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Ágrip 

Í þessari ritgerð er fjallað um skólahald í Austur-Skaftafellssýslu á árunum 1900 til 1960 og 

reynsla einstaklinga sem voru í skóla þar á þessum tíma skoðuð. Rannsóknarspurningar sem 

hafðar voru að leiðarljósi voru: Hvernig þróaðist skólahald í Austur-Skaftafellssýslu frá 

aldamótum 1900 til 1960, hvernig samræmdist það lögum og reglum um skólahald á 

tímabilinu og hver var munurinn á milli hreppa? Hvernig var reynsla og upplifun nemenda af 

skólagöngu, og nýttist þessi fræðsla sem þeir fengu í skólanum þeim síðar í lífinu? Þátttakendur 

í rannsókninni voru sex, tekin voru viðtöl og var því rannsóknin eigindleg. Viðmælendur eru 

fæddir á ólíkum stöðum og voru nemendur ýmist í farskóla eða föstum skóla. Elsti 

viðmælandinn er fæddur árið 1923 og sá yngsti árið 1951. Að auki eru fimm viðtöl við 

einstaklinga fædda á árunum 1911−1922 sem fundust á Héraðsskjalasafni Austur-

Skaftafellssýslu. Þau voru nýtt sem viðbót við viðtöl sem rannsakandi tók og verða þau notuð 

í ritgerðinni.  

Nýttar voru ritaðar heimildir um skólasögu landsins og sýslunnar. Auk þess var leitað til 

Héraðsskjalasafns Austur-Skaftafellssýslu og þar fundust margar heimildir sem notaðar voru í 

rannsókninni. Niðurstöður rannsóknar sýna að allt til ársins 1937 var farskólahald eina 

fræðsluformið í sýslunni en þá var fyrsti fasti skólinn stofnaður á Höfn. Farskólahald var áfram 

í hinum hreppum sýslunnar. Farið var eftir lögum og reglugerðum um skólahald í sýslunni. 

Austur-Skaftfellingar nýttu sér í miklum mæli undanþáguákvæði varðandi skólagöngu yngstu 

barna sinna. Ástæðan var að á barnmörgum heimilum höfðu foreldrar oft ekki efni á að missa 

vinnuaflið sem börnin voru. Einnig þurftu foreldrar að borga fyrir ritföng og höfðu því ekki efni 

á að kosta þau öll til skóla. Samgöngur voru líka erfiðar og í sumum tilvikum hættulegar. Líkt 

og annars staðar á landinu voru börn sem sóttu farskóla mun skemur í skóla en þau sem voru 

í föstum skóla. Viðmælendur mínir minnast þessara ára með ánægju og eru þakklát fyrir þá 

kennslu sem þeir fengu. Fyrir sumum lá fyrir frekara nám en öðrum vinna. Tíðarandinn í 

sýslunni breyttist með tíð og tíma en reynsla viðmælenda rannsakanda gefur ákveðna og góða 

sýn á hvernig skólastarf var frá 1920 til 1960. Menn reyndu hvað þeir gátu að ráða góða 

kennara til að kenna nemendahópnum en helsta vandamálið var finna hentugt húsnæði undir 

kennsluna. Einnig voru samgöngur erfiðar og reyndist oft þrautin þyngri fyrir kennara að fara 

á milli hreppa. Þar sem viðmælendur rannsakanda hafa áhugaverða reynslu og frásagnir frá 

þessum tíma er vel við hæfi að skrá minningar þeirra.
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Abstract 

The purpose of this research paper was to study schools in Austur-Skaftafellssýsla in the years 

1900-1960, and what the experience was of the people who were at school at this time. These 

research questions were formulated: How did school activity in Austur-Skaftafellssýsla develop 

from 1900 to 1960, how did that correspond to education laws and regulations of that time, 

and what was the difference between the districts? What was the experience of students from 

their schooling and was the education they received useful later in life? Participants in the 

study were six, interviews were taken and the study was qualitative. The interviewees were 

born in different periods within the district, and they were either in a ambulatory school or in 

a permanent school. The oldest correspondent was born in the year 1923 and the youngest in 

1951. In addition, five interviews with individuals born in the years 1911−1922 found in the 

District Archives of Austur-Skaftafellssýsla were used in this research. Written sources of the 

history of the country and the county were used. The results of the study show that the only 

option of primary education was in the form of ambulatory school in the county until 1937, 

when the first permanent school was founded at Höfn, but the ambulatory schooling was still 

used in the other districts. Education laws and regulations were complied with in the county.  

Residents in Austur-Skaftafellssýsla frequently sought derogation from regulations regarding 

schooling for their youngest children. The reason was that families could not afford losing the 

work force that the children were. Moreover, parents needed to pay for stationery and thus 

could not afford schooling for all their children. To travel between places was difficult and in 

some occations even dangerous. Children who went to ambulatory school were in school for 

a shorter time than children who attended a permanent school which was also the case in 

other parts of the country. The interviewees were given a lengthy study time, but together 

they were 24 weeks in ambulatory school, the younger ones were given a longer period of 

time, as they attended a permanent school at Höfn. The morality in the county changes over 

time, but the experience of the interviewees gives a definite and good view of schooling from 

1920 to 1960. People tried to employ good teachers to teach the student group, but the main 

problem was finding suitable housing for the purpose. Since the participants in this research 

have interesting experiences and stories to tell from this time, it is well suited to report their 

memories. The interviewees remember these years with pleasure and are grateful for the 

education they received. Some of them moved on to higher education while others began to 

work.
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1 Inngangur  

Öll eigum við minningar. Sumu af því sem við gerum um ævina minnumst við með gleði og 

gleymum aldrei. Öðru óæskilegu gleymir maður og er feginn að muna ekki. Það er mjög sjaldan 

sem þessar minningar eru skrifaðir niður, þú manst þær og rifjar kannski upp í góðra vina hópi. 

Mér hefur alltaf þótt gaman að heyra sögur frá fyrri tíð og ég man eftir því þegar Ólöf amma 

mín og Ingibjörg systir hennar sögðu sögur. Sögurnar voru að sjálfsögðu mismunandi en það 

var alltaf gaman að hlusta til að vita hvernig þetta var í „denn“ eins og amma sagði. Ættfræðin 

rann út úr þeim eins og ekkert væri sjálfsagðara. Lýsingar þeirra á híbýlum, leik þeirra og vinnu 

voru skemmtilegar. Það kom nú fyrir að þær systur voru ekki sammála þegar sögur voru sagðar 

af lífsbaráttunni. Amma, sem er yngri, minnist bernskuáranna á annan hátt en systir hennar, 

en sögurnar voru skemmtilegar og kenndu mér margt. Sögur ömmu minnar og systur hennar 

voru hins vegar aldrei skrifaðar og munu að öllum líkindum falla í gleymskunnar dá. Slíkar sögur 

eru ómetanlegur fjársjóður og mikilvægt að við reynum eftir fremsta megni að skrá niður 

minningar fólks frá liðinni tíð. 

Áhugi minn á þróun skólamála vaknaði við gerð verkefnis sem ég skrifaði í námskeiðinu Á 

verkstæði sögunnar. Viðfangsefnið var Hvernig lærðir þú að lesa? og byggði á aðferð 

munnlegrar sögu. Í verkefninu tók ég viðtal við ömmu mína sem sagði mér frá bernsku sinni 

og skólagöngu. Hún sagði frá því hvernig var að alast upp sem lítil stelpa í Austur-

Skaftafellssýslu á fyrri hluta 20. aldar. Þessi frásögn kveikti áhuga minn á að vita meira um 

persónulegar sögur fólks sem ólst upp við allt aðrar og bágari aðstæður en ég. Þar sem 

menntamál eru mér hugleikin þá ákvað ég að þrengja viðfangsefnið og einbeita mér að 

skólastarfi í Austur-Skaftafellssýslu. 

Þegar ég fór að afla mér heimilda um skólastarf í sýslunni áttaði ég mig fljótt á því að 

heimildir voru af skornum skammti. Áhugi minn beindist einkum að tímabilinu frá 1900 til 1960 

en þá gekk drjúgur hluti barna í sveit í farskóla. Farskólahald var aðalfræðsluformið í Austur-

Skaftafellssýslu á þessu tímabili, þótt ekki megi gleyma þeim föstu heimangönguskólum og 

heimavistarskóla sem risu upp í þremur hreppum eftir 1937. Mig langaði að skoða þetta betur 

og segja frá þeim tíðaranda sem þá ríkti. Ég ákvað að kynna mér fyrirkomulag skólastarfs á 

fræðslusvæðum innan sýslunnar. Einnig lék mér forvitni á að vita hvað nemendur lærðu og 

hvert viðhorf þeirra og foreldra þeirra var til náms og skólastarfs. Ýmislegt hefur verið skrifað 

um skólahald á Höfn í Hornafirði en engin rannsókn, að mér vitandi, hefur fjallað um skólahald 

í sveitum í sýslunni á árunum 1900−1960. Rit Arnþórs Gunnarssonar, Saga Hafnar í Hornafirði 
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(1997, 2000), hefur að geyma upplýsingar um skólahald á Höfn sem hjálpaði mikið við 

rannsókn mína. Að auki nýtti ég mér byggðarsögu sýslunnar og ritgerð Þorgeirs Kristjánssonar 

en hann skrifaði um skólasögu Hafnar. 

 

1.1 Rannsóknarspurningar 

Markmið þessarar ritgerðar er eins og áður hefur verið minnst á að varpa ljósi á þróun 

skólastarfs í Austur-Skaftafellssýslu frá aldamótunum 1900 til 1960. Farið verður ofan í kjölinn 

á skólastarfi í hreppunum í sýslunni og upplifun og reynsla nemenda á þessu tímabili skoðuð. 

Ég legg eftirfarandi rannsóknarspurningar til grundvallar í verkefninu:  

• Hvernig þróaðist skólahald í Austur-Skaftafellssýslu frá aldamótum 1900 til ársins 1960 

og hvernig samræmdist það lögum og reglum um skólahald á tímabilinu? Hver var 

munurinn á milli hreppa? 

• Hvernig var reynsla og upplifun nemenda af skólagöngu og nýttist þessi fræðsla sem 

þeir fengu í skólanum þeim síðar í lífinu? 

1.2 Heimildir 

Rannsóknin byggir á viðtölum við Hornfirðinga, frumheimildum um skólagöngu barna í 

sýslunni á árunum 1911 til 1960 og öðrum rituðum heimildum. Grundvallarrit um rannsóknir 

á skóla- og fræðslumálum er ritið Almenningsfræðsla á Íslandi 1880−2008. Í því er að finna 

upplýsingar um uppbyggingu á íslenskri almenningsfræðslu, menntun kennara og viðhorf 

almennings til menntunar á Íslandi. Í ritinu er fjallað almennt um farskólahald á Íslandi en það 

var fyrirkomulag þar sem kennarar fóru á milli bæja og svæða og kenndu börnum í ákveðinn 

tíma (Loftur Guttormsson, 2008a).  

Önnur mikilvæg rit fyrir þessa rannsókn eru greinarnar Kennsla heima og í skóla: Þáttur 

heimila í barnafræðslu á Íslandi 1907−1930 (Loftur Guttormsson, 1996) og Farskólahald í 

sextíu ár (1890−1950) (Loftur Guttormsson, 1992) en þær fjalla á lýsandi hátt um farskólahald 

á Íslandi. Einnig nýttust Barnafræðsluskýrslur frá 1909−1915 og 1920−1966 vel en þar er að 

finna tölfræðilegar upplýsingar um skólahald í landinu (Hagstofa Íslands, 1922, 1967). Í skýrslu 

Guðmundar Finnbogasonar er fjallað um um fræðslu barna og unglinga veturinn 1903−1904. 

Skýrslan varpar ljósi á aðbúnað og skólahald á Íslandi á þessum árum, þá sérstaklega í dreifbýli 

(Guðmundur Finnbogason, 1905). Í ritinu Hagskinna eru tölfræðilegar upplýsingar um 

íbúaþróun í sýslunni sem nýttust vel (Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon, 1997). 

Lög um fræðslu barna á árabilinu 1907−1946 (lög um fræðslu barna nr. 59/1907, 40/1926, 

94/1936, 34/1946) voru líka einkar gagnleg.  
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Ég nýtti mér einnig heimildir sem skrifaðar hafa verið um Austur-Skaftafellssýslu eins og 

Byggðasögu Austur-Skaftafellssýslu (Sigurður Björnsson, 1972; Stefán Jónsson og Bjarni 

Bjarnason, 1972; Kristján Benediktsson og Þorsteinn Guðmundsson, 1972) og tímaritið 

Skaftfelling, auk þátta úr sögu Austur-Skaftafellssýslu (Sigurður Örn Hannesson, 2010/2011). 

Að auki skoðaði ég tölfræðilegar upplýsingar um íbúaþróun og löggjöf um fræðslumál. Saga 

Hafnar í Hornafirði dregur einnig upp góða mynd af því var að gerast í sýslunni sjálfri ásamt 

menntamálum innan hennar (Arnþór Gunnarsson, 1997, 2000).  

Nýttar voru frumheimildir um skólahald sem varðveittar eru á Héraðsskjalasafninu á Höfn 

í Hornafirði, þar var margt athyglisvert að skoða og hjálpaði efnið rannsakanda að vita hvernig 

fræðslu var háttað. Má fyrst nefna óútgefna ritgerð eftir frænda minn heitinn, Þorgeir 

Kristjánsson, um skólasögu Hafnar í Hornafirði. Að auki fundust ýmsar heimildir, svo sem 

skólasetningarræða á Hnappavöllum og Hofi 1930 og ræða Benedikts Þorsteinssonar við 

skólaslit Unglingaskólans á Höfn 1940. Einnig bréf Benedikts Þorsteinssonar frá 1939 þar sem 

hann biður um fjárveitingu vegna byggingar unglingaskóla á Höfn og bréf Þorleifs Jónssonar í 

Hólum til Sigurðar Guðmundssonar skólameistara á Akureyri 1937. Þorleifur bað vin sinn þar 

um þann greiða að leyfa ungum dreng, sem var búsettur í Austur- Skaftafellssýslu, að þreyta 

próf til annars bekkjar á Akureyri. Einnig hef ég undir höndum prófskýrslur frá 1929, 

landafræðipróf 1939, 1944 og 1946, sögupróf frá 1942, 1944 og 1947 og náttúrufræði- og 

kristinfræðipróf frá árunum 1946 og 1947. Að auki fann ég prófeinkunnir og kristinfræðipróf 

frá Nesjaskóla. Það er gaman að glugga í þetta, sjá hvernig prófin voru uppsett og hvað 

nemendur voru að læra (sjá viðauka K).  

Nokkur viðtöl fundust sem gaman var að skoða. Um er að ræða viðtöl við nokkra 

Hornfirðinga fædda á árunum 1911−1922, en þau voru tekin í tengslum við bók Arnþórs 

Gunnarssonar sem er sagt frá hér að framan. Viðtölin eru mun viðameiri en einungis um 

skólagöngu og fjalla þau um líf og störf þessara einstaklinga ásamt því að sýna tíðarandann 

sem ríkti í samfélaginu. Skólasaga þeirra aðila sem tóku þátt styðja vel við viðtölin sem ég tók 

við mína viðmælendur um hvernig skólahaldi var háttað þegar þeir voru í skóla. Þessi viðtöl 

eru notuð í ritgerðinni ásamt þeim viðtölum sem ég tók.  

1.3 Aðferðafræði og fræðilegur grunnur 

Í þessari rannsóknarritgerð er notast við aðferðir eigindlegra rannsóknarhefða. Aðferðin sem 

notast var við er munnleg saga. Ritgerðin byggir að verulegu leyti á upplýsingum sem fengnar 

voru með viðtölum við 11 einstaklinga. Viðtölin byggja á upplifun og reynslu þeirra af 

skólagöngu og æsku.  

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru sérstæðar og bjóða upp á nánd við viðmælendur. 

Áhersla er lögð á að einstaklingurinn sé virkur útskýrandi og geti öðlast skilning á upplifun 
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sinni. Þær beinast að því að afla gagna um túlkun fólks á umhverfi og aðstæðum sínum. Þær 

eru sveigjanlegar, opnar og byggja á aðleiðslu. Viðtöl í eigindlegum rannsóknum byggja á 

náinni samvinnu milli rannsakanda og þátttakanda og það er viðmælendanna að búa til 

rannsóknargögnin (Helga Jónsdóttir, 2016). Í viðtölum eigindlegra rannsókna eru 

viðmælendur oft sérstaklega valdir út frá markmiði og tilgangi rannsóknarinnar (Katrín Blöndal 

og Sigríður Halldórsdóttir, 2016). Eigindleg viðtöl geta verið margs konar en þeim er ætlað að 

veita skilning á atburðum og ferlum í lífi fólks. Viðtölin geta verið lokuð, opin eða hálfopin 

(Kvale og Brinkmann, 2009; Braun og Clarke, 2006, 2013). Að mati Jóns Gunnars Bernburg 

(2005) er útkoman í eigindlegum rannsóknum hugtök eða þemu sem lýsa því hvað sé 

sameiginlegt með upplifun og reynslu mismunandi hópa og einstaklinga. 

Munnleg saga er ein tegund viðtalsrannsókna og er notuð í ýmsum sagnfræðirannsóknum. 

Aðferðin byggist á því að afla sögulegrar þekkingar með viðtölum við einstaklinga sem annað 

hvort hafa tekið þátt í eða þekkja til þeirra atburða sem verið er að rannsaka. Ákveðið 

vinnuferli fylgir aðferðinni. Rannsakandinn þarf að vita hvað rannsaka á, viða að sér 

heimildum, finna viðmælendur, taka viðtöl og vinna úr þeim gögnum sem fengust. Í upphafi 

þarf að hugleiða trúverðugleika viðmælandans og sannleiksgildi sögunnar. Líta þarf á tengsl 

viðmælandans við atburðinn, hvernig líkamlegt eða andlegt ástand hans er og hvort samræmi 

er í sögunni. Þættir sem þessir hafa áhrif á hversu áreiðanleg frásögnin er sem heimild. 

Mögulegt er síðan að bera viðtalið saman við önnur viðtöl og heimildir um atburðinn til að 

meta sannleiksgildi frásagnarinnar.  

Hlutverk rannsakandans er síðan að nýta sér þær upplýsingar svo þær þjóni þeim tilgangi 

sem rannsóknin hefur (Birna Björnsdóttir, 2008). Minningar og lífsreynsla fólks veita 

rannsakendum leið til að skrá atburði sögunnar um leið og skrifað er um líf fólks. Munnleg saga 

er ein aðferð til að útskýra upplýsingar og atvik sem ekki eru skráð í sögubækur. Minningar eru 

sjóður sem einstaklingar geyma og segja frá þegar tækifæri gefast. Þetta geta verið viss atriði 

í lífi einstaklings eins og viðhorf, lífshættir, reynsla og tilfinningar. Þær geta verið erfiðar, 

skemmtilegar, fyndnar eða sorglegar en þær gefa okkur mikilvægar upplýsingar um atburði 

sem áttu sér stað og innblástur til að halda áfram (Abrams, 2014). Með því að skrá sögu 

annarra verður til ný saga sem ekki er að finna í öðrum heimildum og sagan er þeirra.  

1.3.1 Réttmæti, áreiðanleiki og siðferði 

Erfitt er að meta réttmæti og áreiðanleika í eigindlegum rannsóknaraðferðum og sömuleiðis 

að alhæfa um gildi niðurstaðna. Í eigindlegum aðferðum eru notuð önnur viðmið en í 

megindlegum rannsóknum, hugtökin eru trúverðugleiki, yfirfærslugildi, traustleiki og 

staðfestanleiki. Í eigindlegum rannsóknum er verið að sækjast eftir lýsingu og túlkun en ekki 

endurtekningu. Trúverðugleiki er mælikvarði á sannleiksgildi rannsókna sem og lýsingar og 
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túlkun, hversu sannfærandi þær eru. Ef þessu er vel lýst getur lesandi heimfært þessa túlkun 

upp á sig eða ef einhver sem hann þekkir hefur gengið í gegnum það sama og viðmælendur þá 

er hægt að yfirfæra þessa reynslu yfir á viðkomandi. 

Traustleiki eigindlegra rannsókna kemur oft fram í því að aðrar rannsóknir hafa verið 

gerðar um svipað málefni þar sem niðurstöðurnar eru svipaðar. Yfirfærslugildi vísar til þess að 

rannsóknarniðurstöður passa inn í rannsóknina. Rannsóknarniðurstöður hafa merkingu og 

þær byggja á einhverri lífsreynslu sem verið er að rannsaka. Eins og áður segir er erfitt að 

alhæfa því þátttakendur í rannsókninni eru einfaldlega of fáir (Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttur, 2016). Rannsakandinn þarf að halda faglegri fjarlægð og gæta 

hlutleysis. Ábyrgðin hvílir samt alltaf á rannsakanda því hann sér um undirbúning, öflun gagna 

og framsetningu niðurstaðna (Ástríður Stefánsdóttir, 2013).  

Lög um persónuvernd segja til um að farið sé með persónuupplýsingar í samræmi við 

grundvallarsjónarmið, reglur um persónuvernd og friðhelgi einkalífs sé virt (lög um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2018). Þátttakendur í rannsókn hafa rétt 

á að fá að vita til hvers er ætlast af þeim og hvaða upplýsingar verða birtar. Að auki er 

mikilvægt að segja þátttakendum um hvað rannsóknin fjallar og hvernig sú vinna fari fram 

(Sigurður Kristinsson, 2016). Í þessari rannsókn er um að ræða reynslu sem þátttakendur miðla 

og vilja koma á framfæri. Þeir vilja þá gjarnan að nafn þeirra komi fram og kjósa ekki að koma 

undir dulnefni (Ástríður Stefánsdóttir, 2013). Allir þátttakendur skrifuðu undir samning þar 

sem sagt var frá markmiðum, hvaða aðferð yrði beitt við gagnaöflun og hvar viðtölin yrðu 

geymd. Þátttakendum var heimilt að hætta við hvenær sem var og krefjast nafnleyndar ef þeir 

óskuðu þess, þeir höfðu einnig fullan rétt á að sjá viðtölin og hvernig verkefninu miðaði áfram. 

1.4 Framkvæmd viðtalshluta rannsóknarinnar 

Rétt þykir að segja örlítið frá viðmælendum rannsakanda. Allir eru þeir fæddir og hafa alist upp 

í Austur- Skaftafellssýslu fyrir utan tvær konur sem fluttu þangað á sínum yngri árum, önnur 

fluttist þangað sem barn en hin 22 ára. Allir þátttakendurnir eru nú búsettir á Höfn og eru við 

góða heilsu. Aldursbil þeirra er breitt, sá elsti er fæddur árið 1923 og sá yngsti 1951. Allir 

þátttakendur voru læsir við byrjun skólagöngu, fjórir af þeim gengu í farskóla en tveir í fastan 

skóla. Allir höfðu sína sögu að segja og upplifun þeirra var margs konar. Nægjusemi, virðing og 

væntumþykja einkenndi þessa viðmælendur og gleður það rannsakanda mikið að hafa fengið 

tækifæri til að ræða við þá. Viðmælendur voru Ingibjörg Zophoníasdóttir (1923), Guðmundur 

Jónsson (1924), Þorbjörg Jónsdóttir (1927), Svava Sverrisdóttir (1933), Lovísa Sigurbjörg 

Eymundsdóttir (1944) og Hólmfríður Traustadóttir (1951). Ekki má heldur gleyma eldri 

viðtölunum fimm sem fundust á Héraðsskjalasafni Austur-Skaftafellssýslu. Þau viðtöl voru 

tekin upp árið 1993. Viðmælendur þar voru Bjarni Gíslason (1911−2000), Ásgeir Gunnarsson 
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(1914−1993), Benedikt Steinar Þorsteinsson (1915−2001), Hermann Eyjólfsson (1916−2003) 

og Ásgeir Þórarinsson Núpan (1922−1995).  

Gögnum var safnað með hljóðupptöku í október og nóvember 2017. Viðmælendur eiga 

það sameiginlegt að hafa gengið í skóla á árunum 1920−1960. Áður en rannsakandi hitti 

viðmælendur hafði hann lesið fræðslusögu sýslunnar og voru viðmælendur valdir út frá 

hentugleikaúrtaki. Notast var við hálfstaðlaðan viðtalsramma en markmiðið var að fá 

viðmælendur til að ræða vítt og breitt um reynslu sína. Þar af leiðandi urðu frásagnir þeirra 

með líku móti. Viðtalsrammi var hafður til hliðsjónar. Við gerð viðtalsrammans var stuðst við 

spurningaskrá nr. 86 frá Þjóðháttadeild Þjóðminjasafns Íslands (Þjóðháttadeild Þjóðminjasafns 

Íslands, e.d.) og spurningar sem rannsakandi útbjó með viðmælendur í huga. Þar sem 

viðmælendur eru flestir af eldri kynslóðinni þótti tilvalið að fara heim til þeirra og hlusta á 

þeirra sögu. Á heimilum þeirra voru þeir öruggir í kringum sína muni og andrúmsloftið var 

þægilegt. Viðtölin voru öll á bilinu 40−70 mínútur.  

Við gerð þessarar rannsóknar vöknuðu upp margar spurningar eins og gefur að skilja. Það 

var margt sem rannsakandi vildi komast að, t.d. hvernig sveitakrakkar komust í skólann 

samanborið við þau börn sem bjuggu í þorpi eins og Höfn. Voru foreldrar þessara einstaklinga 

tilbúnir að senda börn sín í farskóla í tólf vikur á ári? Voru börnin tekin úr skóla ef þörf var fyrir 

vinnuafl þeirra á bænum? Hvernig var skólaganga þeirra, námið, leikurinn, heimanámið? Hvað 

lærðu nemendur og hvernig, hver kenndi þeim að lesa, hvaða leiki fóru nemendur í 

frímínútum, hvernig voru kennararnir og hvað voru þeir lengi í skólanum, hvaða námsgrein 

þótti þeim skemmtilegust? Að auki þótti mikilvægt að komast að hvernig litið var á fræðslu 

eða nám barna. 

Alls 65 spurningar voru hafðar til hliðsjónar þegar viðtölin voru tekin (sjá viðauka G). 

Rannsakanda langaði að vita um bernsku viðmælenda og bað þá t.a.m. að segja frá 

bernskuheimili sínu. Allir þurftu að hjálpast að, þannig að upplagt var að spyrja um vinnu sem 

þeir unnu á heimili sínu og um leiki, hvað gerðu þeir sér til dægrastyttingar? Hverjar voru 

lestrarvenjur þeirra, t.d. hvað varstu gömul/gamall þegar þú byrjaðir að læra að lesa og hver 

kenndi þér? Spurningar voru einnig um skólagöngu og skólahúsið, nám þeirra, frekara nám og 

kennarana. Rannsakanda langaði líka að spyrja um félagslífið og sögur sem þeir mundu eftir. 

Viðtölin voru hljóðrituð, skrifuð upp orð fyrir orð og síðar greind. Hljóðritun viðtalanna 

verður geymd í Miðstöð munnlegrar sögu þar sem öðrum gefst tækifæri að skoða og hlusta. 

Notuð var þemagreining (Braun og Clarke, 2006), til að finna og segja frá þeim mynstrum sem 

komu fram í rannsóknargögnum. Sérstöku ferli var fylgt við greininguna. Fyrst las rannsakandi 

viðtalið með rannsóknarspurningar í huga, því næst var leitað að þeim sjónarmiðum sem komu 

fram og þeim gefnir kóðar. Textinn var því næst flokkaður samkvæmt kóðunum. Hvert viðtal 
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var greint á þennan hátt. Í lokin voru kóðarnir flokkaðir saman og sköpuð þemu. Sagt verðum 

frá þemunum í undirköflum í sjötta kafla þessarar ritgerðar. 

1.5 Bygging ritgerðarinnar 

Ritgerðin er uppsett þannig að í inngangi hefur almennt verið fjallað um ástæðu 

rannsóknarinnar, markmið hennar og rannsóknarspurningar. Þar er fjallað um heimildir, 

aðferðafræði og framkvæmd rannsóknar, þátttakendur kynntir til sögunnar og sagt frá 

framkvæmd rannsóknar og réttmæti. Í öðrum kafla verður greint frá almenningsfræðslu á 

Íslandi á árunum 1900−1960. Til umfjöllunar eru barnafræðslulögin og fræðslufyrirkomulag, 

munur á skólahaldi í dreifbýli og þéttbýli og loks námsgreinar, kennarar og menntun þeirra. Í 

þriðja kafla er sagt frá staðháttum, samgöngumálum, atvinnuvegum og mannfjöldaþróun í 

Austur- Skaftafellssýslu. Í fjórða kafla er sagt frá skólahaldi í Austur- Skaftafellssýslu sem 

einkenndist af farskólahaldi á þessum árum, en þó var undantekning á því að fastur skóli var 

starfræktur á Höfn frá árinu 1937. Rýnt var í hvernig kennslu var háttað í hreppunum fimm. 

Sýnt er fram á nemendafjölda og kennarafjölda í töflum ásamt fjölda kennslustaða. Í fimmta 

kafla er gerð frekari grein og kynning á viðmælendum, en þeir eru ellefu talsins. Sex 

viðmælendanna eru á vegum rannsakanda en hinir fimm komu fram í viðtölum á vegum 

Arnþórs Gunnarssonar við gerð bókar hans um sögu Hafnar. Í sjötta kafla verða svo 

niðurstöður rannsóknar kynntar og sagt verður ítarlega frá þeim. Í sjöunda kafla er svo dregið 

saman og rannsóknarspurningum svarað, umræða birt um þær og loks lokaorð. Í viðaukum 

eru viðtöl og ýmislegt annað sem vert er að skoða.
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2 Barnafræðsla á Íslandi 1900-1960 

Nánast frá upphafi skólahalds hér á landi hefur sú hugmynd verið við líði að nám í skóla 

ætti ekki einvörðungu eða fyrst og fremst að snúast um fræðslu heldur um menntun og 

þroska. Þessi hugmynd endurspeglast í lögum og reglugerðum þar sem ítrekað er að 

skólinn eigi að efla færni nemenda á ýmsan hátt, til dæmis frumkvæði þeirra og gagnrýna 

hugsun (Hafþór Guðjónsson, 2010). 

Lengi vel töldu Íslendingar að þeir stæðu jafnfætis öðrum þjóðum í menntun og fræðslu 

alþýðu. Þegar betur var að gáð stóðu þeir frekar aftarlega samanborið við nágrannaþjóðir hvað 

varðar þessi málefni. Ísland hafði þá sérstöðu meðal annarra Norðurlandaþjóða að næstum 

enginn barnaskóli var hér um 1870. Almenningslæsi var samt ekki verra en á hinum 

Norðurlöndunum en skólavæðing var styttra á veg komin. Framan af hafði uppfræðsla barna 

og ungmenna einungis verið heima fyrir og fyrst og fremst verið í umsjá presta. Húsvitjanir 

presta voru þannig meginþáttur í heimafræðslu barna á 18. og 19. öld, höfðu þeir eftirlit með 

börnum og sáu til þess að þau lærðu það sem tilskilið var fyrir fermingu. Fræðsla barnanna var 

hins vegar í höndum foreldranna og skyldu þeir uppfræða börnin í lestri og kristilegum siðum 

(Loftur Guttormsson, 2008a).  

Með lögunum um skrift og reikning árið 1880 urðu miklar breytingar en þá varð skylda að 

börn skyldu læra skrift og reikning. Með fræðslulögunum 1907 var svo komið á skólaskyldu 

hér á landi og almennt var gert ráð fyrir farskólahaldi í sveitum en föstum skólum í þéttbýli.  

Meginefni þessa kafla er fræðslufyrirkomulag á Íslandi í sveit og bæ frá lokum 19. aldar 

fram til 1960. 

2.1 Fræðslulög og fræðslufyrirkomulag 

Árið 1880 voru sett lög sem kváðu á um að börn skyldu læra skrift og reikning. Þó að lögin 

væru tímabær voru ekki allir á eitt sáttir um hvernig þeim skyldi framfylgt þar sem ómögulegt 

reyndist að fullnægja þeim með heimafræðslunni einni saman. Prestarnir áttu, eins og áður 

segir, að fylgja því eftir að öll börn á fermingaraldri sem stundað gætu nám lærðu skrift og 

örlítinn reikning undir handleiðslu foreldra sinna sem í raun voru kennarar barnanna. Þessi 

örlitla þekking var einnig gerð að skilyrði fyrir því að börnin fengju að fermast. Þessi uppfræðsla 

reyndist mörgum heimilum þrautin þyngri þar sem kunnátta foreldranna í skrift og reikningi 

var oft sáralítil. Þá var eftirfylgni prestanna með náminu ekki auðveld þar sem þeir komust ekki 

yfir nema lítinn hluta þeirra heimila sem þeim var skylt að hafa eftirlit með og því varð eftirlitið 
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oft óáreiðanlegt (Loftur Guttormsson, 2008a). Höfundi greinar í skólablaði nokkru þótti 

breytinga þörf en greinin birtist um það leyti sem fræðslulög tóku gildi árið 1908. Höfundur 

mælir mikið með farskólahaldi og krefst þess að reist verði skólahús þar sem kennari getur 

dvalið um tíma og kennt (J. P., 1908). 

Árið 1903, í aðdraganda fræðslulaganna, fékk landsstjórnin Guðmund Finnbogason til að 

kanna menntun barna og unglinga á árunum 1903−1904. Guðmundur ferðaðist um landið og 

hlaut styrk frá Alþingi til verksins. Hann heimsótti skóla og safnaði upplýsingum frá prestum 

um skólahald á hverjum stað og einnig um þá sem kenndu börnunum. Það var svo árið 1905 

að skýrsla Guðmundar Finnbogasonar kom út en hún bar heitið Skýrsla um fræðslu barna og 

unglinga veturinn 1903−1904. Skýrsla hans er ekki einvörðungu um skólahald heldur einnig 

heimafræðslu. Skýrslan er greinargott yfirlit um skólakennslu hér á landi í byrjun 20. aldar þar 

sem fastir skólar voru 34 og nemendur 1017 sem nutu styrks frá landssjóði. Drjúgur hluti 

landsmanna bjó á þessum tíma enn í sveit og voru því fjórum sinnum fleiri nemendur í 

farkennslu (Loftur Guttormsson, 2008b; Ólöf Garðarsdóttir, 2010). 

Í skýrslu sinni segir Guðmundur Finnbogason (1905) að upplýsingaöflun fyrir skýrsluna og 

vinnan við að gera úr henni hagfræðilegt yfirlit hafi einungis verið annar þáttur af starfi hans 

og sýni hún því aðeins yfirborðið. Á ferðalagi sínu fór Guðmundur í því nær alla skóla landsins, 

hlustaði og fylgdist með kennslu í öllum námsgreinum auk þess sem hann skoðaði svokallað 

farskólahald. Guðmundur viðurkennir að hann hafi ekki náð tali af öllum þeim sem kenndu; 

hann náði tali af þeim sem honum þótti auðveldast að ná til og sem kunnugastir voru 

kennslunni. Guðmundur kallaði einnig eftir skýrslum frá prestum úr þeim sýslum eða hreppum 

sem þeir höfðu eftirlit með til að fá sem skýrasta mynd af fræðsluhaldinu. 

Með fræðslulögunum 1907 og þeim fræðslulögum sem eftir komu; 1926, 1936 og 1946 var 

skólaþróuninni settur ákveðinn rammi, var öllum sveitarfélögum skylt að sjá börnum fyrir 

fræðslu og foreldrar skyldugir að senda börn sín í skóla eða sjá til þess að þau fengju viðeigandi 

fræðslu hjá kennara.  

Þessi lög kváðu á um almenna og ókeypis skólagöngu fyrir börn á aldrinum 10–14 ára. Með 

öðrum orðum skyldu heimilin áfram sjá um fræðslu barnanna til 10 ára aldurs og var börnum 

ætlað að koma læs og eitthvað skrifandi í skólann (Loftur Guttormsson, 2008c).  

Fræðslu barna til fullnaðs 10 ára aldurs skulu heimilin annast sjálf og kosta, nema þar sem 

öðruvísi verður ákveðið með skólareglugerð (6. gr.). Skal hvert barn 10 ára að aldri vera 

orðið nokkurn veginn læst og skrifandi, ef það er til þess hæft. Komist skólanefnd að raun 

um, að börn á einhverju heimili njóti eigi fullnægjandi uppfræðslu í þessu tilliti, [...], að 

börnunum verði komið fyrir annars staðar, þar sem þau fái nauðsynleg gögn (lög um 

fræðslu barna nr. 59/1907, 1. gr.). 
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Það var síðan samfélagsins að tryggja að 14 ára ungmenni hefðu lært það sem tilskilið var 

(2. gr.), en náminu lauk með fullnaðarprófi. Loftur Guttormsson (2008c) hefur fært rök fyrir 

því að fræðslulögin 1907 hafi verið málamiðlun milli skólafræðslusinna og heimafræðslusinna. 

Þannig mátti hvert byggðarlag sjálft ákveða hvernig kennslufyrirkomulagi skyldi háttað og gátu 

valið milli þrenns konar fræðsluforma; fastan skóla, farskóla eða heimafræðslu undir eftirliti 

opinbers kennara. 

Með fræðslulögunum frá 1907 varð skipulag á opinberri barnafræðslu tvenns konar, 

annars vegar voru það skólahéruðin á þéttbýlli svæðum og hins vegar fræðsluhéruðin í 

dreifbýli. Börn í skólahéraði urðu að sækja fastan skóla í sex mánuði en í fræðsluhéruðum var 

skóladvöl barnanna mun styttri eða um tveir mánuðir. Þrátt fyrir þennan mikla mun á lengd 

skólaársins eftir héruðum, gerðu lögin ráð fyrir að börnin stæðu jafnfætis er kom að prófum í 

grunneiningum, óháð fræðsluforminu sem var við lýði í hverri sýslu (Loftur Guttormsson, 

1996). 

Fræðslulögin frá 1926 fólu í aðalatriðum í sér staðfestingu á lögunum frá 1907. Þessi löggjöf 

(nr. 40/1926) innihélt litlar breytingar en áfram var gert ráð fyrir að farskólar væru aðal 

fræðslufyrirkomulagið til sveita. Stærsta breytingin var þó sú að heimilt var að skylda öll börn 

á aldrinum 7 til 9 ára í skóla og börnum á aldrinum 8 til 14 ára var skylt að þreyta próf að vori 

(Loftur Guttormsson, 2008d). Með lagasetningunni 1926 var sýnt fram á að ör fólksfjölgun og 

þéttbýlisþróun væri komin til að vera og því væri ekki komist hjá því að láta skólaskyldu ná 

jafnt til yngri barna sem eldri. Vaxandi vitund um árangur skólastarfs næðist ekki nema með 

hertu eftirliti. Stefnt var að því að draga úr mismun á barnafræðslu milli farskóla og fastra skóla 

og var því skólaárið lengt. Fræðsluhéruðin skyldu heita einu nafni skólahéruð og skyldi hver 

hreppur og bæjarfélag hafa skólanefnd (4. gr.) sem hefði umsjón og eftirlit með öllum 

fræðslumálum þess. Í heimangönguskólum var börnum 10−14 ára ætlað að sækja skóla í 24 

kennsluvikur (5. gr.) en þennan tíma mátti stytta um fjórar vikur sem ætlaðar voru til kennslu 

7−9 ára barna (Loftur Guttormsson, 1992, 2008d; Lög um fræðslu barna nr. 40/1926). Með 

fræðslulögunum 1926 varð heimilt að skylda öll börn á aldrinum 7−9 ára í skóla og börn á 

aldrinum 8−14 ára skyldu þreyta próf að vori. Skólaárið 1930−1931 var tæplega þriðjungur 

skóla landsins, utan kaupstaða, kominn með fasta skóla eða 61 af 199 (Loftur Guttormsson, 

2008d). 

Með fræðslulögunum frá 1936 var skólaskyldan færð niður í 7 ára aldur og skyldu öll börn 

sækja skóla til 14 ára aldurs. Þrátt fyrir að búið væri að lögfesta skólaskyldu 7−14 ára barna var 

hægt að sækja um heimild til að fresta skólagöngu, jafnvel til 10 ára aldurs, og nýttu allflestar 

sveitir sér þessar undanþáguheimildir. Skólaumdæmi hétu nú skólahverfi, gerð var skrá yfir 

námsbækur og fræðsluráð urðu til í hverju fræðsluhéraði (Loftur Guttormsson 2008e). Lög um 

fræðslu barna voru endurskoðuð á nýjan leik árið 1936 eins og áður hefur verið nefnt. 
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Skólasókn yngri barna 7 til 9 ára jókst, hinum eldri fjölgaði lítið með lögunum en 

undanþáguákvæði voru notuð til að koma börnum undan skólasókn. Heimavistarskólar voru 

farnir að rísa upp á stöku stað í sveitum og var kennsluárið um 12−13 vikur. Þessum skólum 

fjölgaði þó ört á milli ára, árið 1937 voru þeir 17 talsins en árið 1947 orðnir 34 (Hagstofa 

Íslands, 1967).  

Árið 1946 voru gerðar róttækar breytingar á skipulagi almenningsfræðslunnar og íslenska 

menntakerfið var samræmt. Skólar voru reknir af almannafé og áttu þeir að vera samræmdir 

þannig að nám í einum skóla jafngilti námi í öllum öðrum skólum. Skólaskyldan var lengd um 

eitt ár og skólakerfinu skipt niður í fjögur stig, þ.e. barnafræðslustig, gagnfræðastig, 

menntaskóla- og sérskólastig og loks háskólastig. Með þessu voru skólastigin lögfest (Hlynur 

Ómar Björnsson, 2008). Helstu nýmælin sem fram komu með fræðslulögunum 1946 voru að 

lokaprófi úr barnaskóla var flýtt um eitt ár og hét það nú barnapróf. Var það tekið við 13 ára 

aldur í stað 14 ára. Skólaskyldan var lengd og náði hún frá 7 ára aldri til 15 ára aldurs og skyldi 

ljúka skólagöngu með unglingaprófi. Nemendur á aldrinum 13−15 ára stunduðu nám í 

unglingadeild á gagnfræðastigi og gátu að því námi loknu valið um að hætta námi eða fara í 

framhaldsnám. Markmið fræðslulaganna 1946 var kerfisbundin samræming menntakerfisins 

og jafnrétti til náms (Hlynur Ómar Björnsson, 2008).  

Nýjasta viðbótin var síðan gagnfræðastigið, með upptöku landsprófs miðskóla og stofnun 

verknámsdeilda. Landsprófið var tekið á sextánda aldursári eða í lok 3. bekkjar bóknámsdeildar 

og veitti þetta próf nemendum aðgang að menntaskóla. Þeir sem ekki tóku landspróf gátu sest 

í 3. og 4. bekk á gagnfræðastiginu og að því loknu farið í sérskóla eða leitað í störf sem kröfðust 

viðkomandi menntunar. Stúdentspróf gaf einstaklingum færi á háskólanámi en þó gátu deildir 

innan háskólans krafist viðbótarprófskírteina (Hlynur Ómar Björnsson, 2008; Lög um 

gagnfræðinám nr. 64/1946.). 

Munurinn á fræðsluskyldu og skólaskyldu felst í því að með fræðsluskyldunni er öllum 

tryggður réttur til að hljóta menntun og fræðslu við hæfi, á meðan skólaskyldan skyldar börn 

til að sækja formlega menntun í skóla. Lög um fræðsluskyldu og skólaskyldu frá árinu 1946 

giltu um nemendur á aldrinum 7−15 ára (Hagstofa Íslands, 1967; Lög um fræðslu barna nr. 

34/1946.). Stjórn landsins gaf sveitarfélögum sex ár til að taka upp hina nýju fræðslulöggjöf og 

koma á því kerfi sem til var ætlast. Kauptúnin stóðu við sitt og fóru í gagngerar breytingar í 

skólamálum og þegar lögin tóku gildi á stærri þéttbýlissvæðum (með yfir 1000 íbúa) var 

skólaárið lengt í níu mánuði. Yngri börn voru lengur í skólanum en þau eldri voru send í sveit 

til að kynnast raunverulegri vinnu. Átta mánaða skóli var því oftast stundaður af eldri 

nemendum (Lög um fræðslu barna nr. 34/1946; Helgi Skúli Kjartansson, 2008a). Í 

Barnafræðsluskýrslum 1920−1966 (Hagstofa Íslands, 1967, bls. 20), segir að námsdagar á hvert 

barn árið 1947 séu 150 dagar í föstum skólum en 56 dagar í farskólum. Áherslurnar á fræðslu 
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höfðu sannarlega breyst frá 1907 til ársins 1946 og var markmiðið með þessum breytingum 

að gera öllum nemendum jafnt undir höfði og gæta jafnræðis í námi í öllum landshornum.  

2.2 Skólahald í dreifbýli og þéttbýli  

 

Í hverju byggðarlagi, kaupstað, þorpi eða sveit, miðuðust aðgerðir að mestu leyti við 

ástandið eins og það var við gildingu laganna (Jón Ögmundsson og Sveinn Karlsson, 1980). 

 

Umdæmi sem hafði fastan skóla skilgreindist af sjálfu sér sem skólahérað [...] þ.e. að í 

fræðsluhéruðum, skyldi ákveða með fræðslusamþykkt hvort fræðslan yrði með 

farskólasniði eða heimafræðsla undir eftirliti (lög um fræðslu barna nr. 59/1907, 6. gr.). 

Loftur Guttormsson (2008f) hefur haldið því fram að á tímabilinu 1875–1925 hafi eitt helsta 

ágreiningsefni í menntamálaumræðu landsmanna snúið að því hvort losa ætti heimilin undan 

þeirri skyldu að veita stálpuðum börnum þá fræðslu sem tiltekin var í lögum. Þeir sem vildu 

halda í hefðina og heimafræðslu álitu að skólamenntun mundi ganga af íslenskri menningu 

dauðri þar sem líftaugin í gegnum tíðina hefði verið heimafræðsla. Hörðustu stuðningsmenn 

heimafræðslunnar höfðu alist upp á stórum sveitaheimilum, svonefndum 

menningarheimilum, og vildu halda hinni gömlu, rótgrónu hefð. Á áttunda áratug 19. aldar 

hafði verið komið á fót barnaskólum í nokkrum kaupstöðum og sjávarplássum en fast 

skólahald í strjálbýli hófst á Leirá í Leirársveit árið 1878 og á Reynivöllum í Kjós árið 1880. 

Frumkvæði að þessum skólum höfðu oftar en ekki framámenn á hverjum stað. Landsstjórnin 

virtist á þessum tíma lítið vilja hafa afskipti af skólamálum og hélt sig til hlés. Mörk 

heimilisfræðslu og kennslu voru oft óglögg og sýndist mörgum hverjum börnum betur borgið 

í sveitum landsins en á þéttbýlli stöðum. 

Hvers vegna það sé nú enn meiri nauðsyn á barnaskólum í þéttbýlum og fjölmennum 

sjóþorpum heldur en til sveita verður nokkurn veginn auðsætt þegar menn fyrst og fremst 

aðgæta að á þessa staði safnast úr ýmsum áttum fjöldi manna og tekur sér bólfestu [...] 

svo að með þessum hætti dregst þangað fjöldi af ráðlitlum fátæklingum sem hlaða niður 

ómegð og komast í þvílík bágindi og volæði að það eru miklar líkur til að þeir hugsi flestir 

mest og sumir eingöngu um það hvernig þeir fái sefað hungur sitt og barna sinna (Páll 

Ingimundarson, Guðmundur Thorgrímsen og Þorleifur Kolbeinsson, 1851).  

Trúin á mannlega hæfileika og getu alþýðu var því miður ekki meiri, að mati bænda. Sem 

fyrr segir hafði á níunda áratug 19. aldar komið fjörkippur í stofnun skóla bæði í þéttbýli og 

dreifbýli en með lögunum árið 1880, varðandi skrift og reikning barna, komst skriður á 

fræðslumál æsku landsins. Í lok ársins 1905 hafði skólum fjölgað og sóttu nú fleiri börn skóla 
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að einhverju leyti fyrir fermingaraldur, en mun fleiri börn sóttu farskóla heldur en fasta skóla. 

Mikill munur var því á þessum skólagerðum sem tengdust sitt hvoru byggðarstigi; fastir skólar 

í þéttbýli og farskólar í dreifbýli (Loftur Guttormsson, 2008b). 

2.2.1 Heimafræðsla undir eftirliti 

Í heimafræðslu var heimilisfólki skipað, samkvæmt konungsbréfi frá Danakonungi árið 1790, 

að kenna börnum að lesa og segja þeim til. Í heimafræðslu eins og hún tíðkaðist fyrir daga 

opinberrar fræðslu átti húsráðandi sjálfur eða einhver annar heimilismaður að kenna börnum. 

Prestar skyldu svo kanna hvernig börnin stóðu sig. Í heimakennslu var einhver utanaðkomandi 

fenginn til þess að kenna börnum húsráðanda. Það gefur að skilja að efnameira fólk átti mun 

auðveldara með að mennta börn sín en þeir sem höfðu lítið á milli handanna. Karlar voru 

yfirleitt ráðnir til að kenna hjá efnameiri fjölskyldum á meðan konur voru frekar fengnar til að 

kenna almúgabörnum (Loftur Guttormsson, 2008g). Algengt var fram eftir 20. öldinni að 

yngstu börnunum væri kennt heima til 10 ára aldurs en einnig nýttu foreldrar oft 

undanþáguatkvæði til að börn þeirra kæmust undan skólasókn.  

Heimaskólar voru oft starfræktir á heimilum presta og nutu margir drengir góðs af því. 

Stúlkur fóru flestar á mis við bóklegt nám en fengu þó tilsögn frá prestsmaddömunni. Með 

heimafræðslu skyldu börn fá kennslu í minnsta kosti átta vikur og með henni mátti fullnægja 

kröfum fræðsluskyldunnar án þess að börn stunduðu skólanám í eiginlegum skilningi. Kennari 

þurfti þá að hafa eftirlit með kennslunni (Loftur Guttormsson, 1992). Hér er í raun kominn 

fyrsti vísir að farskólahaldi. Á heildina litið virðist mikil skólavæðing hafa átt sér stað á árunum 

1880 til 1905 og æ fleiri börn gengu í skóla. 

Eftir að skólaskyldu var komið á 1907 gerðu lög um fræðslu barna lengi ráð fyrir því að 

heimafræðsla gæti komið í staðinn fyrir farskóla eða fasta skóla ef ljóst væri að einhver 

heimilismaður gæti kennt börnunum. Þetta var gert undir eftirliti fræðsluyfirvalda og börnin 

voru prófuð líkt og önnur börn.  

2.2.2 Farskólar 

Farskólinn á Íslandi var upphaflega „úrræði efnalítils strjálbýlissamfélags til að efla 

barnafræðslu“ (Loftur Guttormsson, 1992). Í mörgum sveitum hafði farskólinn byrjað þannig 

að húsráðendur sem áttu börn á skólaaldri tóku sig saman og réðu kennara til að mennta 

börnin. Kennarinn var þá veturlangt á nokkrum bæjum í sveitinni en þetta virðist þó hafa verið 

mismunandi. Stundum var kennt í eina til tvær vikur í senn og þá fluttist kennari á milli bæja 

en á meðan kennarinn var ekki á staðnum áttu börnin að æfa sig og bæta (Guðmundur 

Finnbogason, 1905).  

Í skýrslu Guðmundar Finnbogasonar (1905) kemur í ljós að farkennsla fór fram á 780 

stöðum víðs vegar á landinu, voru farkennarar um 309 talsins og að meðaltali 5,5 börn á 
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hverjum bæ. Hver farkennari kenndi á tveimur til þremur stöðum og með réttu voru þeir 

kallaðir umgangskennarar. Hjá 60% nemenda sem hlutu farkennslu var aðeins um einn til tvo 

kennslumánuði að ræða. Skyldu börnin síðan taka próf árlega (Loftur Guttormsson, 2008c). 

Fræðslulögin 1907 gerðu þó upp á milli barna sem voru í farskóla og barna er sóttu skóla í 

þéttbýli, því námsgreinar voru mun fjölbreyttari í föstum skólum. Aðalatriðið var samt eftir 

sem áður að koma börnum í skóla svo þau fengju þá menntun sem gert var ráð fyrir í lögum. 

Árið 1953 útskrifuðust 12% nemenda með barnaskólapróf úr farskólum á Íslandi, nærri tvöfalt 

fleiri en úr heimavistarskólum og farkennsla var enn við lýði í 99 sveitarfélögum. Á árunum 

1960 til 1970 var þeim þó farið að fækka og árið1970 útskrifaðist ekki nema 91 nemandi úr 

farskóla. Heimavistarskólarnir og fastir heimangönguskólar með skólaakstri tóku svo 

endanlega við af farskólunum og urðu ráðandi tilhögun í sveitum landsins (Helgi Skúli 

Kjartansson, 2008b).  

