafa meðmæli sóknarprestsins og fræðslu- eða 

skólanefndar frá síðasta kennslustað. Einnig var krafa um að þeir sýndu læknisvottorð 

sem sýndi gott heilsufar og vera orðnir 21 árs. Kennara bar að vera góð fyrirmynd 

nemenda sinna og ef hann reyndist óhæfur til kennslu, vanrækti starfið eða vekti 

hneykslan með framferði sinni  í daglegri skipan ætti að áminna hann eða víkja honum 

úr kennarastöðunni tímabundið  og málinu skotið undir úrskurð Stjórnarráðsins.73     

3.6.6 Lög um fræðslu barna nr. 40/1926 

Næstu lög um barnafræðslu voru sett árið 1926 en áttu rætur að rekja til 

þingsályktunartillögu sem var borin fram af menntamálanefnd 1919 um að endurskoða 

löggjöfina sem þá var í gildi.74 Guðmundur Finnbogason og Sigurður P. Sívertsen 

háskólaprófessorar skipuðu menntamálanefnd, oft kölluð tvímenninganefndin og 

skiluðu þeir frumvarpi ásamt athugasemdum árið 1921. Frumvarpið var lagt fram 1922 

en sofnaði í nefnd og kom ekki til afgreiðslu á Alþingi fyrr en 1926 og gekk greiðlega í 

gegn. Lögin 1926 voru fyrst og fremst til þess fallin að styrkja stöðu fræðslumála á 

millistríðsárunum. Einnig var ekki lengur gerður greinarmunur í lögum á skólahéraði og 

fræðsluhéraði heldur er einungis talað um skólahéruð sem ýmist hafa fasta skóla eða 

farskóla. Einnig var nýmæli í lögunum að skólanefnd var heimilt að fullnægja lögunum 

án farskóla, með eftirlitskennara eða á annan hátt og sjá þannig börnum á skólaaldri 

fyrir fullnægjandi fræðslu. Farskólaskyldan var lengd í 12 vikur úr átta vikum, en 

kennslutími fastra skóla hélst óbreyttur í 24 kennsluvikum. 10. grein laganna kvað á um 

að fræðslumálastjóri geti veitt skólahéruðum heimild til að skipa fyrir um skólaskyldu 

barna sem eru yngri en tíu ára, þó ekki yngri en sjö ára. Eins skulu öll börn 

skólahéraðsins átta til 14 ára að aldri koma til prófs að vori skv. 15. gr. Þarna var stigið 

skref í átt að lengingu skólaskyldunnar. Litlar breytingar voru gerðar á kröfum um 

kunnáttu til fullnaðarprófs. Kristindómsfræðslan miðaði ekki lengur að 

fermingarundirbúning en skýrt var í lögum að kennarinn ætti að sjá um 

                                                           
73 Lög um skipan barnakennara og laun þeirra nr. 75/1919. 
74 Alþingistíðindi 1919 A 964 bls. 1853; Alþingistíðindi 1919 C bls. 2315-2330. 
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biblíusögukennslu en presturinn trúfræðikennsluna. Teikning var einnig sett í lögin sem 

kennslugrein til viðbótar við þær sem fyrir voru.75  

3.6.7 Lög um fræðslumálanefnd nr. 19/1928 og Lög um fræðslumálastjórn nr. 
35/1930 

Lögin um fræðslumálanefnd og fræðslumálastjórn sem sett voru 1928 og 1930 komu 

upp úr frumvarpi tvímenningarnefndarinnar til laga um yfirstjórn og umsjón 

fræðslumála 1922. Lögin voru liður í hertri miðstýringu og eftirliti með skólahaldi á 

landinu. Fræðslumálanefndin skyldi skipuð af stjórn barnakennarafélag Íslands, 

forstöðumanni kennaraskólans og fræðslumálastjóra. Hlutverk nefndarinnar var að 

gera tillögur til ráðuneytisins um námskrár fyrir barnafræðslu, löggildingu kennslubóka, 

tilhögun prófa og um hámark og lágmark kennslustunda fyrir hvert barn.76  

 Eitt fyrsta verk fræðslumálanefndarinnar var námsskrá fyrir barnaskóla sem sett 

var 21. ágúst 1929 og var fyrsta námskráin sem sett var af stjórnvöldum fyrir skyldunám 

á Íslandi. Annað mál fræðslunefndarinnar var fyrirkomulag prófa, en nefndin kom á 

samræmdu skriflegu prófi, en Steingrímur Arason hafði verið mikill baráttumaður fyrir 

því.77 Fyrsta landsprófið var haldið haustið 1929 í reikningi og móðurmáli, þ.e. skrift og 

stafsetningu. Ári síðar bættist við málfræði og raddlestur.78   

Lögin um fræðslumálastjórn sneru að því að Kennslumálaráðuneytið hafi yfirstjórn allra 

kennslumála og skólamál og sé þeim stýrt af fræðslumálastjóra. Fræðslumálastjóri sér 

um að lögum og reglum sé fylgt og skal álits hans leitað við öll skólamál, en Háskóli 

Íslands var undanþeginn. Fræðslumálastjóri heimtar allar skýrslur um skólamál í 

landinu. Komið var á skólaráðum, einu fyrir barnaskóla og öðru fyrir gagnfræðaskóla. 

Komið var á kennslueftirlit við barnaskóla þar sem skipaðir voru hæfustu 

barnakennararnir til fimm ára í senn, einn fyrir hvert svæði og skyldu hljóta laun úr 

landssjóði.79 

3.6.8 Lög um fræðslu barna nr. 94/1936 

Í lögunum 1936 er skólaskyldan lengd og verða þá öll börn landsins á aldrinum 7-14 ára 

skólaskyld. Heimild var í lögunum um að skólahverfi utan kaupstaða gátu ákveðið að 

                                                           
75 Lög um fræðslu barna nr. 40/1926; Loftur Guttormsson „Lagagrunnur og framkvæmdir 1926-1945,“ 
bls. 108-109. 
76 Lög um fræðslumálanefndir nr. 19/1928. 
77 Sjá kafla 5.1. 
78 Lög og reglur um skóla- og menningarmál á Íslandi. Bls. 27-32; Loftur Guttormsson „Lagagrunnur og 
framkvæmdir 1926-1945,“ bls. 112-117. 
79, Lög um fræðslumálastjórn nr. 35/1930; Loftur Guttormsson „Lagagrunnur og framkvæmdir 1926-
1945,“ bls. 112-117. 
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skólaskylda í hverfinu skyldi ekki hefjast fyrr en við 8, 9 eða 10 ára aldur barna. Fram að 

því þurftu heimilin að annast sjálf og kosta fræðslu sinna barna fram að 

skólaskyldualdri. Undanskilin skólaskyldu voru börn sem samkvæmt vottorði læknis 

skorti andlega eða líkamlega hæfileika til að stunda nám með öðrum börnum. Einnig 

var skólanefndum heimilt að neita börnum um skólavist sem skólastjóri og kennarar 

mátu óhafandi með öðrum börnum sökum siðleysis eða einstakrar óhlýðni. Þrátt fyrir 

að skólaskylda barna yngri en 10 ára var ekki lögbundin fyrr en 1936 þá voru 34% 

nemenda í opinberum barnaskólum í Reykjavík veturinn 1935-1936 yngri en 10 ára og 

38% í kaupstöðum utan Reykjavíkur. Alls voru 28% allra nemenda í skólakerfinu á 

Íslandi yngri en 10 ára veturinn 1935-1936. Með tilkomu laganna hækkaði hlutfallið í 

36% 1936-1937 og var milli 36% og 40 % næsta áratuginn.80  

Kennslutími 7-10 ára barna skyldu vera 33 vikur á ári, alls 500 kennslustundir, en 

10-14 ára börn skyldu vera 24 vikur í skóla, að lágmarki  600 eða 700 kennslustundir, 

eftir því hvort fjöldi kennara við skólann væru þrír eða fleiri eða færri en þrír. Í 

heimavistarskólum skyldi námið vera minnst 12-13 vikur á ári og námsvikur á aldrinum 

7-14 skulu ekki vera færri en 88 samtals. Í lögunum er ekki fjallað um farskóla nema í 

bráðabirgðaákvæði þar sem ákvæði eldri fræðslulaga um farkennara og farkennslu gildi 

þar sem ekki eru komnir heimangöngu- eða heimavistarskólar. Til viðbótar við  eldri 

kröfur til fullnaðarprófs bættist við að nemendur hafi fengið tilsögn í handiðju og hafi 

stundað leikfimi, a.m.k. þá leikfimi sem hægt er að stunda áhaldalítið án sérstaks 

húsnæðis. Einnig er tekið fram að ekki megi kenna útlend tungumál í barnaskólum 

nema börnum sem eru vel læs, geti skrifað ritvillulítið og séu vel að sér í íslenskri 

greiningu. Þegar hér er komið við sögu er skipan barnafræðslukerfisins á þá vegu að 

kennslumálaráðherra er yfir málaflokknum og undir honum fræðslumálastjóri. Undir 

fræðslumálastjóra heyra fræðsluráð fyrir hvert fræðsluhérað og þar undir eru 

skólanefndir fyrir hvert skólahverfi.81 

3.6.9 Breytingar á skólakerfinu 1946 

Árið 1946 var skólakerfið í heild sinni endurskilgreint með lögum um skólakerfi og 

fræðsluskyldu nr. 22/1946, lögum um fræðslu barna nr. 34/1946, lögum um 

gagnfræðanám nr. 48/1946 og lög um menntaskóla nr. 58/1946.  Þar var leitast við allir 

skólar sem styrktir væru eða kostaðir af almannafé skyldu mynda samfellt skólakerfi 

sem væri á fjórum stigum: 1. Barnafræðslustig, 2. gagnfræðastig, 3. menntaskóla- og 

                                                           
80 Barnafræðsluskýrslur árin 1920-1966. Bls. 16. 
81 Lög um fræðslu barna nr. 94/1936; Loftur Guttormsson „Lagagrunnur og framkvæmdir 1926-1945,“ 
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sérskólastig og 4. háskólastig. Barnaskólar voru fyrir nemendur sjö til 13 ára og lauk 

með barnaprófi. Unglingaskólar, miðskólar og gagnfræðaskólar tóku við að loknu 

barnaprófi og skiptust  í bóknámsdeildir og verknámsdeildir. Unglingaskólar voru 

tveggja ára skólar, luku með unglingaprófi og voru ígildi tveggja neðstu bekkja 

gagnfræðaskóla. Miðskólar voru þriggja ára skólar, luku með miðskólaprófi og voru 

ígildi þriggja neðstu bekkja gagnfræðaskóla. Gagnfræðaskólar í kaupstöðum voru 

fjögurra ára skólar og lauk með gagnfræðaprófi sem veittu starfsréttindi eða réttindi til 

náms í sérskólum. Menntaskólar voru samfelldir fjögurra ára skólar sem áttu að 

greinast í deildir eftir þörfum og ljúka með stúdentsprófi. Krafa er um stúdentspróf til 

inngöngu í háskóla. Fræðsluskylda var fyrir öll börn á aldrinum 7-15 ára, en einstaka 

fræðsluhérað gat fengið fræðsluskylduna lækkaða í 14 ár eða hækkaða í 16 ár eftir 

aðstæðum. Kennsla skyldi vera ókeypis í öllum skólum sem kostaðir voru af meiri hluta 

af almennafé. Lögin um skólakerfi og fræðsluskyldu tóku gildi 1. febrúar 1947 og komu 

til framkvæmda á árunum 1947-1953. Ný lög um húsmæðraskóla voru einnig sett nr. 

49/1946 til að sameina lög um húsmæðrafræðslu í sveitum nr. 60/1938 og lög um 

húsmæðrafræðslu í kaupstöðum nr. 65/1941. Lagasetningarnar 1946 höfðu talsverð 

áhrif á námsmatið í skólum. Samræmd próf fyrir 10 ára börn voru lögleidd og í stað  

fullnaðarprófs fyrir nemendur á 14. aldursári komu samræmd próf fyrir 13 ára börn, 

svokallað barnapróf. Eins komu unglingapróf fyrir 15 ára börn við lok átta ára 

skyldunáms og landspróf miðskóla. Öll þessi próf voru samin hjá 

fræðslumálaskrifstofunni í Reykjavík og yfirfarin af prófdómurum skipuðum af 

fræðsluyfirvöldum.82   

3.6.10 Lög um fræðslu barna nr. 34/1946 

Í lögunum 1946 voru þau nýmæli að barnaskólum skyldi skipt í tvær deildir. Yngri 

deildin náði til barna yngri en tíu ára en eldri deildin fyrir tíu ára og eldri. Í yngri 

deildinni ætti að kenna: Íslensku, skrift, reikning, átthagafræði, handavinnu, leikfimi og 

söng. Þar ætti að kenna börnum að jafnaði 21 kennslustund á viku Í eldri deildinni skyldi 

kenna: Íslensku, skrift, reikning, kristin fræði, Íslandssögu, landafræði, náttúrufræði, 

teiknun, handavinnu, söng, leikfimi og sund. Einnig var heimilt að kenna eitt erlent 

tungumál síðasta veturinn þeim börnum sem best væru að sér í móðurmáli. Eldri 

deildinni skyldi kenna 33 kennslustundir á viku. Í kaupstöðum og þorpum með fleiri en 

1.000 íbúa skyldi skólinn starfa sem næst níu mánuðum á ári, en aðrir heimangöngu- og 

heimavistarskólar skyldu ekki starfa skemur en sjö mánuði á ári. Við lok beggja deilda 

                                                           
82 Lög um skólakerfi og fræðsluskyldu nr. 22/1946; Hlynur Ómar Björnsson „Tímamótin 1946: alhliða 
átak“ bls. 33-34. 
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(tíu og 13 ára) skyldu vera lokapróf sem þyrftu að vera landspróf a.m.k. í íslensku og 

reikningi. Í lögunum er sveitarfélögum heimilt að stofna smábarnaskóla fyrir fimm og 

sex ára gömul börn, en ríkissjóður tók ekki þátt í kostnaði sem af þeim hlaust.83 

3.6.11 Lög um gagnfræðanám nr. 48/1946 

Í lögum um gagnfræðanám er fjallað um unglingaskóla, miðskóla og gagnfræðaskóla 

sem eru einkum ætlaðir unglingum 13-17 ára og var gagnfræðastigið til þess ætlað að 

tengja barnaskólastigið og sérskólastigið. Í hverju fræðsluhéraði skyldi vera að lágmarki 

einn gagnfræðaskóli en tvö eða fleiri fræðsluhéruð gátu staðið saman að einum skóla. 

Öllum þeim sem lokið höfðu barnaprófi var skylt að hefja gagnfræðanám og ljúka 

skyldunámi með unglingaprófi 15 ára. Heimilt var í lögunum að beita dagsektum ef 

nemandi mætti ekki til innritunar eða prófs án gildrar ástæðu. Allir skólar skyldu starfa í 

höfuðdráttum eftir samræmdri námskrá þannig að fyrsti bekkur gagnfræðaskóla svaraði 

sem næst fyrsta bekk unglingaskóla og miðskóla og koll af kolli. Landspróf miðskóla, 

sem jafnan var kallað landsprófið, var tekið í loka 3. bekkjar og veitti heimild til 

inngöngu í menntaskóla ef nemandi náði 6 í aðaleinkunn. Önnur nýjung voru 

verknámsbrautir á gagnfræðastiginu sem voru þannig úr garði gerðar að þær sinntu 

þörfum og hæfileikum þeirra sem ekki pössuðu inn í bóknámið.84 

                                                           
83 Lög um fræðslu barna nr. 34/1946. 
84 Lög um gagnfræðanám nr. 48/1946; Hlynur Ómar Björnsson „Tímamótin 1946: alhliða átak“ bls. 29-34.  
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4 Skólahald í Ölfusi 

Skólahald í Ölfusi nær aftur til síðasta fjórðungs 19. aldar. Hér verður skólahaldinu lýst 

frá stofnun fasts skóla yfir í hefðbundna farkennslu víða um sveitina. Skoðað verður 

hvernig kennslan þróaðist úr farkennslu yfir í kennslu á föstum stöðum og síðar yfir í 

fastan heimavistarskóla og að lokum heimangöngu- og heimanakstursskóla. Skoðað 

verður hvernig breytingar á lagaumhverfi og þjóðfélagsþróun hafði áhrif á skólastarfið.   

4.1 Kröggólfsstaðir 1881-1893 

Fyrsta dag desembermánaðar á því herrans ári 1881 var markað spor í fræðslusögu 

Ölfushrepps þegar skólinn á Kröggólfsstöðum var settur í fyrsta skipti af sr. Ísleifi 

Gíslasyni í Arnarbæli. Veturinn 1877-1878 hafði hreppsnefnd þó greitt 12085 fiska í 

kennslukaup til Guðmundar Jónssonar á Þorgrímsstöðum. Annað er ekki vitað um 

kennslu Guðmundar en þetta ár voru einu útgjöld hreppsins til fræðslumála á áttunda 

áratug 19. aldar.86 Í lögunum um uppfræðing barna í skript og reikningi frá árinu 1880 

var ekkert minnst á skólastofnun. Eins voru engin lög sem skylduðu landssjóð eða 

hreppsnefnd að taka þátt í kostnaði við stofnun eða rekstur skóla á þeim tíma. Árið 

1878 hafði landshöfðingi þó veitt fimm barnaskólum 200-300 krónu styrk hverjum. 

Eftirleiðis skyldi styrkveiting vera háð því að skólastjórnin skyldi senda stiftsyfirvöldum 

skýrslu í lok hvers skólaárs um framkvæmd kennslu og hagi skólans. Á sama hátt var 

tilskilið að jafn hátt framlag kæmi úr hreppsjóði eins og úr landssjóði.87  

 Haustið 1880 var stungið upp á því á hreppsfundi að stofna skóla og var farið í 

það um veturinn að afla fjár. Söfnin gekk vel svo að pantað var efni í skólahús og hófst 

smíði í júlímánuði. Húsið var reist á Kröggólfsstöðum og fjármagnað með frjálsum 

samskotum íbúa hreppsins og einstaka utanhreppsmanna auk þess sem haldnar voru 

tvær tombólur í Þorlákshöfn til að fjármagna byggingu skólahússins. Skólahúsið var 7,5 

metrar á lengd og 4,8 metrar á breidd,88 hátt undir loft og með háu risi. Húsið var 

járnklætt timburhús með grind úr rekaviði sem dreginn var endurgjaldslaust á staðinn 

af hreppsbúum á klökkum. Þinghús hreppsins hafði staðið í Bakkárholti sem er um 3,5 

kílómetrum frá Kröggólfsstöðum. Það var selt og gekk andvirði þess til 

skólabyggingarinnar þar sem skólahúsið var einnig hugsað sem þinghús. Á neðri 

                                                           
85 Heildarútgjöld hreppsins frá fardögum 1877 til fardaga 1878 voru 8.191 fiskar (þar af 5.485 til 
ómagaframfærslu), 523 krónur og 91 aur. 
86 ÞÍ. Sýslumaðurinn í Árnessýslu. Sveitarbók Ölfushrepps 1871-1888. PA/6. 
87 Loftur Guttormsson „Þjóðfélagsbreytingar og menntamál.“ bls. 49. 
88 12x7 álnir. 
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hæðinni var kennslustofa sem rúmaði 30 börn. Þegar skoðaður er fjöldi barna í Ölfusi á 

aldrinum 10-13 ára í manntölunum 1880 og 1890 sést að meðalstærð árgangs á þessum 

tíma voru 18-19 börn.89 Auk kennslustofunnar var þiljuð lítil forstofa þar sem kolaforði 

skólans var geymdur og var hún einnig jafnan nýtt sem skammarkrókur. Loft skólans 

notaði ábúandinn á Kröggólfsstöðum fyrir geymslu á móti átroðningi á jörðu sinni sem 

hlaust af staðsetningu hússins.90  Skólahúsið kostaði 1.714,03 krónur í byggingu og 

stóðu eftir um 70 krónur í skólabyggingarsjóðnum eftir að húsið var að fullu greitt upp. 

Ákveðið var að ávaxta afganginn og hafa sem vísi að sjóð fyrir skólann. Skólahúsið var 

fullgert í nóvember og kennsla hófst 1. desember eins og kemur fram að framan. Valdir 

voru í skólanefnd báðir hreppstjórar hreppsins, Jón Árnason í Þorlákshöfn og Sigurður 

Gíslason á Kröggólfsstöðum ásamt sr. Ísleifi Gíslasyni presti í Arnarbæli, en sr. Ísleifur 

var einn helsti hvatamaðurinn að stofnun skólans.91  

 Séra Ísleifur fæddist á Selalæk á Rangárvöllum 12. maí 1841, varð stúdent frá 

Lærða skólanum í Reykjavík 1860 með fyrstu einkunn og lauk prestaskólanámi 1862 

með fyrstu einkunn. Ísleifur kenndi við Barnaskólann á Eyrarbakka og Stokkseyri 1862-

1864 áður en hann fékk Keldnaþing 1865. Ísleifur varð prestur í Arnarbæli 1878 og 

gegndi því embætti til dauðadags. Ísleifur var alþingismaður Rangæinga 1874-1880 og 

Amtsráðsmaður 1887-1892. Árið 1892 féll Ísleifur af hestbaki og lést.92 

     Fyrsta vorið var skólanum slitið 2. apríl 1882 í viðurvist skólanefndarinnar. Þar 

sem skólahúsið var ekki tilbúið fyrr en í nóvember starfaði skólinn aðeins fjóra mánuði 

þennan fyrsta vetur, að frátöldu venjubundnu jólaleyfi. Nemendur voru 22 í skólanum 

þegar flestir voru. Sum börn byrjuðu þó ekki fyrr en í janúar og nokkur fermd börn voru 

ekki allan kennslutímann.93 Árið 1880 voru í Ölfushreppi 60 börn á aldrinum 10-13 ára á 

43 bæjum. Börn sem voru 8-11 ára þegar manntalið 1880 var tekið og voru þ.a.l. á 

skólaaldri árið 1882 voru 48 talsins.94 Ef gert er ráð fyrir litlum breytingum á íbúafjölda 

á þessum tveimur árum sem liðu frá því að manntalið var tekið og þar til kennslu hófst á 

Kröggólfsstöðum má áætla að tæplega helmingur barna í Ölfusi hafi sótt skólann fyrsta 

                                                           
89 ÞÍ. Manntal 1880. Hjallasókn, Arnarbælissókn og Reykjasókn; ÞÍ. Manntal 1890. Hjallasókn, 
Arnarbælissókn og Reykjasókn.   
90 Ísleifur Gíslason og Jón Árnason. „Barnaskóli í Ölveshreppi,“ 18.11.1882, bls. 109-110; HérÁrn. Far- og 
barnaskóli Ölfushrepps [án nr]. Samantekt Guðrúnar Snorradóttur 14.1.1952. 
91 ÞÍ. Bréfasafn Landshöfðingja N 566-82. 
92 Páll Eggert Ólason, Íslenzkar æviskrár II. Bls. 402-403; „Druknun séra Guðmundar E. Johnsen og Jóns 
bónda Halldórssonar á Hrauni“ Lesbók Morgunblaðsins  7. tbl. 30. árg. 20.2.1955 bls. 93; Árni Daníel 
Júlíusson, Skólinn við ströndina, bls. 70. 
93 ÞÍ. Bréfasafn Landshöfðingja N 566-82. 
94 ÞÍ. Manntal 1880. Hjallasókn, Arnarbælissókn og Reykjasókn. 
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veturinn sem hann var starfræktur.95  Kennt var fimm til sex kennslutíma á dag og voru 

fræðigreinar „hinar vanalegu, sem tíðkast í barnaskólum“. Þá er mögulega verið að tala 

um: Kverið, biblíusögur, lestur, skrift, reikning og réttritun auk háttvísi.96  

 Þennan fyrsta vetur var ráðinn óskólagenginn bóndasonur úr Rangárvallasýslu 

að nafni Guðni Símonarson til að annast kennsluna. Guðni fæddist á Hallstúni í Holtum 

19. apríl 1852 og var því rétt undir þrítugt þegar hann hóf að kenna. Skólanefndin tjáði í 

bónarbréfi sínu til landshöfðingja 29. júlí 1882 að Guðni hafi tvö ár þar á undan  aflað 

sér undirbúnings fyrir starfið. Hann „reyndist mjög lipur og ástundarsamur kennari, svo 

allir hlutaðeigendur voru vel ánægðir með hann, og er áformað, að hann framvegis 

verði kennari við skólann.“97 Það gekk eftir og átti Guðni eftir að kenna við skólann á 

Kröggólfsstöðum meðan hann starfaði.  Í ágúst 1882 kvæntist Guðni heimasætunni á 

Kröggólfsstöðum, Sólveigu Sigurðardóttur og eignuðust þau frumburð sinn í desember 

sama ár. Líklegt er að þau hafi fellt hugi saman um veturinn meðan Guðni dvaldist á 

Kröggólfsstöðum vegna kennslu sinnar.98   

 Tafla 1. Ársreikningur skólans 1881-1882.99 

Styrkur úr landssjóði 126 kr.   

Tillag hreppsins 94,21 kr.   

Þinghúsleiga hreppsins 25 kr.   

Leiga fyrir sunnudagaskóla 5 kr.   

  
 

250,21 kr. 

Laun og fæði kennara 204,3 kr.   

Eldiviður, prótokollar, umsjón hússins o.fl.  45,91 kr.   

    250,21 kr. 

Þennan fyrsta vetur var kostnaður við laun og fæði kennarans rúmlega 80% af 

heildarkostnaði við skólahaldið. Styrkur fékkst úr landssjóði og eins úr hreppssjóði. Auk 

þess leigði hreppurinn skólahúsið undir þinghús og húsið var einnig leigt út fyrir 

sunnudagaskóla.100 Í ágústmánuði 1882 skrifuðu Jón Árnason og sr. Ísleifur skýrslu um 

skólann sem þeir óskuðu eftir að yrði birt í Þjóðólfi þar sem er listi yfir allar gjafir til 

                                                           
95 Ekki eru til upplýsingar um kynjahlutfall nemenda við skólann á Kröggólfsstöðum. 
96 Árni Daníel Júlíusson, Skólinn við ströndina, bls. 76. 
97 ÞÍ. Bréfasafn Landshöfðingja N 566-82. 
98 Eiríkur Einarsson, Ölfusingar. Búendatal Ölfushrepps 1703-1980, bls. 146-147.  
99 Í „Jafnaðarreikning yfir Ölveshrepp fátækrar fjárhyrslu tekjur og gjöld frá fardögum 1871 til fardaga 
1872“ í Sveitarbók Ölfusshrepps 1871-1888 er tillag hreppsins tilgreint 94,25 kr. en 94,21 kr. í bréfi 
skólanefndar til Landshöfðingja. Skekkja upp á 4 aura er því annaðhvort í bókhaldi hreppsins eða í 
bókhaldi skólans.  
100 ÞÍ. Bréfasafn Landshöfðingja N 566-82. 
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stofnunar skólans. Helsti tilgangurinn með birtingu skýrslunnar var að sanna fyrir fólki 

að þó talað væri gegn skólastofnun í sveitum þar sem strjálbýlið gerði það ókleift að 

koma mörgum börnum haganlega saman til að geta sótt skóla þá þóttust þeir hafa 

sannað hið gagnstæða. Það þyrfti einungis vilja og samtakamátt.101 

Annan vetur skólans, 1882-1883 stóð kennsla yfir í fimm mánuði, frá byrjun 

nóvembermánaðar til loka mars. 25 börn sóttu hann meirihluta kennslutímans. Nokkur 

börn sem höfðu verið í skólanum árið á undan og fermdust þá um vorið, yfirgáfu 

skólann síðari mánuðina sem kennslan stóð yfir svo 18 nemendur þreyttu vorpróf. 

Kennslugreinum fjölgaði, en við bættist landafræði og Íslandssaga hjá nokkrum 

nemendum. Hreppsnefndin lagði skólanum til 81,72 krónur á móti framlagi landssjóðs 

til að skólinn stæðist útgjöld sín og skuldbatt hreppsnefndin sig til hins sama eftirleiðis. 

Aðeins var gengið á sjóð skólans þar sem skólastofan var máluð og hlerar settir fyrir 

gluggana. Þegar héraðsprófasturinn yfirheyrði fermingarbörnin við vísitasíu sumarið 

1883 fékk skólinn góðan orðstír hjá honum. Auk þess var skólinn vel látinn í hreppnum 

og batt skólanefndin vonir við að aðsókn að skólanum myndi aukast á næstu vetrum.102    

Í flestum barnaskólum á þessum tíma tíðkaðist að rukka nemendur um 

skólagjöld, svokallað kennslukaup. Til að mynda í Barnaskólanum á Eyrarbakka og 

Stokkseyri en árið 1887 greiddi 61 barn fimm krónur hvert í kennslukaup og tvö börn 

utan hreppsins greiddu átta krónur hvort. Samtals 321 króna á móti 200 króna styrk úr 

hreppsjóði. Heildarinnkoma barnaskólans við ströndina þennan vetur var 761 króna en 

útgjöldin 938,10 krónur.103 Í Ölfusi var ekki rukkað kennslukaup en það kemur fram í 

reikningum hreppsins að á tímabilinu 1882-1886 hafi hreppurinn hafi greitt skólaveru 

eða skólameðgjöf með sex börnum frá 25-51 krónu, alls 231,24 krónur auk ritfanga 5,57 

krónur samanlagt fyrir tvo nemendur.104 Var það fyrir vistun barnanna á bæjum í 

nágrenni skólans, en greiddar voru tvær krónur á viku fyrir uppihald barnanna  

 Á þriðja skólavetrinum var fyrirkomulagið það sama og veturinn á undan. Kennt 

var í fimm mánuði frá byrjun nóvember og til loka mars, fimm til sex kennslustundir á 

dag. Svo virðist sem öll börnin hafi verið samtímis í skólanum allan kennslutímann. 

Nemendurnir voru að jafnaði 23 en 20 þeirra þreyttu vorpróf. Kenndur var lestur, 

kristindómur, biblíusögur, skrift, réttritun, reikningur og nokkur börn lærðu landafræði. 

Öll börnin 23 tóku miðsvetrarpróf 31. janúar og vorprófið var haldið 31. mars í viðurvist 

                                                           
101 Ísleifur Gíslason og Jón Árnason. „Barnaskóli í Ölveshreppi,“ 18.11.1882, bls. 109-110. 
102 ÞÍ. Bréfsafn Landshöfðingja N 791-83. 
103 Árni Daníel Júlíusson, Skólinn við ströndina, bls. 85. 
104 ÞÍ. Sýslumaðurinn í Árnessýslu. PA/6. Sveitarbók Ölfushrepps 1871-1888.   
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skólanefndarinnar.  Skólanefndin taldi Guðna kennara jafn ötulan og árvakran  sem 

áður og „að sumu leyti stöðu sinni betur vaxinn en áður, við vaxandi æfingu og 

reynslu.“105 Skólinn var rekinn með tæplega 25 krónu hagnaði þennan veturinn, en 

skólinn fékk 200 króna styrk úr landssjóði og 100 króna styrk úr hreppsjóði auk 25 króna 

fyrir leigu á skólahúsinu fyrir þinghús hreppsins. Kennaralaunin voru 275 krónur en 

annar rekstrarkostnaður var 25,23 krónur.106 

 Næstu árin var fyrirkomulagið svipað. Guðni kenndi 5-6 kennslustundir á 

hverjum degi frá byrjun nóvember til loka mars: Nemendur voru í kringum 20 á hverjum 

vetri og þreyttu um tveir þriðju þeirra vorpróf á síðasta skóladeginum í viðurvist 

skólanefndarinnar. Sem áður var kenndur lestur, kristindómur, biblíusögur, skrift, 

réttritun og reikningur auk þess sem nokkrir nemendur lærðu landafræði, íslandssögu 

og dönsku. Veturinn 1885-1886 voru settir tvöfaldir gluggar í skólahúsnæðið og það var 

einnig málað að utan. Þrátt fyrir þær framkvæmdir átti skólinn rekstrarafgang upp á 

37,33 krónur en gengið hafði verið örlítið á hagnað ársins á undan en þá voru 43,17 

krónur til góða.107 Veturinn 1888-1889 bættist Jón Jónsson söngkennari við skólann á 

Kröggólfsstöðum þrátt fyrir að ekki væri krafa um söngkennslu í gildandi lögum, en í 

lögunum 1907 kom fram að til fullnaðarprófs þyrftu börnin að kunna nokkur einföld 

sönglög.  

 Á þessum tíma veitti Landssjóður eingöngu styrk fyrir kennslulaunum kennarans 

en annan rekstur skólans, á borð við húsnæði o.fl., þurfti að fjármagna úr hreppsjóði 

eða á annan hátt. Úr landssjóði fengust 200 krónur á ári fyrir utan veturinn 1887-1888 

þegar 300 krónur voru veittar til kennslunnar. Árin 1888-1891 voru árlegar greiðslur 

aðeins 50 krónur árlega.108 16. nóvember 1889 auglýsti landshöfðingi skilyrði fyrir 

styrkveitingu úr Landsjóði annarsvegar til sveitarkennara og hins vegar til barnaskóla. 

Reglurnar um barnaskóla áttu við um „barnaskóla í sjóþorpum og verslunarstöðum 

öðrum en kaupstöðum.“ Því áttu reglur um sveitarkennara við í Ölfusi þrátt fyrir að um 

fastan skóla væri að ræða. Skilyrði fyrir styrk til sveitarkennara voru í þremur liðum og 

sambærileg þeirri vinnureglu sem áður hafði verið sett. Kennarinn þurfti að vera ráðinn 

af hreppsnefnd eða sóknarnefnd og starfa í samkomulagi við nefndina. Kenna þurfti 

kristindóm, lestur, skrift, reikning og réttritun. Fyrir lok júnímánaðar á hverju ári skyldi 

senda stiptsyfirvöldum nákvæma skýrslu um fjölda nemenda, hvað hverjum þeirra var 

                                                           
105 ÞÍ. Bréfasafn Landshöfðingja N 141-85. 
106 ÞÍ. Bréfasafn Landshöfðingja N 141-85. 
107 ÞÍ. Bréfasafn Landshöfðingja N 17-87. 
108 HérÁrn. Far- og barnaskóli Ölfushrepps [án nr]. Samantekt Guðrúnar Snorradóttur 14.1.1952. 
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kennt og hversu lengi hver þeirra sótti skólann. Auk þess þurfti meðmæli sýslunefndar 

og vottorð prestsins fyrir framförum nemendanna.109 Framlag hreppsins til 

barnaskólans á móti landssjóði var 70-100 krónur á ári meðan skólinn starfaði en var 

150 krónur 1889-1890 og 1890-1891 og 110 krónur síðasta árið sem skólinn starfaði.110 

Auk þess komu til greiðslur vegna kennslu sveitarómaga.  