Hið gamla fræðsluskipulag sem einkenndi fyrri hluta 20. aldarinnar hafði runnið sitt skeið 

og hið nýja með föstum skólum, heimavistarskólum og skólaskyldu, var komið til að vera um 

sinn. Eftir nær 20 ára reynslutíma frá fræðslulögunum 1907, með breytingum 1926, og síðan 

áratug síðar, voru það fræðslulögin frá árinu 1946 sem hleyptu af stað þeim miklu breytingum 

sem áttu sér stað í íslensku skólakerfi (Helgi Skúli Kjartansson, 2008b).  

2.2.3 Fastir skólar 

Með fræðslulögunum 1907 var skólahéruðum sem höfðu fastan skóla skylt að hafa að minnsta 

kosti sex mánaða skólaskyldu og voru foreldrar skyldaðir til að láta börn sín ganga í skóla nema 

skólanefnd veitti undanþágu. Fram á 20. öldina var skólaskylda barna í kauptúnum og 

sjávarplássum skilgreind í aldursárum. Börn á aldrinum 10−13 ára sem bjuggu í þéttbýli, áttu 

að sækja skóla í sínu bæjarfélagi (Loftur Guttormsson, 2008e). Í kringum 1930 hafði fjöldi 8 og 

9 ára barna í skólum á þéttbýlisstöðum aukist og urðu þessir aldursárgangar skólaskyldir 1936. 

Föstu skólarnir hlutu styrk úr landssjóði og var börnum skipt í deildir eftir aldri og þroska. 

Undanþáguákvæði frá skólagöngu voru samt notuð óspart af foreldrum. 

Flestir voru sammála um, til að byrja með, að sveitin byggi börnum og ungmennum 

þroskavænlegri aðstæður en götulífið og óþekktin í sjálfala börnum í þéttbýlinu. 

Tómstundastarf var líka af skornum skammti á þessum árum og þegar skóla lauk sleppti 

skólinn hinu formlega eftirliti með börnum. Með vexti bæja var þó komið á mun betra skipulagi 

og árið 1940 nutu til að mynda 400 börn góðs af dagvistarheimilum Sumargjafar (Loftur 

Guttormsson, 2008h). Flestir voru sammála um mikilvægi fræðslulaganna og voru margir fastir 

skólar stofnaðir í kjölfar þeirra en mikilvægt er þó að halda til haga að þótt Ísland væri að verða 

þéttbýlla land vóg farskólahald enn mjög þungt. 
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2.2.4 Þróun menntunar og skólahalds með setningu fræðslulaga 

Skólaárið 1908−1909 var fjöldi nemenda í föstum skólum 826 en í sveitum 3567. Það 

kennsluform sem einkenndi sveitir landsins var farskólahald en fastir skólar voru á þéttbýlli 

svæðum eins og áður hefur verið nefnt. Það var langt liðið á fimmta tug 20. aldar þegar 

farskólahald breyttist en í kringum 1930 eru heimavistarskólar komnir til sögunnar. Ekki 

breyttist þó starf farskólanna sem lifðu áfram góðu lífi við hlið heimavistarskólanna (Hagstofa 

Íslands, 1922; Loftur Guttormsson 1992). 

Með fræðslulögunum 1926 áttu farskólar að kenna í minnst tólf vikur, í stað átta, sem var 

í lögunum 1907, nema í þeim hreppum þar sem farkennsla var þrískipt (Loftur Guttormsson, 

1992, 2008d; Lög um fræðslu barna nr. 40/1926, 7. gr.). Þróuninn á millistríðsárunum var hæg 

í skólamálum sveitanna. Hluti landsmanna var fluttur í þéttbýli og sveitaheimili voru velflest 

illa undir það búin að verða sjálfstæðar félags- og menningareiningar.  

Með fræðslulögunum 1936 var reynt að brúa bilið milli fastra skóla annars vegar og 

farskóla hins vegar. Hin almenna regla var að öll börn á aldrinum 7−14 ára (1. gr.) skyldu sækja 

skóla en þó mátti veita skólahverfum utan kaupstaða undanþágu þannig að börn byrjuðu ekki 

í skóla fyrr en um 8, 9 eða 10 ára aldur (2. gr.) (Lög um fræðslu barna nr. 94/1936). Þessi 

heimild var notuð til hins ítrasta, einkum í farskólahéruðum. Ef þessi heimild var notuð lengdist 

skólaárið í farskólum í 16 vikur í stað 12. Barnafræðsluskýrslur frá fræðsluráði, skólaárið 

1938−1939, segja til um hlutfall nemenda í föstum skólum, en nemendur undir 10 ára aldri 

voru 41−45% á móti 24% í farskólum. Þetta atriði, sem og lengd skólaársins, undirstrika hinn 

vaxandi mun á skólahaldi milli þéttbýlis og dreifbýlis í landinu (Loftur Guttormsson, 1992). Á 

millistríðsárunum ræddu kennarar og uppeldisfrömuðir mikið um þá þjóðfélagsbyltingu sem 

fylgdi fólksflutningum úr sveitum í þéttbýli og hvernig hægt væri að samræma kennslu milli 

farskóla og fastra skóla. 

Með fræðslulögunum 1946 var byggð enn að þéttast og fólk sótti í þéttbýlið enda meiri og 

fjölbreyttari vinna þar. Skólakerfinu var umbylt og meiri möguleikar voru til náms en áður. Þó 

að farskólakerfið væri enn vel við lýði, risu upp héraðsskólar og þar tóku nemendur landspróf. 

Hafa verður þó í huga að frekar hátt hlutfall landsmanna bjó enn í sveit á þessum tíma og þurfti 

mikið vinnuafl þar bæði á vorin, sumrin og haustin. Stór hluti eldri nemenda var sendur til 

vinnu í sveitunum og eins og nefnt var hér að framan var skólaganga yngri barna í föstum 

skólum því lengri. Þó má segja að bakland barnanna skipti hér miklu máli. Aðstæður heima 

fyrir og menntun foreldra hlýtur að hafa haft sitt að segja og einnig hvort foreldrar höfðu ráð 

og tíma til að senda börn sín í skóla, en fræðslulögin kváðu fast á um fræðsluskyldu og þeim 

skyldi hlýða. Árið 1950 fækkaði ekki sveitaheimilum en þau urðu þó fámennari. Sveitaskólarnir 

sem mest var tekið mið af þegar fræðslulögin 1907 tóku gildi, þjónuðu æ færri nemendum en 

áður (Helgi Skúli Kjartansson, 2008b).  
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2.3 Aðbúnaður skóla 

Skólahúsnæðið var oftar en ekki Akkilesarhæll hins fasta skóla. Á fæstum kennslustöðum voru 

skólastofur og var notast við baðstofuna í farkennslu. Þetta orsakaði að margir vanmátu 

kennsluna og gildi hennar og aukinn þrýstingur var á að byggja viðunandi húsnæði undir 

kennslu barna. Í riti sínu Lýðmenntun skrifaði Guðmundur Finnbogason (1994): „Ef skólarnir, 

sem vér höfum, eru slæmir, þá látum oss gera þá góða, og það gerum vér“. Fyrstu byggingarnar 

sem hýstu barnaskóla á Íslandi voru heldur óhrjálegar og héldu oft á tíðum hvorki vatni né 

vindi. Til að mynda segir að skólahúsið á Miðnesi (1886−1887) sé byggt úr timbri og að „í hverri 

skúr lekur þetta hús mest öllu sem á það rignir; loftið heldur eigi vatninu svo börnin þurfa að 

flytja sig í herberginu eftir því úr hvaða átt rigndi“ (Ögmundur Sigurðsson, 1890).  

Skýring á skólahúsnæðisvanda landsmanna var að á þessum tíma héldu stjórnvöld sig til 

hlés varðandi styrki og fjárveitingar til fræðslu barna. Flest húsin sem notuð voru til að kenna 

börnum voru í senn samkomuhús og bindindishús hreppsins. Þannig fengu þessi híbýli að 

þjóna hvoru tveggja, samkomuhaldi og skólahaldi (Kristján Sveinsson, 1996; Arnþór 

Gunnarsson, 1997). Svo virðist sem aðbúnaður nemenda og laun kennara í föstum skólum hafi 

verið ívið betri en í farskólunum en ástæða þessa var mikill fjöldi nemenda hjá þeim 

fyrrnefndu. Ástundun barna í námi lengdist jafnt og þétt með nýjum lögum og eftir því sem 

tímanum leið urðu skólabyggingarnar betri, skólaárið lengra, námsgreinarnar fleiri og 

kennarafjöldi óx.  

Farskólinn hafði enga eina byggingu til umráða og oftast varð hann til á þeim bæ þar sem 

kennarinn dvaldi hverju sinni. Iðulega varð fyrir valinu bær þar sem börn voru fyrir en síðan 

komu önnur börn af næstu bæjum þangað til að njóta kennslu. Misjafnt var hvernig börnin 

komust á kennslustaðinn, sum komu gangandi en önnur, sem bjuggu langt frá, fengu gistingu 

á nærliggjandi bæjum. Í farkennslunni voru aðallega baðstofurnar notaðar sem kennslustaðir, 

herbergi eða undir lofti í gestastofu. Stundum fór kennslan jafnvel fram þar sem annað fólk 

var að verki. Veður hafði sitt að segja og oftar en ekki urðu börnin að flýja milli herbergja þegar 

kalt var því annars gátu þau ekki skrifað, kuldinn varð svo mikill í sumum þeirra. Stofurnar voru 

litlar og börnin sátu á kistlum eða stólum við iðju sína (Loftur Guttormsson, 1992). 

Aðstandendur barna í farskólum komu börnum sínum á milli bæja, kennsluáhöld voru nánast 

engin og foreldrar báru allan kostnað sem til féll af náminu. Börn í farkennslu fengu að 

meðaltali 8 vikur í kennslu samkvæmt fræðslulögunum 1907 og sátu um sjö stundir á dag. 

Kennslutíminn var svo lengdur í 12 vikur árið 1926. Af þessu má sjá að menntun hefur verið 

betri og lengri í föstum skólum en farskólum. 
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2.4 Námsgreinar og námsefni 

Í riti sínu Lýðmenntun segir Guðmundur Finnbogason, (1994, bls. 131−132) m.a.: „Menntunin 

er sú aðalinnistæða sem auðæfi þjóðarinnar eru ávextir af [...] eykur hún því beinlínis hagsæld 

þjóðarinnar, með því að hún gjörir hvern mann betur sjálfbjarga“.  

Hlutverk skóla hefur ávallt verið að miðla þekkingu og hæfni til nemenda sinna. Samkvæmt 

skýrslu Guðmundar Finnbogasonar (1905) voru kenndar námsgreinar á borð við réttritun, 

skrift, biblíusögur og kver, reikningur, náttúrusaga, landafræði, saga, danska, söngur og 

handavinna, í föstum skólum. Fyrirmyndir fyrstu skólanna komu erlendis frá og með 

fræðslulögunum 1907 fylgdu breyttar áherslur í inntaki almenningsfræðslu sem komu fram í 

almennum reglum um námsgreinar. Eitt af ákvæðum laganna sem stjórnarráðið setti fram var 

að leggja niður kverkennslu; kenndar voru biblíusögur í skólum en prestar sáu um 

fermingarfræðsluna. Framboð og framleiðsla á námsefni var til að byrja með af skornum 

skammti og segir Guðmundur Finnbogason í skýrslu sinni (1905) að nýja testamentið hafi verið 

algengasta lestrarbókin. Taldi hann ritið síður en svo æskilegt til að kenna börnum lestur. 

Kennsluáhöld voru af skornum skammti og virtist til að byrja með að kennslan næði frekar til 

eyrna barnanna frekar en augnanna.  

Í fræðslu barna, jafnt í föstum skólum og farskólum, var móðurmálið aðalnámsgreinin auk 

reiknings, kristinfræði, landafræði, náttúrufræði og söngs auk þess sem ætlast var til að 

nemendur kynnu nokkur íslensk ættjarðarljóð. Skólunum var svo falið að ákveða hvernig 

skipan námsgreina yrði háttað. Reyndar kemur fram að ýmsar aðrar námsgreinar voru kenndar 

þó að þeirra hafi ekki verið getið í lögunum. Þetta voru greinar eins og handavinna, teikning 

og leikfimi, auk þess sem stúlkur fengu leiðsögn í matreiðslu. Þeir sem lengst voru komnir í 

námi fengu tilsögn í erlendum tungumálum eins og dönsku og ensku (Ólafur Rastrick, 2008a). 

Með fræðslulögunum 1926 varð sú breyting að kristinfræði var lögð niður og í stað hennar 

voru kenndar biblíusögur. Sögukennsla var aukin og afmörkuð frá móðurmálsnámi. Krafa um 

landafræðikunnáttu varð meiri og áttu nú nemendur að hafa „athugað átthagana vandlega“ 

auk þess að þekkja til Evrópuþjóða. Náttúrufræði varð skýrari og teikning varð almenn 

námsgrein, svo og sálmar (Ólafur Rastrick, 2008a; Lög um ffræðslu barna nr. 40/1926.). 

Með fræðslulögunum 1936 komu tvær nýjar námsgreinar inn; tilsögn í handiðju og leikfimi. 

Í fræðslulögunum 1946 er fjallað um átthagafræði og sund sem sérstakar námsgreinar og þá 

áttu drengir að læra íslenska glímu, auk þess sem sérstök heilsufræði var kennd (Lög um 

fræðslu barna nr. 94/1936.).  

Eftir að fræðslulögin 1907 voru sett voru það bóksalar og kennarar sem gáfu út nýjar 

námsbækur með aðstoð frá Alþingi. Skólabókasöfn urðu til í Reykjavík á fyrstu áratugum 20. 

aldar og í kjölfarið urðu til önnur víðs vegar um landið. Á árunum 1937−1946 jókst framboð á 

námsbókum til muna meðal annars með tilkomu Ríkisútgáfu námsbóka. Tilgangur hennar var 
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að ríkið gæfi út námsbækur til að halda bókaverðinu niðri og létta þannig undir með fátækum 

foreldrum þegar kom að bókakaupum (Ólafur Rastrick, 2008b; Guðjón Guðjónsson, 1937). 

2.5 Kennarar og kennaramenntun 

Í byrjun síðustu aldar og fram eftir öldinni var skilningur ráðamanna á gildi kennarastarfsins 

oft lítill og sömuleiðis gagnvart þörf fyrir menntun kennara. Mikilvægur þáttur, bæði í 

þéttbýlismyndun og nývæðingu á fyrstu áratugum 20. aldar, var stofnun hinna ýmsu 

barnaskóla og myndun kennarastéttar (Loftur Guttormsson, 2008i). Átök áttu sér oftar en ekki 

stað á milli stjórnvalda, stjórnenda menntastofnana og fagfólks um skipulag og markmið 

kennaramenntunar. Þróun kennaramenntunar má skipta í tímabil eftir ríkjandi menningu og 

félagslegum veruleika samfélagsins hverju sinni (Kristín Aðalsteinsdóttir, 2007). 

Um aldamótin 1900 var kennarastarfið síður en svo fullt starf og því var sinnt tímabundið 

meðfram annarri vinnu (Loftur Guttormsson, 2008i). Flestir kennarar voru farkennarar og 

sinntu kennslunni hluta úr ári. Í skýrslu Guðmundar Finnbogasonar um fræðslu barna og 

unglinga veturinn 1903−1904 segir að af þeim 415 kennurum sem störfuðu við kennslu þennan 

vetur hafi aðeins verið 94 konur (Guðmundur Finnbogason, 1905). Í skýrslunni kemur einnig 

fram að flestir kennaranna höfðu litla menntun sem sneri að kennslufræði. Þekking þeirra og 

menntun, ef einhver var, var iðulega á öðru sviði. Þeir einstaklingar sem önnuðust fræðslu 

barna voru ýmist sjálfmenntaðir, búfræðingar eða höfðu hlotið menntun í kennaraskóla 

erlendis. Skýrslan sýnir þó engan veginn hvernig kennarar leystu starf sitt af hendi. 

Guðmundur skrifar: „Skýrslurnar setja í sama dálkinn góða kenslu og ónýta, hveitið og illgresið 

kemur í sömu hlöðu, og þá er eftir að vita, hvers virði hlaðan er með öllu saman“ (Guðmundur 

Finnbogason, 1905). Guðmundur dró því þá ályktun að þeir sem sinntu barnafræðslu vantaði 

aðkallandi undirbúning og þekkingu (Loftur Guttormsson, 2008j). Í skýrslunni fjallaði 

Guðmundur um hversu fáir kennarar hefðu menntun, eða aðeins 24, og bæri það vitni um 

hversu langt menn væru frá markmiðum barnafræðslunnar. Þá sneru margir af hinum 

menntuðu kennurum til annarra starfa um leið og kostur var, sökum lágra launa. Guðmundur 

skrifar: 

Langflestir, sem við barnakensluna fást hjá oss, eru því menn, sem vantar þann 

undirbúning, er öllum mentaþjóðum fyrir löngu er orðið ljóst, að nauðsynlegur sé, eigi 

kenslan alment að vera annað en kák í blindni [...] ef allir eða flestir kennararnir hefðu 

sjálfir notið kenslu í góðum skólum, og þannig séð fyrir sér og reynt góða kenslu 

(Guðmundur Finnbogason, 1905). 

Að mati Guðmundar var það skylda þjóðarinnar að mennta kennara og leggja skyldi það 

sama í sölurnar og aðrar þjóðir til að gera kennarastarfið ábótavænlegt svo að efnilegt fólk 
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myndu vilja helga sér starfið. Sökum þessa var lítið um fasta skóla en þó voru nokkrir byrjaðir 

að starfa.  

Í byrjun 20. aldar voru ekki í gildi nein ákveðin lög um embættisgengi kennara. Starfsstéttin 

var því ung og mikill hluti hennar voru ógiftir karlar og konur (Ólöf Garðarsdóttir, 2010). 

Samsetning starfandi barnakennara var mismunandi hvað varðar kyn, búsetu, uppruna og 

hjúskaparstöðu en miklar breytingar urðu á þessum þáttum þegar á leið. Árin 1930−1931 má 

kalla stofnfestingarskeið barnaskólafræðslu hér á landi. Á þessu tímabili fjölgaði 

barnakennurum við fasta skóla sem hlotið höfðu lögbundna kennaramenntun, úr 43% í 70%, 

en aftur á móti var fjölgunin lítil meðal farskólakennara eða úr 24% í 28% (Loftur Guttormsson, 

2008j). 

Á árunum 1930 til 1960 stunduðu fleiri karlar en konur kennslu. Ólöf Garðarsdóttir (2010) 

segir að fáar konur hafi lagt kennslustarfið fyrir sig á millistríðsárunum. Að sjálfsögðu voru 

einhverjar konur við störf í skólum en það var mikill munur á hlutfalli þeirra milli sveita og 

bæja. Giftar konur áttu að helga líf sitt heimilisstörfum og barnauppeldi. Þótt húsmóðurstarfið 

væri áfram mikilvægt á 6. áratug aldarinnar voru möguleikar á opinberri barnagæslu hverfandi 

en þó fjölgaði kennslukonum nokkuð. Var kennarastarfið því oftar en ekki í höndum karla.  

Með lögum frá árinu 1919 voru fyrst sett skilyrði um menntun til þess að fá stöðu við 

opinbera barnaskóla. Með þessu varð mikil réttar- og kjarabót fyrir starfsstéttina. Til að öðlast 

þessi réttindi þurftu einstaklingar að hafa staðist kennarapróf eða stúdentspróf ásamt prófi í 

uppeldis- og kennslufræðum. Reynsla einstaklinga var líka tekin til greina t.d. ef viðkomandi 

hafði verið við kennslu í þrjú ár mátti hann framvísa vottorði yfirmanna sinna um góða 

hæfileika og skyldurækni í starfi. Um leið og starfandi kennarar juku við menntun sína og 

öðluðust reynslu í starfi fór vegur starfsstéttarinnar vaxandi, bæði að virðingu og áhrifum 

(Loftur Guttormsson og Ólöf Garðarsdóttir, 2012; Guðmundur Finnbogason, 1905).  

Starfandi barnakennurum fjölgaði um 50% á árunum 1909−1940, eða úr 323 í 485. 

Kynjahlutfallið hélst þó óbreytt, eða 30 konur á móti 70 körlum. Þetta hlutfall var þó mjög 

breytilegt eftir skólagerðum og byggðarstigi. Konur sóttust þó í meira mæli eftir að kenna í 

farskólum og voru þær um 43% allra farskólakennara árið 1940 (Loftur Guttormsson, 2008k; 

Loftur Guttormsson, 2008l). Árið 1943 voru sett ný lög um Kennaraskólann. Lögin frá 1907 

voru numin úr gildi og kennaranámið fór úr þremur árum í fjögur, inntökuskilyrði voru þrengd 

og nú þurfti tveggja ára gagnfræðapróf til að komast inn í skólann. Árið 1947 voru síðan 

samþykkt umfangsmikil og metnaðarfull lög um menntun kennara. Lögin miðuðu m.a. að því 

að fjölga kennurum og efla frekari menntun þeirra (Helgi Skúli Kjartansson, 2008c).  

Saga kennaramenntunar á Íslandi hefur tekið veigamiklum breytingum í áranna rás. 

Þróunin var hæg til að byrja með en það má segja að með fræðslulögunum 1907 hafi verið 
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brotið blað í sögu þjóðarinnar um mikilvægi menntunar, jafnt hjá þeim sem námu og þeim 

sem kenndu. 
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3 Austur-Skaftafellssýsla 

Við rætur Vatnajökuls 

Fjallahringur fagur 
faðmar byggð og sand. 

Það var dýrðardagur 
er drottinn skóp vort land. 

 
Vak nú vættur forni, 

vernda fold og sjá 
allt frá Eystra Horni 

yfir Skeiðará. 
 

Hér mættust ís og eldur 
í trylltum logadans, 

er himinbláminn heldur 
í hendur kveldroðans. 

 
Röðull rís úr hafi 
roðar fjallaskörð. 
Í gullnu geislatrafi 
glitrar móðir jörð. 

 
Bergrisarnir byggja 
brattan klettasal. 
Leiðir álfa liggja 

um lautir, hól og dal. 
 

Við ströndu úthafsalda 
ólgar vítt um svið. 

Gumar glaðir halda 
á gjöful fiskimið. 

 
Sólstafur sindrar 
signir jökulinn. 

í fjarska tíbrá tindrar 
þá titrar sandurinn. 

 
Liðast lækjarbuna 

ljúft um hlíðardrag, 
þar blessuð blómin una 

bjartan sumardag. 
 

Ef finna viltu friðsæld 
og fegurð hér á jörð, 

er auðlegðin sú ómæld 
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um allan Hornafjörð. 
(Torfhildur Hólm Torfadóttir, 2004) 

 

 

3.1 Staðhættir í Austur-Skaftafellssýslu 

 

 

Mynd 1. Austur-Skaftafellssýsla 

Austur-Skaftafellssýsla er 6080 km2 að stærð og nær yfir strandlengjuna á suðausturhorni 

landsins á milli Suður-Múlasýslu og Vestur-Skaftafellssýslu. Mörk hennar að austan eru við 

Hlaupgeira í Hvalnesskriðum og við Skeiðarársand í vestri (Helgi Magnússon og Tómas 

Einarsson, 1989a). Sýslan er ólík öðrum héruðum landsins þar sem margar jökulár koma undan 

skriðjöklum sem hafa ásamt úthafsöldunni myndað mikla eyðisanda í aldanna rás. Stærstu 

jökulárnar eru Jökulsá í Lóni, Hornafjarðarfljót, Jökulsá á Breiðamerkursandi og Skeiðará (Helgi 

Magnússon og Tómas Einarsson, 1989b; Arnþór Gunnarsson, 1997). Einungis um 5,9% lands 

sýslunnar er gróið og stafar það af því að stór hluti hennar er hulinn af einum stærsta jökli 

jarðar utan heimskautasvæðanna, Vatnajökli. 

Einn þekktasti rithöfundur landsins, Þórbergur Þórðarson, var fæddur á Hala í Suðursveit 

og lýsti aðstæðum í heimasveit sinni á eftirfarandi hátt: 

Skaftafellssýsla hafði öldum saman verið mjög einangruð frá hugmyndaviðskiftum 

umheimsins. Að vestan er hún skorin frá Suðurlandsláglendinu af mörgum höfuðsöndum. 

Yfir sandana velta kolmórauð vatnsföll, er tálma mjög umferðum. Að austan er sýslan 

skilin frá meginlandinu af hárri og langri heiði. Á sjávarsíðuna eru brimsandar og 

hafnleysur. Fram undir síðustu aldamót kom ekki nein önnur fleyta til Skaftafellssýslu en 

kaupskip frá Danmörku einu sinni til tvisvar á ári. Að baki bygðarinnar er risavaxinn 

fjallgarður og víðar jökulbreiður. Skaftfellingar lifðu því og hrærðust í gömlum 
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hugmyndaheimi alla leið fram undir síðustu aldamót. En þá tóku ýmsar nýjar hugmyndir 

að seytla út yfir sýsluna (Þórbergur Þórðarson, 1929). 

  

Hann lýsir á hnitmiðaðan hátt hvernig náttúrulegar aðstæður geta haft hamlandi áhrif á 

framþróun á sviði menntunar og menningar. 

Ferðir fólks um sýsluna urðu lengri en ella vegna erfiðra skilyrða og einangrunar hennar. 

Íbúar sýslunnar lærðu þó að búa við þessar aðstæður og nýttu sér fjölbreytt náttúrufar. Austur-

Skaftfellingar bjuggu við jarðnytjar eins og reka, selveiði, eggjatöku, fuglaveiði og ýmis önnur 

hlunnindi sem færðu mörgum heimilum björg í bú (Gísli Sverrir Árnason, 1994). Samgöngur 

milli byggðarlaga urðu auðveldari eftir að jökulár voru beislaðar með brúm og varnargörðum 

auk þess sem gróðurfar jókst. Á Suðausturlandi er loftslag að meðaltali hlýrra en annars staðar 

á landinu þrátt fyrir nálægð jökulsins, vetur eru mildir en óvenju vætusamt (Arnþór 

Gunnarsson, 1997). Byggð í Austur-Skaftafellssýslu er skipt í fimm sveitir. Vestast eru Öræfi, á 

milli Skeiðarársands og Breiðamerkursands, því næst er Suðursveit og þar fyrir austan Mýrar. 

Austan fljóta eru Nes og handan Horns er austasta sveit sýslunnar, Lón. Mýrar og Nes voru 

fram til ársins 1877 einn hreppur og frá 1877−1994 voru hver þessara sveita hreppur út af fyrir 

sig að Höfn undanskilinni, sem varð sérstakur hreppur 1946. Vestast var Hofshreppur (Öræfi), 

þá Borgarhafnarhreppur (Suðursveit) og austan Mýra og Nesja var Bæjarhreppur (Lón). Í dag 

eru þeir sameinaðir og kallast Sveitarfélagið Hornafjörður (Arnþór Gunnarsson, 1997). 

 

Tafla 1. Nöfn á sveitum í Austur-Skaftafellssýslu nú og áður fyrr 

Nöfn svæða í dag Nöfn hreppa áður fyrr 

Öræfi Hofshreppur 

Suðursveit Borgarhafnarhreppur 

Mýrar Mýrahreppur 

Nes og Höfn* Nesjahreppur 

Lón Bæjarhreppur 

*Höfn og Nes voru einn og sami hreppurinn þangað til Höfn varð hreppsfélag 1946 

Heimld: Arnþór Gunnarsson. (1997a). Saga Hafnar í Hornafirði. Fyrra bindi. Aðdragandi búsetu og 
frumbýlisár. Hornafjörður: Sveitarfélagið Hornafjörður. 
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Mynd 2. Yfirlitsmynd af suðaustursvæði Íslands 

3.2 Samgöngur í sýslunni 

 

 

Mynd 3. Jökulsá í Lóni. Brúarsmíði, 1950. 

Eins og minnst var á hér að framan var sýslan erfið yfirferðar og oft ekki auðvelt að fara á milli 

staða, sem nú á dögum þykir hið minnsta mál. Föðuramma rannsakanda sem er 91 árs (fædd 

1927), búsett alla tíð á Höfn, var orðin 13 ára gömul þegar hún komst í fyrsta skipti að bænum 

Hala í Suðursveit sem er eingöngu 42 km leið. Samgöngumál voru með erfiðustu 

úrlausnarefnum Austur-Skaftfellinga fram eftir 20. öldinni. Strönd Skaftafellssýslu er hafnlaus 

að Hornafirði undanskildum, þar af leiðandi höfðu þeir sem bjuggu á Suðausturlandi afar 

takmörkuð not fyrir strandsiglingar. Mikilvægt var því fyrir heimamenn að bæta samgöngur á 

svæðinu eins og að brúa vatnsföll og bæta vegasambandið í þessum landshluta (Páll 

Þorsteinsson, 1978), en á 20. öldinni urðu miklar breytingar á samgöngum á öllu landinu. Ekki 

má gleyma að þó að breytingar hafi orðið miklar á samgöngum þá urðu breytingar á öðrum 
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sviðum svo örar og stórtækar að segja má að íslenska þjóðin hafi numið land sitt að nýju á 

fáum áratugum með miklum framkvæmdum og fjölbreyttari atvinnuháttum. Íslendingar lærðu 

hér að nýta sér tæknina og höfðu í höndum afkastamikinn vélakost (Páll Þorsteinsson, 1985). 

Austur-Skaftfellingar nýttu sér þessa tækni við samgöngur rétt eins og aðrir landsmenn. Að 

fara yfir vötn og ár sem fyrr á tíðum hömluðu ferðum manna um Skaftafellssýslur breytti miklu 

því nú var hægt að keyra yfir árnar á skömmum tíma. Fyrsta brúin, yfir Jökulsá á Sólheimasandi, 

var byggð árið 1967 en sú brú auðveldaði fólki ferðalög, síðan hélt brúarsmíðin áfram yfir fleiri 

erfið vatnsföll. Íbúar sýslunnar höfðu einnig not af flugsamgöngum og má segja að einangrun 

sýslunnar hafi verið rofin með flugi (Páll Þorsteinsson, 1985). 

3.2 Atvinnuvegir 

 

 

Mynd 4. Hestagerði, heyvinna, 1957. 

Aðal atvinnuvegur í sýslunni fyrr á tímum var sauðfjárrækt og seldu bændur ull og sláturafurðir 

til að eiga fyrir nauðsynjum. Auk þess hafði fólk drjúg not af sjósókn og annars konar 

hlunnindum. Þrátt fyrir það var lífsbaráttan hörð og höfðu íbúarnir lifibrauð sitt að miklu leyti 

af því sem bústofninn gaf. Fyrst og fremst var um sjálfsþurftarbúskap að ræða. Bændur í 

Austur-Skaftafellssýslu voru seinir að nýta sér nýjungar í búskap, t.d. áveitur og túnsléttun, og 

var erfitt að fjölga búfjárstofninum þar sem gróið land sýslunnar var ekki nema 5,9%. Landnæði 

var því lítið ásamt því að jarðir sýslunnar voru hlutaðar niður í smærri einingar. Þetta 

búskaparlag gerði mönnum erfitt fyrir og kom oftar en ekki í veg fyrir að fólk gæti losnað úr 

viðjum fátæktar (Arnþór Gunnarsson, 1997).  

Í kringum 1861 hófst verslun á Papósi og þar með eignuðust Austur-Skaftfellingar sinn 

fyrsta verslunarstað. Eins og minnst er á í byrjun kaflans var um tvenns konar atvinnuveg að 

ræða, annars vegar hefðbundinn landbúnað og hins vegar landbúnað með sjósókn, þar sem 
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nokkrir bændur komu sér saman og gerðu út bát. Sjósókn var þá nokkurs konar aukabúgrein 

sem stunduð var að vetri til (Arnþór Gunnarsson, 1997). Sjósóknin gat skipt sköpum fyrir 

afkomu Austur-Skaftfellinga en líkt og með landbúnaðinn var hann háður erfiðum 

veðurskilyrðum og einnig því að sá „guli“ léti ekki sjá sig á grunnslóðum. Þó flestir 

Hornfirðingar hafi í upphafi byggt afkomu sína á smábúskap batnaði ástandið mjög fyrir 

bændur því um 1930 var landrými aukið með varnargörðum og landfyllingum í Hornafirði og 

var því hægt að beita meira og efla landbúnað í sýslunni. Í seinni tíð hefur sjávarútvegur orðið 

aðalatvinnuvegur sýslunnar enda stutt á miðin. Á árunum 1940−1975 óx hann til muna og 

hefur haldið áfram að stækka og dafna, íbúum sýslunnar til hags (Arnþór Gunnarsson, 1997).  

Kaupmannshjónin Ottó og Valgerður Tulinius voru fyrstu íbúar Hafnar og settust þar að 

1897. Þar byggðu þau sér hús ásamt verslunarhúsi og sáu um að þjóna sveitungum sínum. 

Höfn tilheyrði þá Nesjahreppi en varð sérstakur hreppur 1946 með liðlega 300 íbúa (tafla 2).  

Byggðin á Höfn óx mjög hægt enda buðust fá önnur atvinnutækifæri en stopul vinna við 

upp- og útskipun og slátrun. Flest heimili höfðu lífsviðurværi af veiðum og smábúskap. Á 

vetrarvertíðinni 1908 hélt vélvæðingin innreið sína á Höfn þegar þangað komu til úthalds þrír 

vélbátar frá Eskifirði. Um 1920 hljóp mikill vöxtur í útgerðina og varð Hornafjörður einn helsti 

útgerðarstaður austfirskra vélbáta. Utan vetrarvertíða gekk lífið sinn vanagang, aðkomufólkið 

hvarf á braut, Hafnarbúar sinntu búsmala sínum og ræktunarlöndum og reru út á fjörð að veiða 

sér til matar. Allir sinntu sínu og eins og aðrir urðu börn að afla lífsviðurværis, þegar fjaraði 

voru þau látin hlaupa út á svartan sandinn og tína upp lúruna sem ekki hafði náð að halda í við 

sjóinn (Helga Bjarnadóttir, munnleg heimild, e.d.). 

Sjávarútvegur og fiskvinnsla voru og eru undirstaða afkomu Hafnarbúa. Að auki hefur verið 

rekin margs konar þjónustustarfsemi á Höfn í gegnum tíðina, sem dæmi má nefna að Rafveita 

Hafnarhrepps tók til starfa árið 1950 og gátu því Hafnarbúar lýst upp heimili sín með rafmagni 

(Arnþór Gunnarsson, 1997). Eftir 1950 lifnaði yfir atvinnulífinu á staðnum, Netaviðgerðir og 

Veiðarfæragerð Hornafjarðar voru stofnaðar árið 1969 og Kaupfélag Austur-Skaftfellinga 

stækkaði. Múrverk, húsa- og trésmíði efldust í ört stækkandi byggðarlagi ásamt söðlasmíði, 

skósmíði og mörgum fleiri atvinnugreinum (Arnþór Gunnarsson, 1997). Höfn í Hornafirði var 

því ekki lengur lítið sjávarþorp heldur kaupstaður þar sem atvinnutækifærum fór fjölgandi og 

nóg var að gera (Arnþór Gunnarsson, 1997).  

Bandaríski herinn hafði aðsetur á Stokksnesi um árabil og annaðist ratsjávarnir landsins. 

Það voru ekki allir sáttir við dvöl erlendra hermanna hér á landi en stöðin var tekin í gagnið 

árið 1955 og störfuðu þar lengst af 110 varnarliðsmenn, auk nokkurra sjóliða og bandarískra 

borgara á tímabilinu 1962−1970 (Arnþór Gunnarsson, 1997). Upplifun flestra af setu 

bandaríska hersins á Stokksnesi er í ljósrauðum ljóma enda buðu þeir öllum börnum í sýslunni 

á jólafögnuð ásamt því að gefa íbúum Hafnar og nærsveita gjafir. Þarna fengu börn og 
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fullorðnir að sjá og upplifa hin ótrúlegu amerísku gæði og sjá hinn eina og sanna jólasvein. Ekki 

voru þó allir svo heppnir því nokkar fjölskyldur t.d. fjölskylda rannsakanda fengu aldrei að 

upplifa þetta vegna skoðana þeirra fullorðnu á veru hersins (Margrét Kristín Óskarsdóttir, 

munnleg heimild, e.d.). 

Hér hefur verið stiklað á stóru um sögu sýslunnar, staðhætti og atvinnuvegi. Sagan er mun 

lengri og ítarlegri en ekki verður fjallað nánar um það hér. 

 

 

Mynd 5. Lóðsbáturinn, 1948. 

3.3 Mannfjöldaþróun frá 1900 til 1960 

Austur-Skaftafellssýsla hefur ætíð verið strjálbýl og til að mynda árið 1703 þegar fyrsta 

manntal var tekið á Íslandi voru íbúar Austur-Skaftafellssýslu ekki nema 1097 talsins (Páll 

Þorsteinsson, 1981; Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon, 1997, bls.81). Um 

aldamótin 1900 gekk íslenska þjóðin í gegnum mikið breytingaskeið. Austur-Skaftafellssýsla 

var ein fámennasta sýsla landsins á árunum 1850−1901 en þar bjuggu einungis um 2% 

landsmanna. Íbúafjöldinn skiptist þó nokkuð jafnt á milli hreppanna fimm og breyttist dreifing 

hans lítið á þessum árum. Íslendingum fjölgaði en fólksfækkun varð í sýslunni frá 1901 til 1950. 

Nokkur fjölgun varð loks á sjötta áratugnum. Rétt er því að sýna íbúaþróun sýslunnar frá 1901 

til 1960 (sjá töflu 2). Á sjötta áratugnum hófst fólksfjölgun og einskorðaðist hún við stækkun 

Hafnarkauptúns. Áfram fækkaði fólki í öðrum hreppum (sjá töflu 2). 
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Tafla 2. Mannfjöldatölur í Austur-Skaftafellssýslu frá 1901−1960 

  
1901 1910 1920 1930 1940 1950 1960 

1. nóv. 1. des. 1. des. 1. des. 1. des. 1. des. 1. des. 

Austur- Skaftafellssýsla 1.162 1.128 1.158 1.127 1.146 1.139 1.377 

Bæjarhreppur 174 211 226 201 157 106 110 

Nesjahreppur (1946) 330 328 317 368 449 205(-) 211 

Höfn *(1946) - - - - - 434 632 

Mýrahreppur 220 191 213 185 165 89 117 

Borgarhafnarhreppur 206 188 200 181 176 148 153 

Hofshreppur 232 210 202 192 199 157 154 

*Höfn verður að Hafnarhreppi árið 1946 

Heimild: Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon (ritstjórar). (1997). Hagskinna. Sögulegar hagtölur um 
Ísland. Reykjavík: Hagstofa Íslands. 

 

Ferðir Íslendinga til Vesturheims  höfðu áhrif á fólksfjölgun á svæðinu því á árunum 1899−1911 

fluttu alls um 136 Austur-Skaftfellingar vestur um haf. Árið 1920 fór þó fólki á Höfn fyrst að 

fjölga með aukinni vélbátaútgerð. Þótt sjósókn hafi aðeins verið stunduð fáeina mánuði á ári 

fór atvinnutækifærum fjölgandi og stuðlaði hún óbeint að frekari tækifærum til atvinnu sem 

aftur stuðlaði að flutningi fólks innan sýslunnar en þó aðallega til Hafnar. Á sama tíma og 

fjölgaði í kauptúninu fækkaði fólki í Nesjum. Mannfjöldaþróunin virðist hafa verið svipuð um 

allt landið því þorp og bæir löðuðu til sín fólk úr sveitum með betri tækifærum til atvinnu og 

afkomu. Þrátt fyrir það virðist sem dreifbýli og samfélag bænda í Austur-Skaftafellssýslu hafi 

haldið nokkuð stöðu sinni. Hvort studdi annað, dreifbýli og þéttbýli. Fólki fjölgaði stöðugt á 

Höfn á árunum 1940−1975.  

Þrátt fyrir að atvinnutækifærum fækkaði fjölgaði íbúum sem aldrei fyrr á Höfn eftir 1945. 

Ekki virðist vera einhver ein skýring á þessu en flestir virðast hallast að þeirri skoðun að 

eftirsóknarverðara hafi þótt að búa í þéttbýli en í sveitum sýslunnar. Gott atvinnuástand er 

talin forsenda fólksfjölgunar eftir 1950 (Arnþór Gunnarsson, 2000). Í kauptúninu gafst fólki 

kostur á að fá úthlutað ræktunarlandi sem auðveldaði framfærslu fjölskyldna sem þar bjuggu. 

Á sjötta áratugnum vænkaðist hagur manna þegar útgerð og fiskvinnsla urðu 

heilsársatvinnugreinar jafnframt því að treysta stoðir atvinnulífsins mikið. Sjávarútvegurinn 

efldist jafnt og þétt og árið 1965 var farið að stunda humarveiðar frá Höfn. Með betra tíðarfari 

varð uppbygging meiri, bæði á atvinnu- og íbúðarhúsnæði.  
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Bættur efnahagur kom ekki í veg fyrir fólksfækkun í sveitum. Með vélvæðingunni varð 

þörfin fyrir mannafla minni. Fjölbreytt störf á Höfn kölluðu á meira vinnuafl og flutti því fólk úr 

nærsveitum til Hafnar því þar var meiri vinnu að hafa, kjör fólks betri og betri menntun 

almennings (Arnþór Gunnarsson, 2000). Hafnarkauptún var mikilvægur hlekkur fyrir alla byggð 

á Suðausturlandi.
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4 Barnafræðsla í Austur-Skaftafellssýslu 1900-1960 

 

Mynd 6. Skólabörn í Öræfum ásamt kennara sínum:  

Guðrún Sigurðardóttir og Þuríður Jónsdóttir, Fagurhólsmýri, Guðrún Gísladóttir og Páll Þorsteinsson, 
kennari Hnappavöllum, Hálfdán Björnsson og Helgi Björnsson, Kvískerjum, Halldór Sverrisson og 
Sigurður Jóhannsson, Hnappavöllum, Guðjón Jónsson, Fagurhólsmýri, e.d.. 

Í þessum kafla verður sagt frá barnafræðslu í Austur-Skaftafellssýslu 1900−1960. Eins og áður 

hefur verið minnst á er sýslan stór og samgöngur voru erfiðar enda yfir fjölmargar óbrúaðar 

jökulár að fara. Erfitt hefur verið fyrir farkennara að fara á milli hreppa til að kenna unga fólkinu 

sem bjó á víð og dreif í sýslunni. Skólasaga sýslunnar er á vissan hátt sú sama og annars staðar 

í dreifbýli á Íslandi. Líkt og annars staðar á landinu var heimafræðsla ráðandi til loka 19. aldar 

þegar farskólar verða helsta fræðslufyrirkomulagið. Fyrsti fasti skólinn var stofnaður á Höfn í 

Hornafirði árið 1935, en farskólahald var  uppistaðan í öðrum hreppum fram eftir 20. öldinni 

eins og t.d. í Bæjarhreppi (Lóni). Í skýrslu Guðmundar Finnbogasonar (1905) er lítið sem ekkert 

fjallað um fræðsluhald í Austur-Skaftafellssýslu. Þó er vitað að farskólahald var eina 

kennsluformið. Austur- og Vestur-Skaftafellssýslur voru settar undir einn og sama hattinn og 

af þeim ferðum sem Guðmundur fór til að skoða skólahald fór hann lengst að Vík í Mýrdal. 
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Engin lýsing var því á kennslustöðum austar og hefur hann eins og áður hefur verið minnst á 

þurft að treysta á skýrslur presta. Aðbúnaður í farskólum var fátæklegur eins og kom fram í 

skýrslu Guðmundar Finnbogasonar (1905) og segir að oftast hafi börnum verið kennt í 

baðstofuherbergjum. Skýrslan fjallar aðallega um hollustuhætti, birtu og loftrými en ekki 

hvernig fræðsla barna fór fram. 

4.1 Skólahald í Austur-Skaftafellssýslu 

 

Mynd 7. Skólabörn og yngri börn með kennara sínum, Sigurjóni Þorsteinssyni frá 
Reynivöllum. Myndin er tekin í Lækjarhúsum. Þar var þá farskóli fyrir Borgarhafnarhverfi í 
Suðursveit (1938-1939). 

Eins og fram hefur komið voru námskröfur hertar til muna þegar lög um reikning og skrift voru 

sett árið 1880. Heimilum var áfram ætlað að sinna lögbundinni fræðslu undir eftirliti prests. 

Mörgum foreldrum var um megn að fylgja menntun barna sinna eftir en í kjölfarið var mörgum 

farskólum komið upp í sveitum sýslunnar. Þannig tók fyrsti farskólinn til starfa í Nesjum og 

starfaði hann í eitt ár, 1886−1887. Þorleifur Jónsson í Hólum annaðist fræðsluna, kenndi á 

fimm bæjum og hlutu börn af nærliggjandi bæjum einnig þessa kennslu. Yfirumsjón með 

fræðsluhaldinu var í höndum Jóns Jónssonar prests í Bjarnarnesi og Þorgríms Þórðarsonar 

læknis á Borgum Carl Steinsen verslunarmaður var kennari veturinn 1899−1900 í Nesjum. Carl 

kenndi alls í 16 vikur, námsgreinarnar voru tilsögn í lestri, skrift og reikningi. Nokkrum 

nemendum var þó kennd danska, landafræði og mannkynssaga. Fram yfir aldamótin 1900 var 

kennsla í allri sýslunni og hreppsnefndir réðu einn til tvo farkennara til að sjá um fræðslu barna 

á aldrinum 10−14 ára (Arnþór Gunnarsson, 2000). 
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Í Mýrahreppi varð Kristján Benediktsson í Einholti fyrsti formaður skólanefndar samkvæmt 

fræðslulögunum 1907 og síðar prófdómari. Kennarar sem kenndu við farskólann í Mýrahreppi 

voru flestir úr sýslunni og margir af þeim frá Mýrum (Kristján Benediktsson, 1972). Í Suðursveit 

var Sigfús Sigurðsson frá Skálafelli ráðinn sem farkennari veturinn 1904−05 og Jón Jónsson frá 

Flatey á Mýrum var ráðinn hluta úr vetri sem heimiliskennari eða farkennari á bæina vestan 

Steinasands. 

 

Tafla 3. Hreppir og fræðsluhéruð í Austur-Skaftafellssýslu 1907–1920 

Hreppir Fræðsluhéruð 

Bæjarhreppur  Bæjarhreppsfræðsluhérað 

Nesjahreppur Nesjafræðsluhérað 

Mýrahreppur Mýrafræðsluhérað 

Borgarhafnarhreppur Suðursveitarfræðsluhérað 

Hofshreppur Öræfafræðsluhérað 

Heimild: Hagstofa Íslands. (1922). Barnafræðsluskýrslur árin 1909−1915. Hagskýrslur Íslands I ; 16. Reykjavík: Höfundur. 

 

Í Öræfum hófst barnakennsla árið 1892 og var það séra Ólafur Magnússon í Sandfelli sem 

var aðalhvatamaður þess. Fyrsti kennarinn var Sigurður Þorsteinsson á Hnappavöllum en hann 

var kennari í Öræfum í 30 ár. Aðeins tveir aðrir kennarar kenndu í Öræfasveit, þeir Páll 

Þorsteinsson frá Hnappavöllum og Þorsteinn Jóhannesson í Svínafelli (Sigurður Björnsson, 

1972).  

Í Bæjarhreppi (Lóni) fékkst fyrsti kennslustyrkur 1887, var hann veittur þar til að 

fræðslulögin 1907 tóku gildi. Styrkurinn var miðaður við nemendatölu og kennsluvikur. Í 

honum fólst einnig kaup farkennarans auk kostnaðar við fæði og húsnæði. Yfirleitt voru fá börn 

í sókninni sem nutu kennslu kennara í hvert sinn. Kom þar fyrst og fremst til greina áhugi 

aðstandenda barnanna auk ýmissa annarra ástæðna (Stefán Jónsson, 1972). Allir farkennarar 

er kenndu í sýslunni áttu það sameiginlegt að njóta opinberra styrkja líkt og aðrir farkennarar 

sem störfuðu víðs vegar um landið. 

Á árunum 1900−1904 var barnakennsla í sýslunni með svipuðu sniði og áður en einhverra 

hluta vegna virðist svo koma hlé í Nesjum (á Höfn) til ársins 1910 en Höfn og Nes voru eitt 

fræðsluhérað til ársins 1946. Ástæða þess að barnakennsla lagðist af í þessum tiltekna hreppi 

var ef til vill sú að fátt var um börn á skólaskyldualdri (Arnþór Gunnarsson, 1997). 
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Mynd 8. Skólabörn á Neðrabæ, Borgarhöfn. Kennari Sigurjóns Þorsteinsson, Reynivöllum, 1938-1939. 

 

Á sama tíma voru þó farskólar við lýði á þremur bæjum í Nesjum; Dilksnesi, Svínafelli og 

Hoffelli. Til að leysa vanda þeirra barna sem áttu lengst að sækja skóla var börnunum komið 

fyrir á kennslustað.  

Eins og sagt var frá í kaflanum Barnafræðsla á Íslandi komu ný lög, fræðslulög 1907, sem 

gerðu ráð fyrir skólaskyldu fyrir börn 10−14 ára og að þau kæmu læs og skrifandi í skólann 

(Loftur Guttormsson, 2008m; Arnþór Gunnarsson, 2000). Þótt að fræðslulögin 1907 hafi 

vissulega markað tímamót reyndist oft erfitt að fá foreldra í lið með sér. Séra Þórður 

Oddgeirsson í Bjarnarneskalli skrifaði fræðslustjóra bréf um vandamálið og sagði að sumir 

foreldrar vildu sem minnsta fræðslu fá fyrir börn sín og aðrir segðust fullfærir um að annast 

þessa uppfræðslu sjálfir (Arnþór Gunnarsson, 2000; Þórður Oddgeirsson, 1917; Ólöf 

Garðarsdóttir, 2008a). Út af foreldrum sem létu sér lítt fræðslu barna sinna varða var skólahald 

lengi laust í reipum í Hafnar- og Nesjahreppi. Margir foreldrar sinntu þó uppfræðslu barna 

sinna en aðrir hreinlega gáfust upp við að reyna að stjórna þessum aðstæðum. Vandamálið 

var meðal annars kennaraleysi, húsnæðisvandi og strjálbýli og sýna Barnafræðsluskýrslur fyrir 

árið 1915 að einungis var farkennsla í hreppum sýslunnar. Eflaust hafa vandamálin verið fleiri, 

þó þau séu ekki nefnd.  

Fjöldi nemenda skólaárið 1909 til 1910 var til að mynda frá tíu nemendum í Bæjarhreppi 

og alveg upp í 27 í Hofshreppi. Árið 1911−1912 var kennt í öllum hreppum og var meðalfjöldi 

nemenda u.þ.b. 21. Heildarfjöldi nemenda á árunum 1913−1914 var 57, en einungis var kennt 

í þremur hreppum, hvorki var kennt í Nesjahreppi né Mýrahreppi á því tímabili.  

Fjöldi kennara sem kenndu á árunum 1908−1909 miðaðist við einn á hverjum kennslustað. 

Einu árin sem breyting verður er á árunum 1910−1912 en þá kenndu tveir kennarar í 



49 

Nesjahreppi, annars var alltaf einn kennari (Hagstofa Íslands, 1922). Þetta var væntanlega í 

samræmi við að farkennarar fóru á milli kennslustaða. Spor manna í sýslunni hafa því verið 

smá því skólinn dreifðist á marga bæi með farskólahaldi. Tala kennslustaða miðaðist við þrjá 

staði í hverjum hreppi. Á árunum 1915−1920 var námstíminn eða kennsluvikur 8 vikur á 

Mýrum, en upp í 27 vikur í Öræfum. Venjulega voru þó vikurnar í kringum 24−26 (Hagstofa 

Íslands, 1922). 

 

Mynd 9. Kennsla á Hrollaugsstöðum, 1945. 

Í fræðslulögum frá 1907 var kveðið á um að í þeim skólahverfum, sem ekki væri fastur skóli, 

ætti að vera farkennsla eða heimakennsla undir eftirliti sem var hluti af undanþáguákvæði. 

Heimildir eru fyrir því að kennsla hafi farið fram í svokölluðu Guðmundarhúsi á Höfn árið 1927 

ekki er þó vitað um nemendafjölda (Þorgeir Kristjánsson, 1991). Farkennslan eftir 1930 

sveiflaðist þó mjög mikið frá ári til árs og var í beinu sambandi við tölu skólahverfa með enga 

opinbera fræðslu eða eftirlitskennslu (sjá töflu 4) (Hagstofa Íslands, 1967). Á 

Héraðsskjalasafninu á Höfn fannst ræða þar sem sögð voru nokkur vel valin orð við 

skólasetningu á Hnappavöllum og Hofi haustið 1930. Nafn kennarans kemur ekki fram en hann 

virtist ánægður með að vera kominn til starfa við að stýra þeim hópi sem sat fyrir framan hann. 

Kennarinn sagðist vilja fræða börnin um ýmsa hluti og atriði sem voru þeim ókunn. Hann gerði 

sér grein fyrir að starf hans væri mikið og vandasamt „því að á sviði fræðslumálanna sem 

annars staðar ríkir eðlileg þróun um þroska og framför mannsins“. Virðast kröfur um þekkingu 

og þroska einstaklingsins hafa verið miklar og þörfin ærin. Hann fjallar um að foreldrar óski 

börnum sínum velferðar í náminu og að hann, kennarinn, verði að stíga stór skref í átt að 

uppeldi æskunnar. Það sé þó á valdi nemenda hvernig lærdómurinn gangi. Kennarinn vonaðist 

eftir lærdómsfúsum nemendum (sjá viðauka N) ( Páll Þorsteinsson, 1930). 

Við heimildaleit fannst bréf Þorleifs Jónssonar frá bænum Hólum í Nesjahreppi til Sigurðar 

Guðmundssonar skólameistara á Akureyri 1937. Í bréfinu bað Þorleifur vin sinn um greiða, að 
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leyfa ungum dreng að nafni Jón Hjaltason, sem búsettur var í Austur-Skaftafellssýslu og hafði 

sótt farskóla og þótti góður nemandi, að þreyta próf til annars bekkjar á Akureyri þótt hann 

hefði ekki aldur til. Í bréfinu hrósar Þorleifur kennurum og skólum á Norðurlandi og biður því 

vin sinn um þessa undanþágu. Af lestri bréfsins má sjá að Þorleifur sé ekki á eitt sáttur við þann 

kennara sem kenndi Jóni þennan veturinn og er tilbúinn að fara með drenginn alla leið norður 

í land (sjá viðauka N). (Þorleifur Jónsson, 1937).  

Í skólaræðu árið 1940 þakkar Benedikt Þorsteinsson liðinn vetur, hann hrósar kennurum 

og nemendum fyrir vel unnin störf. Það muni ekki allir ganga frá borði með háar einkunnir, en 

kennarinn hafi gert hvað hann gat „að troða“ einhverri þekkingu í höfuð nemenda sinna. Eins 

og alltaf sagði hann að lærdómurinn væri undir nemendum kominn og þess vegna ættu 

nemendurnir að þakka kennaranum fyrir vel unnin störf (sjá viðauka M) (Benedikt 

Þorsteinsson, 1940).  

Farskólahald var það fræðslufyrirkomulag sem var í sýslunni til ársins 1935 en þá bað Óli 

Kr. Guðbrandsson kennari fræðslumálayfirvöld að skólanum á Höfn yrði breytt í fastan skóla. 

Beiðnin var samþykkt af nefndarmönnum og tók hún gildi árið 1935. Samt sem áður tók það 

nokkur ár að koma upp skólahúsnæði. Hafnarskóli var ekki reistur fyrr en árið1949 og kennsla 

hófst þar snemma árs 1940 (Gerðabók skólanefndar Hafnarskólahverfis 1942–1972). Með 

tilkomu hins fasta skóla á Höfn voru nú orðnir tveir skólar í Nesjahreppi.  

Vorið 1942 var Hafnarkauptún gert að sérstöku skólahverfi í samræmi við fræðslulögin 

1936. Skólanefnd var falið að hafa umsjón með barnafræðslu í hverfinu, átti hún að taka 

afstöðu til ýmissa mála er vörðuðu fræðslu barna og vera skólastjóra innan handar. Í öðrum 

hreppum var stuðst áfram við farskólahald því vegalengdir í sýslunni voru miklar og ekki unnt 

að ferðast með börn svo langar leiðir.  

Vitað er að fram til 1944 var kennt í blönduðum bekkjum í Hafnarskóla. Fyrir tilstilli Óla Kr. 

Guðbrandssonar fékkst ráðinn annar kennari sem honum þótti brýnt því hann hafði áhyggjur 

hve lítinn tíma börnin fengu í skólanum. Kennsla á árunum 1946−1968 byrjaði um 

mánaðamótin september/október og var lokið um mánaðamótin apríl/maí (Arnþór 

Gunnarsson, 2000). Þetta fyrirkomulag kom aðallega til af því að börnin voru vinnuafl og 

aðalvinnan í sveitum hófst við sauðburð og lauk ekki fyrr en eftir slátrun. Svo virðist sem 

stúlkur hafi fengið tilsögn í smíðum árið 1946 en kennsla í teikningu og handavinnu sat oftar 

en ekki á hakanum (Arnþór Gunnarsson, 2000). Sund varð ekki skyldugrein fyrr en 1940, en 

sundkennsla hófst fyrr í sýslunni enda nálægð við sjó, vötn og ár það mikil að líf lá við að sem 

flestir væru syndir. Notast var við vötn og tjarnir til slíkrar kennslu eins og Þveit í Nesjum og 

Óslandstjörn á Höfn.  

Rannsakandi hefur undir höndum próf og prófskýrslur frá árunum 1936−1947 sem tekin 

voru í sýslunni (sjá viðauka P). Prófin hafa verið strembin fyrir marga enda um 50 spurningar 
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og kunnátta nemenda til að þreyta þessi próf hefur þurft að vera góð. Þar sést hverjar voru 

aðaláherslur sem kennarar lögðu á um kunnáttu nemenda, en þær eru nokkuð frábrugðnar 

áherslum nú á dögum. 

Eins og fram hefur komið voru heimavistarskólar frá 4. áratugnum smám saman teknir við 

af farskólum í sveitum. Heimavistarskóli var starfræktur 1945 á Hrollaugsstöðum í 

Borgarhafnarhreppi en fyrstu tvö árin, 1943−1945, var hann heimanakstursskóli, því 

heimavistin var ekki tilbúin. Torfi Steinþórsson varð skólastjóri (Kristján Benediktsson, 1972). 

Í tímaritinu Skaftfellingur (2010−2011) segir Helga Pétursdóttir, fædd 1933, að hún hafi byrjað 

í skóla níu ára gömul, skólaskyldan var þó ekki löng til að byrja með. Hún var í farskóla í 

Borgarhöfn á ýmsum bæjum en síðar fór hún í skólann að Hrollaugsstöðum. Hún man að 

nemendur voru fimm talsins, kom oft fyrir að hún þurfti að ganga í skólann en þó kom stundum 

fyrir að skólastjórinn Torfi náði í börnin (Sigurður Örn Hannesson, 2010/2011). Farskólahald 

var þó enn við lýði því vegalengdir í sýslunni langar, leiðir illfærar og því betra að styðjast við 

gamla fræðslufyrirkomulagið í einangruðum hreppum sýslunnar. 

 

Mynd 10. Óli Kr. Guðbransson, skólastjóri á Höfn, með nemendur sína (e.d.). 
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Tafla 4. Tegundir skóla í Austur-Skaftafellssýslu, flokkaðir eftir hreppum og skólaárum 

Skólaár 
Bæjar-

hreppur 

Nesja-

hreppur 

Hafnar-

hreppur 

Mýra-

hreppur 

Borgarhafnar

-hreppur 

Hofs-

hreppur 

1920−1921 f - - f f f 

1922 −1925 f - - f f f 

1927−1928 f f - f f f 

1934−1935 f f - f a f 

1937− 1938 f Ff - f f f 

1944−1945 f Ff - F f f 

1947−1948 f f F F H f 

1949−1950 f f F f H f 

1953−1954 f F F f H f 

1957−1958 f F F F H f 

1959−1960 f F F f H f 

Skýringar: F: Fastur skóli f: farskóli H: Heimavistarskóli a: aukakennsla/eftirlitskennsla 

Heimild: Hagstofa Íslands. (1967). Barnafræðsluskýrslur árin 1920−1966. Hagskýrslur Íslands II ; 1. Reykjavík: Höfundur. 

Tafla 4 sýnir fyrirkomulag á skólahaldi og hélst farskólahald óbreytt til ársins 1937. Taflan 

er sótt í Barnafræðsluskýrslur og rétt er að minnast á aukakennslu/eftirlitskennslu en þá er átt 

við að barn hafi fengið kennslu heima. Árið 1957 var fræðsluformið í sýslunni hins vegar komið 

í mun fastari skorður og voru stærstu hrepparnir komnir með fastan skóla, einungis 

Bæjarhreppur og Hofshreppur voru enn með farskóla. Orsökin var að miklu leyti erfiðar 

samgöngur eins og um Almannaskarð þannig að nemendum í Bæjarhreppi var haldið þar í 

skóla ásamt því að Hofshreppur hefur margar ár sem ekki voru beislaðar og af þeim sökum 

þótti ekki heppilegt að senda svo ung börn annað. Mýrahreppur var hins vegar aftur kominn 

með farskóla veturinn 1959−1960. Ekki er vitað um ástæðu þess en nemendum fjölgaði um 3 

(sjá töflu 5). 

Árið 1946 voru fastir skólar aðeins í helmingi allra hreppa landsins, en í hinum voru 

farskólar. Á árunum 1947−1948 voru farskólar 112 talsins. Skólaárið var níu mánuðir í föstum 

skólum en sjö mánuðir í öðrum. Í sveitum var þó heimilt að skipta námstímanum í tvennt, 

þannig að hvert barn fengi að minnsta kosti þrjá og hálfan mánuð í kennslu. Í lögunum frá 1946 

var skylt að veita 10 ára og yngri börnum að jafnaði 21 kennslustund á viku en 33 

kennslustundir þurftu að vera fyrir eldri nemendur. Starfstími skólanna var mestur í Reykjavík 

og stærri kaupstöðum en minnstur í sveitum landsins, þannig að farskólar og heimavistarskólar 

náðu allvíða aðeins um þriðjungi af lengd skólaársins í föstum skólum og námsgreinar í þeim 
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voru til muna færri og fábreyttari. Farskólar voru enn á landinu 1946 en fræðslumálastjórn 

skyldi skipa málum samkvæmt lögum eins og kostur var. Fyrstu árin eftir setningu laganna 

1946 voru um 100 hreppar með farkennslu en þeim hafði farið fækkandi. Skólahald í Austur-

Skaftafellssýslu hélst að miklu leyti óbreytt eða þangað til grunnskólalögin 1974 voru 

samþykkt.  

 

Mynd 11. Hafnarskóli, 1944. 

 

Á töflu 5 sést nemendafjöldi á árunum 1920−1960. Árið 1920 til 1921 var nemendafjöldi í 

sýslunni 63 en var kominn upp í 164 árið 1960 og gengu öll skólaskyld börn í skóla það ár, ýmist 

farskóla eða fastan skóla eins og sjá má af töflu 4. Í Bæjarhreppi t.d. er samanlagður 

nemendafjöldi á þessu tímabili 107 á meðan að samanlagður nemendafjöldi á sama tímabili 

er 124 í Mýrahreppi. Bæjarhreppur var reyndar afskekkt sveit meðan að Mýrahreppur var 

hálfgerð samgöngumiðstöð fyrir nálæga hreppa (Hagstofa Íslands, 1967). Einnig er hægt að sjá 

á töflu 5 að barnflestu hrepparnir eru Hafnarhreppur og Nesjahreppur og þar fast á eftir 

Mýrahreppur. Vestasti hreppurinn í sýslunni, Hofshreppur, hefur nánast sama nemendafjölda 

frá 1920 til 1960. Sá hreppur var líka innilokaður á báða vegu af jökulám og samgangur til 

annara hreppa innan sýslunnar lítill. 
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Tafla 5. Fjöldi nemenda flokkaður eftir hreppum og skólaárum 

Skólaár 
Bæjar-

hreppur 
Nesja-

hreppur 
Hafnar-
hreppur 

Mýra-
hreppur 

Borgarhafnar-
hreppur 

Hofs-
hreppur 

1920−1921 25 - - 9 14 15 

1927−1928 18 28 - 33 21 11 

1937−1938 23 43 - 18 18 18 

1947−1948 7 10 47 17 18 17 

1949−1950 7 19 37 5 11 16 

1953−1954 6 29 62 7 9 13 

1957−1958 6 23 71 16 15 14 

1959−1960 15 19 79 19 15 17 

Heimild: Hagstofa Íslands. (1967). Barnafræðsluskýrslur árin 1920−1966. Hagskýrslur Íslands II ; 1. Reykjavík: Höfundur. 

 

Áhugavert er líka að skoða meðalfjölda nemenda á þessum árum frá 1920 til 1960, en í 

Bæjarhreppi er meðaltalið u.þ.b. 13 nemendur á móti 15 í Hofshreppi, eru þetta vestustu 

hrepparnir í sýslunni og farkennsla var eina fræðslufyrirkomulagið þar. Í Hafnarhreppi koma 

ekki fram tölur fyrr en 1947 og fram til 1960 og er fjöldi nemenda þar var um 59. 

Fjöldi kennara er misjafn, í fjórum hreppum virðist einn kennari kenna börnum. 

Undantekningar eru þó að tveir kennarar komu í Borgarhafnarhrepp 1959 og tveir voru í 

Hofshreppi 1957−1958. Í Nesjahreppi og Hafnarhreppi var kennarafjöldi þó meiri, fjórir til 

fimm í Hafnarhreppi á móti tveimur til þremur í Nesjahreppi. Þetta á sér skýringu því eins og 

sést á töflu 5 var nemendafjöldi mun meiri í þessum tveimur hreppum á móti hinum, en samt 

sem áður var drjúgur hluti barna í sýslunni í farskólum. Námstími var svipaður, um 24 vikur, en 

fór upp í 29 vikur í Hafnarhreppi kringum 1947. 
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Tafla 6. Fjöldi kennara flokkaður eftir hreppum og skólaárum 

Skólaár 
Bæjar-

hreppur 
Nesja-

hreppur 
Hafnar-
hreppur 

Mýra-
hreppur 

Borgarhafnar-
hreppur 

Hofs-
hreppur 

1920−1921 1 - - 1 1 1 

1927−1928 1 1 - 1 1 1 

1937−1938 1 2 - 1 1 1 

1947−1948 1 1 2+2 1 1+1 1 

1949−1950 1 1 5 1 1 1 

1953−1954 1 3 5 1 1 1 

1957−1958 1 2 4 1 1 2 

1959−1960 1 2 5 1 2 1 

Skýringar: + fremri talan vísar til fastráðinna kennara en sú seinni er stundakennarar. 

Heimild: Hagstofa Íslands. (1967). Barnafræðsluskýrslur árin 1920−1966. Hagskýrslur Íslands II ; 1. Reykjavík: Höfundur. 

 

Skólahald í Austur-Skaftafellssýslu hafði einkennst meira eða minna af farskólahaldi, þó 

með undantekningum eins og sést í töflu 4. Fastur skóli var á Höfn frá 1940. Á árunum 1937 til 

1945 virðist vera bæði fastur skóli og farskóli í Nesjum, en það var ekki fyrr en 1953 sem 

skólanum í Nesjum var breytt í fastan skóla. Með þessari tilskipan var farskólahaldi í Nesjum 

endanlega lokið og hafði tímabilið spannað 67 ár. Mikill flutningur virðist þó hafa verið á milli 

kennslustaða innan Nesjahrepps og voru nemendur færðir á milli staða. Mun ástæðan 

aðallega hafið verið lélegt húsnæði í öllum hreppum (Þorgeir Kristjánsson, 1991). Enn voru þó 

þrír hreppar af sex með farskóla árið 1960. 
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4.2 Unglingaskóli 

 

 

Mynd 12. Skólaspjald unglingaskólans á Hornafirði, 1938-1939. 

Snemma á 20. öld voru víða komnir á fót svokallaðir unglingaskólar sem hlutu styrk úr 

landssjóði. Þessir skólar þurftu þó ekki að starfa nema í þrjá mánuði og undir þessum 

kringumstæðum var alþingismönnum baráttumál að koma á fót samstæðu kerfi við skipulag 

alþýðuskóla. Skólahald hefur því verið mismunandi í sýslunni en fólk hefur væntanlega reynt 

að taka skynsamlegar ákvarðanir miðað við aðstæður. Kennarar komu og fóru, en heimildir 

segja að árið 1916 hafi verið byggð lítil kennslustofa í bakhúsi við nýbyggt íbúðarhús Ottó 

Túlínius. Þetta var skóli fyrir fermda unglinga, svokallaður unglingaskóli eins og minnst var á 

hér að ofan. Veturinn 1910−1911 var fyrsti unglingaskólinn rekinn í Nesjahreppi en eins og 

alltaf þurfti fé til að styrkja þetta framtak og lítið er vitað um þennan skóla fyrr en hann var 

starfræktur á ný veturinn 1928−1929 (Arnþór Gunnarsson, 2000). Á Höfn fór kennsla fram í 

húsinu Garði hjá Þórhalli Daníelssyni kaupmanni. Veturinn 1932−1933 var starfræktur 

unglingaskóli í Nesjahreppi fyrir tilstilli Ásmundar Sigurðssonar. Átta nemendur lögðu stund á 

nám, nokkrir búsettir á Höfn og nokkrir frá öðrum hreppum innan sýslunnar (Arnþór 

Gunnarsson, 2000). Ungmennafélagið vildi stofna unglingaskóla, en hann tók þó ekki til starfa 

fyrr en árið 1937 og stóð til 1939 (Gísli Sverrir Árnason, 1994). Skólinn átti að vera opinn öllum 

ungmennum í sýslunni. Margir töldu að þörf væri fyrir lengri skólagöngu unglinga. Varð því 

raunin sú að Ungmennafélagið Sindri stóð fyrir rekstri unglingaskólans á þessum tíma. Fyrra 

árið voru um 20 nemendur og sex þeirra voru í fullu námi. Nemendur voru á aldrinum 12−22 

ára en flestir þeirra voru þó 17−20 ára, námstíminn var frá 1. nóvember til 22. febrúar en þá 

voru skólaslit. Átján nemendur luku prófi og voru allir búsettir í sýslunni. Í heimildum á 
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Héraðsskjalasafni Austur-Skaftafellssýslu fannst bréf Benedikts Þorsteinssonar frá árinu 1939 

þar sem hann biður um fjárveitingu vegna byggingar unglingaskóla á Höfn (Benedikt 

Þorsteinsson, 1939). Árið eftir eða 1940 átti ungmennafélagið Úlfljótur að standa fyrir rekstri 

skólans en því miður varð ekki af því af ókunnum ástæðum (Arnþór Gunnarsson, 2000). 

 

Mynd 13. Nesjaskóli, 1960. 
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5 Viðmælendur 

Í þessum kafla verða viðmælendur rannsóknarinnar kynntir betur. Til að byrja með voru þeir 

sex talsins, en eftir að fimm gömul viðtöl fundust á Héraðsskjalasafni Austur-Skaftafellssýslu 

fannst rannsakanda tilvalið að bæta þeim inn í rannsóknina. Um er að ræða viðtöl sem tekin 

voru við gerð bókar Arnþórs Gunnarssonar um sögu Hafnar. Rannsakandi tók svo viðtöl við sex 

einstaklinga. Viðmælendurnir eru fæddir á árunum 1911−1951. Tíu af viðmælendunum eiga 

það sameiginlegt að hafa gengið í skóla í Austur-Skaftafellssýslu á árunum 1920−1960. Einn af 

viðmælendum rannsakanda ólst þó upp í Svarfaðardal fyrir norðan og gekk í skóla þar en 

ástæða þess að sá viðmælandi er hafður með í þessari rannsókn er sú að maki hans var um 

tíma farkennari í sýslunni. Af þeim sökum bjó viðmælandinn yfir yfirgripsmikilli þekkingu á öllu 

skólahaldi í sýslunni og hafði innsýn sem var nauðsynleg fyrir framgang rannsóknarinnar. 

Frásagnir níu viðmælenda eru keimlíkar enda gengu þeir allir í farskóla. Tveir af viðmælendum 

rannsakanda gengu í fastan skóla á Höfn.  

Byrjað verður á því að kynna viðmælendurna fimm sem Arnþór Gunnarsson tók viðtal við 

á sínum tíma og þar næst verða þeir sex viðmælendur sem rannsakandi tók viðtal við kynntir. 

5.1 Viðmælendurnir fimm fæddir 1911−1922 

Á Héraðsskjalasafni Austur-Skaftfellinga eru til nokkur viðtöl við Hornfirðinga fædda á árunum 

1911 ̶ 1922. Þessi viðtöl eru óskráð og eru gögn sem hjálpuðu rannsakanda þessarar 

rannsóknarritgerðar að öðlast frekari vitneskju um skólagöngu í sýslunni. Þessi viðtöl voru 

tekin upp sumarið 1993, upptökustaður er ekki tiltekinn en rannsakandi þessarar ritgerðar 

telur líklegt að þau hafi farið fram á heimilum viðmælenda. Umræðuefni viðtalanna var margt 

en verið var að skrifa um sögu Hafnar og bryddað var upp á ýmsum málefnum, t.d. líf og störf 

í sýslunni, uppvöxt og lítils háttar um skólagöngu þeirra.  

5.1.1 Bjarni Gíslason 

Bjarni Gíslason fæddist 22. janúar 1911 að Kálfafelli í Suðursveit. Bjarni var elstur þriggja 

systkina. Foreldrar Bjarna voru þau Gísli Friðrik Jónsson og Sigurrós Bjarnadóttir. Bjarni ólst 

upp hjá foreldrum sínum að Kálfafelli en fluttist svo með þeim að Smyrlabjörgum þegar hann 

var átta ára. Bjarni dvaldi þó oft hjá móðurafa sínum og ömmu á Kálfafelli. Bjarni hlaut þá 

barnafræðslu sem tíðkaðist á þessum tíma og fimmtán ára gamall fór hann að heiman og lá 

leið hans á sjóinn. Þann 29. desember 1934 gekk hann í hjónaband með Þóru Gísladóttur. Þau 

hjónin eignuðust einn son, Braga. Bjarni fluttist svo út á Höfn haustið 1944 og stundaði 
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sjómennsku. Bjarni lést aðfaranótt 17. janúar árið 2000 (Sigurður Björnsson, Guðbjartur 

Össurarson og Zophonías Torfason, 2001). 

5.1.2 Ásgeir Gunnarsson 

Ásgeir Gunnarsson fæddist í Þinganesi í Nesjum 22. febrúar árið 1914. Foreldrar hans voru 

Gunnar Jónsson bóndi í Þinganesi og síðar bóksali á Höfn og Ástríður Sigurðardóttir frá Reyðará 

en hún lést af barnsförum við fæðingu hans. Guðbjörg móðursystir Ásgeirs gekk honum í 

móðurstað og kallaði hann hana jafnan móður sína. Seinni eiginkona föður hans var Björg 

Jónsdóttir frá Múla. Ásgeir átti 5 systkini og sleit barnsskónum í Þinganesi. Þegar Ásgeir var 

sextán ára fór hann í gagnfræðaskóla á Akureyri og síðar í Bændaskólann á Hvanneyri. Þar 

kynnist hann eiginkonu sinni, Maren Þorkelsdóttur, hófu þau búskap í Þinganesi árið 1936 og 

varð þeim fjögurra barna auðið. Þau hjónin fluttust á Höfn árið 1947 þar sem Ásgeir hóf störf 

hjá Kaupfélagi Austur-Skaftfellinga og vann þar til starfsloka. Ásgeir lét sig mikið varða 

félagsmál héraðsins. Áttu söngur og tónlist hug hans allan og hafði hann mikla hæfileika á því 

sviði. Ásgeir lést 15. ágúst 1993 (Sigurður Björnsson, Guðbjartur Össurarson og Zophonías 

Torfason, 1994). 

5.1.3 Benedikt Steinar Þorsteinsson 

Benedikt Steinar Þorsteinsson fæddist 10. nóvember 1915 á Sléttaleiti í Suðursveit. Foreldrar 

hans voru Þorsteinn Jónsson og Þórunn Þórarinsdóttir. Benedikt eða Benti eins og hann var 

kallaður var sá þriðji í systkinaröðinni. Benti gekk í barnaskóla í Suðursveit og var hluta úr vetri 

í unglingaskólanum á Höfn. Það var svo árið 1935 að fjölskyldan fluttist til Hafnar og vann þá 

Benedikt ýmis störf eins og verkamannavinnu, byggingarvinnu og fleira. Árið 1945 giftist 

Benedikt Elínborgu Pálsdóttur frá Böðvarshólum í Vesturhópi og varð þeim fimm barna auðið. 

Á stríðsárunum hóf hann útgerð og vann að henni til 1950 ásamt því að stunda vinnu hjá hinum 

nýja Hafnarhreppi. Árið 1960 fór hann að vinna hjá Kaupfélaginu og um tíma var hann 

sláturhússtjóri og verkstjóri í saltfiskverkun. Benedikt hafði mikinn áhuga á félagsmálum í 

heimabyggð og lét sér annt um velferð hennar á öllum sviðum. Hann var formaður 

Verkalýðsfélagsins Jökuls um árabil, einnig formaður ungmennafélagsins Sindra. Hann var 

náttúruunnandi og ágætlega skáldmæltur. Þegar Benedikt hætti að vinna nýttu þau hjónin 

tækifærið til að stunda útivist með gönguferðum og fuglaskoðun. Hann setti svip á samtíð sína 

og var góðlyndur maður. Benedikt lést 7. október 2001, tæplega 86 ára að aldri (Sigurður 

Björnsson, Guðbjartur Össurarson og Zophonías Torfason, 2002). 

5.1.4 Hermann Eyjólfsson 

Hermann Eyjólfsson fæddist í Hestgerði í Suðursveit þann 11. janúar 1916. Foreldrar hans voru 

Eyjólfur Ingvar Runólfsson og Matthildur Gísladóttir. Hermann var elstur af fjórum systkinum. 
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Hermann ólst upp í Öræfum og Suðursveit, hann vann við vinnumennsku þar og stundaði 

einnig búskap. Árið 1946 giftist hann Huldu Sigurðardóttur og bjuggu þau sín fyrstu búskaparár 

í Suðursveit. Leiðin lá svo til Hafnar og eignuðust þau hjónin fimm börn. Á Höfn bjuggu þau að 

Hlíðarenda sem er nú Hafnarbraut 45. Hermann tók að sér þá vinnu sem féll til, hann varð 

síðar fiskmatsmaður og starfaði hjá Kaupfélaginu til starfsloka. Hermann hafði mikinn áhuga á 

verkalýðsmálum og var mikill baráttumaður fyrir bættari kjörum. Hann sat um tíma í stjórn 

Verkalýðsfélagsins Jökuls og voru honum falin ýmis trúnaðarstörf. Hans helsta áhugamál var 

hestamennska og hafði hann gaman af því að fara út í fjörð og veiða silung. Hermann var dulur 

maður en þeir sem kynntust honum mátu hann að verðleikum og var hann góður og traustur 

vinur. Hermann lést 15. febrúar 2003, 86 ára að aldri (Guðbjartur Össurarson, Kristín 

Gísladóttir, Sigurður Björnsson, Sigurður Örn Hannesson og Zophonías Torfason, 2004). 

5.1.5 Ásgeir Þórarinsson Núpan 

Ásgeir Þórarinsson Núpan fæddist á Höfn þann 22. júní 1922. Foreldrar hans voru Þórarinn 

Núpan og Áslaug Halldórsdóttir. Ásgeir var einbirni. Foreldrar Ásgeirs bjuggu á Núpsstöðum 

og síðar á Svalbarða 1. Á Núpsstöðum var stundaður búskapur, en það var lífsviðurværi 

frumbyggja Hornafjarðar lengi vel. Þau hjónin gerðu þó ýmislegt fleira því faðir Ásgeirs var 

mjög handlaginn og móðir hans nærfærin við sjúka og var oft leitað til þeirra hjóna ef vanda 

bar að höndum. Ásgeir fór snemma að vinna eins og venja var. Hann vann mikið í 

Bretavinnunni og varð fyrstur til að eignast vörubíl í sýslunni. Ásgeir var þó fyrst og fremst 

útgerðarmaður og stofnaði hann útgerðarfélag ásamt tveimur öðrum. Gekk útgerðin vel og 

þótti til fyrirmyndar. Ásgeir giftist aldrei en var mikill fjörkálfur á yngri árum, mikill 

íþróttamaður og spretthlaupari. Hann var skemmtilegur og góður vinur að margra sögn. Ásgeir 

var mikill hestamaður og stundaði útreiðar. Ásgeir var heilsulítill síðustu árin og hann andaðist 

þann 18. febrúar 1995 (Guðbjartur Össurarson, Sigurður Björnsson og Zophonías Torfason, 

1998).  

5.2 Viðmælendur rannsakanda, fæddir 1923−1951 

5.2.1 Ingibjörg Zophoníasdóttir 

Ingibjörg Zophoníasdóttir fæddist 22. ágúst 1923 að Hóli í Svarfaðardal. Ingibjörg var yngst 

fjögurra systkina sem öll giftust og settust að í Svarfaðardal. Foreldrar hennar voru Zophonías 

Jónsson (1894−1991) frá Hóli og Súsanna Guðmundsdóttir (1884−1988) frá Óslandi í 

Óslandshlíð í Skagafirði. Zophonías og Súsanna voru bændur sem nutu einungis stuttrar 

barnaskólagöngu en höfðu jafnframt mikinn áhuga á menntun. Móðir hennar vann hjá 

ráðsmannshjónunum á Hólum í Hjaltadal ásamt því að sjá um skólapiltana, þannig hún kynntist 

fræðslu. Faðir hennar var vinnumaður á Hólum en hafði ekki efni á skólavist. Hann fór samt í 
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garðyrkjuskólann á Akureyri einn vetur. Foreldrar Ingibjargar kostuðu bræður hennar í nám á 

Hólum en þær systur voru sendar í Kvennaskólann á Blönduósi. 

Zophonías og Súsanna hýstu gjarnan þá farkennara sem kenndu í sveitinni en skólinn var á 

næsta bæ, Auðnum. Sá bær varð fyrir snjóflóði 1952 þar sem tveir létust og við það lagðist 

búskapur af á Auðnum. Farskólahaldið var með þeim hætti að kennarinn var einn mánuð í 

Svarfaðardal og annan í Skíðadal, samtals tvo mánuði á hvorum stað. Ingibjörg hafði áhuga á 

að fara í ljósmæðraskóla en úr því varð ekki því ástin komst í spilin. Hún kynntist Torfa 

Steinþórssyni frá Hala í Suðursveit sem kom sem farkennari í Svarfaðardalinn og bjó á Hóli 

þegar hann kenndi í Svarfaðardal. Þau Torfi og Ingibjörg fluttu svo í Suðursveit vorið 1945 með 

elsta barnið sitt, Torfhildi Hólm, 11 vikna gamla. 

5.2.2 Guðmundur Jónsson 

Guðmundur Jónsson fæddist á Rauðabergi á Mýrum 26. janúar 1924. Foreldrar hans voru 

Halldóra Guðmundsdóttir og Jón Jónsson Malmquist. Guðmundur er þriðji elstur af 12 

systkinum. Hann ólst upp í Hoffelli í Nesjum eða þangað til foreldrar hans byggðu Akurnes í 

Nesjum. Þangað flutti fjölskyldan þegar Guðmundur var um 15 ára gamall. Hann fór í skóla á 

Laugum árið 1942 og var þar tvo vetur, og síðar til Reykjavíkur þar sem hann lærði húsasmíði. 

Árið 1950 giftist Guðmundur Sigrúnu Eiríksdóttur og eignuðust þau fjögur börn: Svövu 

Kristbjörgu, Ástu Halldóru, Jón og Eirík. Guðmundur stofnaði Trésmiðju Hornafjarðar eftir að 

hann flutti til Hafnar og ráku þau Sigrún hana þar til hún var seld. Guðmundur var formaður 

Hestamannafélagsins Hornfirðings í mörg ár. 

5.2.3 Þorbjörg Jónsdóttir 

Þorbjörg Jónsdóttir er fædd að Smyrlabjörgum í Suðursveit þann 20. febrúar 1927. Hún er 

dóttir hjónanna Lúcíu Guðnýjar Þórarinsdóttur frá Breiðabólsstað í Suðursveit og Jóns 

Jónssonar frá Smyrlabjörgum. Hún er fjórða í röðinni af átta systkinum, fjórum bræðrum og 

fjórum systrum. Þorbjörg ólst upp hjá foreldrum sínum á Smyrlabjörgum. Hún giftist Ragnari 

Júlíusi Sigfússyni frá Skálafelli og flutti til hans þangað. Þar bjuggu þau til ársins 1987, en þá 

fluttu þau til Hafnar. Skólaganga Þorbjargar var stutt, aðeins um fjögur ár, og gekk hún einungis 

í farskóla. Hún tók fullnaðarpróf 14 ára gömul. Þorbjörg eignaðist tvö börn með eiginmanni 

sínum Ragnari en hann lést árið 2004. Þorbjörg er enn í fullu fjöri þrátt fyrir háan aldur. 

5.2.4 Svava Sverrisdóttir 

Svava Sverrisdóttir er fædd á Höfn í Hornafirði 30. janúar 1933. Hún er dóttir hjónanna 

Sigurbjargar Gísladóttur og Sverris Halldórssonar og er yngst sex systkina, en faðir hennar lést 

áður en hún var fædd. Svava ólst upp á Höfn, gekk þar í barnaskóla og fór síðar til Reykjavíkur 

þar sem hún stundaði nám við Húsmæðraskóla Reykjavíkur einn vetur. Svava giftist Árna 
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Stefánssyni frá Felli í Breiðdal. Hófu þau búskap í Breiðdal þar sem þau byggðu nýbýlið Fellsás 

en fluttu svo til Hafnar þar sem Svava býr enn, en Árni er látinn. Byggðu þau hjón ásamt Ólöfu 

systur Svövu og manni hennar Þórhalli Dan Kristjánssyni Hótel Höfn og ráku það í 30 ár.  

5.2.5 Lovísa Sigurbjörg Eymundsdóttir 

Lovísa Sigurbjörg Eymundsdóttir er fædd í Dilksnesi 15. desember 1944. Lovísa er dóttir 

hjónanna Eymundar Björnssonar og Helgu Bjarnadóttur. Lovísa er þriðja í systkinaröðinni en 

systkinin eru fjögur talsins. Lovísa ólst upp í Dilksnesi og var í skóla á Höfn. Dilksnes var mikið 

menningarheimili og var Lovísa fljót að læra að lesa. Skólagangan byrjaði þegar hún var níu 

ára, hún hélt síðan áfram í námi og fór í Héraðsskólann á Skógum þar sem hún tók landspróf. 

Leiðin lá síðan í Húsmæðraskólann á Varmalandi. Lovísa giftist síðar Kjartani Jónssyni og 

eignuðust þau fjögur börn.  

5.2.6 Hólmfríður Traustadóttir 

Hólmfríður Traustadóttir er fædd í Vestmannaeyjum 16. mars 1951, næstelst átta systkina. 

Foreldrar hennar eru Jakobína Björg Jónasdóttir (heitin) frá Grænavatni í Mývatnssveit og 

Trausti Eyjólfsson frá Hrútafelli undir Eyjafjöllum. Hólmfríður, sem alltaf er kölluð Hóffý, ólst 

upp á Breiðabakka í Vestmannaeyjum til 7 ára aldurs en þá flutti fjölskyldan í Volasel í Lóni og 

þar bjuggu þau í 10 ár. Hún gekk í farskóla í Bæjarhreppi frá 7 til 10 ára aldurs. Hóffý fór í 

gagnfræðaskóla í Vestmannaeyjum í tvo vetur en þurfti þá að fara heim í Volasel að vinna, 

hjálpa til á búinu og með skólakrakkana en pabbi hennar var kennari. Ári seinna fór hún í 

Skógaskóla og lauk gagnfræðaprófinu þar. Hún fluttist að heiman 16 ára gömul, fór í símavinnu 

og settist að á Höfn í Hornafirði. Þar kynntist hún eiginmanninum, Jóni Karlssyni frá 

Smyrlabjörgum í Suðursveit og árið 1969 var hún orðin móðir, 18 ára gömul.
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6 Æska og skólaganga viðmælenda  

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður viðtalanna og sagt verður frá svörum frá elsta 

þátttakanda til þess yngsta. Eftir að viðtölin voru tekin og skrifuð upp voru þau þemagreind 

samkvæmt þemagreiningu Braun og Clark. Mikið var spjallað og út frá spurningalista 

rannsakanda urðu viðfangsefnin sem birtast í viðtölunum eftirfarandi:  

• Æska og uppvöxtur í foreldrahúsum 

• Lestrarnám og lestrarvenjur  

• Fyrsta skólaganga 

• Skólastarfið og kennsla  

• Kennarar  

• Leikurinn í skólanum og félagsstarf  

• Sögur frá viðmælendum 

• Frekara nám  

• Skólinn og veganesti út í lífið 

Þar sem einnig er notast við viðtöl Arnþórs Gunnarsonar varðandi bók hans um sögu Hafnar 

er rétt að geta þess að einungis er notuð skólasaga viðmælenda hans. Viðtölin hans eru 

frábrugðin og ekki kafað eins djúpt í æsku og skólagöngu viðmælenda, en þau gefa þó ákveðna 

sýn á hvernig skólagöngu þeirra var háttað. 

6.1 Æska og uppvöxtur í foreldrahúsum 

Viðmælendur rannsakanda eru sem fyrr segir fæddir á árabilinu 1923−1951, flestir fæddir og 

uppaldir í sveit en tvær konur í þorpum, önnur á Höfn og hin í Vestmannaeyjum til sjö ára 

aldurs. Segja má að heimsmynd þeirra hafi verið mjög frábrugðin þeirri sem börn nú á dögum 

þekkja. Nú blasir öll veröldin við með einum smelli á snjalltæki en í þá daga var hún ekki stærri 

en sú er blasti við af bæjarhólnum eða veruleikinn í sjávarþorpi. Þá snerist lífið um að nóg væri 

til að bíta og brenna og allir tóku þátt í vinnu við heimilishaldið. Þrátt fyrir að lífsbaráttan væri 

stundum hörð þá minnast viðmælendur rannsakanda barnæskunnar með hlýju og jákvæðni. 

Elsti viðmælandi rannsakanda er Ingibjörg, fædd 22. ágúst 1923, og var hún því á nítugasta 

og fimmta aldursári þegar viðtalið var tekið. Hún sagði að bernska sín hefði verið yndisleg, hún 

var yngst í systkinahópnum og uppáhaldið að hennar sögn. Það var mikið af ungu fólki í 

Svarfaðardalnum, mikill samgangur var á milli bæja og fyrir litla stelpu fannst henni þetta 

yndislegt. Ingibjörg tók þátt í heimilishaldinu á bænum, það var skylda og skiptu þær systur 
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verkum á milli sín. Önnur hjálpaði föður sínum við útiverkin meðan hin hjálpaði móður sinni 

við inniverkin. Hennar verkefni ásamt systur sinni var að skilja mjólkina og þvo síðan 

mjólkurílátin. Þetta var seinlegt og leiðinlegt verk að sögn Ingibjargar.  

Fjölskylda Guðmundar var stór, 12 börn og mikið fjör. Æska hans var góð og minnist hann 

Hoffells með hlýju. Hann var vikapiltur og gerði það sem lá fyrir hverju sinni, t.d. að ná í hesta 

og snúast í ýmsu. Hann sagðist þó ekki hafa haft gaman af því að reka kýrnar, sagði Guðmundur 

þær frekar með sjálfstæðan vilja og oftar en ekki hefði þurft að hlaupa fyrir þær svo að þær 

eyðilögðu ekki engin.  

Hjá Þorbjörgu var margt í heimili eða alls 14 manns, börnin voru átta talsins, foreldrar, 

amma hennar og frændi ásamt vinnufólki. Það var alltaf mikið um að vera. Þegar Þorbjörg ólst 

upp bjó hún í svokölluðu þríbýli, þrír bæir saman og mikið af börnum á öllum aldri. Hennar 

skylduverk á heimilinu var að búa um rúmin og hella úr koppunum. Um leið og hún gat haldið 

á hrífu fór hún að vinna á engjunum, átta ára gömul. 

Já þetta var ekki leiðinlegt að fara ríðandi á hestum yfir vötnin, við fórum út í Hólland og 

það var oft mikið í vötnunum og farið ríðandi og svo ríðandi aftur heim um kvöldið. Manni 

fannst þetta ekkert leiðinlegt. Tala nú ekki um þegar þurrkur var og með þurrheyið þá var 

þetta bara gaman (Þorbjörg Jónsdóttir, 2017). 

Þó að skylduverkin hafi tekið sinn tíma var alltaf stutt í leikinn. Krakkarnir fóru í ýmsa leiki 

eins og stórfiskaleik, eyjaleik, fallin spýta og ýmsa boltaleiki. Í minningunni var þetta gaman og 

allt var svo stórt.  

Fjórði viðmælandi var frænka rannsakanda, Svava Sverrisdóttir, fædd og uppalin á Höfn í 

húsi nefnt Bræðaborg (í dag Sverrisstaðir). Æska Svövu litaðist svolítið af því að faðir hennar 

lést nærri þremur mánuðum áður en hún kom í heiminn, en eins og hún sagði sjálf saknar 

maður ekki þess sem maður ekki á. Hannes föðurbróðir hennar tók þá þátt í að koma 

barnaskaranum til manns en Svava segist þó hafa átt góða og minnisstæða æsku. Svava segir 

að börnin hafi alltaf verið með fólkinu í öllu, það var að sjálfsögðu heyskapur á sumrin, kannski 

svona eina skylduverkið var að reka kýrnar ákveðna daga. Þetta var samvinnuverkefni og það 

var einn kúasmali ráðinn yfir krakkahópnum og svo skiptu þau dögunum með sér. 

Ása Þóra sem var vinkona mín og átti heima í næsta húsi, þar var alltaf ein kýr og stundum 

tvær og við rákum alltaf saman. […] Já, með þessum kúasmala, þetta var alltaf þannig að 

við gerðum fimm daga. Líklega voru þetta bara fimm dagar í mánuði en ekki viku. Þetta 

voru fimm dagar í mánuði sem við rákum og það var alveg skylda sem maður framkvæmdi 

en önnur skylduverk man ég nú ekki eftir að maður hefði sem krakki en það var bara 

gaman. En maður var með í öllu en maður hafði líka bara mjög frjálsan og rúman tíma til 

að leika sér og það var mikið leikið sér þegar ég var krakki. Alveg einmitt þarna á hæðinni 
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sem við áttum heima þar safnaðist alveg hópur af krökkum og fór í yfir yfir 

Grímstaðahlöðuna og ýmislegt svona og slagbolta. Það var ekki verið að amast við því 

(Svava Sverrisdóttir, 2017). 

Í endanum á viðtalinu bakkaði frænka rannsakanda til baka, fór að tala um bernsku sína 

aftur og sagði: 

Af því við vorum að tala um hvernig ... mín bernska hefði verið þá finnst mér hún bara hafa 

verið einn sæludraumur, þangað til að ég er átta ára gömul þá verður fjölskyldan fyrir því 

rosalega áfalli að elsti bróðir minn deyr af slysförum og það náttúrulega, mér finnst það 

enn þá sko eða finnst, eða bara veit það að þetta var rosalega mikið áfall. Mér finnst eins 

og sko, það litaði okkur öll auðvitað og mér finnst eins og við höfum ekki kveikt á jólatrénu 

eftir það, en þó er ég ekki alveg viss en ég er 100% viss um að við gengum aldrei í kringum 

það eftir það (Svava Sverrisdóttir, 2017). 

Svoleiðis var þetta, lífið gaf á jafnt við það sem það tók. Þetta litaði bernsku frænku 

rannsakanda sem þangað til var nánast áhyggjulaus æska.  

Lovísa Sigurbjörg eða Lóa ólst upp í Dilknesi og sagði hún bæði bernsku sína og heimili hafa 

bara verið eðlilegt miðað við þennan tíma í sveitinni. Lóa sagðist hafa verið með í öllu og tekið 

þátt í heimilisstörfum eins og hver annar. Hún man eftir að hafa þurft að „húsa skán“: 

Það var skán þurrkuð til eldiviðar og þá var þetta bara eins og þegar maður er að búa til 

spilahús, skánin var klofin í sneiðar og svo var þessu raðað upp og þurrkað úti fyrir veturinn 

(Lovísa Sigurbjörg Eymundsdóttir, 2017). 

Þetta fannst Lóu stórkostlegt og í hennar huga var þetta leikur að búa til hús og annað slíkt. 

Hún tók þátt í heyskap og hinu og þessu. Eitt nefndi hún sem vakti athygli rannsakanda og 

hlýtur að hafa verið skemmtilegt. Hún man eftir síðustu sílagöngunum inn fjörðinn. Síli eða 

loðna voru þá veidd og söltuð og gefin dýrunum á bænum. Lóa tók þátt í sílaveiðinni með 

krafti: 

... svoleiðis að stelpur voru alltaf í kjólum eða pilsum og það var svo mikið að gera að 

maður tók kjólinn sinn upp eða pilsið og setti loðnuna í til að bera, það voru engar fötur 

eða svoleiðis. Það var svo mikill hugur í öllum þú veist, að ná í fiskinn (Lovísa Sigurbjörg 

Eymundsdóttir, 2017). 

Öll þau störf sem tilheyrðu heimilinu voru gerð með bros á vör enda þýddi ekkert annað. 

Hún man eftir að öll mjólk sem kom frá Dilknesi var seld á Höfn, þetta var eins og hún segir 

færibandavinna, fullir brúsar fóru í kaupfélagið að morgni og komið var með þá tómu og þeir 
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settir á brúsapallinn. Stutt var samt í leikinn og man hún eftir að hafa verið mikið á skautum á 

veturna enda lagði oft fjörðinn. 

Hólmfríður var fædd í Vestmannaeyjum 1951 en fluttist í Bæjarhrepp ung að árum. 

Bernskuár hennar voru góð, átta systkini og nóg um að vera, þau elstu pössuðu hin yngri. Þegar 

fjölskyldan flutti að Volaseli fylgdi vinnumaður bænum og vann hann og bjó með fjölskyldunni. 

Hólmfríður ber mikinn hlýhug til þessa manns enda var ýmislegt sem hann kenndi þeim sem 

ekki var hægt að læra í skóla, eins og hvernig best væri að fara yfir ár og annað slíkt. Hólmfríður 

man eftir því að vera látin vinna. Hún náði í vatn handa kúnum, gaf hænsnunum og passaði 

yngri systkini sín. Fjaran var oft valin sem leikstaður enda stutt þangað og margt forvitnilegt 

fyrir lítil augu. Oft var mjög mikið að gera og voru þá krakkarnir skildir eftir einir heima. Stutt 

var í prakkarastrikin og man Hólmfríður eftir þvottavélinni sem kom á bæinn. 

... nema þegar þvottavélin kom, þá var okkur gjörsamlega bannað að snerta hana og það 

var náttúrulega það fyrsta sem við snertum þegar þau voru farin út úr dyrunum. Við 

fundum ekkert til að vinda, það var svona vinda ofan á þvottavélinni og hann setti hendina 

í af því að við fundum ekkert til að vinda, hann heldur því fram að við höfum tekið 

viskastykki og það hafi undist svona upp á það og hann hafi ætlað að taka það úr en í 

endurminningunni þá finnst mér bara hann hafa stungið bara hendinni í sko ... Hann 

handarbrotnaði náttúrulega ... Og þá komst það upp að við höfðum verið að fikta í 

þvottavélinni. Þetta er eina sem ég man eftir að við gerðum af okkur, við gerðum aldrei 

neitt af okkur (Hólmfríður Traustadóttir, 2017). 

6.2 Lestrarnám og lestrarvenjur 

Lestur er vinna og þjálfun sem fólk er alla ævina að læra. Það skiptir máli að alast upp með 

bókum, að lesið sé fyrir börn og í kringum þau. Foreldrar eru oftar en ekki þær fyrirmyndir sem 

börn líta upp til og eru þeir með þeim fyrstu sem kenna börnum að lesa. Eins og segir í kafla 

um barnafræðslu á Íslandi 1900−1960 þá komu börn til sveita yfirleitt í skóla 10 ára gömul og 

áttu þá að vera læs, en í þeim tilvikum báru heimilin ábyrgð á lestrarkennslunni (Loftur 

Guttormsson, 2008c). 

Ingibjörg ólst upp í kringum mikið af bókum, báðir foreldrar hennar nutu einungis stuttrar 

skólagöngu en lögðu áherslu á að börn þeirra nytu náms. Amma Ingibjargar sá aðallega um 

lesturinn í baðstofunni áður en Ingibjörg varð læs. Móðir Ingibjargar, Súsanna 

Guðmundsdóttir, kenndi börnum sínum að lesa og þótti tilvalið að láta Ingibjörgu lesa þegar 

setið var við að prjóna í baðstofunni, afköst hennar í prjónaskap voru frekar lítil en hún las 

listavel. Ingibjörg segist lítið muna eftir lestri ömmu sinnar sem var nú aðallega postulinn og 

guðsorð, en hún las aftur á móti sögur eftir Jón Trausta. Oft reyndist þó erfitt að lesa því faðir 

Ingibjargar var vefari og hávaðinn mikill. Alltaf var þó reynt að setjast niður í allavega 



69 

klukkutíma til einn og hálfan tíma á kvöldin og lesið upphátt fyrir heimilisfólkið. Það var mikill 

bókakostur á heimilinu eins og Ingibjörg minntist á í viðtalinu: 

Ó já, það var ýmislegt. Það var til mikið af bókum. Mikið af bókum og svo lærðum við mikið 

af ljóðum því að amma heitin, hún var alltaf að syngja ljóð og þó hún syngi mikið sálma þá 

söng hún mikið af ljóðum og mamma var alveg alveg mjög full, kunni fullt af ljóðum. Það 

var yfirleitt meira sem við lærðum af ljóðum heldur en það sem við lásum af venjulegum 

sögum, en eins og ég segi, maður las mikið af ljóðum Trausta, það voru ekki komnar mikið 

af barnasögum á þeim árum. Æskan, hún var keypt og hún var náttúrulega lesin á milli 

allra horna (Ingibjörg Zophoníasdóttir, 2017). 

Ingibjörg segir móður sína hafa verið afar þolinmóða við lestrarkennsluna, hún skipti aldrei 

skapi og sagði Ingibjörg að hún og systkini hennar hefðu orðið vel læs.  

Guðmundur fékk lestrarkennslu hjá föður sínum á unga aldri en faðir hans var 

barnakennari, hafði stundað nám á Hvanneyri tvo vetur. Það var mikið um bækur á heimilinu 

og allir voru læsir. Guðmundur taldi að hann hefði verið átta ára til níu ára þegar hann var 

orðinn læs og hann las allt sem hann komst í. Guðmundur mundi þó vel eftir sögustundum 

Helga frænda síns. 

Og hann átti það til að hérna, að segja manni ef hann var byrjaður á því þá kunni hann 

alveg hreint að segja frá þessum fornaldarsögum. Þetta var svo mikið lesið á þessum tíma 

(Guðmundur Jónsson, 2017). 

Heima hjá Þorbjörgu var alltaf húslestur á kvöldin í umsjá móður hennar. Að honum 

loknum átti fólk alltaf að signa sig og þakka lesturinn. Frændi hennar sem bjó á bænum vann 

mikið út á Höfn og var duglegur að kaupa bækur og koma með heim. Þorbjörg mundi eftir að 

það voru bækur til en ekki hvað þær hétu, hún sagði þetta vera of langt síðan. Þorbjörg fékk 

Stafrófskverið þegar hún var um sex ára gömul, móðir hennar kenndi henni. 

Já ég fékk stafrófskver, bæði með stórum stöfum og litlum. Ég á það nú ekki lengur því 

miður og ég á enga prófmiða en ég man vel eftir því að þegar ég endaði prófið sko þá hafði 

ég sjö komma eitthvað, en það þótti ekki vont (Þorbjörg Jónsdóttir, 2017). 

Henni fannst síður en svo erfitt að læra að lesa og þakkar hún móður sinni lærdóminn. 

Já, mamma var mjög góð að kenna og þolinmóð við okkur bara. Það var hún. Hún var fróð 

sjálf, alin upp á Breiðabólstað og þar var mikill fróðleikur hjá fólki almennt þar held ég 

(Þorbjörg Jónsdóttir, 2017). 
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Þorbjörg var orðin fluglæs þegar hún byrjaði í skóla 10 ára og hún sagðist hafa lesið allt 

sem hún komst yfir. Hún man vel eftir Pilti og stúlku, Manni og konu. Þegar hún var orðin eldri 

las hún bækurnar hennar Guðrúnar frá Lundi og á hún þær enn. 