 Veturinn 1891-1892 var síðasti veturinn sem fastur skóli starfaði á 

Kröggólfsstöðum. Guðni hóf um svipað leyti formennsku í Herdísarvík og sr. Ísleifur lést 

af slysförum. Í samantekt Guðrúnar Snorradóttur frá árinu 1952 leiðir hún að því líkur 

að það sem hafi orðið skólanum að falli hafi verið strangleiki og stjórn prests og 

kennara. Báðir hafi verið vínhneigðir og átt margt sameiginlegt. Guðni var „harður í 

lund, grófur í framgöngu og orðum, og rómur hans rámur en þó hár og kuldalegur. 

Hlýddu því börnin honum fremur af ótta en virðingu.“111 Viðmælendur Guðrúnar 

minntust þó Guðna síðar á þann hátt að hann hafi verið „duglegur kennari með 

brennandi áhuga fyrir starfi sínu, og að börnin hafi lært meira hjá honum á einum vetri 

en nú á þremur. Gallinn hafi verið sá, hvað hann var misjafn við börnin, en bæta svo við. 

Það voru nú fleiri.“112 Skólanefndin ítrekaði ánægju sína með Guðna í skýrslum til 

yfirvalda.  

4.2 Farkennsla 1894-1907 

Eftir að fastur skóli á Kröggólfsstöðum lagðist af tók við farkennsla í Ölfusi næstu 

áratugina. Skólahúsið sem einnig var þinghús hreppsins hafði þó ekki lokið hlutverki 

sínu en kennt var í því með hléum til ársins 1920. Veturinn 1893-1894 kenndi Guðni 

Símonarson áfram í skólahúsinu á Kröggólfsstöðum, Jón Jónsson kenndi í Reykjakoti og 

Einar Guðmundsson í Þorlákshöfn. Kennsla var í kristindómi, reikning, skrift og réttritun. 

Kennslan náði til 45 barna og var kennt frá miðjum októbermánuði til loka 

marsmánaðar. Engin umsókn barst til Landssjóðs fyrir sveitarkennslu fyrir veturinn 

1894-1895 en upp frá því var kennt alla vetur í Ölfusi.113 Veturinn 1895-1896 nutu 52 

börn innan fermingar auk þriggja fermdra unglinga kennslu en börnin komu frá 31 

mismunandi bæ í sveitinni, sem er tæplega helmingur býla og hjáleiga í hreppnum 

miðað við manntalið 1890. Nokkuð var um að yngri börn en tíu ára sætu skólann, eða 

                                                           
109 Stjórnartíðindi 1889 B 114 og B 116.  
110 ÞÍ. Sýslumaðurinn í Árnessýslu. PA/6. Sveitarbók Ölfushrepps 1871-1888,  HérÁrn. Far- og barnaskóli 
Ölfushrepps [án nr]. Samantekt Guðrúnar Snorradóttur 14.1.1952. 
111 HérÁrn. Far- og barnaskóli Ölfushrepps [án nr]. Samantekt Guðrúnar Snorradóttur 14.1.1952 bls. 4-5. 
112 HérÁrn. Far- og barnaskóli Ölfushrepps [án nr]. Samantekt Guðrúnar Snorradóttur 14.1.1952 bls. 10. 
113 Skýrslur fyrir veturna 1905-1908 finnast ekki á Þjóðskjalasafni Íslands.  
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allt niður í fimm ára aldur. Yngstu börnin nutu þó ekki kennslu í kristindóminum, þ.e. 

kverinu og biblíusögum líkt og hin eldri. Af þeim 33 nemendum sem nutu farkennslu í 

Hjalla- og Arnarbælissóknum114  voru aðeins 12 stúlkur, eða rúmlega þriðjungur. 

Aldursskiptingu þessara nemenda má sjá á mynd sjö.  

 

Mynd 7. Aldursdreifing nemenda í Hjalla- og Arnarbælissóknum veturinn  
1895-1896. 115 

Þau fög sem voru kennd í farskólunum í Ölfushreppi í kringum aldamótin 1900 voru: 

Lestur, kverið, biblíusögur, skrift, réttritun og reikningur. Misjafnt var eftir árum og 

kennurum hversu mikil áhersla var lögð á hvert fag. Kennt var fimm til sex 

kennslustundir á dag, sex daga vikunnar, alls 30-36 kennslustundir á viku. Algengast var 

að hvert fag væri kennt í sex stundir um vikuna en kennurunum var það þó í sjálfsvald 

sett hversu lengi þau kenndu hvert fag. Bergur Einarsson kenndi á árunum 1895-1900 

alltaf vikulega sex stundir í lestri, kverinu, biblíusögum og reikningi en aðeins þrjár 

stundir í skrift og réttritun á meðan Gísli Arnbjarnarson kenndi á sama tímabili að 

meðaltali 5,5 stundir í lestri, 5,75 stundir í kverinu, 5 stundir í biblíusögur, tæplega 6,5 

stundir í skrift, tæplega 5 stundir í réttritun og 7 stundir í reikning. Á þessu sést að 

nemendur Gísla í Hjallasókn fengu rúmlega tvöfalt lengri kennslu í skrift en börnin í 

Arnarbælissókn sem námu hjá Bergi.  

Bergur var hins vegar eini farkennarinn sem kenndi önnur fög en þau sem áður 

eru talin og voru fögin sem voru tilskilin til að sveitarkennarar fengu styrk úr landssjóði. 

                                                           
114 Það vantar upplýsingar úr Reykjasókn þetta ár. 
115 ÞÍ. Skjalasafn Landshöfðingja. Sveitakennarar IV Árnessýsla. Skýrslur um kennslu í Ölfushreppi 1895-
1896. 
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Á árunum 1897-1900 kenndi hann að meðaltali þrjár stundir í landafræði og tvær 

stundir þar sem hann kenndi um vínanda og tóbak auk þess sem tvö seinni árin kenndi 

hann eina til tvær stundir í náttúrusögu.116  Í kringum aldamótin fór stór hluti 

kennslunnar fram munnlega og próf voru munnleg. Nokkuð var rætt og ritað með 

hvaða hætti best væri að kenna hinar einstöku kennslugreinar og sitt sýndist hverjum. 

 Í Kennarablaðinu 1899-1900 skrifar „sveitakennari“ grein um það hvernig best 

sé að standa að reikningskennslu. Taldi hann að reikningur væri sú námsgrein sem 

sveitarkennarar höfðu lagt mesta áherslu á að kenna eftir að hún var lögleidd árið 1880. 

Þótti það skiljanlegt þar sem fæst heimili voru fær um að leiðbeina börnum í reikningi á 

þeim tíma. Lagði hann mikla áherslu á að ekki ætti að beita sömu aðferðum við að 

kenna 7-8 ára gömlum börnum reikning og börnum á fermingaraldri. Greinarhöfundur 

er þeirrar skoðunar að það ætti að kenna hugarreikning og skriflegan reikning samhliða 

en þó byrja á hugarreikningi. „Jafnvel þótt reikningskenslan, eins og hver önnur kensla, 

ætti að byrja munnlega og án bóka, þá væri þó eigi að síður mjög nauðsynlegt að hafa á 

íslenzku góða reikningsbók fyrir byrjendur.“117 Kallaði höfundur eftir fleiri 

reikningsbókum á íslensku og þá sérstaklega létta bók fyrir byrjendur þar sem hann 

taldi það eðlilegt í kennslunni að ganga frá hinu léttara til hins þyngra. Þær bækur sem 

þá voru notaðar þóttu honum of erfiðar fyrir smábörn.   

  Ef ákveðið hefði verið að halda áfram föstum skóla í Ölfusi á þessum tíma hefðu 

skilyrðin til styrkveitingar úr landssjóði verið talsvert erfiðari að uppfylla. Krafa væri um 

að kennsla færi fram í 6 mánuði en á tímabilinu 1895-1905 kenndu farkennararnir í 

Ölfusi að meðaltali tæplega 17 vikur á vetri eða um fjóra mánuði. Auk þess væri krafa 

um að börnin tækju opinber próf í lok hvers vetrar og væru prófuð af sóknarprestinum 

og öðrum til. Í lok vetrar hjá farskólanemendum í Ölfusi prófaði sóknarpresturinn þau til 

að athuga framfarir vetrarins.  Vottorð fyrir framförunum sendi sóknarpresturinn með 

skýrslu farkennarans til landshöfðingja. Kennslan í Ölfusi hófst iðulega síðari hluta 

októbermánaðar. Dæmi eru um að kennslan hafi hafist svo í byrjun október en einnig 

ekki fyrr en 24. nóvember. Kennslan stóð að jafnaði fram í síðari hluta febrúar eða 

marsbyrjun, fram í vertíðarbyrjun. Þrátt fyrir að farkennarnir kenndu að meðaltali 17 

vikur á vetri, þá dreifðist sá kennslutími á milli kennslustaða og ekki var algengt að börn 

                                                           
116 ÞÍ. Skjalasafn landshöfðingja. Sveitakennarar IV og V Árnessýsla. Skýrslur um kennslu í Ölfushreppi 
1895-1905. 
117 Sveitakennari „Um reikningskennslu“ Kennarablaðið 6. tbl. 1. árg. 1.3.1900 bls. 94.  
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sæktu skólann á mörgum stöðum. Því voru sum börn sem einungis nutu fræðslu í 2-5 

vikur yfir veturinn.118 

 Stundum er tilgreind ástæða fyrir hvers vegna börn sóttu skóla í fáar vikur. Í 

athugasemd Gísla Arnbjarnarsonar 20. febrúar 1899 segir hann: „Börnin á Hlíðarenda 

nutu kennslunnar svo stuttan tíma því það er á enda hreppsins og því ekki hægt vegna 

fjarlægðar að láta þau sækja kennslu að Hjalla sem er þó eini staðurinn í Hjallasókn sem 

unt er að sameina börnin á, í tilliti til húsrúms og annarra kringumstæðna.“119 Börn í 

Ölfusi þurftu sum hver að ganga í hálfa klukkustund á hverjum degi til að komast í 

skólann og annað eins til að komast heim aftur að loknum skóladegi.120  

 Veturinn 1903-1904 var Ölfusið með flest börn í Árnessýslu á aldrinum 7-14 ára, 

alls 120. Í Eyrarbakkahreppi voru börnin 119 og 112 í Stokkseyrarhreppi, en þar var 

þéttbýli sem ekki var að neinu marki í Ölfusi þrátt fyrir verstöðina í Þorlákshöfn. Þann 

vetur var 41 barn sem naut barnakennslu í Ölfusi, eða rétt um þriðjungur. Það er svipað 

hlutfall og í öðrum hreppum í Árnessýslu þann veturinn, þar sem yfir höfuð var kennsla, 

en engin kennsla var í Villingaholtshreppi, Hraungerðishreppi, Sandvíkurhreppi og 

Selvogshreppi þann vetur. Stærsti munurinn á milli hreppa var þó sá tími sem 

nemendur nutu kennslu. Í öðrum hreppum sýslunnar þar sem farkennsla var við lýði 

voru nemendur skemur við nám. Í Biskupstungum, Gnúpverjahreppi og Grímsnesi voru 

yfir 85% nemendanna í námi 1 mánuð eða skemur. Á Skeiðum og í Hrunamannahreppi 

var hlutfallið 44-55% á móti 10% í Ölfusi. 65% barna í Ölfusi voru við nám 1-3 mánuði en 

fjórðungur var í 3-4 mánuði  en fimmtungur nemenda í Hrunamannahreppi voru álíka 

lengi. Þetta voru einu skólarnir í sýslunni þar sem börn nutu kennslu svona lengi yfir 

veturinn fyrir utan föstu barnaskólana í sjávarplássunum á Stokkseyri og Eyrarbakka.121  

 

                                                           
118 ÞÍ. Skjalasafn landshöfðingja. Sveitakennarar IV og V Árnessýsla. Skýrslur um kennslu í Ölfushreppi 
1895-1905. 
119 ÞÍ. Skjalasafn landshöfðingja. Sveitakennarar IV Árnessýsla. Skýrsla um kennslu Gísla Arnbjarnarsonar 
1898-1899. 
120 Guðmundur Finnbogason. Skýrsla um fræðslu barna og unglinga veturinn 1903-1904. Bls. 2-3. 
121 Guðmundur Finnbogason. Skýrsla um fræðslu barna og unglinga veturinn 1903-1904. Bls. 2-3. 
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Tafla 2. Skýrsla um fræðslu barna og unglinga í Árnessýslu 1903-1904.122 

 

 Við farkennslu voru húsakynnin eitt af helstu vandamálunum. Veturinn 1903 

voru sérstakar kennslustofur aðeins á 17% af farkennslustöðum á landinu. Algengast 

var að börnum væri kennt í baðstofuherbergjum, annaðhvort í öðrum enda 

baðstofunnar eða undir lofti í gestastofum. Sumstaðar var kennt innan um annað fólk 

sem sat við vinnu sína. Í framhúsum þar sem ekki voru ofnar var oft ekki hægt að kenna 

vegna kulda nema hlýjustu dagana og sumstaðar var mjög slæmt loft.123 Í Ölfusi var 

kennt á 16 mismunandi bæjum á tímabilinu 1895-1905.124 Á sumum bæjum var aðeins 

kennt einn vetur, og jafnvel bara í tvær vikur þann vetur líkt og á Kirkjuferju 1895-1896 

eða þrjár vikur eins og í Reykjakoti sama vetur. Á öðrum bæjum var kennt sex til sjö af 

þessum tíu vetrum og allt upp í 21 viku á þeim stað líkt og í Árbæ 1901-1902, en 

algengast var að kennslan væri 9-14 vikur á hverjum aðal kennslustað.125  

  

                                                           
122 Guðmundur Finnbogason. Skýrsla um fræðslu barna og unglinga veturinn 1903-1904. Bls. 2-3. 
123 Guðmundur Finnbogason. Skýrsla um fræðslu barna og unglinga veturinn 1903-1904. Bls. 46. 
124 Sjá lista yfir yfir kennslustaði í viðauka B. 
125 ÞÍ. Skjalasafn landshöfðingja. Sveitakennarar IV og V Árnessýsla. Skýrslur um kennslu í Ölfushreppi 
1895-1905. 
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Selvogshreppur 17

Ölfushreppur 120 2 9 28 2 31 4 4 26 1 10 24. október 23. febrúar

Grafningshreppur

Þingvallahreppur

Grímsneshreppur ? 5 17 1 20 5 20 3 1. nóvember 30. mars

Biskupstungnahreppur 72 5 15 15 26 7 30 1 4 16. nóvember 7. maí

Hrunamannahreppur 79 2 10 11 2 29 4 11 9 5 28. október 28. mars

Gnúpverjahreppur 56 5 15 4 16 7 23 1 26. október 20. febrúar

Skeiðahreppur 31 3 13 17 23 6 18 14 1 26. október 16. apríl

Villingaholtshreppur 45

Gaulverjabæjarhreppur 61 11 7 21 3 18 1. október 28. febrúar

Hraungerðishreppur 42

Sandvíkurhreppur 33

Stokkseyrarhreppur 112 16 24 1 1 15 1. október 31. mars

Eyrarbakkahreppur 119 5 31 26 1 5 11 20 3. október 9. apríl

Samtals 787 12 73 157 9 38 111 69 9 26 1 0 35
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4.3 Farskólahald eftir 1907 

4.3.1 Fyrstu árin eftir lagasetningu  

Eftir að fræðslulögin voru sett árið 1907 og tóku gildi ári síðar urðu ekki stórkostlegar 

breytingar á skólahaldi í Ölfusi. Farkennsla var ennþá stunduð líkt og hafði verið frá því 

að skólinn á Kröggólfstöðum var lagður niður og átti eftir að vera  það næstu árin. Á 

hreppskilaþingi á Kröggólfsstöðum vorið 1908 var kosin fræðslumálanefnd fyrir 

Ölfushrepp líkt og kveðið skilyrt var á um í lögunum. Sr. Ólafur Magnússon í Arnarbæli 

tók sæti í nefndinni og kosnir voru Engilbert Sigurðsson á Kröggólfsstöðum með 42 

atkvæðum og Ögmundur Ögmundsson á Sogni með 28 atkvæðum.126 Engilbert og 

Ögmundur höfðu einmitt kennt tvo vetur hvor, Engilbert 1899-1901 á Kröggólfsstöðum 

og einnig á  Núpum fyrra árið en Ögmundur á nokkrum bæjum í Hjallasókn 1902-

1904.127  

Fyrsti fundur nefndarinnar var haldinn í júlí og var Ögmundur valinn formaður 

nefndarinnar. Nefndin ákvað að kenna skyldi á þremur aðal kennslustöðum í hreppnum 

þar sem nemendur ættu hægast með að sækja kennsluna. Taldi nefndin ákjósanlegast 

að kennslan yrði á Hjalla í Hjallasókn, Kröggólfsstöðum í Reykjasókn og Bakkárholti í 

Arnarbælissókn. Þar sem ekki voru sérstakar stofur á þessum þremur stöðum og ekki 

var aðstaða þar fáanleg þá ákvað nefndin að leigja hús á Hrauni í Hjallasókn, Vötnum í 

Reykjasókn og Kotströnd í Arnarbælissókn. Á Kotströnd var leigður járnsleginn skúr 4,4 

m x 5 m128 og var hann innréttaður á kostnað hreppsins. Kostnaður við bygginguna á 

Kotströnd var 287,84 krónur og viðgerð á sama húsnæði var 27,21 krónur næsta 

vetur.129   

Áskorun kom til nefndarinnar um að komið yrði upp kennsludeild í austurhluta 

hreppsins, þar sem 10 börn voru á kennsluskyldualdri. Því var bætt við fjórða 

kennslustaðnum að Árbæ.130 Til kennslunnar voru ráðnir Bergsteinn Sveinsson á 

Kotströnd og Bjarni Guðmundsson á Útgörðum á Stokkseyri. Bergsteinn kenndi á 

Vötnum og á Kotströnd til skiptis. Kennsla hófst klukkan tíu og stóð til klukkan þrjú, alls 

15 stundir á hvorum stað á viku. Kennt var sex daga vikunnar, mánudaga, miðvikudaga 

                                                           
126 HérÁrn. 2007/14 Ölfushreppur. Gjörðabók Ölfushrepps 1904-1928. A/1-1. 
127 ÞÍ. Skjalasafn landshöfðingja. Sveitakennarar IV og V Árnessýsla. Skýrslur um kennslu í Ölfushreppi 
1895-1905. 
128 7x8 álnir. 
129 HérÁrn. 2015/92 Barnaskóli Ölfusskólahverfis, Gjörðabók fræðslumálanefndar Ölfushrepps 1908-
1922. A/1 – 3. 
130 HérÁrn. 2015/92 Barnaskóli Ölfusskólahverfis, Gjörðabók fræðslumálanefndar Ölfushrepps 1908-
1922. A/1 – 3. 
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og föstudaga á Vötnum og þriðjudaga, fimmtudaga og laugardaga á Kotströnd. 

Kennslufögin voru lestur, skrift, réttritun, kristinfræði, landafræði, saga og reikningur. 

Hver námsgrein var kennd í tvær stundir á viku á hvorum stað nema lestur var kenndur 

í þrjár stundir á Vötnum en kristinfræði var kennd í þrjár stundir á Kotströnd. Þó voru 

ekki öll börnin látin læra landafræði og sögu. Bjarni kenndi á Hrauni og Árbæ og þar fór 

kennslan einnig fram frá tíu á morgnana til þrjú á daginn, sex daga vikunnar. Hjá Bjarna 

var skiptingin milli námsgreina aðeins frábrugðin Bergsteini. Lestur, skrift, kristinfræði 

og reikningur voru kennd sex stundir á viku en réttritun og landafræði í þrjár stundir. 

Bjarni kenndi ekki sögu og aðeins helmingur lærði landafræði líkt og hjá Bergsteini. 

Báðir kennarar hófu kennsluna í þriðju viku októbermánaðar. Kennslu Bjarna lauk 27. 

febrúar en kennslan hjá Bergsteini stóð til 17. apríl. Því nutu nemendur Bjarna flestir 

kennslu í sjö til níu vikur á meðan nemendur Bergsteins nutu kennslu í 12-14 vikur en 

ekki er vitað hversvegna þessi munur var á milli kennara. Í lok kennslunnar voru börnin 

prófuð af Páli Bjarnasyni kennara sem var skipaður af sýslumanni sem prófdómari. Alls 

voru 11 nemendur sem luku fullnaðarprófi en 50 börn þreyttu árspróf.131 

5. janúar 1909  var samþykkt af hreppsbúum fræðslusamþykkt fyrir hreppinn á 

fræðslufundi á Kröggólfsstöðum. Samþykktin tók smávægilegum breytingum og var 

staðfest af Stjórnarráði Íslands 19. janúar 1912 og tók gildi 1. mars sama ár.132 Í 

fræðslusamþykktinni var kveðið á um að Ölfushreppur skuli vera eitt fræðsluhérað með 

tveimur farkennurum. Kennt skuli á fjórum stöðum, Hjalla, Vötnum, Kotströnd og Árbæ 

þar til annað yrði ákveðið. Kennsla færi fram að lágmarki tvo mánuði á hverjum stað 

þannig að hvert barn myndi njóta a.m.k. átta vikna kennslu á vetri. Öll börn 10-14 ára 

skyldu njóta þessara kennslu en fræðslunefndin áskildi sér rétt til að veita undanþágur 

ef óskað væri eftir heimafræðslu fyrir börn. Kennslan átti að vera ókeypis fyrir börn 10-

14 ára, en yngri börn skyldu greiða kennslugjald sem þó yrði ekki hærra en ein króna 

fyrir hverja kennsluviku.  Hreppurinn skuldbindur sig til að útvega ávallt þau 

kennsluáhöld sem yfirstjórn fræðslumála áskilur og veita úr hreppsjóð nægilega 

upphæð til að viðhalda þeim og bæta við eftir þörfum.133  

1. október 1911 samþykkti skólanefndin reglugjörð fyrir farskólann í Ölfushreppi 

þar sem kennslufyrirkomulaginu var lýst. Skólinn skyldi hefjast í september og ljúka í 

febrúar. Kennt væri frá 10 til 3, hver kennslustund skyldi vera 50 mínútur og tíu 

                                                           
131 ÞÍ. Fræðslumálaskrifstofa. Skólaskýrslur – barnaskólar, farskólar 1908-1909, Ölfushreppsskólahverfi. 
Askja 49. 
132 Sjá viðauka C. 
133 HérÁrn. [án nr.] Far- og barnaskóli Ölfushrepps, Frumvarp til fræðslusamþykktar fyrir 
Ölfusfræðsluhérað. A/1 – 16.  
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mínútna hlé milli kennslustunda. Jólaleyfi skyldi vera frá Þorláksmessu til 2. janúar að 

báðum dögum meðtöldum. Tíu ára börnum skyldi veitt inntaka í skólann svo framarlega 

sem þau hefðu enga næma sjúkdóma sem gætu orðið öðrum börnum að meini. Ef 

húsrúm leyfði mátti taka við yngri börnum eða börnum utan héraðsins. Öll börn sem 

sóttu skólann skyldu gangast undir hið opinbera próf, einnig þau sem ekki væru orðin 

tíu ára gömul. Námsgreinar og kennslustundafjöldi þeirra skyldi vera eftirfarandi: 

Íslenska (lestur, skrift, réttritun) 15 stundir, kristinfræði fjórar stundir, reikningur sex 

stundir, landafræði tvær stundir, saga tvær stundir og náttúrufræði ein stund. Þó var 

kennurum heimilt að hliðra til kennslustundum milli námsgreina í samræmi við 

hæfileika barna og aldur.134  

 Sumarið 1909 hafði fræðslumálanefndin leitað fyrir sér til að fá ódýrari kennara 

en árið á undan en hafði ekki erindi sem erfiði. Aðalástæðan fyrir því að illa gekk að fá 

ódýra kennara var ófullkomin kennsluhús. Bergsteinn Sveinsson og Sigurður 

Benediktsson sóttu um kennslustöðurnar og voru ráðnir líkt og árið á undan. Bergsteinn 

kenndi á Kotströnd í fjóra daga  og Árbæ í tvo daga í hverri viku frá 12. október til 12. 

apríl. Sigurður kenndi á Hrauni og Þúfu, 13 vikur á hvorum stað, en ekki er ljóst hvort 

kennslan hafi farið fram viku í senn á hvorum stað eða hvort allur námstíminn hafi verið 

kenndur samfellt á hvorum stað.135  Nefndin ályktaði að nauðsynlegt yrði að byggja 

kennsluhús í Hjallasókn þar sem ekki væri kennslustofa fáanleg nema á útjaðri 

kennslusvæðisins og því bæði langt og hættulegt gæti verið fyrir börn að sækja 

kennsluna. Á hreppsfundi um haustið var málið rætt frá ýmsum hliðum en þar sem það 

mætti mikilli mótspyrnu sökum hræðslu við mögulegan kostnað ákvað nefndin að sækja 

málið ekki fastar.136  Fræðslumálanefndin kom sér upp veturinn 1908-1909 þeim búnaði 

til skólahakds og kennslu sem krafist var af yfirvöldum að upphæð 204,10 kr og bætti 

við næsta vetur fyrir 46 krónur. Var stærstur hluti þess til í tveimur settum, eitt fyrir 

hvorn kennara. Þeir hlutir sem einungis voru til í einu lagi voru lánaðir á milli 

kennslustaða.137  

                                                           
134 HérÁrn. [án nr.] Far- og barnaskóli Ölfushrepps, Reglugjörð fyrir farskólann í Ölfushreppi. A/1 – 16. 
135 ÞÍ. Fræðslumálaskrifstofa. Skólaskýrslur – barnaskólar, farskólar 1909-1910, Ölfushreppsskólahverfi. 
Askja 48. 
136 HérÁrn. 2015/92 Barnaskóli Ölfusskólahverfis, Gjörðabók fræðslumálanefndar Ölfushrepps 1908-
1922. A/1 - 3. 
137 ÞÍ. Fræðslumálaskrifstofa. Skólaskýrslur – barnaskólar, farskólar 1909-1910, Ölfushreppsskólahverfi, 
bréf 24.6.1910 frá Ólafi Magnússyni með styrkumsókn. Askja 48. 



 

57 

Tafla 3. Kennsluáhöld vorið 1910.138 

 

 Í lok skólaársins gengu 47 nemendur undir árspróf hjá sr. Ólafi Magnússyni í 

Arnarbæli og 16 nemendur tóku fullnaðarpróf. Einn drengur gat ekki tekið prófið vegna 

veikinda en fékk þá umsögn að hann væri allvel að sér og hefði án efa staðist prófið. 

Hins vegar voru þrjár stúlkur sem fengu aðaleinkunn 3 og 4 og fengu umsögnina 

„Alóhæfar til frekara náms að dómi kennara og fræðslunefndar.“139 Athyglisvert er að 

þarna er gert almennt ráð fyrir möguleikanum á frekara námi en ekki var algengt á 

þessum tíma að stór hluti barna ættu möguleika á frekara námi.  

 Sr. Ólafur í Arnarbæli var lengi prófdómari í Ölfusi og í Selvogi og gat þ.a.l. fylgst 

með þróun kennslunnar og framfara nemenda yfir langt tímabil. 26. maí 1913 gerir 

hann upp veturinn Skólablaðinu í kjölfar fullnaðarprófa. Þar segir hann að kennslan 

virðist hafa verið lík þeirri kennslu sem hafi verið undanfarið. Framfarir barnanna hafi 

hins vegar verið litlar og stafi það líklega fyrst og fremst af því hve illa læs börnin voru 

þegar þau komu í skólann. Hefur hann áhyggjur af því að heimilin hafi alfarið hætt allri 

tilsögn barnanna „síðan þessi svonefnda opinbera kennsla komst á.“ Vankunnátta í 

lestri verði ekki eingöngu til þess að börnin verði aldrei „sendibréfsfær“ heldur eigi 

þeim ekkert eftir að miða áfram með annað nám.  Þetta veldur einnig því að kennarar 

hafi orðið afsökun fyrir því hversu börnin kunna að vera skammt komin eða illa að sér í 

öðrum námsgreinum. Jafnframt er Ólafur ósáttur við fræðslulögin sem sett voru 

nokkrum árum fyrr.  

                                                           
138 HérÁrn. 2015/92 Barnaskóli Ölfusskólahverfis, Gjörðabók fræðslumálanefndar Ölfushrepps 1908-
1922. A/1 – 3. 
139 ÞÍ. Fræðslumálaskrifstofa. Skólaskýrslur – barnaskólar, farskólar 1909-1910, Ölfushreppsskólahverfi. 
Askja 48. 
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Æ betur sannfærist eg um það, að stórtjón var unnið með því að létta 

nokkru af heimilunum af kennsluskyldunni. Skylda þess opinbera átti að 

vera í því fólgin, að gefa námfúsum unglingum eftir fermingaraldur greiðan 

aðgang að góðri og ódýrri kennslu. Aldrei til þess að hugsa að gera alla 

lærða fremur en allar truntur að reiðhestum.140 

4.3.2 Hreppsbúar hafa áhrif 

Í ágúst 1910 hélt fræðslunefndin fund. Megn óánægja hreppsbúa hafði komið fram 

með kostnaðinn af skólahaldinu síðustu tvö árin og ákvað nefndin því að stytta 

kennsluna niður í tvo mánuði á hvert barn.  Bergsteinn var áfram ráðinn til að kenna á 

Kotströnd og Árbæ, tvo mánuði á hvorum stað. Sigurður Benediktsson kenndi á Hjalla í 

tvo mánuði og Sigurður Bjarnason frá Eyrarbakka var ráðinn til að kenna á Vötnum.  

Þremenningarnir kenndu 50 börnum þennan vetur og voru nemendur Sigurðar 

Benediktssonar og Sigurðar Bjarnasonar flestir við nám 9 vikur. Nemendur Bergsteins 

voru 10-13 vikur. Þetta fyrirkomulag virkaði til sparnaðar þar sem kostnaðurinn við 

kennsluna var 483,62 krónur á móti 835,61 krónum veturinn á undan og 1.063,44 

krónur veturinn 1908-1909. Næstu árin var kostnaðurinn nokkuð stöðugur nálægt 500 

krónur en styrkur landssjóðs á móti kostnaði hreppsins var að jafnaði 200 krónur árlega.      

Tafla 4. Kostnaður við skólahald 1908-1913.141 

  1908-1909 1909-1910 1910-1911 1911-1912 1912-1913 

  
     

Húsbygging á Kotströnd 287,84 kr. - - - - 

Viðgerð á Kotströnd 
 

27,21 kr. 10,00 kr. 17,30 kr. - 

Leiga og ræsting á skólahúsum 76,30 kr. 86,00 kr. 57,00 kr. 60,00 kr. 64,00 kr. 

Skólaáhöld með borðum og stólum 204,10 kr. 46,00 kr. 6,02 kr. 4,54 kr. 30,80 kr. 

Fæði og kaup Bergsteins Sveinssonar 315,10 kr. 350,00 kr. 201,50 kr. 200,00 kr. 197,20 kr. 

Fæði og kaup Bjarna Guðmundssonar 180,10 kr. - - - - 

Fæði og kaup Sigurðar Benediktssonar - 326,4 109,40 kr. 200,00 kr. - 

Fæði og kaup Sigurðar Bjarnasonar - - 99,70 kr. - - 

Fæði og kaup Gísla Guðmundssonar - - - - 207,00 kr. 

Samtals: 1.063,44 kr. 835,61 kr. 483,62 kr. 482,34 kr. 498,00 kr. 

Þegar skoðuð er aðaleinkunn barnanna á vorprófunum má glögglega sjá áhrif styttingar 

námstímans. Vorið 1910 var meðaltal aðaleinkunna 5,15 en næstu þrjú ár þar á eftir var 

                                                           
140 Ólafur Magnússon „Lestrarkennsla heimilanna“ bls. 102-103. 
141 HérÁrn. 2015/92 Barnaskóli Ölfusskólahverfis, Gjörðabók fræðslumálanefndar Ölfushrepps 1908-
1922. A/1 - 3. 
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aðaleinkunnin nokkuð lægri. 1911 var hún 4,84, 1912 var hún 4,79 og 1913 var hún 

4,88. Það er því nokkuð ljóst að það hafi haft neikvæð áhrif á námsárangur barnanna að 

skerða hjá þeim kennslutímann. Við útreikninga á meðaleinkunn var ekki tekið sérstakt 

tillit til þeirra nemenda sem lásu heima á þessu tímabili, en einkunnir þeirra virtust 

dreifast nokkuð jafnt. T.d. á prófi í Kotströnd vorið 1909 var aðeins einn nemandi sem 

náði sjö í aðaleinkunn og hann hafði lesið heima. Aðeins var einn annar nemandi sem 

hafði lesið heima í sama prófi, en hann fékk aðeins tvo í aðaleinkunn. Svo greinilegt var 

að það að lesa heima en í ekki skóla þurfti ekki að endilega að gefa slæma niðurstöðu. 

Það fór greinilega alveg eftir nemandanum og heimilsaðstæðunum.142    

Vegna talsverðrar óánægju með kennslu Sigurðar Benediktssonar var ákveðið að 

ráða Gísla Guðmundsson til að kenna með Bergsteini veturinn 1912-1913. Þar sem 

áskorun kom frá Hlíðarbændum um kennslu á þeirra svæði var ákveðið að kenna á 

Litlalandi og var kennt þar 1912-1918 að undanskildum vetrinum 1915-1916 en þá 

ákvað nefndin að Hlíðbæingar skyldu sjálfir ráða sér kennara. Ekki er ljóst hvort þeir hafi 

ráðið sér kennara þann vetur, en fyrirkomulagið virðist ekki hafa gefið góða raun því 

næsta vetur var kennsla aftur tekin upp á Litlalandi.  Þann 27. febrúar 1915 barst 

nefndinni kæra frá 17 bændum í Hjallasókn þar sem þeir þóttust órétti beittir vegna 

stutts kennslutíma í Hjallasókn á móti kennslu annars staðar í umdæminu.143 Ekki er þó 

að sjá á kennsluskýrslum að kennslutíminn í Hjallasókn hafi verið teljandi skemmri en í 

Kotstrandarsókn. Veturna 1912-1913 og 1913-1914 var fjöldi kennsluvikna og 

kennslustunda í viku sá sami, ef frá eru taldar tvær og hálf vika á Laugarbökkum 1912-

1913 þar sem tveir nemendur nutu fræðslu.  

4.3.3 Húsnæðismál 

24. janúar 1912 fundaði fræðslunefndin ásamt oddvita hreppsnefndarinnar þar sem 

fram hafði komið tilboð frá Ungmennafélaginu Skarphéðni í Ölfusi um byggingu 

skólahúss í samstarfi við hreppinn. Nefndin ályktaði að hún væri því ekki mótfallin að 

þinghús hreppsins yrði rifið og byggt yrði skólahús fyrir vestari hluta Kotstrandarsóknar 

sem jafnframt yrði fundarhús fyrir hreppinn. Einnig ályktaði nefndin að reisa þyrfti 

skólahús í Hjallasókn við tækifæri.144 Málið strandaði þó á því að hreppsnefndin krafðist 

þess að ungmennafélagið skilaði húsinu tilbúnu til hreppsins til eignar og umráða en 

                                                           
142 HérÁrn. 1989/13 Far- og barnaskóli Ölfushrepps Prófabók 1901-1945. Askja 2. 
143 HérÁrn. 2015/92 Barnaskóli Ölfusskólahverfis, Gjörðabók fræðslumálanefndar Ölfushrepps 1908-
1922. A/1 - 3. 
144 HérÁrn. 2015/92 Barnaskóli Ölfusskólahverfis, Gjörðabók fræðslumálanefndar Ölfushrepps 1908-
1922. A/1 - 3. 
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félagið hefði aðstöðu einungis til fundarhalda og skyldi borga skemmdir sem kynnu að 

verða á húsinu af þess völdum. Þetta samþykktu Skarphéðinsmenn ekki og byggðu sér 

hús á eigin forsendum. Árið 1913 var reist myndarlegt steinhús á Sandhól, alls 63 m2 að 

stærð og fóru í það 200 dagsverk félagsmanna.145 Félagið bauð hreppnum kaup á 

helmingi hússins á móti sér, en hreppurinn vildi fullt afsal og því varð ekkert af 

kaupunum. Hreppsnefndin leigði því húsnæðið undir skóla og var kennt á Sandhól flest 

árin frá 1913 til 1930 fyrir utan tímabilið 1917-1921, en þá taldi fræðslunefndin ódýrara 

að kynda upp stofu á Bakkárholtsparti sem fáanleg var til leigu.  

Sumarið 1915 bauðst til kaups smjörgerðarhúsið á Hjalla sem hætt var að nota 

til smjörgerðar. Húsið var fært austur fyrir garðinn á Móakoti og endurbyggt þar sem 

skólahús. Móakot var hjáleiga frá Hjalla og stóð í austanverðu Hjallatúni. Síðast var búið 

í Móakoti 1902 en þá féllu not til Hjalla. Því er alltaf talað um að skólahúsið hafi verið á 

Hjalla. Húsið var fullgert 30. október sama ár og virt að verðmæti 2.380 krónur. Húsið 

var 7,5 m x 3,75 m á stærð,146 með vegghæð 2,5 metrar og risi sem var tæpur metri. 

Skólastofan var 5 m x 3,5 m á stærð147 með tveimur gluggum, en einn gluggi var á 

forstofu. Skólahúsið var allt járnklætt að utan og átti eftir að vera notað sem skólahús til 

ársins 1937.148 Árlega þurfti héraðslæknirinn að gefa út læknisvottorð um alla 

kennslustaði þar sem hann lýsti því yfir að herbergin væru viðunandi. Auk þess sem 

meðal kennara og nemenda væri enginn með smitandi sjúkdóm og að enginn smitandi 

sjúkdómur væri á skólaheimilinu, eða þeim öðrum heimilum þar sem nemendum væri 

komið fyrir á meðan á kennslunni stæði.149  

 

4.3.4 Farskólahald í föstum skorðum 

Næstu árin var skólahald í hreppnum í nokkuð föstum skorðum. Hermann Eyjólfsson frá 

Grímslæk var farkennari frá 1916. Fyrstu árin var hann einn af tveimur eða þremur en 

þegar leið á varð hann eini kennari hreppsins. Kennt var flest árin á Hjalla og Sandhól 

eða Bakkárholtsparti ásamt Þúfu eða öðrum bæjum. Kenndar voru 24-25 kennsluvikur 

frá október og fram í apríl, 30 stundir á viku. Flesta vetra var skiptingin milli námsgreina 

eftirfarandi: Lestur 6 stundir, kristinfræði og reikningur 5 stundir, réttritun 4 stundir, 

                                                           
145 Jón M Ívarsson, HSK í 100 ár, bls. 48. 
146 12x6 álnir. 
147 8x5,5 álnir. 
148 HérÁrn. 2015/92 Barnaskóli Ölfusskólahverfis, Gjörðabók fræðslumálanefndar Ölfushrepps 1908-
1922. A/1 – 3; HérÁrn. 1993/11 Brunabótasjóður Ölfushrepps, Virðingabók 1918-1948. A/1 – 2.  
149 ÞÍ. Fræðslumálaskrifstofa. Skólaskýrslur – barnaskólar, farskólar 1916-1917, læknisvottorð 1.11.1916. 
Askja 103. 
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skrift, landafræði og saga 3 stundir og náttúrufræði 1 stund. Aðrar greinar voru ekki 

kenndar á farskólaárunum nema á árunum 1897-1900 þegar Bergur Einarsson fræddi 

nemendur um vínanda og tóbak, eins og áður hefur verið nefnt, og veturinn 1927-1928 

þegar fyrst var farið að kenna teikningu. Í fræðslulögunum sem sett voru 1926 er kveðið 

á um að 14 ára börn skuli geta gert einfaldar dráttmyndir.150  

4.3.5 Fastur skóli eða farskóli? 

Eftir að hafa stundað farkennslu í rúmlega áratug var Hermann Eyjólfsson orðinn 

þreyttur á starfinu. Hann fór til fundar við Ásgeir Ásgeirsson fræðslumálastjóra, og síðar 

forseta, og tilkynnti honum að hann hyggðist hætta kennslu þar sem hann væri orðinn 

leiður á farskólahaldinu. Ásgeir sagði að það væri auðvelt mál að komast hjá því og 

betra væri að stofna bara fastan skóla í Ölfusi. Það varð úr að haustið 1928 var 

stofnaður fastur sex mánaða skóli á Sandhól í samkomuhúsi ungmennafélagsins. 

Breytingin var þó meira í orði en á borði þar sem áfram var kennt á fleiri stöðum í 

hreppnum. Stærsta breytingin fyrir Hermann var þó sú að hann var fastráðinn sem 

kennari en ekki ráðinn fyrir einn vetur í senn líkt og áður hafði verið.151 Kennt var á 

Sandhól og Hjalla til skiptis, vika og vika í senn eða tveir dagar á Hjalla og fjórir á 

Sandhól. Árið 1930 flutti skólinn á Sandhól í nýtt þinghús hreppsins í Hveragerði en 

skólahald hélst á Hjalla til ársins 1937 fyrir börn í Hjallahverfi. 

 Þar sem lesbækur skólans voru flestar orðnar illa farnar árið 1915 ákvað nefndin 

að losa sig við bækurnar og láta foreldra leggja til lesbækur fyrir börn sín.152 Frá 

tímabilinu 1929-1937 er til nokkuð heildstætt viðskiptabókhald fyrir nemendur í 

barnaskólunum á Sandhóli, Hjalla og Hveragerði. Kennarinn útvegaði öll ritföng og 

bækur sem nemendur þurftu að nota við kennsluna og síðan var gert upp í lok vetrar. 

Meðal þess sem nemendur keyptu var: Skrifblokk, griffill, penni, teikniblokk, bréfsefni, 

strokleður, stílabók, blekbytta, krít o.fl. Ekki er að sjá annað en að foreldrar hafi keypt 

þau kennslugögn sem óskað var eftir.153   

4.4 Skóli í Hveragerði 

Árið 1930 byggði hreppurinn þinghús í Hveragerði sambyggt húsi Mjólkurbús Ölfusinga. 

Þingstaður hreppsins var þá fluttur frá Kröggólfsstöðum og skólinn frá Sandhóli. Þorpið 

                                                           
150 Lög um fræðslu barna nr. 40/1926. 
151 Jón R. Hjálmarsson. Séð og heyrt á Suðurlandi. Bls. 110-111. 
152 ÞÍ. Fræðslumálaskrifstofa. Skólaskýrslur – barnaskólar, farskólar 1912-1913, Ölfushreppsskólahverfi. 
Askja 73. Einnig samantektarskýrslur.  Askja 44. 
153 HérÁrn. 2015/92 Barnaskóli Ölfusskólahverfis. Viðskiptabókhald nemenda 1929-1937. A/1 – 2.  
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Hveragerði var að byrja að myndast á þessum tíma en fyrstu húsin voru byggð árið 1929 

ef frá er talin tilraunin við ullarverksmiðjuna Reykjafoss á tímabilinu 1902-1915.154 

Aðeins voru skráð tvö heimili í Hveragerði árið 1929 með 16 íbúa en fimm árum síðar 

voru íbúarnir 35 á tíu heimilum. Næstu árin fjölgaði þeim umtalsvert og þegar 

skólahaldið fluttist alfarið í Hveragerði árið 1937 voru íbúar orðnir 81 á 21 heimili.155 

Mjólkurbú Ölfusinga var starfandi í Hveragerði á árunum 1930-1938  og var stærsti 

atvinnurekandi í plássinu. Árið 1940 voru sjö garðyrkjustöðvar í bænum og næsta 

nágrenni og fram til ársins 1946 fjölgaði þeim um 11. Jarðhitinn var helsta aðdráttarafl 

hins ört vaxandi þorps, en hann var bæði nýttur til upphitunar húsa og til þvotta auk 

þess sem hverahitinn var notaður til að baka brauð og sjóða mat.156  

 

 

Mynd 8. Hveragerði árið 1930. Næst er Þinghúsið  og skyrgerð mjólkurbúsins í 
byggingu, Mjólkurbúið stendur í miðju og Egilsstaðir þar fyrir austan. Í fjarska 
sést glitta í Fagrahvamm.   

                                                           
154 Björn Pálsson „Hveragerði og upphaf mannvistar þar“. Bls. 12-14, 22.  
155 HérÁrn. 1990/2 Þórður Ögmundur Jóhannsson, samantekt Þórðar unnin upp úr kirkjubókum. 
156 Björn Pálsson „Hveragerði og upphaf mannvistar þar“. Bls. 26-35. 
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4.4.1 Þinghúsið 1930-1937 

Þinghúsið var teiknað af Guðjóni Samúelssyni húsameistara ríkisins á árunum 1928-

1929. Það er sambyggt skyrgerð mjólkurbúsins. Húsið er gert úr steinsteypu 8,20 x 

13,30 metrar með trésperrum í lofti og gólfbitum. Húsið var þiljað í sundur með 

þvervegg úr timbri sem afmarkaði kennslustofu og forstofu frá þinghúsi. Í austurenda 

hússins var skólastofa 4,20 x 4,00 metrar að gólfleti, 2,80 metra lofthæð með tveimur 

gluggum á móti suðri og austri. Panill var neðan á lofta bitum, strigi og pappi. Veggir 

voru frístandandi og málaðir. Við hlið skólastofunnar var forstofa 2,80 x 4,20 metrar og 

fyrir ofan kennslustofuna og forstofuna var innréttað þakherbergi 5,10 x 4,20 metrar 

með tveimur gluggum móti austri og innangengt af lofti skyrgerðar mjólkurbúsins.  

 

Mynd 9. Þinghúsið og skyrgerð mjólkurbúsins á fjórða áratugnum. Kennt var í 
hlutanum sem er til vinstri á myndinni.  

Vesturendi hússins var þinghús 7,55 x 8,20 metrar að gólfleti, 2,90 metrar undir 

loft, veggir fínpússaðir og málaðir. Allt húsið var hitað upp með heitavatnshringrás þar 

sem kalt vatn var hitað upp með hveravatni sem leitt var í steypta þró. Fjórir 

miðstöðvarofnar voru í Þinghúsinu ásamt því að ofn var í skólastofu, forstofu og 

þakherbergi. Auk þess var húsið raflýst með rafmagni frá rafstöð mjólkurbúsins og hafði 

aðgang að heitu og köldu baði og klósetti.157 Það hefur verið mikil framför fyrir 

                                                           
157 HérÁrn. 1999/8 Jóhann Sigurðsson Núpum, Óundirrituð virðingagjörð Þinghúss Ölfushrepps 
22.11.1930.   
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kennsluna að komast í húsnæði með raflýsingu og góðu miðstöðvarkerfi. Losna við 

óþrifin og kostnaðinn við kolakyndingu eða jafnvel erfiðar aðstæður þar sem lítil eða 

engin kynding var til staðar líkt og á sumum bæjum þar sem farkennsla hafði áður farið 

fram. 

Næstu sjö árin fór kennslan fram í Hveragerði og á Hjalla til skiptis. Vanalega var 

kennd vika á hvorum stað í einu til skiptis. Að jafnaði voru kennsluvikur á Hjalla 11 en 

13-14 í Hveragerði fyrir utan veturinn 1936-1937 þegar kennsluvikurnar voru 13 á Hjalla 

og 18 í Hveragerði.158 Árið 1936 voru sett ný fræðslulög þar sem kveðið var á um að í 

heimangönguskólum með einum til tveimur kennurum skyldu börn sjö til níu ára vera 

33 vikur á ári, alls 500 kennslustundir en börn tíu til 14 ára skyldu vera 24 vikur á ári, alls 

700 kennslustundir.159 Skýrir það eflaust hvers vegna kennsluvikum fjölgaði um tæp 

30% milli ára í Hveragerði. Kennt var að jafnaði sex daga í viku og kenndar voru hinar 

lögbundnu greinar: Lestur, skrift, réttritun, kristinfræði, reikningur, landafræði, saga, 

náttúrufræði og teiknun. Veturinn 1931-1932 var einn nemandi í Hveragerði sem lærði 

dönsku. Auk þess var byrjað að kenna söng allavega veturinn 1935-1936 en þá kenndi 

söngkennari eina stund á viku að jafnaði en ekki er vitað hver það var. Veturinn 1936-

1937 sem var síðasti veturinn sem kennt var á tveimur stöðum var skipting 

kennslustunda á milli námsgreina eins og sjá má í töflu fimm.  

Tafla 5. Vikustundir eftir námsgreinum 196-36-1937. 
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Hveragerði 6 3 4 5 0 3 3 2 4 1 0 1 2 34 580 

Hjalli 6 3 4 5 0 3 3 2 4 1 0 1 1 33 420 

 

Á þessum tíma var ekki verið að veita auka frídaga frá kennslu umfram þá lögboðnu. 

Páskarnir 1934 féllu á viku þar sem kennt var á Hjalla. Frí var veitt á skírdag og 

föstudaginn langa, en á laugardeginum þar á milli þurftu 14 nemendur að þreyta próf 

áður en þeir gátu farið að hlakka til páskamáltíðarinnar.160 Meðan kennt var bæði í 

Hveragerði og á Hjalla voru ætíð fleiri nemendur í skólanum í Hveragerði heldur en á 

Hjalla. Tengist það frekar því hversu miðsvæðis Hveragerði var, frekar en íbúafjöldanum 

                                                           
158 ÞÍ. 1976/ Fræðslumálaskrifstofa. Skólaskýrslur 1931-1937. D/2 - 16, D/3 – 8, D/3 – 16, D/4 – 3, D/5 – 3, 
D/6 – 2.  
159 Lög um fræðslu barna nr. 94/1936. 
160 HérÁrn. 1999/23 – Grunnskólinn í Hveragerði. Kladdi 1932-1933. F/11 – 1.  
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í Hveragerði, en árið 1934 bjuggu aðeins 35 manns í Hveragerði og þar af 9 á 

sveitabýlinu Vorsabæ. Eftir 1935 fór íbúum þó nokkuð að fjölga en árið 1940 voru þeir 

orðnir 129.161 Á tímabilinu 1931-1937 voru að meðaltali 16 nemendur í Hjallaskóla á 

móti 23 nemendum í Hveragerði.162 Veturinn 1932-1933 eru allir nemendur í 

Hjallaskóla frá bæjum í Hjallahverfi og allt upp að Þurá og að Hraunshverfi. Í skólanum í 

Hveragerði voru nemendur úr Kotstrandarsókn. Af 20 nemendum var aðeins einn 

nemandi búsettur í Hveragerði, en það var Aðalsteinn Steindórsson á Ásum. Það þarf þó 

ekki að koma á óvart þar sem þorpið var rétt að byggjast á þessum árum og aðeins voru 

skráð átta hús í bænum árið 1932.163   

4.4.2 Heimavistarskóli 1937-1943 

Haustið 1937 var ritaður nýr kafli í skólasögu Ölfusskólahverfis þegar heimavistarskóli 

var settur í fyrsta skipti. Ekki er ljóst hversu langt forsaga málsins nær en í starfsskrá 

skólans veturinn 1936-1937 sem Hermann Eyjólfsson ritar undir 29. desember 1936  

segir „Engar breytingar eru ennþá ákveðnar á kennslunni næsta ár.“164  

Talsverður vilji var hjá fræðslumálayfirvöldum að heimavistarskólar kæmu í stað 

farkennslu í sveitum landsins. Aðalsteinn Eiríksson ritaði bréf í mars 1938 fyrir hönd 

fræðslumálastjórnarinnar þar sem hann reifar möguleika á fjölgun heimavistarskóla og 

sameiningu tveggja til þriggja farskólahéraða um hvern heimavistarskóla. Lagt var til að 

heimavistarskólum skyldi valinn staður þar sem hægt væri að nýta hveraorku og/eða 

raforku auk þess sem huga þyrfti að samgöngum, legu staðarins í héraðinu, landrými og 

ræktunarskilyrðum.165 

Árið 1930 hafði Afmælisfélag Reykjavíkur byggt hús austan við mjólkurbúshúsið í 

Hveragerði. Húsið var bárujárnsklætt timburhús með risi. Húsið var starfrækt sem 

sumardvalahæli fyrir börn sumrin 1931-1937. Húsið fékk nafnið Egilsstaðir í höfuðið á 

Agli Jacobsen sem var einn helsti forgöngumaður félagsins.166 Húsið hefur haldið 

upprunalegu formi en steypt var utan á timburveggina.167  Húsið er á tveimur hæðum 

ásamt lágu risi og er 7,7 x 16,8 metrar að grunnfleti. Hreppsnefndin keypti Egilstaði fyrir 

skólahúsnæði vorið 1937 og um haustið var settur heimavistarskóli. Í húsinu var 

                                                           
161 Björn Pálsson „Hveragerði og upphaf mannvistar þar.“ Bls. 22. 
162 ÞÍ. 1976/ Fræðslumálaskrifstofa. Skólaskýrslur 1931-1937. D/2 - 16, D/3 – 8, D/3 – 16, D/4 – 3, D/5 – 3, 
D/6 – 2. 
163 Björn Pálsson „Hveragerði og upphaf mannvistar þar“. Bls. 47-48. 
164 ÞÍ. 1976/ Fræðslumálaskrifstofa. Skólaskýrslur 1936-1937. Starfsskrá D/6 - 11. 
165 HérÁrn. 1999/23 Grunnskólinn í Hveragerði. Bréf Aðalsteins Eiríkssonar 12.3.1938. A/1 – 4.  
166 Björn Pálsson „Hveragerði og upphaf mannvistar þar“. Bls. 30. 
167 Pétur H. Ármannsson. Hveragerði. Verndun húsa og yfirbragð byggðar. Bls. 5.  



66 

innréttuð ein skólastofa en auk hennar fór kennsla fram í matsalnum og að einhverjum 

hluta í kennslustofunni í þinghúsinu.168   

 

 

Mynd 10. Samtíma teikningar af Egilsstöðum.169 

Helgi Geirsson á Húsatóftum var einn 12 umsækjenda um skólastjórastöðuna 

sumarið 1937 og var hann talinn hæfastur af meirihluta skólanefndar.170 Athygli vekur 

að Hermann Eyjólfsson, sem hafði verið kennari í Ölfusi í tvo áratugi og stóran hluta 

tímabilsins verið eini kennarinn, hafi ekki sótt um skólastjórastöðuna. Var Helgi því 

ráðinn skólastjóri og sinnti hann því embætti til ársins 1956, en ásamt kennslunni leigði 

Helgi lóð barnaskólans til jarðræktar til eigin þarfa. Næstu árin voru tveir fastir kennarar 

við skólann sem voru annaðhvort skipaðir eða settir, þeir Helgi Geirsson og Hermann 

Eyjólfsson sem varð hreppstjóri Ölfushrepps árið 1938. Auk þeirra kenndu 

stundakennarar sem voru ráðnir af skólanefnd. Kennsla hófst 15. október þennan fyrsta 

vetur heimavistarskólans. Alls voru 66 börn í skólanum þann vetur, þar af sex piltar sem 

                                                           
168 Björn Pálsson „Hveragerði og upphaf mannvistar þar.“ Bls. 30. 
169 HérÁrn. 1992/17 Hveragerðishreppur. Teikningar húsa. 
170 HérÁrn. 1990/8 Skólanefnd Ölfusskólahverfis. Fundargerðabók skólanefndar 1937-1946. Fundur 
22.8.1937. A/1 – 1.  
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ekki voru skólaskyldir því þeir voru aðeins átta ára gamlir. Það var umtalsverð fjölgun 

skólabarna á milli ára en ekki höfðu jafn mörg börn hlotið kennslu í hreppnum síðan á 

blómatíma farskólatímabilsins. Þó verður að taka inn í myndina að með 

fræðslulögunum 1936 var skólaskyldualdurinn lækkaður í níu ára aldur í stað tíu 

áður.171 Drengir voru 36 en stúlkur 30 og var börnunum skipt í þrjár deildir. Í yngstu 

deildinni voru sex börn sem voru átta ára og  15 börn sem voru níu ára gömul ásamt 

fjórum 10 ára börnum. Í miðdeildinni voru 11 börn sem voru 10 ára og 12 börn sem 

voru 11 ára. Í elstu deildinni var eitt barn sem var 11 ára, 10 börn sem voru 12 ára og 

sjö börn sem voru 13 ára. 

 

Mynd 11. Börn á túninu fyrir framan Egilsstaði á fjórða áratugnum. 

Hver kennslustund var að jafnaði 60 mínútur með frímínútum, kennsla hafi stóð yfir í 50 

mínútur og þá frímínútur í 10 mínútur. Yngsta deildin var 28 kennslustundir á viku, 

miðdeildin 30 og elsta deildin 32 stundir. Kennslufyrirkomulagið var þannig að ein deild 

var heima en tvær deildir voru samtímis í skólanum. Börnin voru því í skólanum í fjórar 

vikur í senn og síðan heima í tvær vikur. Reynt var að stíla inn á það að börnin gætu 

fengið far með mjólkurbílnum þegar þau fengu frívikurnar. Þær vikur sem börnin voru 

heima var þeim sett fyrir námsefni.172  Skólahaldi lauk þetta fyrsta ár 

                                                           
171 Lög um fræðslu barna nr. 94/1936. 
172 Kristín Björg Jóhannesdóttir viðtal 4.4.2017. 
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heimavistarskólans 15. apríl 1938. Sjö nemendur luku fullnaðarprófi og útskrifuðust en 

75 börn þreyttu árspróf, þar af 21 barn sem ekki var skólaskylt.173 

Þrátt fyrir að skólabörn hafi verið 66 hvorn vetur fyrstu tvö árin, þar af 60 

skólaskyld, þá voru börnin sem dvöldu á heimavistinni nokkuð færri. Fyrsta veturinn 

voru 40 börn á heimavistinni 36 börn árið eftir, en að jafnaði voru 23-28 börn á 

heimavistinni á hverjum tíma fyrstu tvo veturna. Börn í Hveragerði og þau börn sem 

styst áttu að fara gengu í skólann daglega. Flest árin sem heimavistin starfaði hafði 

Hermann kennari umsjón með mötuneyti skólans en Helgi skólastjóri hafði yfirumsjón 

með heimavistinni. Fyrsta árið sem heimavistin var starfrækt var Guðrún Jónsdóttir í 

Vorsabæ ráðinn ráðskona og hafði með sér tvær starfsstúlkur, systurnar Vilborgu og 

Jónínu Ingibjörgu Jónsdætur frá Krossi, en þær sinntu starfinu til skiptis þennan 

vetur.174 Eftir það var Sigríður Áskelsdóttir skólstjórafrú oftast ráðskona 

heimavistarinnar. Hafði hún flest árin með sér starfstúlku, en sum árin gekk erfiðlega að 

ráða í það starf.175 Til eru upplýsingar um hvernig útgjöld mötuneytis heimavistarinnar 

skiptist í hlutföllum niður á milli vöruflokka fyrstu tvo veturna. Tölurnar miða við verð 

og getur munur á milli ára þýtt annaðhvort verðhækkun umfram aðra vöruflokka eða 

aukna  neyslu. Hægt er að gera sér óljóst í hugarlund hvernig matarsamsetningin hefur 

verið hjá börnunum.  

 

Mynd 12. Skipting vöruflokka mötuneytis 1937-1938 og 1938-1939.176 

                                                           
173 ÞÍ. 1976/ Fræðslumálaskrifstofa. Skólaskýrslur 1937-1938. D/7 - 9. 
174 Kristín Björg Jóhannesdóttir viðtal 4.4.2017. 
175 HérÁrn. 1990/8 Skólanefnd Ölfusskólahverfis. Fundargerðabók skólanefndar 1937-1946. A/1 – 1. 
176 HérÁrn. 1999/23 – Grunnskólinn í Hveragerði. Yfirlitsskýrsla 1937-1939. A/1 – 4. 
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Tekið er sérstaklega fram í skýrslunni að munurinn á mjólkurnotkuninni á milli ára stafi 

af því að oft brást að mjólkin kæmi frá heimilum 1938-1939 en árið áður hafði hún verið 

tekin í mjólkurbúinu. Það orsakaði að frekar þurfti að nota nýlenduvörur, þ.e kakó, kaffi 

og sykur. Einnig hafði mjólkin verið ódýrari og ostar notaðir minna en kjötmeti í staðinn. 

Tæplega helmingsaukning á neyslu garðávexta milli ára má vafalítið tengja því að Helgi 

skólastjóri fékk leyfi til að yrkja lóð skólans.   

Sumarið 1938 var farið í talsverðar viðgerðir á húsinu og gerði Guðrún 

Snæbjörnsdóttir skólanefndarmaður eftirfarandi skýrslu 29.10.1938: 

Skólahúsið var lagfært mikið áður en kennsla hófst nú í haust. Eftir tillögum 
skólanefndar var lagt gólf úr hörðu brenni í kennslustofu, borðstofu, eldhús og 
anddyri, gólfið olíu- og lakkborið. Kennaraherbergi og bókaherbergi voru 
flísalögð á gólf, einnig fóðraðir veggir og málað loft, hurðir og gluggar. Anddyri 
og gangur upp með stiga „masonit“ klætt upp til miðs og loft og veggir málaðir. 
10 ný skólaborð voru keypt til skólans einnig 40 stólar. Má segja að skólahúsið sé 
gott og vistlegt á ný enda þótt að standi til að endurbæta að einhverju leyti 
svefnherbergin á næsta ári. Í kringum skólann hefir skólastjóri látið börnin hjálpa 
sér til við að lagfæra og þokka til og hefir útlit batnað að munu, er það mikið 
atriði í uppfræðslu unglinga og barna að glæða fegurðarsmekk þeirra í sem 
flestum greinum.177 

4.4.2.1 Stundakennsla við heimavistarskólann 

Árið 1938 hóf Lárus J. Rist að kenna sund í stundakennslu við skólann og átti hann eftir 

að kenna sund við sundlaugina í Laugaskarði, við Hveragerði, í tæplega áratug. 

Sundkennsla á þessum tíma var jafnan í höndum ungmennafélaga landsins og sóttu hin 

ýmsu félög á Suðurlandi í laugina í Laugaskarði þar sem Lárus var á heimavelli enda einn 

helsti hvatamaðurinn að byggingu hennar. Með íþróttalögunum 1940 var sund gert að 

skyldunámsgrein en sundið var álitið skylda við skólann í Hveragerði strax frá árinu 

1938.178 Lárus var af gamla skólanum og lét nemendur ekki komast upp með neitt 

hálfkák. Sundkennslan var stunduð hvernig sem viðraði og þótt hitastig laugarinnar væri 

oft ekki hátt.179  

Auk stundakennslu í sundi voru einnig fengnir stundakennarar til að kenna 

handavinnu. Það var þó vandkvæðum bundið að útvega kennsluaðstöðu fyrir 

handavinnu drengja en haustið 1942 óskaði skólanefndin eftir því að fundið yrði 

húsnæði fyrir þá kennslu. Hreppsnefndin hafði þá ekki ráð á neinu húsnæði fyrir þá 

                                                           
177 HérÁrn. 1990/8 Skólanefnd Ölfusskólahverfis. Fundargerðabók skólanefndar 1937-1946. Skýrsla 
Guðrúnar Snæbjörnsdóttur 29.10.1938. A/1 – 1. 
178 Jón M Ívarsson, HSK í 100 ár, bls. 134. 
179 Svanur Jóhannesson viðtal 3.4.2017. 
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starfsemi.180 Um tíma kenndi Stefán Guðmundsson, smiður og síðar hreppstjóri í 

Hveragerði þó smíði í skúr við þinghúsið.181 Árný Filippusdóttir, skólastjóri 

Kvennaskólans á Hverabökkum kenndi handavinnu við barnaskólann í stundakennslu. 

Misjafnt er hvort upplýsingar um kennsluna sé að finna í skólaskýrslum en kennsla 

Árnýjar var framkvæmd í skiptivinnu. Helgi Geirsson skólastjóri kenndi íslensku í 

Kvennaskólanum á Hverabökkum um átta ára skeið í skiptum fyrir handavinnukennslu 

Árnýjar.182  Sigríður, skólastjórafrú og ráðskona heimavistarinnar, annaðist einnig 

söngkennslu á tímabili við skólann. Meðan heimavistarskólinn starfaði voru fastir 

kennarar tveir og stundakennarar voru allt að þrír. Þar sem kennararnir voru fáir þurftu 

þeir að geta kennt sem flestar kennslugreinar. Í auglýsingu um skólastjórastöðuna við 

skólann haustið 1941 er tekið fram að æskilegt væri að væntanlegur skólastjóri gæti 

kennt leikfimi og sund.183  

Til íþróttaiðkunar lagði hreppurinn til samkomuhúsið en skólinn átti langan 

stökkhest, hástökkssúlur og dýnu fyrir íþróttakennslu. Auk þess átti skólinn 20 pör af 

skíðum. Hástökkssúlurnar og skíðin höfðu verið færð skólanum að gjöf. Frjálsar íþróttir 

og knattleikar voru dálítið stunduð, fjallgöngur og ferðalög voru stunduð lítilsháttar og 

skíðaíþróttir þegar fært var.184 Í íþróttalögunum frá 1940 er kveðið á um að í 

barnaskólum í sveitum og í kauptúnum með færri en 400 íbúum skyldi kenna 

nemendum þær fimleikaæfingar sem hægt var að koma við í húsnæði skólans eða öðru 

húsnæði ef betra húsnæði væri í boði. Auk þess skyldi leggja áherslu á að nemendur 

fengju tækifæri til að stunda útiíþróttir eftir því sem kostur væri á. Ennfremur skyldu 

piltar eiga kost á tilsögn í íslenskri glímu.185  

Strax á fyrstu dögum hernámsins árið 1940 reistu Bretar tjaldbúðir í Hveragerði, 

nánar tiltekið á flötinni við Varmá rétt norðan Mjólkurbúsins og Egilstaða. Í júlí tóku 

kanadískir kollegar þeirra við vörnum Suðurlands og settu upp aðalstöðvar í Hveragerði. 