Svava lærði að lesa hjá móðursystur sinni Þuru, hún sá um að systkinin lærðu að lesa ásamt 

öðrum börnum á bæjunum í kring. Hún kenndi Svövu að lesa Stafrófskverið og notaði aðferð 

sem hét bandprjónsaðferð eða eins og Svövu minnti þá fetaði hún sig bara áfram. Hún mundi 

vel að Þura talaði fallegt og villulaust mál en Svava mundi eftir hljóðvillu sem var landlæg, að 

segja e en ekki i, þetta fannst henni mjög flott og sagði: 

Ég man eftir því að ég, ég var nú bara orðin alveg vel stautandi og þá lék ég þetta og las 

allt svona í þeim dúr og ég ætla ekki að segja þér hvað hún tók mig í gegn á eftir, ég gleymi 

þessu aldrei, ég reyndi þetta, ég gerði aldrei þessa tilraun aftur (Svava Sverrisdóttir, 2017). 

Það var ekki mikið af bókum á heimili hennar en hún dó þó ekki ráðalaus því hún fór þá á 

bókasafnið sem var í raun hótel, Hótel Hekla. 

Það var á Hótel Heklu, sem sagt var bókasafnið og ég gleymi því aldrei hvað mér fannst 

þetta alltaf stórkostlegt þegar maður fékk að fara með þegar var verið að fara og skipta á 

bókum. Ég man enn eftir lyktinni sem var þegar maður gekk inn í þetta bókaherbergi. Það 

var náttúrulega ískalt og þessi sérstaka lykt af bókunum. Hún lifir alveg í mér. Og ég bara 

svo oft sko hann, ég kynntist nú svo Guðna Jónssyni vel seinna þegar ég var komin bara á 

vinnumarkað, þá var hann enn að vinna sem utanbúðarmaður í Kaupfélaginu en ég man 

ég bara svo oft að hann hefur auðvitað verið sárþreyttur eftir erfiðan vinnudag en aldrei 

fékk maður að finna fyrir því, alltaf kom hann þó hann kannski væri hálfsofandi þarna 

einhvers staðar á bekk í eldhúsinu þegar maður kom að fá að fara í bókasafnið, enda varð 

maður alltaf að fara á kvöldin því það var ekki opið á deginum. Alltaf reis hann glaður upp 

og kom fram með mann í bókasafnið (Svava Sverrisdóttir, 2017). 

Heimili Lovísu var mikið menningarheimili og mikið lesið. Hún minntist þess að Þórbergur 

Þórðarson hefði oft komið í heimsókn og sagt krökkunum sögur, draugasögur, hún sagði að 

sögurnar hefðu verið svo spennandi að krakkahópurinn þorði ekki að draga andann. Foreldrar 

Lovísu kenndu henni að lesa, bræður hennar voru byrjaðir í skóla og hún sat oftast og hlustaði 

á þá og smitaðist af lestraráhuga. Henni fannst gaman að lesa og las mikið. Hún mundi eftir 

bókum eins og Ungi litli, Hans og Gréta, Rauðhetta og Mjallhvít. 

Heimili Hólmfríðar var fullt af bókum og að auki var bókasafn á Hvalnesi, Bókasafn 

Bæjarhrepps, þar sem hreppstjórinn bjó. Fóru systkinin oft þangað og fengu bækur að láni. 

Hólmfríður lærði að lesa hjá pabba sínum sem var kennari. 
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Pabbi, hann kenndi okkur hvað stafirnir hétu og hvað þeir sögðu og svo röðuðum við þeim 

saman. Kallaður hljóðlestur, er það ekki? (Hólmfríður Traustadóttir, 2017). 

Hólmfríður las Millý Molly Mandí, Dimmalimm og Litlu Ljót sem barn. Hún fékk alltaf bók 

eða bækur í jólagjöf. Þegar Hólmfríður varð eldri var tímaritið Æskan lesið fram og til baka. 

6.3 Upphaf skólagöngu 

Margar breytingar verða á högum einstaklinga á lífsleiðinni. Ein af þessum breytingum er að 

fara í skóla. Þrír af viðmælendum rannsakanda byrjuðu í skóla 10 ára gamlir, skólagangan var 

ekki löng, aðeins fjögur ár, en það þótti nóg. Hinir viðmælendurnir byrjuðu á aldrinum sex til 

átta ára, tvær voru í föstum skóla í Hafnarkauptúni en sú yngsta af viðmælendum rannsakanda 

varði sínum skólaárum í farskóla í Bæjarhreppi. 

Ingibjörg byrjaði í skóla 10 ára gömul. Farskóli hennar var að Auðnum sem var næsti bær við 

heimili hennar Hól. Gangan var því ekki löng í skólann fyrir Ingibjörgu og systkini hennar. Byggð 

hafði verið skólastofa framan við bæinn og var börnunum kennt þar af farkennurum. Þó virðist 

að börnunum hafi verið kennt á tveimur stöðum í sveitinni, á Auðnum og á Grund.  

Já það var alltaf kennt á Auðnum og þangað gengu krakkarnir, það var frá Urðum og frá 

Tungufelli sko. Það hagar þannig til að það er á sem rennur eftir miðjum dalnum austan 

megin við austasta bæinn, við Tungufell, og þeir áttu skólaskyldu að Auðnum en svo var 

[...] Rauðastaður og Hreiðarsstaðakot áttu líka skólaskyldu en þau börn voru ekki [á 

Auðnum]. Þau fóru niður að Grund í skóla þar (Ingibjörg Zophoníasdóttir, 2017). 

Ingibjörg var ekki kvíðin að byrja í skóla og hún mundi að hún hlakkaði svo til að hitta alla 

krakkana. Farskólinn hennar var tvískiptur og kennt var viku í senn, til skiptis yngri og eldri 

deild. Í yngri deildinni voru fáir nemendur en það voru fleiri í eldri deildinni. Í kennslustofunni 

var stór og fallegur ofn til að hita upp og minnist Ingibjörg þess að henni hefði aldrei verið kalt. 

Hann kom sér nú oft vel þegar stelpurnar komu hundblautar inn eftir frímínútur, þá voru 

svunturnar hengdar upp sem næst ofninum til þerris. Nemendur sátu tveir og tveir saman í 

svokölluðum púltum. 

Já, púlt, svo var með svona fyrir blýant eða blekblýant og penna og líka til þess að láta 

blekbyttuna standa í, það var svona til þess að hún dytti ekki um (Ingibjörg 

Zophoníasdóttir, 2017). 

Ingibjörg minntist þess að kennararnir fóru mikið á milli bæja við kennslu. Þeir kenndu 

mánuð á einum stað og svo mánuð á öðrum. Kennslugögn eins og landabréfakort voru alltaf 

tekin með. 
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Hann varð að fara með þetta, fyrst fór hann alltaf með kortin. Þau voru sko, það var 

náttúrulega á meðan hann [...] kenndi en þegar Þórarinn var þá kenndi hann bara í 

Svarfaðardal en svo eftir að þau komu, Steinunn og Hörður, þá þurftu þau að kenna líka í 

Skíðadalnum og þá, þá var sko frí. Það var í raun og veru í allan veturinn verið að þessu. 

Sko hann kenndi mánuð á Auðnum og svo mánuð yfir á Þverá í Skíðadal (Ingibjörg 

Zophoníasdóttir, 2017). 

Meðan á kennslu stóð á Þverá var börnunum sem sóttu skóla á Auðnum sett fyrir heima. 

Sumarið þegar Ingibjörg var 12 ára gömul varð hún mjög veik, fékk mislinga og í kjölfarið 

kíghósta. Þetta lagðist þungt í hana og þegar hún mætti í skólann að hausti sagðist hún vera 

búin að gleyma öllu, „það var mesta furða en samt hef ég aldrei orðið jafn góð. Ég missti nú 

hárið gjörsamlega“. Besta læknisráðið sagði hún hafa verið sundið, sundkennsla hafði verið 

færð í lög árið 1948. Það réttist úr henni og naut hún góðrar kennslu í yfirbyggðri heitri laug 

rétt hjá Tjörn í Svarfaðardal. Ingibjörg vildi standa sig vel þegar kom að námi og hjálpaði þá til 

að hún gat att kappi við skólasystur sína.  

Hún var mjög yndisleg, aldrei náttúrulega, við vorum ekki með neitt plat eða svoleiðis en 

hún var svo fljót til að svara að þá fékk ég kappið að standa mig eins og hún. Jú jú, þetta 

rjátlaðist svosum (Ingibjörg Zophoníasdóttir, 2017). 

Farskólanum lauk svo með fullnaðarprófi fjórum árum eftir að hún byrjaði, en hún var síður 

en svo hætt að læra. 

Fyrsta skólaganga Guðmundar var austur á Setbergi og hann tíu ára en skólinn var ekki 

langur, um einn til tveir mánuðir. Guðmundur gekk á milli heimilis síns og farskólans sem var 

nú ekki langt en þau þurftu þó að fara yfir eina á, ef mikið var í henni voru börnin sótt. 

Farskólahaldið hélst á sama stað í tvo vetur. Krakkarnir komu hvaðanæva að úr sveitinni til að 

sækja farskólann. 

Já já, frá Krossbæ og hérna Gerði sem var. Þá voru krakkar á Gerði. Gerði var hérna hinum 

megin við lækinn við Krossbæ, sko (Guðmundur Jónsson, 2017). 

Eins og hjá Ingibjörgu mætti Guðmundur eina viku í skólann og var aðra heima en honum 

var hlýtt yfir heimanámið þegar í skólann var komið. Skólagöngunni lauk með fullnaðarprófi. 

Já já, ég var þarna. Já, það hafa sjálfsagt verið fjögur ár og þá var líka, þá var, seinni árin 

var ég part út í sveit sko … Því þar var aðal skólinn. Hann var í fjóra mánuði þar og svo tvo 

mánuði í Hoffelli, þannig var þetta, við fórum bara að og létum hlýða okkur yfir 

(Guðmundur Jónsson, 2017). 
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Aðbúnaður í skólanum hjá Guðmundi var ekki góður, lágt til lofts og rak kennarinn sig 

iðulega í loftbitana sem stóðu úr loftinu. Guðmundur sagði að alltaf hefði krökkunum þótt 

þetta jafnfyndið. Krakkarnir sátu svo við eitt ílangt borð. Það var kalt þarna en hlýjan frá 

eldhúsinu bjargaði nú oft á köldum vetrardögum. 

Þorbjörg var einnig fjögur ár í farskóla, frá tíu ára aldri til fjórtán ára aldurs, og náminu lauk 

með fullnaðarprófi. 

Það var ekki skólaskylda fyrr en 10 ára þegar þetta var og ég fór ekki í alvöru skóla fyrr en 

ég var orðin 10 ára (Þorbjörg Jónsdóttir, 2017). 

Þorbjörg sagði að hún hefði verið allan veturinn í skólanum frá hausti til vors, það var alltaf 

skóli einhvers staðar. Þorbjörg fylgdi farkennara sínum á milli bæja. Þegar kennsla var annars 

staðar en í hennar nærumhverfi gisti hún hjá frænku sinni í Borgarhöfn. Hún lýsti fyrsta 

deginum sínum svona: 

Ég held mér hafi nú ekkert liðið illa enda þá var ég bara heima sko, þegar ég byrjaði. En 

svo þurftum við að fara alltaf í hin byggðarlögin því þessu var alltaf skipt. Kennarinn var 

alltaf að minnsta kosti hálfan mánuð eða mánuð á sama stað og svo var hann á öðru 

heimili, það var t.d. kallað Mörk þar sem ég átti heima á Smyrlabjörgum og svo í 

Borgarhöfn þar á eftir og Miðþorp og sunnan sanda og alltaf sinn tíma, við vorum sitt á 

hvað. Og ég varð alltaf að fylgja í Borgarhöfn til að fá nóga kennslu, þá varð ég alltaf að 

fara líka í Borgarhöfn og svo líka heima. Og einn veturinn varð ég að fara suður yfir sand 

alla leið, og var allan janúarmánuð og Jörundur bróðir, fórum bæði. Pabbi fór með okkur 

ríðandi á hestum suður yfir sand þá og við vorum þar alveg kjur og ég var á Breiðabólstað 

en varð að ganga á hverjum morgni á Reynivelli í skólann og heim aftur á kvöldin (Þorbjörg 

Jónsdóttir, 2017). 

Þorbjörg fluttist á milli staða og aðbúnaður var mismunandi, kennt var í stofum á bæjunum 

og þar fengu þau næði. Nemendurnir sátu ýmist á bekkjum eða stólum og það var alltaf passað 

upp á að þau fengju borð til að vinna. Þorbjörg nefndi að börn sem ekki hefðu verið á skólaaldri 

hefðu oft fengið að vera með þeim í kennslustundum. Þetta voru börn sem bjuggu á bæjunum 

þar sem kennsla fór fram og þess vegna var þeim leyft þetta, þau fylgdu þó aldrei 

barnaskaranum á milli bæja. Það var misjafnt hvernig krakkar komu undirbúnir í skólann. 

Það var voða misjafnt, sumum gekk bara ekki vel að læra að lesa og stöfuðu lengi. Stöfuðu 

sig í gegnum eftir að þau komu í skólann, þetta var voða misjafnt, flest held ég að hafi nú 

verið orðin læs (Þorbjörg Jónsdóttir, 2017). 

Þorbjörg var alltaf í skólanum til klukkan fjögur á daginn. Þorbjörg lýsti hefðbundnum 

skóladegi á þennan hátt: 
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Þegar Guðbjörg var þá byrjaði hún alltaf með söng. Hún byrjaði alltaf á að láta syngja. Svo 

var manni sett fyrir ef maður átti að læra heima í biblíusögum, landafræði, Íslandssögu og 

náttúrufræði. Þetta voru eiginlega einu bækurnar sem voru kenndar. Ég skal nú ekki segja 

hvort maður lærði í þeim öllum samdægurs sko, ég er ekki viss um það en þó í tveimur 

sama daginn og svo var maður spurður út úr þessu þegar maður kom í skólann. Maður 

þurfti að muna það sem maður las heima. Maður var alltaf náttúrulega að lesa heima. Svo 

var kennt reikningur og skrift og teikning og hún kenndi alltaf leikfimi, Guðbjörg. En það 

var eini veturinn sem ég var, sem var kennd leikfimi (Þorbjörg Jónsdóttir, 2017). 

Þorbjörg fór stundum á hesti í skólann sem henni þótti nú lítið vandamál, búin að vera á 

hestbaki lengi við vinnuna á engjunum. Verst þótti þó henni að fara yfir Kolgrímu og náði 

stundum áin henni upp á miðjar síður. Foreldrum Þorbjargar var annt um menntun barna sinna 

og var samstaða í sveitinni að halda uppi góðum farskóla. 

Svava byrjaði níu ára í skóla en þá var kominn fastur skóli á Höfn. Tveir aldurshópar voru 

saman í bekk, átta og níu ára börn. 

Já já já, við vorum bara raunverulega bara fjögur sem vorum jafngömul hér á Höfn. Tveir 

strákar og og tvær stelpur þegar já [...] sko þegar við byrjuðum í skóla þannig að þetta var. 

En svo voru fleiri í árganginum sem var árinu yngri þannig að þetta var svolítill hópur af 

því þetta voru tveir aldurshópar saman. En svo vorum við fleiri sko, þegar við fermdumst 

þá vorum við fleiri því þá hafði flutt fólk úr sveitunum dálítið hingað á Höfn og komnir 

nokkrir, allavega nokkrir jafnaldrar. Man eftir tveim jafnöldrum úr Lóni sem fluttu á Höfn 

saman ár. Svona gekk þetta. Og þá líka fermdumst við líka með Nesjabörnunum. Það var 

alltaf, fermdist saman Nesin og Höfn (Svava Sverrisdóttir, 2017). 

Skólaganga Svövu í barnaskóla var 4 ár en 13 ára útskrifaðist hún með fullnaðarpróf. Ekki 

mundi hún eftir sínum fyrsta skóladegi en í minningunni hlaut þetta að hafa verið spennandi, 

henni leið allavega alltaf vel. Kennt var í einni stofu fyrir og eftir hádegi, en skóladegi lauk alltaf 

klukkan fjögur. Borð og stólar voru til staðar fyrir nemendur og húsið var kolakynt. 

Þetta var bara gamli skólinn sem er núna, var byggður og ein kennslustofa, góð og stór 

kennslustofa og svo leikfimisalurinn [...] áður en ég hætti í þessum skóla, það var ekkert 

byggt við hann meðan ég var þarna (Svava Sverrisdóttir, 2017). 

Leiðin lá svo í unglingaskóla og var Svava hluta úr tveimur vetrum í honum. Ekki var meira 

í boði í kauptúninu og fór hún 17 ára gömul að vinna í kaupfélaginu. Svava átti reyndar eftir að 

fara í frekara nám síðar. 

 Lovísa byrjaði í skóla níu ára gömul og kláraði sína barnaskólagöngu á fimmtánda 

aldursári. 
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Nú, ég er hér í skóla til fimmtán, þá var búið að lengja, það var lengt um einn vetur, ég átti 

í raun að hætta áður en þá var lengt um einn vetur hér (Lovísa Sigurbjörg Eymundsdóttir, 

2017). 

Henni fannst skólinn ljómandi góður, bara týpískur skóli. Hún byrjaði á að fara í Nes í skóla 

til áramóta en fór svo í skólann á Höfn. Bræður hennar höfðu báðir verið á Höfn og eðlilegt 

þótti að hún færi þangað líka. Hún var í skóla allan veturinn eða frá október til apríl en skólaárið 

miðaðist oftar en ekki út frá bústörfum. Hún var spennt að byrja og ekkert stressuð þó að 

þarna væru krakkar sem hún þekkti ekkert. Upplifunin var því skemmtileg. Lovísa sagði að 

byggt hefði verið við skólann, „tvær stofur voru í gamla skólanum, elstu byggingunni, og 

leikfimisalur“. Leikfimisalurinn hafði margþætt hlutverk og var oft notaður fyrir söngtíma. Það 

var oft þröng á þingi, litlar kennslustofur og margir nemendur en alltaf gekk þetta upp. Tveir 

aldurshópar sátu saman, níu og tíu ára, nemendur höfðu skriffæri, pennastöng og blek og sátu 

tveir og tveir saman. Lovísa labbaði yfirleitt í skólann og heim aftur, það var klukkutíma ganga, 

stundum fékk hún þó far en það var alltaf á heimleið. Lovísa var mjög myrkfælin og iðulega 

söng hún allan tímann þegar hún labbaði. Ef veður var vont gisti hún hjá föðurbróður sínum á 

Höfn. 

Hólmfríður er send í farskóla í Bæjarhreppi 1959, átta ára gömul. Hennar skólaganga 

þennan veturinn var eitt lestrar- og skriftarpróf sem hún var látin taka. Prófið var ekki 

sanngjarnt því hún var látin lesa sama texta og 13 ára nemendur lásu. 

Þetta var svona. Prófið var þannig að þetta var bara saga sem að maður las og þú þurftir 

að ná að lesa blaðið á tveimur mínútum til að fá tíu. Þetta var bara hraðlestur en þegar ég 

kem og tek þetta próf átta ára þá les ég upp á fimm og þá hef ég sennilega verið sex ára 

þegar ég læri að lesa, ég lærði að lesa um leið og bróðir minn sem er tveimur árum eldri 

(Hólmfríður Traustadóttir, 2017). 

Ári síðar tók hún svo annað skriftarpróf þar sem texti var lesinn upp. Skólinn fluttist á milli 

bæja og var nemendahópurinn fjölmennur. 

Já, það var fullt af krökkum og það var kennt í Vík. Og ég held eða mér finnst að það hafi 

verið kennt á þeim bænum þar sem voru krakkar eins og í Volaseli, þá erum við 

náttúrulega fimm og svo í Hvammi þau eru hvað ... Þau eru 11 er það ekki systkinin, þau 

voru náttúrulega ekki öll í skóla með mér, bara þessi elstu. Kristín var frá Dal, Kristín Egils 

og svo frá Brekku var ... voru krakkar en það var örugglega kennt eitthvað þar líka en svo 

var náttúrulega Sighvatur með bíl svo þannig það var keyrt niður í fundarhús (Hólmfríður 

Traustadóttir, 2017). 
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Notast var að mestu við fundarhúsið í Bæjarhreppi sem kennslustað en einnig var kennt á 

bæjum í sveitinni. Einn kennari sá um krakkahópinn, hann var á bíl og náði í krakkana. 

Þessu var skipt þannig en mestan tímann held ég að við höfum verið í fundarhúsinu í 

skólanum. Já já, og við vorum líka látin labba svolítið mikið. Það var t.d. þegar það var ekki 

búið að setja brú yfir Gjádalsá og við komumst ekkert alltaf heim. Þá vorum við bara látin 

gista einhvers staðar, Hvammi eða Staðarfelli eða einhvers staðar (Hólmfríður 

Traustadóttir, 2017). 

Minningar Hólmfríðar frá þessum tíma rifjuðust upp á þann veginn að hún skildi ekki 

hvernig móðir hennar gat þetta allt, með allan þennan nemendafjölda á heimili þeirra, veðrið 

brjálað og nemendurnir gistu. Hólmfríður minntist þess að móðir hennar hefði örugglega verið 

uppgefin að koma öllum í rúmið en hún sýndi engin þreytumerki, þetta var gert með 

jafnaðargeði. Samt sem betur fer var nú ekki oft vont veður en það kom fyrir. Ef kennt var á 

öðrum stöðum og leiðinlegt veður kom öllum að óvörum var börnunum alltaf leyft að sofa. 

Fyrsta skóladeginum þegar hún var átta ára gleymir hún aldrei, hún var spennt og hún gleymir 

aldrei hvernig hún var klædd. 

Ég var í svona vínrauðum buxum og úlpu og hún var eins, örugglega verið einhvers konar 

utanyfirbuxur ég man það alveg, og ég man að það var svona hetta á þessari úlpu með 

svona skinnkraga, með svona snöggum ekki svona loðnum þú veist, ég man þetta alveg. 

Þetta hefur verið ofsalega mikið svona upplifelsi að fara að heiman og fara í próf þó ég 

hafi ekkert vitað hvað prófið var, þannig séð (Hólmfríður Traustadóttir, 2017). 

Hólmfríður var í farskóla í Bæjarhreppi og það var hennar fyrsta skólaganga fyrir utan tvo 

vetur í Vestmannaeyjum. Hólmfríður lýsir aðbúnaði fundarhússins:  

Já já og þegar við vorum í skóla í fundarhúsinu þá var fundarhúsið bara óuppkynt en það 

kom alltaf kona áður en við fórum í skólann á morgnana, þá hafði konan úr Hraunkoti 

labbað upp í fundarhús og kynt upp, það var svona kamína í skólastofunni, hún var alltaf 

búin að kynda upp (Hólmfríður Traustadóttir, 2017). 

Hólmfríður sagði frá því að öll börn hefðu fengið fræðslu, meira að segja þau sem voru 

yngri. Þetta var samt takmarkað og fengu þau að sitja hjá hinum nemendunum og fylgjast með 

ef kennt var á bænum þeirra. Þegar Hólmfríður var 13 ára lauk hennar skólagöngu í 

Bæjarhreppi, næstu tvö árin var hún send til Vestmannaeyja til að klára skólagöngu sína. 
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6.3.1 Skólaganga fimmmenninganna 

Eins og  sagt er frá í kafla 5.1 nota ég viðtöl sem Arnþór Gunnarsson tók við fimm einstaklinga. 

Ekki er ítarlega sagt frá skólagöngu þeirra en engu að síður verður stuðst við frásögn þeirra því 

hún gefur vísbendingu um skólahald á fyrri hluta 20. aldar. 

Bjarni Gíslason sem fæddur var 1911 sagði skólagöngu sína hafa verið afar litla. Bjarni 

minntist þess að hann hefði verið í kennslu í tvo vetur hjá Jóni heitnum Pálssyni frá Svínafelli í 

Hofshreppi. Þetta var að sjálfsögðu farkennsla og fór kennarinn á milli ákveðinna staða sem 

hann kenndi á. Hann minntist kennara síns sem byrjaði yfirleitt á söng og vissulega lærði hann 

sálma, bænir og landafræði.  

Einhverja sálma held ég venjulega og lét okkur lesa einhverjar bænir og svo eitthvað 

ættjarðarljóð, ég man ekkert eftir því, maður bar mikla virðingu fyrir honum (Bjarni 

Gíslason, 1993). 

Hann mundi eftir stóru kortunum sem kennarinn bar á milli bæja.  

Og eins og ég segi, þetta var einhver kannski, ég efast um að það hafi verið málað [...] 

niður tvær ferðir getur vel verið, jah ætli það hafi verið nema hálfur mánuður, það var nú 

ekki neitt neitt en ég man eftir að hann var að koma labbandi með þetta milli bæja og man 

sérstaklega eftir því að það voru kortin sem, landslagskortin (Bjarni Gíslason, 1993). 

Bjarna þótti þessi kort hin merkilegustu því þau sýndu allan heiminn en Bjarni vissi nú lítið 

um útlöndin. 

Nei nei, mér fannst ég andskotans, ég hafði eiginlega lang minnst gaman af því (Bjarni 

Gíslason, 1993). 

Næsti viðmælandi var Ásgeir Gunnarsson, fæddur árið 1914, skólaganga hans var um 

fjögur ár eins og fræðslulög gerðu ráð fyrir.  

Jú, ég er nú bara helst á að það hefur verið seinni part vetrar, þá þetta fyrri part vetrar svo 

seinni part vetrar inn í sveit (Ásgeir Gunnarsson, 1993). 

Hann segir frá að kennt var í Guðmundarhúsi og nemendafjöldinn var átta. Sami kennari 

kenndi honum á báðum stöðum, í Guðmundarhúsi og uppi í sveit. Aðbúnaður var ágætur því 

nemendur sátu við borðstofuborð húsráðanda og lærðu. Hann sagði lítillega frá þeim 

skyldugreinum sem ætlast var til að þau kynnu.  

Jú jú. Reikningur, skrift, lestur og landafræði og náttúrufræði og biblíusögur (Ásgeir 

Gunnarsson, 1993). 
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Hann fór síðan í frekara nám við Gagnfræðaskólann á Akureyri en sagði að hann hefði verið 

mjög illa undirbúinn fyrir það nám.  

Svo þegar er ég kominn norður sko já, þá er ég orðinn 16 ára. Ég var svo afskaplega illa 

undirbúinn (Ásgeir Gunnarsson, 1993). 

Hann fjallaði um að hann hefði haft góða að, því systir hans bjó á Akureyri og bjó hann því 

hjá henni. 

Ekki veit ég nú það, hvað hefur verið mjög algengt, en Ragna systir var, hún bjó á Akureyri. 

Og í skjóli þeirra er ég kominn þangað (Ásgeir Gunnarsson, 1993). 

Þriðji viðmælandinn var Benedikt Steinar Þorsteinsson, fæddur 1915. Hann fjallaði lítið um 

fyrstu árin í skóla en hann mundi eftir að hann var í unglingaskólanum hluta úr einum vetri 

árið 1939.  

‘39 já til ‘40 og svo aftur held ég hafi nú ekkert verið nema fyrri veturinn (Benedikt Steinar 

Þorsteinsson, 1993). 

Hann mundi eftir skólablaðinu sem gefið var út og bar það nafnið Hornafjarðarmáni. Hann 

mundi vel eftir kennara sínum, Hinriki Thorlacius og bar honum vel söguna. Sund var kennt í 

Óslandstjörninni, en sundið reyndist honum erfitt og lærði hann það ekki. Hann mundi líka 

eftir að kennt var inni í Þveit og Baulutjörn á Mýrum. 

Nei nei nei, en það var kennt sund [...] Ásmundur á Reyðará kenndi sund hérna [...] sem 

ég man eftir eitt sumar þá var hann að kenna í Óslandstjörninni (Benedikt Steinar 

Þorsteinsson, 1993). 

Fjórði viðmælandinn var Hermann Eyjólfsson, fæddur 1916. Hann minntist þess í viðtalinu 

að um litla skólagöngu hefði verið. Hann sagði að námið hefði nú ekki verið mikið, hann las 

bækurnar en lærði engan veginn nóg af reikningi.  

Varla hægt að segja að maður hafi nú verið í skóla þó það væri tveir mánuðir á hverjum 

vetri frá því að maður var tíu ára (Hermann Eyjólfsson, 1993). 

Fimmti viðmælandinn og jafnframt sá síðasti af þessum viðtölum var Ásgeir Þórarinsson 

Núpan, fæddur árið 1922. Hann byrjaði sex ára í skóla og lærði að lesa.  

Ég var sex ára fyrst þegar ég fór að læra að stafa [...] hjá Hlöðver Sigurðssyni frá Reyðará. 

Og þá í skólastofu úti í [...] Garði (Ásgeir Þórarinsson Núpan, 1993). 
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Hann fór svo aftur í skóla þegar Óli Guðbrandsson byrjaði að kenna og hann var alla sína 

skólagöngu hjá Óla. Hjá honum lærði Ásgeir að lesa, skrifa og reikna. 

Jah, það var nú bara að læra að lesa og skrifa og eitthvað að reikna. Þetta var nú svona 

byrjunin [...] Svo komu bækur, ekki fyrr en þá kannski á öðru ári eða þriðja sem var bara 

eitthvað að bæta við (Ásgeir Þórarinsson Núpan, 1993). 

Skólahúsið var í Höfðanum, skólahald byrjaði að hausti og lauk um mánaðamótin apríl–maí 

eða eins og Ásgeir sjálfur sagði: „Eitthvað svoleiðis“. Ásgeir fermdist árið 1935 og næsta vetur 

á eftir gerðist hann fjósamaður hjá Óla Guðbrandssyni en í staðinn kenndi Óli honum 

stærðfræði í einn tíma á kvöldin, eða eins og hann sagði svo skemmtilega frá í viðtalinu:  

Hugsaði um beljurnar fyrir hann og hann tók mig í tíma á kvöldin (Ásgeir Þórarinsson 

Núpan, 1993). 

Hann fór svo einn vetur, árið 1938, í unglingaskóla sem var staðsettur úti í Miklagarði og 

var þá kallaður Stúkusalur. Þar kenndi Hinrik Thorlacius og Ásgeir minnist þess að nemendur 

hafi verið margir. Hann man vel eftir námsgreinunum og einnig sótti hann stúkuna Rósina en 

það var Hinrik kennari sem sá alfarið um það starf. 

Margir hverjir mundu eftir fyrsta skóladegi sínum, allt frá samnemendum, kennara eða 

klæðaburði. Viðmælendur voru hins vegar forvitnir og fullir tilhlökkunar að hitta jafnaldra sína 

í hreppnum, nokkrir mundu eftir í hverju þeir klæddust sinn fyrsta skóladag. Viðmælendurnir 

höfðu flestir orð um hversu mikils virði var að fá að sjá kortin sem kennarinn var með sér, 

þarna sáu börnin flest í fyrsta skiptið út fyrir heimahagann. Þessi skólaár þeirra voru kannski 

ekki löng en þetta er þeim greypt í minni, allt frá því að koma sér á milli skóla og heimilis yfir í 

aðbúnað til frístunda á námstíma sem þau voru alltaf látin eyða úti alveg sama hvernig viðraði. 

6.4 Skólastarfið og kennslan 

Skólaganga viðmælenda rannsakanda var mismunandi eins og fram kemur í síðasta kafla.  

Fyrsta veturinn var Ingibjörg einn mánuð í farskólanum. Þær voru tvær sem byrjuðu í 

skólanum tíu ára, Ingibjörg og vinkona hennar. Næsta vetur var kennslan lengri eða um þrír 

mánuðir, helmingnum af þeim námstíma var varið heima fyrir, þar var börnunum sett fyrr og 

það sem þau áttu að læra heima. Ingibjörg mundi samt þennan fyrsta vetur að áherslan hefði 

beinst fremur að eldri börnum. 

Nei, við vorum bara tvær og hann hugsaði bara um eldri krakkana. Við fengum afskaplega 

litla kennslu, enga tilsögn og vorum látnar stauta eitthvað [...]. Ég á nú alla miðana suður 

á Hala en ég fékk, í lestri fékk ég 3,5 og það þótti nú móður minni ansi lítið og hafði orð á 

því við Þórarin (Ingibjörg Zophoníasdóttir, 2017). 
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Ingibjörg og vinkona hennar sátu bara og fengu litla tilsögn, en þær lærðu ansi margt með 

því að hlusta og horfa. Hún sagðist hafa lært mest á því. Hún var þó látin læra stafina eftir 

formskrift. Nafnið sitt kunni hún að skrifa en þótti erfitt að skrifa föðurnafnið sitt. 

Það var náttúrulega lestur og reikningur, skrift, það voru aðal fögin. Lestur, reikningur og 

skrift. Við vorum ekki farin að lesa, ekki látnar lesa biblíusögur, við vorum látin lesa en ekki 

neina, ekki Íslandssögu eða ... en við fylgdumst nú grannt með þegar var verið að kenna 

landafræði, því þá var stórt kort sett upp á vegginn og krakkarnir voru kölluð upp að töflu 

og áttu að sýna hvar þetta og þetta væri (Ingibjörg Zophoníasdóttir, 2017). 

Ingibjörg minntist þess að hafa þurft að læra og þylja ljóð:  

Já, þá var okkur sett fyrir og þá urðum við að læra heima. Skólaljóðin, það var lögð mikil 

áhersla að læra öll skólaljóðin þá, mátti segja utanbókar (Ingibjörg Zophoníasdóttir, 2017). 

Öll kennslugögn Ingibjargar borguðu foreldrar hennar. Einum blýant var skipt í tvennt á 

milli Ingibjargar og systur hennar og átti hann að duga út veturinn. Kennarinn hennar kom oft 

með kolaliti og var Ingibjörg látin teikna og skrifa með þeim. Íslenska var uppáhaldsfag 

Ingibjargar og landafræði. Kortin heilluðu hana og þar fékk hún að sjá heiminn. Einn veturinn 

voru krakkarnir heppnir því þá var íþróttakennsla, Ingibjörg mundi eftir að hún fékk að vera 

með og spilaði körfubolta. Mikill agi einkenndi kennslu og var stranglega bannað að gera grín 

að öðrum krökkum. Kennarinn virtist þó ekki kippa sér upp við smá pískra og hlátur. Ingibjörg 

mundi að það komu nokkrir krakkar í farskólann ólæsir og var þeim ýtt beint út í djúpu laugina 

ef svo má segja. Ingibjörg minntist þess að örugglega hefði róðurinn hjá þessum ólæsu börnum 

verið erfiður en það var bara ekki alls staðar aðstaða til að kenna lestur heima fyrir. 

Skyldunámsgreinarnar lærði Guðmundur og hann mundi vel eftir stóru landakortunum 

sem fylgdu kennaranum. Nemendur á Setbergi lærðu erfiðar íslenskar bókmenntir að sögn 

Guðmundar og mikið af biblíusögum. Stærðfræðin heillaði Guðmund mest því hún lá fyrir 

honum. Guðmundur fékk að sjálfsögðu heimanám sem hann þuldi svo upp fyrir kennarann. 

Hann lærði að synda í Þveitinni, mundi hann að vatnið hefði verið ansi kalt en hann var fljótur 

að læra sem hjálpaði mikið. 

Foreldrar Þorbjargar sáu henni fyrir kennslugögnum. Hún mundi eftir skólabókunum, það 

urðu allir að eiga bækurnar. Skriftarbókunum, landafræðinni, náttúrufræðinni og 

biblíusögunum mundi hún eftir og heimalærdómnum. Kennarinn setti þeim verkefni sem 

unnin voru heima fyrir. 

Já já, fyrst þegar ég byrjaði þá voru skrifbækurnar þannig að það var falleg forskrift í þeim 

á línunum sem maður mátti skrifa eftir. Já já, maður lærði biblíusögur og náttúrufræði, ég 

man eftir því og landafræði. Þetta var allt kennt. Maður varð að eiga allar þessar bækur. 
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Já, við fengum okkar eigin bækur því maður þurfti að lesa heima það sem manni var sett 

fyrir. Kennarinn setti manni fyrir (Þorbjörg Jónsdóttir, 2017). 

Eins og hjá Guðmundi þá lá stærðfræðin best fyrir Þorbjörgu. Eitthvað var um verklegar 

greinar, þá aðallega handavinnu. Þorbjörg lærði að syngja en hún sagðist nú frekar raula því 

henni fannst erfitt að halda lagi. Þegar Þorbjörg lærði heima hjálpaði yfirleitt móðir hennar 

henni, annars varð hún að bjarga sér sjálf. Í skólanum kom nú samt fyrir að þeir sem sátu 

saman hjálpuðust að. 

Svava gekk í fastan skóla, Barnaskólann á Höfn og var hann tvískiptur, nemendum var kennt 

fyrir og eftir hádegi. 

Já, hann var tvískiptur. Þetta var bara einn maður, hann réð ekkert við nema og það var 

bara ein kennslustofa í skólanum, til að byrja með. [...] áður en ég hætti í þessum skóla, 

það var ekkert byggt við hann meðan ég var þarna, að þá er líka farið að nota leikfimisalinn 

sem kennslustofu þegar voru komnir fleiri kennarar þá var hægt að hafa, taka fleiri, taka 

bæði eldri og yngri krakkana að morgninum en fyrst var þetta svona alveg tvískipt fyrir og 

eftir hádegi (Svava Sverrisdóttir, 2017). 

Svava lærði skyldunámsgreinarnar og gekk vel. Hún var í leikfimi og sundi auk þess sem 

hún var í handavinnu. Hún minntist bókakosts skólans: 

Ég man bara það voru biblíusögur og þetta voru hefðbundnar skólabækur sem gefnar 

voru, gefnar út af íslenskri eða Námsgagnastofnun en eru til semsagt en er hætt að kenna, 

eða landafræði og biblíusögur og náttúrufræði, þetta var allt allt þetta hefðbundna (Svava 

Sverrisdóttir, 2017). 

Skriftina hafði Svava aðeins lært heima fyrir en sú kennsla hélt svo áfram í skóla. 

Námsbækurnar sem Svava fékk voru hefðbundnar námsbækur gefnar út af 

Námsgagnastofnun. Nemendur sátu alltaf tveir og tveir saman og máttu hjálpast að. Svava 

sagði sjálf að hún hefði ekki verið einhver afburðanemandi, hún var svona í meðallagi. 

Ekki sem ég man eftir, sjálfsagt sko samt en ég var engin afburða námsmanneskja eða 

neitt þannig en ég held ég hafi nú bara ... Ég held ég hafi bara rólað þetta svona í miðjunni 

einhvern veginn svoleiðis sko (Svava Sverrisdóttir, 2017). 

Heimanámið var mikið og var töluvert lagt upp úr því að læra kvæði, sálma og biblíusögur. 

Síðan var þetta þulið fyrir kennarann. Námsfélagi Svövu var frænka hennar og þegar kom að 

fermingu þá spurði presturinn þær hvort þær kynnu nú ekki sálma. Þær svöruðu játandi og 

skrifuðu upp þá 26 sálma sem þær kunnu utanbókar og fóru með einhver hluta af þeim í 

fermingunni sinni. 



82 

Lovísa var einnig í Hafnarskóla fyrir utan stuttan tíma fyrsta veturinn, þá gekk hún í 

Nesjaskóla. Lovísa byrjaði klukkan níu á morgnana og skóli var til tvö eða þrjú á daginn. Það 

hefðbundna var kennt eins og hún segir en það var lestur, skrift, reikningur, biblíusögur og 

landafræði. Lovísa var búin að læra að skrifa áður en hún gekk í skóla, faðir hennar sá til þess. 

Auk þess var Lovísa í verklegum greinum eins og handavinnu en strákarnir í smíði. Ef kennarinn 

spurði um eitthvað í kennslustund var ætlast til að nemandi svaraði, annars réttu þeir upp 

hönd sem vissu svarið. 

Ef við vorum spurð þá þurftum við að svara bara eða þannig ef við vorum spurð. Ef við 

gátum rétt upp hendina bara svona og svarað og svo spurði kennarinn líka út í bekkinn 

bara (Lovísa Sigurbjörg Eymundsdóttir, 2017). 

Alltaf var eitthvað heimanám en Lovísu fannst það ekkert tiltökumál, hún gerði það sem 

hún átti að gera og ef hún þurfti hjálp þá fékk hún hana frá fjölskyldumeðlimi. Námið lá vel 

fyrir Lovísu og þurfti hún ekki að hafa mikið fyrir því. 

Ekkert sérstakt sem ég man eftir, ég man ekki eftir neinu sérstöku. kannski var það vegna 

þess að þetta gekk svo þægilega skilurðu námið, ég þurfti ekkert að hafa mikið fyrir því, 

það gat vel verið að ef það hefði verið eitthvað sérstakt að þá hérna, hefði þurft að beita 

einhverjum öðrum aðferðum, ég veit það ekki. Æ, þú veist ef allt gengur svona eðlilega þá 

verður það svona öðruvísi (Lovísa Sigurbjörg Eymundsdóttir, 2017). 

Farskólinn hjá Hólmfríði byrjaði á haustin og stóð alveg fram á vor. Heimalærdóminn fengu 

þau og Hólmfríður vann oft sín verkefni með syni hreppstjórans sem hét Stefán. Hann var ári 

eldri en hún. Þegar ekki var skóli biðu bunkar af heimalærdómi sem þurfti þá að skila þegar 

kennarinn sneri til baka og man Hólmfríður að heimanámið var heldur mikið. Hólmfríður talaði 

um hálfan mánuð í skóla og hálfan mánuð heima. Þegar Hólmfríður varð eldri var fundarhúsið 

sem áður hefur verið minnst á skólastaðurinn. Námskröfurnar voru þó ögn öðruvísi en nú á 

dögum. 

Já, mér finnst endilega þegar við vorum komin í fundarhúsið þá var ég orðin svolítið stærri, 

ég var samt ekkert stór því að þegar það var verið að kenna sko landafræði og 

náttúrufræði og eitthvað þá þurfti ég ekkert að læra það, það var ekki skylda fyrir níu ára 

barn að læra það, landafræði, náttúrufræði og eitthvað svoleiðis sem stóru krakkarnir 

voru að læra, við vorum náttúrulega í skóla með stóru ... (Hólmfríður Traustadóttir, 2017). 

Í þessum kennslustundum sat Hólmfríður og prjónaði, eins og hún sagði best sjálf: „Þá sat 

maður kjur og prjónaði.“ (Hólmfríður Traustadóttir, 2017). Skólinn byrjaði vanalega klukkan 

níu að morgni, það tók náttúrulega sinn tíma að pikka upp barnaskarann og keyra hann í 

fundarhúsið, en til að flýta fyrir biðu þau nú niður á vegi og voru tilbúin. Nemendafjöldinn var 
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um 12–14 börn. Skyldunámsgreinarnar lestur, skrift, reikningur og náttúrufræði voru meðal 

annars þær greinar sem kenndar voru. 

Svo fór ég bara í prófin bara, svo það sem ég mundi það skrifaði ég niður og maður lærði 

sko þegar maður var að læra um Ísland, lærði maður allar sýslurnar allan hringinn, alla 

firðina allan hringinn, öll sveitarfélög þessi stóru allan hringinn og þú lærðir hvað stærstu 

hraunin á Íslandi hétu og þú lærðir hvað stærstu fossarnir hétu og allt þetta helsta 

(Hólmfríður Traustadóttir, 2017). 

Ljóðalærdómur var mikilvægur ásamt söng:  

... alveg gífurlega mikið af ljóðum og það var rosa mikil keppni í okkur að læra ljóð og læra 

meira en kannski sá næsti, það var svona samkeppni svolítið. Þetta lá náttúrulega 

misjafnlega vel fyrir manni að læra þetta, sumir gátu bara lært þetta með því að lesa þetta 

tvisvar en aðrir þurftu að lesa þetta oftar (Hólmfríður Traustadóttir, 2017). 

Hólmfríður talaði um að dæmi hefðu verið um að börn kæmu ólæs í skólann, þetta reyndist 

þeim erfitt en aldrei mátti gera grín að neinum. Móðir Hólmfríðar kenndi handavinnu og var 

Hólmfríður einnig í teikningu, íþróttum og sundi. Yndislestrarstund var oft í lok skóladags en 

þá sátu krakkarnir í myrkrinu og hlustuðu á kennarann lesa. 

6.5 Kennarar 

Margir kennarar komu að kennslu í sýslunni eins og gefur að skilja. Margir höfðu 

kennaramenntun en þó koma upp nöfn á kennurum þar sem litlar eða engar heimildir finnast 

um. Ýmist voru þetta lærðir kennarar eða þeir höfðu annað próf sem gerði þeim kleift að kenna 

börnum. Þær heimildir sem fundust um lærða kennara koma úr ritröðinni Kennaratal á Íslandi. 

Safnið er í fimm bindum og hefur að geyma upplýsingar um 12.000 kennara hér á landi (Þorkell 

Þorkelsson, 1988). 

Það eru ýmsir einstaklingar aðrir en foreldrar sem hafa áhrif á börn. Meðal þeirra eru 

kennarar. Kennarinn þarf að ganga í takt við samtíma sinn, fagna fjölbreytileika og fanga hug 

og hjörtu skjólstæðinga sinna. Kennarinn þarf að mennta og menntast, fræða og fræðast, 

gleðja og gleðjast. Kennaranum þarf ekki að líka vel við alla frekar en að öllum þurfi að líka vel 

við hann. Kennarinn má pirrast, svekkjast og jafnvel öskureiðast. Það má líka öskureiðast 

kennaranum og benda á veikleika hans. Veikleikar eru sóknarfæri kennarans, jafnt sem 

annarra, til að styrkjast í leik og starfi. Allir viðmælendur rannsakanda höfðu sögur að segja af 

kennurum sínum, margir hverjir mundu vel eftir þeim, hvað þeir gerðu og hvernig. 

Rétt er að byrja á elsta viðmælandanum, Ingibjörgu Zophoníasdóttur. Á skólagöngu sinni 

hafði hún fjóra kennara. Fyrstan ber að nefna Þórarin Kristjánsson Eldjárn bónda og 
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hreppstjóra á Tjörn í Svarfaðardal. Hann var sonur séra Kristjáns Eldjárns Þórarinssonar prests 

á Tjörn og Petrínu Soffíu Hjörleifsdóttur. Þórarinn ólst upp á Tjörn, varð gagnfræðingur frá 

Akureyri 1905 og nam síðan við lýðháskólann á Voss í Noregi veturinn 1907−1908. Hann sótti 

kennaranámskeið við Kennaraskóla Íslands 1909. Var síðan kennari og skólastjóri í 

Svarfaðardal 1909−1955 (Ólafur Þ. Kristjánsson og Sigrún Harðardóttir, 1985−1988). Helgi 

Símonarson fæddist 1895 í Gröf í Svarfaðardal, virtist vera við kennslu frá 1923 og kenndi 

Ingibjörgu. Hann var í námi að Hólum 1930−1931. Leið hans lá svo til Kaupmannahafnar og var 

hann á kennaranámskeiði í Askov 1938. Hörður Gunnarsson kenndi í Svarfaðardal árin 

1935−1937. Steinunn Davíðsdóttir kennari kenndi í Svarfaðardal 1934−1935 (Ólafur Þ. 

Kristjánsson, 1958; 1965).  

Ingibjörg mundi vel eftir Þórarni Eldjárn sem var hreppstjóri og kennari. Helgi Símonarson 

var einnig kennari, kom alltaf og kenndi í tvær vikur og hafði yfirumsjón með fræðslunni fyrir 

norðan. Hann var snilldar lestrarkennari og tók iðulega þau börn að sér sem komu ólæs tíu ára 

í skóla. Ingibjörg mundi vel eftir Steinunni Davíðsdóttur, hún sagði hana hafa verið ljúfa og 

góða. Steinunn kom á besta tíma fyrir Ingibjörgu þar sem hún hafði átt við alvarleg veikindi að 

stríða um sumarið, Steinunn var nærgætin og hjálpaði Ingibjörgu með námið. Hörður 

Gunnarsson kenndi henni handavinnu. 

Já já hann kenndi leður, hann lét okkur þrykkja á leður og kenndi okkur skrautskrift og eða 

svona undirstöðuatriðin og við sögðum svo svona, þetta var allt það nýjasta þegar hann 

var að útskrifast úr skóla, hann kom bara fyrsta veturinn kenndi hann bara þarna eftir 

útskrift (Ingibjörg Zophoníasdóttir, 2017). 

Ingibjörg sagði kennarana hafa viljað hafa aga í kennslustundum. Þeir vildu að nemendur 

hefðu hljóð og kæmu vel undirbúnir í skólann: 

Já já.. [...] Þú þurftir að steinþegja. Hann spurði bara og svo í vissum fögum þá þurftu, voru 

krakkarnir kallaðir upp að töflu og þar þurftu þeir að reikna eitt dæmi t.d. og voru látin 

skrifa vissar setningar sem voru mjög erfiðar, það kom nú fyrir að það var farið að pískra 

og hlæja svona undir borð. Það var nú ekkert sagt við því. Annars máttum við ekki gera 

grín að krökkunum hvert að öðru, það var stranglega bannað. Alveg stranglega bannað. 

Samskipti foreldra Ingibjargar og kennara voru góð, sérstaklega við Þórarin og þakkaði hún 

móður sinni það þar sem hún var vinkona og aðstoðarmanneskja ljósmóðurinnar sem var 

mágkona Þórarins: 

Þau voru nú bara ágæt. Já [...] en það var nefnilega, hann Þórarinn var ... Ljósmóðirin var 

mágkona Þórarins og þær voru miklir mátar, mamma og ljósmóðirin, og hún naut þess 

ábyggilega því að hún ljósmóðirin fékk mömmu, hún var alltaf fyrst á vettvang þegar þurfti 
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einhverja aðstoð var, þá var alltaf komið við hjá mömmu því það var lengra að sækja 

ljósmóðurina (Ingibjörg Zophoníasdóttir, 2017). 

Guðmundur Jónsson mundi sérstaklega vel eftir einum kennara og talaði mikið um hann, 

en það var Ásmundur Sigurðsson frá Reyðará í Bæjarhreppi. Ásmundur var lærður 

búfræðingur frá Hvanneyri 1927. Hann lærði leikfimikennslu við Lýðháskólann í Ollerup í 

Danmörku 1928−29 og hélt unglingaskóla í Nesja- og Mýrahreppi í Austur-Skaftafellssýslu 

1932−1934 en hann kenndi í Nesjahreppi (Ólafur Þ. Kristjánsson, 1958). Ásmundur fór til náms 

og kom þá í staðinn Einar Halldórsson. Tvo aðra kennara nefndi Guðmundur, þá Hinrik 

Thorlacius kennara og föður sinn Jón Malmquist. Guðmundur mundi að Hinrik var mikið í 

Akurnesi hjá foreldrum hans og mikil skákmaður og góður kennari. Faðir Guðmundar, Jón, var 

einnig kennari, menntaður frá Hvanneyri. Ásmundur hélt góðum aga og man Guðmundur að 

borin var virðing fyrir honum, hann átti þó stundum til að taka í hnakkadrambið á strákunum 

þegar þeir óhlýðnuðust honum. 

Þorbjörg talaði um að hún hefði haft marga kennara, þeir komu og fóru. Hún minntist 

Guðbjargar Jóhannsdóttur frá Skógum í Dalasýslu. Hún vann sem kennari við 

Borgarhafnarskóla í Austur-Skaftafellssýslu 1937−1938. Gróa Kristjánsdóttir frá Brúsastöðum 

í Vatnsdal kenndi við Borgarhafnarskólahérað í Austur-Skaftafellssýslu 1939−1940 (Ólafur Þ. 

Kristjánsson,1958). Þorbjörg Jónsdóttir nefndi líka Sigurjón Þorsteinsson frá Reynivöllum og 

Jón Bjarnason sem kenndi við Borgarhafnarskóla, en hann varð síðar ritstjóri Þjóðviljans 

(Ólafur Þ. Kristjánsson og Sigrún Harðardóttir, 1985−1988).  