Tjaldbúðirnar náðu austur undir Fagrahvamm, en 124 hermenn voru í kompaníinu sem 

dvaldist í Hveragerði. Á þeim tíma  var það svipaður fjöldi og allir íbúar Hveragerðis. Í 

                                                           
180 HérÁrn. 1990/8 Skólanefnd Ölfusskólahverfis. Bréf hreppsnefndar til skólanefndar 24.9.1942. Askja 2 – 
1.  
181 Svanur Jóhannesson viðtal 3.4.2017. 
182 Njörður Sigurðsson „Kvennaskólinn á Hverabökkum“ bls. 50; Anna Ingólfsdóttir o.fl. Lifir eik þótt laufið 
fjúki bls. 92; ÞÍ. 1976/ Fræðslumálaskrifstofa. Skólaskýrslur 1937-1946. D/7 – 9, D/8 – 9, D/9 - 9, D/10 – 4, 
D/11 – 5, D/12 - 5 D/13 – 5, D/14 – 3, D/14 – 10; HérÁrn 1990/8 Skólanefnd Ölfusskólahverfis. 
Fundargerðabók skólanefndar 1937-1946. A/1 – 1. 
183 „Frá fræðslumálaskrifstofunni“ Menntamál 1941 Kápa III. 
184 HérÁrn. 1990/8 Skólanefnd Ölfusskólahverfis. Umsókn um styrk úr íþróttasjóði 21.2.1941. Askja 2 – 1. 
185 Íþróttalög nr. 25/1940.  
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tjaldbúðunum var stórt tjald fyrir mötuneyti og annað fyrir lækna. Reistir voru 

timburskálar og við innganginn að herbúðunum var varðskýli þar sem vopnaður vörður 

stóð vaktina. Dvöldust yfirmennirnir í skólahúsinu til að byrja með.186  

Á fundi skólanefndar 25. ágúst ræddi nefndin og skólastjóri hvort hægt yrði að 

vera með kennslu um veturinn í heimavistarskólanum vegna þess breyttta ástands sem 

stafaði af setuliðinu sem hafði sest að í Hveragerði. Ákveðið var að gera engar róttækar 

breytingar á kennslufyrirkomulaginu og halda því sem mest óbreytt frá fyrri árum. Að 

sama skapi kom munnleg fyrirspurn frá oddvita hreppsins um hvort skólinn væri til í að 

gefa eftir leikfimisal skólans yfir veturinn. Samþykkti skólanefndin þá beiðni og var því 

engin leikfimikennsla veturinn 1940-1941 vegna aðstæðna, en í þinghúsinu var þá rekin 

veitingasala.187   

4.4.2.2 Lífið í heimavistarskólanum 

Margt var brallað í skólanum á þessum tímum. Helgi og Hermann kenndu flest fögin 

eins og áður kom fram og fórst þeim það vel úr hendi. Í nokkur skipti annaðist Jóhannes 

úr Kötlum forfallakennslu, en Jóhannes hafði annan hátt á en föstu kennarnir. Hann 

kallaði nemendur upp að kennaraborðinu og lét þá lesa upp texta yfir allan bekkinn við 

hlið sér, en það fyrirkomulag þekktist ekki hjá hinum kennurunum. Mörg verk þurfti að 

vinna á heimavistinni samhliða lærdómnum, en á hverjum degi þurftu nemendur að 

ganga niður að vegi og sækja mjólk í stórum þungum mjólkurbrúsum en tveir piltar 

héldu brúsanum á milli sín alla leið í skólann.188  

Dagarnir byrjuðu á því að nemendurnir fengu hafragraut og síðan var hellt upp í 

þá dagskammtinum af lýsi. Eftir að búið var að ganga frá eftir morgunverðinn gat 

kennsla hafist en kennt var m.a. í matsalnum. Í frímínútum var farið út í leiki, farið í 

hlaupa í skarðið eða kjöt í pottinn. Eftir að kennslu lauk á daginn fóru börnin í 

gönguferðir upp að Grýlu og til baka eða léku sér í kringum skólahúsið. Á kvöldin las 

Helgi framhaldssögu fyrir nemendur á meðan þeir dunduðu í einhverri handavinnu til 

að hafa kyrrð yfir mannskapnum. Dæmi var um að börn sem ekki væru á heimavistinni 

kæmu og hlustuðu á kvöldsöguna hjá Helga.189  

                                                           
186 Guðmundur Kristinsson Styrjaldarárin á Suðurlandi. Bls. 18-23.  
187 HérÁrn 1990/8 Skólanefnd Ölfusskólahverfis. Fundargerðabók skólanefndar 1937-1946, fundur 
25.8.1940.  A/1 – 1; HérÁrn 1993/12 Ölfushreppur. Fundargerðabók hreppsnefndar 1928-1956 fundur 
18.8.1940.  
188 Svanur Jóhannesson viðtal 3.4.2017. 
189 Kristín Björg Jóhannesdóttir viðtal 4.4.2017. 
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Í Ölfusi á þessum tíma var nokkuð af tökubörnum og dæmi var um að þeim 

kæmi ekki alltaf vel saman. Tveir drengir sem báðir höfðu verið teknir í fóstur í sveitinni 

lentu stundum í stympingum. Í einum frímínútunum endaði það á þann hátt að annar 

dró upp hníf og Helgi skólastjóri þurfti að ganga á milli.190  

4.4.2.3 Heimavistinni lokað vegna veikinda 

Kristín Jóhannesdóttir sem var á heimavistinni veturna 1937-1939 lenti í því að veikjast 

svo heiftarlega af lungabólgu og brjósthimnubólgu að það varð að senda öll börnin 

heim og loka skólanum á meðan hún var að jafna sig. Hún dvaldist á meðan í 

ráðskonuherberginu. Eftir nokkurn tíma var henni farið að leiðast og ætlaði að fara 

niður þá þurfti hún að renna sér á rassinum niður stigann þar sem hún var of máttfarin 

til að ganga.191   

4.4.2.4 Fjölbreytt erindi til skólanefndarinnar 

Ýmis verkefni þurfti skólanefndin og skólastjóri að inna af hendi. Þann 10. mars 1939 

hélt nefndin fund ásamt skólastjóra vegna bréfs frá föður 10 ára gamals drengs í 

sveitinni sem taldi að hann gæti mögulega verið vangefinn. Nefndin ásamt skólastjóra 

fóru næsta dag til fundar við föðurinn og var ákveðið að drengurinn yrði sendur í 

læknisskoðun til Reykjavíkur til að láta meta þrennt. Hvort drengurinn ætti samleið með 

öðrum börnum við nám í barnaskóla, hvort senda ætti hann á fávitahæli eða hvað best 

væri að gera við hann. Við nákvæma skoðun á drengnum fann læknirinn ekkert 

óeðlilegt eða sjúklegt við drenginn annað en tregt gáfnafar en þó þannig að ómögulegt 

væri að telja hann fávita. Ekki væri víst hvort hann myndi læra að lesa og skrifa að 

gagni, en hann gæti orðið að full duglegum verkamanni og þannig orðið nýtur þegn. 

 Niðurstaða læknisins var á þá leið að drengurinn ætti ekki samleið með öðrum 

börnum við nám. Það ætti alls ekki að senda hann á fávitahæli heldur væri heppilegast 

að honum yrðu kennd skrift og lestur eins og hægt væri á heimilinu. Þannig að hann 

myndi njóta þeirra réttinda til náms sem hverjum borgara bæri. „Þó tel ég óþarfa að 

eyða löngum tíma til þessarar kennslu. Aðalatriðið er að hann fái viðunandi uppeldi og 

gott atlæti.“192 Svo virðist sem það hafi gengið eftir því hann átti eftir að verða nýtur 

samfélagsþegn. Hann var eftirsóttur í vinnumennsku vegna dugnaðar en tæplega 

þrítugur tók hann við búi í nærliggjandi hreppi. Hann kvæntist og eignuðust þau hjónin 

                                                           
190 Svanur Jóhannesson viðtal 3.4.2017. 
191 Kristín Björg Jóhannesdóttir viðtal 4.4.2017. 
192 HérÁrn. 1990/9 Barna- og miðskólinn í Hveragerði. Bréf til skólanefndar Ölvesinga 24.3.1939 frá Ófeigi 
J. Ófeigssyni lækni A/1 – 7; HérÁrn 1990/8 Skólanefnd Ölfusskólahverfis. Fundargerðabók skólanefndar 
1937-1946, fundur 10.3.1939 og 11.3.1939.  A/1 – 1. 



 

73 

fjögur börn. Hann stundaði búskap í tæpa þrjá áratugi og sinnti öðrum störfum 

samhliða bústörfunum. 

4.4.3 Heimanakstursskóli 1943-1946 

Heimavistarfyrirkomulagið hélst til vorsins 1943 en þá var tekinn upp skólaakstur og allt 

skólahúsið nýtt undir kennslu. Skólarnir í Hveragerði og á Vatnsleysuströnd voru fyrstu 

skólarnir á landinu til að taka upp skólaakstur. Haustið 1942 var reynt að leggja niður 

heimavistina og taka upp skólakstur á þeim forsendum að ódýrara væri fyrir hreppssjóð 

að standa straum af kostnaði vegna skólaaksturs en mannahald vegna  heimavistar 

miðað við þáverandi ástand í kaupgjaldsmálum. Þann 19. október hafði skólanefndinni 

borist nokkuð af kvörtunum frá bændum í sveitinni vegna fyrirkomulagsins og ákvað því 

nefndin í samráði við oddvita hreppsins að taka aftur upp heimavistina. Það var síðasti 

veturinn sem heimavistin var rekin en ári síðar hafði hreppurinn keypt skólabíl og 

skólaakstur varð að veruleika.193  

Talsverð breyting varð á skólahaldinu þegar skólaaksturinn var tekinn upp og 

heimavistin lögð niður. Heimavistarherbergjunum var breytt í kennslustofur og öllum 

þremur kennsludeildunum var kennt samtímis í staðinn fyrir að tveimur deildum var 

kennt í einu og sú þriðja var heima líkt og árin á undan. Við það fjölgaði kennsluvikum á 

hvern nemanda um þriðjung þrátt fyrir að skólinn starfaði í sama fjölda kennsluvikna og 

árin á undan. Haustið 1944 var deildum fjölgað í fjórar og skólaskylda talin hefjast við 

sjö ára aldur í Hveragerði en áfram við níu ára aldur hjá börnunum í dreifbýlinu því 

almenn undaþága var fyrir sjö og átta ára gömul börn sem ekki gætu gengið daglega til 

skólann.194 Á Vatnsleysuströnd voru aðstæður mjög góðar til skólaaksturs þar sem einn 

vegur lá í gegnum sveitina og bæirnir dreifðust á 16 km kafla eftir þeirri línu og lágu 

stutt frá veginum. Í Ölfusi voru aðstæður hins vegar talsvert erfiðari. Lega sveitarinnar 

er á þann hátt að skólaaksturinn var tvíþættur. Fyrst fór bíllinn og sótti nemendur í 

austursveitinni að Laugarbökkum og síðan til baka með viðkomu að Arnarbæli. Því næst 

er farið í vestursveitina að Grímslæk og til baka. Leiðin fram og til baka frá Hveragerði 

eru um 60 km og fór bíllinn því um 120 km daglega.195  

                                                           
193 HérÁrn. 1990/8 Skólanefnd Ölfusskólahverfis. Fundargerðabók skólanefndar 1937-1946, fundur 
8.10.1942 og færsla 19.10.1942. A/1 – 1. 
194 ÞÍ. 1976/ Fræðslumálaskrifstofa. Skólaskýrslur 1943-1946. D/13 – 5, D/14 – 3, D/14 – 10. 
195 Bjarni M. Jónsson „Skólabílar“ bls. 63.  
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Skólabíllinn byrjaði til skiptis, mánuð í senn, að sækja börnin til skóla í 

austursveitinni og vestursveitinni.196 Bjarni M. Jónsson námsstjóri skrifaði grein í 

tímaritið Menntamál þar sem hann fjallaði m.a. um þörfina á skólaakstri í sveitum 

landsins og nauðsyn þess að komið yrði á ríkisstyrk vegna skólaaksturs. Skólanefndir í 

nokkrum skólahverfum höfðu þetta mál til athugunar á þessum tíma en biðu átekta þar 

til vitað yrði um þátttöku ríkisins.  

Engin fyrirmæli eða reglur eru til um ríkisstyrk til skólabíla, og er það 

eðlilegt, þar sem hér er um algera nýjung að ræða. En ekki eiga þeir, sem að 

henni standa, síður skilið styrk fyrir það, þótt þeir hafi lagt styrklausir út á 

nýja braut, sem getur orðið fjölfarin og til mikils sparnaðar á skólakostnaði. 

Ættu því þessi skólahverfi auk styrksins skilið nokkur forystulaun.197 

Bjarni var þó meðvitaður um að kostnaðurinn væri víða ekki helsta vandamálið við 

skólaakstur heldur einnig vetrarsnjór, vegleysur og staðhættir. Lítið virðist hafa verið 

um frumkvöðlastyrk til þessara tveggja skólahverfa vegna skólaakstursins en í lögum 

um fræðslu barna  sem sett voru 1946 kemur fram að ríkissjóður greiðir laun 

bifreiðastjóra skólabifreiðar við heimangönguskóla svo framarlega sem skólinn starfaði 

eftir úrskurði fræðslumálastjórnar. Auk launa skólabílstjóra greiddi ríkissjóður laun 

kennara skólans. Annar kostnaður við skólann var greiddur úr sveitarsjóði en fjórðungur 

endurgreiddur úr ríkissjóði. Því má segja að skólaaksturinn hafi verið greiddur að 

talsverðu leyti úr ríkissjóði eftir 1946.198  

4.4.3.1 Skólabíllinn 

Fyrsti skólabíllinn í Ölfusi var af gerðinni Studebaker árgerð 1934. Þetta var 22 manna 

langferðabíll sem var upphitaður og þótti í góðu lagi.199 Skúli Sigurðsson á Kirkjuferju 

var fyrsti skólabílstjórinn og keyrði Studebakerinn.200 Á fundi skólanefndar 18. júní 1945 

samþykkti nefndin að skora á hreppsnefndina að festa kaup á Rauða kross bíl frá 

setuliðinu sem talin var fáanlegur og hentugur til barnaflutninga. Jafnframt að selja 

gamla skólabílinn.201 Sá bíll var keyptur og notaður næstu tvo veturna, og síðasta ferð 

                                                           
196 HérÁrn. 1990/8 Skólanefnd Ölfusskólahverfis. Fundargerðabók skólanefndar 1937-1946, fundur 
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þess bíls var upp á Skeið til að skoða Heklugosið 1947. Sjúkrabíllinn „ógurlegur 

klumpur“ með stóru húsi og dökkum rúðum sem ekki sást inn um, aðeins út. Bil var á 

milli bílstjórahússins og farþegahússins og gengið inn í farþegahúsið að framanverðu 

milli húsanna. Kristján Gíslason garðyrkjumaður í Hveragerði var bílstjóri á sjúkrabílnum 

og þótti ekki lipur bílstjóri en ekki bætti bíllinn sjálfur eða vegakerfið úr skák. Almennt 

voru ekki vandræði vegna snjóa en á vorin breyttust margir vegirnir í svað. Víða voru 

vilpur sem voru margar nánast ófærar og jafnvel alveg ófærar.202   

4.4.3.2 Nemendur og kennslugreinar 

Kennslutímabílið var það sama og hafði verið í heimavistarskólanum, frá miðjum 

október fram í miðjan apríl. Frá haustinu 1944 fjölgaði nemendum talsvert sem skýrist 

bæði af því að Hveragerði var þorp í örum vexti en þó ekki síður sú af þeirri staðreynd 

að skólaskylda í þéttbýlinu var komin niður í sjö ára aldur í stað níu líkt og áður eins og 

komið er inn á hér að ofan. Auk þess voru fjögur sex ára gömul börn í skólanum síðustu 

tvö árin sem hér eru til umfjöllunar og var skólanum þá skipt í fjórar deildir í stað þriggja 

áður og gekk yngsta deildin jafnan undir nafninu smábarnadeild. Veturinn 1944-1945 

sótti yngsta deildin aðeins kennslu tvær stundir annan hvern dag. Heildar 

kennslustundafjöldi var því aðeins sex stundir á viku en 30 stundir hjá hinum þremur 

deildunum. Í raun er þó ekki rétt að flokka deildirnar eftir aldri þar sem börnunum var 

ekki beinlínis skipt í deildir eingöngu eftir aldri.   

 

Mynd 13. Aldursskipting milli deilda 1944-1945.203 

  

                                                           
202 Tómas Jónsson viðtal 4.4.2017. 
203 ÞÍ. 1976/ Fræðslumálaskrifstofa. Skólaskýrslur 1944-1946. D/14 – 3, D/14 - 10. 
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Mynd 14. Aldursskipting milli deilda 1945-1946.204 

Framan af öldinni var nemendum fyrst og fremst raðað í bekki eftir árangri á 

lestrarprófi en ekki eftir lífaldri eins og síðar átti eftir að verða. Þetta fyrirkomulag var 

við líði a.m.k. fram á fjórða áratuginn í Reykjavík en var ennþá allsráðandi í Hveragerði 

um miðjan fimmta áratuginn. Á fyrri hluta aldarinnar varð þetta til þess að auka bilið á 

milli barna tómthúsmanna í Reykjavík og þeirra sem betur stóðu. Ein hliðarverkun af 

þessu fyrirkomulagi var það að sum börn komust aldrei í efstu bekki skólans. Í 

barnaskólunum í Reykjavík voru sum börn sem luku fullnaðarprófi úr 5. eða 6. bekk í 

stað 8. bekkjar og fóru því á mis við hinar verklegu greinar sem kenndar voru í efstu 

bekkjum skólans.205  

Veturinn 1945-1946 fjölgaði kennslustundum hjá yngstu deildinni í 12, næsta 

deild var 20 stundir en elstu tvær deildirnar voru 33 stundir á viku. Veturinn 1944-1945 

voru nemendur 80 talsins og 87 veturinn á eftir, en höfðu verið á bilinu 58-66 á 

heimavistartímabilinu. Því var aukningin rúmlega 20% og yfir 30% ef horft er á síðasta 

veturinn sem hér er til umfjöllunar, 1945-1946.206 Auk bóklegra kennslugreina sóttu allir 

nemendur sundkennslu en börnin í yngstu deildinni voru undanþegin sundprófi. 

Sundkennslan var ein stund á viku hjá hverri bekkjardeild  í öllu sæmilegu veðri auk 

nokkurra aukatíma rétt fyrir próf. Að jafnaði voru tveir kennarar við sundkennsluna, 

Lárus J. Rist forstöðumaður sundlaugarinnar í Laugaskarði sem annaðist sundkennsluna 

                                                           
204 ÞÍ. 1976/ Fræðslumálaskrifstofa. Skólaskýrslur 1944-1946. D/14 – 3, D/14 - 10. 
205 Ólöf Garðarsdóttir. Félagskerfi skólans. Bls. 253. 
206 ÞÍ. 1976/ Fræðslumálaskrifstofa. Skólaskýrslur 1937-1946. D/7 – 9, D/8 – 9, D/9 -, D/10 – 4, D/11 – 5, 
D/12 - 5 D/13 – 5, D/14 – 3, D/14 - 10. 
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sem stundakennari ásamt einum föstum kennara.207 Helgi Geirsson skólastjóri kenndi 

einnig leikfimi í sal þinghússins tvær stundir á viku fyrir hverja bekkjardeild. Salur 

þinghússins 9x7 metrar á stærð með sæmilega loftræstingu en helsti ókosturinn við 

salinn var sá að hann þjónaði einnig hlutverki samkomuhúss. Líkt og í sundinu var 

yngsta bekkjardeildin undanþegin prófi í leikfimi.208 Veturinn 1945-1946 var byrjað að 

kenna siðfræði tvær kennslustundir á viku fyrir elstu bekki barnaskólans.209    

4.5 Tímamótin 1946 

Árið 1946 urðu stór tímamót, bæði í skólasögunni almennt á Íslandi og einnig í sögu 

Hveragerðis og Ölfuss. Skólakerfið var endurskilgreint á landsvísu með það að markmiði 

að það myndaði samfellt skólakerfi frá barnaskóla og allt upp í háskóla eins og áður 

hefur komið fram.210 Í framhaldi af lagasetningunni var stofnaður í Hveragerði 

unglingaskóli 1946 og ári síðar tók til starfa miðskóli. Það var þó ekki fyrr en árið 1965 

sem stofnaður var gagnfræðaskóli.  

 Á vormánuðum 1945 varð ósætti milli íbúa í þéttbýli og dreifbýli varðandi 

stækkun þinghússins, en hluti íbúa Hveragerðis óskaði eftir því að fé yrði frekar varið í 

byggingu skólahúss, en Egilsstaðir voru þá komnir að þolmörkum og ekkert útlit fyrir að 

það myndi hægja á fólksfjölgun í plássinu. Skipuð var nefnd um skiptingu hreppsins í tvö 

sveitarfélög og 24. júlí 1945 var atkvæðagreiðsla um skiptinguna sem var samþykkt með 

95 atkvæðum gegn 85. Nokkrar deilur urðu um hversu mikið land hið nýstofnaða 

sveitarfélag fengi en niðurstaða náðist í það mál. Skiptingin tók gildi 1. janúar 1946 og 

varð Hveragerði þá sérstakt sveitarfélag.211  

 Þrátt fyrir að Hveragerði hafi klofið sig út úr Ölfushreppi þá átti eftir að haldast 

góð samvinna um ýmis málefni næstu áratugina, þá sérstaklega um skólamál.  Árið 

1946 var byggt skólahús í Hveragerði fyrir austan Egilstaði og var það tekið í notkun 

1947. Á fundi skólanefndar 14. febrúar 1946 lýsti hún yfir eindregnum vilja til að 

skólahéraðið yrði óskipt þrátt fyrir skiptingu hreppanna og að væntanlegt skólahús yrði 

                                                           
207 HérÁrn. 1992/23. Grunnskólinn í Hverageragerði, Skólahaldsskýrslur. Skýrslur um sundkennslu barna 
og unglinga 1941-1945. Askja 5 – 1.   
208 HérÁrn. 1992/23. Grunnskólinn í Hverageragerði, Skólahaldsskýrslur. Skýrslur til íþróttafulltrúa 1942-
1944. Askja 5 – 1.   
209 HérÁrn. 1990/8 Skólanefnd Ölfusskólahverfis. Fundargerðabók skólanefndar 1937-1946 fundur 
18.6.1945. A/1 – 1. 
210 Lög um skólakerfi og fræðsluskyldu nr. 22/1946. 
211 Björn Pálsson „Hveragerði og upphaf mannvistar þar.“ Bls. 39-41. 
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byggt fyrir allt skólahéraðið.212 Á sameiginlegum fundi hreppsnefnda 

Hveragerðishrepps og Ölfushrepps 6. maí 1946 var samþykkt að fela skólanefnd í 

samráði við fræðslumálastjóra að ákveða hvernig þátttaka hreppanna yrði í rekstri 

skólans. Einnig skoruðu hreppsnefndirnar á skólanefndina að útvega nýja skólabifreið 

og ákveða í samráði við fræðslumálastjóra hvernig rekstri hennar yrði háttað. Á þessum 

sama fundi var einnig samþykkt svohljóðandi tillaga: „Hreppsnefndir Ölfus- og 

Hveragerðishreppa, samþykkja að verða við tilmælum skólanefndar Ölfusfræðsluhéraðs 

um að hafin verði nú þegar undirbúningur að byggingu nýs skólahúss og skuldbinda 

hreppana að taka á sig þær fjárhagsskuldbindingar, sem því fylgja.“213   

 

Mynd 15. Nýja barnaskólahúsið nýbyggt 1947. 

Barnaskólahúsið var tekið í notkun 1947 og næsta áratuginn hélst öll kennsla í 

Hveragerði. Eftir því sem þorpið í Þorlákshöfn óx jókst þörfin á kennsluaðstöðu þar. 

Haustið 1956 var stofnað í Þorlákshöfn útibú frá skólanum í Hveragerði og Kristján frá 

Djúpalæk annaðist kennsluna. Næstu árin var kennt í hinum ýmsu húsum þar sem hægt 

var að fá inni, en í ársbyrjun 1962 var flutt inn í nýtt skólahús sem þá var enn ekki búið 

að fullklára. Sama ár var Þorlákshöfn gert að sérstöku skólahverfi og Gunnar Markússon 

                                                           
212 HérÁrn. 1990/8 Skólanefnd Ölfusskólahverfis. Fundargerðabók skólanefndar 1937-1946. Fundur 
14.2.1946. A/1 – 1. 
213 HérÁrn. 1999/26 Hveragerðisbær. Gjörðabók hreppsnefndar 1946-1957. Fundur 6.5.1946.  
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ráðinn fyrsti skólastjórinn.214 Enn þann dag í dag sækja flest börn í dreifbýli Ölfuss skóla 

í Hveragerði samkvæmt samningi sveitarstjórna beggja sveitarfélaga og er starfræktur 

daglegur skólaakstur, en börnin í Þorlákshöfn og Selvogi ásamt börnum af einstaka 

bæjum næst Þorlákshöfn sækja skóla í Þorlákshöfn og börn í Árbæjarhverfinu sækja 

skóla á Selfoss.  

4.6 Kennarar í Ölfusi 

4.6.1 Kennaramenntun   

Í fræðslulögunum 1907 var kveðið á um að skóla- og fræðslunefndir skyldu ráða 

kennara en á árunum 1908-1945 voru ekki í gildi nein lög um embættisgengi kennara 

eins og áður hefur komið fram. Þó var tekið fram í erindisbréfi fyrir skóla- og 

fræðslunefndir frá árinu 1908 að ráða skyldi góða og vel hæfa menn og þeir sem hefðu 

lokið kennaraprófi skyldu vera látnir ganga fyrir þeim sem ekki höfðu kennarapróf.  Árið 

1903 voru 415 einstaklingar sem stunduðu kennslu á Íslandi, en aðeins 24 (5,8%) af 

þeim höfðu lokið kennaraprófi.  

 

Mynd 16. Menntun kennara 1903.215 

Árið 1919 voru sett lög um skipun barnakennara og laun þeirra og giltu þau um 

opinbera barnaskóla.216  Árið 1892 hófst kennaranámskeið við Flensborgarskóla í 

Hafnarfirði. Árið 1896 var kennaranámið orðið að þriðja bekknum í skólanum og stóð 

kennslan yfir í sjö og hálfan mánuð hvern vetur. Kennaranám var í Flensborg til ársins 

                                                           
214 Gunnar Markússon „Þorlákshöfn“ bls. 232-234.  
215 Guðmundur Finnbogason. Skýrsla um fræðslu barna og unglinga veturinn 1903-1904. Bls. 16. 
216 Loftur Guttormsson „Barnakennarar: starfskjör, menntun og staða.“ Bls. 126. 



80 

1908 og útskrifaðist 121 kennari frá skólanum á þessum 17 árum. 1. október 1908 tók 

Kennaraskólinn til starfa.217 

Á tímabilinu 1881-1946 voru starfandi 30 fastir kennarar og þar af voru 23 sem 

störfuðu við farkennslu. Eins og áður hefur komið fram var Guðni Símonarson, sem 

kenndi allan tímann meðan fasti skólinn starfaði á Kröggólfsstöðum, ómenntaður. Það 

átti einnig við um stóran hluta þeirra farkennara sem kenndu í Ölfusi. Aðeins voru fimm 

af 23 farkennurum sem höfðu einhverja kennaramenntun, en þrír þeirra luku 

kennaraprófi. Fimm kennarar höfðu sótt sér einhverja menntun a.m.k. lagt stund á nám 

við gagnfræðaskóla. Þar af voru þrír sem höfðu lokið gagnfræðaprófi og tveir þeirra 

öfluðu sér frekari menntunar erlendis. Eftir stendur að 13 kennarar sem kenndu sem 

farkennarar voru ómenntaðir eða þá að engar upplýsingar fundust um menntun 

þeirra.218 

4.6.2 Kennarar í Ölfusi 

Á tímabilinu 1893-1905 voru 12 mismunandi kennarar sem kenndu sem farkennarar í 

Ölfusi. Sumir þeirra kenndu einungis einn vetur en aðrir kenndu allt að fimm vetrum. Að 

jafnaði voru tveir til þrír kennarar sem skiptu hreppnum milli sín, en hver kennari var 

hafði þá eina eða tvær sóknir með höndum. Margir kennarar kenndu einungis á einum 

bæ yfir veturinn, þó algengara væri að þeir kenndu á tveimur eða þremur bæjum. 

Veturinn 1900-1901 kenndi Magnús Pálsson hins vegar á fimm mismunandi bæjum í 

Hjallasókn, en þó aðeins í 2-3 vikur á fjórum þeirra staða.219 Kennararnir komu víða að 

og voru fæstir þeirra kennaramenntaðir fyrstu árin eins og að ofan greinir. Góðbændur í 

sveitinni tóku að sér kennslu, ungir piltar sem höfðu stundað eitthvað nám kenndu 

einnig  auk þess sem aðkomumenn voru fengnir gagngert til að kenna í sveitinni.  

Aðeins voru tvær konur sem voru fastir kennarar í Ölfusi á tímabilinu sem fjallað er um í 

ritgerðinni en vikið er betur að þeim í kafla 4.6.3.      

Haustið 1895 voru ráðnir þrír kennarar og áttu tveir þeirra eftir að kenna næstu 

fimm árin. Bergur Einarsson realstúdent220 var ráðinn af sóknarpresti í samráði við 

hreppsnefnd og sóknarprest til kennslu í Arnarbælissókn. Bergur kenndi í Árbæ fram að 

aldamótaárinu 1900. Fyrsta veturinn kenndi hann einnig á Arnarbæli og Kirkjuferju og 

tvö ár kenndi hann einnig á Reykjum auk Árbæjar. 17. mars 1896  vottaði Ólafur 

                                                           
217 Gunnar M. Magnúss, Saga alþýðufræðslunnar. Hátíðarrit S.Í.B., bls. 164-173. 
218 Sjá viðauka E. 
219 Lista yfir kennslustaði má finna í viðauka B og kennaratal þar sem kemur fram kennslustaðir hvers 
kennara er í viðauka E.  
220 Bergur hafði lokið gagnfræðaprófi frá Flensborgarskóla 1895. 
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Ólafsson sóknarprestur kennslu Bergs: „Undirskrifaður sóknarprestur vottar að Bergur 

kennari Einarsson stundaði kennsluna með áhuga og samviskusemi, og að börnin tóku 

góðum framförum í námsgreinum þeim sem hann veitti tilsögn í.“221 Gísli Arnbjarnarson 

var ráðinn til kennslu í Hjallasókn af sóknarprestinum í samráði við hreppsnefndina og 

sóknarnefndina. Gísli kenndi næstu fimm árin á Hlíðarenda, Vindheimum, Grímslæk og 

Hjalla auk Kröggólfsstaða einn vetur. Ekki kenndi Gísli á öllum fimm stöðunum á 

hverjum vetri, en fyrstu þrjá veturna kenndi hann á tveimur stöðum en á fjórum og 

þremur stöðum síðustu tvö árin. Þriðji kennarinn var Guðmundur Eysteinsson sem 

kenndi á Grímslæk, Þurá og Reykjakoti í Hjalla- og Reykjasóknum þann veturinn. Þennan 

vetur var kennsla í 21-22 vikur samtals hjá hverjum kennara, en þeir kenndu frá tveimur 

og upp í 14 vikur á hverjum stað. 

4.6.3 Konur við kennslu 

Rósa Finnbogadóttir frá Auðsholti var ráðinn kennari á Sandhól veturinn 1915-1916 og 

var hún fyrst kvenna til að gegna kennslu í Ölfusi.  Lengi framan af var kennslan aðallega 

karlastarf, sérstaklega í sveitum. Veturinn sem Rósa hóf kennslu í Ölfusi var hlutur 

kvenna í við kennslu í farskólum 26%, í föstum skólum var hlutur kvenna 37% en ef 

aðeins er litið til Reykjavíkur þá er hlutur kvenna 57%.222 Rósa lauk prófi í Kennaraskóla 

Íslands vorið 1910 og var hún aðeins 22 ára gömul þegar hún hóf að kenna í Ölfusi. Rósa 

átti eftir að starfa við kennslu til ársins 1958 ef frá er talið tímabilið 1921-1937 þegar 

hún einbeitti sér að bústjórn á búi Ólafs bróður síns í Auðsholti.223 

 Árið 1901 Voru flestar kennslukonur yngri en 35 ára, en meðalaldur 

kennslukvenna var 29,6 ár en karlkennara var 35,8 ár. Rósa var e.t.v. dæmigerð fyrir 

kennslukonu á þessum tíma, en á árunum 1909-1910 voru 88% kennslukvenna ógiftar á 

meðan 55% karlkennara voru ógiftir. Ástæða fyrir því að konur voru almennt yngri en 

karla við kennslu getur stafað af því að konur sinntu kennslustarfi tímabundið áður en 

þær giftu sig.224  

Líklega átti aðeins ein önnur kona eftir að gegna farkennslu í Ölfusi, en það var 

Dóróþea Gísladóttir sem kenndi á Sandhól veturinn 1923-1924. Dóróþea var einnig 

lærður kennari en hún lauk kennaraprófi 1922. Dóróþea kenndi aðeins þennan eina 

                                                           
221 ÞÍ. Skjalasafn landshöfðingja. Sveitakennarar IV Árnessýsla. Skýrsla um kennslu Bergs Einarssonar 
1895-1896. 
222 Hagskýrslur Íslands 30. Barnafræðsla árin 1909-1914. Bls. 8-9 og 16-17. 
223 „Rósa Finnbogadóttir kennari – dánarminning“ 25.3.1961. Bls. 23.   
224 Ólöf Garðarsdóttir „Barnakennarar á Íslandi um aldamótin 1900“. Ráðstefnurit Netlu – Menntakvika 
2010. Bls. 7-8.  
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vetur sem farkennari í Ölfusinu en veturinn 1924-1925 var hún heimakennari í 

Þorlákshöfn. Hún sótti garðyrkjuskóla í Noregi árið 1926 og var umgangskennari í 

garðyrkju í Gullbringu- og Kjósarsýslu sumarið 1927. Um haustið giftist hún, þá 31 árs 

gömul og sneri ekki aftur til kennslu.  Þórður Ögmundur Jónsson, sem síðar varð 

farkennari í Grafningi og kennari við barnaskólann í Hveragerði hóf sína skólagöngu á 

Sandhól haustið 1922, aðeins átta ára gamall. Fyrsta veturinn hans í skóla var Hermann 

Eyjólfsson kennari og ýmsir fleiri þar sem Hermann var heilsutæpur og gat lítið kennt 

um veturinn. Þann vetur lærði Þórður lítið annað en fyrstu sjö kafla Helgakvers og 

nokkur kvæði. Hann var læs þegar hann byrjaði í skólanum og leiddist þegar verið var 

að láta samnemendurna stauta.225   Á hans öðrum vetri kenndi Dóróþea honum og segir 

hann svo um þá kennslu:  

… og þá lærði ég það sem ég lærði í barnaskóla. Kunni þá alveg 

Landafræðina (Karls Finnbogasonar), Íslandssögu Jónasar, biblíusögur 

Klavenes og reikningsbók Jörundar Brynjólfssonar, var farinn að reikna bæði 

metramál og brot. Ég held ég hafi litlu meira kunnað, þegar ég fór úr skóla 

14 ára.226   

Fleiri konur störfuðu líklega ekki sem farkennarar í Ölfusskólahverfi, en þó verður að 

setja ákveðinn fyrirvara þar sem ekki er vitað hver annaðist kennslu  1905-1906 og 

1907-1908, ef það var yfirhöfuð kennsla í Ölfusi á því tímabili. Skýrslur á landsvísu fyrir 

tímabilið 1905-1908 hafa ekki fundist á Þjóðskjalasafni Íslands, en í prófabókinni 1901-

1945 eru engar færslur um vorpróf 1906 og 1908.  

4.6.4 Hermann Eyjólfsson frá Grímslæk 

Hermann Eyjólfsson frá Grímslæk var ráðinn sem kennari á Hjalla og Litlalandi veturinn 

1916-1917, en auk Hermanns kenndi Engilbert Sigurðsson á Kröggólfsstöðum líkt og 

árið á undan og veturinn 1900-1901 og Rósa Finnbogadóttir kenndi á Sandhól. 

Hermann hafði um vorið lokið fyrsta bekk í Kennaraskólanum en sökum styrjaldarinnar 

hafði verð á kolum rokið upp og því var brugðið á það ráð að kenna ekki þennan vetur í 

Kennaraskólanum til að komast hjá himinháum rekstrarkostnaði við kyndingu. Þegar 

ljóst var að ekki yrði kennt í Kennaraskólanum veturinn 1916-1917 hafði Hermann 

samband við sr. Ólaf í Arnarbæli sem hvatti hann áfram og ráðlagði honum að hafa 

samband við Engilbert sem lengi hafði kennt og fá upplýsingar. Úr varð að Hermann 

                                                           
225 Guðmundur Jakobsson. Mannlíf undir Kömbum bls. 256-257. 
226 Guðmundur Jakobsson. Mannlíf undir Kömbum bls. 257.  
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réði sig sem kennara og átti eftir að starfa við kennslu í í Ölfusi og síðar í Hveragerði til 

ársins 1952. Þennan fyrsta vetur átti Hermann upphaflega að kenna tvær vikur á Hjalla 

og síðan eina viku á Vindheimum í Hlíðarhverfi. Þegar hann kom að Vindheimum og sá 

að hann átti að kenna í baðstofunni, þá harðneitaði hann að kenna við þær aðstæður 

svo úr varð að fengin var óupphituð stofukompa á Litlalandi þar sem hann kenndi 

fjórum drengjum. Hermann dvaldist með drengjunum á Vindheimumum og gengu þeir 

saman á milli kvölds og morgna. Þar sem stofan var óupphituð kom það fyrir að allt 

fraus þar inni en þá var fenginn prímus til að koma yl í stofuna. Sagt var að drengirnir 

hafi þurft að læra sér til hita.227   

 Í janúar 1918 lést Engilbert á Kröggólfsstöðum og Hermann tók við þeim 14 

nemendunum sem höfðu verið á Kröggólfsstöðum þann veturinn og kenndi þeim 

síðustu tvær vikurnar fyrir próf. Næstu tvo vetur kenndi Hermann á móti Rósu en frá 

haustinu 1920 sá hann einn um alla kennslu í Ölfusi að undanskildum vetrinum 1923-

1924 þegar Dóróþea kenndi á móti honum. 

4.7 Nemendur og nemendafjöldi228 

Hér hefur verið rakin skólasaga sem spannar 65 ára tímabil og hafa ársnemendur 

sveitarinnar á tímabilinu verið milli 2.500 og 3.000 talsins.229  

 

Mynd 17. Fjöldi nemenda 1895-1946. 

                                                           
227 Jón R. Hjálmarsson. Séð og heyrt á Suðurlandi. Bls. 108-109. 
228 Allar tölulegar upplýsingar um nemendafjölda eru unnar upp úr skólahaldsskýrslum á ÞÍ, bréfasafni 
Antmanns á ÞÍ og prófabók skólans á HérÁrn.  
229 Ekki er um eiginlegan fjölda nemenda að ræða þar sem flestir nemendur voru fleiri en einn vetur í 
skólanum og því er ekki um 2.500-3.000 mismunandi einstaklinga að ræða.  
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Til eru tölur um nemendafjölda barnaskólans á Kröggólfsstöðum fyrir sjö af 12 

árum sem hann starfaði. Á þeim sjö árum voru 151 nemendur sem sóttu skólann, eða 

að meðaltali tæplega 22 nemendur á ári. Á farskólaárunum 1893-1928 eru til 

upplýsingar um nemendafjölda að frátöldum árunum 1894-1895, 1905-1906 og 1907-

1908. Frá haustinu 1899 liggja einnig fyrir upplýsingar um kynjaskiptingu. Athyglisvert 

er að sjá hlutfall þeirra sem nutu fræðslu frá árinu 1899 er nokkuð svipað, en 53% 

nemenda eru drengir en 47% eru stúlkur. Mesti munurinn á milli kynja eins og sjá má á 

mynd 18 er á tímabilinu 1928-1937 meðan skólinn er fastur skóli að nafninu til á Hjalla 

og á Sandhól og síðar í Hveragerði. 

   

Mynd 18. Hlutfall nemenda eftir kynjum. 

Eins og sjá má á mynd 17 fjölgar nemendum nokkuð á seinni hluta tímabilsins. 

Nemendafjöldi við Kröggólfsstaðaskólann var nokkuð jafn á þeim árum sem heimildir 

eru til um. Á farskólaárunum eru hinsvegar talsverðar sveiflur eins og sést glögglega á 

mynd 17. Nemendafjöldinn fór yfir sextíu veturna 1895-1896, 1911-1912 og 1912-1913 

en fæstir nemendur voru veturinn 1902-1903 þegar aðeins voru 17 nemendur sem 

hlutu kennslu.  

Eins og sjá má á mynd 19 er talsverður munur á meðalfjölda nemenda eftir 

kennslufyrirkomulagi. Nálægt tvöfalt fleiri nemendur fengu farkennslu að meðaltali á 

hverjum vetri á tímabilinu 1893-1929 heldur en voru í föstum skóla á Kröggólfsstöðum. 

Þó ber að hafa í huga að þetta er fjöldi að meðaltali en sum árin í kringum aldamótin 

1900 voru nemendur í farskóla á pari við þann fjölda sem verið hafði á 
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Kröggólfsstöðum. Nemendafjöldi í föstum skóla 1929-1937 er sambærilegur og í 

farskólanum en aukningin er umtalsverð þegar heimavistinni er komið á. 

 Fjölgun nemenda með tilkomu heimavistarinnar og síðar skólaaksturs má að 

hluta til rekja til fjölgunar barna í hreppnum og þá fyrst og fremst í Hveragerði sem var 

ört stækkandi þorp auk þess sem fræðsluskyldualdurinn var lækkaður.  

 

Mynd 19. Meðalfjöldi nemenda á vetri eftir kennslufyrirkomulagi. 
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5 Námsmat og próf 

Í þessum kafla verður rakið hvernig próf og námsmat þróaðist á tímabilnu og hvaða 

áhrif hugmyndir Steingríms Arasonar áttu eftir að hafa á skólahaldið í Ölfusi. 

Námsmatið sem tekið er fyrir er þríþætt. 1. Daglegar, vikulegar eða mánaðarlegar 

einkunnir sem kennarinn byggir á frammistöðu nemenda en ekki byggt á prófum og er 

háð huglægu mati og jafnvel fordómum eða hlutdrægni kennarans. 2. Ársprófin sem 

lögð voru fyrir af prófdómara við skólaslit voru munnleg próf. 3. Samræmd stöðluð próf 

þar sem einkunnir hafa fasta merkingu. Einnig verður kíkt nánar á námsmat og próf á 

ákveðnum tímum.  

5.1 Steingrímur Arason og þróun prófa 

Steingrímur Arason fæddist 26. ágúst 1879 í Víðigerði í Eyjafirði. Hann hlaut ekki 

barnakennslu utan heimilisins en 18 ára gamall fór hann í Möðruvallaskóla þaðan sem 

hann lauk prófi 1899. Hann stundaði búskap næstu árin og samhliða því annaðist hann 

barnakennslu í Eyjafirði. Árið 1908 lauk hann kennaraprófi frá Flensborgarskólanum og 

var með unglingaskóla í Eyjafirði næstu tvo vetur. Árið 1910 var hann ráðinn sem 

kennari við Barnaskólann í Reykjavík og þar kenndi hann í fimm ár. Árið 1915 varð hann 

fyrstur til að hljóta utanfararstyrk kennara frá Alþingi. Steingrímur var við nám við 

uppeldis- og menntunarfræði í Teachers College við University of Columbia sem var að 

flestra mati þekktasta og virtasta kennaramenntunarstofnun Bandaríkjanna. 

Steingrímur kom heim aftur árið 1920 og hóf kennslu við Kennaraskólann ásamt því að 

berjast fyrir umbótum í námsefnisgerð og nýjum prófaðferðum.230  

 Á þessum tíma hafði lítil þróun orðið á kennslu- og prófafyrirkomulagi í þá 

áratugi sem almenn kennsla náði yfir. Enn þá var það algengt að nemendur þurftu að 

kunna efnið utanbókar og geta þulið það upp fyrir prófdómaranum þegar komið yrði að 

prófi. Kennslan gekk að stórum hluta út á minni en ekki þekkingu. Steingrímur kynnti 

skrifleg próf til sögunnar upp úr 1920 og var einn helsti hvatamaðurinn að því að komið 

var á samræmdum prófum á Íslandi árið 1929.231 Áður en skriflegum prófum var komið 

á voru einkunnir byggðar á huglægu mati kennarans og prestsins, en prestarnir þjónuðu 

hlutverki prófdómara við lokapróf í barnaskólum langt fram eftir 20. öldinni.232 Í 

                                                           
230 Kristín Indriðadóttir „Hugmyndir Steingríms Arasonar um kennslu og skólastarf. Uppruni og afdrif.“ 
Bls. 10.  
231 Kristín Indriðadóttir „Hugmyndir Steingríms Arasonar um kennslu og skólastarf. Uppruni og afdrif.“ 
Bls. 25-26.  
232 Ólafur J. Proppé „Þróun samræmdra prófa í íslenskum skólum frá 1880 til 1977“ bls. 63.  
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kringum aldamótin 1900 var daglegt námsmat algengt en í kjölfar faglegar umræðu 

kennara var það lagt niður á mörgum skólum í kringum aldamótin og tekin upp vikulegt 

eða mánaðarlegt námsmat í staðinn. Í grein í Kennarablaðinu 1899 er farið yfir kosti og 

galla daglegra vitnisburðargjafa. Höfundar var líklega Sigurður Jónsson barnakennari í 

Reykjavík sem var útgefandi blaðsins, en enginn er skrifaður fyrir greininni. Niðurstöður 

hans eru á þá leið að daglegur vitnisburður sé óheppilegur með tilliti til kennslu, 

óheppilegur fyrir kennara og nemendur, óheppilegur til að glæða áhuga barna, 

skaðlegir fyrir sambandið milli heimila og skóla og óheppilegur til að skýra heimilum frá 

ástundun og framförum barna, ónákvæmur mælikvarði á framfarir barna og ástundun 

heima fyrir og að lokum útheimtir daglegur vitnisburður of mikinn tíma og erfiði.233 

 Árið 1922 kom út lítill bæklingur eftir Steingrím Arason sem bar heitið Nýjar 

prófaðferðir og byggist á greinaröð Steingríms í Morgunblaðinu 1921-1922. Greinaröðin 

er skýrsla sem hann skrifaði í kjölfar rannsóknar hans og sr. Ólafs Ólafssonar frá 

Hjarðarholti á ásigkomulagi og starfsemi Barnaskólans í Reykjavík að beiðni 

skólanefndarinnar.234 Steingrímur fjallar um upphaf vísindalegrar nákvæmni á mælingu 

á árangri í skóla en fyrsti vísirinn til þess í Bandaríkjunum var frá 1897 en í Englandi náði 

hann aftur til 1864. Hann heldur því fram að einkunnir án samræmds mælikvarða séu 

fánýtar. Tekur hann nokkur dæmi um mismunandi einkunnir á milli kennara fyrir 

samskonar niðurstöður. Prófdómararnir eru álíka ónákvæmir og kennararnir og ekki 

hjálpar það til að prófin eru flest munnleg.235  

Verða prófdómendur að hlusta á spurningar og svör alt að 30 nemenda og 

stendur þetta yfir alt að þremur klukkustundum. Allur samanburður á 

frammistöðu nemenda eftir á er erfiður, mjög margt er gleymt og enginn 

stafur fyrir neinu, nema tölustafurinn, sem táknar einkunnina.236 

Steingrímur talar jafnframt fyrir nauðsyn þess að koma á „ákvæðismörkum“ sem hann 

skilgreinir sem takmark sem meðalbarni er fært að ná á vissum aldri samkvæmt 

ítarlegum rannsóknum. Þegar búið er að nota mælikvarðann til að prófa þúsundir barna 

þá er auðvelt að ákveða hve hátt á skalann meðal barn í meðal skóla getur komist t.d. í 

lok hvers skólaárs.237 Jafnframt talar hann fyrir mikilvægi þess að flokka nemendur eftir 

þekkingu í upphafi skólaárs og raða þeim þannig niður í bekki. Hann lýsir ítarlega 

                                                           
233 „Nokkrar athugasemdir um daglegar vitnisburðargjafir“ bls. 7-10. 
234 Steingrímur Arason „Barnaskólinn“ Morgunblaðið 17.7.1921 bls. 1.  
235 Steingrímur Arason, Nýjar Prófaðferðir, bls. 4-10. 
236 Steingrímur Arason, Nýjar Prófaðferðir, bls. 10.  
237 Steingrímur Arason, Nýjar Prófaðferðir, bls. 12. 
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fyrirkomulagi á notkun á vísindalegum mælikvarða. Með því að nota þessa aðferð verða 

niðurstöðurnar nákvæmar og hlutlausar. „Láti maður mæla hæð sína og reynist lágur í 

loft, tjáir honum ekki að áfella þann, er mældi; óviturlega fer honum og, ef hann reiðist 

kvarðanum, sem hann var mældur með.“238 

 Helgi Hjörvar, kennari og ritstjóri skólablaðsins skrifað einnig grein í blað sitt 

1921 sem hét Nýjar prófaðferðir sem er að mörgu leyti samhljóða skrifum Steingríms. 

Helgi nefnir einnig að mánaðarlegar einkunnir upp á gamla lagið geti bitnað á 

kennslunni þar sem kennarinn þarf oftast samhliða kennslunni að meta nemendurna. 

Gefur það til kynna að yfirheyrslukennslan sé á undanhaldi. Kennari sem beitti 

yfirheyrslukennslu og notaði stærstan hluta tímans til að kalla nemendur upp og hlýða 

þeim yfir þurftu ekki að gera neitt sérstakt fyrir námsmatið. Helsta ókostinn við 

prófaðferðir Steingríms sér hann að sé í staðinn fyrir hlutdrægni komi blind óbilgirni 

sem stundum sé lítið réttlátari. Þá á hann við að svörin séu annaðhvort röng eða rétt og 

eru röngu svörin jafngild sama hversu nálægt eða fjarri hinu rétta þau séu. Það sé 

enginn meðalvegur í þessari aðferð.239  

 Reglurnar um fullnaðarpróf frá 1908 gerðu ráð fyrir munnlegum prófum og ný 

reglugerð um próf kom ekki út fyrr en árið 1932. Í þeirri reglugerð kom hins vegar ekki 

fram hvernig leggja ætti prófin fyrir. Næsta reglugerð kom tveimur árum síðar en í mars 

1936 kom reglugerð um skrifleg próf. Í henni var einnig nákvæmur listi yfir námskröfur í 

hverri grein til fullnaðarprófs sem má telja til námskrár þess tíma. Árið 1923 voru tekin 

upp skrifleg próf í Barnaskólanum í Reykjavík í flestum greinum og aðrir skólar fylgdu 

fljótlega á eftir.240 Vorið 1929 voru fyrstu samræmdu prófin lögð fyrir nemendur og áttu 

þau eftir að vera stór þáttur á barnaskólastiginu fram á áttunda áratuginn, en börnum 

var fyrst og fremst gefin einkunn á grundvelli þeirra. Enn þann dag í dag móta þau 

ennþá námsmat skólans að verulegu leyti. Prófin voru lögð fyrir nemendur á öllu 

landinu í stafsetningu, skrift og reikningi.241   

5.2 Próf í Ölfusi  

Fyrsta veturinn sem skóli starfræktur í Ölfusi þreyttu börnin próf tvisvar yfir veturinn, á 

miðjum vetri og við skólaslit. Einkunnir voru gefnar í umsögnum frá laklegt og upp í 

                                                           
238 Steingrímur Arason, Nýjar Prófaðferðir, bls. 28. 
239 Helgi Hjörvar, „Nýjar prófaðferðir“ bls. 45. 
240 Ólafur J. Proppé „Þróun samræmdra prófa í íslenskum skólum frá 1880 til 1977“ bls. 69. 
241 Ólafur J. Proppé „Þróun samræmdra prófa í íslenskum skólum frá 1880 til 1977“ bls. 74. 
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dável en einkunnir áttu síðar eftir að vera gefnar í tölustöfum í skólanum á 

Kröggólfsstöðum. 12 börn þreyttu vorprófið og má sjá dreifingu einkunna á mynd 16.242  

  

Mynd 20. Vitnisburður fyrsta vorprófsins á Kröggólfsstöðum 1882. 

  

Að minnsta kosti frá 1901 voru einkunnir gefnar í tölustöfum á bilinu 1-6,. Einkunnirnar 

voru gefnar í heilum tölum og þriðjungum. Eins og áður hefur komið fram voru öll börn 

prófuð í lok vetrar og fóru prófin fram munnlega. Í kjölfar fræðslulaganna 1907 var farið 

að gefa einkunnir í heilum tölum frá núll upp í átta og vorið 1911 var farið að gefa 

einkunnir í tugabrotum. Það fyrirkomulag hélst til vorsins 1932 þegar einkunnaskalinn 

var teygður upp í 10 í samræmi við reglugerð sem þá kom út, en kvarðinn er þannig 

ennþá í dag. Fyrstur til að fá 10 í einkunn á vorprófi í skólahverfinu var Hallgrímur 

Egilsson, síðar garðyrkjumaður í Hveragerði, en þá einkunn fékk hann fyrir reikning 

þetta fyrsta vor sem einkunnir voru gefnar upp í 10. Það vor voru einkunnir aðeins 

gefnar í heilum og hálfum, en strax vorið eftir var farið að gefa aftur einkunnir í 

tugabrotum.243 

Auk prófa í lok vetrar þreyttu nemendur reglulega munnleg próf yfir veturinn, en 

slík próf voru að jafnaði mánaðarlega yfir kennslutímann. Ekki voru þó öll próf munnleg. 

Athyglisvert er að bera saman mánaðarlegar einkunnir nemenda og einkunn sömu 

nemenda við fullnaðarpróf að vori. Þegar skoðaðir eru þeir fjórir nemendur á Litlalandi 

                                                           
242 ÞÍ. Bréfasafn landshöfðingja N 566-82. 
243 HérÁrn. 1989/13 Far- og barnaskóli Ölfushrepps Prófabók 1901-1945. Askja 2. 
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veturinn 1916-1917 sem námu réttritun, þá var einkunn þeirra á vorprófi að meðaltali 

hálfum lægri heldur en meðaltal þeirra fimm prófa sem tóku yfir veturinn.   

 

Mynd 21. Einkunnir nemenda í réttritun 1916-1917.244 

Heilt yfir virðist vera nokkuð eðlilegt samhengi milli mánaðarlegra einkunna og 

einkunna á vorprófi þó mjög algengt sé að einkunnir vorprófa séu nokkuð lægri en 

síðustu einkunnir reglulegra prófa. Á því geta verið ýmsar eðlilegar skýringar á borð við 

stress vegna nýs umhverfis o.s.frv. Að jafnaði má merkja framfarir nemenda yfir 

veturinn.  

Í febrúar 1930 sendi Fræðslumálastjórinn út skýrslu um fyrsta samræmda prófið, hið 

svokallað almenna próf, sem haldið var vorið áður. Einkunnir voru gefnar á bilinu 0-100, 

en t.a.m. í stafsetningunni voru 100 atriði sem gátu verið rétt og því þurfti að leggja 

saman rétt atriði til að fá út einkunnina. Í skrift þýddi fyrri talan stafafjölda á mínútu en 

síðari hlutinn var gefinn fyrir frágang og fegurð skriftar með hliðsjón af hraða. Í reikning 

voru talin rétt dæmi og margfaldað með þremur. Fundin var vísitala  fyrir hvert 

fræðsluhérað með því að leggja saman meðaltal allra fjögurra aldursflokkanna í hverri 

grein fyrir sig og meðaltal þeirra fundið og að lokum lögð saman meðaltöl allra þriggja 

námsgreinanna og fundið meðaltal þeirra. Vístölurnar voru flokkaðar í fjóra hluta 30-40 

                                                           
244 HérÁrn [án nr.] Far- og barnaskóli Ölfushrepps dagbók og vitnisburðarbók 1916-1918. Askja 1; HérÁrn. 
1989/13 Far- og barnaskóli Ölfushrepps Prófabók 1901-1945. Askja 2. 
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sýndi vondan árangur, 40-50 sæmilegan árangur, 50-60 góðan árangur og 60-70 ágætan 

árangur. Vísitala landsins var 50 en vísitala Ölfusskólahverfis 54.245  

  Ekki eru varðveitt nein prófverkefni fyrr en komið er fram á fjórða áratuginn en 

fróðlegt er að skoða þá spurningalista sem til eru. Í sögu snúa flestar spurningar að 

landnámi, Íslendingasögum og Sturlunga sögu. Náttúrufræðin náði yfir líffræði 

mannsins ásamt dýra- og jurtafræði. Í landafræði er m.a. spurt um fegurstu sveitina í 

Skaftafellssýslu, fjölda alþingismanna á Íslandi og hvar menningin sé komin lengst. Ekki 

er ljóst hvort það hafi verið til eitt rétt svar við fyrstu og þriðju spurningunni.246 Við 

heimavistarskólann voru reglulega tekin próf. M.a. svokölluð hljóðlestrarpróf, sem í dag 

kallast lesskilningspróf. Þá áttu nemendur að lesa texta í hljóði og síðan vinna 

upplýsingar úr textanum og svara spurningum og skila prófblaðinu þegar tíminn var 

búinn.247    

5.2.1 Rýnt í vorpróf 1901248 

Vorið 1901 voru nemendur farskólans prófaðir í lestri, kveri, biblíusögum, reikningi, 

skrift og sumir í réttritun og landafræði. Þegar aðaleinkunn nemenda er skoðuð vorið 

1901 er athyglisvert að sjá að meðaleinkunn stúlkna (4,1 N:24) er nokkuð lægri en 

drengja (4,4 N=29) en meðaleinkunn allra nemenda er 4,3. 

 

Mynd 22. Meðaleinkunn aðaleinkunna 1901 eftir aldri og kyni. 249 

                                                           
245 HérÁrn. 1999/23 Grunnskólinn í Hveragerði. Bréf Fræðslumálastjóra 20.2.1930. Askja 1 örk 4. 
246 HérÁrn. 2015/92 Barnaskóli Ölfusskólahverfis. Prófspurningar.  A/1 – 6.  
247 Kristín Jóhannesdóttir viðtal 4.4.2017. 
248 HérÁrn. 1989/13 Far- og barnaskóli Ölfushrepps Prófabók 1901-1945. Askja 2. 
249 Upplýsingar um aldur nemenda í Reykjasókn vantaði í prófabókina en þær upplýsingar voru sóttar í ÞÍ. 
Manntal 1901. Hjallasókn, Arnarbælissókn og Reykjasókn og Ölfusingar Búendatal 1703-1980.  
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 Þegar bornar eru saman aðaleinkunnir eftir sóknum, og þar af leiðandi kennurum 

kemur í ljós að ekki er stórkostlegur munur á einkunnum nemenda eftir sóknunum. Í 

Arnarbælissókn var meðaleinkunnin 4,40, í Reykjasókn var hún 4,34 og Hjallasókn var 

hún 4,16. Einnig voru bornar saman einkunnir eftir sóknum í þeim fimm 

skyldunámsgreinum sem voru kenndar í öllum þremur sóknunum, en auk þeirra fór 

fram kennsla í réttritun í Hjallasókn og Reykjasókn og landafræði fyrir tvo nemendur í 

Hjallasókn.  

 

Mynd 23. Meðaleinkunn námsgreina 1901 eftir sóknum. 

5.2.2 Landsprófið 1936 

Landsprófið 1936 í stærðfræði var eins uppsett og það hafði verið frá 1929 og átti eftir 

að vera eins næstu áratugina, en eingöngu var breytt tölum í dæmunum.250 Í prófinu 

voru 62 dæmi og allir nemendur þreyttu sama prófið óháð aldri. Gefin voru út viðmið 

um hversu mörg dæmi hver árgangur átti að geta leyst. Þeir þrír nemendur sem 

skoruðu hæst í þessu prófi í Ölfusskólahverfi kláruðu dæmi 51-52. Tveir þeirra voru 13 

ára gamlir en einn var 12 ára gamall. Þrír af sjö nemendum sem voru 13 ára gamlir 

leystu 25-34 dæmi en átta af tíu 12 ára gamalla nemenda gekk betur. Eins var einn 

nemandi 10 ára gamall sem skoraði betur en helmingur 13 ára nemenda og jafn vel eða 

betur en þrír fjórðu 12 ára nemenda auk þess sem hann var hærri en allir 14 

nemendurnir sem voru 10 eða 11 ára gamlir.251    

                                                           
250 Sjá landsprófið 1936 í Viðauka D. 
251 HérÁrn. 1999/23 Grunnskólinn í Hveragerði. Verkefni og próf. Askja 1 arkir 3 og 4.  
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5.3 Samantekt um próf og námsmat 

Greinilegt er að þróun prófa og námsmats í Ölfusi hefur verið lítið frábrugðin þeirri 

þróun sem varð á landsvísu. Fyrstu árin voru próf tvisvar á vetri og einkunnir þróuðust 

frá umsögninni laklegt til dável og yfir í tölustafi. Einkunnaskalinn teygðist upp í átta og 

síðar upp í tíu í samræmi við lög og reglugerðir sem gefin voru út á landsvísu. Svo virðist 

sem próf hafi verið munnleg að stærstum hluta á fyrri hluta tímabilsins líkt og 

annarsstaðar en skrifleg próf hafi verið tekin upp á svipuðum tíma og annarsstaðar á 

landinu.    

Svo virðist sem hugmyndir Steingríms Arasonar hafi ekki haft nein sérstök áhrif í 

Ölfusinu. Í Ölfusi voru teknar upp þær aðferðir og próf sem voru innleiddar á landsvísu 

en margar þeirra aðferða sóttu innblástur í hugmyndir Steingríms.   
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6 Aðrir skólar í Ölfusi á tímabilinu 

Auk barnaskóla hafa verið starfræktir fleiri skólar í Hveragerði og Ölfusi. Fyrsti skólinn í 

Þorlákshöfn var ekki stofnaður fyrr en 1952 eins og áður hefur komið fram. 

Sjöundadagsaðventistar keyptu jörðina Vindheima árið 1947 til að byggja þar 

heimavistarskóla. Fékk skólinn heitið Hlíðardalsskóli og hófst kennsla í honum haustið 

1950.252 Þessir tveir skólar eru ekki til umfjöllunar þar sem  þeir eru stofnaðir utan þess 

tímaramma sem hér er til umfjöllunar líkt og Miðskólinn og Gagnfræðaskólinn í 

Hveragerði. Hinsvegar voru þrír aðrir skólar starfræktir á tímabilinu sem hér er fjallað 

um. Hér er gert stuttlega grein fyrir þeim en það eru: Unglingaskólinn í Hveragerði, 

Kvennaskólinn á Hverabökkum og Garðyrkjuskólinn á Reykjum.  

6.1 Unglingaskólinn 

Til viðbótar við barnaskóla voru ungmenna- eða unglingaskólar starfræktir víða um 

land. Þeir tóku við nemendum sem lokið höfðu fullnaðarprófi um fermingu og voru 

ýmist einn eða tveir vetur. Algengt var að unglingakennslan færi fram á seinnipartinn 

eða á kvöldin í húsnæði barnaskólans. Slíkt var einmitt raunin í unglingaskólanum sem 

starfræktur var nokkur ár í Hveragerði. Til eru skýrslur frá skólanum veturna 1937-1938, 

1939-1940 1943-1944 og 1945-1946 en ekki er vitað til þess að skólinn hafi starfað 

önnur ár. Skólahald hófst seinnipartinn eftir að kennslu lauk í barnaskólanum og stóð 

fram undir kvöldmat.253   

Veturinn 1937-1938 voru 20 nemendur í unglingaskólanum og lærðu þeir 

íslensku, stærðfræði, dönsku og íþróttir. 19 þeirra luku prófum, en tuttugasti 

nemandinn var farinn að heiman áður en kom að prófum. Af þessum 20 nemendum 

voru 17 piltar en þrjár stúlkur. Helgi Geirsson, skólastjóri barnaskólans, kenndi 16,5 

kennslustundir á viku í 12 vikur á tímabilinu 15. nóvember til 19. febrúar. Hermann 

Eyjólfsson, hinn kennari barnaskólans var prófdómari. Fimm af nemendunum voru á 

aldrinum 13-14 ára, 12 voru á aldrinum 15-18 ára en þrír voru 19 ára eða eldri. 

Nemendurnir lærðu Málfræði Björns Guðfinnssonar og Málfræði Halldórs Briem fimm 

stundir á viku, Reikningsbók Steingríms Arasonar og Ólafs Daníelssonar fimm stundir á 

viku og þrjár stundir á viku fóru í dönskukennslu þar sem stuðst var við 1. hefti 

kennslubókar Jóns Ófeigssonar. Auk þess voru íþróttir stundaðar þrjár og hálfa stund á 

                                                           
252 Þórður Ögmundur Jóhannsson „Ölfushreppur“ bls. 328; Júlíus Guðmundsson „Hlíðardalsskóli“ bls. 
238-239. 
253 Svanur Jóhannesson viðtal 3.4.2017. 
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viku. Skólinn var rekinn að hluta til með skólagjöldum nemenda. Alls greiddu nemendur 

160 krónur í skólagjöld yfir veturinn og ef við gefum okkur að skólagjöldin hafi verið jöfn 

á alla nemendur þá hefur hver nemandi greitt 8 krónur í skólagjöld. Til samaburðar var 

árið 1937 útborgað dagvinnutímakaup verkafólks í Reykjavík 1,40 krónur. Sú tala átti 

eftir að hækka talsvert á stíðsárunum sem voru á næsta leyti, en árið 1946 hafði 

tímakaup verkamannsins hækkað um tæp 570% eða upp í 7,92 krónur.254 Þessar 160 

krónur voru eina innkoma skólans fyrir utan framlag hreppsins sem lagði húsnæði 

barnaskólans fyrir kennsluna. Það framlag var metið á 225 krónur en innfalið í þeirri 

tölu var ljós, hiti og ræsting auk leigunnar. Rekstrarhalli þessa vetrar var upp á 255 

krónur, en heildargjöldin voru alls 640 krónur. Kennaralaunin voru 400 krónur, 

prófkostnaður 15 krónur og húsnæðiskostnaður metinn á 225 krónur eins og áður er 

getið.255 

 

Mynd 24. Fjöldi nemenda unglingaskólans 1937-1946 eftir kynjum.256 

  Veturinn 1939-1940 var aftur unglingaskóli en nú var það Þórður Ögmundur 

Jóhannsson sem annaðist kennsluna að mestu leyti og var skráður skólastjóri. Þórður 

var kennaramenntaður og hafði verið farkennari í Grafningi og í Selvogi en átti síðar 

eftir að kenna lengi við barna- og miðskólann í Hveragerði. Þórður kenndi íslensku, 

stærðfræði, dönsku, landafræði, sögu og félagsfræði en Helgi Geirsson kenndi leikfimi 

og Lárus J. Rist kenndi sund. 12 piltar á aldrinum 13-18 ára nutu kennslunnar í 12 vikur 

frá 30. október til 2. febrúar og 11 þeirra skiluðu sér til prófs. Innheimt skólagjöld voru 

                                                           
254 Hagskinna. Sögulegar hagtölur um Ísland. Bls. 610-611. 
255 ÞÍ. 1976/ Fræðslumálaskrifstofa. Unglingaskólar. Skólaskýrsla 1937-1939. D/39 – 6. 
256 ÞÍ. 1976/ Fræðslumálaskrifstofa. Unglingaskólar. Skólaskýrslur 1937-1946. D/39 – 1 og 6. 
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135 krónur, sem gera 11,25 krónur á hvern nemanda. Það var þó fjarri því að ná fyrir 

kostnaði, en kennaralaunin voru 450 krónur auk þess sem greiða þurfti 30 krónur í 

ræstingu, 15 krónur í læknisskoðun og 10 krónur í prófkostnað. Einu tekjurnar auk 

skólagjalda var framlag hreppsins fyrir húsnæði, ljósi og hita sem metið var á 180 

krónur. Því var rekstrarhallinn þann veturinn 370 krónur.257  

   1943-1944 var aftur gerð tilraun til að vera með unglingaskóla síðdegis. 

Kennslan stóð yfir í 14,5 vikur frá 5. nóvember til 29. febrúar. 10 piltar og fjórar stúlkur 

voru við nám og var kennslan 22 stundir á viku. Öll skiluðu sér til prófs nema einn 

drengur sem datt á reiðhjóli nokkrum dögum fyrir prófin og gat ekki mætt af þeim 

völdum. Helgi Sveinsson var skráður skólastjóri og kenndi hann íslenska málfræði og 

réttritun. Helgi Geirsson kenndi stærðfræði og íþróttir en Herbert Jónsson sem gekk 

undir gælunafninu borgarstjórinn í Hveragerði kenndi dönsku í fjórar stundir á viku. 

Sigvaldi Hjálmarsson frá Skeggstöðum í Bólstaðarhlíðarhreppi kenndi ensku, 

mannkynssögu og bókmenntasögu. Ekki gekk rekstrarhliðin betur upp en árin á undan. 

Skólagjöld nemenda voru 1.195 krónur en laun kennara voru 2.560 krónur og 

prófkostnaður var 200 krónur. Framlag hreppsins í formi húsnæðis var metið á 400 

krónur og því var rekstrarhallinn 1.565 krónur.258  

 4. febrúar 1944 var sr. Helgi Sveinsson að kenna við unglingaskólann. Um 

sexleytið koma boð og hann er kallaður út til skyldustarfa. Helgi yfirgaf stofuna án 

frekari útskýringa og var nemendunum gefið frí það sem eftir lifði dags. Þegar 

nemendurnir voru á heimleið komu nokkri þeirra við í versluninni hjá Halldóri 

kaupmanni sem var í sama húsi og þinghúsið og fréttu þeir þar að ungur Hvergerðingur 

hafði brunnið inni í brunanum á Hótel Íslandi í Reykjavík nóttina áður og var sr. Helgi 

kvaddur til þess að færa fjölskyldunni tíðindin og veita þeim aðstoð.259 

Veturinn 1945-1946 var unglingaskólinn settur 1. nóvember og starfaði hann til 

23. mars, alls 18 vikur. Níu drengir og tíu stúlkur voru í skólanum þann veturinn en tveir 

af drengjunum luku ekki prófi. Sigvaldi Hjálmarsson var skólastjóri og kenndi íslenska 

málfræði, ensku og sögu alls níu stundir á viku. Árni Jónsson kenndi dönsku, landafræði 

og náttúrufræði alls sjö stundir á viku, Helgi Geirsson kenndi stærðfræði fjórar stundir á 

viku og sr. Helgi Sveinsson kenndi íslenska réttritun tvær stundir á viku. Auk þess héldu 

kennararnir til skiptis fyrirlestur um ýmis efni í eina stund á viku. Meðal þess sem fjallað 

var um í fyrirlestrunum var bókmenntasaga, kynning annara landa, bindindismál o.fl. Af 

                                                           
257 ÞÍ. 1976/ Fræðslumálaskrifstofa. Unglingaskólar. Skólaskýrsla 1939-1940. D/39 – 1. 
258 ÞÍ. 1976/ Fræðslumálaskrifstofa. Unglingaskólar. Skólaskýrsla 1943-1944. D/39 – 1. 
259 Svanur Jóhannesson viðtal 3.4.2017. 
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óviðráðanlegum ástæðum var ekki hægt að kenna sund og leikfimi þennan vetur. Einnig 

var kennslan sett upp með það fyrir augum að skólinn starfaði áfram næsta vetur og 

nemendurnir myndu þá fara í annan bekk þar sem kennt yrði m.a. heilsufræði og 

þjóðfélagsfræði. Þennan síðasta vetur var einnig mikill hallarekstur á unglingaskólanum. 