Tvær konur kenndu Þorbjörgu á hennar stuttu skólagöngu, báðar kennaramenntaðar sem 

er nokkuð merkilegt því karlkynskennarar voru fleiri á þessum árum. Kennararnir voru 

misjafnir en aga héldu þeir. Guðbjörg átti það til að klípa aðeins í nemendur sína eða pota í þá 

með priki og Þorbjörg mundi að hún var ekki brosmild, en annars voru kennararnir besta fólk 

og áttu góð samskipti við nemendurna. Hrós var nú ekki gefið oft en Sigurjón kennari sagði eitt 

sinn við Þorbjörgu: „Þú lest vel.“ Það var eina sem hún fékk hrós fyrir enda hélt hún að eigin 

sögn að hún hefði ekki verið neinn afburðanemandi (Þorbjörg Jónsdóttir, 2017). Guðbjörg gaf 

Þorbjörgu eitt sinn lyndiseinkunn og sagði hana glaðlynda, glettna og svolítið stríðna. Þorbjörg 

sagði síðan að þetta passaði vel við hana. Samskipti foreldra Þorbjargar við kennara voru góð:  

Mjög góð, mjög góð, þeir dvöldu oft langtímum heima svo það voru mjög góð samskipti. 

Hún hafði meira að segja, þessi úr Dalasýslunni, hún hafði samband við mann lengi eftir 

að hún fór. Inga systir var nú bara ungbarn þegar hún var þarna en hún sendi henni 

fermingargjöf þegar hún fermdist. Hélt lengi tryggð við okkur. (Þorbjörg Jónsdóttir, 2017) 
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Svava Sverrisdóttir mundi eftir Óla Kr. Guðbrandssyni, barnakennara á Höskuldsstöðum í 

Breiðdal, skólastjóra á Höfn í Hornafirði og síðar kennara á Eskifirði. Óskar Helgason var 

prófdómari bæði í barna- og unglingaskóla Hafnar um skeið og kenndi einnig. Auður 

Jörundsdóttir sótti námskeið í ensku og enskum bókmenntum við The Polytechnic School of 

Modern Languages í Englandi 1947. Hún var kennari á Höfn í Hornafirði 1944−1945 (Ólafur Þ. 

Kristjánsson,1958; Ólafur Þ. Kristjánsson og Sigrún Harðardóttir, 1985−1988). Svava minntist 

líka á Friðrik Hinriksson eða Fidda eins og hann var kallaður en hann kenndi henni, en því miður 

fundust engar heimildir um hann. Frá árinu 1928 sinntu þeir Hlöðver Sigurðsson og Óli Kr. 

Guðbrandsson fræðslu á Höfn. Kennslan fór fram á nokkrum stöðum á Höfn og í Nesjum sem 

var þá sama fræðsluumdæmi. Bróðir Hlöðvers, Ásmundur Sigurðsson, kenndi einnig. Hann 

kenndi bæði bóklegar greinar auk leikfimikennslu og fór kennslan fram í svonefndum stúkusal 

í Miklagarði. Halldór Laxness kemur við sögu en hann var kennari í Dilksnesi veturinn 

1928−1929 (Halldór Guðmundsson, 2004).  

Óli Kr. Guðbrandsson var aðalkennari Svövu fyrstu tvö árin. Þegar Auður Jörundsdóttir kom 

byrjaði hún að kenna handavinnu og var hún kennd eftir það, voru ráðir stundakennarar til 

þess. Óskar Helgason byrjaði sem leikfimikennari og var prófdómari og símstöðvarstjóri þegar 

Svava útskrifaðist. Ekki mundi Svava eftir öðru en að samskipti kennara og nemenda hefðu 

verið á vinsamlegum nótum og sagði Svava að hún hefði ekki gert miklar kröfur til kennarans, 

hún hefði bara flotið með. Samskipti kennara við foreldra voru aftur á móti af skornum 

skammti. 

Knútur Þorsteinsson kenndi Lovísu Sigurbjörgu Eymundsdóttur. Hann var kennari víða um 

land, síðast skólastjóri á Höfn í Hornafirði, áður en hann fluttist til Reykjavíkur og varð fulltrúi 

í menntamálaráðuneytinu. Eiginkona hans, Oddný, kenndi Lovísu handavinnu. Knútur 

stundaði nám í Eiðaskóla 1927−1928, en sótti svo um kennaranámskeið í Bergen og var við 

nám í lýðháskólanum á Voss. Kennaraprófi sínu lauk hann frá Kennaraskóla Íslands 1931. 

Hallgrímur Sæmundsson var kennari í Hafnarhreppi í Austur-Skaftafellssýslu frá 1948. Hann 

fór á kennaranámskeið í Suður-Englandi á vegum Society of British Esperantist Teachers 1949. 

Auður Jónasdóttir kenndi íþróttir, handmennt og almenna bekkjarkennslu við grunnskólann á 

Höfn til margra ára. Hún sótti kennaranámskeið í Naas í Svíþjóð sumarið 1950. Árni Stefánsson 

var menntaður sem íþróttakennari hjá Íþróttaskóla Haukdæla 1944−1945. Hann var kennari 

við barna- og unglingaskólann frá 1951 (Ólafur Þ. Kristjánsson 1958; Ólafur Þ. Kristjánsson og 

Sigrún Harðardóttir, 1985−1988). Hann varð síðar skólastjóri og vann hann lengi við að kenna 

hornfirskum börnum. Lovísa nefndi einnig Eyjólf Stefánsson en hann kenndi m.a. söng í 

Hafnarskóla. Lovísa hafði nokkra kennara sem komu og fóru en til að byrja með kenndu henni 

Knútur Þorsteinsson, Hallgrímur Sæmundsson og Auður Jónasdóttir kenndi sund. Einum 

kennara mundi Lovísa þó vel eftir:  
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Svo má ekki gleyma Árna Stefánssyni, þeim sómamanni. Hann kom og kenndi hér örstutt 

stuttu eftir kennaranám, náði sér í konu og fór austur í Breiðdal. Hann kom svo aftur og 

var hér lengi skólastjóri ásamt mörgu öðru sem hann gerði fyrir samfélagið hér (Lovísa 

Sigurbjörg Eymundsdóttir, 2017). 

Lovísa mundi vel eftir kennaranum sem kenndi þeim söng, hann hét Eyjólfur Stefánsson og 

kenndi nemendahópnum í leikfimisalnum. Samskipti kennara og nemenda voru ljómandi góð, 

en Lovísa nefndi að til að byrja með hefðu einungis verið karlkynskennarar en það breyttist 

með tímanum. Lovísa nefndi að nemendur báru virðingu fyrir kennurum sínum og þeir áttu að 

hlýða og ekki vera með fyrirgang eða læti. Eins og hjá Svövu voru samskipti milli kennara og 

foreldra lítil. 

Hólmfríður nefndi helstan Þorstein Geirsson. Þorsteinn ólst upp á Reyðará í Lóni. Hann lauk 

gagnfræðaprófi frá Laugaskóla árið 1949 en hann var barnakennari í Lóni og á Mýrum í tuttugu 

og tvo vetur. Hólmfríður mundi líka eftir Sighvati Davíðssyni sem var kennari í Bæjahreppi 

(Lóni) frá 1953 (Ólafur Þ. Kristjánsson og Sigrún Harðardóttir, 1985–1988). 

Hólmfríður nefndi þrjá kennara sem kenndu í farskóla Bæjarhrepps. Sá fyrsti var Sighvatur 

Davíðsson, annar Þorsteinn Geirsson og þriðji Eyjólfur Traustason, faðir Hólmfríðar. Það var 

þó alltaf einn kennari sem sá um kennslu í hreppnum í einu. Þorsteinn sá um að kenna 

Hólmfríði. Þorsteinn sá um allt frá því að kenna til að búa um sár ef einhver meiddi sig. Hann 

var duglegur að taka nemendaskarann með sér á Reyðará, þar var spilað á orgel og sungið 

saman. Hólmfríður man að þau voru líka látin hjálpa honum með dýrin og ýmis verk eða eins 

og Hólmfríður sagði: 

Maður var látinn vinna, hvort sem maður var í skólanum eða ekki (Hólmfríður 

Traustadóttir, 2017). 

Hólmfríður talaði um aga og hvernig andrúmsloftið var í gamla fundarhúsinu: 

Mér finnst bara aginn hafa verið rosalega góður, mér finnst svona í endurminningunni við 

hafa tekið voða mikið tillit til hvers annars, við t.d. þegar einhverjum gekk illa að lesa, við 

máttum ekkert hlæja að því. Þá hafa örugglega einhverjir verið lesblindir, við vorum með 

mismunandi hraða í því sem við vorum að gera og við vorum örugglega stödd á 

mismunandi stöðum skilurðu í námsefninu því við vorum náttúrulega frá níu ára og upp í 

12–13 ára saman í skólanum (Hólmfríður Traustadóttir, 2017). 

Krakkarnir höfðu nóg fyrir stafni hjá Þorsteini og minntist Hólmfríður að gaman hefði verið 

í skólanum. Samskipti kennara og foreldra voru góð. Hólmfríður var í skólasundi hjá Auði 

Jónasdóttur en henni fannst hún aldrei hafa lært sund hjá henni og hún sagði að hún hefði 

hrætt sig.  
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Já, hún lét mann halda í prikið og svo ýtti hún því á kaf. Hún gerði þetta margoft við mig, 

ekki skrítið þó maður hafi ekki lært að synda (Hólmfríður Traustadóttir, 2017). 

Síðan kom ungur strákur frá Ólafsfirði og kenndi sund, þá lærði hún að synda. 

Aðrir kennarar sem komu og fóru í gegnum í sýsluna voru Knútur Kristinsson læknir, en 

hann kenndi dönsku, stærðfræði og heilsufræði svo eitthvað sé nefnt. Höskuldur Björnsson 

listmálari kenndi teikningu og Sigrún Jónsdóttir leikfimi. Verkleg kennsla var einnig kennd og 

sá Guðný Jónsdóttir um tíma um það verklag. Veturinn 1938−1939 kom Hinrik Thorlacius og 

var ráðinn skólastjóri við unglingaskólann. Veturinn 1952−1953 kom svo organistinn Eyjólfur 

Stefánsson til starfa, kenndi söng og gerði svo í rúma tvo áratugi. Knútur Þorsteinsson var 

skólastjóri í Hafnarskóla 1948−1961. Kennarar reyndu hvað þeir gátu til að viðhalda kennslu 

þrátt fyrir að búnaður og tækjakostur hefði oft á tíðum verið fátæklegur og segir í Sögu Hafnar 

að Hafnarskóli hefði eignast fjölritara fyrir tilstilli Hallgríms Sæmundssonar (áður kennari við 

skólann). Fjölritari var búinn til úr matarlími og fleiri efnum. Kennarar höfðu því 

sköpunargáfuna með sér og allt var nýtt sem til féll (Arnþór Gunnarsson, 2000). 

6.6 Leikurinn í skólanum og félagsstarf 

Í Almenningsfræðslu á Íslandi er haft eftir Arnljóti Ólafssyni (bls. 247) að helstu kostir skóla séu 

að venja börn á reglusemi [...] og þar læri börnin hvert af öðru kannski vonda hluti en yfirleitt 

læri þau eitthvað gott og gagnlegt (Ólöf Garðarsdóttir, 2008b). Ef börn áttu heima í sveitum 

var upplifunin mikil að byrja í skóla. Leikurinn og frímínútur voru besti tíminn fyrir börn. 

Viðmælendur rannsakanda höfðu ekki leikvelli en létu sér nægja umhverfið og ímyndunaraflið. 

Þeir fengu að fara í frímínútur, leikurinn var alltaf skemmtilegur og ýmis prakkarastrik voru oft 

framin. Hjá nokkrum viðmælendum var mikið að gerast í félagslífinu og skemmtanir af ýmsu 

tagi. Skemmtilegt var að heyra hve mikið var gert og hugmyndaflugið var nýtt til hins ýtrasta. 

Ingibjörg fór alltaf út í frímínútur, nemendurnir urðu að fara út hvernig sem viðraði. Börnin 

komu oft rennandi blaut inn, þá voru fötin þurrkuð og tilbúin í næstu útiveru. Mikið félagsstarf 

var stundað í sveitinni:  

Já já, það var mikið félagsstarf í dalnum og félagið Atli það var þarna og það voru allir í 

mannavinafélaginu, allir voru þar af því að ég var nú þetta mikið yngri þá mátti ég 

náttúrulega ekki ganga í félagið en ég fékk alltaf að vera með (Ingibjörg Zophoníasdóttir, 

2017). 

Samkomur voru oft á bæjunum og þá gafst fólki tækifæri til að hittast. Þessir hefðbundnu 

leikir voru leiknir en feluleikir voru skemmtilegir því það var náttúrulega kolniðamyrkur sem 

gerði leikinn bara draugalegri og meira spennandi. 
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Guðmundur og Þorbjörg og bekkjarfélagar þeirra fóru út í frímínútur. Leikirnir voru 

skemmtilegir, t.d. að hlaupa í skarðið, feluleikir og ýmsir aðrir. Kennarinn var stundum með í 

fjörinu. Guðmundur benti á að langt væri orðið síðan að þetta var og erfitt að muna. Þorbjörg 

minntist á að hún hefði verið í ungmennafélaginu þegar hún var orðin eldri. 

Svava mundi mjög vel eftir barnastúkunni Rósinni. Óli Guðbrandsson starfrækti hana og 

hann var alltaf með fundi annan hvern sunnudag. Svava mundi vel eftir fyrsta fundi: 

Maður fékk að ganga í stúkuna bara eiginlega um leið og maður kom í skólann. Þá bara er 

ég skikkuð til að lesa upp á næsta fundi ... strax. Já já, hann hafði bara trú á því að ég gæti 

það og ég man alveg að þetta náttúrulega voru miklar áhyggjur og kvíði fyrir þessu 

auðvitað og það voru, komu svona á heimili bækur sem hétu Rökkursögur. Þær voru 

gefnar held ég af einhverjum, einhvers konar samtökum, gefnar þessar Rökkursögur og 

komu annað slagið og það eiginlega úr einu svolíku hefti las ég upp eina sögu. Litla stelpu 

og ég man eftir því að ég sat upp á borði ásamt einhverjum fleirum yngri krökkum í 

skólastofunni á fundinum og ég man enn þá þegar ég renndi mér niður á gólfið til þess að 

standa upp og lesa (Svava Sverrisdóttir, 2017). 

Svava mundi betur eftir þessum degi heldur en fyrsta skóladeginum sínum. Í frímínútum 

notuðu krakkarnir tímann og leiku sér. Prakkarastrik voru gerð bæði frímínútum og í 

kennslustundum: 

Já já já, ég man eftir því, þá var komin annar kennari hjá okkur náttúrulega sko, Friðrik. 

Hann Fiddi blessaður kennari, hann Friðrik Hinriksson. Strákarnir voru svo flinkir sko að 

þeir fóru út um gluggann í tímanum, þeir fóru út um gluggann og settust bara þarna, á 

hérna skörina fyrir ofan, þakskeggið og dingluðu löppunum þar og hann lét þá bara vera í 

friði og svo komu þeir bara inn. Þetta voru bráðflinkir strákar, miklir fimleikamenn. 

Stelpurnar voru stilltar og prúðar eða þannig (Svava Sverrisdóttir, 2017). 

 

Það var mikið að gerast í kringum skólann hjá Lovísu, frímínútur voru á sínum stað en mikið 

félagsstarf var í skólanum á veturna. Nemendur stóðu fyrir skemmtunum og mundi Lovísa vel 

eftir þeim. 

En svo var líka alltaf á veturna, þá voru náttúrulega samkomur, þá var leikrit sem 

krakkarnir settu upp (Lovísa Sigurbjörg Eymundsdóttir, 2017). 

Öllum bænum var boðið að koma og horfa á leiksýninguna og selt inn til fjáröflunar. Gamli 

bragginn var notaður óspart til þessara hluta, hlutverk hans var reyndar margþætt, þetta var 

bæði bíóhús og skemmtistaður bæjarins. Lovísa fór með hlutverk drottningarinnar í „Mjallhvít 

og dvergarnir 7“. Heilmikið var lagt til sýningarinnar, söngur, dans og leikur. Lovísa eignaðist 
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margar góðar vinkonur í barnaskólanum en hún tók ekki mikið eftir prakkarastrikum 

bekkjarsystkina sinna eða skólafélaga. Krakkarnir voru duglegir að fara á skauta og þess háttar 

á veturna. 

Hólmfríður var heppin því nemendur í Bæjarhreppi voru ekki sendir út í hvaða veðri sem 

var:  

Nei, við vorum bara í salnum í fundarhúsinu og örugglega þegar við vorum heima hjá 

mömmu þá var náttúrulega reynt að setja okkur út í einhverja leiki en við vorum oft bara 

í feluleik inni í skápum eða eitthvað, allt liðið. Ég er oft að hugsa hvernig hún hafi farið að 

þessu. Og eins upp í Hvammi. Það hlýtur ýmislegt að hafa gengið á (Hólmfríður 

Traustadóttir, 2017). 

Kennari þeirra, Þorsteinn Geirsson, var duglegur að fara með krökkunum út að leika í 

frímínútum. Í fundarhúsinu voru haldnar leiksýningar. Þrotlausar æfingar voru og allir 

hjálpuðust að, búin voru til leiktjöld og hvað eina. Þar sem ekkert rafmagn var í fundarhúsinu 

kom fólk með gasluktir og hengdi þær upp í loft til að lýsa upp staðinn. Krakkarnir fóru líka á 

íþróttamót sem ungmennafélögin stóðu að, þeir fóru í Nesjahverfi, á Höfn og í Suðursveit. 

Ýmiss konar starfsemi var fyrir krakka, Hólmfríður sagði frá skemmtun sem átti sér stað á 

aðventunni: 

Svo var alltaf á aðventunni eða svolítið fyrir jól, þá komu þeir frá Flugfélagi Íslands, voru 

hérna í barnaskólanum á Höfn með skemmtanir og þá voru happdrættismiðar, 

aðgöngumiðinn var happdrættismiði og ég man að við fórum í þetta ... 

Hólmfríður segist ekki hafa unnið í happdrættinu en systir hennar hafi hins vegar unnið: 

Nei Líney systir vann, tösku sem var merkt Flugfélagi Íslands og Gulli á Reyðará, hann vann 

líka tösku. Hún fékk bláa en hann fékk brúna, mér er þetta minnisstætt sko og í þessum 

töskum, ég man nú ekki, það var lyklakippa og einhverjir minjagripir frá Flugfélagi Íslands 

og mig minnir að annað hvort voru epli í töskunni eða þá að við fengum epli og þetta var 

bara svona hálfgerð, ekki kannski hálfgerð, þetta var svona jólasamkoma þannig séð. Þetta 

var bara heilmikið fjör, það fór heill dagur í þetta, að fara niðreftir (Hólmfríður 

Traustadóttir, 2017). 

Það var þó eitt sinn sem krakkarnir í Byggðarholti komu með „hlut“ í skólann, þeir höfðu 

stolið sígarettum, Chesterfield, og birtust með þetta. Að sjálfsögðu þurftu allir að prófa og 

Hólmfríður sem var 10 eða 11 ára sat og reykti út í frímínútum ásamt öllum krakkaskaranum. 
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6.7 Sögur frá viðmælendum 

Það eru oft margir skemmtilegir hlutir  og sögur sem rifjast upp þegar fólk fer að hugsa til baka. 

Viðmælendur rannsakanda áttu ýmsar skemmtisögur, allt frá æsku sinni, að prakkarastrikum, 

draugum og draugagangi. Ýmislegt var brallað og iðulega komust krakkarnir upp með 

uppátækin en þau eru svo sannarlega skemmtileg og sniðug enn þann dag í dag. 

Ingibjörg var ekki á því fyrst að rifja upp prakkarastrik sín en hún sagði þó nokkrar sögur. 

Ég færi nú ekki að telja þau upp. Við vorum svo nauðstríðin systkinin og pabbi, það hálfa 

hefði nú verið nóg og hrekkjótt alveg. Ja, það var sko göngin, bærinn heima, ég er alin upp 

í torfbæ og honum var þrískipt og göng eftir öllum bænum frá því að þegar var komið inn 

í fyrstu göngin og svo var þar fremst var smíðahúsið eða svona geymsla og stofa öðrum 

megin. Svo var langur gangur og upp á loftinu var svo geymsla fyrir kornvöru og harðfisk 

og hákarl. Það var loft yfir frambænum en svo komu löng göng og þá kom búr og 

hlóðaeldhús og svo var langur gangur og þar var baðstofan og það voru tvær tröppur upp 

í baðstofuna. Að standa einhvers staðar í skoti og öskra þegar einhver gekk fram hjá. Það 

var sko mjög góður hrekkur. Sá sem var hræddur hann öskraði helmingi hærra (Ingibjörg 

Zophoníasdóttir, 2017). 

Bræður Ingibjargar voru ekkert skárri, tóku lök af snúrunum og hræddu alla gesti er komu 

í heimsókn, draugar sáust á gangi í kringum bæinn. Svakalegar sögur gengu um sveitina að 

heimili Ingibjargar væri reimt. Fjölskyldan leiðrétti aldrei þessar sögur og skemmti sér 

konunglega yfir þessu öllu. 

Þorbjörg sagði eina góða sögu um hvernig nokkrar bekkjarsystur tóku sig saman og léku 

ljótan leik á kennara þeirra. 

Maður gat nú alveg verið óþekkur, ég man vel eftir því. Hérna er hún Anna frá Jaðri ... og 

hún var með okkur í skólanum náttúrulega, þegar Sigurjón var kennari. Hafði svolítið 

gaman af að koma ati í Sigurjón. Einu sinni segir hún við okkur að Sigurjón eigi ekkert blek, 

maður þurfti alltaf að eiga blekbyttu sjálfur því þá skrifaði maður með bleki og penna, eða 

pennastöng. Að hann eigi ekkert blek og hann noti alltaf blekið okkar þegar hann var að 

leiðrétta stílana okkar á kvöldin, þá var hún á sama bænum og Sigurjón var á. Og til að 

stríða honum þá stingur hún upp á því, og við samþykktum þetta öll vel, tökum við allar 

blekbytturnar og setjum þær í kassa og Bogga sem átti heima á þessum bæ þar sem kennt 

var fer með þetta allt upp til sín upp í baðstofuna. Og svo þegar karlinn ætlar að fara 

leiðrétta stílana um kvöldið þá finnur hann ekkert blek og honum dettur alveg í hug að við 

höfum gert þetta, tekið blekið og falið það og er alveg öskureiður um morguninn þegar 

við komum í skólann og spyr hvar blekbytturnar séu allar því þær séu allar horfnar og hvað 

við hefðum gert við þær. Allir þegja en Bogga fer út upp á loft til sín og ég sé enn hana 

Guðnýju mömmu hennar þegar hún kemur með kassann alveg bálvond með kassa og setti 
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hann á borðið og segir: „Hérna koma blekbytturnar og Bogga liggur grenjandi upp á lofti“. 

Þá var hún að gráta út af því við skyldum gera þetta en við bárum okkur vel við Anna, og 

hann auðvitað fokvondur og kenndi Önnu um að þetta væri nú hennar verk að gera þetta. 

En ég gleymi þessu aldrei þegar karlinn varð vondur þegar hann hafði ekkert blek (Þorbjörg 

Jónsdóttir, 2017). 

Lovísa sagðist handviss um að hún hefði séð draug á einni göngu í skólann. Lovísa var nú 

frekar myrkfælin og fannst mjög óþægilegt að fara ein á milli heimilis síns og skólans. Hún 

notaði óspart sönginn til að draga úr hræðslu sinni en alltaf urðu staurarnir sem hún labbaði 

fram hjá svo undarlegir og þúfurnar breyttust í eitthvað hryllilegt.  

Svo einu sinni þegar ég fór úteftir, það var sennilega í mars líklega, birtan farin að vera 

svolítið villandi, kannski aðeins farið að birta. Þá var ég ein, sko þá labbaði ég ein á milli, 

ég var ekkert alltaf ein, líklega tveir vetur sem ég labbaði ein, en þá sé ég þegar ég er að 

koma hjá bragganum að það er alltaf einhver að kíkja fyrir hornið sem var ekki spennandi 

fyrir þann sem er alveg logandi myrkhræddur. Svo ég var að hugsa um að snúa við en það 

var nú ekki hægt að láta það sannast á sig að maður myndi ekki þora skilurðu, svo ég 

labbaði alveg eins langt það var skurður þarna austureftir frá bragganum og ég labbaði 

eins langt frá bragganum eins og ég gat. Svo þegar ég var komin svona út undir þar sem 

mjólkurstöðin er núna þá hljóp ég, ég vissi að ég mátti ekki hlaupa því þá yrði ég enn þá 

hræddari. Svo kveið ég fyrir því allan daginn að þurfa að labba aftur inneftir, ætli það hafi 

ekki verið svona í kringum þrjú, eitthvað svoleiðis sem ég var að fara inneftir. Svo þegar 

ég kom fram hjá bragganum þá gat ég nú ekki stillt mig um það að horfa, það var enn þá 

aðeins suðvestanátt enn þá, heldurðu að hann hafi ekki enn þá verið að kíkja fyrir hornið, 

það var poki. Svona gat þetta verið (Lovísa Sigurbjörg Eymundsdóttir, 2017). 

Lovísa sagði ennfremur að margt sem var lítið varð svo stórt eins og þúfurnar, 

ímyndunaraflið fékk alveg að leika lausum hala. 

Hólmfríður er örvhent og átti í miklu basli með að læra að skrifa. Sighvatur kennari stóð þá 

iðulega bak við hana og stýrði pennanum sem hún var að skrifa með. Enn þann dag í dag getur 

hún skrifað með vinstri og hægri. 

Við vorum með svona bækur, ég man það, og ég og einn annar strákur var örvhentur og 

það var svolítið erfitt því það var skylda að skrifa með blekpenna, við þurftum að skrifa 

með blekpenna og svo þurrkuðum við kannski óvart yfir því að blekið var ekki þornað því 

við vorum örvhent, þannig Sighvatur kennari kenndi mér að skrifa með hægri, hann stóð 

fyrir aftan mig, hann var ekkert að pína mig. Hann stóð fyrir aftan mig og lét mig skrifa og 

stýrði hendinni á mér. Og ég get enn þann dag í dag skrifað bæði með hægri og vinstri og 

ég get líka byrjað í miðju og skrifað svona. 
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Og ég var búin að gleyma því þegar ég fór á Skógaskóla þá var ég eitthvað að gera þetta 

og svo fóru þau að minnast á þetta þegar við hittumst, það eru svona fjögur ár síðan og 

þá fóru þau að segja, kanntu enn þá að skrifa svona og ég var búin að gleyma að ég gæti 

þetta en ég gerði þetta. En þessi strákur sem að var örvhentur líka, hann var ábyggilega 

meira örvhentur en ég, hann gat ekki, hann vildi ekki læra að skrifa með hægri (Hólmfríður 

Traustadóttir, 2017). 

Hólmfríður varð eitt sinn veik, þetta var að sumartíma og höfðu foreldrar hennar skroppið 

í burtu. Hólmfríði og Líneyju systir hennar þótti tilvalið að stela smá tóbaki frá móður þeirra 

en ekki endaði það vel. 

Og einhvern tímann sko yfir sumartíma ég ... man nú ekkert hvenær en mamma og pabbi 

fóru eitthvað að heiman og við fengum okkur sígarettu og svo þegar þau komu heim þá 

lágum við bara fárveikar einhvers staðar úti á túni ælandi og ... ég veit ekki hvort þetta var 

óvitaskapur eða hvort við vorum að reyna að gera þetta til þess að vera óþægar, ég veit 

það ekki (Hólmfríður Traustadóttir, 2017). 

 

Hólmfríður sagði einnig frá mjög fallegri sögu um vinnumanninn sem bjó á Volaseli. Á 

aðfangadagskvöld lét hann sig alltaf hverfa þegar búið var að opna pakkana, hann kom til baka 

með stóran pappakassa og sagði hann vera frá jólasveininum: „...ekki bara þessi jól, alltaf í 

þessi 10 ár þegar við vorum inni í stofu á aðfangadagskvöld fór hann eitthvað fram aðeins, 

kemur svo aftur með pappakassa bundið fyrir og segir þetta er frá jólasveininum, og þá var 

það eitthvað svona niðursoðnir ávextir og alls konar sem hann var búinn að setja í kassa handa 

okkur alltaf.“ Hólmfríður hafði margar sögur að segja, eins og þegar hún vann sem ráðskona 

hjá símavinnuflokki og ætlaði að gefa mannskapnum fiskibollur. Hólmfríður gleymdi þó að 

setja kartöflumjöl út í og þetta var ein kássa, en mennirnir borðuðu þetta með bestu lyst. Hún 

var líka ákveðin þegar hún beið eftir afmælisgjöfinni sinni en foreldrar hennar gátu ekki gefið 

henni hana. Hún fór þá niður á Höfn, vann í frystihúsinu um tíma og keypti gjöfina svo sjálf. 

 6.8 Frekara nám 

Nám er reynsla og reynsla er nám. Viðmælendur rannsakanda fóru allir nema einn í einhvers 

konar nám eftir skylduna. Sú sem ekki hélt áfram í námi sagði að það þekktist ekki, eins og hún 

sagði sjálf: „Maður þurfti einfaldlega að vinna.“ Áhugavert var að sjá hve mikið foreldrar ýttu 

undir frekari nám barna sinna og allir fóru að heiman, enda var ekki annað í boði. 

Ingibjörg beið í fjögur ár eftir að komast í frekara nám. Hún var 17 ára þegar hún fór í 

Kvennaskólann á Blönduósi. Þær systur fóru saman. 
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Ég var náttúrulega 17 ára líklega og þar var sko laust sæti, laust pláss, það mættu ekki allar 

um haustið og vefnaðarkennarinn var hún [...] skal ég segja þér systurdóttir mömmu og 

hún spurði skólastjórann hvort að við ættum ekki að bjóða þá einhverjum sem að þær 

þekktu. Jú jú jú jú og ég fór bara, það var búið að útbúa systir mína fyrir skólann og ég fór 

alveg óundirbúin (Ingibjörg Zophoníasdóttir, 2017). 

Ingibjörg átti að koma með vissan fatnað með sér og var fermingarkjólnum breytt og 

saumaður annar kjóll og átti þessi kjóll eftir að vera sparikjóllinn hennar í mörg ár. Ingibjörg 

útskrifast frá Kvennaskólanum á Blönduósi 1942. Þetta er í miðri seinni heimsstyrjöldinni og 

nágranni skólans var herinn. Þær máttu aldrei fara út, Ingibjörg var hálfhrædd við þessa menn 

berandi byssur og hvað eina. En kurteisir voru þeir en eins og Ingibjörg nefnir máttu þeir ekkert 

gera heldur, þannig að þetta voru bara ágætis nágrannar. Eftir námið í Kvennaskólanum fór 

Ingibjörg aftur heim og hjálpaði foreldrum sínum. Foreldrar hennar borguðu henni fyrir að 

vera heima en þetta sama ár fór hún í kynnisferð að Hala, hafði hún þá kynnst eiginmanni 

sínum Torfa sem var kennari fyrir norðan og flutti hún svo að Hala í Suðursveit 1945. Torfi var 

kennari á Hrollaugsstöðum og náði hann í krakkana sem nutu náms þar. Þetta var 

heimangönguskóli en síðar heimavistarskóli. 

Guðmundur fór 18 ára í alþýðuskóla í Þingeyjarsýslu og var hann tvo vetur: „Það var ágætur 

skóli en það var náttúrulega asnalega langt að fara þarna norður sko, tók alveg viku að fara 

þarna sjóleiðina“ (Guðmundur Jónsson, 2017). Fyrri veturinn bjó Guðmundur ásamt vini sínum 

í húsnæði nærri skólanum og var vistin heldur nöturleg. Guðmundur kvað vísu um aðbúnaðinn: 

Vaknaði krókloppinn og kalinn 

Og kjaftinn með sænginni huldi 

Svona er ein vísan, ég er nú búinn að gleyma þessu (Guðmundur Jónsson, 2017). 

Það var hitaveita en húsið var svo illa einangrað að það var alltaf kalt. Seinni veturinn var 

skárri, þá fengu þeir félagarnir herbergi á heimavistinni. Eftir þessa tvo vetur fór Guðmundur 

heim og var þar í eitt og hálft ár að hjálpa foreldrum sínum. Leið hans lá svo suður í Iðnskólann 

í húsasmíði. Guðmundur var einungis tvo vetur þar og tók hann tvo bekki saman. 

Ég var bara tvö, tvær, ég tók tvo bekki saman. Já, ég sá nú eftir því á eftir, það var nú bara 

vitleysa. Ja, það náttúrulega bara var ekki eins gott nám (Guðmundur Jónsson, 2017). 

Guðmundur vann svo hjá meistara sínum á daginn og var í skólanum á kvöldin. Hann sneri 

síðar heim austur, sá eftir því þar sem honum líkaði vel við Reykjavík og vildi vera þar. En austur 

fór hann og keypti verkstæði og stofnaði fyrirtæki. 

Því miður gafst Þorbjörgu ekki tækifæri á að fara í frekara nám:  
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[Rannsakandi]: Sérðu eftir því eða hefði þig langað að fara í meira nám? 

Auðvitað hefði mann langað það, auðvitað hefði manni þótt það voða gaman en það var 

ekkert um það að tala enda engin efni á því, enda ekki heldur í tísku þá. Fólk fór að þræla 

og vinna. [...] Koma upp búi og börnum? (Þorbjörg Jónsdóttir, 2017). 

Svava fór í húsmæðraskóla í Reykjavík 1953–1954, tvítug að aldri. Þetta var níu mánaða 

skóli. Það var heilmikil reynsla, þarna voru um 40 stúlkur sem stunduðu nám í Húsmæðraskóla 

Reykjavíkur. Stúlkurnar dvöldu á heimavistinni og eins og oft verður myndaðist vinskapur sem 

er enn sterkur í dag. 

Svo það var, en já, þannig ég hef ekki séð eitt augnablik eftir því að hafa gert það, alveg 

hreint (Svava Sverrisdóttir, 2017). 

 

Lovísa fór í Skógaskóla eftir námið á Höfn og síðan fór hún í húsmæðraskólann á 

Varmalandi. Leið hennar lá svo í Húsmæðrakennaraskólann en hún sagðist lítið hafa kennt, 

aðstæðurnar voru bara einfaldlega þannig að hún gat það ekki. Hún sagði frá ferðinni þegar 

hún fór í skólann að Skógum: 

En sjáðu til, þegar ég fer að Skógum, þá fer ég fyrst fljúgandi til Reykjavíkur og svo hálfa 

leið til baka aftur, eða í rútu, skilurðu. Þá var ekki vegur hérna sunnanlands, ekki yfir 

Skeiðará, ekki fyrr en mikið seinna. Og þá var náttúrulega ekki heldur vegur út í Öræfi, þá 

var ekki búið að brúa yfir Jökulsá á Breiðamerkursandi. Já svoleiðis var þetta bara, enda 

var það þannig þegar krakkar fóru semsagt í skóla að þetta var heilmikið mál hér áður, 

þannig. Þú veist, við keyrðum ekkert bara í smá tíma (Lovísa Sigurbjörg Eymundsdóttir, 

2017). 

Á Varmalandi lærði hún heilmikið enda húsmæðraskóli, eins og hún sagði sjálf: „Þetta var 

undirbúningur fyrir lífið og geta séð um heimili. Eldamennska, saumaskapur og allt eftir því, 

vefnaður og allt þetta, þú veist.“ (Lovísa Sigurbjörg Eymundsdóttir, 2017). Á Varmalandi voru 

ýmiss konar skemmtanir og mikil gleði. Lovísa var með fjórum öðrum stelpum í herbergi og 

allar voru þær að austan. Margir kennarar komu við sögu og sagði hún að nemendafjöldinn á 

Skógum hefði verið 117. Þetta voru börn á aldrinum 14–16 ára en vissulega voru alltaf 

einhverjir eldri. Svava og Lovísa eiga það sameiginlegt að hafa eignast margar vinkonur. Lovísa 

hittir sínar vinkonur frá skólagöngunni orðið á tveggja ára fresti.  

Hólmfríður þurfti að bíða eftir því að systkini hennar myndu klára sitt nám áður en röðin 

kom að henni.  

Jónas bróðir var að klára Kennaraskólann og þau höfðu ekki efni á að við værum bæði í 

burtu í einu þannig að hann fór í Skógaskóla, hann var búin með tvo vetur [...] fór hann í 
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Skógaskóla, ég var heima og Líney systir fór í fyrsta bekk í Skógaskóla (Hólmfríður 

Traustadóttir, 2017). 

Hún var heima um veturinn og hjálpaði til á bænum. Fékk svo vinnu sem ráðskona fyrir 

símavinnuflokk og eftir sumarið gat hún borgað sitt nám, systur sinnar og allt það sem þær 

vantaði fyrir skólann að hausti. Hólmfríður fór í Skógaskóla eins og Lovísa og var þar einn vetur. 

Ef ég hefði haldið áfram í Vestmannaeyjum, það var sko fyrsti, annar, þriðji og fjórði 

bekkur en ef þú varst mjög gáfuð þá gastu tekið fyrsta og annan og tekið landspróf [...] Og 

fer á Skóga eins og ég hefði farið í fjórða bekk í Vestmannaeyjum. Þannig ég tók Skógaskóla 

á sama tíma og ég hefði, Skógaskóli var bara þrjá vetur, gat sparað mér eiginlega einn 

veturinn, var hann heima skilurðu, en ég var alveg búin á réttum tíma fyrir því, að læra 

(Hólmfríður Traustadóttir, 2017). 

Nám hennar varð ekki meira, hún réði sig svo í vinnu í frystihúsið en draumur hennar var 

alltaf frekara nám. Hana langaði alltaf í ljósmóðurnám. 

Já en hérna, já. Svo var ég búin að fá öll gögn, ég ætlaði sko í ljósmæðranám [...] En bara 

fór aldrei [...] Þannig já, ég hefði alveg getað það skilurðu, það var ekki það málið og það 

þá þurfti maður sko að flytja til Reykjavíkur og náttúrulega finna mér húsnæði og annað 

og þá var ljósmæðraskólinn þannig að þú gast unnið með [...] þú fékkst laun á meðan þú 

varst í skólanum [...] þetta verklega hlýtur að vera, ég fór aldrei sko, skilurðu. Þannig þetta 

verklega hlýtur að hafa verið um leið og skólinn (Hólmfríður Traustadóttir, 2017). 

Tímarnir voru einfaldlega erfiðir og aðstæður eins og hjá Lovísu buðu hreinlega ekki upp 

að fara í burtu. 

6.9 Veganesti út í lífið 

Öll sú reynsla sem við búum yfir og öll sú þekking sem við lærum eða kynnumst á lífsleiðinni 

er gott veganesti út í lífið. Viðmælendum fannst öllum að skólinn hefði vissulega gert þeim 

gagn þótt að ýmislegt hafi stundum vantað upp á. Þeir minnast þessa tíma þó með brosi á vör 

og mikilli gleði.  

Elstu viðmælendur rannsakanda segja allir sömu söguna að námið hafi gefið þeim það 

veganesti út í lífið sem þeir þurftu. Ingibjörg sagði að öll hennar menntun hefði nýst henni vel 

í lífinu, sérstaklega þegar hún fór í Kvennaskólann á Blönduósi. Þar var verið að undirbúa hana 

fyrir lífið eins og hún sagði sjálf og hún búið að því alla ævi. Guðmundur tók í sama streng og 

Ingibjörg og sagði að allt hans nám hefði reynst honum vel í lífinu. Með námi sínu í húsasmíði 

byggði hann upp sitt fyrirtæki. Öll reynsla væri því mikilvæg og hjálpaði manni að fóta sig í 

lífinu. Þorbjörg sagði að skólaganga hennar hefði verið gott veganesti út í lífið. Hún sá reyndar 
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alltaf eftir því að hafa ekki farið í meira nám, en þetta var í boði og hún byggi að því enn þann 

dag í dag. Svava, Lovísa og Hólmfríður sögðu að skólaganga þeirra hefði gefið þeim öryggi sem 

hefði reynst þeim vel. Svava og Lovísa fóru í Húsmæðraskóla og sögðu það hafa komið sér vel 

rétt eins og Ingibjörg minntist á.  

Viðmælendur rannsakanda búa yfir mikilli reynslu. Þeir þurftu allir að bjarga sér og læra á 

lífið eins og Hólmfríður minntist á í sínu viðtali. Allt sem þeir lærðu, bæði hið bóklega jafnt og 

hið verklega, hefur nýst þeim í lífinu. Að sjálfsögðu fannst þeim þeir misvel undirbúnir fyrir 

frekari nám, eins og Hólmfríður minntist á í sínu viðtali en þar sagði hún frá því þegar hún kom 

til Vestmannaeyja 13 ára og átti að læra dönsku og ensku en hafði engan grunn. Hún hafði 

aldrei lært erlend tungumál í farskólanum þar sem hún átti heima. Viðmælendur töluðu einnig 

um foreldra sína og voru fegnir að hafa komið læsir og skrifandi í skóla því eins og áður hefur 

komið fram voru mörg börn er sóttu farskóla ólæs í byrjun. Gott bakland gaf þeim því tækifæri 

í lífinu. Tíðarandinn var eins og hann var, eins og Þorbjörg sagði að allir hefðu þurftu að vinna, 

meiri ábyrgð var lögð á börnin og þau fylgdu með í öll störf, hvort sem þeim líkaði það betur 

eða verr. Lovísa sagði að manni hefði verið treyst og alltaf fylgdi maður þeim fullorðnu. 

Viðmælendur hlutu því nám um leið og þeir gátu eins og Þorbjörg sagði skemmtilega: „Um leið 

og þú gast haldið á hrífu gastu unnið“ (Þorbjörg Jónsdóttir, 2017). Veganesti viðmælenda 

rannsakanda var bernska þeirra og nám ásamt ýmsu öðru. Allir sögðu þeir að barnaskólinn 

hefði gert þeim gott og búið þá áfram út í lífið, hvort heldur til frekara náms eða takast á við 

daglegt líf.
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7 Umræður 

Meginviðfangsefni ritgerðarinnar var að kanna hvernig skólahaldi í Austur-Skaftafellssýslu var 

háttað á árunum 1900−1960 og hvernig þeirri fræðslu var sinnt eftir hreppum sýslunnar. 

Markmiðið var að komast að því hvernig viðmælendur rannsakanda upplifðu skólagöngu sína, 

hvernig tíðarandinn var og hvort þeim gafst tækifæri á áframhaldandi námi. Með viðtölunum 

fengust upplýsingar um barnæsku þeirra, skólaandann og uppátæki sem framin voru ásamt 

mörgum skemmtisögum.  

Niðurstöður verða hér tengdar við fræðilegar heimildir úr öðrum kafla. Markmið kaflans er 

að fá svar við rannsóknarspurningum ritgerðarinnar sem voru: 

Hvernig þróaðist skólahald í Austur-Skaftafellssýslu frá aldamótum 1900 til ársins 1960 og 

hvernig samræmdist það lögum og reglum um skólahald á tímabilinu? Hver var munurinn á 

milli hreppa? 

Hvernig var reynsla og upplifun nemenda af skólagöngu og nýttist þessi fræðsla sem þeir 

fengu í skólanum þeim síðar í lífinu? 

Fyrri rannsóknarspurningunni var svarað þegar niðurstöður rannsóknarinnar voru 

skoðaðar í ljósi fræðilegra heimilda. Hvað varðar fræðslulög og fræðslufyrirkomulag passar 

það við svör viðmælenda hvernig skólahaldi var háttað í sýslunni og á Norðurlandi, því 

Ingibjörg er fædd og uppalin í Svarfaðardal. Þar sem skýrsla Guðmundar Finnbogasonar (1905) 

sýnir einungis töflur en engan texta um það hvernig var umhorfs í sýslunni var einungis hægt 

að treysta töflunum. Eins og áður hefur verið minnst á fór Guðmundur ekki lengra en að Vík í 

Mýrdal og sá þá ekki sjálfur hvernig skólahaldi var háttað í Austur-Skaftafellssýslu, þar þurfti 

hann að styðjast við skýrslur presta. Hann spyrðir því saman Vestur- og Austur-Skaftafellssýslu 

þegar hann fjallar um skólahald þar, sem er miður en athuga skal samt samgöngur 1904−1905 

þar sem allar ár voru óbrúaðar og erfitt að ferðast á milli staða. Einnig var sýslan mjög strjálbýl 

og á þeim stöðum þar sem fræðsla átti sér stað voru nemendur ekki margir. 

Barnafræðsluskýrslurnar gáfu samt sem áður góða mynd af sýslunni og hverjum hreppi fyrir 

sig sem hjálpaði við að búa til heildstæða sýn og er í samræmi við svör viðmælenda 

rannsakanda og þágildandi lög. Frá 1900 og fram til 1937 voru eingöngu farskólar í sýslunni og 

ekki myndaðist fastur skóli fyrr en við fólksþéttinguna sem varð á Höfn og í Nesjum.  

Þau fræðslulög sem voru í gildi þegar viðmælendur rannsakanda gengu í skóla voru lögin 

frá 1907, 1926, 1936 og 1946. Með hverjum fræðslulögum komu frekari lagaákvæði og 

breytingar sem þurfti að framfylgja. Á því tímabili sem rannsóknin nær til var farskóli helsta 
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fræðslufyrirkomulagið í Austur-Skaftafellssýslu. Fyrsti fasti skólinn kemur ekki fyrr en 1937 og 

var hann á Höfn en kauptúnið tilheyrði þá enn Nesjahreppi og einnig var starfræktur 

heimavistarskóli í Borgarhafnarhreppi á Hrollaugsstöðum frá 1945. Austur-Skaftfellingar nýttu 

sér undanþágu frá fræðslulögunum til að viðhalda því fræðslufyrirkomulagi sem einkenndi 

sýsluna. Það sem erfiðast reyndist var að finna húsnæði undir kennslu. Erfitt var að afla fjár til 

að byggja skólahús. Ungmennafélög í sýslunni reyndu að hlaupa undir bagga en svo virðist sem 

hver hreppur sæi um sína nemendur. Merkilegt þykir að árið 1960 var enn farskóli í 

Bæjarhreppi. 

Seinni rannsóknarspurningunni svöruðu viðmælendur og voru helstu niðurstöður 

þemagreindar. Í æsku og uppvexti í foreldrahúsum töldu viðmælendur að þeir hefðu átt bjarta 

og góða bernskudaga og notið ástríkis. Þeir undu sér við það litla sem þeir fengu og voru sáttir. 

Viðmælendur höfðu allir skyldum að gegna, allir tóku þátt í heimilisverkunum þó að sum verkin 

væru leiðinlegri en önnur. Allir viðmælendur minntust þessara ára með bros á vör, sumt var 

erfiðara en annað en svona var þetta. Kannski er þetta eins og með okkur öll, að hafi ekkert 

stórvægilegt gerst eru endurminningar okkar um bernskuna einn sólskinsdagur. Viðmælendur 

töluðu flestir um upplifun sína af bernskunni sem skemmtilega, snúna, uppátækjasama en 

stundum erfiða.  

Um lestrarnám og lestrarvenjur kom fram að allir viðmælendur rannsakanda lærðu að lesa 

áður en þeir hófu skólagöngu og var það fjölskyldumeðlimur sem kenndi þeim lesturinn. 

Margir þeirra ólust upp við mikinn bókakost, þeir hinir sem gerðu það ekki nýttu sér nágranna 

sína og náðu sér í bækur. Gaman var að sjá að öllum foreldrum viðmælenda þótti það 

mikilvægt að börn þeirra mættu læs og skrifandi í skóla þó að þau byrjuðu sum hver sjö ára. 

Þau höfðu baklandið sem hjálpar svo mikið. Foreldrar þeirra eða frændsystkin sáu um að allir 

væru læsir og að einhverju leyti skrifandi þegar þau byrjuðu í skóla, sum þó komin aðeins 

lengra þar sem önnur gátu einungis skrifað nafnið sitt. Þetta segir að foreldrum þessara 

viðmælenda var annt um að þeir kæmu vel undirbúnir í skólann sem var mikil breyting fyrir 

litla sveitakrakka. 

Eins og áður hefur verið sagt gengu fjórir af mínum viðmælendum í farskóla en tveir í fastan 

skóla á Höfn. Farskólaganga hjá elstu viðmælendunum einkenndist af stuttum og 

sundurslitnum kennslutíma yfir veturinn en þegar leið á 20. öldina varð kennslutíminn lengri 

og samfelldari samanber skólaganga Hólmfríðar Traustadóttur í Bæjarhreppi sem er yngsti 

viðmælandinn. Oft var um langan veg að fara fyrir börn í sveitum að sækja farskóla sinn. 

Skólahald við fastan skóla á Höfn var samfellt yfir veturinn og vegalengdir styttri og gengu 

börnin til og frá skóla á hverjum degi.  

Um farskólann, fyrstu skólagönguna, skólastarfið og kennsluna kom í ljós að margir hverjir 

mundu vel eftir þessum fyrsta degi, allt frá samnemendum, kennara eða klæðaburði. 
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Viðmælendur mínir voru ekki kvíðnir að byrja skólagönguna, þeir voru hins vegar forvitnir og 

fullir tilhlökkunar að hitta jafnaldra sína í hreppnum, nokkrir mundu eftir hverju þeir klæddust 

sinn fyrsta skóladag. Viðmælendurnir höfðu flestir orð um hversu mikils virði var að fá að sjá 

kortin sem kennarinn var með sér, þarna sáu þeir flestir í fyrsta skiptið út fyrir heimahagann. 

Þessi skólaár þeirra voru kannski ekki löng en eru þeim greypt í minni allt frá því að koma sér 

á milli skóla og heimilis, aðbúnaðar til frístunda á námstíma sem þeir voru alltaf látnir eyða úti, 

alveg sama hvernig viðraði. Foreldrar greiddu fyrir skólagögn barna sinna, þau urðu að eiga 

skólabækurnar en þar sem ekki var verið að bruðla með fé þá var til dæmis einn viðmælandinn 

látinn deila blýantinum sínum með systkini sínu og varð hann að duga skólaárið. Verklegar 

greinar komu fyrst inn hjá yngstu viðmælendum rannsakanda. Nemendur sátu saman í tímum 

og gátu þannig hjálpað hver öðrum við námið, en heimanámið fannst þeim mikið sem voru í 

farskóla. Það fór líka eftir því hversu gott bakland þeir höfðu. Þeim sem höfðu aðstoð heima 

fyrir fannst þetta auðveldara en hinum. Einn viðmælandi nefndi hversu erfitt þeir nemendur 

áttu sem komu ólæsir í skólann og að þeir hafi átt verulega erfitt uppdráttar í náminu. 

Allir viðmælendur mundu vel eftir kennurum sínum sem er gaman því rannsakandi man 

einnig eftir sínum. Þeir mundu margir hvernig þeir kenndu og hvernig þeir héldu uppi aga. 

Viðmælendurnir báru kennurum sínum vel söguna og sögðu oft ótrúlegt hvað einn kennari gat 

haft góða stjórn yfir nemendaskaranum. Guðmundur fjallaði um nokkra drengi sem voru 

frekar óstýrilátir og áttu til að gera ýmislegt en aldrei voru þeir teknir fyrir af kennaranum. Það 

fór eftir hverjum kennara hvað var kennt en reynt var þó að koma öllum námsgreinum að í 

stundaskránni líkt og fræðslulög kváðu um. Þetta fór þó eftir aðstæðum á hverjum stað. 

Móðurmálið var mikilvægast og að geta lesið. Aðrar námsgreinar voru stærðfræði, 

mannkynssaga, Íslandssaga, landafræði, náttúrufræði og kristinfræði. Það fór eftir kennurum 

og menntun þeirra hvort þeir kenndu leikfimi og verklega kennslu, en yfirleitt var það reynt 

með hjálp góðkunnra manna og kvenna í hverjum hreppi fyrir sig. Mörgum kennurum var 

mikið í mun að kenna börnum ljóð og sönglög. Erlend tungumál mátti ekki kenna fyrr en börn 

voru orðin vel læs en svo virðist sem tungumálakennsla hafi verið af skornum skammti 

samkvæmt viðmælendum rannsakanda. Kennarar komu og fóru eins og sést vel í undirkafla 

um kennara. Margir komu við sögu í skólum sýslunnar, sumir stöldruðu lengur við en aðrir en 

allt kapp var lagt á að halda úti kennslu fyrir börn í sýslunni og framfylgja lögum og reglum þar 

um. Þessir kennarar settu nafn sitt á skólaþróun og sögu í Austur-Skaftafellssýslu. 

Um leik í skólanum og félagsstarf ásamt sögum frá viðmælendum kom ýmislegt í ljós. Mikið 

var brallað hjá viðmælendum og samheldnin í hópnum var mikil. Börnin lögðu sig öll fram um 

að sýna hvert öðru kurteisi og virðingu, sama hvort það var gagnvart samnemendum eða 

kennurum. Þau muna eftir leikjunum og prakkarastrikunum og alltaf voru þau send út í 

frímínútur, sama hvernig viðraði. Allir tóku heils hugar þátt í öllu sem tekið var sér fyrir hendur, 
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setja upp leikrit eða laumast til að reykja. Samfélagið sýndi samhug og stuðning við alla. Vel 

var mætt á viðburði og tóku þátt ungir sem aldnir. Sögur viðmælenda eru góðar og 

skemmtilegar, sagðar af mikilli innlifun og mikið var hlegið. Þeir mundu þetta eins og þessir 

hlutir hefðu gerst í gær, eins og blekbyttumálið hjá Þorbjörgu eða draugagangurinn á bænum 

hjá Ingibjörgu. Viðmælendur eiga þessar minningar og minnast þessara ára með gleði. 