Skólagjöldin sem námu 3.650 krónum voru innan við helmingurinn af kostnaðinum við 

skólann. Kennaralaunin voru 7.723,67 krónur, prófkostnaðurinn 250 krónur og önnur 

gjöld voru 157 krónur að viðbættu húsnæðinu sem metið var á 600 krónur á móti jafn 

háu framlagi hreppsins.260   

Eins og sjá má í töflu sex þá virðist rekstur unglingaskólans hafa verið mjög erfiður 

og náðu skólagjöldin ein engan veginn að standa undir kostnaði við laun kennara og 

annan rekstrarkostnað. Skólagjöldin náðu í raun ekki að dekka nema rétt um 

helminginn af rekstrarkostnaðinum. Fyrir veturinn 1945-1946 var sótt um styrk úr 

ríkissjóði fyrir unglingaskólann að upphæð 3.500 krónur en ekki er að sjá að sá styrkur 

hafi verið veittur. Þó sá styrkur hefði verið veittur þá hefði það þó ekki nægt til að rétta 

reksturinn af þann veturinn.261      

Tafla 6. Rekstrarreikningur unglingaskólans 1937-1946 (í krónum).262 

 

                                                           
260 ÞÍ. 1976/ Fræðslumálaskrifstofa. Unglingaskólar. Skólaskýrsla 1945-1946. D/39 – 1. 
261 ÞÍ. 1976/ Fræðslumálaskrifstofa. Skólahald unglingaskóla Dalasýsla-Eyjafjarðarsýsla + Árnessýsla 1907-
1947. Bónarbréf 1945-1946. D/38 – 1. 
262 ÞÍ. 1976/ Fræðslumálaskrifstofa. Unglingaskólar. Skólaskýrslur 1937-1946. D/39 – 1 og 6. 

1937-1938 1939-1940 1943-1944 1945-1946

Tekjur

Skólagjöld 160     135     1.195  3.650        

Styrkur úr hreppsjóði 225     180     400      600            

Samtals 385     315     1.595  4.250        

Gjöld

Kennaralaun 400     450     2.560  7.723,67  

Húsnæði 225     180     400      600            

Ræsting 30       

Læknisskoðun 15       

Prófkostnaður 15       10       200      250            

Önnur gjöld 157,30      

640     685     3.160  8.730,97  

Tekjuhalli 255     370     1.565  4.480,97  

Hlutfall af veltu 40% 54% 50% 51%
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Ekki voru eingöngu unglingar úr Hveragerði og Ölfusi sem sóttu unglingaskólann 

en nokkrir nemendur úr nærliggjandi sveitum sóttu skólann. T.a.m. voru tveir 

nemendur af Skeiðum í skólanum veturinn 1943-1944 og veturinn 1945-1946 kom einn 

nemendi úr Grímsnesi ásamt því að í skólanum voru nemendur sem áttu heimilisfesti í 

Reykjavík og í Súðavík. Haustið 1946 var í fyrsta skipti kenndur annar bekkur 

unglingaskólans eins og stefnt hafði verið að veturinn áður og fjallað var um í nýju 

lögunum. Af 19 nemendum sem voru í unglingaskólanum veturinn 1945-1946 héldu 

átta nemendur áfram yfir í annan bekk veturinn á eftir auk þess sem ein stúlka bættist 

við sem ekki hafði verið í unglingaskólanum veturinn á undan. 11 nemendur voru síðan í 

fyrsta bekk unglingaskólans veturinn 1946-1947 og af þeim höfðu sex verið í fjórða bekk 

barnaskólans veturinn á undan. Tveir nemendur sem voru í fyrsta bekk voru eldri og 

höfðu lokið barnaskólanum áður og hinir þrír komu annarsstaðar frá.263 Þetta er svipuð 

þróun og varð á Akureyri, en á Akureyri var nýja löggjöfin innleidd að stórum hluta 

haustið 1946 en í Reykjavík var löggjöfin innleidd að öllu leyti haustið eftir.264 Ekki er 

vitað til þess að lögin hafi verið innleidd strax haustið 1946 annarsstaðar en á Akureyri 

og skapar það skólanum í Hveragerði talsverða sérstöðu.  

6.2 Kvennaskólinn á Hverabökkum 

Árný Filippusdóttir fæddist árið 1894 á Hellum á Landi í Rangárvallasýslu. Eftir nám í 

Héraðsskólanum á Núpi og unglingaskóla Ásgríms Magnússonar í Reykjavík hélt hún til 

Danmerkur, Þýskalands og Póllands þar sem hún stundaði framhaldsnám fyrir 

handavinnukennara ásamt því að kenna samhliða náminu. Eftir heimkomu var hún  

kennari við Héraðsskólann á Laugum 1926-1929, skólastjóri Kvennaskólans á Blönduósi 

1929-1933 og kenndi á námskeiðum fyrir Samband sunnlenskra kvenna 1933-1936. 

Hana vantaði samastað í tilveruna og byggði sér húsið Hverabakka í Hveragerði árið 

1934. í ársbyrjun hélt hún sitt fyrsta námskeið þar. Það olli deilum milli hennar og 

forstöðukvenna Sambands sunnlenskra kvenna sem leiddi til þess að hún stofnaði sinn 

eigin kvennaskóla árið 1936.265 

Kvennaskólinn á Hverabökkum var starfræktur sem einkaskóli í 20 ár og var 

rekstur hans alla tíð erfiður. Skólinn starfaði í sex mánuði á hverjum vetri nema síðustu 

árin en þá starfaði hann í sjö mánuði. Tilgangur skólans var að undirbúa stúlkur undir að 

                                                           
263 HérÁrn. 1999/23 – Grunnskólinn í Hveragerði. Kladdar unglingaskóla 1943-1947. F/14 – 1. 
264 Helgi Skúli Kjartansson „Fræðslulögin í framkvæmd.“ Bls. 44. 
265 Njörður Sigurðsson „Kvennaskólinn á Hverabökkum“ bls. 36-37; Anna Ingólfsdóttir o.fl. Lifir eik þótt 
laufið fjúki bls. 90-91. 
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reka heimili og kennd voru hefðbundin heimilsstörf. Verklegar námsgreinar í skólanum 

voru m.a. matreiðsla, þvottar, ræstingar, fatasaumur og handavinna. Um þriðjungi 

kennslustundanna í verknáminu var varið í matreiðslu, þvotta og ræstingar en tveimur 

þriðju hlutum var varið í handavinnu og sauma. Bókleg fög voru íslenska, danska, 

reikningur og heimilisbókhald. Herbert Jónsson „borgarstjóri“ var ráðsmaður á 

Hverabökkum og kenndi dönsku, reikning og heimilisbókhald. Helgi Geirsson skólastjóri 

barnaskólans kenndi íslensku í skiptivinnu fyrir handavinnukennslu Árnýjar við 

barnaskólann eins og áður hefur komið fram. Jóhannes úr Kötlum kenndi einnig 

íslensku á tímabili. Einnig var kennd hugsunarfræði, matefnafræði, heimilishagfræði, 

heilsufræði, vöruþekking og áhaldafræði. Leikfimi var kennd þrisvar í viku og sund 

tvisvar í viku hjá Lárusi Rist í Laugaskarði. Námsmeyjarnar voru á aldrinum 16-23 ára og 

voru oftast rúmlega 20 á hverjum vetri en flestar voru þær 37 veturinn 1949-1950 en 

aðeins fimm námsmeyjar voru við skólann síðasta veturinn 1954-1955.266  

6.3 Garðyrkjuskólinn á Reykjum 

Garðyrkjuskólinn ríkisins að Reykjum í Ölfusi tók til starfa í ársbyrjun 1939 og var vígður 

sumardaginn fyrsta sama ár. Til skólans hafði verið stofnað samkvæmt lögum frá 23. 

júní 1936 sem fjölluðu um að stofna skyldi garðyrkjuskóla að Reykjum.  Ríkið hafði 

keypt jörðina árið 1930 til að tryggja sér jarðhitann sem þar var og góð ræktunarskilyrði 

sem voru fyrir hendi. Á árunum 1931-1938 var rekið hressingarhæli fyrir berklasjúklinga 

á Reykjum, jafnan kallað berklahælið.  Unnsteinn Ólafsson frá Stóru-Ásgeirsá í Víðidal,  

kandídat við Landbúnaðarháskólann í Kaupmannahöfn var fenginn að frumkvæði 

Jónasar frá Hriflu til að taka að sér skólastjórn í væntanlegum garðyrkjuskóla. Unnsteinn 

var þá 26 ára gamall og fyrsti íslendingurinn sem lauk kandídatsprófi  í garðyrkju frá 

háskóla. Reglugerð um skólann kom út í desember 1938 og þar var kveðið á um að 

námstíminn skyldi vera tvö ár. Skólinn skyldi starfa í tveimur deildum þar sem 

nemendum yrði veitt sérfræðsla í bóklegri og verklegri garðyrkju. Nemendur lærðu 

garðyrkjustörf í útirækt og ræktunarstarfsemi í gróðurhúsum. Til að byrja með voru 

gróðurhúsin um 700 m2 en þurftu margskonar lagfæringar og voru fljótlega endurnýjuð. 

Í upphafi var skólanum naumt skammtaðir fjármunir og þurfti því að taka dýr lán til að 

standa að nauðsynlegum framkvæmdum. Uppbygging skólans var að stórum hluta 

fjármögnuð með tekjum af framleiðslu gróðrastöðvarinnar vegna þess hvað honum var 

sniðinn þröngur stakkur af fjárveitingarvaldinu. Olli það á tíðum fábreyttri 

                                                           
266 Njörður Sigurðsson „Kvennaskólinn á Hverabökkum“ bls. 48-51, 53. 
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ræktunarstarfsemi en ljóst var að viðvarandi hallarekstur hefði gengið af skólanum 

dauðum.267 

Nokkuð samstarf var á milli Garðyrkjuskólans á Reykjum og Kvennaskólans á 

Hverabökkum um ýmiskonar félagslíf, en nemendur beggja skóla voru á sama aldri. 

Skólarnir skiptust á að bjóða í heimsóknir, stunduð var félagsvist og flutt frumsamin 

skemmtiatriði. Einnig voru reglulega böll en þar passaði Árný upp á að stúlkurnar yrðu 

ekki of lengi og fylgdi þeim heim þegar henni þótti dansleikurinn hafa staðið nægilega 

lengi.268 

                                                           
267 Grétar J. Unnsteinsson „Garðyrkjuskóli ríkisins að Reykjum í Ölfusi“ bls. 304-305; Grétar J. 
Unnsteinsson „Garðyrkjuskóli ríkisins á Reykjum í Ölfusi“ bls. 228-233. 
268 Njörður Sigurðsson „Kvennaskólinn á Hverabökkum“ bls. 56-57. 
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7 Umræða 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að skoða þróun skólahalds og kennslu í Ölfusi frá 

því að fyrsti skólinn er stofnaður árið 1881 og til ársins 1946 þegar Hveragerði klýfur sig 

út úr Ölfushreppi og lög eru sett þar sem skólakerfið í heild er endurskilgreint. Einnig 

var skoðað að hversu miklu leyti hugmyndir Steingríms Arasonar um próf og námsmat 

náðu inn í skólann á þriðja og fjórða áratug 20. aldar. 

Á tímabilinu urðu stórkostlegar breytingar á almenningsfræðslu á Íslandi. Fyrstu 

heildstæðu lögin um almenningsfræðslu komu ekki fyrr en 1907 en þá var skólahald 

víða farið að taka á sig góða mynd. Mikill munur var á skólahaldi í þéttbýli og í dreifbýli 

sem helgaðist m.a. af vegalengdum, mismunandi aðstæðum o.fl.  

Í rannsókninni kom fram að bændur í Ölfusi voru með þeim fyrstu á landsvísu til að 

stofna fastan skóla í sveit. Mikil vakning var í fræðslumálum á síðasta aldarfjórðungi 19. 

aldar og spruttu upp skólar víða, en þó fyrst og fremst í þorpum og kaupstöðum við 

sjávarsíðuna. Stofnun barnaskóla án þess að nein lög fjalli um slíka stofnun eða rekstur 

og ekki sjálfsagt að fá styrki fyrir rekstrinum, hvorki úr Landssjóði né hreppsjóði, hefur 

verið stórkostlegt framtak á þessum tíma. Ljóst er að sr. Ísleifur í Arnarbæli var aðal 

hvatamaðurinn að stofnun og rekstri skólans, en eftir að hann lést af slysförum réttum 

áratug eftir stofnun skólans þá flosnaði skólinn fljótlega upp.  

Athyglisvert er að sjá að stofnaður hafi verið fastur heimangönguskóli strax árið 

1881 í Ölfusi og börnum sem áttu um langan veg að fara var komið fyrir á nálægum 

bæjum. Með tilliti til stærðar og legu sveitarinnar hefði farkennsla líklega verið hentugri 

að mörgu leyti og þá með sérstakri kennslu í hverju hverfi fyrir sig eins og síðar átti eftir 

að verða. Í Hrunamannahreppi og víðar hófst t.a.m. skólahald á þann hátt að fjöldi 

manns voru fengnir til að kenna hver í sínu hverfi, dreift yfir sveitina. Það var ekki fyrr 

en síðar sem þar var farið í stofnun fasts skóla og þá heimavistarskóla. 

Eftir að farskólahald komst á í byrjun tíunda áratugar 19. aldar átti það eftir að 

haldast með nokkuð svipuðu sniði næstu áratugina. Önnur rök sem mæltu frekar með 

farskólahaldi en föstum skóla voru mismunandi kröfur sem gerðar voru til að hægt væri 

að fá styrk úr Landssjóði. Kröfur til fastra skóla voru talsvert meiri, bæði varðandi lengd 

námstímans og eins þær greinar sem ætti að kenna.    

Húsnæðismálin virðast ætíð hafa verið ein helstu vandkvæðin við skólahaldið á 

tímabilinu. Kennt var við misjafnar aðstæður í stofum og skúrum á hinum ýmsu bæjum. 

Þetta vandamál einskorðaðist þó ekki bara við Ölfusið heldur voru aðeins sérstakar 

kennslustofur á 17% farkennslustaða á landinu veturinn 1903-1904. Þegar allt er talið 
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var kennt á 26 mismunandi bæjum á tímabilinu og á sumum bæjum kennt á fleiri en 

einum stað. Á sumum bæjum og í sumum húsum var aðeins kennt í nokkur skipti en á 

öðrum stöðum var kennt í áraraðir. Á nokkrum stöðum var komið upp sérstökum 

húsum til kennslunnar. Á Kotströnd var leigður skúr sem var innréttaður sem skólastofa 

haustið 1908 og var hann aðeins notaður í nokkur ár, en hann þótti ekki nægilega 

heppilegur. Á tímabilinu 1913-1930 var kennt flest árin í nýju húsi ungmennafélagsins á 

Sandhól. Ungmennafélagshúsið var leigt en þreifingar höfðu staðið um aðkomu 

hreppsins að byggingu hússins en ekki náðust samningar. Haustið 1915 keypti 

hreppurinn gamalt smjörgerðarhús á Hjalla sem var fært og endurbyggt sem skólahús. 

Var kennt í því húsi á hverjum vetri til ársins 1937.  

Á þriðja áratug 20. aldar var farskólahaldið í mjög föstum skorðum. Aðallega var 

kennt á tveimur stöðum. Á Hjalla í Hjallasókn og Sandhól í Kotstrandarsókn. Þegar hér 

var komið við sögu var einn kennari sem annaðist kennslu á báðum stöðum til skiptis og 

átti það form eftir að haldast til ársins 1937. Haustið 1930 var hætt að kenna á Sandhól 

en byrjað að kenna í nýbyggðu Þinghúsi hreppsins í Hveragerði.  

Haustið 1937 voru báðir skólarnir sameinaðir og stofnaður heimavistar- og 

heimangönguskóli í Hveragerði sem starfaði til 1943. Var það í beinum tengslum við 

fjölgun íbúa og stækkun Hveragerðis sem þorps sem var miðsvæðis í hreppnum. Það er 

að segja ef hægt er að kalla eitthvað miðsvæði í hrepp þar sem byggðin liggur eins og 

bókstafurinn L á hvolfi. Hveragerði er þá frekar eins og staðurinn þar sem lárétta og 

lóðrétta línan mætast. Á þeim tíma var nægur jarðhiti fyrir hendi sem gat sparað 

umtalsverðar upphæðir í kyndingarkostnað fyrir skóla, en þá voru önnur hús iðulega 

kynnt með kolum. Árið 1943 var heimavistin lögð niður og skólaakstur tekinn upp. 

Athyglisvert er að Ölfusið skyldi vera önnur af tveimur fyrstu sveitum til að taka upp 

skólaakstur, sérstaklega í ljósi þess að sveitin er þannig að hún hentar kannski ekki að 

öllu leyti vel til skólaaksturs, sérstaklega þegar aðeins var einn skólabíll í notkun. 

Á árunum sem rekin var heimavist var skólahaldið með svipuðu sniði og í öðrum 

heimavistarskólum. Tveir kennarar kenndu allar helstu námsgreinar en stundakennarar 

kenndu sund, söng og handavinnu. Alltaf var nokkur fjöldi nemenda sem gekk í skólann 

daglega og dvaldist þ.a.l. ekki á vistinni. Þeir fáu nemendur sem bjuggu í Hveragerði 

gengu í skólann ásamt nemendum á nálægum bæjum á borð við Reyki, Reykjakot, 

Öxnalæk, Vorsabæ og í raun flestir nemendur í Bæjarþorpinu. Um 3,5 kílómetrar eru frá 

skólahúsinu og að Kröggólfsstöðum sem er syðsti bærinn í Bæjarþorpinu. Algengt var að 

börn hefðu þyrftu að ganga einn klukkutíma á dag hvora leið í skólann meðan á 

farskólahaldinu stóð.   



 

103 

Þegar rýnt er í kennarana við skólann á tímabilinu kemur í ljós að fastir kennarar 

voru um 30 á tímabilinu fyrir utan stundakennara og forfallakennara. Fyrstu árin komu 

kennararnir víða að og fæstir þeirra voru kennaramenntaðir. Er það eðlilegt þar sem 

kennaranám hófst ekki fyrr en 1892 í Flensborgarskóla og Kennaraskólinn var ekki 

stofnaður fyrr en 1908.  Á þeim 17 árum sem Flensborgarskóli var með kennaranám 

útskrifaðist 121 kennari, en í manntalinu 1901 eru 324 einstaklingar sagðir starfa við 

kennslu á landsvísu. Aðeins störfuðu tvær konur sem fastir kennarar á tímabilinu, en 

báðar voru þær kennaramenntaðar. Önnur þeirra kenndi í fjögur ár í Ölfusi, giftist aldrei 

og átti eftir að gera kennslu að ævistarfi sínu á meðan hin kenndi aðeins í einn vetur í 

Ölfusi, var heimiliskennari í Ölfusi einn vetur og kenndi garðyrkju eitt sumar áður en 

hún giftist. Eftir að hún giftist hætti hún kennslu og fór að sinna bústörfum. Má segja að 

þessar tvær konur séu dæmigerðar konur við kennslu á fyrri hluta 20. aldar. 

Þegar rýnt er í námsmat og próf í skólanum í Ölfusi virðist sem þróunin þar hafi 

verið keimlík því sem var í gangi í öðrum skólum á þessum tíma. Svo virðist sem 

áherslur Steingríms Arasonar um skrifleg próf o.fl. hafi ekki ratað sérstaklega inn  í 

skólahaldið í Ölfusi að öðru leyti en með upptöku samræmdra prófa frá vorinu 1929 líkt 

og í öðrum skólum á landinu. Engin sérstaða var í skólanum í Ölfusi á þessu sviði. 

Viðleitnin til að starfrækja unglingaskóla er eftirtektarverð. Þrátt fyrir að skólinn sé 

rekinn með umtalsverðum halla eru aftur gerðar tilraunir til að vera með 

unglingakennslu. Greinilegt er að það hefur vanalega tekið 2-3 ár að safna nægilegum 

fjölda nemenda. Ekki er vitað með hvaða hætti gengið var frá rekstrartapi 

unglingaskólans, en mögulega var kennurum ekki greidd öll launin sem þeir áttu inni. 

Þessi tilraun til að halda úti unglingaskóla hefur þó komið skólahéraðinu til góða þar 

sem strax haustið 1946 var farið að starfa að hluta til eftir nýju lögunum sem þó áttu 

ekki að koma til framkvæmda strax og hafa því skapað skólanum í Hveragerði ákveðna 

sérstöðu líkt og skólanum á Akureyri.      
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8 Lokaorð 

Í þessu verki eru gerð nokkuð skýr skil árið 1946 og hefur ástæða þess hefur áður verið 

rakin. Nú eru rúmlega 70 ár liðin frá þessum skilum og ýmislegt hefur gerst eftir það. 

Stofnaður var miðskóli og síðar gagnfræðaskóli. Grunnskólalögin 1974 sameinuðu þessa 

skóla. Margir kennarar og skólastjórar hafa komið og farið, byggt hefur verið við gamla 

barnaskólann sem var tekinn í notkun 1947 og kennt hefur verið á nokkrum öðrum 

stöðum í bænum. Það er verðugt verkefni að fara að huga að ritun framhalds þessarar 

sögu sem hér er rakin. Eins og ég hef áður komið inn á þá vonast ég til þess að þessi 

rannsókn eigi eftir að nýtast vel þegar einhverntíma verður vonandi ráðist í heildstæða 

sagnaritun á sögu svæðisins. 

 Í verki sem þessu eru ekki settar fram beinar spurningar í upphafi. Tilgangur 

verksins er fyrst og fremst að rekja sögu skólahaldsins í Ölfusi frá síðasta aldarfjórðungi 

19. aldar fram að áðurnefndum tímamótum. Fjallað er um hversu dæmigerð þessi 

þróun er miðað við það hvað var að gerast á landsvísu og fundin eru atriði sem sem 

veita skólasögunni í Ölfusi einhverja sérstöðu. Rannsóknin var að stærstum hluta 

frumrannsókn og unnin upp úr frumheimildum á opinberum skjalasöfnum. Markmiðum 

rannsóknarinnar var náð að stærstum hluta þrátt fyrir að ákveðnar eyður séu í 

varðveittum heimildum um efnið.  

Eins og áður hefur komið fram vantar skólaskýrslur fyrir nokkur ár auk þess sem 

gjörðabók skólanefndar 1922-1937 er glötuð. Gott hefði verið að hafa þessar heimildir 

til að fá fullvissu um ákveðna hluti, en í stóra samhenginu eru þær ekki ómissandi. 

Varðandi heimildir, og þá kannski frekar skort á þeim, þá mætti einnig nefna dagbækur 

og persónuleg skrif nemenda skólans. En lítið fannst af þannig heimildum svo 

rannsóknin er fyrst og fremst rituð sem saga stjórnvalds þar sem unnið er að stærstum 

hluta upp úr upplýsingum sem tengjast rekstri skólans. Það helst umfjöllun um síðasta 

áratuginn þar sem hægt var að styðjast við frásagnir frá nemendum skólans.     

Að öðru leyti má halda því að markmiðum rannsóknarinnar hafi verið náð þar 

sem þróun skólamála í Ölfusi hefur verið lýst m.t.t. þeirrar þróunar sem varð á landsvísu 

auk þess sem skoðað var hvort hugmyndir Steingríms Arasonar um próf og námsmat 

hafi haft sérstök áhrif á skólann í Ölfusi, en svo virtist ekki vera. 

  



 

105 

Myndaskrá 

 

Bls. 19. Uppdráttur Íslands. Blað 37 Hengill. Geodætisk Institut. Kaupmannahöfn, 1944.  

Bls. 62. Héraðsskjalasafn Árnesinga. 2011/54 - Mjólkurbú Flóamanna 

2011_54_MBF_00166. Ljósmyndari Ólafur Magnússon – Þjóðminjasafn Íslands. 

Bls. 63. Héraðsskjalasafn Árnesinga. 2003/33 – Eyjólfur Eyjólfsson skósmiður.  

2003_33_EE_00691. Ljósmyndari Eyjólfur Eyjólfsson.  

Bls. 67. Héraðsskjalasafn Árnesinga. 2003/33 – Eyjólfur Eyjólfsson skósmiður.  

2003_33_EE_00906. Ljósmyndari Eyjólfur Eyjólfsson.  

Bls. 78.  Héraðsskjalasafn Árnesinga. 2001/19 – Paul Michelsen.  2001_19_PM_00009. 

Ljósmyndari Paul Michelsen.  



106 

Heimildaskrá 

Prentaðar heimildir: 

Alþingisbækur Íslands. 13. bindi. Reykjavík: Sögufélag, 1973.   

Alþingistíðindi 1905 A og B, 1907 A, 1919 A og C.   

Anna Ingólfsdóttir, Katrín Jónasdóttir og Margrét Björgvinsdóttir. Lifir eik þótt laufið 

fjúki. Ævisaga Árnýjar Filippusdóttur skólastjóra á Hverabökkum. Hvolsvöllur: Eik, 

1994.  

Anna María Ögmundsdóttir. „Skólahald í Ölfushreppi á tímabilinu 1881-1946.“ 

Kennslufræðiritgerð, Kennaraháskóli Íslands, 1981.  

Árni Daníel Júlíusson. Skólinn við ströndina. Saga Barnaskólans á Eyrarbakka og 

Stokkseyri 1852-2002. Árborg: Sveitarfélagið Árborg, 2003. 

„Barnafræðsla árin 1909-1914.“ Í Hagskýrslur Íslands 30. Reykjavík: Hagstofa Íslands, 

1922. 

„Barnafræðsla árið 1914-1915.“ Í Hagskýrslur Íslands 16. Reykjavík: Hagstofa Íslands, 

1918. 

„Barnafræðsla árin 1916-1920.“ Í Hagskýrslur Íslands 34. Reykjavík: Hagstofa Íslands, 

1920-1923. 

Barnafræðsluskýrslur árin 1920-1966. Hagskýrslur Íslands, aukaflokkur, nr. 1. Reykjavík: 

Hagstofa Íslands, 1967.  

Björn Pálsson. „Hveragerði og upphaf mannvistar þar.“ Í Árnesingur IV. 9-62. Sögufélag 

Árnesinga, 1996. 

Bjarni M. Jónsson. „Skólabílar.“  Menntamál 17,  3. tbl. (1944): 54-66.  

„Drukknun séra Guðmundar E. Johnsen og Jóns bónda Halldórssonar á Hrauni.“ Lesbók 

Morgunblaðsins, 20. febrúar 1955. 

Einar Ásmundsson. „Menntun alþýðunnar.“ Í Þættir úr íslenskri skólasögu, ritstýrt af 

Braga Jósepssyni, 47-56. Reykjavík: Kennaraháskóli Íslands, 1986. 

Einar Hjörleifsson Kvaran. „Alþýðumenntun hér á landi.“ Tímarit hins íslenska 

bókmenntafélags 22 (1901): 36-63. 

Eiríkur Einarsson. Ölfusingar. Búendatal Ölfushrepps 1703-1980. Íslenskt ættfræðisafn. 

Búendatal I, ritstjóri Þorsteinn Jónsson. Reykjavík: Sögusteinn, 1985.  

„Frá fræðslumálaskrifstofunni.“ Auglýsing. Menntamál 14, 2. tbl. (1941): Kápa III. 

Grétar J. Unnsteinsson. „Garðyrkjuskóli ríkisins að Reykjum í Ölfusi.“ Í Sunnlenskar 

byggðir III. Vesturhluti Árnessýslu, 304-308. Búnaðarsamband Suðurlands, 1983. 



 

107 

Grétar J. Unnsteinsson. „Garðyrkjuskóli ríkisins á Reykjum í Ölfusi.“ Í Suðri I. Þættir úr 

framfarasögu Sunnlendinga frá Lómagnúp til Hellisheiðar. Bjarni Bjarnason frá 

Laugarvatni safnaði, 227-237. Laugarvatn: Bjarni Bjarnason, 1969. 

Guðmundur Finnbogason. „Heimavistarskólar“ Skírnir 79 (1905): 14-23. 

Guðmundur Finnbogason. Lýðmenntun. Hugleiðingar og tillögur. 2. útgáfa. Heimildarit í 

íslenskri uppeldis- og skólasögu, 1. bindi, ritstjóri Loftur Guttormsson. Reykjavík: 

Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands, 1994. 

Guðmundur Finnbogason. Skýrsla um fræðslu barna og unglinga veturinn 1903-1904. 

Reykjavík: 1905. 

Guðmundur Jakobsson. Mannlíf undir Kömbum. Viðtöl við Hvergerðinga. Reykjavík: 

Reykjaforlagið, 1984.  

 Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon, ritstjórar. Hagskinna. Sögulegar 

hagtölur um Ísland. Reykjavík: Hagstofa Íslands, 1997. 

Guðmundur Kristinsson. Styrjaldarárin á Suðurlandi. 2. útgáfa. Selfoss: Árnesútgáfan, 

2001.   

Gunnar Karlsson. „Uppruni íslenskra menntamanna frá 16. öld til 18. aldar.“ Í 

Menntaspor. Rit til heiðurs Lofti Guttormssyni sjötugum 5. apríl 2008, ritstýrt af 

Dóru S. Bjarnason, Guðmundir Hálfdánarsyni, Helga Skúla Kjartanssyni, Jóni Torfa 

Jónassyni og Ólöfu Garðarsdóttur, 241-256. Reykjavík: Sögufélag, 2008.      

Gunnar M. Magnúss. Saga alþýðufræðslunnar á Íslandi.  Hátíðarrit S.Í.B. Reykjavík: 

Samband íslenzkra barnakennara, 1939. 

Gunnar Markússon. „Þorlákshöfn.“ Í Sunnlenskar byggðir III. Vesturhluti Árnessýslu, 

312-324. Búnaðarsamband Suðurlands, 1983. 

Gunnlaugur Pétursson. „Guðmundur Benediktsson“ Tímarit Lögfræðinga 33, nr. 1 

(1983): 3-4.  

Helgi Elíasson. Stutt yfirlit um skólamál á Íslandi 1874-1944. Reykjavík: 

Fræðslumálastjórnin, 1945. 

Helgi Hjörvar. „Nýjar prófaðferðir II.“ Skólablaðið  13, nr. 4 (1921): 45-46.  

Helgi Skúli Kjartansson. „Fræðslulögin í framkvæmd.“ Í Almenningsfræðsla á Íslandi 

1880-2007, síðara bindi: Skóli fyrir alla 1946-2007, ritstjóri Loftur Guttormsson, 44-

63. Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2008.  

Helgi Skúli Kjartansson. Ísland á 20. öld. 2. útgáfa. Reykjavík: Sögufélag, 2010.     

„Herbert Jónsson Hveragerði – Minning.“ Morgunblaðið, 2. mars 1974.   

Hlynur Ómar Björnsson. „Tímamótin 1946: alhliða átak.“ Í Almenningsfræðsla á Íslandi 

1880-2007, síðara bindi: Skóli fyrir alla 1946-2007, ritstjóri Loftur Guttormsson, 24-

40. Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2008.    



108 

Íþróttalög nr. 25/1940. 

Jón R. Hjálmarsson. Séð og heyrt á Suðurlandi. 22 Sunnlendingar segja frá. Selfoss: 

Suðurlandsútgáfan, 1979.  

Jón M. Ívarsson. HSK í 100 ár. Garðabær: Héraðssambandið Skarphéðinn, 2010.  

Jón Sigurðsson. „Um skóla á Íslandi“ Ný félagsrit 2 (1842): 67-167. 

Júlíus Guðmundsson. „Hlíðardalsskóli.“ Í Suðri I. Þættir úr framfarasögu Sunnlendinga 

frá Lómagnúp til Hellisheiðar. Bjarni Bjarnason frá Laugarvatni safnaði. 238-241. 

Laugarvatn: Bjarni Bjarnason, 1969. 

Kristín Indriðadóttir. „Hugmyndir Steingríms Arasonar um kennslu og skólastarf. 

Uppruni og afdrif.“ Uppeldi og menntun. Tímarit Kennaraháskóla Íslands 4 (1995): 

9-34. 

Lagasafn handa alþýðu Fyrsta bindi (1672-1840). Reykjavík: Magnús Stephensen 

landshöfðingi og Jón Jensson yfirdómari, 1890.  

Loftur Guttormsson. „Almenningsfræðsla umfram skyldu.“ Í Almenningsfræðsla á 

Íslandi 1880-2007, fyrra bindi: Skólahald í sveit og bæ 1880-1945, ritstjóri Loftur 

Guttormsson, 144-159. Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2008.   

Loftur Guttormsson. „Farskólahald í sextíu ár (1890-1950): Nokkrir megindrættir.“ 

Uppeldi og menntun. Tímarit Kennaraháskóla Íslands 1 (1992): 207-222. 

Loftur Guttormsson. Frá siðaskiptum til upplýsingar. Kristni á Íslandi, 3. bindi. Hjalti 

Hugason, ritstjóri. Reykjavík: Alþingi, 2000.  

Loftur Guttormsson. „Fræðsluhefðin: Kirkjuleg heimafræðsla.“ Í Almenningsfræðsla á 

Íslandi 1880-2007, fyrra bindi: Skólahald í sveit og bæ 1880-1945, ritstjóri Loftur 

Guttormsson, 21-35. Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2008.   

Loftur Guttormsson. „Fræðslumál.“ Í Upplýsingin á Íslandi. 10 ritgerðir, ritstjóri Ingi 

Sigurðsson, 149-182. Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 1990.   

Loftur Guttormsson. „Lagagrunnur og framkvæmdir 1926-1945.“ Í Almenningsfræðsla á 

Íslandi 1880-2007, fyrra bindi: Skólahald í sveit og bæ 1880-1945, ritstjóri Loftur 

Guttormsson, 108-123. Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2008.  

Loftur Guttormsson. „Þjóðfélagsbreytingar og menntamál.“ Í Almenningsfræðsla á 

Íslandi 1880-2007, fyrra bindi: Skólahald í sveit og bæ 1880-1945, ritstjóri Loftur 

Guttormsson, 38-53. Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2008.  

Loftur Guttormsson. „Barnakennarar: starfskjör, menntun og staða.“ Í 

Almenningsfræðsla á Íslandi 1880-2007, fyrra bindi: Skólahald í sveit og bæ 1880-

1945, ritstjóri Loftur Guttormsson, 126-141. Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2008.    



 

109 

Loftur Guttormsson. „Sjálfsprottnir skólar.“ Í Almenningsfræðsla á Íslandi 1880-2007, 

fyrra bindi: Skólahald í sveit og bæ 1880-1945, ritstjóri Loftur Guttormsson, 56-71. 

Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2008. 

Lög og reglur um skóla- og menningarmál á Íslandi sem í gildi eru í marzlok 1944. Helgi 

Elíasson bjó undir prentun. Reykjavík: Fræðslumálastjórinn, 1944.   

Lög um fræðslu barna nr. 59/1907. 

Lög um fræðslu barna nr. 40/1926. 

Lög um fræðslu barna nr. 94/1936. 

Lög um fræðslu barna nr. 34/1946. 

Lög um gagnfræðanám nr. 48/1946. 

Lög um menntaskóla nr. 58/1946. 

Lög um skipan barnakennara og laun þeirra nr. 75/1919. 

Lög um skólakerfi og fræðsluskyldu nr. 22/1946. 

Lög  um uppfræðing barna í skript og reikningi 2/1880. 

„Minning. Stefán J. Guðmundsson byggingameistari.“ Morgunblaðið, 5. nóvember 

1988.  

Njörður Sigurðsson. „Mjólk og markaður. Saga mjólkurvinnslu í Ölfusi 1901-1938.“  MA 

ritgerð í sagnfræði, Háskóli Íslands, 2006.  

Njörður Sigurðsson. „Kvennaskólinn á Hverabökkum.“ Í Árnesingur VIII. 33-60. 

Sögufélag Árnesinga, 2007.   

„Nokkrar athugasemdir um daglegar vitnisburðargjafir.“ Kennarablaðið 1, nr. 1 (1899-

1900): 7-10. 

Ólafur Þ. Kristjánsson, ritstjóri. Kennaratal á Íslandi. 1. bindi. Reykjavík: Oddi, 1958.   

Ólafur Þ. Kristjánsson, ritstjóri. Kennaratal á Íslandi. 2. bindi. Reykjavík: Oddi, 1965.   

Ólafur Þ. Kristjánsson og Sigrún Harðardóttir, ritstjórar. Kennaratal á Íslandi. 3. bindi. 

Reykjavík: Oddi, 1985.  

Ólafur Magnússon. „Lestrarkennsla heimilanna“ Skólablaðið 7, nr. 7 (1913): 102-103. 

Ólafur J. Proppé. „Þróun samræmdra prófa í íslenskum skólum frá 1880 til 1977.“ Í 

Steinar í Vörðu – til heiðurs Þuríði J. Kristjánsdóttur sjötugri, ritstýrt af Helga Skúla 

Kjartanssyni, Hrafnhildi Ragnarsdóttur, Kristínu Indriðadóttur og Ólafi J. Proppé,  

61-90. Reykjavík: Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands, 1999.  

Ólöf Garðarsdóttir. „Barnakennarar á Íslandi um aldamótin 1900.“ Ráðstefnurit Netlu – 

Menntakvika 2010. - http://hdl.handle.net/1946/7810. 



110 

Ólöf Garðarsdóttir „Félagskerfi skólans.“ Í Almenningsfræðsla á Íslandi 1880-2007, fyrra 

bindi: Skólahald í sveit og bæ 1880-1945, ritstjóri Loftur Guttormsson, 247-263. 

Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2008. 

Páll Eggert Ólason. Íslenzkar æviskrár frá landnámstímum til ársloka 1940. II bindi. 

Reykjavík: Hið íslenzka bókmenntafélag, 1949.  

Páll Ingimundarson, Guðmundur Thorgrímsen og Þorleifur Kolbeinsson. „Fáein orð um 

barnaskóla.“ Bóndi 1, nr. 6 (1851): 88-91.    

Pétur H. Árnason.  Hveragerði. Verndun húsa og yfirbragð byggðar. Mat vegna 

endurskoðunar aðalskipulags 2005-2017.  2005.  

„Rósa Finnbogadóttir kennari – dánarminning.“ Morgunblaðið, 25. mars 1961.   

Sigurður Kristinsson. „Siðfræði rannsókna og siðanefndir.“ Í Handbók í aðferðarfræði 

rannsókna,  6. kafli, Ritstýrt af Sigríði Halldórsdóttur, 71-88. Akureyri: Háskólinn á 

Akureyri, 2016.  

„Skólaskyldan.“  Skólablaðið 1, nr. 3 (1907): 9-10. 

Snorri Þorsteinsson. Barna- unglingafræðsla í Mýrarsýslu 1880-2007. Akranes: 

Uppheimar, 2009 

Steingrímur Arason. Nýjar prófaðferðir. Reykjavík: Ísafoldarprentsmiðja, 1922.  

Steingrímur Arason. „Barnaskólinn.“ Morgunblaðið,  17. júlí  1921. 

Stjórnartíðindi fyrir Ísland 1880, 1889, 1905, 1907, 1908, 1909, 1919, 1926, 1936 og 

1946. 

Svavar Sigmundsson, ritstjóri. Árnessýsla. Sýslu- og sóknarlýsingar Hins íslenska 

Bókmenntafélags 1839-1843 og Lýsing Ölfushrepps anno 1703 eftir Hálfdán 

Jónssson. Reykjavík: Sögufélag, 1979.  

Sveinn Ólafsson. „Barnafræðsla.“ Ingólfur 5, nr. 16 (1907): 62-63.  

Sveitakennari „Um reikningskennslu.“ Kennarablaðið 1, nr. 6 (1899-1900): 93-95. 

Valdimar Ásmundarson. „Alþýðumenntun III.“ Fjallkonan 3, (1886): 90-91.  

Ísleifur Gíslason og Jón Árnason. „Barnaskóli í Ölveshreppi.“ Þjóðólfur, 18. nóvember 

1882.  

Þór Vigfússon. Í Árnesþingi vestanverðu. Árbók Ferðafélags Íslands 2003, Hjalti 

Kristgeirsson ritstjóri. Reykjavík: Ferðafélag Íslands, 2003. 

Þórður Ögmundur Jóhannsson. „Ölfushreppur, sveitarlýsing.“ Í Sunnlenskar byggðir III. 

Vesturhluti Árnessýslu. 278-311. Búnaðarsamband Suðurlands, 1983.  

Þórður Ögmundur Jóhannsson og Páll Lýðsson. „Hveragerði.“ Í Sunnlenskar byggðir III. 

Vesturhluti Árnessýslu. 422-436. Búnaðarsamband Suðurlands, 1983.  



 

111 

Ögmundur Sigurðsson. „Um skóla á Suðurnesjum.“ Í Þættir úr íslenskri skólasögu, 

ritstýrt af Braga Jósepssyni, 205-214. Reykjavík: Kennaraháskóli Íslands, 1986. 

  



112 

Óprentaðar heimildir: 

HérÁrn: Héraðsskjalasafn Árnesinga 

  Kirkjubækur á örfilmum 

Arnarbælisprestakall Sálnaregistur 1822-1882. 

Arnarbælisprestakall Sálnaregistur 1882-1936. 

Arnarbælisprestakall Burtviknir 1873-1890. 

Arnarbælisprestakall Innkomnir 1817-1890. 

[án nr.] Far- og barnaskóli Ölfushrepps 

  Samantekt Guðríðar Snorradóttir um skólann á Kröggólfsstöðum 1952.  

  Frumvarp til fræðslusamþykktar Ölfusfræðsluhéraðs.    

  Reglugjörð fyrir farskólann í Ölfushreppi. 

  Dagbækur og vitnisburðarbækur 1916-1932.     

1989/13 Far- og barnaskóli Ölfushrepps 

  Prófabók 1901-1945. 

1990/2 Þórður Ögmundur Jóhannsson 

  Fólksfjöldi í Hveragerði 1929-1952. Samantekt í handriti.  

1990/8 Skólanefnd Ölfusskólahverfis 

  Fundargerðabók skólanefndar 1937-1946. 

  Bréf til skólanefndar 24.9.1942. 

  Umsókn um styrk úr íþróttasjóði 21.2.1941. 

1990/9 Barna- og miðskólinn í Hveragerði 

  Bréf til skólanefndar 24.3.1939.  

1992/17 Hveragerðishreppur 

  Teikningar ýmissa húsa í Hveragerði. 

1993/11 Brunabótasjóður Ölfushrepps 

  Virðingabók 1918-1948. 

1993/12 Ölfushreppur 

  Fundargerðabók hreppsnefndar 1928-1956. 

1999/8 Jóhann Sigurðsson, Núpum 

  Virðingagjörð Þinghúss Ölfushrepps 22.11.1930.  

  



 

113 

1999/23 Grunnskólinn í Hveragerði 

  Bekkjarkladdar 1932-1955. 

  Bekkjarkladdar unglinga- og miðskóla 1943-1962  

  Bréf til skólanefndar 12.3.1938. 

  Skólahaldsskýrslur 1934-1988. 

  Verkefni og próf. 

1999/26 Hveragerðisbær 

  Gjörðabók hreppsnefndar 1946-1957. 

2007/14 Ölfushreppur 

  Gjörðabók Ölfushrepps 1904-1928.  A/1 – 1 

2015/92 Barnaskóli Ölfusskólahverfis 

  Gjörðabók fræðslumálanefndar 1908-1922. A/1 – 3 

  Prófspurningar [án árs].   A/1 - 6 

 

ÞÍ: Þjóðskjalasafn Íslands 

  

Manntöl 

Manntalið 1880. Hjallasókn, Arnarbælissókn og Reykjasókn 

Manntalið 1890. Hjallasókn, Arnarbælissókn og Reykjasókn 

Manntalið 1901. Hjallasókn, Arnarbælissókn og Reykjasókn 

Sýslumaðurinn í Árnessýslu  

Sveitarbók Ölfushrepps 1871-1888.   PA/6 

Skjalasafn Landshöfðingja 

N-Bréfadagbók/Journal 1878-1883. 

N-Bréfadagbók/Journal 1883-1887. 

Flokkaskrá (registur) 1879-1883. 

Bréfasafn: N.563-81, N.566-82, N.791-83, N.56-84, N.141-85, N.269-85, N.238-86, 

N.619-86, N.17-87, N.537-88, N.335-89, N.699-89, N.173-90, N.380-90, N.575-90, 

N.636-91, N.141-92, N.638-92, N.778-93, N.793-94, N.809-95, N.313-96, N.754-96, 

N.790-96, N.974-97.  

Sveitakennarar 1895-1905. Öskjur IV og V – Árnessýsla.      



114 

Fræðslumálaskrifstofa 

Skólaskýrslur. Barnaskólar – farskólar 1908-1909.   Askja 49  

Skólaskýrslur. Barnaskólar – farskólar 1909-1910.   Askja 48 

Skólaskýrslur. Barnaskólar – farskólar 1910-1911.   Askja 56 

Skólaskýrslur. Barnaskólar – farskólar 1912-1913.   Askja 73 

Skólaskýrslur. Barnaskólar – farskólar 1914-1915.   Askja 83 

Skólaskýrslur. Barnaskólar – farskólar 1915-1916.   Askja 94 

Skólaskýrslur. Barnaskólar – farskólar 1916-1917.   Askja 103 

Skólaskýrslur. Barnaskólar – farskólar 1917-1918.   Askja 104 

Skólaskýrslur. Barnaskólar – farskólar 1918-1919.   Askja 121 

Skólaskýrslur. Barnaskólar – farskólar 1919-1920.   Askja 122 

Skólaskýrslur. Barnaskólar – farskólar 1920-1921.   Askja 128 

Skólaskýrslur. Barnaskólar – farskólar 1921-1922.   Askja 132 

Skólaskýrslur. Barnaskólar – farskólar 1924-1925.   Askja 146 

Skólaskýrslur. Barnaskólar – farskólar 1927-1928.   [án öskjunúmers] 

Skólaskýrslur. Barnaskólar – fastir skólar 1928-1929.  [án öskjunúmers] 

Farskólar. Samantektir o.fl. 1908-1920.   Askja 44 

 

Fræðslumálaskrifstofa 1976 

Skólaskýrslur. Barnaskólar. Samantektarskýrslur 1908-1920. D/1  

Skólaskýrslur. Barnaskólar fastir skólar 1931-1932.   D/2 örk 16 

Skólaskýrslur. Barnaskólar fastir skólar 1932-1933.   D/3 örk 8 

Skólaskýrslur. Barnaskólar fastir skólar 1933-1934.   D/3 örk 3 

Skólaskýrslur. Barnaskólar fastir skólar 1934-1935.   D/4 örk 3 

Skólaskýrslur. Barnaskólar fastir skólar 1935-1936.   D/5 örk 2 

Skólaskýrslur. Barnaskólar fastir skólar 1936-1937.   D/6 örk 2 

Starfsskrár. Barnaskólar fastir skólar 1936-1937.   D/6 örk 11 

Skólaskýrslur. Barnaskólar fastir skólar 1937-1938.   D/7 örk 9 

Skólaskýrslur. Barnaskólar heimavistarskólar 1938-1939.  D/8 örk 9 

Skólaskýrslur. Barnaskólar heimavistarskólar 1939-1940.  D/9 örk 9 

Skólaskýrslur. Barnaskólar heimavistarskólar 1940-1941.  D/10 örk 4 



 

115 

Skólaskýrslur. Barnaskólar heimavistarskólar 1941-1942.  D/11 örk 5 

Skólaskýrslur. Barnaskólar heimavistarskólar 1942-1943.  D/12 örk 5 

Skólaskýrslur. Barnaskólar fastir skólar 1943-1944.   D/13 örk 5 

Skólaskýrslur. Barnaskólar fastir skólar 1944-1945.   D/14 örk 3 

Skólaskýrslur. Barnaskólar fastir skólar 1945-1946.   D/14 örk 10 

Skólahald unglingaskóla 1909-1947.     D/38 örk 1 

Skólaskýrslur. Unglingaskólar 1940-1947.    D/39 örk 1 

Skólaskýrslur. Unglingaskólar 1935-1939.    D/39 örk 6 

  



116 

  

Viðtöl 

Kristín B. Jóhannesdóttir 4.4.2017. Kristín fæddist á Siglufirði 19. desember 1928, 

dóttir Jóhannesar Þorsteinssonar búnaðarráðunautar og Geirrúnar Ívarsdóttur. 

Fjölskyldan fluttist að Sogni 1935 og bjó síðan á Hvammi 1937-1939 þar til þau byggðu 

húsið Ása í Hveragerði haustið 1939. Kristín var á heimavistinni í barnaskólanum 1937-

1939 en gekk í skólann eftir að þau fluttust að að Ásum. Kristín var einnig í 

unglingaskólanum veturinn 1943-1944.   

Svanur Jóhannesson 3.4.2017. Svanur fæddist 23. september 1929, sonur Jóhannesar 

Jónassonar úr Kötlum og Hróðnýjar Einarsdóttur. Haustið 1940 flyst fjölskyldan í 

Hveragerði og hefur Svanur þá skólagöngu sína í barnaskólanum, en hann gekk í 

barnaskólann árin 1940-1943. Veturinn 1943-1944 gekk hann í unglingaskólann. 

Tómas Jónsson 4.4.2017. Tómas fæddist 26. janúar 1933 sonur Jóns Þorsteinssonar og 

Sigríðar Tómasdóttur á Þóroddsstöðum. Tómas var í barnaskólanum 1943-1946 og síðar 

miðskólanum og var í fyrsta árganginum sem fékk daglegan skólaakstur.  



 

117 

Viðauki A: Bæir í Ölfusi 1880 

Arnarbælissókn 
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Hjallasókn 

Bakki, Bjarnastaðir, Breiðabólsstaður, Gerðakot, Grímslækur efri, Grímslækur ytri, 

Hannesarstaðir, Hjalli, Hlíðarendi, Hraun, Hraunshjáleiga, Hraunshóll, Krókur, Lágar, 

Litlaland, Lækur, Móakot, Riftún, Vindheimar, Þorgrímsstaðir, Þorlákshöfn, 

Þóroddstaðir, Þurá eystri, Þurá ytri. 
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Vjer Frederik hinn Áttundi, af guðs náð Danmerkur konungur; Vinda og Gauta, hertogi af 

Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefur fallizt á lög þessi og Vjer staðfest þau með samþykki Voru:  

 

I. kafli 

Um fræðsluskyldu 

1. gr. 

Fræðslu barna til fullnaðs 10 ára aldurs skulu heimilin annast sjálf og kosta, nema þar sem 

öðruvísi er ákveðið með skólareglugjörð (6. gr.). Skal hvert barn 10 ára að aldri vera orðið 

nokkurnveginn læst og skrifandi, ef það er til þess hæft. Komist skólanefnd eða fræðslunefnd að 

raun um, að börn á einhverju heimili njóti eigi fullnægjandi fræðslu í þessum greinum, 

annaðhvort  fyrir hirðuleysis eða mótþróa húsbænda, ber henni að gjöra ráðstöfun til, að 

börnunum verði komið fyrir annarsstaðar, þar sem þau fái nauðsynlega tilsögn. Kostnaðinn, 

sem af þessu leiðir, eru aðstandendur barnsins skyldir að greiða, en borga má hann fyrirfram úr 

sveitarsjóði. Kostnað þennan má lögtaka.  

2. gr. 

Hvert barn sem er fullra 14 ára, á að hafa lært: 

1. að lesa móðurmálið skýrt og áheyrilega og geta sagt munnlega frá því, er það les; það 

skal og geta gjört skriflega grein fyrir efni, sem það þekkir vel, nokkurn veginn 

ritvillulaust og mállýtalaust; það skal vita nokkuð um merkustu menn vora, einkum þá, 

er lifað hafa á síðustu öldum, og kunna utanbókar nokkur íslenzk kvæði, helst 

ættjarðarljóð og söguleg kvæði, og geta skýrt rjett frá efni þeirra í óbundnu mál. 

2. að skrifa læsilega og hreinlega snarhönd. 

3. Í kristnum fræðum það, sem heimtað er eða heimtað kann að verða, að börnin kunni í 

þeirri grein til fermingar. 

4. fjórar höfuðgreinar reiknings með heilum tölum og brotum og geta notað þær til þess 

að leysa úr auðveldum dæmum, sem koma fyrir í daglegu lífi, meðal annars til þess að 

reikna flatarmál og rúmmál einföldustu hluta; það skal og vera leikið í því, að reikna 

með lágum tölum í huganum.  

5. að nota landabrjef; það skal og hafa nokkra þekkingu á náttúru Íslands og 

atvinnuvegum þjóðar vorrar, þekkja legu helstu landa í Norðurálfunni og vita hvernig 

álfur liggja á hnettinum. 

6. nokkur einföld sönglög, einkum við íslenzk ættjarðarljóð.  

3. gr. 

Auk þeirrar fræðslu sem 2. gr. ræðir um, skulu þau börn, 10-14 ára að aldri er sótt geta 

fasta skóla, öðlast þá fræðslu í landafræði, sögu Íslands, náttúrufræði og öðrum greinum, sem 

fyrirskipuð kann að verða með reglugjörðum skólanna. 

Sleppa má kristindómsfræðslu í farskólum og föstum skólum, ef fræðslunefnd eða 

skólanefnd telur það heppilegt.   
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II. kafli. 

Um hjeraðaskipting sem undirstöðu barnafræðslu. 

4. gr. 

Hver kaupstaður er skólahjerað út af fyrir sig, sömuleiðis hvert það kauptún eða þorp, sem 

er hreppsfjelag út af fyrir sig eptir 4. gr. sveitarstjórnarlaganna 10. nóv. 1905, enn fremur hver 

sá hreppur, er setur á stofn hjá sjer fastan skóla, hvort heldur heimangönguskóla eða 

heimavistarskóla eða hvorttveggja í einu, þannig lagaðan, að hann veiti hverju barni í 

hreppnum, sem er á skólaaldri (10-14 ára), að minnsta kosti 6 mánaða fræðslu á ári. 

Stjórnarráð Ísland getur og veitt þorpi eða hverfi, sem er partur af hreppsfjelagi, leyfi til að 

stofna skólahjerað, ef þar er settur á stofn fastur skóli, er veiti hverju barni þorpsins eða 

hverfisins á skólaaldri minnst 6 mánaða fræðslu á ári. Þó skal leyfi þetta ávalt bundið því 

skilyrði, að þeim parti hreppsins, sem lendir utan skólahjeraðsins, sje heimilt að nota skólann 

gegn því, að taka tiltölulegan þátt í skólakostnaði, með því að koma börnum fyrir í grennd við 

hann, svo þau geti gengið þaðan daglega í skólann, eða með því að setja heimavistir í samband 

við hann, og að ef þetta leiðir til þess, að öll börn hreppsfjelagsins á skólaaldri njóti fræðslu í 

skólanum minnst 6 mánuði á ári, þá skuli allur hreppurinn vera eitt skólahjerað. 

Skólanefnd hefur á hendi stjórn fræðslumála í skólahjeraði hverju undir umsjón og 

yfirstjórn stjórnarráðsins (sbr. VII. og VIII. kafla).  

5. gr. 

Hver sá hreppur, sem ekki er skólahjerað, er fræðsluhjerað út af fyrir sig.  

Ef skólahjerað er sett á stofn innanhrepps (sbr. 4. gr.), er sá hluti hreppsins, sem lendir utan 

takmarka skólahjeraðsins, fræðsluhjerað út af fyrir sig. 

Heimilt er fræðsluhjeruðum, tveimur eða fleiri, að ganga saman í eitt fræðsluhjerað með 

leyfi stjórnarráðsins. 

Fræðslunefnd stjórnar fræðslumálum í hverju fræðsluhjeraði undir umsjón og yfirstjórn 

stjórnarráðsins (sbr. VII. Og VIII. kafla).  

 

III. kafli. 

Um skólahald í skólahjeruðum. 

6. gr. 

Í hverju skólahjeraði skal vera fastur skóli, heimangönguskóli eða heimavistarskóli eða 

hvorttveggja saman. Reglugjörð um fyrirkomulag og hollustuhætti skólans skal samin af 

skólanefnd og liggur undir samþykki yfirstjórnar fræðslumála. Skulu foreldrar og þeir aðrir í 

skólahjeraðinu, er hafa börn á skólaaldri til framfærslu, skyldir til að senda börn sín í skólann og 

láta þau njóta þar kennslu hinn lögskipaða námstíma, nema skólanefnd hjeraðsins veiti 

undanþágu, en það gjörir hún því að eins, að hún álíti, að fræðsla sú, er barnið fær utan skólans, 

verði jafngild þeirri fræðslu, sem skólinn veitir. Umsóknir um slíkar undanþágur skulu vera 

komnar til skólanefndar á þeim tíma, er hún sjálf ákveður og auglýsir í lok skólaárs ár hvert. 

Nú óhlýðnast foreldrar eða þeir aðrir, sem barn hafa til framfærslu, ákvæðum þessum án 

gildra ástæðna, og varðar það 1-25 kr. sekt eptir úrskurði lögreglustjóra í brjefi til skólanefndar. 

Sektin rennur í sveitarsjóð (bæjarsjóð).  
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Árlegur námstími skal vera að minnsta kosti 6 mánuðir. Þó getur yfirstjórn fræðslumála 

veitt leyfi til að stytta þennan námstíma um einn mánuð, sje það gjört til þess að nota skólann 

til kennslu barna 8-10 ára að aldri, að minnsta kosti 2 mánuði haust, eða vor, samkvæmt 

reglugjörð, er yfirstjórnin samþykkir. Yfirstjórnin getur og veitt skólahjeruðum heimild til að 

skipa fyrir um skólaskyldu fyrir börn, sem eru yngri en 10 ára, þó ekki yngri en 7 ára fullra. 

7. gr. 

Í þeim skólum, sem taldir eru í 6. gr., veitist kennslan ókeypis og greiðist skólakostnaður úr 

sveitarsjóði (bæjarsjóði). Í þeim skólahjeruðum, sem að eins ná yfir part af hreppi (sbr. 4. gr.), 

skal hreppsnefnd jafna skólakostnað sjerstaklega niður á gjaldendur hjeraðsins og þá aðra 

gjaldendur, er hafa notað skólann (sbr. 4. gr.), í rjettri tiltölu við sveitarútsvar þeirra til annara 

þarfa hreppsins.  

IV. kafli. 

Um fyrirkomulag barnafræðslu í fræðsluhjeruðum og um fræðslusamþykktir. 

8. gr. 

Hin sameiginlega barnafræðsla, eða eptirlit með heimafræðslu barna, sem veitt er eða veitt 

verður í fræðsluhjeruðum, veitist ókeypis, og greiðist hinn sameiginlegi kostnaður, svo sem til 

farskóla, eptirlits með heimafræðslu o.s.frv., úr sveitarsjóði. Í þeim fræðsluhjeruðum, sem að 

eins ná yfir part af hreppi (sbr. 5. gr.), skal hreppsnefnd jafna fræðslukostnaði sjerstaklega niður 

á gjaldendur fræðsluhjeraðsins í rjettri tiltölu við sveitarútsvar þeirra til annara þarfa hreppsins. 

Undanþegnir þessari aukaniðurjöfnun eru þó þeir gjaldendur fræðsluhjeraðsins, sem nota hinn 

fasta skóla skólahjeraðsins og gjalda til hans eptir 7. gr. 

9. gr. 

Fræðslunefnd stofnar til fræðslusamþykktar fyrir það fræðsluhjerað, er hún er skipuð fyrir, 

á þann hátt, er segir í 10. – 14. gr. þessara laga. 

10. gr. 

Þegar fræðslunefnd hefur komið sjer saman um frumvarp til fræðslusamþykktar fyrir 

fræðsluhjeraðið, skal hún kveðja til fundar alla þá menn, er þar búa og atkvæðisrjett hafa í 

sveitamálum. 

Fræðslunefnd kveður á um fundarstað og fundardag með nægum fyrirvara, og skal 

formaður fræðslunefndar vera fundarstjóri, eða sá annar af fræðslunefndarmönnum, er 

fræðslunefnd kýs til þess. Þá er fundur lögmætur, er helmingur allra atkvæðisbærra manna á 

því svæði, sem samþykktin skal ná til, eru á fundi. 

11. gr. 

Fræðslunefnd leggur fyrir fundinn frumvarp til samþykktar þeirrar, er hún vill koma á, og 

ber það undir álit og atkvæði fundarins. Til þess að frumvarðið verði samþykkt, þarf meiri hluta 

atkvæða þeirra, er á fundi eru. Breytingartillögur við frumvarp fræðslunefndar geta því að eins 

komið til atkvæða, að meiri hluti fræðslunefndar samþykki þær. Þegar frumvarpið er þannig 

samþykkt, sendir fræðslunefnd það yfirstjórn fræðslumála til staðfestingar. 

12. gr. 

Nú virðist yfirstjórn fræðslumála, að fyrirmæli fræðslusamþykktar gangi of nærri frelsi 

manna eða komi á einhvern hátt í bága við lög eða grundvallareglur laga, og synjar hún þá um 

staðfesting, en skýra skal hún um leið fræðslunefnd frá ástæðum fyrir neituninni. Að öðrum 
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kosti staðfestir yfirstjórnin fræðslusamþykktina, skipar fyrir um birting hennar og ákveður, 

hvenær hún öðlast gildi, og er samþykktin upp frá því skuldbindandi fyrir alla þá, sem búa innan 

takmarka þess svæðis, er samþykktin nær yfir. 

13. gr. 

Í fræðslusamþykkt má ákveða um farskólahald, eptirlit með heimafræðslu, ráðning 

kennara, laun þeirra, kennslutíma, nauðsynlegar kennslubækur og kennsluáhöld, og yfir höfuð 

allt, sem að fræðslunni lýtur. 

Í fræðslusamþykkt má og setja ákvæði um, að öll börn á skólaaldri skuli skyld að taka þátt í 

þeirri sameiginlegri barnafræðslu, er fræðsluhjeraðið veitir. Þó skulu börn vera undanþegin 

þessari skyldu, ef heimilisfeður þeirra færa sönnur á, að þau njóti fullnægjandi heimafræðslu, 

Um undanþágur úrskurðar fræðslunefnd. 

14. gr. 

Brot mót löggiltri fræðslusamþykkt varðar sektum frá 1-25 kr. eptir úrskurði lögreglustjóra í 

brjefi til fræðslunefndar. Sektir renna í sveitarsjóð þar sem brotið er framið. 

15. gr. 

Fræðslusamþykktir skulu samdar og samþykktar í hverju fræðsluhjeraði eigi síðar en svo, að 

þær geti legið fyrir yfirstjórn fræðslumála til staðfestingar 1. jan. 1910, ella er það hjeraðið frá 

byrjun næsta skólaárs skylt til annaðhvort að halda uppi farskóla þannig löguðum, að hvert barn 

á skólaaldri geti fengið minnsta kosti 2 mánaða fræðslu á ári eða, ef fræðslunefnd kýs það 

heldur, að ráða kennara einn eða fleiri eptir þörfum til eptirlits með heimafræðslu. Ef 

fræðslunefnd kýs heldur að halda uppi farskóla, skulu foreldrar og þeir aðrir, er hafa börn á 

skólaaldri til framfærslu, skyldir til að láta þau njóta farkennslunnar, og gilda undanþágur frá 

farskólaskyldunni og brot gegn henni, sömu reglur og settar eru, að því er skólahjeruð snertir, í 

6. gr., um samskonar efni, með þeirri einni breytingu, að fræðslunefnd kemur í stað 

skólanefndar.  

V. kafli. 

Um próf 

16. gr. 

Próf skal halda árlega um kunnáttu barna í hverju skólahjeraði og fræðsluhjeraði. Í 

skólahjeruðum heldur skólakennarinn (eða skólakennararnir) prófið, í fræðsluhjeruðum sá 

maður, sem þar er ráðinn til farkennslu eða til eptirlits með heimafræðslu, eða, ef slíks manns 

er ekki kostur, þá einhver hæfur maður, er fræðslunefnd ræður til þess. Við próf skal jafnan 

vera prófdómandi skipaður af yfirstjórn fræðslumála. Fær hann allt að 4 kr. í dagpeninga, er 

greiðast úr landssjóði. Börn þau, sem lokið hafa lögskipuðu námi, geta fengið vottorð um 

kunnáttu sína og þroska undirritað af kennara eða þeim, sem prófið heldur, og prófdómanda. 

Að loknu prófi skal prófdómandi senda skólanefnd eða fræðslunefnd álit sitt skriflegt um það, 

hversu barnafræðslunni er háttað í hjeraðinu, en hún sendir það yfirstjórn fræðslumála. 

Próf skal haldið að vorinu og ákveður prófdómandi stað og tíma í samráði við skólanefnd 

eða fræðslunefnd. 

Til prófs skulu koma öll börn, sem eru 10 ára að aldri og allt að fullra 14 ára.  



122 

Nú kemur barn á þessum aldri ekki til prófs, án gildra forfalla, og sætir þá sá er barnið hefur 

til framfærslu, sektum frá 2 til 20 kr., eptir úrskurði lögreglustjóra í brjefi til skólanefndar eða 

fræðslunefndar. Sektin rennur í sveitarsjóð 

17. gr.  

Reynist barn, sem er yngra en 14 ára, svo vankunnandi, að sterkar líkur sjeu til, að það nái 

eigi lögskipaðri kunnáttu, áður en það er 14 ára fullra, ber skólanefnd eða fræðslunefnd að 

gjöra ráðstafanir til, að lögð sje við það meiri rækt en áður, og má hún, ef nauðsyn ber til, kaupa 

því sjerstaka kennslu á kostnað þess, er barnið hefur til framfærslu, samkvæmt því sem segir í 1. 

gr. 

18. gr. 

Barni sem er fullra 14 ára og hefur eigi fengið hina lögskipuðu kunnáttu, ber skólanefnd eða 

fræðslunefnd að sjá fyrir nægilegri tilsögn á sama hátt og segir í 17. gr., og er því skylt að koma 

árlega til prófs, unz það stenzt prófið eða er fullra 16 ára. Undanskilin fyrirmælum þessarar 

greinar og fyrirmælum næstu greinar á undan eru þau börn, er skólanefnd eða fræðslunefnd 

dæmir óhæf til hins lögboðna náms sakir gáfnaskorts eða vanheilsu. 

19. gr. 

Yfirstjórn fræðslumála setur reglur um tilhögun prófanna og um skýrslur þær og skírteini, er 

henni skal senda um prófin.  

   

VI. kafli. 

Um skilyrði fyrir styrkveitingu úr landsjóði til barnafræðslu 

20. gr.  

Styrkur úr landssjóði veitist til eptirlits með heimafræðslu, til farskóla, til heimangönguskóla 

og heimavistaskóla, eptir þeim reglum, sem segir í eptirfarandi greinum. 

21. gr. 

Skilyrði fyrir landssjóðsstyrks til eptirlits með heimafræðslu eru: 

1. að eptirlitinu sé hagað eptir reglugjörð, er sje löguð eptir fyrirmynd, sem yfirstjórn 

fræðslumála hefur samið og sett. 

2. að til eptirlitsins sje ráðinn, með skriflegum samningi til ákveðins tíma kennari, einn eða 

fleiri, er starfi að minnsta kosti 6 mánuði á ári og hafi, auk ókeypis fæðis, húsnæðis og 

þjónustu, að minnsta kosti 6 kr. kaup fyrir hverja viku, er hann starfar að eptirlitinu. 

Nú fullnægir hreppur þessum skilyrðum, og skal þá upphæð landssjóðsstyrksins ákveðin 

með tilliti til tölu þeirra barna á skólaaldri, er notið hafa eptirlitsins, og lengdar eptirlitstímans.  

22. gr. 

Skilyrði fyrir landssjóðsstyrk til farskóla eru: 

1. að kennslunni sje hagað eptir reglugjörð, sem fræðslunefnd hreppsins semur og 

yfirstjórn fræðslumála hefur samþykkt. 