 Um frekara nám og veganesti út í lífið sögðu viðmælendur að upplifun þeirra hefði verið 

misjöfn gagnvart frekara námi, sumum fannst þeir fullnuma á meðan aðrir vildu frekara nám 

en höfðu ekki kost á því. Þeir sem sóttu lengra nám voru frekar illa undir það búnir, sérstaklega 

þegar að erlendum tungumálum kom og kom það vel í ljós í þessum viðtölum. Námið sem 

viðmælendur fengu gaf þeim þó gott veganesti út í lífið. Þeir höfðu baklandið sem skiptir öllu 

máli og gerir enn þann dag í dag. Þeir eru þakklátir fyrir þá menntun er þeir fengu. Hjá nokkrum 

viðmælenda er farskólinn þeirra eina menntun og búa þeir að því sem þar var kennt. Ekki má 

gleyma að þessir viðmælendur unnu hörðum höndum við hlið foreldra sinna, hjálpuðu til og 

það er nám út af fyrir sig. 

Eitt var þó sem kom verulega á óvart og þrír af viðmælendum töluðu um að fyrra bragði en 

það var einelti. Hvergi er minnst á þetta málefni í spurningalista, þannig að rannsakanda þótti 

áhugavert að sjá að þær þrjár brydduðu upp á málefninu. Þær sögðu að einelti þekktist ekki, 

það var ekki til, ekki eins og nú á dögum. Vissulega var sumum strítt en að einblína á einhvern 

einn í hópnum og stríða var ekki þekkt. Saga Hólmfríðar um reykingarnar bak við fundarhúsið 

forðum sýnir þéttleika barnanna og ef einn reykti þá gerðu það allir. Þau sögðu reyndar mörg 

hver að stríðni var ekki leyfð, kennarinn sá um að halda aga á barnaskaranum.  

Upplifun viðmælenda rannsakanda af skólahaldi var margvísleg. Eins og fram hefur komið 

voru börnin öll læs og skrifandi þegar þau mættu í skólann. Í nokkrum viðtölum kemur reyndar 

fram að til voru dæmi um að börn voru það ekki. Þetta hljóta að hafa verið erfið skref að taka 

að byrja að læra að lesa umkringd börnum sem kunnu það. Í einu viðtalinu nefnir Hólmfríður 

að nokkur börn frá sama bæ komu ólæs í skóla, var það foreldrum eða umsjónarmönnum að 

kenna? Ef rannsakandi reynir að leita svara við þessari spurningu þá má trúa því að búskapur 

margra fjölskyldna hafi verið mjög erfiður. Ef barnahópurinn á bænum var stór og býlið erfitt 

í rekstri þá má ætla að enginn tími hafi gefist í að kenna börnunum að lesa.  

Viðmælendur fjölluðu um foreldra sína og þann bókakost sem var á heimilum þeirra, sem 

var kannski ekki mikill. Hann kveikti þó áhuga og kom þeim í kynni við bækur sem er mjög 

mikilvægt. Sumir viðmælenda náðu sér í bækur á bókasöfn, eins og Svava sem náði sér í bækur 

á bókasafni hjá afa rannsakanda á Hótel Heklu. Hólmfríður gerði það líka, hún hjólaði á Hvalnes 

en þar var bókasafn hreppsins á heimili hreppstjórans.
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8 Lokaorð 

Viðmælendur rannsakanda minntust skólaára sinna með bros á vör og gleði enda kynntust 

sumir þeirra börnum á sínum aldri í fyrsta sinn við skólagönguna. Ólöf Garðarsdóttir skrifaði 

um þetta í Almenningsfræðslu á Íslandi (2008a) að í fyrsta skipti fyrir mörg hver voru þau að 

hitta börn á sama aldri. Við upphaf skólagöngu barna mynduðust vinasambönd, en í farskólum 

mynduðust ef til vill nánari sambönd vegna þess hve nándin var mikil þann stutta tíma sem 

þau áttu saman. Til að byrja með, eins og hjá Ingibjörgu, náði kennslan aðeins til augna og 

eyrna vegna þess að þær voru bara tvær sem voru tíu ára, hinir sem eldri voru fengu þá frekari 

kennslu. Hólmfríður tók próf og var síðan send heim. Samt komust börnin yfir námsefnið með 

hjálp frá öðrum nemendum eða heima fyrir. Baklandið sem viðmælendur mínir höfðu skipti 

hér sköpum. 

Öll kennsla var í höndum fárra kennara sem yfirleitt bjuggu í hreppnum. Námstími hjá þeim 

elstu var vissulega stuttur eða þrír mánuðir þegar öll kennslan var tekin saman, en hann stóð 

samkvæmt fræðslulögum þess tíma. Hinar þrjár fengu meiri námstíma þó svo að sú yngsta 

væri í farskóla. Þeir viðmælendur sem sóttu sér framhaldsmenntun þurftu að gera það í öðrum 

landshluta og fyrir þá sem fóru frá Austur-Skaftafellssýslu þýddi það löng ferðalög. Þessum 

nemendum gafst ekki tækifæri að heimsækja heimaslóðir heldur voru þeir yfirleitt á sama 

staðnum þar til námi var lokið.  

Vegalengdir eða færð á milli staða sem viðmælendur mínir þurftu að fara í skólann voru 

oft á tíðum mjög erfiðar eins og þegar Þorbjörg fór yfir Kolgrímu, sem er jökulá og reynst hefur 

farartálmi gegnum tíðina. Í viðtalinu við Ingubjörgu lýsir hún ástandinu vel þegar hún segir að 

Austur-Skaftafellssýsla hafi verið á eftir öðrum landshlutum vegna erfiðra samgangna og að 

íbúarnir þurftu að leggja meira á sig til að halda úti skólahaldi. Þorbjörg fór einnig á hesti í 

skólann, Lovísa labbaði fram og til baka heiman frá sér og út á Höfn til að fara í skólann. Þetta 

þótti sjálfsagt og börnin björguðu sér, þó að Lovísa sæi drauga þá söng hún til að vinna bug á 

myrkfælinni og þannig komst hún leiðar sinnar. Börnum var treyst fyrir mun fleiri hlutum en 

gengur og gerist í dag. Segja má að Þorbjörg hafi lýst tíðarndanum best þegar fjallað var um 

frekari nám: 

Auðvitað hefði mann langað það, auðvitað hefði manni þótt það voða gaman en það var 

ekkert um það að tala enda engin efni á því, enda ekki heldur í tísku þá. Fólk fór að þræla 

og vinna ... Koma upp búi og börnum? (Þorbjörg Jónsdóttir, 2017). 
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Allir viðmælendur þurftu alltaf að vinna, sama hvort þeir fóru í skóla eður ei. 

Í þessari rannsóknarritgerð hefur verið sýnt fram á hvernig fræðsluhaldi var háttað í sýslu 

rannsakanda. Eftir bestu getu hefur rannsóknarspurningunum sem bornar voru upp í inngangi 

ritgerðar verið svarað. Rannsakandi gerði sér ekki í fyrstu grein fyrir hvernig skólahaldi hafði 

yfirleitt verið háttað, alltaf var horft á bæinn Höfn en ekkert út fyrir það, þó það hefði verið 

áhugi að vita um slíkt. Þegar litið er til baka hefur mikið vatn runnið til sjávar. Rannsakandi er 

mun meðvitaðri um hvernig fræðsla á Íslandi var og sérstaklega í Austur-Skaftafellssýslu. Þetta 

voru sex hreppar, hver með sinn skóla, s.s. farskóla og einn fastan skóla. Sýslan er víðfeðm og 

samgöngur oft erfiðar, sérstaklega fyrr á árum þegar jökulárnar voru óbrúaðar. Var þá 

einangrun milli hreppa og jafnvel milli bæja innan sama hrepps mikil og erfitt að samræma 

uppfræðslu og koma upp öflugu skólastarfi. Amma rannsakanda, Ólöf Sverrisdóttir, er 91 árs 

og var búsett á Höfn sem barn. Hún sagði að hún hefði verið orðin 13 ára gömul þegar hún 

kom fyrst að Hala í Suðursveit, þangað hefði einfaldlega ekki verið fært fyrr og ekki þótt ástæða 

að fara með yngra barn í þetta mikla ferðalag. Nú tekur það um 40 mínútur að keyra þessa 

vegalengd frá Höfn. Staðan í dag er ekki góð gagnvart nemendum sýslunnar, nemendum úr 

allri sýslunni nema Öræfum er keyrt fram og til baka á hverjum skóladegi. Þeir sem fara 

lengstan veg eru í skólabíl um tvær klukkustundir á hverjum degi. Skólinn í Öræfum hefur þurft 

að berjast fyrir tilveru sinni, þar eru fáir nemendur en vegalengdin til Hafnar er alltof löng til 

að hægt sé að bjóða þessum börnum í þess háttar ferðalag um þrjár klukkustundir á dag, en 

nemendur í tveimur efstu bekkjunum hafa neyðst til að búa hjá ættingjum og vinum á Höfn til 

að klára grunnskólann.  

Það sem stendur rannsakanda ofarlega í huga eftir ritun þessarar ritgerðar er hve mikil 

áhrif samgöngur í sýslunni hafa haft á skólahald og þróun byggðar. Þessar erfiðu samgöngur 

sem ollu einangrun á milli héraða hafa eflaust orsakað það hve farskólinn var langlífur og hve 

mjög íbúar nýttu sér undanþáguatkvæði í fræðslulögum um seinkun skólagöngu barna sinna. 

Viðmælendur rannsakanda hjálpuðu óneitanlega mikið og treystu honum fyrir minningum 

og sögum sínum. Það er ómetanlegt að fá svona lýsingar og frásagnir. Kennslan á þessum tíma 

var í fárra en góðra manna höndum og svo virðist sem sveitungar rannsakanda hafi farið eftir 

lögum hvað varðar fræðsluhald, en tímarnir breytast og mennirnir með. Það væri vissulega 

áhugavert að gera aðra rannsóknarritgerð um skólahald frá 1960 til dagsins í dag í Austur-

Skaftafellssýslu því margt áhugavert hefur breyst á þeim árum. Ætli sú ritgerð verði þó ekki 

látin öðrum eftir, því hér með hefur rannsakandi lokið vinnu sinni um fræðsluhald í Austur-

Skaftafellssýslu.
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Viðaukar 

Viðauki A: Viðtal við Ingibjörgu Zophoníasdóttur 

Ég Ólöf Ósk Sverrisdóttir tek upp viðtal 15. október 2017.  

Viðmælandi minn er Ingibjörg Zophoníasdóttir og tilgangur viðtals er að ræða þróun skólagöngu í 

Austur-Skaftfellssýslu á árunum 1900−1960. 

 

Sæl og blessuð hvað segirðu þá? 

Ég segi bara bara allt ágætt. 

Er það ekki? 

Fallegur dagur? 

Já og maður er bara bjartsýn á að þetta lægi og fara að lagast og allt verði nú bjart og skemmtilegt. 

Getur þú sagt mér nafnið þitt og hvenær og hvar ert þú fædd/ ur? 

Ég heiti Ingibjörg Zophoníasdóttir, og var fædd á Hóli í Svarfaðardal, fram sem sé, 22.  ágúst 1923. 

Foreldrar mínir voru Zophonías Jónsson bóndi á Hóli og Súsanna Guðmundsdóttir Skagfirðingur, flutt 

að Hóli. 

Getur þú sagt mér frá bernskuheimilinu þínu og hvernig var þín bernska? 

Hún var sko yndisleg, ég var yngst af fjórum systkinum, fimmta systkinið dó í fæðingu. Ég var 

náttúrulega mikið uppáhaldsbarn náttúrulega,þremur árum yngri en systir mín og svo átti ég tvo 

bræður sem voru eldri, fæddir 17 og 19 og systir mín 20. Þetta var sko mikið af ungu fólki þarna, 

þegar ég ólst upp og mikill samgangur og bara yndislegt. 

Okey. 

Voru margir s.s. margir í heimili, voru þið með vinnumenn eða? 

Nei, það var afi og amma sem voru í heimilinu foreldrar pabba. Nei nei það voru aldrei aldrei 

vinnumenn. 

Aldrei neinir vinnumenn. 

Var lesið og var mikið af bókum á heimilinu? 

Það var mikið lesið. 

Hver las þá? 

Þegar ég var orðin læs þá las ég. Ég var snemma læs, ég var svo vond að prjóna. Þá var ég höfð til 

þess að lesa. 

En hver sá aðallega um lesturinn áður en að þú varst læs? 

Amma heitin, hún las afskaplega vel og hún sá um lesturinn. 

Manstu hvað hún las? 
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Það var nú aðallega postulinn og guðsorð. 

Fannst þér þetta skemmtilegt? 

Ég man nú lítið eftir lestrinum hjá henni sko. 

Hvað last þú aðallega? 

Það voru bara sögur eftir Jón Trausta, og  það var mikið lesið eftir hann. 

Og sast þú bara og last og last á meðan allir unnu inni? 

Nei það var lesið svona klukkutíma einn,  einn og hálfan tíma á kvöldin. Nei það var ekki lesið allan 

daginn. Amma heitin söng mjög mikið en pabbi var vefari, með öðru og það var ekki hægt að lesa 

þegar hann var að vefa. Það var svo mikill hávaði.  

Okey. 

Það var bara ein baðstofa þar sátu allir. 

Þar sátu allir. 

Hvernig var svona hefðbundinn dagur hjá þér sem barn varstu látin vinna? 

Nei maður var bara fá, maður var alltaf látin gera eitthvað. Það var skylda og við skiptum því á milli 

okkar við systur, önnur hjálpaði pabba úti en hin hjálpaði mömmu með inniverkin. 

Manstu eftir einhverju sem þú varst látin gera? 

Við vorum alltaf látnar gera að skilja mjólkina  og þvo mjólkurílátin og það var farið með með fyrst 

þegar ég man eftir mér, þá var fyrst farið með allt bara út í læk. Það voru tveir lækir sitthvoru megin 

við bæinn. Það var alltaf farið út í læk og þvegið alltaf mjólkurílátin í læknum. En það var komin 

skilvinda þegar ég man eftir og það var náttúrulega vorum við látnar þvo inni og það var leiðindaverk.  

Var það leiðinlegt? 

Æj já það var svo mikið af smáhlutum og þurfti að vera á réttum stað og... 

Var þetta erfitt stundum? 

Já okkur fannst það nú stundum. 

En þú sagðir mér að þú hafir verið orðin læs snemma því þú varst ekki dugleg að prjóna? 

Nei ,það voru svo lítil afköst sko ég var heldur látin lesa. Alla tíð það sem var keypt  var til jólanna það 

var bara það sem var búið að prjóna, sokka og vettlinga. Það var ekki keypt annað til jólanna, það var 

farið með í fullu kofforti af prjónaskap. 

Okey. 

Hérna efnahagurinn var nú ekki mikill þegar þau voru að byrja að búa foreldrar mínir. Þau áttu eina 

kú og einn hest og 20 kindur og höfðu ekki hey og jarðnæði til þess að heyja meira fyrstu 

búskaparárin.  

Já en manstu hver kenndi þér að lesa?     

Ég lærði bara að lesa um leið og krakkarnir. 

Var einhver einn sem var að kenna þér eða bara sastu bara hjá? 

Mamma, mamma kenndi okkur að lesa. Hún kenndi okkur að lesa, en það var komið snemma, það 

kom snemma kennari. 
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Kom hvert?  

Að Hóli í Svarfaðardal sko. 

Að Hóli. 

Sko þá var já það var nú alltaf, ég held að það hafi bara verið mamma sem en eins og ég segi var verið 

að kenna hinum krökkunum og ég eiginlega lærði bara að lesa leið og þau.  

Okey. Var hún þolinmóður kennari mamma þín? 

Ó já ég man aldrei að hún skipti skapi.  

Og öll lærðu þið að lesa? 

Já, og bara urðum vel læs þó ég segi sjálf frá. 

Hvað lastu aðallega sem barn þá? 

Maður las bara það sem til var, allt sem til féll. 

Og var mikið af bókum þá á heimilinu þínu? 

Ó já það var ýmislegt. Það var til mikið af bókum. Mikið af bókum og svo lærðum við mikið af ljóðum 

því að amma heitin hún var alltaf að syngja ljóð og þó syngi mikið sálma þá söng hún mikið af ljóðum 

og mamma var alveg alveg mjög full kunni fullt af ljóðum. Það var yfirleitt meira sem við lærðum af 

ljóðum heldur en það sem við lásum af venjulegum sögum, en eins og ég segi maður las mikið af 

ljóðum Trausta það voru ekki komnar mikið af barnasögum á þeim árum. Æskan hún var keypt og hún 

var náttúrulega lesin á milli allra horna. 

En hérna þú hefur náttúrulega verið læs þegar þú byrjaðir í skóla er það ekki? 

Jú jú jú ég var tíu ára. 

Tíu ára. 

Hvar var þinn fyrsti skóli? 

Hann var á Auðnum næsti bær við Hól.  Þar var skólastofa byggð framan við bæinn og þar var 

börnunum kennt og þar var náttúrulega farkennarar, Þórarinn Eldjárn hreppstjóri og faðir Kristjáns 

heitins Eldjárns forseta. Hann var kennari í fjölda fjölda mörg ár og Helgi Símonarsson. Hann var 

skólastjóri á Dalvík á þessum árum og hann kom alltaf og kenndi fyrsta hálfan mánuðinn. Hann hafði 

svona yfirumsjón með með fræðslunni. 

Var þetta alltaf á sama stað eða? 

Já . 

Alltaf á sama stað? 

Já það var alltaf kennt á Auðnum  og þangað gengu krakkarnir, það var frá Urðum og frá Tungufelli 

sko. Það hagar þannig til að það er á sem rennur eftir miðjum dalnum austan meginn við austasta 

bæinn við Tungufell og þeir áttu skólaskyldu að Auðnum en svo var sko ekki Rauðastaður og 

Hreiðarstaðakot áttu líka skólaskyldu en þau börn voru ekki. Þau fóru niðraf Grund í skóla þar. 

Okey. Var kennslan, hvað var hún lengi kennslan, manstu það hvað hún var lengi, var hún allan 

veturinn eða bara hluta af vetri? 

Sko fyrsta veturinn var ég bara mánuð. Þá var ég bara einn mánuð, við vorum tvær sem  að byrjuðu 

þá tíu ára og við vorum bara einn mánuð í skólanum. Honum var alltaf skipt eldri deildin var í viku og 

yngri deildin aftur í viku og krakkarnir gengu bara. Allir gengu á milli. 
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Okey , manstu hvernig þér leið þegar þú byrjaðir, varstu kvíðin eða? 

Nei, ég hafði nú ekki neinar áhyggjur, mér fannst bara gaman bara að hitta alla krakkana. 

Já, var þá skólahald alveg hjá þér í fjögur ár alltaf í einhvern tiltekin tíma. Þú náttúrulega útskrifast 

14 ára þannig þú ert með fullnaðarpróf er það ekki? 

Já já já já en ég var búin að vera með fjóra kennara. 

Manstu hvaða kennara þú varst með? 

Þessa sem ég er búin að nefna Þórarinn og Helga. Svo kom Steinunn Davíðsdóttir frá 

Hámundarstöðum og Hörður Gunnarsson kenndi okkar svo síðustu veturna tvo. 

Manstu eftir einhverjum svona kennara vel hvernig þeir kenndu þér? 

Já ég man vel eftir því maður gleymir því ekki. Þau voru sko bara mjög yndisleg bæði Steinunn og 

Hörður, mjög góðir kennarar. Steinunn var nú svo afskaplega ljúf og hann var það líka og hann hann 

kenndi sko meira. Hann kenndi svo mikið af handavinnu. 

Var hann í verkgreinum? 

Já já hann kenndi leður, hann lét okkur þrykkja á leður og kenndi okkur skrautskrift og eða svona 

undirstöðuatriðin og við sögðum svo svona þetta var allt það nýjasta þegar hann var að útskrifast úr 

skóla, hann kom bara fyrsta veturinn kenndi hann bara þarna eftir útskrift. 

Þannig að hérna veistu til þess að voru einhver börn á bænum sem þið fóruð í kennslu á? 

Já það voru tvö börn. 

Veistu til þess hvort að yngri börn fengu svo að fljóta með lika? 

Nei. 

Nei. 

Nei hann var yngri en ég og hún var mikið yngri. 

Og fengu ekki að...? 

Nei nei þau fengu ekki að vera með okkur nema og eiginlega lítið í leik líka. 

Þeim var alveg haldið frá ykkur? 

Já.  

Hvað varstu lengi að labba svona fram og tilbaka á hverjum degi? 

Það eru svona 5. mín og tæplega það á milli bæja. Ég var ekki þreytt af göngu. 

Nei þú varst ekki þreytt af göngu. 

Nei. 

Manstu hvort að nemendurnir hafi verið margir sem að voru þarna saman? 

Það er nú að farið að ruglast fyrir mér. Í yngri deildinni ætli við höfum ekki verið sjö eða átta. Það 

voru fleiri í eldri deildinni, það voru fleiri. Já við höfum kannski verið ég hugsa ég bara man það ekki 

hvað við vorum mörg. Gæti nú talið það upp með góðum fyrirvara. 

En hérna var þú segir fyrst hafir þú verið í skóla í einn mánuð? 

Já bara fyrsta veturinn. 
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Bara fyrsta veturinn en hvernig var það svo seinni veturna, hvernig varstu lengur þá? 

Þá var kennsla var þá í mig minnir að þá hafi það verið þrjá mánuði eða sem sé þá vorum við með 

helminginn af þeim tíma í skóla en þau voru svo alltaf með eitthvað til að gera heima. 

Og það var s.s. heimanám? 

Já já já, það var heimanám, en ef ég á að segja alveg eins og er þá lærði ég ekki nokkurn skapaðan 

hlut þennan fyrsta vetur. 

Nú afhverju? 

Nei við vorum bara tvær og hann hugsaði bara um eldri krakkana. Við fengum afskaplega litla 

kennslu, enga tilsögu og vorum látnar stauta eitthvað og fyrsta... Ég á nú alla miðana suður á Hala en 

ég fékk í lestri fékk ég 3,5 og það þótti nú móður minni ansi lítið og hafði orð af því við Þórarinn. 

Nú.... 

Já , það væri nú lítið að marka þessi próf, ég var nú alveg rennandi læs. Það var svosum. 

Þannig þið í raun og veru fylgdust með kennslu eldri barnanna? 

Já já. 

Og þið sátu bara þarna..? 

Já við sátum bara þarna já já. Okkur var ekki fengið neitt verkefni. 

Okey.  

En það var bók sko með forskrift sem við vorum látin æfa, stafina. Ég man ekki hvort ég var nokkuð 

farin að skrifa jú þó gat ég .. ég skrifaði náttúrulega, maður var búin að læra að skrifa nafnið mitt, en 

erfitt var það að læra það því föðurnafnið var svo erfitt. 

Já það er langt. 

Langt og erfitt. Skrifa z sko... 

En hvað hérna það  þú hefur nú samt sem áður lært eitthvað ég meina á næsta ári á eftir þá ertu 

þrjá mánuði? 

Já já. 

Og hvaða greinar varstu þá aðallega að læra? 

Það var náttúrulega lestur og reikningur, skrift það voru aðal fögin. Lestur, reikningur og skrift. Við 

vorum ekki farin að lesa ekki látnar lesa biblíusögur, við vorum látin lesa en ekki neina ekki 

Íslandssögu eða... en við fylgdumst nú grant með þegar var verið að kenna landafræði, því þá var 

stórt kort sett upp á vegginn og krakkarnir voru kölluð upp að töflu og áttu að sýna hvar þetta og 

þetta væri. 

Þið fylgdust með. 

Já við lærðum að okkur var uppálangt að fylgjast með. Ég held að við höfum nú lært heilmest á því. 

Já, manstu hvort þið fenguð að fara út fengu svona hlé? 

Já já það var alltaf frímínútur. Við urðum að fara út hvernig sem viðraði. 

Ja há. 

Þarna voru allir stelpur þá í voru með svuntur svo kom maður alveg rennandi blautur alltaf þegar það 

var snjór. Það var farið í snjókast og maður kom alveg hundblautur inn, svunturnar rennandi blautar. 
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Stundum tók hann þær af okkur og hengdi þær nálægt ofninum sem var kyndaður. Það var stór ofn 

fallegur ofn sem var alltaf kyndaður til þess að hita upp. 

Þannig ykkur var aldrei kalt? 

Nei nei nei nei og sætin þetta voru púlt sem kölluð voru  tveir og tveir sátu í hverjum það var áfast 

sætið og svo ... 

Ég veit hvað þú ert að tala um. 

Já, púlt svo var með svona fyrir blýant eða blekblýant og penna og líka til þess að láta blekbyttuna 

standa í það var svona til þess að hún dytti ekki um. 

Þannig að það voru alveg kort og svona í þessum skólum. Tók kennarinn þetta með sér, fylgdu þau 

kennaranum eða voru þau þarna bara? 

Hann varð að fara með þetta, fyrst fór hann alltaf með kortin. Þau voru sko það var náttúrulega á 

meðan hann meðan hann kenndi en þegar Þórarinn var þá kenndi hann bara í Svarfaðardal  en svo 

eftir að þau komu Steinunn og Hörður þá þurftu þau að kenna líka í Skíðadalnum og þá þá var sko frí. 

Það var í raun og veru í allan veturinn verið að þessu. Sko hann kenndi mánuð á Auðnum og svo 

mánuð yfir á Þverá í Skíðadal . 

Og þið bara biðuð á meðan og lærðuð heima? 

Já þá var okkur sett fyrir og þá urðum við að læra heima. Skólaljóðin það var lögð mikil áhersla að 

læra öll skólaljóðin þá mátti segja utanbókar. 

Og varstu látin þylja þau fyrir kennarann? 

Já já já það voru viss ljóð sem við þurftum að læra alveg. 

Manstu eftir einhverju? 

Já Gunnarshólmi ég man ekki orð úr honum orðið. 

Hann er svolítið langur? 

Hann er langur og strembinn og maður skildi ekki helminginn af því sem stóð þarna. 

Þetta eru mjög mörg atkvæði í Gunnarshólma ekki varstu látin læra þetta allt utan af? 

Þetta urðum við að læra já já. 

Þannig að hérna en eins og bækur og blöð og annað voru það foreldrar þínir sem kostuðu það eða? 

Já já þau kostuðu það og  blýanturinn honum var skipt í tvennt. Við fengum bara hálfan blýant 

systurnar og það varð nú bara að duga okkur. En svo eftir að Hörður kom þá var hann með liti það var 

hérna, hvað heitir það, það eru svartir svart sem að sem maður getur... 

Eru þetta ekki krítar? 

Kola  

Jú kola jú jú. 

Það eru það ekki kol, hann lét okkur gera mikið með þeim og teikna með þeim og skrifa. 

Þannig að hérna hvaðeins og t.d. hvaða námsgrein þótti þér skemmtilegust? 

Íslenska. 

Íslenska afhverju? 
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Ja ég veit það ekki, ég veit ekki alveg afhverju mér  fannst bara hún vera mjög skemmtileg og 

landafræði líka dáldið uppáhald. Þegar maður var sko með kortið þá sko þá var þetta alveg mjög 

gaman.  

Já sástu heiminn? 

Já já. 

Var agi í skólastofunni? 

Já já... já já já. Þú þurftir að steinþegja. Hann spurði bara og svo í vissum fögum þá þurftu voru 

krakkarnir kallaðir upp að töflu og þar þurftu þau að reikna eitt dæmi t.d. og voru látin skrifa vissar 

setningar sem voru mjög erfiðar, það kom nú fyrir að það var farið að pískra og hlægja svona undir 

borð. Það var nú ekkert sagt við því. Annars máttum við ekki gera grín af krökkunum hvert af örðu, 

það var stranglega bannað. Alveg stranglega bannað. 

Voru allir krakkarnir sem voru í skólanum að þú manst, voru þau læs þegar þau byrjuðu í 

skólanum? 

Nei nei nei nei þau voru ekki öll læs. 

Var það ekki svolítið erfitt fyrir þau? 

Jú jú það var þræl erfitt. Hann var strangur en Helgi Símonarson var fyrsta mánuðinn, hann var 

snilldar kennari að kenna krökkunum að lesa. Og svo áttu þau að æfa sig heima. Það var bara ekki 

allsstaðar aðstaða til þeirra hluta. 

Nei nei. 

Gekk þér auðveldlega að læra, manstu eftir því? 

Já mér gekk mjög vel að læra, svo fékk  ég þegar ég var 12 ára fram að þeim tíma gekk mér mjög vel 

að læra en sumarið þegar ég var 12 ára í ágúst sko fékk mislinga í júní og sló mér nú niður og ég var 

rétt að drepast. Þegar ég var almennilega að ná mér upp úr mislingunum þá fékk ég kíghósta. Ég var 

allt sumarið bara veik eins og drusla, gat ekkert farið út gert nokkurn skapaðan hlut og þegar ég 

byrjaði í skólanum um haustið mundi ég ekki eitt einasta hlut sem ég var búin að læra, ekkert. 

Hausinn var gjörsamlega hristur í sundur. 

Það hlýtur að hafa komið smátt og smátt er það ekki? 

Það var mesta furða en samt hef ég aldrei orðið jafn góð. Ég missti nú hárið gjörsamlega. 

Já okey 12 ára gömul? 

Já það var aðallega af mislingunum sem ég missti hárið þegar mér sló niður. 

Varst þú eina sem fékkst mislinga? 

Nei nei. 

Nei. 

Við fengum mislingana ég var sú eina sem varð svona veik af okkur systkinunum. Þetta var  mjög 

slæm pest og það voru mörg börn sem voru mjög veik. 

Þetta er svakalegt.  

Já þetta var ég hef aldrei orðið jafn góð sko. Ég var aldrei orðin jafn góð, því ég bókstaflega mundi alla 

skapaða hluti og þau sögðu nú foreldrar mínir að þau hafi ekki þurft að hafa neinar áhyggjur af því að 
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skrifa og setja sérstaklega á minnið neitt því þau því ég hafði bara verið minnispunkturinn. Ég man 

alveg eftir þessu . 

Manstu eftir þér liggjandi í rúminu? 

Já drottinn minn dýri ég svoleiðis að það þurfti að birgja glugga og ég var svo slæm í augunum út af 

mislingunum að ég bara öskraði ef það kom einhver birta og þó fannst mér alltaf vera bjart. Um lækni 

var ekki að tala. 

Þannig þetta lenti á mömmu þinni og ömmu þinni? 

Það má segja það já já, hún varð að sjá um allt þetta. 

Voru ekki allir hræddir um ykkur þegar þið voruð svona veik? 

Jú eftir á þá var nú  farið að tala um þetta að ég hafi verið komin ansi nálægt bara mjög illa bara. Það 

þótti nú alveg bara kraftaverk að ég skyldi þó hafa sjón og heyrn og halda því, sérstaklega eftir að ég 

fékk svo kíghóstann. 

Hann náttúrulega kemur í kjölfarið? 

Já hann kom í kjölfarið og þá var ég hóstandi allt sumarið og  veturinn og vorið þá var búið að lögleiða 

sundkennslu og þá var ég drifin í sund.  

Nei. 

Ég var komin með herðakistil ég bara... herðablöðin stóðu bara út í loftið og ég var látin vera í sundi. 

Með hósta? 

Já já þá var þetta jæja ekki orðið ár já já já, svo rjátlaðist nú hóstinn af og ég hafði það besta 

læknisráð sem ég hef fengið. 

Að fara í sundið. 

Að fara í sundið. Já já það réttist nú þó nokkuð úr mér því það var mjög góður sundkennari lét okkur 

gera æfingar. 

Hvar var þér kennt í sundi? 

Sundlaug Svarfarðardæla, það var yfirbyggð laug heit laug niðri í miðri sveit rétt hjá Tjörn í 

Svarfaðardal. Já já. 

Já há manstu hvort þér var hrósað eða hérna fékkstu að heyra það ef þér gekk illa? 

Nei  nei nei nei nei, aldrei talað um það. Steinunn sko Steinunn Davíðsdóttir hún kom þarna haustið 

sem ég byrjaði svo þegar ég var 12 ára. 

Já. 

Og það bjargaði málunum. 

Nú? 

Það bjargaði alveg málunum sko. 

Hvernig þá?  

Hún var bara nærgætin mjög og skólasystir mín jafnaldra við sátum alltaf saman og en hausinn hefur 

aldrei verið í lagi. 

Eftir að þetta gerðist? 
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Alltaf með hausverk og já já já, en maður er þá orðin þetta bara komin. 

Hefur þú aldrei farið til læknis út af þessu og spurt? 

Nei.  

Nei.  

Ekki sko þannig nei nei nei ég er lítið fyrir að ganga til læknis. 

En hvernig voru samskipti foreldra þinna við kennarana þína nú t.d. sagðir þú mér að mamma þín 

aðeins yfir hausamótunum á kennaranum  með lesturinn? 

Þau voru nú bara ágæt. Já já já já en það var nefnilega, hann Þórarinn var, ljósmóðirin svo að maður 

verði nú að segja allt. Ljósmóðirin var mágkona Þórarins og þær voru miklir mátar mamma og 

ljósmóðirin og hún naut þess ábyggilega því að hún ljósmóðirin fékk mömmu, hún var alltaf fyrst á 

vettvang þegar þurfti einhverjar aðstoðar var, þá var alltaf komið við hjá mömmu því það var lengra 

að sækja ljósmóðirina. Og svona ýmislegt ef ég á að segja svona ævisöguna. 

Já já komdu með hana? 

Þá byrjaði mamma á því að af lúsa heimilið, það var lús á hverjum einasta bæ það var sko gott að 

muna þetta það var einmitt í hádegisútvarpinu verið að tala um lús.  

Hún sprettur alltaf upp á hverju  hausti þessi elska. 

Já já og þar tóku sig saman og af lúsuðu þarna þá sem voru í kringum þær en það voru nú ekki allir á 

því að  láta hreinsa af sér lúsina og svo byrjaði svo var verra að eiga við flóna því hún var á sumum 

bæjum og ekki var hún betri. Þá fann mamma upp á því að setja tjörupappa í rúmin í rúmbotninn, því 

það voru alltaf hey dýnur. 

Já auðvita. 

Og svo voru fiðursængur ofan á því og setti alltaf tjörupappa og það hjálpaði flónum að fæla flóna. 

En afhverju vildi fólk eki láta af lúsa sig? 

Nú það var bara fátækramerkið það var lús. Já já já já. 

Já nú skil ég en manstu þannig að væntanlega hafa foreldrar þínir haft mikið álit á fræðslu og höfðu 

mjög mikið viljað? 

Já mjög mikið sko, mamma var nefnilega búin að vera mörg ár á Hólum í Hjaltadal og þjónandi fyrst 

hjá ráðsmannshjónunum sem kölluð voru og svo var hún þjónusta hjá skólapiltum og hún var búin að 

kynnast svona mikið fræðslu og svo var pabbi eitt ár vinnumaður að Hólum en það voru en engin efni 

hann gat ekki farið í skólann, bróðir hans yngri hann fékk að fara, hann fékk að fara og fékk einhverja 

hjálp. En hann fór aldrei hann fór aftur í garðyrkjuskóla sem var á Akureyri þangað fór hann og hafði 

mjög gott af því að læra lærði sko í sambandi við rófur og kartöflur og hvítkál enda hafi nú ekki verið 

annað sem var þá komið til. En þau voru mjög gefin fyrir það að læra og gengu hart í það. 

En hérna þú fórst náttúrulega í sundkennslu stundaðir þú einhverskonar félagsstarf utan ? 

Já já það var mikið félagsstarf í dalnum og ungmannafélagið Atli það var þarna og það voru allir í 

ungmannavinafélaginu allir voru þar... afþví að ég var nú þetta mikið yngri þá mátti ég náttúrulega 

ekki ganga í ungmannavinafélagið en ég fékk alltaf að vera með. Eitt árið einn veturinn kom 

íþróttakennari Ingimar nú man ég ekki hvers son hann var. Hann kenndi okkur íþróttir það var rosa... 

þá fékk ég líka að vera með og þá kenndi hann líka körfubolta. 

Nú. 
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Og fótbolta. Já körfubolta hugsaðu þér en hann var nú ekki kenndur eins og hann er kenndur í dag nei 

nei heldur voru bara lið sko sem skiptust á að halda á boltanum. 

En segðu mér þú útskrifast 14 ára með fullnaðarpróf og fórstu í frekari nám? 

Já já svo fór ég 18 ára í Kvennaskólann á Blönduósi, þá fórum við systurnar báðar.  

Já há. 

Ég var náttúrulega 17 ára líklega og þar var sko laust sæti laust pláss það mættu ekki allar um haustið 

og vefnaðarkennarinn var hún var hún var skal ég segja þér systirdóttir mömmu og hún spurði 

skólastjórann hvort  að við ættum ekki að bjóða þá einhverjum sem að þær þekktu. Jú  jú jú jú og ég 

fór bara það var búið að útbúa systir mína fyrir skólann og fór alveg óundirbúin. 

Bara fylgdir þú með? 

Maður átti að koma með vissan fatnað og allt svona og  ég átti nú bara einn kjól og ullarsokka og en 

það blessaðist allt saman, fermingarkjólinn ég fór með hann og svo var honum  sprett upp og 

saumaður úr honum annar kjóll og það var minn sparikjóll í mörg ár.  

Okey manstu hvernig hann var á litinn? 

Rauður og ...það voru tveir dökkrauðir litir dökk rauður og svona ljósari rauður því hann var litaður. 

Kjólinn var litaður hvíti kjóllinn en svo var sett annað efni. Og þetta þætti nú fínt í dag skal ég segja 

þér,  þetta er eins og kjólarnir í dag sem eru með einhverju munstri. Það var dökk rautt  stykki hérna 

framan á og mjórra stykki aftan á. Þetta þætti nú fínt í dag. 

En hérna svo hvenær útskrifast þú úr Kvennaskólanum á Blönduósi? 

Fjörutíu jesús minn fjörutíu og tvö.  

Í miðri seinni heimstyrjöldinni bara? 

Já já þegar herinn var á Blönduósi við hliðina á skólanum. 

Hvernig var það? 

Við máttum aldrei fara út. 

En fóru einhverjar út? 

Það er ekki hægt að tala um það og það varð alltaf að fara með okkur kennari enda vorum við 

dauðhræddar. 

Voru þið hræddar við þá ? 

Dauðhræddar við þessa. 

Afhverju? 

Alltaf með byssur. 

Já há. 

Alltaf með byssur og alltaf með æfingar og göngur og maður mætti þeim þar sem þeir voru að æfa 

sig. 

En voru þeir ekki kurteisir við ykkur? 

Jú jú jú jú það kom aldrei til sko þeir máttu náttúrulega ekkert og við ekki heldur það var síður það 

kom aldrei til neitt. 

En hérna þegar þú klárar kvennaskólann hvert ferðu? 
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Þá fór ég bara heim aftur,  en foreldrar mínir kostuðu okkar allan skóla bræðurnir fóru á Hóla og við 

fórum á Blönduós og síðan fór systir mín veturinn á eftir var hálfan vetur að læra vefnað, ég var bara 

heim og svo var samið um það að þegar við værum búnar að læra þá mættum við ráða hvort við 

færum að heiman eða foreldrar mínir mundu borga okkur kauð ef við vildum vera heima en við 

mættum fara ef við vildum.  

Okey. 

En ég fór aldrei að heiman ég var ekki svo gömul heldur ... 

Nei nei.  

Já já ég var bara heima. 

En hvenær kemur þú að Hala? 

Ég kem að Hala fyrst 1944. 

Og afhverju ertu að koma þangað út af hverju? 

Bara í kynnisferð. 

Kynnisferð. 

Torfi var, hann var farkennari fyrir norðan í þrjú ár. Hann kom sko um haustið 1942. 

Þannig að þá kynnist þið? 

Já svo kem ég alkomin 1945. 

En segðu svolítið frá skólahaldi á Hala hvernig var það manstu það Austur-Skaftafellssýsla er nú 

erfið yfirferðar? 

Ja það sko það er heimavistarskólinn. Hann er að byrja þegar Torfi kemur 1945 þá er fyrsti veturinn 

að vísu ekki er ekki komin heimavist en þá var krökkunum keyrt og þau voru öll í Hrollaugsstöðum í 

skóla. 

Já. 

Torfi keypti einhvern rosa trukk og keyrði krökkunum vestan við sandinn, en svo gengu nú hin og svo 

þau úr Borgarhöfn þau gengu alltaf þurftu að vaða Staðará og en krakkarnir af Mörkinni þeim var 

komið fyrir á bæjum í Miðþorpi þannig í kringum Hrollaugsstaði. Og það var hálfur mánuður sem hver  

hópur var. 

Já. 

Eldri og yngri deild það var skipt í tvær deildir. 

Þannig þetta var farkennsla? 

Nei það var ekki talið farkennsla þá, þá var kominn fastur skóli. 

Já þetta er já 1945... 

Já þetta er 1945 heldur var skólanum alltaf skipt krakkarnir voru heima í hálfan mánuð og í skólanum 

í hálfan mánuð. 

Já en hvað var skólagangan löng þá? 

Hún var sko til 14 ára náttúrulega. 

En þau byrja fyrr í skóla er það ekki? 
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Jú það var kominn sjö ára skólaskylda en svo hérna svo byrjaði Torfi með unglingaskóla. 

Já há. 

Í tvo vetur var hann með unglingaskóla og það hafa..það gekk mjög vel. Það voru yfir 20 nemendur. 

Og var hann staðsettur líka...? 

Já já. 

Unglingaskólinn tók svo náttúrulega  við 14 ára aldur og til...? 

Ég held að það hafi nú bara verið einn vetur sem unglingaskólinn nei tvo vetur  var unglingaskólinn og 

annan vetur var fenginn íþróttakennari og það var mikil lyftistöng í sveit. Að fá íþróttakennara. 

Að fá íþróttakennara? 

Já og það var maður sem íþróttakennari  úti í Danmörk en var í ársfríi, hann var sko fenginn. 

En afhverju var bara þessi unglingaskóli í tvö ár? 

Ja það var ekki hægt að ná í það, það fékkst ekki leyfi og ekki peningar til þess að halda uppi svona 

enda voru þá þessir eldri krakkar svona, þeir elstu voru komnir yfir tvítugt þegar  var byrjað með 

þennan skóla og þá voru ekki fleiri krakkar sko þeir unglingar sem höfðu áhuga fyrir því að fara í nám 

orðnir það eldri. 

Manstu þú segir að skólinn hafi verið hálfur mánuður og hálfur mánuður heima? 

Þá var krökkunum sett fyrir að læra heima. 

En hvað voru þau lengi í skólanum í mánuðum talið? 

Já við höfum verið helminginn af þessum þremur mánuðum. 

Já. 

Í skóla sumsé það var foreldra... foreldrarnir voru ábyrgir fyrir því að við lærðum heima. Þau urðu að 

ábyrgjast það. Þetta var allsstaðar svona allsstaðar það var og þetta hélst þó svo að skólaskyldan var 

komin og heimavistin kom þá var þetta fyrst alltaf svona. Krakkarnir voru hálfan mánuð og krakkarnir 

mínir t.d. þau voru alltaf hjá afa sínum og ömmu til skiptis Torfhildur og Steinþór. Þá voru þau látin 

hjálpa þeim sko. 

Þannig að þau voru skólanum þá var ekkert verið að fara með þau á milli s.s. þau fengu bara 

gistingu hjá einhverjum eða einhverju fólki sem bjó nálægt eins og ömmum sínum og öfum og öðru 

skyldfólki? 

Ja þeir sem áttu lengra að eins og austan að Mörk  en sunnan sanda krökkunum var alltaf keyrt 

þangað til kom heimvist. 

Þangað til þá kom heimsvist? 

Já. 

Nú voru oft alveg brjáluð veður þarna? 

Það var svo merkilegt að þessa tvo vetur þá kom aldrei snjór. 

Nú... 

Og frostin ekki neitt, það sköðuðu ekki, það var alltaf hægt að fara yfir vötnin. 

Hvað segirðu ? 
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Já já já já,  það var nú svo merkilegt. 

Það getur oft verið agalegt veður þarna? 

Já já já það koma alveg brjáluð veður vestan og  norðvestan roki og vatnavextirnir  eins og það sýnir 

sig núna undanfarið.  

Við skulum ekki ræða það (Hringvegur eitt fór í sundur á tveimur stöðum í miklu rigningarveðri í 

Austur-Skaftafellssýslu). 

Þá var ekki farið að þrengja að vötnunum og menn flóðuðu bara Kálfafelli og alla leið að Kleifartanga 

eiginlega langleiðina að styttra leiti ekki alla leiðina náttúrulega  en svona til þess að gera fólki 

skiljanlegra hvað þetta var mikið svæði. 

Já. 

Allur Steinasandur. 

Allur? 

Allur Steinasandur alveg ekkert nema vatn þegar að vatnavextir voru. Nú er búið að þrengja svo að 

þessu að þá verður þetta strengur sem fer bara í einu rennu eins og dæmin sanna. 

Þú náttúrulega, hefur menntun þín nýst þér í lífinu? 

Já mjög vel. 

Þú hafðir gaman  að læra? 

Já sérstaklega eftir að ég var komin á kennaskólann? 

Hvað varstu þá að læra? 

Sko þar var kennd matreiðsla og handavinna og það bara bjargaði mínu lífi undirstaða. 

Matreiðslukennarinn var alveg sérstaklega góður. Hann var nýtinn og kenndi manni hvernig maður 

gæti nýtt alla skapaða hluti. Ekki henda mat það var sko stranglega bannað mátti ekki henda ekki 

kartöflu. 

Enda er slíkt matarsóun bara.... 

Já já ég held að kartöflu flusinu hafi nú samt verið hent þó veit ég ekki nema að Sigurður hafi notað 

það í eitthvað. En við áttum að borða kartöflur með flusi. Við áttum að þvo kartöflurnar það vel  að 

það þyrfti ekki að flusa þær eða skræla eins og Skaftfellingar segja. 

Skræla uhhh já við skrælum kartöflur... 

Já. 

En hérna þegar þú sagðir mér að þú varst ung hérna voru aldrei nein prakkarastrik gerð? 

Ég færi nú ekki að telja þau upp. Við vorum svo nauð stríðin systkinin og pabbi það hálfa hefði nú 

verið nóg og hrekkjótt alveg. 

Varstu hrekkjótt? 

Já alveg rosalega hrekkjótt. 

Hvað gerðirðu? 

En þetta varð ég allt að leggja á hilluna þegar ég kom að Hala. 

Núú... 
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Þetta bara að vera með svona uppákomur sko nei takk. Það tíðkaðist nú ekki ekki á Halabæjunum, nei 

það var sko svo langt frá því að það hefði verið börn að þar sko. 

Og hvað t.d. gerðir þú ef þú segir mér eina litla stutta sögu um hvað þú varst hrekkjótt? 

Ja það var sko göngin bærinn heima ég er alin upp í torfbæ og honum var þrískipt og göng eftir öllum 

bænum frá því að þegar var komið inn í fyrstu göngin og svo var þar fremst var  smíðahúsið eða svona 

geymsla og stofa öðru meginn. Svo var langur gangur og upp á loftinu  var svo geymsla fyrir kornvöru 

og harðfisk og hákarl. Það var loft yfir frambænum en svo komu löng göng og þá kom búr og hlóðar 

eldhús og svo var langur gangur og þar var baðstofan og það voru tvær tröppur upp í baðstofuna. 

Hvað gerir þú? 

Að standa einhversstaðar í skoti og öskra þegar einhver gekk framhjá. Það var sko mjög góður 

hrekkur. Sá sem hræddur hann öskraði helmingi hærra. 

Var þetta einhvern tímann gert við þig? 

Þó já auðvita hrekktum við krakkarnir hvert annað og lékum drauga og hvað eina. Tökum kannski af 

snúrunni eða þeir bræður mínir sérstaklega eldri bróðir minn tók lök af snúrunni og setti yfir sig og þá 

var þetta vofa. Hann lék sko hræddi marga gesti. 

Nei ... 

Jú jú var að laumast svona í kringum bæinn, gerði ekki neitt nema að bara að láta sjá sig og fór svo og 

faldi sig sko. 

Já... 

Já já já. 

En brá ykkur ekki gestunum þegar þeir sáu...? 

Ég held að það gengu þessar rosa sögur sko að það væri svo reimt það væri nú svo reimt í gamla 

bænum og Hala í Hóli að það hálfa væri nú nóg. 

En þið vissuð sannleikann? 

Já auðvita  

Og var pabbi...? 

Pabbi var sko ekki hótinu betri hann var alltaf að hrekkja okkur. 

Hvað gerði hann ? 

Já svona að koma óvænt að okkur einhversstaðar, taka í okkur kannski [við hlægjum mikið]. 

Í myrkrinu jesús minn? 

Já já. 

Hvernig fannst móður þinni um alla þessa hrekki ? 

Ég man nú að hún var ekki hrifinn af þessu. 

Nei. 

Nei en hún var nú ekki hrifinn af þessu og var nú alveg eins saklaus og með allt svona. 

Þetta hefur verið fjör? 

Já já það mikið mikið ærslast. 
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En gerðirðu einhvern tíma svona hrekkir þegar þú varst í skólanum? 

Nei ég held að við höfum nú... 

Þorðu þið því ekki...? 

Nei ekki þannig sko en maður fór náttúrulega í feluleik. Það var oft farið í feluleik í kolsvarta myrkri og 

svo var laumast kannski aftan að þeim sem var að leita. Jú maður var alveg óskaplega hrekkjóttur, en 

þetta var bara þegar að maður var ungur. 

Svo hættir þú þessari...? 

Ussss 

Usss  

Já já já já það mátti ekki sýna svona prakkarastrik eða hafa hátt... 

Þegar maður var komin á Hala? 

Þegar maður var komin á Hala með barn og kennaramenntaðann mann og allt þetta að sýna svona 

fíflagang. 

En maður getur hlegið af þessu í dag? 

Já já mikil ósköp, mikil ósköp ég hef nú ekki mikið sagt krökkunum af þessu. 

Þú ættir að gera það þetta er alveg stór sniðugt? 

Ég hef nú ekki mikið sagt þeim af því . 

Mér finnst þetta góð saga. 

Já þetta er nú undirliggjandi við erum nú svolítið stríðin sum en samt ekki neitt illkvittni. Nei nei það 

er nú heldur ekki hægt að segja það heldur. 

Mér finnst samt gott að bróðir þinn labbaði um lak og ...? 

Já það var sko alveg... 

En hugsaðu þér öll sveitin í áfalli yfir reimleikum...? 

Já já það voru t.d. samkomur voru á bæjunum bara og það var  samkoma heima og í eitt skiptið þá 

þegar að fólkið var að fara þá er bara vofa fyrst í göngunum  og svo var hún í kringum bæinn. Það var 

svoleiðis að það voru þarna heima voru í áfalli bara eftir þegar þeir sáu þetta. Jú það var sko fleiri en 

einn sem sá það það þýddi ekki að segja að þessi hafi verið að ljúga. Nei  það voru sko fleiri sem sáu 

þetta. 

Og þið þóttust ekkert vita...? 

Nei nei þetta var aldrei gefið upp. Þetta var aldrei gefið upp og hefur aldrei gert. 

En þetta er góð saga? 

Já já svoleiðis manni dettur nú í hug stundum manni dettur í hug að hrekkja einhvern en það er bara 

allastaðar ljós. 

Allstaðar ljós. 

Já. 

Já en ekki allstaðar ef þú stendur nú úti á einhverju engi einhversstaðar það er náttúrulega ekki ljós 

þar? 
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Nei  nei að vísu ekki svona á sveitum á milli bæja en Torfhildur elsta dóttir mín var óskaplega 

myrkfælin og stelpurnar yfirhöfuð voru myrkfælnar. 

Já þetta er mjög algengt að krakkar séu eða er ekkert vel við myrkrið? 

Nei alveg merkilegt og þó að það sé ekki verið að segja einhverjar draugasögur. 

Varst þú þá aldrei myrkfælin? 

Jú auðvita alveg drulluhrædd. 

En samt gerðir þú þetta sjálf ? 

Já já ég var hræddari en allir hinir, hræddari en allir hinir en systir mín hún gerði þetta aldrei. Hún var 

nú eins saklaus eins og .... 

Mamma þín? 

Já það var bara ekki til í henni. 

Þannig að þið bræðurnir fengu þetta frá pabba ykkar? 

Já sérstaklega eldri bróðir minn og ég, við vorum sko hræðileg. Maður verður að viðurkenna það. 

Er eitthvað annað sem þér langar að koma á framfæri svona í lokin áður en við hættum? 

Já það náttúrulega þessi munur á Skaftafellssýslu og Norður í Svarfaðardal. 

Segðu mér nánar? 

Munurinn þá...? 

Sko það náttúrulega þetta sem er ég lendi náttúrulega inn á bókmenntaheimili. Bæirnir fyrir sunnan 

sand þar var alltaf svo mikið lesið Íslendingasögurnar voru til á hverjum bæ og þeir stofnuðu 

lestrarfélag og það voru keyptar allar Íslendingasögur og þetta var svo mikið lesið. Það voru keypt 

blöð og hreppstjórinn var á Reynivöllum og hann kynntist náttúrulega fjölda manna sem voru að fara 

á milli en þetta var svo lítil umferð um Svarfaðardalinn og þó að það væri nógu og mikið fólk. 

Voru þeir ekkert duglegir að fara á milli? 

Jú félagslífið var náttúrurlega mjög mjög mikið en það var bara svo erfitt að fara á milli ef maður ætti 

að fara að bera það saman, menntunin náttúrulega heima var náttúrulega komin lengra að mörgu 

leiti. 

Heldur en hér? 

Heldur en hérna en þó voru allir krakkar læsir og sem voru búnir að fara í gegnum skóla.  Já já það var 

ekki, en það var náttúrurlega brotalöm á því það ættu allir krakkar að þekkja stafina þegar þau komu. 

En þá var það náttúrulega heimilanna...? 

Það var heimilanna að sjá um það og náttúrulega voru brotalamir allstaðar á því. Það var nú allstaðar 

þannig. 

Manstu til þess að foreldrum hafi verið refsað fyrir eða eitthvað svoleiðis? 

Já, presturinn náttúrulega það voru gefnar áminningar. 

Hann gerði það? 

Já já heima fyrir norðan var það en ég man nú ekki eftir að nokkurn tímann að séra Jón eftir að kom 

hingað ég man aldrei eftir að hann vísiteraði á hverjum bæ, ég man það bara ekki. Nei nei. 
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Það hlýtur að hafa verið rosalega erfitt fyrir þessa krakka að koma tíu ára gömul upp í skóla og 

verið ekki læs? 

Ja það var skelfilegt að vera orðin tíu ára sko en það var svo algegnt að það var meirihluti af fólki ekki 

læs og ekki skrifandi, eldra fólk... 

Já já. 

En þú verður að gá að því að sko þetta er meira það fólk sem er núna verið 150 ára eitthvað svoleiðis. 

En tóku t.d. þú veist tók fólk sig saman og réði einhvern bara til þess að kenna krökkunum aðeins 

að lesa áður en var farið í skóla? 

Nei nei það ekki ekki hef ég nokkurt minni til að hafa heyrt það. 

Þannig það var ekki ráðinn einhver kennari eða einhver sem gat kennt krökkunum áður en þau? 

Jú það er nú til það eru nú til sögur af því að það hafi farið maður á milli bæja til þess að kenna 

börnum að lesa.  Og ég hef lesið um það, en það get ég nú ekki staðfest. 

Nei. 

Jú jú jú þú hefur kannski lesið sögur... 

Jú ég hef lesið sögur um að þeir gerðu þetta og sérstaklega tóku þeir sig saman áður en 

einhverskonar ... þau tóku sig saman nokkur heimili hér á Höfn og ...? 

Já. 

Og gerðu þetta sko. 

Já já já tóku þá voru einmitt börnin látin koma hingað á öðrum á bæjum? 

Þórhallur Daníelsson þeir gerðu þetta? 

Já já þegar Þórhallur kom  já. 

En svo veit maður ekkert hvað er mikið til að þessu þetta hefur náttúrulega verið mjög stopult? 

Það var náttúrulega mikill menningarbragur í Dilksnesi. 

Já já. 

Það er nú staðreynd. Það er nú staðreynd sko . 

Já Þorbergur kenndi nú einhvern tímann á Hala var það ekki? 

Nei var það kenndi hann nokkurn tímann. 

Jú var það ekki einhvern tímann eða er ég að ruglast? 

Nei , það er ekkert að marka það, ég er bara farin að gleyma. 

Nei. 

En það voru náttúrulega strákarnir þeir voru að alast upp Steinþór og Benedikt og Þorbergur það var 

náttúrulega mikill menningarbragur á þeim leikjum. Eins og stendur það sem Þorbergur skrifar um. 

Það var náttúrulega bæði sýslumaður og hreppstjóri og allt tilheyrandi og það jú jú jú jú það var bara 

krakkarnir þarna á bæunum eða aðallega strákarnir. 

En stelpurnar? 

Nei það var svo lítið af stelpum, það var svo lítið af stelpum þarna þegar þeir voru að alast upp. 
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Já já. 

Þetta voru aðallega strákar. 

Þetta kemur víst í bylgjum. 

Já já það gerir það nú en þeir voru snemma sko Anna á Hala hún var mjög vel gerð kona, móðir þeirra 

las einhver lifandis ósköp. 

Já  er það eitthvað annað? 

Ja ég man nú ekki eftir neinu sérstöku, ég náttúrulega kem svo seint 45 þá er nú bara þá er nú allt 

svona .... Skaftafellssýsla var langt á eftir afþví að það gerðu samgöngurnar. 

Já. 

Það var það sem gerði hérna en miðað við það þá voru þeir alls ekkert á eftir. 

Nei.  

Þeir þurftu að leggja mikið meira á sig heldur en aðrir. 

Já. 

Bara til þess að fara á milli staða. 

Hún sagði mér Þorbjörg að hún hafi farið oft yfir Kolgrímu þegar hún var lítil að hún hafi farið yfir 

hana... 

Já já já já það þurfti að ríða yfir, það var ekki um annað að ræða. 

Nei hún sagði mér að hún hafi oft verið ansi ljót þegar hún fór yfir? 

Kraftar náttúrulega jökullitur  leiðinlegt það var bara svo erfitt að sjá hvar var hvort að það voru 

einhverjir hyljir eða... 

Uhhmm... 

Hvernig botninn var það sást bara ekki. 

Það var svolítið gaman að heyra það. Þetta hefur verið ekkert verið alltaf rosalega auðvelt? 

Nei nei en það var nú eiginlega skólagangan þegar hún var í skóla þá var mjög erfitt. 

En þið eruð báðar í svona farskólum? 

Já já já nema það var aldrei við þurftum það var aldrei komið fyrir krökkum heima. 

Nei nei . 

Það var öðruvísi sko. 

Já. 

En þau deildu kennara sko þau fóru á milli bæja með kennaranum til þess að fá meiri fræðslu? 

Já en hún var ekki meira en þetta heima. 

Já. 

Þrír mánuðir í Svarfaðardalnum og þrír mánuðir í Skíðadal það þótti nú aldeilis slór. 

Já gaman að þessu. 

Já já ég held að ég geti nú ekki bætt við þetta. 
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Þá ætla ég bara að þakka þér kærlega fyrir mín kæra.  

Já ef þú getur eitthvað notað.. 

Já ég get sko notað mikið af þessu ég get lofað því. 

Þá bara þakka ég þér fyrir. 

Já njóttu þess bara. 

 

Viðauki B: Viðtal við Guðmund Jónsson 

Ég Ólöf Ósk Sverrisdóttir tek upp viðtal þann 17. október 2017. 

Viðmælandi minn að þessu sinni er Guðmundur Jónsson. Og tilgangur viðtalsins er að ræða um 

þróun og skólagöngu í Austur - Skaftafellssýslu frá aldamótunum 1900-1960. 

Jæja hvað segir þú þá? 

Nú bara allt þokkalegt. 

Já er það ekki. 

Jú jú. 

Það er búið að vera fallegt veður. 

Já já. 

Jamm en hérna getur þú sagt mér nafnið þitt og hvenær og hvar þú ert fæddur? 

Já ég heiti Guðmundur Jónsson og heiti í höfuðið á afa mínum og hérna, hvenær ég er fæddur? Já 24 

eða 1924. 

Hvar ertu fæddur? 

Á Rauðarbergi á Mýrum. 

Getur þú sagt mér eitthvað frá bernskuheimilinu þínu? 

Ja það er náttúrulega ég veit ekki hvað. Ég var náttúrulega í Hoffelli, við ólumst upp í Hoffelli. 

Okey. 

Og vorum þar, ég var við fermingu þegar við fluttum þaðan og útí Akurnes sem er hérna nýbýli fyrir 

innan eins og þú kannski veist. 

Já já. 

Svoleiðis var það bara. 

Voru þið mörg í heimili manstu það? 

Ja það var, við vorum 12 systkinin. En reyndar vorum þau ekki öll fædd þegar við fluttum. 

12? 

Já. 

Vá. Þannig að það hefur verið margt í heimili?  

Já já. 
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Og mamma þín hugsaði um ykkur öll alveg? 

Jájá. Við vorum, en svo komu nú systur mínar alltaf inní myndina, þær voru elstar, Halla og Björg, gott 

að þær gátu hjálpuðu mömmu mikið. 

Bjuggu einhverjir fleiri á heimilinu hjá ykkur? 

Ha? 

Bjuggu einhverjir fleiri á heimilinu hjá ykkur? Voru þið með vinnumenn eða ? 

Nei nei. 

Ömmur og afar? 

Þetta var bara fullt af fólki við vorum svo mörg. 

Já. 

En það var fyrsta árið þá þá var Ásmundur á Reyðará var kennari  þú kannski veist það og hann fór á 

skóla, kennaraskólann eða eitthvað og hérna og þá kom kennari í staðinn Einar Halldórsson hét hann. 

Okey 

Hann var í Akurnesi hjá pabba og mömmu.  

Já. 

Og hérna ekki veit ég hvernig honum leið en hann undi sér vel, en náttúrulega, en náttúrulega hérna 

var svo sem engin aðstoð að hafa mann en við tefldum mikið og svoleiðis.  

Þú og kennarinn? 

Já hann var mjög góður kennari og hann var mikill skákmaður. 

En hérna hvar í systkinaröðinni ertu? 

Ha. 

Númer hvað í systkinaröðinni ertu? 

Ég er þriðji efstur. 

Efstur okey? 

Voru bækur á bernskuheimilinu þínu?  

Já já pabbi var nú barnakennari . 

Nú? 

Hann var þá dugði það að þeir sem fóru svona á Hvanneyri svona tvo vetur þá urðu þeir margir 

barnakennarar. 

Já 

Og hann var hérna barnakennari hérna í mörg ár, hérna í sveitinni.  

Þannig að þú hafðir hann náttúrulega, hann kenndi þér að lesa?  

Já já hann kenndi okkur að lesa snemma. 

Og hver las aðallega á heimilinu áður en fólk varð læst þið krakkarnir? Var lesið alltaf á kvöldin 

eða? 
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Já það var náttúrulega mikið lesið en ég get nú ekki alveg sagt. Það voru allir læsir sko. 

Já en hvernig var svona dagur hjá þér þegar þú varst lítill snáði. Hvað gerðir þú á daginn, hvernig 

skemmtir þú þér? 

Já maður var náttúrulega bara vikapiltur þarna í Hoffelli. Það sem fyrir lá að gera. Ná í hesta og svona 

snúast. 

Var þetta gaman? 

Já já það var mjög gott að vera þarna sko. 

En hvernig varstu, fórstu að leika þér eða? 

Ég held það hafi nú bara verið upp og ofan eins og gengur og gerist með krakka. Við vorum 

náttúrulega mikið úti á veturna, á skíðum og öllu mögulega. 

Okey 

Það var snjór þá miklu meira en er í dag. 

Já. 

Yfirleitt snjór sem þakti yfir girðingar og allt sko. 

Nú svona mikið? 

Já já og maður var alltaf svona að bögglast á skíðum og svona ýmislegt fleira. Það var nóg 

athafnafrelsi. 

En á sumrin voru þið þá ekki sett í sláttur og? 

Þá náttúrulega fórum við bara að snúast fyrir eldra fólkið, ná í hestana og ýmislegt fleira. Reka kýrnar. 

Var það skemmtilegt verk? 

Nei það var ekki skemmtilegt því þær voru svo frekar þær vildu alltaf fara út í sand sem kallað var. 

Nú hvar var það? 

Já þær máttu ekki fara þangað því þá eyðilögðu þær engjarnar og við urðum alltaf að vera hlaupa fyrir 

þær. 

En það hafa einmitt sumir sagt að að reka kýr er ekki skemmtilegt starf, þær séu óttalega með 

sjálfstæðan huga þessar elskur. 

Já já. 

En þetta var gaman? 

Það var mjög gott að vera í Hoffelli sko. Fólkið var frótt og svona, þetta voru svona já. 

En hérna pabbi þinn kenndi þér að lesa sagðir þú mér? 

Já já ég var snemma læs. 

Þú varst snemma læs? 

Já já. 

Var hann góður kennari að kenna þér að lesa? 

Ég held það. Ég held ég hafi nú verið fljótur, ég var var bara svona átta eða níu ára þegar ég var 

orðinn læs . 
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Já okey. Manstu hvaða bók pabbi þinn kenndi þér að lesa? 

Nei. 

Getur það verið stafrófskverið? 

Já sjálfsagt hef ég ... já já það var mjög móðins það var ég man það. Ég var mjög fljótur að læra að 

lesa.  

Hvað lastu þá aðallega þegar þú varst barn? 

Nú maður las bara allt sem maður náði í.  

Já fannst þér eitthvað skemmtilegra en annað? 

Ekki man ég það nú. Það var… 

Það var svona já. Lastu Íslendingasögur eða ? 

Já já þær voru þarna. Maður las þær töluvert. 

Einhver sem er uppáhalds hjá þér? 

Ha. 

Er einhver af þeim svona uppáhalds hjá þér? 

Nei það er nú ekki, en það var svona. Það má segja að Helgi frændi minn hafi verið svona dáldið mikið 

fyrir að segja sögur.  

Já. 

Og hann átti það til að að hérna að segja manni ef hann byrjaður á því þá kunni hann alveg hreint að 

segja frá þessum fornaldarsögum. Þetta var svo mikið lesið á þessum tíma. 

Já. Gaman já. Hérna þú varst náttúrulega læs þegar þú byrjaðir í skóla eða semsagt. Fórstu í skóla? 

Já. 

Já já ég var fljótt læs. 

Og þú varst orðinn læs þegar þú byrjaðir í skóla? 

Já já. 

Já já já. 

Fyrsta skólagangan var austur á Setbergi. 

Var hún okey. Manstu hvað hún var löng? 

Það var bara svona einn mánuður, einn til tveir mánuðir. 

Já varstu þá á Setbergi á meðan? 

Nei nei við gengum bara á milli. Óðum yfir ánna. 

Já já. 

Já já en svo vorum við sótt ef eitthvað var í henni.  

Hver kenndi þér þarna? 

Það var nú Ásmundur á Reyðará. 

Já hann kenndi þér. 
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Hann var aðal maðurinn sem kenndi og hérna ég held nú að fyrsta veturinn hafi Torfi í Haga kennt 

þarna.  

Já. 

Og svo pabbi. 

Já. 

Hann kenndi þarna í örugglega tvo vetra. 

En þín skólaganga byrjaði… Hvað ertu gamall þegar þú byrjar í skóla? Níu eða tíu ára? 

Já hann náttúrlega kenndi okkur soldið sjálfur.  

Já. 

Áður en við fórum í þennan skóla. 

Já og þú varst þá í fjögur ár í þessum skóla er það ekki? 

Jú það hugsa ég og hérna við urðum fljótt læs hjá honum.  

Þannig að skólinn var bara í svona mánuð á ári svona sirkabát? 

Ja einn tvo mánuði. 

Já. Var skólahaldið alltaf á sama bæ eða skiptist það niður á aðra bæi?  

Já það var allavegana í tvo vetur á Setbergi. Það var nú andskoti svona lágt undir loft þar.   

Já var aðbúnaðurinn ekki góður? 

Það voru svona bitar neðan úr loftinu og svo hérna og þeir voru styttri þegar Ásmundur stór maður 

gekk og var að reka sig uppí þetta. Og þá fóru menn að hlægja og þá hérna og hérna já já. 

Hvernig var aðbúnaðurinn svona, það var lágt til lofts greinilega? 

Já já það bara svona lágt til lofts já já. 

En voruð þið eða sátuð þið við skrifborð? 

Já við sátum við eitt svona borð bara.  

Eitt langt borð ? 

Já matborðið held ég. 

Já. Hvað hérna. Hvert fórstu svo í skóla? Þú segir að það hefði verið fyrstu tvö árin á Setbergi? 

Já ég held það hafi verið fyrstu tvo veturnar smá stund á Setbergi. 

Og svo fóru þið hvert? 

En svo bara kenndi pabbi allavegana einn vetur og þann vetur. Þá man ég það að ég fékk 7.2 í 

einkunn. Það var nú ekkert stórt. 

En samt ágætis einkunn. 

Já já það var gott miðað við það sem ég lærði sko. Ég var svona á sama stað og fermingarbörnin.  

Nu jæja þú hefur verið duglegur. Af því að væntanlega hafa komið börn hvaðanæva að úr sveitinni 

að Setbergi? 



140 

Já já frá Krossbæ og hérna Gerði sem var. Þá voru krakkar á Gerði. Gerði var hérna hinum megin við 

lækinn við Krossbæ sko.  

Já já. 

Og hérna þau voru nú eldri en við Gerðiskrakkarnir.  

Já en hvernig var bjó aldrei neitt barn á kennslustaðnum á meðan , meðan þessi kennsla var í 

mánuð eða löbbuðu þið alltaf heim? 

Ég man það nú ekki. Nei það held ég nú bara ekki.  

Nei, en það var yfirleitt sami kennarinn. Þú ert bara búinn að nefna tvo eða þrjá? 

Já það var í raun og veru bara þannig því pabbi hafði verið áður svona um 1900 frá 1910−12 fram til 

1920. 

Já. 

Hann meðal annars kenndi mömmu. 

Nú? 

Jájá, hann var svona farkennari sko. 

Já og hvar kynnist hann mömmu þinni? 

Ha. 

Hvar kynntist hann mömmu þinni? 

Í Hoffelli náttúrulega.  

Já í Hoffeli auðvitað. Já há. 

Já já. 

Fengu, voru börn á Setbergi? 

Já jafnaldrar mínir strákarnir. 

Já. 

Þeir vor nú óþægir. 

Nú segðu mér.  

Nei nei … 

Jú jú það má alltaf segja sögur það er bara gaman. 

Þeir voru svona fyrirferðamiklir. Það má segja það. Voru óstýrlátir við, þeir misstu nú mömmu sína 

ungir. 

Já. 

Og ég held það hafi haft mikil áhrif á þá. 

Já. 

Og ég held að eldra fólkið hafi bara ekkert ráðið við þá. 

Nei. Þannig að það var óþekkt í þeim? 

Já þeir voru náttúrulega kraftmiklir strákar. 
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Að sjálfsögðu. Voru af því að nú náttúrulega voru yngri börn sem bjuggu kanski í kringum máttu 

þau koma og vera með í fræðslunni eða var þetta bara fyrir 10 ára börn og eldri? 

Þetta var nú aðallega við krakkarnir. Við. Mamma og þau áttu svo mikið af börnum. 

En hérna hvern. Getur þú lýst svona einum skóladegi fyrir mér sem þú áttir í farskólanum á 

Setbergi? 

Ja auðvitað á maður að geta gert það en en þarna var Ásmundur kennari og við náttúrulega lærðum 

að lesa og skrifa. Þetta var nú reyndar maður var nú ekki gamall. 

Nei. 

Ég hugsa að ég hafi verið 9 ára þegar ég gekk í skóla þar fyrst. 

Hver kenndi þér að skrifa? 

Ja pabbi bara. 

Manstu hvernig skrift þú lærðir? 

Ha 

Manstu hvernig skrift þú lærðir? 

Já já ég get næstum því bara skrifað það sko. Ég skrifa alveg eins og ég skrifaði. 

Formskrift örugglega er það ekki? 

Hann var með forskrift. Hann var með ágætis forskrifari sko. 

Já. 

En svo var maður sem Hallur hét og bjó á Stapa. 

Já. 

Og hann var eiginlega hann skrifaði eiginlega forskrift fyrir óhemju marga. Hann var svo góður 

skrifari. 

Já. 

Ég man nú ég ætlaði að, pabbi skrifaði nú alveg ágætlega líka jájá. 

Fenguð þið hérna, fenguð þið hlé, fenguð þið að fara út í frímínútur yfir daginn svona þegar þið 

voruð í skólanum? 

Já já ég held það hafi nú bara verið góður skóli þarna svona þér að segja. 

Manstu hvort kennarinn fór með ykkur út í leiki? 

Ásmundur gerði það.  

Í hvaða leiki fóruð þið? 

Það var nú bara Hlaupa í skarðið og svoleiðis. 

Já þessir týpísku ? 

Já ég held það. 

Þegar þú lýsir þarna staðnum þar sem var lágt til lofts og kennarinn rak sig alltaf undir var kalt 

þarna manstu? 

Já það var það náttúrulega. 
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Var engin ofn eða svoleiðis til að hita? 

Nei það held ég ekki en það var náttúrulega hlýja í eldhúsinu. 

Já. 

Og þetta var nú svona höfðingsskapur þarna soldið við fengum alltaf kaffi hjá Gunnari á Setbergi, já 

eða svona. 

Lítil börn? 

Ég veit ekki hvort það var kaffi en það var heitt eitthvað. 

Já okey. 

Ég held maður hafi ekkert verið að prata í því. 

Nei þannig að þið hafið fengið eitthvað heitt já? En þannig að þú voruð þið inní baðstofunni eða 

hvar? 

Við vorum það var nú þetta var nú reyndar þetta var reyndar svona háaloft þar sem sofið var. 

Já voruð þið það? 

Og þar var stigi niður.  

Já 

Við vorum þar svona í dálitlum, það var rúmt um okkur og allt gott með það en þannig að var 

meginhluta af minni skólagöngu á Setbergi sko og síðan hérna síðan hérna gekk ég. Það var skóli á 

Höfn líka og Óli kennari var þar og hann var líka í Nesjum fyrst en svo var pabbi kennari þarna einn 

eða tvo vetur á Setbergi en hérna en maður gerði, maður fór myndi sko ég segja að maður hafi farið 

einu sinni í viku held ég eða hálfsmánaðarlega og þá var manni hlýtt yfir bara. 

Þannig að þú fékkst heimanám? 

Já. 

Þú þurftir að læra heima? 

Já. 

Manstu hvernig þér leið þegar þér var hlýtt yfir? 

Ha. 

Þurftir þú þá bara að segja þetta þá bara fyrir framan kennarann orð frá orði? 

Ja ég reyndi að svara honum sko það var þannig náttúrulega. 

Já. 

Hann náttúrulega spurði og við svöruðum.  

Hvað gerðist ef þú gast ekki svarað? 

Ja ætli maður hafi nú ekki bara svona þagað, ég hugsa það. 

Þannig en lærðir þú eitthvað meira? Nú segir þú mér að þú hafir lært lestur og skrift, varstu í 

Íslandssögu?  

Já við fórum mjög fljótt að læra svona eins og gekk svona Íslandssögu og landafræði. 

Já. 
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Hann var mjög góður kennari hann Ásmundur sko. 

Já. 

Og svo var pabbi með smá undirstöður við okkur líka búinn. 

Já auðvitað. Voru kort og svona sem þið gátuð horft á meðan verið var að kenna manstu eftir því? 

Já það voru Íslandsskort og Evrópukort og svona. 

Nú þau voru. Fylgdu þau kennaranum? 

Það held ég. 

Já sniðugt. 

En Ásmundur var í raun mjóg góður kennari og hérna til dæmis  við fórum að læra, þeir sem þóttust 

vera skástir þeir fóru að læra hérna, síðasta árið þá fórum við að læra hérna  hérna hjá honum þá fór 

hann að kenna okkur hérna bara erfiðar bókmenntir. 

Já. Þú hefur líka lært. Manstu hvaða bókmenntir hann var að kenna? 

Það var bara, ég náttúrulega er nú farinn að gleyma því náttúrulega en hann var ákaflega góður 

kennari. 

Já sá maður? 

Og duglegur. 

Duglegur já en biblíusögur? 

Við lærðum þetta allt. 

Þið lærðuð þetta allt.  

Já já það var nú gott að læra þær.  

Já það er nú auðvelt það eru nú bara sögur. 

Það eru bara sögur.  

Áttir þú í erfiðleikum með einhverja námsgrein manstu það? 

Ha.  

Áttir þú í erfiðleikum með að læra einhverja námsgrein? 

Nei nei ekki ég eða það gekk bara vel. 

En hvaða námsgrein þótti þér skemmtilegust? 

Stærðfræðin held ég nú að mér hafi fundist skemmtilegust. 

Afhverju? 

Ja hún lá vel fyrir mér. 

Já hún lá vel fyrir þér. En hvernig voru samskipti kennara við nemendur? Manstu eftir því? 

Hann bara, við virtum hann Ásmund og hann var mjög sem sagt góður kennari. 

Var hann strangur? 

Já ég, hann var nú eiginlega aldrei neitt strangur fannst mér en hann náttúrlega tók í hnakkadrampið 

á þeim sem voru óþægir. 
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Okey en máttu þið tala í tímum? 

Nei það var nú, hann hélt nú góðum aga sko. 

Já.  

Svo var svona til gamans þá var Leifur frændi minn hann var. Það var sauður sem var á Setbergi sem 

voru svona hýstir á nóttinni og hann, við fylgdum honum nú oft heim sko að skólatíma loknum og 

hérna og þá heyrði hann hérna þegar eitthvað var um að vera í stofunni og  hélt svo ræður yfir okkur 

á leiðinni heim hvað honum líkaði ekki þegar við förum að hlægja eða eitthvað því að þeir voru, hann 

var nú svolitið því Helgi á Setbergi var nú svona óþægur en gat verið svolítið fyndinn og hérna og við 

hérna hlógum nú af honum eins og bjánar. Ásmundur var sko alveg afburða kennari sko. 

Hrósaði hann þér? 

Ha. 

Hrósuðu kennararnir þér? 

Nei það held ég ekki, mér gekk nú ekki illa sko. 

Nei. 

Nei nei. 

En þú ert í fjögur ár í skóla er það ekki og svo tekurðu fullnaðarpróf? 

Já já ég var þarna. Já það hafa sjálfsagt verið fjögur ár og þá var líka þá var seinni árin var ég part útí 

sveit sko. 

Já alveg rétt. 

Því þar var aðal skólinn. Hann var í fjóra mánuði þar og svo tvö mánuði í Hoffelli, þannig var þetta við 

förum bara að létum hlýða okkur yfir. 

Já okey. Þannig að þið fóruð já okey. Þannig að þið lærðuð heima, fóruð í skólann og létuð hlýða 

ykkur yfir og svo aftur heim? 

Já. 

En þarna var skólinn kominn í fjóra mánuði? 

Já já ég held það sé rétt hjá mér . 

Já já þannig að það var heimanám hjá þér var það ekki?  

Já já. 

Já já 

Það var nú eiginlega pabbi sá nú eiginlega um það sko að við lærðum heima. 

En hérna hvernig voru samskipti foreldra þinna við kennarana þína. Nú er pabbi þinn einn af þeim 

sem kennir þér en hvernig?  

Það var, Ásmundur var nú sérstakur maður en þau voru góð bara, mjög góð. 

Hérna þannig að þú fékkst hjálp við heimanámið frá pabba þínum?  

Já já fyrst til að byrja með sérstaklega. 

Lærðir þú einhverjar verkgreinar? Manstu eftir því? Smíði eða? 

Nei ég var bara að smíða sjálfur alltaf eitthvað. 
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Það var bara bóklegt nám í þessum farskóla? 

Já já. Það var nú reyndar ég segi nú ekki alveg satt því við söguðum út. 

Já og stelpur líka? 

Nei líklega einstaka, en ég sagaði mikið út. 

Já hver kenndi þér það? 

Ja það var bara Ásmundur, maður lærði það bara af sjálfu sér. 

Já fórstu, voru íþróttir? Fóruð þið í íþróttir eða lærðu þið að synda? 

Ja sko ég fór að læra synda í Þveitinni, ég var þá bara krakki hálfgerður. 

Já. 

Það var, það var hérna það var svona sundnámskeið. 

Já. 

Það var andskoti kalt. 

Ég get alveg ímyndað mér það. 

Ég hérna  það var dálítið einkennilegt, ég ætla nú ekki að segja neina aðra sögu af mér en það var svo 

einkennilegt ég fór svo á Laugaskóla að ég var mjög fljótur að ná að synda þó að ég kynni nú eiginlega 

ekki neitt ég held það hafi hjálpað mér þetta sem ég var búin að eitthvað að læra. 

Það var svo kalt þú hefur bara viljað halda áfram að synda? 

En það var náttúrulega mikið hlaupið.  

Já. 

Það var mikið hlaupið kapphlaup og sett upp mörk og keppt. Það var náttúrulega voða frjálst líf sko 

hjá krökkunum. 

Manstu hvað þið voruð mörg í farskólanum til að byrja með þegar þú byrjar? 

Ja það voru náttúrlega frá Gerði og Krossbæ. 

Já. 

Og svo frá Hoffelli. 

Þannig að þetta hefur verið einhver fjöldi? 

Það var soldið. 

Já en svo náttúrlega með hverju árinu þá bætist náttúrlega við og koma yngri? 

Já já. 

Svona samfélagið í heild sinni, eins og bara sveitirnar í kring og Höfn og annað, fannst þér 

samfélagið vera, hvernig viðhorf hafði samfélagið hér í sveitunum til fræðslu? 

Ég held að það megi talist gott bara.  

Voru menn áhugasamir að byggja upp, byggja upp svona staði til að krakkarnir bara gætu farið og 

fengið fræðslu og annað? Manstu það? 

Ég held að sko ég held svona að, ég held eiginlega sko að það hafi nú virkað best sem kennt var í 

Nesjum fyrir unglingana þá. 
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Já. Þú fórst í unglingaskólann í Nesjum? 

Nei ég fór ekki í hann. 

Þú fórst ekki í hann nei? 

Ég bara varð að vera heima. 

Já.   

Það var dáldið slæmt. 

Af hverju varðstu að vera heima? 

Ha. 

Af hverju varstu heima? 

Bara hjálpa til.  

Já. 

Reyna vinna mér inn einhverja aura. 

Já. 

Það voru nú ekki mikið um peninga sem menn höfðu milli handanna sko. 

Nei. 

En þetta var bara fátækt um allt um allar trissur, það voru allir fátækir eiginlega. 

En þið höfðuð alltaf nóg að borða er það ekki? 

Já ég held það sko það hafi nú verið nokkurn veginn, en sjálfsagt hefur ekki verið leyft af því stundum. 

Segðu mér unglingaskólinn í Nesjum, sem sagt þú, fór eitthvað af systkinum þínum í hann manstu 

það? 

Hann kemur nú bara til svo mikið seinna, þessi unglingaskóli sem þar var en sko það var þarna á Höfn 

sem að ef ég tek. Rafn á Miðskeri sko sem síðar varð kennari, hann gat farið út á Höfn og var þar í 

skóla sko svona unglingaskóla sem rekinn var á Höfn. Hann hét Hinrik Thorlacius sá sem var kennari. 

Þar já? 

Og hérna en ég hafði ekki tækifæri á að fara á Höfn að fara í þennan skóla því var nú verr. En ég las 

dáltið heima sko. 

Já þannig að þú hélst þér svolítið gangandi þannig? 

Já ég hugsa það.  

Lærðir þú eitthvað meira? 

Nei nei svo lenti ég nú bara, fór í Alþýðuskóla. 

Já hvernig var það? 

Það var ágætt. Lenti á Laugaskóla í Þingeyjarsýslu. 

Hvað varstu gamall þá? 

Þá var ég líklega 18 ára. 

Já og hvað var sá skóli lengi? 
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Hann var vetur. 

Einn vetur? 

Einn vetur það voru þessi Alþýðuskólar. 

Já. 

Það var ágætur skóli en það var náttúrulega asnalega langt að fara þarna norður sko, tók alveg viku 

að fara þarna sjóleiðina. 

Jájá þú fórst bara sjóleiðina? 

Já já. 

En hvað hérna þú þá bjóstu bara á heimavist? 

Það var heimavist þar, það fór afskaplega vel um okkur fannst mér. 

Voruð þið margir saman í herbergi manstu það? 

Við vorum nú dáldið, við Rafn vorum bara tveir. 

Nú. 

Við vorum hafðir annars staðar fyrri veturinn, þá voru við hérna í húsnæði þarna nálægt sko, það var 

náttúrulega verra en svo seinni veturinn þá var eins og verið væri að bæta fyrir því þá fengum við 

prívat herbergi eitt við Rafn. Þannig að það var ágætt. 

Þannig að skólinn var tvö ár? 

Já eða það var asskoti kalt. 

Var það? 

Já. 

Nú lýstu þessu fyrir mér, segðu mér ? 

Ja það var svona. Ein vísan var svona: 

Vaknaði krókloppin og kalinn 

Og kjaftinn með sænginni huldi 

Svona er ein vísan, ég er nú búinn að gleyma þessu.  

Var enginn ofn eða neitt inn í herbergjunum? 

Nei, þó var hitaveita þarna en hún bara dugði ekkert, þetta var allt svo illa einangrað. 

Já. 

Það var andskoti kalt. Maður var náttúrulega svona yngri þá og maður hamaðist mikið. Það var mjög 

góð leikfimiskennsla þarna.  

Já en hvert liggur svo leið þín? 

Ha. 

Hvert liggur svo leið þín eftir Alþýðuskólann? 

Svo bara var ég heima og í eitt og hálft ár og vann bara hjá foreldrum mínum eins og hver annars 

strákur. 

Já. 
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Og síðan ætlaði ég, einhvernveginn var mikið talað um rafmagn þá og ég ætlaði að fara í 

rafmagnsnám. 

Já. 

En endaði nú með því að ég fór suður bara og það var svona meistari sem kallað var og hérna svo 

lenti ég reyndar hjá ágætum manni að vinna bara en þegar ég var búinn að vera tvo mánuð þá var 

hann... Hann sagði mér aldrei frá því að hann var réttindalaus og gat ekki kennt mér. 

Æj æj æj. 

Svo þegar hann fór að átta sg á því að hann var hálfgert að plata mig þá óviljandi þá fór hann að tala 

um að ég myndi nú bara flytja aftur heim með vorinu svo ég var nú ekki alveg sammála því og hérna 

en svo svo hérna svo eiginlega útvegaði hann nú eiginlega meistara sem kallað var. 

Já fyrir þig? 

Fyrir mig. 

Já það var nú fallegt af honum. 

Það endaði þannig. Ágætan karl en ég fór í iðnskólann sko um vorið og hérna. 

Og lærðir þú rafmagnsfræði? 

Nei nei ég hérna fann að ég átti ekki að vera læra það, ég passaði miklu betur í húsasmíðina.  

Já var það ekki ? 

Jú ég er nú feginn að ég skyldi ekki læra það. 

Þannig að menntun þín hefur nýst þér einstaklega vel í lífinu? 

Ha. 

Þannig að menntun þín hefur? 

Já mér finnst það, hún hefur skilað sér vel. Svo var hægt að læra ef menn nenntu að læra þá gátum 

við lært mikið í skólanum sko. 

Já. Manstu hvað þú varst lengi í iðnskólanum? 

Ég var bara tvö, tvær ég tók tvo bekki saman. Já ég sá nú eftir því á eftir það var nú bara vitleysa. 

Nú? 

Ja það náttúrlega bara var ekki eins gott nám. 

Já. 

Að vera sperrast þetta. Það var nú bara fjárhags. 

Jájá auðvitað.  

Prógram. Það var ágætis tími. 

En mér finnst þú nú hafa náð þér í mjög mikla menntun miðað við það að þú byrjar í farskóla hvað 

níu eða tíu ára gamall og ert í einn mánuð? 

Já já ég það var alveg furða. 

Fannst þér þú læra mikið af skólanum sem barn? 

Já já ég lærði mikið í skólanum sko ég var duglegur. 
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Duglegur námsmaður? 

Já, var samviskusamur og hérna en þeir voru hrikalegir margir, þessir strákar? 

Ertu ekki með einhverja góða prakkarasögu eða svona sniðuga sögu? 

Ha. 

Ertu ekki með sniðuga sögu sem þið gerðuð. At í kennara eða einhver prakkarastrik? 

Nei. 

Þú hlýtur nú að hafa eina?  

Ég bara man það nú ekki. 

En það gat nú oft verið gaman hjá ykkur úti og svona? 

Já já það var, það var hérna eins og ég segi þetta var alveg ágætur tími sko. Mér hefur alltaf fundist 

þér að segja bara alltaf skömm af því hvað iðnaðarmenn hafa fengið lélegan skóla. 

Já ég held það sé nú að breytast núna er það ekki? 

Það er bara of seint. 

Afhverju finnst þér það vera of seint? 

Bara menn eru bara þurft að fá lengra nám þetta var kvöldskóli. 

Þetta sem þú varst í ? 

Já og svo voru þetta fjögra eða tveggja mánaða námskeið. 

Nú hvað gerðr þú þá á daginn? Þá varstu að vinna hjá meistaranum ? 

Jáj á þá var ég hjá meistaranum. En við tókum, svo vorum við að rembast við að taka tvo og tvo bekki 

saman sko og það náttúrulega segir sig sjálft bara að það er horðvirkni í því. 

Þannig að þú leggur ekki, getur ekki lagt mikla áherslu á hlutina þú ert með það mikið nám sem þú 

ert að fara yfir ? 

Nei nei það var þannig líka sko. 

En svo kemur þú hingað austur aftur? 

Já já svo lenti ég hingað austur. Ég ætlaði mér eiginlega aldrei. 

Nú að koma til baka? 

Nei . 

Nú afhverju ekki? 

Ég kunni bara vel við mig í Reykjavík.  

Jæja. 

Rosalega vel. 

Hvað fannst þér svona gott við Reykjavík? 

Ja það var náttúrulega miklu meira fyrir, miklu meira að sjá og hérna sjá í sambandi við mína iðngrein. 

Það var svo ótal margt. 

Já. Hvaða ár ertu í iðnskólanum? 
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Já það er bara 45 um haustið og fram á 46, ég tók tvo bekki saman.  

Þannig að þú ert í þegar uppgangurinn er sem mestur á landinu. Kaninn var þarna? 

Já það var náttúrlega feikna uppgangur sko þarna seinni hlutann af mínu námið sko. Það var mikið 

smá íbúðarhverfin af stað. 

Já einmitt. 

Og hérna, og hérna og maður lenti í að hjálpa. Ég lenti í að hjálpa kunningja mínum sem var barnakarl 

og hérna og svo fór útí það að hann var orðinn strand með peninga og hérna og ég átti náttúrulega 

enga peninga en lenti í því að taka þátt í þessari byggingu með honum.  

Já.  

Og tók að mér að sjá um að greiða rishæðina og það dugði til að hann gat klárað hitt. 

Já. 

Svo bara seldi ég það og flutti hingað austur og keypti verkstæðið. 

Já einmitt. 

Þetta er nú svo sem ekki löng saga. 

Þetta er samt góð saga, jú hún er alveg löng afhverju segir þú það ekki? 

Hún er svona orðin löng náttúrulega…  

En mér finnst þetta nú ansi flott fyrir það að jæja þú hafðir náttúrulega pabba þinn? 

Ha.  

Þú varst nú heppinn að hafa pabba þinn sem kennara? 

Á þessum tíma já já. 

Varst mjög heppinn þar? 

Hann var dáldið harður sko. 

Voru börn að koma manstu þegar þú byrjar í skóla, þetta er svona smá pæling, voru krakkar þá að 

koma ólæs uppí skólanna manstu eftir því. Eða svona bjagandi? 

Það var allavegana við vorum ágætlega læs.  

Já þið voruð það en aðrir krakkar? 

Það var misjafnt, mjög misjafnt. 

Já.  

Þeir voru nú ekki Setbergs skólastrákarnir. 

Voru Setbergs strákarnir ekki duglegir? 

Ha. 

Voru Setbergs strákarnir ekki duglegir? 

Nei nei þetta voru náttúrulega bara strákar. 

Já en var þessum krökkum þá ekki hjálpað vel? 
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Ja kennarinn náttúrulega sagði þeim til og okkur. Já já en pabbi kenndi að mig minnir einn eða tvo 

vetur fyrst þarna þegar ég var í skóla. 

Já. 

Og hérna já hann var allavegana sko kennari í eitt skiptið þegar ég tók próf. 

Já ég er nú bara eiginlega búin að spyrja þig nánast að öllu? 

Er það ekki? 

Er eitthvað annað sem þig langar að koma á framfæri? 

Ég bara veit það ekki. 

Þú bara veist það ekki ég held þú hafir nú bara ýmislegt að segja mér? 

Það var náttúrulega, það var náttúrulega skólaganga þarna var mikil í Nesjunum, það var í Dilksnesi 

líka kennari og pabbi var kennari þar til dæmis. 

Nú? 

Og Kiljan var kennari í Dilknesi. 

Já ég var búin að komast að því. 

Ja þú hefur getað lesið það. 

Ja hún sagði mér það hún Lóa í Hjarðarnes. Ég hafði heyrt þetta einhvern tíman en ég ? 

Hann skrifar ferðalagið þegar hann kom Djúpavog yfir Lónsheiðina og ríður Jökulsá og Jón Eiríksson 

nær í hann og þá var svo mikið vatn í henni að það hefur sennilega legið við sund og hann hafði aldrei 

riðið yfir ánna þarna nema í dalnum hjá sér. Hann lýsir því vel. 

Hvar lýsir hann þessu? 

Það er í einni bókinni hans. Í túninu heima eða eitthvað svoleiðis. 

Já okey. 

Það er gaman að lesa þetta. 

Já. Ja hann kenndi einmitt í Dilksnesi ég var búin að heyra af því… 

Já og svo út á Höfn líka held ég. 

Nú? Ég hafði reyndar ekki heyrt það? 

Ja hann hefur kannski. Það voru nú Þórhallsbörnin þar…  

Jú jú.  

Ég þori ekki að segja um það sko. 

Nei. 

Ég held það hljóti að vera að hann hafi eitthvað kennt þar. 

Ég þyrfti bara að spyrja ömmu af þessu ætli hún sé með þetta. Nei ég veit það ekki. En er eitthvað 

meira sem þig langar að segja mér? 

Nei nei  

Er þetta ekki bara ágætt? 
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Er það ekki? 

Jú þá þakka ég þér bara kærlega fyrir Guðmundur 

Þetta er nú óttalega lélegt. 

Nei, ég get nú kanski bara komið og talað við þig aftur seinna ef þú vilt. Ef þú manst eftir einhverju 

fleiru? 

Ég veit það ekki en ef þú getur spurt eitthvað þá er það betra en nei nei ég held að þetta sé bara 

ágætt. Ef þú ert ánægð þá get ég verið ánægður.  

Nei ég get nú kanski bara komið og talað við þig aftur seinna ef þú vilt? 

Já.  

Já já en það er bara málið að maður er kannski ekki alveg með hugann við þetta þegar maður er að 

hugsa þetta en svo kemur þetta til manns seinna. Já þetta var svona. Það gerist oft. En ég þakka 

þér bara kærlega fyrir viðtalið. Takk fyrir mig. 

 

Viðauki C: Viðtal við Þorbjörgu Jónsdóttur 

Ólöf Ósk heiti ég og tek upp viðtal þann 12. október  2017 og viðmælandi  minn er Þorbjörg 

Jónsdóttir. Tilgangur viðtalsins er að ræða þróun skólagöngu í Austur Skaftafellssýslu á árunum 

1920−1960. 

Jæja.  

Getur þú sagt mér nafnið þitt og hvenær þú ert fædd? 

Þorbjörg Jónsdóttir fædd 20. febrúar  1927. 

Getur þú sagt mér eitthvað frá bernskuheimilinu þínu? 

Ég er fædd og uppalin á Smyrlabjörgum. Þar var alltaf mannmargt. Það voru 14 manns í heimili þegar 

ég var að alast upp, við vorum 8 systkinin.  Svo voru það náttúrulega mamma og pabbi, amma og 

frændi og þegar ég man fyrst eftir mér var vinnumaður og tvær vinnukonur.  

Okey þannig að það var mikið að fólki á heimilinu þínu? 

Já vinnumaðurinn var Bjarni bróðir hennar Sigurbjargar langömmu þinnar. 

Jú það passar. 

Manstu eftir bókum, voru til einhverjar bækur? 

Það voru alltaf til bækur. Frændi var að kaupa þær. Hann var að vinna austur á Höfn mikið og hann 

kom með oft með bækur. 

Okey. Þannig að hvernig kynntist þú þessum bókum? Voru þær sýnilegar? 

Maður las nú þetta þó ég sé búin að gleyma þeim núna. En það voru alltaf til bækur. Svo var alltaf 

húslestur. 

Hver sá um það? 

Mamma, mamma sá alltaf um það. Las alltaf húslestur alltaf á kvöldin. 

Og þá las hún fyrir alla? 
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Já, já las fyrir alla og svo áttu allir að þakka henni og krossa sig og þakka henni fyrir lesturinn á eftir.  

En hérna, hvernig var hefðbundinn dagur hjá þér sem barn, þegar þú varst lítil? 

Hann var bara svona, maður lék sér bara úti og inni. Við vorum 8 systkinin og frændi okkar á næsta 

bæ sem var þremur  árum eldri en ég og svo var á hinum bænum þrjú systkini en þau voru dáldið 

mikið eldri. Þetta var þríbýli á Smyrlabjörgum þegar ég var að alast upp. Þetta voru alltaf þrír bæir. Já 

Bragi Bjarna er t.d. fæddur á Smyrlabjörgum. 

Nú jæja.  

Þú manst eftir honum, hann fæddist þar. 

Jú jú ég man... 

Okey... 

 Varstu látin vinna einhver störf? 

Maður var snemma látin gera eitthvað. 

Hvað gerðir þú? 

Vaska upp og búa um rúmin og hella úr koppunum. Það var koppur undir hverju rúmi náttúrulega, 

það var ekkert klósett. Maður var látin hella úr þessu. Svo náttúrulega á engjar þegar maður gat farið 

að halda á hrífum.  Ég er 8 árum eldri en Inga systir mín en hún er yngst og fæddist í ágúst. Þegar hún 

fæddist þá var farið með mig út á engjar afþví var Dóra elsta systir okkar heima í verkunum þegar 

mamma lá. Þá var farið með mig til þess að raka 8 ára gamla.  

Fannst þér þetta gaman? 

Já þetta var ekki leiðinlegt að fara ríðandi á hestum yfir vötnin, við fórum út í Hólland og það var oft 

mikið í vötnunum og farið ríðandi og svo ríðandi aftur heim um kvöldið. Manni fannst þetta ekkert 

leiðinlegt. Tala nú ekki um þegar þurrkur var og með þurrheyið þá var þetta bara gaman. Svo bara 

lékum við krakkarnir okkur bara mikið saman úti í allskonar leikum. Eyjaleik sem kallað var og 

stórfiskaleik og svoleiðis.  

Kölluðu þið það eyjaleik? 

Nei, það var annar leikur eyjaleikur sem við kölluðum. Það voru eyjar og ég er nú búin að gleyma 

þessu en það var alltaf kallað eyjaleikur. En svo var stórfiskaleikur eitthvað öðruvísi, þetta var allt 

nefnt. Boltaleikir og fallin spýta og svona ýmislegt sem við vorum að leika okkur að þarna. 

Það er rétt, já... 

Hvað varstu gömul þegar þú byrjaðir að læra lesa? 

Það var ekki skólaskylda fyrr en 10 ára þegar þetta var og ég fór ekki í alvöru skóla fyrr en ég var orðin 

10 ára en þá var ég orðin alveg fluglæs. 

Hver kenndi þér að lesa, manstu það, hver kenndi þér að lesa heima? 

Bara mamma, ég fékk stafrófskver þegar ég var 6−7 ára sko og lærði bara á það. Það var kallað 

stafrófskver og ég lærði bara. Ég man að ég var voðalega montin þegar ég kom í skólann og kennarinn 

sagði mér: „þú lest vel“. Og þá var ég orðin 10 ára náttúrulega. 

Gætir þú lýst manneskjunni sem kenndi þér betur. Eins og mömmu þinni t.d.? Var hún góður 

kennari að kenna þér að lesa?  
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Já mamma var mjög góð að kenna og þolinmóð við okkur bara. Það var hún.  Hún var fróð sjálf, alin 

upp á Breiðabólsstað og þar var mikill fróðleikur hjá fólki almennt þar held ég. 

Fannst þér erfitt að læra að lesa? 

Nei mér varð það sko ekki erfitt. 

Þannig að þú byrjaðir bara að lesa? 

Já ég byrjaði bara að lesa og ég var að lesa sögu fyrir Ingibjörgu um daginn og sagði við hana: „Þú 

heyrir ég kann að lesa“. 

Þú lærðir þá stafrófskverið, þú sagðir það? 

Já ég fékk stafrófkver, bæði með stórum stöfum og litlum. Ég á það nú ekki lengur því miður og ég á 

engar prófmiða en ég man vel eftir því að þegar ég endaði prófið sko þá hafði ég sjö komma eitthvað,  

en það þótti ekki vont. 

Hvaða próf ert þú að tala um? 

Það var tekið fullnaðarpróf eins og það var kallað þegar ég var 14 ára. Það er öll mín skólaganga.  

Fjögur ár. 

Hvað lastu þá þegar þú varst byrjuð að lesa? 

Maður las allt sem maður náði um bara. Þótti voða gaman að lesa og svona, skáldsögur og ýmislegt. 

Ég man nú eftir ég las Mann og konu,  Pilt og stúlku og allt þetta, þó ég muni ekkert eftir þessu núna. 

Og þegar ég var eldri þá las ég bækurnar hennar Guðrúnar frá Lundi, ég á þær meira að segja. 

Manstu eitthvað eftir þeim? 

Já, svona eitthvað,  en ekki mikið. 

Þú segir að þú hafir byrjað 10 ára í skóla. Manstu svona hvernig þér leið fyrsta daginn þegar þú 

byrjaðir í skóla? 

Ég held mér hafi nú ekkert liðið illa enda þá var ég bara heima sko þegar ég byrjaði.  En svo þurftum 

við að fara alltaf í hin byggðalögin því þessu var alltaf skipt. Kennarinn var alltaf að minsta kosti hálfan 

mánuð eða mánuð á sama stað og svo var hann á öðru heimili, það var t.d. kallað Mörk þar sem ég 

átti heima á Smyrlabjörgum og svo í Borgarhöfn þar á eftir og Miðþorp og sunnan sanda og alltaf sinn 

tíma, við vorum sitt á hvað. Og ég varð alltaf að fylgja í Borgarhöfn til að fá nóga kennslu þá varð ég 

alltaf að fara líka í Borgarhöfn og svo líka heima. Og er t.d. í Borgarhöfn á þessari mynd (Þorbjörg 

sýnir mér mynd). Þá voru allir þessir krakkar allir í skóla í Borgarhöfn. Og einn veturinn varð ég að 

fara suður yfir sand alla leið, og var allan janúar mánuð og Jörundur bróðir fórum bæði. Pabbi fór 

með okkur ríðandi á hestum suður yfir sand þá og við vorum þar alveg kjurr og ég var á 

Breiðabólsstað en varð að ganga á hverjum morgni á Reynivelli í skólann og heim aftur á kvöldin. 

En manstu hvað þú varst lengi samfleytt í skólanum? 

Nei, mig minnnir það nú ekki hafa verið nema svona fram á fjögur á daginn. 

Nei,  en ég er að tala um sko, í einu, varstu að vori eða hausti? 

Maður  var alveg allan veturinn í skóla, frá hausti til vors, alltaf einhversstaðar eftir að maður byrjaði.  

Þú fylgdir kennaranum? 

Maður var alveg á hverjum  degi í skólanum allan veturinn, því ef hann var ekki að kenna nógu lengi 

að kenna heima þá fór maður bara á hina bæina.  
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Og þú varst þá bara sett í svona fóstur eiginlega? 

Já var bara heima hjá frænku minni sem bjó þarna í Borgarhöfn og svo var kennt annarsstaðar til 

skiptið í Lækjarhúsum og á Neðra bænum. 

Fannst þér ekkert erfitt að fara svona að heiman? 