2. að kennarinn sje ráðinn af fræðslunefnd með skriflegum samningi og hafi, auk fæðis 

húsnæðis og þjónustu, að minnsta kosti 6 kr. kaup fyrir hverja viku er hann kennir, 

3. að fullnægt sje ákvörðun yfirstjórnarinnar um kennsluáhöld. 
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Nú fullnægir hreppur kröfum þessum, og fær hann þá úr landssjóði styrk að tiltölu við tölur 

þeirra barna, 10-14 ára að aldri, er kennslunnar nutu, og lengd námstímans. 

23. gr. 

Skilyrði fyrir landssjóðsstyrk til fasts heimangönguskóla eru: 

1. að kennslu skólans sje hagað eptir reglugjörð, sem yfirstjórn fræðslumála hefur 

samþykkt; 

2. að fullnægt sje reglum þeim, er yfirstjórnin setur um hollustuhætti slíkra skóla og 

kröfum hennar um kennsluáhöld; 

3. að hver kennari skólans sje ráðinn af skólanefnd eða fræðslunefnd – með 

hæfilegum uppsagnarfresti af beggja hálfu, - með skriflegum samningi, og hafi 

aðalkennarinn að minnsta kosti 18 kr. laun fyrir hverja viku, er hann kennir, og 

aðstoðarkennari eigi minna en 12 kr. um vikuna, er þeir kenna 4-5 stundir á dag.  

Nú fullnægir hreppur (kaupstaður) þessum kröfum, og fær hann þá úr landssjóði styrk að 

tiltölu við barnafjölda skólans og lengd námstímans.  

24. gr. 

Heimavistaskóla veitist styrkur úr landssjóði, ef hann fullnægir þessum skilyrðum: 

1. að skólastaður og tilhögun skólahússins sje ákveðið með samþykki yfirstjórnar 

fræðslumála; 

2. að kennslunni og skipulagi skólans verði hagað eptir reglugjörð, sem yfirstjórnin 

samþykir; 

3. að aðalkennari skólans hafi að minnsta kosti 25 kr. laun fyrir hverja viku, er hann kennir, 

auk húsnæðis, ljóss og hita, ef ekki færri en 20 börn njóta kennslu í skólanum í senn, en 

að því skapi minni laun, sem nemendur eru færri, þó aldrei minni  en 18 kr., og skal 

kennarinn ráðinn af skólanefnd eða fræðslunefnd – með hæfilegum uppsagnarfresti frá 

beggja hálfu - með skriflegum samningi og með samþykki yfirstjórnar fræðslumála. 

Nú fullnægir skólinn þessum skilyrðum, og veitist honum þá styrkur úr landssjóði eptir 

sömu reglum og föstum heimangönguskólum.  

25. gr. 

Hverri beiðni um styrk til barnafræðslu, samkvæmt því, er nú hefur sagt verið, skulu fylgja 

skýrslur þær og skírteini, sem yfirstjórn fræðslumála fyrirskipar. 

 

VII. kafli. 

Um skólanefndir og fræðslunefndir. 

26. gr.  

Í skólanefnd eiga sæti 5 menn, kosnir af bæjarstjórn eða hreppsnefnd, í fræðslunefnd 3 

menn; er einn þeirra kosinn af hreppsnefnd, en hinir 2 eru kosnir á hreppaskilaþingi, af þeim 

sem atkvæðisrjett eiga í sveitamálum.  

Þegar tvö eða fleiri fræðsluhjeruð ganga saman í eitt fræðsluhjerað (sbr. 5. gr.), skulu 

hreppsnefndir þær, er hlut eiga að máli, á sameiginlegum fundi kjósa einn mann í fræðslunefnd 

fyrir hjeraðið, en hjeraðsbúar kjósa í sameiningu hina tvo nefndarmennina.  
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27. gr. 

Kosning nefndarmanna gildir um 3 ár, og má endurkjósa þá að þeim tíma liðnum, en ekki 

eru þeir skyldir að taka við kosningu fyr en jafnlangur tími er liðinn og þeir sátu í nefndinni. 

Kosning til skólanefndar  eða fræðslunefndar skal jafnan fram fara, er bæjarfulltrúar eða 

hreppsnefndarmenn hafa setið í bæjarstjórn eða hreppsnefnd þrjú ár eða sex. Þeir, sem kosnir 

verða í hina fyrstu skólanefnd eða fræðslunefnd hjeraðsins, skulu kosnir að eins til þeirra 

tímamóta. Deyi nefndarmaður eða fari úr nefndinni annara orsaka vegna, áður en þrjú ár eru 

liðin, frá því er hann var kosinn, skal sá, er kosinn er í hans stað, að eins vera í nefndinni þann 

tíma af þrem árum, sem enn er eptir. 

28. gr. 

Nefndin kýs úr sínum hóp til eins árs formann og skrifara. Skyldir eru embættismenn 

nefndarinnar að taka við endurkosningu tvö ár í röð. 

Enginn nefndarmanna hefur atvæðisrjett um þau mál, er snerta hann sjálfan sjerstaklega. 

29. gr. 

Formaður kallar nefndina saman til funda svo opt, sem þörf krefur. Nefndin getur enga 

ályktun gjört, nema meiri hluti hennar sje viðstaddur. Atkvæðafjöldi ræður úrslitum. Ef 

jafnmörg eru atkvæði, skal atkvæði formanns ráða. Ályktanir nefndarinnar skulu ritaðar í 

gjörðabók. 

30. gr. 

Skólanefnd hefur umsjón og eptirlit með öllum barnafræðslumálum hjeraðs þess, er hún er 

skipuð fyrir sjerstaklega með skóla hjeraðsins, ræður kennara við skólann – og skulu 

jafnaðarlega þeir, sem staðizt hafa kennarapróf, látnir ganga fyrir öðrum – og hefur eptirlit 

með, að þeir gjöri skyldu sína, sjer um hið árlega próf, sem fyrirskipað er í lögum þessum, 

annast um, að börnin geta fengið nauðsynlegar bækur og áhöld eptir því, sem yfirstjórn 

fræðslumála ákveður. Hún hefur umsjón með húsum skólans og annast um, að herbergi þau, 

sem höfð eru til kennslu, sjeu svo, að heilsu barnanna sje ekki hætta búin. Hún sjer um útvegun 

nauðsynlegra kennsluáhalda. Hún ráðstafar fje því, sem kaupstaðurinn veitir til barnafræðslu og 

afhendir bæjarstjórn eða hreppsnefnd í tæka tíð áætlan um kostnað við barnafræðsluna ár 

hvert. Hún býr út skýrslur þær og skírteini, sem yfirstjórn fræðslumála heimtar, um hag 

barnafræðslunnar. 

31. gr. 

Fræðslunefnd hefur allar hinar sömu skyldur og skólanefnd með þeim breytingum, sem eru 

eðlileg afleiðing af mismunandi verkahring. 

Fræðslunefnd sjer um framkvæmd á löggiltum fræðslusamþykktum og átelur, ef þær eru 

brotnar. 

32. gr.  

Yfirstjórn fræðslumála setur nánari ákvæði um skyldur og störf skólanefnda og 

fræðslunefnda. 
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VIII. kafli. 

Um yfirstjórn fræðslumála og umsjón. 

33. gr. 

Yfirstjórn fræðslumála og umsjón hefur stjórnarráð Íslands. Sjer til aðstoðar hefur það 

skólafróðan mann, er ráðherra Íslands skipar. Gegnir hann aðallega umsjónarstarfi fyrir hönd 

stjórnarráðsins og undirbýr ráðstafanir þær og reglugjörðir, er stjórnarráðið setur um 

fræðslumál. Umsjónarmaður hefur að launum 3000 kr. Kostnað við ferðir, sem leiða af starfi 

hans, fær hann greiddan eptir reikningi. Starfsvið hans ákveður stjórnarráðið nánar með 

reglugjörð. 

IX. kafli. 

Um það, hver lagaákvæði sjeu úr gildi numin með lögum þessum og hvenær lögin öðlist 

gildi. 

34. gr. 

Með lögum þessum eru úr gildi numin: Konungsbrjef 2. júlí 1790 um uppfræðing barna, og 

lög 9. Janúar 1880 um uppfræðing barna í skript og reikningi.  

35. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. júní 1908.  

 

Eptir þessu eiga allir hlutaðeigandi sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 22. nóvember 1907.   

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli.   

Frederik R. 

(L. S.) 

        ___________ 

H. Hafstein. 
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Viðauki B: Kennslustaðir til 1946269 

Arnarbæli  1895-1896 

Árbær   1895-1900, 1901-1902, 1908-1912, 1917-1918 

Bakkárholtspartur 1917-1921 

Efri-Grímslækur 1900-1901 

Grímslækur270  1895-1896, 1897-1900, 1902-1904 

Hjalli   1896-1897, 1898-1902, 1903-1905, 1910-1937 

Hlíðarendi  1895-1896, 1898-1900, 1902-1903 

Hraun   1900-1903, 1904-1905, 1909-1910 

Hveragerði   1930-1946 

Kirkjuferja  1895-1896 

Kotströnd  1908-1913 

Kröggólfsstaðir 1882-1894, 1898-1901, 1903-1904, 1915-1920 

Laugarbakkar   1912-1913 

Litlaland  1912-1914, 1915-1918 

Núpar   1899-1900 

Reykir   1896-1897, 1898-1899 

Reykjakot  1893-1894, 1895-1896 

Sandhóll  1913-1917, 1921-1930 

Vellir   1914-1915 

Vindheimar  1895-1898 

Vötn   1908-1909, 1910-1914 

                                                           
269 Unnið upp úr Skólaskýrslum 1894-1905 og 1908-1946 á Þjóðskjalasafni Íslands úr skjalasöfnum 
landshöfðingja og yfirvöldum fræðslumála frá 1908. Skýrslur fyrir árin 1905-1908 hafa ekki fundist og eins 
vantar skýrslur fyrir árin 1922-1924 og 1925-1927. Vitað er að skólahald var samfleytt á Hjalla frá 1910 og 
eins á Sandhól frá 1920. Mögulegt er að kennt hafi verið á fleiri bæjum en Hjalla og Sandhól á árunum 
1922-1924 og 1925-1927. 
270 Í skýrslunum er alltaf talað um Grímslæk en ekki kemur fram um hvort það eigi við Efri-Grímslæk eða 
Ytri-Grímslæk nema veturinn 1900-1901, en þá er kennt á báðum bæjum.  
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Ytri-Grímslækur 1900-1901 

Þorlákshöfn  1893-1894, 1900-1905 

Þórustaðir  1918-1919 

Þurá   1895-1896 

Þúfa   1909-1910, 1920-1922 
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Viðauki C: Fræðslusamþykkt Ölfusfræðsluhéraðs.271 

1. gr. 

Ölfushreppur skal vera eitt fræðsluhérað, með 2 farkennara.  

2. gr. 

Í fræðsluhéraðinu skulu öll þau börn, sem eru fullra 14 ára, hafa náð því fræðslumarki, sem 2. 

gr. laga 22. nóv. 1907, um fræðslu barna, áskilur.  

3. gr. 

Fræðsla barna fer fram þangað til öðruvísi verður ákveðið á þessum stöðum: á Hjalla, Vötnum, 

Kotströnd og Árbæ, að minnsta kosti 2 mánuði á ári á hverjum stað, og þannig að hvert barn 

njóti að minsta kosti 8 vikna kenslu, nema fræðslunefnd veiti undanþágu, en undanþágu skal 

hún veita ef óskað er, hverjum þeim, er hún telur færan um að uppfræða börn svo, að hinu 

setta fræðslumarki verði náð. Óhlýðnist foreldrar eða vandamenn þessum ákvæðum má beita 

sektarákvæðum 6. gr. laga um fræðslu barna 22. nóv. 1907.  

4. gr. 

Ókeypis kenslu fá öll börn, sem eru fullra 10 ára og til fullnaðs 14. árs. Yngri börn en 10 ára 

greiða kennslugjald, sem þó má eigi vera hærra en 1 króna um hverja kennsluviku.   

5. gr. 

Tveir kennarar skulu ráðnir til að stunda kenslu við farskólana. Skulu þeir ráðnir með mánaðar 

uppsagnarfresti af beggja hálfu, fyrir 6 krónu kaup hvor um sig, um viku hverja er þeir kenna 

að minsta kosti 5 stundir á dag, auk fæðis.   

6. gr. 

Kennslubækur skulu valdar af kennurunum með ráði fræðslunefndar, þó þannig að sérstaklega 

skulu valdar þær kennslubækur sem yfirstjórn fræðslumálanna mælir með eða kann að 

fyrirskipa.  

7. gr. 

Kennsluáhöld skulu ávalt vera fyrir hendi þau er yfirstjórn fræðslumálanna áskilur sem skilyrði 

fyrir fjárstyrk úr landssjóði, og skal árlega veita nægilegt fé úr hreppsjóði til viðhalds þeim og 

viðbótar.  

 

 

                                                           
271 HérÁrn. [án nr.] Far- og barnaskóli Ölfushrepps, Frumvarp til fræðslusamþykktar fyrir 
Ölfusfræðsluhérað. A/1 – 16. 
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8. gr. 

Árspróf um kunnáttu barna skal halda eins og fyrir er mælt í lögum um fræðslu barna 22. nóv. 

1907, og samkvæmt þeim reglum sem yfirstjórn fræðslumálanna setur um tilhögun þeirra, og 

skulu yfirstjórninni sendar skýrslur þær og skírteini um prófin sem fyrirskipað verður.  

Til prófs skulu koma öll börn, sem eru 10 ára að aldri og alt að fullra 14 ára, ef gild forföll banna 

ekki að viðlögðum sektum frá 2 til 20 kr., eftir úrskurði lögreglustjóra, sektin rennur í 

sveitarsjóð.  

9. gr. 

Stjórn skólamála fræðsluhéraðsins hefur fræðslunefndin á hendi sér. Hún sér um framkvæmd 

á fræðslusamþykt þessari og átelur samkvæmt lögum ef hún er brotin. Hún semur reglugjörð 

fyrir farskólahald héraðsins, og annast um, að reglugjörðin öðlist staðfestingu yfirstjórnarinnar. 

Hún ræður kennara og hefur öll afskipti af fræðslumálum héraðsins samkvæmt því sem fyrir er 

mælt í erindisbréfi fyrir fræðslunefndir. Útgefnu 11. júlí 1908.  

10. gr. 

Fræðslusamþykkt þessi sem samþykkt er á lögmætum fundi að Kröggólfsstöðum öðlast gildi 1. 

október 1912.    

  

 

Fræðslusamþykkt þessi staðfestist hjermeð til að öðlast gildi 1. marz 1912, þó með þeim 

breytingum að í 1. gr.  komi: „2 farkennurum“ í stað „2 farskólum“, og síðast í 9. gr. komi 

„1908“ í stað „1900“272
 

 

Þetta er hjermeð til vitundar gefið öllum þeim til eptirbreytni, er hlut eiga að máli. 

Í stjórnarráði Íslands 19. Jan. 1912. 

F.h.r. 

Kl[emenz] Jónsson / Eggert Briem 

                                                           
272 Við innslátt fræðslusamþykktarinnar var ákveðið að breyta þessum tveimur atriðum sem stjórnarráðið 
fór fram á, því þannig var hún samþykkt af stjórnarráðinu. Í handritinu sem sent var inn til staðfestingar 
stendur 2 farskólum í 1. gr. og 1900 í lok 9. gr.   
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Viðauki D: Landsprófið í reikningi 1936 
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Viðauki E: Kennaratal 1881-1946273 

Fastir kennarar 

Agnar Þorláksson (22.10.1878-18.5.1955) kenndi á Hjalla, Þorlákshöfn og Hrauni 

veturinn 1904-1905. 

Bergsteinn Sveinsson (6.3.1879-1.6.1962) fæddur að Markaskarði í Hvolhreppi í 

Rangárvallasýslu. Hann var við gagnfræðanám í Flensborgarskóla 1 vetur og við 

Verzlunarskólann 1906-1907. Hann kenndi í V-Landeyjum 1902-1904 og A-Landeyjum 

1904-1906. Hann var farkennari í Ölfusi 1908-1915 og bóndi á Bakkarholtsparti 1909-

1914. Kennslustaðir í Ölfusi voru: Kotströnd, Sandhóll, Vötn, Árbær, Vellir og Hjalli og 

kenndi hann á tveimur stöðum á hverjum vetri. Eftir að hann hætti kennslu í Ölfusi 

gerðist hann verslunarmaður, trésmiður o.fl. á Eyrarbakka.274     

Bergur Einarsson (3.12.1872-28.3.1942) fæddur á Steinum undir Eyjafjöllum. Lauk 

gagnfræðanámi við Flensborgarskólann 1895, var við nám í Danmörku, Noregi og 

Svíþjóð 1902-1906 og lauk sveinsprófi í sútun í Árósum 1906. Kenndi í Ölfusi 1895-1900 

og á Kjalarnesi 1900-1902. Hann stofnsetti sútunarverkstæði í Reykjavík 1906 þar sem 

hann starfaði eftir það.  Öll árin kenndi hann í Árbæ auk þess sem hann kenndi á 

Reykjum, Arnarbæli og Kirkjuferju.275  

Bjarni Guðmundsson (24.6.1884-3.5.1966) kenndi á Hrauni og í Árbæ veturinn 1908-

1909. Var þá sjómaður og húsbóndi á Útgörðum á Stokkseyri. 

Dóróþea Gísladóttir (23.10.1896-21.11.1954) fædd í Kjarnholtum í Biskupstungum. 

Nam við Kvennaskólann í Reykjavík 1913-1915, lauk kennaraprófi 1922 og var í 

Garðyrkjuskóla Hjaltnes í Noregi 1926. Hún kenndi í Ölfusi veturinn 1923-1924 og var 

heimiliskennari í Þorlákshöfn 1924-1925. Sumarið 1927 var hún umferðarkennari í 

garðyrkju í Gullbringu- og Kjósarsýslu. Hún starfaði ekki við kennslu eftir að hún giftist 

1927. Dóróþea kenndi á Sandhól í Ölfusi, en þar sem skortur er á skýrslum er ekki vitað 

hvort hún hafi kennt á fleiri stöðum þann vetur.276   

                                                           
273 Að stærstum hluta unnið upp úr útgefnum kennaratölum en einnig  var stuðst við manntöl 1880, 1890 
og 1901, kirkjubækur Arnarbælisprestakalls, skólaskýrslur 1895-1946, munnlegar heimildir og Ábúendatal 
Ölfushrepps 1703-1980 auk dánardaga .   
274 Kennaratal á Íslandi 1. bindi bls. 57.  
275 Kennaratal á Íslandi 2. bindi bls. 345. 
276 Kennaratal á Íslandi 1. bindi bls. 100. 
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Einar Guðmundsson (5.11.1855-10.3.1935) trésmiður. Bjó í Ingileifarbæ í Þorlákshöfn 

1885-1903 en fluttist þá til Reykjavíkur. Kenndi í Þorlákshöfn veturna 1902-1903 og 

1893-1894.277  

Engilbert Sigurðsson (11.9.1872-21.1.1918) 278 fæddur á Kröggólfsstöðum í Ölfusi. Var í  

gagnfræðaskóla á Möðruvöllum 1895-1896. Var kennari í Þingvallasveit 1896-1897 og 

1898-1899 og í Ölfusi 1899-1901 og 1914-1918. Var bóndi á Kröggólfsstöðum frá 1911. 

Engilbert kenndi öll árin á Kröggólfsstöðum og veturinn 1899-1900 kenndi hann einnig á 

Núpum.279  

Gísli Arnbjarnarson (24.2.1853-10.8.1936) fæddur á Höfðabrekku í Mýrdal. Kenndi í 

Fljótshverfi og Síðu í V-Skaftafellssýslu 1890-1895 og í Ölfusi 1895-1900. Var bóndi á 

Rauðabergi  í Hörgslandshreppi 1884-1895, bóndi á Syðstu-Fossum í Andakíl 1905-1921 

og síðar í Reykjavík. Í Ölfusi kenndi hann á Hlíðarenda, Vindheimum, Hjalla, Grímslæk og 

Kröggólfsstöðum.280 

Gísli Guðmundsson (9.7.1884-28.9.1913) fæddur í Björnskoti á Skeiðum. Lauk 

gagnfræðaprófi frá Flensborgarskólanum 1906 og kennaraprófi 1909. Kenndi í 

Hrunamannahreppi  a.m.k. 1906-1907 en líklega til 1912 og var kennari í Ölfusi 1912-

1913. Í Ölfusi kenndi hann á Vötnum, Litlalandi og Laugarbökkum.281 

Guðmundur Benediktsson (29.1.1898-27.11.1981) fæddur á Stóra-Hálsi í Grafningi. 

Gagnfræðapróf við Flensborgarskóla 1918, stúdent við Menntaskólann í Reykjavík 1922 

og lagapróf 1926. Rak málflutningsstofu til 1930 en gerðist þá bæjargjaldkeri í 

Reykjavík. Á námsárunum stundaði hann sjósókn, verkamannavinnu og kennslu til að 

standa undir kostnaði við námið. Kenndi á Litlalandi í Ölfusi veturinn 1914-1915.282  

Guðmundur Eysteinsson (29.6.1874-10.8.1960) fæddur á Reykjum í Ölfusi. 

Gagnfræðingur frá Flensborgarskólanum 1894 og kennari í Ölfusi 1895-1896. Kennari 

og verslunarstarfsmaður á Búðum á Fáskrúðsfirði 1896-1902. Fluttist til Vesturheims 

1903 þar sem hann starfaði m.a. við kennslu. Í Ölfusi kenndi hann á Þurá, Grímslæk og 

Reykjakoti.283  

                                                           
277 Eiríkur Einarsson, Ölfusingar. Búendatal Ölfushrepps 1703-1980, bls. 20. 
278 Sagður fæddur 11.9.1874 og dáinn 2.1.1918 í Kennaratali en flestar aðrar heimildir segja 11.9.1872-
21.1.1918. 
279 Kennaratal á Íslandi 1. bindi bls. 129. 
280 Kennaratal á Íslandi 1. bindi bls. 155. 
281 Kennaratal á Íslandi 1. bindi bls. 157. 
282 Gunnlaugur Pétursson bls. 3.  
283 Kennaratal á Íslandi 1. bindi bls. 186. 
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Guðni Jónsson. Í manntalinu 1901 er hann staddur á Ytri-Grímslæk, 35 ára gamall og 

sagður hafa atvinnu af fiskveiðum og vera barnakennari. Kenndi veturinn 1901-1902 á 

Hjalla, Hrauni og í Þorlákshöfn.284  

Guðni Símonarson (19.4.1852-18.6.1835) fæddur í Hallstúni í Holtum í 

Rangárvallasýslu. Guðni kenndi í Barnaskólanum á Kröggólfsstöðum allan tímann 

meðan skólinn starfaði 1881-1892. Kenndi einnig sem farkennari 1893-1894. bóndi á 

Kröggólfsstöðum 1884-1903.285   

Helgi Geirsson (3.8.1911-27.6.1978) fæddur í Útverkum á Skeiðum. Var í 

Héraðsskólanum á Laugarvatni 1930-1932 og lauk kennaraprófi 1934. Kenndi við 

Íþróttaskóla Sigurðar Greipssonar í Haukadal 1934-1935 og 1936-1937 og í Hálsasveit í 

Borgarfirði 1935-1936. Var skólastjóri barnaskólans í Hveragerði 1937-1956 og 

miðskólans frá stofnun 1947-1956. Var í leyfi veturinn 1944-1945. Kenndi við 

Héraðsskólann á Laugarvatni frá 1956. Auk þess að kenna við barnaskólann í Hveragerði 

sinnti hann stundakennslu við Kvennaskólann á Hverabökkum og Garðyrkjuskólann á 

Reykjum. Kenndi einnig við unglingaskólann þau ár sem hann var starfræktur og var 

skólastjóri unglingaskólans 1937-1938.286   

Helgi Sveinsson (25.7.1908- 3.6.1964) fæddur á Hvítsstöðum á Mýrum. Í 

gagnfræðaskóla Flensborgar 1924-1925, lauk gagnfræðaprófi frá unglingaskóla 

Menntaskólans í Reykjavík 1927 og stúdent frá sama skóla 1930. Las læknisfræði við 

Háskóla Íslands 1930-1932, lauk kennaraprófi 1934 og guðfræðiprófi við Háskóla Íslands 

1936. Var stundakennari við Miðbæjarskólann í Reykjavík 1934-1935 og Barnaskólann á 

Akureyri 1936-1937. Var prestur að Hálsi í Fnjóskadal 1936-1940. Prestur í 

Arnarbælisprestakalli 1940 og síðar Hveragerðisprestakalli. Sinnti stundakennslu við 

barnaskólann frá 1942 og síðar miðskólann. Var einnig stundakennari við 

Garðyrkjuskólann á Reykjum og skólastjóri Unglingaskólans í Hveragerði 1943-1944.287  

Hermann Eyjólfsson (1.7.1893-17.3.1973) fæddur að Króki í Ölfusi. Var í Lýðskólanum 

Bergstaðastræti 3 í Reykjavík 1914-1915 og í kennaraskólanum 1915-1916. Farkennari í 

Ölfusi frá 1916, fastráðinn kennari frá 1928-1953. Hermann kenndi á Hjalla öll árin þar 

til kennslan fluttist að öllu leyti til Hveragerðis 1937. Á farskólatímabilinu kenndi hann 

einnig á Litlalandi, Kröggólfsstöðum, Þúfu, Sandhól og Bakkárholtsparti.288   

                                                           
284 ÞÍ. Manntalið 1901, Hjallasókn.  
285 Kennaratal á Íslandi 1. bindi bls. 210. 
286 Kennaratal á Íslandi 1. bindi bls. 276. 
287 Kennaratal á Íslandi 1. bindi bls. 281. 
288 Kennaratal á Íslandi 1. bindi bls. 285. 
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Jóhann Ögmundur Oddsson (12.2.1879-25.10.1964) fæddur í Oddgeirshólum. Bjó með 

foreldrum sínum í Árbæ 1900-1905, síðar kaupmaður í Reykjavík. Kenndi í Árbæ 1901-

1902 og á Kröggólfsstöðum 1903-1904.289  

Jón Ólafur Gunnlaugsson (8.10.1890-23.8.1979). Fæddur á Kiðjabergi í Grímsnesi. Í 

Menntaskólanum í Reykjavík 1905-1907, Lýðháskólanum Askov 1910-1911 og Ladelund 

Landbrugsskole 1911-1912. Var bóndi á Hjalla í Ölfusi 1913-1915 og farkennari í Ölfusi á 

sama tíma. Kenndi við barnaskólann að Minni-Borg í Grímsnesi 1915-1916. Starfaði 

síðar í Atvinnumálaráðuneytinu og Dómsmálaráðuneytinu. Kenndi á Hjalla og annan 

veturinn á Litlalandi.290 

Jón Jónsson var húsmaður í Reykjakoti frá 1890. Veturinn 1893-1894 var hann 34 ára 

gamall og kenndi í Reykjakoti.291  

Magnús Pálsson kenndi á Hjalla, Efri-Grímslæk, Ytri-Grímslæk, Hrauni og Þorlákshöfn 

veturinn 1900-1901.  

Rósa Finnbogadóttir (24.5.1893-21.2.1961) fædd á Borg í Skriðdal. Lauk kennaraprófi 

1915 og lærði talkennslu. Var kennari í Ölfushreppi 1915-1921 og einnig í 

Grafningshreppi 1917-1919. Var ráðskona á búi bróður síns á Hvammi í Ölfusi 1918-

1937. Var kennari í Málleysingaskólanum í Reykjavík 1937-1958. Kennslustaðir í Ölfusi 

voru Sandhóll, Bakkárholtspartur, Hjalli, Árbær og Þórustaðir.292   

Sigurður Benediktsson (19.4.1878-24.4.1961) fæddur á Viðborði í Mýrarhreppi. Nam 

við Gagnfræðaskólann í Flensborg 1900-1901 og sótti kennaranámskeið 1909. Var 

kennari í Ölfusi 1909-1912 og í Selvogi 1913-1916. Var bóndi á Gljúfri í Ölfusi frá 1914-

1954. Kennslustaðir í Ölfusi voru Hjalli, Þúfa, Hraun og Vötn.293  

Sigurður Bjarnason (31.1.1888-29.11.1915) fæddur á Eyrarbakka. Kenndi á Vötnum 

veturinn 1910-1911, búsettur í Eyfakoti á Eyrarbakka. 

Sigvaldi Hjálmarsson (6.10.1921-17.4.1985) fæddur á Skeggsstöðum í 

Bólstaðarhlíðarhreppi. Var í héraðsskólanum í Reykholti 1938-1940 og lauk 

kennaraprófi 1943. Var kennari í Barnaskólanum í Hveragerði 1943-1946 og var 

skólastjóri veturinn 1944-1945 meðan Helgi Geirsson var í leyfi. Kenndi einnig við  

                                                           
289 Eiríkur Einarsson, Ölfusingar. Búendatal Ölfushrepps 1703-1980, bls. 320. 
290 Kennaratal á Íslandi 1. bindi bls. 365. 
291 HérÁrn. Kirkjubækur Arnarbælisprestakalls. Sálnaregistur 1882-1936. 
292 Kennaratal á Íslandi 2. bindi bls. 80. 
293 Kennaratal á Íslandi 2. bindi bls. 115. 
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unglingaskólann 1943-1944 og var skólastjóri hans 1945-1946. Var stundakennari við 

Miðbæjarskólann í Reykjavík 1946-1947 en gerðist blaðamaður eftir það.294  

Tómas Guðmundsson kenndi veturinn 1906-1907.295  

Þórður Gíslason (14.8.1916-14.7.1999) fæddur á Torfastöðum í Grafningi. Í 

Héraðsskólanum á Laugarvatni 1935-1937 og lauk kennarprófi 1940. Kenndi á nokkrum 

stöðum til ársins 1945 þegar hann varð skólastjóri barnaskólans í Gaulverjabæ sem 

hann var til 1985. Kenndi sem forfallakennari í Hveragerði veturinn 1944-1945.296  

Ögmundur Ögmundsson (18.10.1877-23.7.1917) fæddur á Öxnalæk í Ölfusi. Farkennari 

í Hjallasókn í Ölfusi 1902-1904 og í Sandvíkurskólahéraði 1912-1917. Í Ölfusi kenndi 

hann á Grímslæk, Þorlákshöfn, Hlíðarenda og Hjalla.297  

Stundakennarar298 

Árný Ingibjörg Filippusdóttir (20.3.1894-2.3.1977) fædd á Hellum í Landsveit. Nam við 

Héraðsskólann að Núpi í Dýrafirði 1910-1912, unglingaskóla Ásgríms Magnússonar í 

Reykjavík 1914-1915 og í kvöldskóla við Det tekniske Selskapsinstitute í 

Kaupmannahöfn 1918-1924. Nam í Póllandi og Þýskalandi 1924-1925 og framhaldsnám 

fyrir handavinnukennara í Dansk Kunstflidforenings Skole í Kaupmannahöfn 1925-1926. 

Kenndi handavinnu í einkakennslu á námsárum í Kaupmannahöfn, kenndi við 

Héraðsskólann á Laugum 1926-1926 og var skólastjóri Kvennaskólans á Blönduósi 1929-

1933. Kenndi á námsskeiðum fyrir Samband sunnlenskra kvenna 1933-1936. Stofnaði 

kvennaskólann á Hverabökkum 1936 og rak hann til 1955. Kenndi handavinnu við 

barnaskólann frá 1937.299 

Lárus Jóhannsson Rist (19.6.1879-9.10.1964) fæddur í Seljadal í Kjós. Gagnfræðingur 

frá Möðruvöllum 1899, vefnaðarnám í Noregi 1900-1901, Lýðháskólinn í Askov 1903-

1905, kennanámskeið í Askov 1905, og Lærerhöjskolens etarrige Kursus i Gymnastik og 

Pedagogik í Kaupmannahöfn 1905-1906. Leikfimikennari við gagnfræðaskólann og síðar 

Menntaskólann á Akureyri 1905-1932 auk kennslu á sundnámskeiðum  víða 1901-1910. 

                                                           
294 Kennaratal á Íslandi 2. bindi bls. 160. 
295 Ekki er vitað á hvaða bæjum var kennt þar sem skýrslur vantar. 
296 Kennaratal á Íslandi 2. bindi bls. 299. 
297 Kennaratal á Íslandi 2. bindi bls. 322. 
298 Aðeins kennarar sem nafngreindir eru í skýrslum eða gjörðabókum skólanefndar. Mögulegt að fleiri 
stundakennarar hafi starfað við skólann. 
299 Njörður Sigurðsson „Kvennaskólinn á Hverabökkum“ bls. 36. 
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Kenndi sund við barnaskólann í Hveragerði 1938-1947, var forstöðumaður 

sundlaugarinnar í Laugaskarði á sama tíma og kenndi ýmis sundnámskeið.300   

Stefán J. Guðmundsson (26.10.1899-29.10.1988) fæddur á Norðfirði. Lærði trésmíði á 

Seyðisfirði og starfaði eftir það við smíðar. Flutti í Ölfus 1935 og í Hveragerði árið eftir. 

Stefán var hreppstjóri Hveragerðis 1948-1979. Stefán kenndi smíði við barnaskólann 

a.m.k. 1944-1946.301  

Árni Jónsson (19.1.1914-3.3.2008) fæddur í Sandfellshaga í Axarfirði. Búfræðingur frá 

Hvanneyri 1934 og búfræðikandídat frá Búnaðarháskólanum í Kaupmannahöfn 1940. 

Kennari við Garðyrkjuskólann á Reykjum 1943-1949, tilraunastjóri við Tilraunastöðina á 

Akureyri 1949-968 og Landnámsstjóri ríkisins frá 1969. Veturinn 1945-1946 kenndi Árni 

við unglingaskólann í Hveragerði.302  

Herbert Jónsson „borgarstjóri“ (20.7.1903-25.2.1974) fæddur á Akureyri. Veiktist 

ungur af berklum og naut m.a. þjónustu berklahælisins á Reykjum. Gerðist ráðsmaður 

við Kvennaskólann á Hverabökkum þar sem hann kenndi reikning, dönsku og 

heimilisbókhald meðan skólinn starfaði 1936-1955. Veturinn 1945-1946 kenndi hann 

einnig dönsku við unglingaskólann í Hveragerði.303 

 

                                                           
300 Kennaratal á Íslandi 1. bindi bls. 452-453. 
301 „Minning. Stefán J. Guðmundsson byggingameistari“ 5.11.1988. bls. 41.  
302 Kennaratal á Íslandi III. bindi bls. 85. 
303 „Herbert Jónsson Hveragerði – Minning“ 2.3.1974. Bls. 22.  