Ekki man ég til þess að ég hafði nokkurt óyndi. Ég man ekki til þess. 

Þú labbaðir aldrei ein á milli er það nokkuð? 

Nei, ég þurfti þess aldrei en þegar að var skóli. Þrjú eldri systkin mín, þau þurftu öll að labba að 

Skálafelli þegar skólinn var þar meðan börn voru þar, þá var stundum kennt þar og þá löbbuðu börnin 

á milli á morgnana og heim aftur á kvöldin, en það var ekkert barn á Skálafelli eftir ég fór að fara í 

skóla svo ég þurfti aldrei að labba þetta. 

Heppin þú. Það bjuggu einhver börn á kennslustöðunum sem þú varst á? 

Það bjuggu börn á flestum stöðunum  sko já og allsstaðar. 

Þegar verið var að kenna ykkur fengu yngri börn en 10 ára að fylgja ykkur? 

Jú þau fengu stundum  að vera með. Ein og t.d. þessi sjáðu (Þorbjörg sýnir mér myndina aftur) þetta 

er Helga Péturs, hún er nú ekki gömul. Þær fengu að vera með þegar þetta var þarna og þær voru nú 

örugglega ekki gamlar þessar. 

Hvaða kennari er þetta? 

Sigurjón frá Reynivöllum. Hann dó hér á elliheimilinu. Ég var aldrei með sama kennarann. Fyrsti 

kennarinn minn var Guðbjörg Jóhannsdóttir frá Skógum á Fellströnd í Dalasýslu. Lærður kennari sko. 

Og svo fór Sigurjón að kenna og svo kom kona sem hét Gróa Kristjánsdóttir og var frá Brúsastöðum 

fyrir vestan og hún var líka lærður kennari og síðast kom Jón Bjarnason úr Reykjavík, veit ekki hvort 

hann var beint lærður kennari en hann var ábyggilega mikið lærður og hann var alveg ágætis kennari. 

Hann var ritsjóri Þjóðviljans á tímabili held ég. 

Getur þú lýst einum svona skóladegi fyrir mig, svona einum degi? 

Þegar Guðbjörg var þá byrjaði hún alltaf með söng. Hún byrjaði alltaf á að láta syngja. Svo var manni 

sett fyrir ef maður átti að læra heima í biblíusögum, landafræði, Íslandssögu og náttúrufræði. Þetta 

voru eiginlega einu bækurnar sem voru kenndar. Ég skal nú ekki segja hvort maður lærði í þeim öllum 

samdægurs sko, ég er ekki viss um það en þó í tveimur sama daginn og svo var maður spurður út úr 

þessu þegar maður kom í skólann. Maður þurfti að muna það sem maður las heima. Maður var alltaf 

náttúrulega að lesa heima. Svo var kennt reikningur og skrift og teikning og hún kenndi alltaf leikfimi 

Guðbjörg. En það var eini veturinn sem ég var sem var kennd leikfimi. 

En eins og saumur og verklegar greinar? 

Jú jú það var verið að kenna saum líka en ekki mikið samt, ekki meðan ég var. En það var aftur seinna 

þegar hún Anna frá Reyðará var kennari, fullorðin kona. Þá var ég hætt í skóla en hún kenndi mikla 

handavinnu, alveg býsn allskonar handavinnu, hún smíðaði og allt hvað eina.  

Þetta hefur náttúrulega verið langur dagur fyrir þig? 

Svo fórum við með okkur að Reynivöllum samloku eða eitthvað en fengu svo alltaf graut í hádeginu 

með því sem við vorum með í hádeginu sko. Og svoleiðis hefur náttúrulega verið. En stundum 

þurftum við að gista, eins og t.d. stundum heima þá gistu börn hjá okkur sunnan úr sveit ég man eftir 

að Daddi á Reynivöllum, hann var þar og fleiri börn sem gistu til lengri tíma til að vera í skóla með 

kennaranum. Steindór á Kálfafelli. 
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Voru frímínútur? 

Jú jú mikil ósköp það voru frímínútur og mikið leikið í þeim. Hlaupið í skarðið og allt hvað eina.  

Var kennarinn með ykkur? 

Stundum en það var misjafnt, það kom fyrir. 

Hvernig húsakynni var skólinn í? 

Í stofunum sem kallaðar voru heima við, þetta var bara stofa sem fólkið hafði, eitt lítið herbergi, 

einhver lítill krókur kannski jafnvel  sem fólk hafði til umráða kallaður var stofa og það var bara kennt 

í stofum á bæjunum. 

Var eitthvert næði þarna? 

Já já það var alveg næði, alveg næði. 

Hvernig sátuð þið þá bara á gólfinu? 

Nei nei á bekkjum eða stólum, á einhverju sat maður alltaf. Sat alltaf við borð. Það var alltaf passað 

uppá það að maður sæti við borð þegar maður var að skrifa og svoleiðis og reikna. Einhvernveginn 

var alltaf slegið upp svoleiðis borðum alltaf. 

Fékkstu þú veist bækur og blöð? 

Já já það var... já já fyrst þegar ég byrjaði þá voru skrifbækurnar þannig að það var falleg forskrift í 

þeim á línunum sem maður mátti skrifa eftir.  

Já já ég var með svoleiðis líka í skóla... 

Þannig að þú áttir að fara í stafina? Þú lærðir sögu Íslandssögu og náttúrufræði? 

Já já maður lærði biblíusögu og náttúrufræði ég man eftir því og landafræði. Þetta var allt kennt. 

Maður varð að eiga allar þessar bækur. 

Fengu þið ykkar eigin bók? 

Já, við fengum okkar eigin bækur því maður þurfti að lesa heima þarf sem manni var sett fyrir. 

Kennarinn setti manni fyrir. 

Þeir gera það nú... 

Hvað námsgrein þótti þér skemmtilegust? 

Mér fannst svo sem aldrei neitt leiðinlegt að vera í skólanum. Mér fannst mjög gaman að reikna. 

Hvað þótti þér leiðinlegast? 

Ég veit það nú ekki. Líklega þegar ég kunni ekki það sem ég átti að læra. 

Hvernig voru samskiptin milli nemenda og kennara 

Já ekki man ég annað en að þau væru góð. Ég man ekki annað. 

Hvernig var kennarinn? Voru þeir strangir eða? 

Nei ekki beint. Hún var dáldið ströng þessi Guðbjörg með það að maður kynni vel samt. Hún lét 

ekkert.... hún gat eiginlega aldrei brosað. Aftur var Gróa miklu léttari. 

Hvað gerði hún þá þegar þið kunnuð ekki það sem þið áttuð að kunna? 

Kleip aðeins í okkur og potaði í okkur með prikinu sem hún var alltaf með. Annars voru þetta allt 

ágætis kennarar bara að ég held að ég held það. 
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Þannig að þér var hrósað þegar þér gekk vel? 

Já bara í þetta eina sinn ég man nú ekki eftir öðru en þegar hann Sigurjón sagði: „Þú lest vel“. Það var 

eina sem ég fékk hrós fyrir enda held ég að ég hafi ekki verið neinn afburðanemandi.  

En fékkstu alveg að heyra það þegar þér gekk illa? 

Nei ég man nú ekkert eftir því að maður væri nokkuð skammaður fyrr neitt ekki man ég eftir því. 

Hvernig voru samskipti foreldra þinna við kennarann? 

Mjög góð, mjög góð, þeir dvöldu oft langtímum heima svo það voru mjög góð samskipti. Hún hafði 

meira segja þessi úr Dalasýslunni hún hafði samband við mann lengi eftir að hún fór. Inga systir var 

nú bara ungbarn þegar hún var þarna en hún sendi henni fermingargjöf þegar hún fermdist. Hélt 

lengi tryggð við okkur. 

Lærðir þú söng manstu það? 

Nei ég lærði ekki nema þetta þegar hún þarna kennarinn var að láta okkur syngja, ég raulaði með 

henni. Mamma sagði alltaf að hún héldi aldrei lagi sjálf og ég hafði ekkert vit á því ég hef aldrei getað 

sungið með lagi. 

Þannig að hvaða álit höfðu foreldrar þínar t.d. á fræðslu? 

Þau vildu auðvitað að við værum í skóla. Já já já já. 

Var það almennt meðal sveitunga? 

Já já  það var almennt að reyna að vildi halda uppi góðum skóla þó það væru farskólar. 

Þú varst alltaf bara í sveitinni? 

Já í skóla meinarðu jáj á ég fór ekkert annað í skóla. 

Þannig að þú lærðir heima? Hver hjálpaði þér við heimalærdóminn? 

Það var bara mamma. 

En þegar þú bjóst annarsstaðar t.d. hjá frænku þinni? 

Nei þá var maður bara að bjarga sér sjálfur. Þá fékk maður enga hjálp við að lesa heima þá varð 

maður bara að lesa sjálfur. 

Og hvernig gekk það? 

Það gekk bara vel ef maður nennti. Þegar maður var orðinn læs. 

Stundaðir þú einhvern önnur félagsstörf fyrir utan skóla, varstu t.d. í stúku sem kölluð var? 

Nei nei ég var í ungmennafélaginu náttúrulega þegar ég eldist. Fór einn vetur til Reykjavík og  vann 

einn vetur, vann á saumastofu. 

Hvað varstu að gera þegar þú varst ekki í farskóla? 

Heima bara heima. Hjálpa til heima. Vaska upp og sópa brauðið og búa um rúmin og svona. 

 

 

Þannig að þú fékkst aldrei frí? 
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Jú jú oft lékum við okkur krakkarnir, við áttum indælis heimili og alltaf nóg að borða ég man aldrei 

eftir því að hafa verið svöng. En þetta var stór hópur, átta stykki og öll óþæg sjálfsagt. 

Finnst þér að skólagangan hafi breytt einhverju í þínu lífi þessi fjögur ár sem þú varst í skóla? 

Já ég býst nú við að ég hafi haft gott af þessu þótt lítið væri. Ég hugsaði oft að mig langað að læra 

meira en það varð aldrei náttúrulega. 

Afhverju? 

Þetta var ekki siður þá og maður varð bara að fara vinna. 

Það er alveg rétt hjá þér. 

Finnst þér þá þessi stutta skólaganga hafa nýst þér í lífinu, jú náttúrulega eitthvað? 

Já mér finnst það nú, hún hefur gert það. 

Manstu eftir einhverju öðru sem þú hafðir gaman af, eða einhverju fyndnu atviki sem átti sér stað 

fyrir utan sönginn hjá kennaranum þínum? 

Jú ég man það nú en ég veit ekki hvort ég má segja frá því.  

Jú jú það má segja frá því. 

Maður gat nú alveg verið óþekkur ég man vel eftir því. Hérna er hún Anna frá Jaðri (Þorbjörg sýnir 

mér myndina) og hún var með okkur í skólanum náttúrulega, þegar Sigurjón var kennari. Hafði soldið 

gaman að koma ati í Sigurjón. Einu sinni segir hún við okkur að Sigurjón eigi ekkert blek, maður þurfti 

alltaf að eiga blekbyttu sjálfur því þá skrifaðir maður með bleki og penna, eða pennastöng. Að hann 

eigi ekkert blek og hann noti alltaf blekið okkar þegar hann var að leiðrétta stílana okkar á kvöldin, þá 

var hún á sama bænum og Sigurjón var á. Og til að stríða honum þá stingur hún uppá því, og við 

samþykktum þetta öll vel, tökum við allar blekbytturnar og setjum þær í kassa og Bogga sem átti 

heima á þessum bæ þar sem kennt var fer með þetta allt upp til sín upp í baðstofuna. Og svo þegar 

karlinn ætlar að fara leiðrétta stílana um kvöldið þá finnur hann ekkert blek og honum dettur alveg í 

hug að við höfum gert þetta, tekið blekið og falið það og er alveg öskureiður um morguninn þegar við 

komum í skólann og spyr hvar blekbytturnar séu allar því þær séu allar horfnar og hvað við hefðum 

gert við þær. Allir þegja en Bogga fer út uppá loft til sín og ég sé enn hana Guðnýju mömmur hennar 

þegar hún kemur með kassann alveg bálvond með kassa og setti hann á borðið og segir: „ hérna 

koma blekbytturnar og Bogga liggur grenjandi uppá lofti“. Þá var hún að gráta útaf því við skyldum 

gera þetta en við bárum okkur vel við Anna og hann auðvitað fokvondur og kenndi Önnu um að þetta 

væri nú hennar verk að gera þetta. En ég gleymi þessu aldrei þegar karlinn varð vondur þegar hann 

hafði ekkert blek. 

Hún hefur verið prakkari? 

Já það gat nú ýmislegt svona skeð. 

Hefur þú einhverjar fleiri svona skemmtisögur? 

Nei ég man sérstaklega eftir þessari sögu. 

Tókuð blekið af kennaranum. 

Já hann hafði ekkert blek sjálfur karlgreyið. Honum var ekki of gott að nota okkar blek svona en hann 

átti ekkert blek sjálfur. 

Þannig að foreldrar þínir hafa þá borgað öll kennslugögn? 
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Jáj á það var keypt stílabækur, blek og penna og teiknibækur sem voru notaðar, það var teiknað í 

bækur. 

Varstu góð að teikna? 

Ég man það nú ekki. 

Nú varstu hraðlæs tíu ára gömul voru krakkar sem komu uppí skóla sem gátu ekki lesið? 

Það var voða misjafnt, sumum gekk bara ekki vel að læra lesa og stöfuðu lengi. Stöfuðu sig í gegnum 

eftir að þau komu í skólann, þetta var voða misjafnt, flest held ég að hafi nú verið orðin læs. 

Svo við 14 ára aldur þá tekur þú fullnaðarpróf er það ekki? 

Jú 14 ára. 

Og þá eru að fara fermast ekki rétt og þá er þessi skóli bara búinn? 

Já þá er hann búin og þá var bara að fara að ganga til prestsins og fermast, þá er skólagangan búin. 

Þetta hefur maður notast við og nú er maður orðin 90 ára gamall. 

Geri aðrir betur segi ég bara.  

Hér talar viðmælandi um allt annað. Við fengum okkur kaffi og kökur. 

-------------------------  

Voru margir krakkar með þér í náminu þegar þú varst í skólanum, voru margir sem fylgdust að, fóru 

þið saman á milli bæja? 

Já það var stelpa þarna í Borgarhöfn og við fylgdumst alltaf að í skóla, dóttir þeirra, hún var tveimur 

árum yngri en ég en hún er dáin. 

Þannig að þið gátuð hjálpast að með heimalærdóminn? 

Já já. 

Voruð þið látin læra mikið heima? 

Það var nokkuð stundum. 

Fannst þér ekkert erfitt að gera þetta þegar þú varst búin að labba alla þessa leið? 

Þetta þótti sjálfsagt. Þetta var nokkur leið milli Breiðabólsstað og Reynivalla, og gekk þá með, það var 

hérna stúlka ein frá Breiðabólsstað var líka og þeir bræðurnir á Gerði , Halldór og Gunnar heitinn 

Halldór Vilhjálmsson hér (myndin). Fóru alltaf með okkur líka inn að Reynivöllum. Og Sigga systir 

þeirra var nú ung og var nú sennilega að byrja í skóla og ég man nú ekki hvort hún fór á hverjum degi 

en hún fór stundum og þá fóru þeir með hana á hesti. 

Varstu ekkert hrædd að fara svona, þú fórst í skóla á hesti mér finnst það stórkostlegt? 

Nei,  ég var ekkert hrædd að fara á hest ég var nú vön að fara mikið á engjar á hesti. 

 

En þurftir þú að fara yfir ár eða eitthvað? 

Já það held ég nú yfir vötnin öll,  á Kolgrímu alltaf, stundum alveg  á miðjar síðar. 

Hvað segirðu? 

Kvölds og morgna þegar við vorum á engjum þá þurftum við að fara yfir vötnin þá var allt óbrúað, 

Kolgríma við fórum yfir Kolgrímu að framan, eins og hún er nú ljót.  
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Já hún getur verið ljót þessi elska. 

En svo átti ég heima á Skálafelli og bjó þar alveg við Kolgrímu. 

Var einhvern tímann ófært að þú komst ekki og þú varðst föst á bænum sem þú varst að læra því 

það var svo brjálað veður? 

Nei það man ég ekki eftir, þetta var nú líka svo stutt að fara. Sko ég var suður í Borgarhöfn og hélt þar 

alveg til í lengri tíma. 

 

Hér talar viðmælandi um allt annað. 

---------- 

Þegar þú varðst eldri og giftist og eignaðist þessi tvö börn hvert fóru þau í skóla? 

Þau fóru á heimavistina í Hrollaugsstöðum. Já já. 

En þá var komin fastur skóli? 

Já þá var komin fastur skóli. Já Eyþór (sonur hennar) tók landspróf frá Nesjaskóla. 

 

Hér talar viðmælandi um allt annað. 

---------- 

Sérðu eftir því eða hefði þig langað að fara í meira nám? 

Auðvitað hefði mann langað það, auðvitað hefði manni þótt það voða gaman en það var ekkert um 

það að tala enda engin efni á því, enda ekki  heldur í tísku þá. Fólk fór að þræla og vinna.  

Og reyna koma upp búi og börnum? 

Já. 

En þú minnist þessara fjögur ára... 

Já já bara með gleði og það geri ég, ég var aldrei vör við það að vera neitt útundan eða það... 

Bíddu hvað áttu við? 

Væri neitt um einelti, ég varð aldrei vör við svoleiðis  í skólanum þegar ég var krakki eða maður hafði 

ekki vit á því að minsta kosti að maður lenti í neinu svoleiðis.  

Það voru bara allir saman... 

Já já við lékum okkur öll saman. 

Hjálpuðust að þegar þið áttuð að vinna verkefni? 

Nei það var nú held ég ekki. 

Máttuð þið hjálpast að í skólanum? 

Nei það mátti ekki líta hjá hver öðrum, að líta yfir á hvað hinir voru að gera var alveg stranglega 

bannað. 

Máttuð þið tala í tíma? 

Nei ekki heldur það mátti ekki tala í tíma. 
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Þannig að það var agi? 

Já já það var agi það var nú heldur betur. 

Þetta hefur samt verið lífsreynsla  út af fyrir sig? 

Já já það var það að fara að heiman. 

Það var nú engin með síma í vösunum það var ekki einu sinni sími á bæunum. Það er orðin breyting. 

Jú jú. 

 

Hér talar viðmælandi um allt annað. 

---------- 

 

Finnst þér tímarnir ekki hafa breyst? 

Jú bíddu fyrir þér ég er búin að vera hér á Höfn síðan 1987, átti heima á Smárabraut 3, við keyptum 

það þegar við komum fyrst. Jón Garðar keypti það svo af okkur. 

Já okey. 

Þetta er alltaf að verða stærra og stærra og margt breyst hér á Höfn? 

Jú jú ég var nú hérna oft hér út frá hjá hinni og þessari konu í vist eins og það var kallað, ég var t.d. hjá 

Lillu og Tryggva þegar Linda fæddist og ég var hjá Gunnu Valgeirs þegar Valgeir fæddist.  

Varstu þá búin í skóla? 

Já já þá var ég búin í skóla og send í vist, og hjá Gunnu Valgeis og hjá Boggu bæði þegar hún átti Sollu 

og Ástu og svo var ég hjá Hrafnhildi þegar hún átti Borgþór. Ég var bara á tímabili að hlægja að því að 

ég fylgdi bara Sylvíu ljósmóðurinni.  

Já ljósmóðurinni? 

Og Hönnu þegar hún átti þegar hún átti hana Sædísi svo ég var víða búin að vera. 

Varstu bara sett strax í vist þegar þú varst búin að vinna? 

Það var verið að biðja mann bara og maður var heima og á lausu og þeim vantaði hjálp þessum 

konum.  

Varstu látin kenna krökkunum á bænum eða þar sem þú varst að vinna að lesa eða eitthvað? 

Nei nei bara hugsa um heimaverkin og þvo þvotta og svoleiðis. 

En er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri um skólagönguna þína áður en við hættum 

þessu? 

Nei ég man nú ekki eftir neinu sérstöku. 

En þú manst nú ansi mikið fyrst þú manst söguna um blekbyttuna? 

Já ég held ég sé nú ekkert að tapa minni beint. Og ég man alltaf þessa sögu og ég sé hana Guðnýju 

enn því hún var svo reið þegar hún kom með kassann og hún kenndi ekki Boggu um þetta heldur 

kenndi hún okkur um þetta allt saman og þetta var svo sem ekki Boggu að kenna þó hún hafi tekið 

kassann og svo fór hún bara að gráta yfir þessu öllu saman.  

[Og við hlægjum að þessu]... 
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Og þá sagði Anna, helvítis aumingjaskapur að fara grenja.  Anna var alveg fín, fín, fín og voða gaman 

að vera með henni. 

Var hún prakkari? 

Nei besta skinn en svona hafði gaman af hrekkjum. 

Gerðuð þið aldrei neitt meira. Ég er alveg viss um að þið hafið gert eitthvað meira? 

Já sjálfsagt hefur maður gert það og ég man að mamma sagði mér það að Guðbjörg hún hefðu skrifað 

í bókina sína svona lyndiseinkannir krakkana í skólanum og ég man alltaf hvað hún sagði um mig. Ég 

væri glaðleit og glettin en dáldið stríðin en þetta hefur sennilega bara verið góð lýsing. 

Glaðlynd og glettin...  

Ég er bara sammála því.  

Og eftir þetta var kaffisopi og kveðja. 

 

Viðauki D: Viðtal við Svövu Sverrisdóttur 

Ég Ólöf Ósk Sverrisdóttir tek upp viðtal  þann 14. október 2017. 

Viðmælandi minn er Svava Sverrisdóttir og tilgangur viðtals er að ræða þróun skólagöngu í Austur-

Skaftfellssýslu á árunum 1900−1960. 

 

Jæja þá getum við bara farið að byrja. 

Þú ert búin að segja mér þar sem ég á nú alveg að þekkja þig.  

Já 

Þú ert búin að segja nafnið þitt sem er Svava og hvenær þú ert fædd. En hvenær ertu fædd? 

30. janúar 1933. 

Og hvar ertu fædd? 

Hér á Höfn í Hornafirði. Það var Bræðraborg hét húsið okkar. Það er þetta litla hús þarna. Bræðraborg 

því þá voru ekki komin götunöfn en það stóð við Hafnarbrautina náttúrulega eins og hún er núna.  

Já sem eru Sverrisstaðir? 

Já einmitt. Það hér Bræðraborg, hét Bræðraborg en var alltaf kallað Sverrisstaðir, þannig gerðist það 

svona með húsin hér á Höfn að þau voru alltaf kölluð eftir eigendanum meira heldur en eins og 

Valgeirsstaðir sem voru alltaf kallaðir Valgeirsstaðir en hétu Svalbarð og svona var þetta. 

En getur þú sagt mér frá bernskuheimili þínu og hvernig þín bernska var? 

Hún náttúrulega litaðist af því að pabbi minn dó nær þrem mánuðum áður en ég fæddist og mamma 

er þarna ein með... ég er sjötta barnið sko. En þar sem maður ekki á það saknar maður ekki svoleiðis 

að mér finnst ég hafa átt góða bernsku. 

Voru margir í heimili? 

Það voru náttúrulega sko við 6 systkinin og mamma og þegar ég fæðist þá er þarna amma mín lifandi 

og Hannes föðurbróðir minn sem hann náttúrulega tók við forystunni  og sem sagt það varð til þess 
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að ekkert af þessum systkina hóp var sundrað. Hann tók forystuna og þeir krakkarnir þeir verða bara 

heima og hann vann fyrir okkur alveg meðan hann lifði. 

En voru bækur á heimilinu manstu eftir því? 

Það var afskaplega lítið um bækur, lítið um bækur en maður hafði strax þegar ég man eftir mér þá fór 

maður í bókasafnið (Hekla) og hafði bara góðan aðgang að bókum.  

Og hvert var farið? 

Ja það var nú bara hjá langafa þínum góða. Guðni Jónsson hann var, sá um bókasafnið. Það var á 

Hótel Heklu, sem sagt var bókasafnið og ég gleymi því aldrei hvað mér fannst þetta alltaf stórkostlegt 

þegar maður fékk að fara með þegar var verið að fara og skipta á bókum. Ég man enn eftir lyktinni 

sem var þegar maður gekk inn í þetta bókaherbergi. Það var náttúrulega ísskalt og þessi sérstaka lykt 

af bókunum. Hún lifir alveg í mér. Og ég bara svo oft sko hann, ég kynntist nú svo Guðna Jónssyni vel 

seinna þegar ég var komin bara á vinnumarkað þá var hann enn að vinna sem utanbúðarmaður í 

Kaupfélaginu en ég man ég bara svo oft að hann hefur auðvitað vera sárþreyttur eftir erfiðan 

vinnudag en aldrei fékk maður að finna fyrir því, alltaf kom hann þó hann kanski væri hálfsofandi 

þarna einhversstaðar á bekk í eldhúsinu þegar maður kom að fá að fara í bókasafnið, enda varð 

maður alltaf að fara á kvöldin því það var ekki opið á deginum. Alltaf reis hann glaður upp og kom 

fram með mann í bókasafnið.  

En þegar var lestur, þegar þið lásuð hver las þá fyrir, var bara svona húslestur eða las hver í sínu 

horni? 

Sko mamma las náttúrluega eitthvað fyrir okkur þegar við vorum lítil en já já hún gerði það, og jú það 

var annars slagið átti heima hjá okkur líka móður systir mín Þuríður Gísladóttir og hún t.d. kenndi 

okkur að lesa eða allavegana mér. 

Hún kenndi líka ömmu sko. 

Já og sjálfsagt hefur hún lesið töluvert fyrir okkur, en svo bara fljótlega fór hver að lesa fyrir sig. 

En hvernig var hefðbundin dagur hjá þér sem barn, varstu látin vinna eitthvað eða manstu eftir því 

hvernig þetta var? 

Sko ég bara man eftir því að það var ekki mikið sem ég var látin vinna en maður var náttúrluega með 

fólkinu í öllu sem það var að gera, sko það var... við áttum bæði kýr og kindur og það var heyskapur á 

sumrin og alltaf maður var með í þessu öllu en, eina kanski sem maður hafði skyldur til það var að 

reka kýrnar ákveðna daga því það var svona samvinnu verkefni hér á Höfn að það var einn kúasmali 

ráðinn yfir hópinn en svo voru krakkar, þurfti maður að reka einn dag fyrir hverja belju í viku. 

Svoleiðis sko og við vorum stundum með þrjár kýr. 

Voru þær erfiðar? 

Og Ása Þóra sem var vinkona mín og átti heima í næsta húsi þar voru alltaf ein kýr og stundum tvær 

og við rákum alltaf saman. 

Þú og Ása Þóra? 

Já með þessum kúasmala þetta var alltaf þannig að við gerðum fimm daga. Líklega voru þetta bara 

fimm dagar í mánuði en ekki viku. Þetta voru fimm dagar í mánuði sem við rákum og það var alveg 

skylda sem maður framkvæmdi en önnur skylduverk man ég nú ekki eftir að maður hefði sem krakki 

en það var bara gaman. En maður var með í öllu en maður hafði líka bara mjög frjálsan og rúman 

tíma til að leika sér og það var mikið leikið sér þegar ég var krakki. Alveg einmitt þarna á hæðinni sem 
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við áttum heima þar safnaðist alveg hópur af krökkum og fór í yfir yfir Grímsstaðahlöðuna og ýmislegt 

svona og slagbolta. Það var ekki verið að amast við því. 

En nú kenndi Þura þér að lesa, Þura frænka. 

Já. 

Manstu hvað þú varst gömul þegar hún kenndi þér að lesa? 

Ég held ég hafi farið alveg allæs í skóla. 

Hvað ertu gömul þegar þú byrjar í skóla. 

Ég fer 9 ára gömul fer ég í skólann og það er alveg pottþétt að þá var ég alveg orðin læs sko. 

Manstu hvernig hún kenndi þér að lesa? 

Nú það var náttúrulega bara bandprjónsaðferðin, kanski bara að maður fetaði svona eftir, þetta var 

svona en hún var duglega að kenna krökkum að lesa og kenndi mjög mörgum krökkum að lesa og 

talaði mjög fallegt mál og það var á nú þeim árum svona landleg hljóðvilla svona þá,  já hljóðvilla og 

segja e þar sem átti að vera i og svoleiðis og mér fannst þetta svo flott og ég man eftir því að ég ég 

var nú bara orðin alveg vel stautandi og þá lék ég þetta og las allt svona í þeim dúr og ég ætla ekki að 

segja þér hvað hún tók mig í gegn á eftir,  ég gleymi þessu aldrei,  ég reyndi þetta,  ég gerði aldrei 

þessa tilraun aftur. 

Hvað lastu aðallega þegar þú varst barn. Lastu bækur, nú náttúrlega fórstu á bókasafnið. 

Já já en sko maður fékk stafrófskver allavegana man ég eftir starfrófskveri sem maður lærði að lesa í 

sko. Það hét bara stafrófskver. Ég man alveg eftir því þannig að það voru eitthvað smávegis, smávegis 

já já það hefur verið til eitthvað verið til að láta börnin stauta sig framúr til að byrja með. 

Manstu hvenær þú, þú byrjaðir náttúrlega í skóla 9 ára? Hvernig var skólinn? 

Já ég byrjaði í skóla 9 ára og þá akkúrat breytast sko fræðslu lögin þannig að 8 ára krakkar komu líka. 

Já okey þú byraðir í skóla 1900 og...? 

Ég er fædd 33 sko ég er hérna já þetta er um hérna 40 sem ég byrja. 41 eða svo og já þá byrjuðu 

krakkarnir sem voru árinu yngri,  þá byrjuðu þau líka og það voru alltaf eða þarna fyrst voru alltaf 

tveir aldurshópar saman í bekk. 

Þannig að þú varst sem sagt í Hafnarskóla?  

Já já já ég var í Hafnarskóla. 

Þannig að 8 og 9 ára gömul börn voru saman? 

Já. 

Hvað var skólinn í mörg ár manstu það? Bara fjögur ár til 16 ára eða 14 ára? 

Ég lýk fullnaðarprófi 47 þegar ég fermist já. Þá lýk ég fullnaðarprófi og þá sko finnst mér endilega að 

fræðslulögin breytist aftur þannig að krakkarnir sko sem að byrjuðu með mér þau útskrifast líka. Þá er 

farið að útskrifa börn með fullnaðarprófið 13 ára líka. Það ár. Það gerðist svoleiðis ég bara man það 

vel. 

Okey. Þú varst í náttúrulega í skóla allt árið, allan veturinn? 

Já alla veturinn já já. 

Manstu hvernig þér leið þegar þú byrjaðir í skóla? 
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Nei,  ég man það nú ekki vel en ég bara man mér fannst þetta spennandi og mér finnst mér alltaf hafa 

liðið vel í skólanum og ekkert annað. Ég man eiginlega meira eftir því sko að í skólanum það var 

dáldið merkilega að það var barnastúka og það var mér mjög merkilega bara. Óli Kr Guðbrandsson 

var kennari og hann starfrækti hérna barnastúku, hét barnastúkan Rósin og hann var alltaf með fundi 

annan hvern sunnudag sem var náttúrlega alveg ótrúlega mikill dugnaður því hann var bara einn 

kennari til að byrja með þegar ég var hér í skóla og ég man sérstaklega eftir þessum fyrsta stúkufundi 

sem ég fór á. 

Nú segðu mér? 

Maður fékk að ganga í stúkuna bara eiginlega um leið og maður kom í skólann. Þá bara er ég skikkuð 

til að lesa upp á næsta fundi...strax. Já já hann hafði bara trú á því að ég gæti það og ég man alveg að 

þetta náttúrulega voru miklar áhyggjur og kvíði fyrir þessu auðvitað og það voru komu svona á heimili 

bækur sem hétu Rökkursögur. Þær voru gefnar held ég af einhverjum, einhversskonar samtökum 

gefnar þessar Rökkursögur og komu annað slagið og það eiginlega úr einu svolíku hefti las ég upp 

eina sögu. Litla stelpu og ég man eftir því að ég sat uppá borði ásamt einhverjum fleirum yngri 

krökkum í skólastofunni á fundinum og ég man ennþá þegar ég renndi mér niður á gólfið til þess að 

standa upp og lesa þetta og var svo. 

Og hvernig gekk þér? 

Það bara ég bara fór alveg í gegnum það og var búin að æfa þetta rosalega vel og ég fór alveg í 

gegnum það alveg átakalaust. Svoleiðis að þetta var ekki löng saga en þetta bara, ég man meira eftir 

þessu en fyrsta skóladeginum. 

Fengu allir krakkar á aldur við þig fræðslu, var öllum skikkað að fara, fóru allir í kennslu? 

Já já já við vorum bara raunverulega bara fjögur sem vorum jafngömul hér á Höfn. Tveir strákar og og 

tvær stelpur þegar já. En svo sko þegar við byrjuðum í skóla þannig að þetta var. En svo voru fleiri í 

árgangnum sem var árinu yngri þannig að þetta var svolítill hópur af því þetta voru tveir aldurshópar 

saman. En svo vorum við fleiri sko þegar við fermdust þá vorum við fleiri því þá hafði flutt fólk úr 

sveitunum dáldið hingað á Höfn og komnir nokkrir allavega nokkrir jafnaldrar. Man eftir tveim 

jafnöldrum úr Lóni sem fluttu á Höfn saman ár. Svona gekk þetta. Og þá líka fermdust við líka með 

Nesjabörnunum. Það var alltaf fermdist saman Nesin og Höfn. 

Þannig að það bættist alltaf svona í hópinn? 

Já já þannig að þetta var heilmikill hópur. 

Manstu eftir einhverjum kennurum, voru alltaf sömu kennarar? 

Sko það var Óli Kr. Guðbrandsson hann var aðal kennarinn allan tímann en ég man ekki hvort það var 

á öðru eða þriðja ári sem ég er í skóla þá kemur hérna annar kennari hún hét Auður Jörundsdóttir og 

það var náttúrlega alveg bylting sko að fá hana og eftir það voru, þá bættist þetta smátt og smátt í 

hópinn, svona. Hann var aldrei einn efir það Óli Kr. Var aldrei einn. 

Getur þú lýst einum skóladegi? Hvenær byrjaðir skólinn? Klukkan hvað byrjaði skóinn á morgnana? 

Manstu eftir því? 

Sko það var skóli fyrir hádegi og eftir hádegi. Þannig að meðan við vorum raunverulega yngst eða 

þannig þá fórum við eftir hádegi. 

Hann var tvískiptur semsagt? 

Já hann var tvískiptur. Þetta var bara einn maður hann réð ekkert við nema og það var bara ein 

kennslustofa í skólanum, til að byrja með. Þetta var bara gamli skólinn sem er núna, var byggður og 
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ein kennslustofa, góð og stór kennslustofa og svo leikfimisalurinn en svo sko þegar áður en ég hætti í 

þessum skóla, það var ekkert byggt við hann meðan ég var þarna, að þá er líka farið að nota 

leikfimisalinn sem kennslustofu þegar voru komnir fleiri kennarar þá var hægt að hafa, taka fleiri, 

taka bæði eldri og yngri krakkana að morgninum en fyrst var þetta svona alveg tvískipt fyrir og eftir 

hádegi. 

Fékkstu frímínútur? 

Já já já. 

 

Og fóruð þið í einhverja leiki? 

Já já já fórum út á Garðshólinn og leiki. 

Fór einhvern tímann kennarinn með ykkur? 

Það var náttúrlega bara þessi eini kennari og hann sannarlega reyndi sitt besta ábyggilega en ég man 

ekkert sérstaklega eftir honum með okkur en hann var bara eins og ég segi hann reyndi örugglega sitt 

besta að gera eins og hann gat með þessa krakka. Og hann hélt upp mjög góðum aga alveg örugglega 

því maður fann það seinna meir þá komust allavegana strákarnir upp með ýmislegt hjá öðrum.   

Þannig að hann var soldið kröfuharður? 

Já já hann var það. 

En hérna nú sagðir þú við mig að þú hafir bara verið í einni stofu í skólanum svo var þarna líka 

leikfimisalur. Manstu hvernig var þarna inni? Voru borð og stólar?  

Já já. 

Manstu hvort það var kalt þarna? 

Nei það var ekki kalt þarna, þetta var kolakynnt. Og þannig að hann þurfti að fara niður og bæta í 

eldinn eða svoleiðis sko. Ég man aldrei eftir því að það væri kalt. Aldrei eftir því að það væri kalt. 

Hvað varstu lengi í skólanum manstu það? Hversu lengi á daginn? 

Sko þetta var auðvitað skiptingar um hádegi. 

Já auðvitað... 

Og svo já. 

En þegar þú varst farin að vera, þegar þið gátuð verið öll? 

Sko þetta er sko svo náttúrulega þegar maður fór að vera eldri og fór að fara í handavinnu og 

svoleiðis og leikfimi sem kannski gerðist nú fljótlega ég man það nú ekki alveg þá fór maður alltaf í 

það eftir hádegi en það var örugglega allt búið um fjögur leytið, öll kennsla búin um fjögur. 

Þannig að þú fórst í verkgreinar og íþróttagreinar? 

Já já alveg hreint sko ég til dæmis sé hérna á prófskírteini að Óskar Helgason hefur verið prófdómari 

hérna þegar ég útskrifast en hann byrjaði sem leikfimikennari hjá okkur en hann var sko 

símstöðvarstjóri. Óskar Helgason þannig að það voru ýmsir ýmsir svona stundakennarar sem komu 

inn í og þannig var það var líka með handavinnuna.  Auður Jörundsdóttir þegar hún kemur þá byrjar 

hún með handavinnu hjá okkur og eftir það var alltaf handavinna og það var bara ráðin einhver 

einhver kona úr þorpinu. 

Þetta er rosalega flott skirteini sem þú hefur fengið hérna. Skírteini um fullnaðarpróf.  
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Þetta var. 

Þú hefur verið góð í lestri þú færð 10 þar og skrift.  

Já já allt. 

 

Þetta eru flottar einkunnir 

Já já alltaf verið. 

Og þú ert með prófdómara og skólastjóri.  

Og þarna sé ég að ég var búin að fara í sund sko.  

Já ég sé það... 

Og þá var farið með okkur austur að Eiðum og við höfum sjálfsagt gert það sumarið áður. Af því að 

við já og þarna er ég búin að ljúka því. 

Sundstigi 2? 

Já maður komst svona aðeins á flot. Ég meina það það var ekkert meira. 

En maður allavegana lærði að synda. 

Já maður lærði að synda og hefur búið að því síðan. 

En ég sé á skírteininu þínu að þú hefur lært, þú hefur lært ansi mikið. Náttúrufræði,  saga...  

Já já já. 

Þú hefur verið í rosalega mörgum námsgreinum. 

Já já þetta var allt bara hefðbundið. Þetta var svona hefðibundið allir fóru í gegnum þetta. 

Bara ótrúlegt hvað þeir voru með mikið, það er þarna kristinfræði. 

Já já þetta var allt saman svoleiðis. 

Manstu hvaða bækur voru svona kenndar? Aðallega bækur í skólanum? Manstu eitthvað eftir 

þeim? 

Ég man bara það var bíblíusögur og þetta voru hefðbundar skólabækur sem gefnar voru gefnar út af 

íslenskri eða námsgagnastofnun en eru til semsagt en er hætt að kenna eða landafræði og 

biblíusögur og náttúrufræði þetta var allt allt þetta hefðbundna. 

Allt þetta hefðbunda. Kenndi Þura þér að skrifa um leið og þú last eða þegar þú lærðir að lesa eða 

lærðir þú það bara í skóla? 

Ég held ég hafi lært það bara í skólanum sko já, ég man ekkert eftir því og jú og þó jú jú jú það var já 

það var nú af því við vorum að tala um ömmu þína. Það var hérna hjá okkur eldri maður sem var 

bóndi hér að Horni og var mikill fjölskyldurvinur á Sverrisstöðum og hann var til dæmis alltaf hjá 

okkur á hverju hausti af því hann var að vinna hér í Sláturhúsinu. Hann hét Jón Eyjólfsson og hann gaf 

okkur forskrift, já hann gaf okkur forskrift og hann var alveg listaskrifari og amma þín skrifaði 

nefnilega alveg nákvæmlega eftir hans forskrift.  Svona algerlega skrautskrift. 

Já hún skrifaði mjög vel. 

Já og hann gaf okkur forskrift en engin náði því eins vel og hún. 

En sem sagt var ykkur kennt söngur, þið hljótið að hafa sungið í stúku er það ekki? 
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Já já já okkur var ekki kenndur ekki neinn kanski söngur en hann var sjálfur bara duglegur söngmaður 

hann Óli Kr. og hann lét okkur syngja og ég á meira segja, bíddu ég æltla bara að ná í hana, söng bók 

úr barnastúkunni. Stundum ílengjast svona einhverjir minjagripir hjá manni sko. 

Söngbók unglingareglunar... 

Já já þetta var það var alveg sungið hástöfum á stúkufundunum. 

Fundarbyrjun jhiii hvað þetta er gömul bók . Og þetta fenguð þið öll svona bók ? 

Já. 

Æ en hvað þetta er fallegt. 

Þetta er mjög í kristilegum anda þessi stúkufundir og það situr margt í manni enn enn í dag sem 

þarna fór fram. 

Er það ekki? 

Þetta var mjög formfast og menn voru kosnir í embætti sko og hvaðeina. Menn voru æðstu templar 

og drottsetjar. 

Drottsetjar. 

Allt mögulegt. 

Áttir þú í einhverju erfiðleikum með einhverja námsgrein manstu eftir því, hvort þér fannst einhver 

grein erfiðari en önnur? 

Ég bara ekki sem ég man eftir ekki sem ég man eftir sjálfsagt sko samt en ég var engin afburða 

námsmanneskja eða neitt þannig en ég held ég hafi nú bara. 

Þú ert nú víst flotta meðaleinkunn. 

Ég held ég hafi bara rólað þetta svona í miðjunni enhvernvegin svoleiðis sko. 

Manstu hvort þér var hrósað þegar gekk vel? 

Það var ekkert verið að stússa í því held ég. Ég man ekkert eftir, ég man aldrei eftir því að mér hafi 

neitt sérlega verið hrósað. 

En var þetta þannig að hérna t.d. máttu nemendur hafa samskipti við hvort annað þegar þið voruð 

í tímum? 

Já við sátum alltaf tvö og tvö saman. 

Máttu þið hálpast að?  

Sjálfsagt gerðum við það eitthvað en það var held ég ekkert samt mikið. 

En hvernig voru t.d samskipti ykkar við kennarana? 

Sko ég eins og ég segi man aldrei eftir neinu ekkert nema vinsamlegum samskiptum við kennarana en 

ég man heldur ekkert eftir neinum nánum kynnum við neinn kennara sérstaklega þetta var bara 

svona. Ég held ég hafi ekki verið neinn kröfugerðar krakki eða neitt svoleiðis, ég hafi bara flotið svona 

með. 

 

Var heimanámið mikið? 

Já það var töluvert. Það var töluvert  sem sett var fyrir það var mikið lagt uppúr því að læra kvæði. 
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Og þylja þau upphátt? 

Já þylja þau upphátt Þá var það. Og t.d. biblíusögurnar maður lærði þær náttúrulega utan að bara. 

Það fólst bara kennslan í því. Það bara þú segir bara þessa sögu og maður þuldi hana bara utan af. 

Þetta er alveg satt en það situr líka í manni ennþá og hérna. Við sátum alltaf saman ég, við vorum 

jafngamlar, ég og Lovísa Óskarsdóttir sem er móðursystir þín, við sátum alltaf saman. Við vorum tvær 

stelpur jafngamlar þangað til við komin yfir þarna á fermingu þá flytur fólk hingað eins og ég sagði 

bæði úr Suðurveit og úr Lóni og víðar og já sem sagt þegar við fermumst þá segir presturinn við okkur 

ég veit að þið hafið verið látin læra mikið sálma nú skuluð þið bara skrifa upp númerin og við kunnum 

26 sálma og þurftum ekki að læra neinn fyrir fermingu og hann hlýddi okkur yfir einhverja örfáa. 

Þekktir þú 26 sálma? 

Já við fórum bara í gegnum sálmabókina og kunnum 26 sálma alveg hreint. Svoleiði þannig að hann 

gerði mikið af þessu sko Óli Kr. Guðbrandsson. Han var mikill svona lét okkur læra biblíusögurnar utan 

að og lét okkur læra sálma. 

En hvernig var stærðfræðikennslan var hún bara svona hefðbundin? 

Já alveg örugglega ég man bara ekkert eftir því mér fannst hún hvorki leiðinleg eða skemmtileg ég 

bara lumaðist einhvernvegin í gegnum þetta eg man ekki hvað ég fékk. Eins og ég sagði ég var engin 

afburða námsmanneskja en ég var engin skussi þannig ég bara flaut þetta svona í rólegheitum já. 

Reikningur sko 7.2 . 

Já sko. 

Já já þetta var ekkert flókinn reikningur þarna en svo náttúrulega gerist það þarna þegar ég er fermd 

að þá er farið að reyna við unglingaskóla og ég var part úr tveimur vetrum í unglingaskóla. 

Þá 14 ára til  16 ára? 

Já einmitt því 17 ára byrjaði ég að vinna í Kaupfélaginu. Þá var því lokið.  Enda voru ekki nema þessir 

tveir vetur í boði í unglingaskóla. 

Hann var starfræktur hérna í einhvern tíma? 

Jú jú hann var starfræktur hérna í einhvern tíma og aldrei gefist alveg upp með hann sko, þannig að 

það var alveg. 

En hérna manstu hafði kennarinn einhvern samskipti við ömmu eða langömmu ? 

Eða foreldranna meinarðu? 

Já . 

Já ábyggilega ef eitthvað hefur bjátað á eða eitthvað svoleiðis  sko, en samskipti heimila og skóla held 

ég að hafi verið afskaplega  af skornum skammti á þessum árum og ekkert ekkert verið kanski sóst 

eftir því á hvoruga leiðina. Þetta var bara... 

En amma hlýtur nú að hafa eitthvert álit á fræðslu, er það ekki ? 

Jú örugglega ég var náttúrlega yngsti krakkinn og allir komnir í gegn þannig séð jú jú jú. 

En hérna hérna segðu mér hvað gerðir þú þegar þú varst ekki í skólanum, varstu þá bara að leika 

þér og vinna og hjálpa til? 

Ég var að leika mér náttúrulega og hafði bara góðan tíma til en svo vorum við Sveinbjörn sko sem var 

næstur mér í aldri við vorum í nokkur ár sendlar á símstöðinni. 

Nú,  segðu mér frá því? 
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Já þá var það þá var Óskar Helgason orðinn hérna símstöðvarstjóri og  já við vorum sendlar og ég 

aðeins lengur heldur en hann meira segja en það var svona, stóð ekkert lengi en það... 

En þetta var svona vinna með skóla, eftir skóla? 

Já einmitt það var svona. Maður bar út skeyti og annað. 

Og fékkstu eitthvað borgað fyrir þetta? 

Já já maður fékk borgað og mig minnir við hafa fengið 1000 kr fyrir sko og við skipt því á milli okkar. 

Mig minni það hafa verið upphæðin. 

En hérna hvert heldur þú að viðhorfið sko í samfélaginu þar sem þú bjóst hvernig heldur þú að það 

hafi verið til skólamála eða fræðslu, voru sveitungar eða heimamenn alveg tilbúnir að auka þetta 

og vildu meira og ? 

Sko ég held það það hafi verið raunverulega hérna verið ákveðin lognmolla í því því víða um landið 

komust upp þessir héraðsskólar. Það komst aldrei á það stig hérna. Við vorum auðvitað innilokuð en 

það fór náttúrlega alltaf einstaka einn og einn unglingur dreif sig annaðhvort að Eiðum eða 

Laugavatni eða Laugum eða eitthvað svona. En það var náttúrulega ekkert almennt af því þetta var 

um það langan veg að fara og ég man eftir því þegar ég var 17 ára að þá eða nei ég var 16 ára að þá í 

bjartsýni minni sko bara þá sæki ég um að fara á Laugavatn. Og þá fór á Laugarvatn stelpa árinu yngri 

Bertha Gunnarsdóttir fór og ég bara já já ég ætlaði að fara en svo náttúrulega þegar til kom þá voru 

bara ekkert til peningar til fyrir því að fara þetta og akkúrat það haust átti ég kost á því að fá þessa 

líka fínu vinnu að fara vinna í Kaupfélaginu. Svo þetta bar dó út af sjálfu sér alveg hreint. 

En þér finnst hafa verið lognmolla að fólk hafi ekki?  

Sko já það var eins og ég segi það var svona ákveðin kyrrstaða og jú jú stelpur fóru í húsmæðraskóla 

og svoleiðis og ein og ein svona  þarna í gagnfræða skóla eða þessi héraðsskóla en það var ekkert 

almennt. 

Manstu einhvern tímann eftir hvort skólahaldi hafi einhvern tímann verið frestað í einhvern tíma? 

Frestað? 

Já. 

Nei nei.  

Það gerðist aldrei? 

Nei ég man aldrei eftir því, nei aldrei. 

En nú náttúrulega finnst þér að þú náttúrulega  ferð svo í frekara nám þú gerir það? 

Ég fer í þennan húsmæðraskóla sem var 9 mánaða skóli í Reykjavík. Húsmæðraskóla Reykjavíkur, fór í 

hann og þá var ég orðin orðin tvítug. Fer 53, 53 og 54 þann vetur er og þá er ég tvítug, verð 21 eins 

árs.  

Og hvernig fannst þér það? 

Og á orðið kærasta meira segja. 

Úllala... 

Það var náttúrlega stórkostlegt. 

Fannst þér ekkert skrítið allt í einu að vera komin í höfuðborgina? 

Jú jú mér fannst það skrítið og þetta var heilmikil reynsla. 
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Varstu bara á heimavistinni eða? 

Já já ég var bara á heimavistinni og við vorum 40 stelpur þarna í heimavistinni. 

Noh það hefur verið gaman? 

Maður heldur ennþá góðu sambandi við nokkrar þeirra. 

Glæsilegt. 

Svo það var en já þannig ég hef ekki séð eitt augnablik eftir því að hafa gert það, alveg hreint. 

En finnst þér skólagangan hafa breytt einhverju í lífinu þínu? 

Ha.  

Finnst þér skólaganga hafa breytt einhverju í lífi þínu? 

Já já já já það finnst mér öll skólaganga gefur eitthvert öryggi. En af því við vorum að tala um hérna, 

ef við bökkum svolítið megum við það?  

Já við megum bakka megum gera hvað sem við viljum... 

Af því við vorum að taka um hvernig ég mín bernska hefði verið þá finnst mér hún bara hafa verið 

einn sæludraumur, þangað til að ég er átta ára gömul þá verður fjölskyldan fyrir því rosalega áfalli að 

elsti bróðir minn deyr af slysförum og það náttúrulega, mér finnst það ennþá  sko eða finnst eða bara 

veit það að þetta var rosalega mikið áfall. Mér finnst eins og sko það  litaði okkur öll auðvitað og mér 

finnst eins og við höfum ekki kveikt á jólatrénu eftir það, en þó er ég ekki alveg viss en ég er 100% viss 

um að við gengum aldrei í kringum það eftir það. 

Okey. 

Og svona þannig bara varð þetta og ýmislegt. 

Hann hefur verið mjög góður maður.  

Ha. 

 

 

Hann hefur verið mjög góður maður.  

Já hann var náttúrulega var það og hann var elstur sko hann var bara 18 ára og hann bara var okkar 

forysta þannig sérð, alveg hreint eins og ég segi svona bara gerast hlutirnir og... 

Þetta litar mann. 

Já og áfram heldur lífið og svona en það verður aldrei eins eins og ég segi.. þangað til var þetta alveg 

gjörsamlega áhyggjulaus bernska. 

Manstu hvort já þetta var stór krakkahópur. Eins og í skólanum manstu einhverjum skemmtilegum 

sögum eða  einhverju prakkarastrikum sem sitja í minningunni? 

Já já já ég man eftir því þá var komin annar kennari hjá okkur náttúrlega sko, Friðrik. Hann Fiddi 

blessaður kennari hann Friðrik Hinriksson. Strákarnir voru svo flinkir sko að þeir fóru út um gluggann í 

tímanum, þeir fóru út um gluggann og settust bara þarna á á hérna á hérna skörina fyrir ofan, 

Þakskeggið og dingluðu löppunum þar og hann lét þá bara vera í friði og svo komu þeir bara inn. 

Þetta voru bráðflinkir strákar miklir fimleikamenn. Stelpurnar voru stilltar og prúðar eða þannig en 
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þetta mér fannst þetta alltaf... ég meira segja þurfti stundum að segja mínum manni þetta þegar 

hann var dauðþreyttur á óþægð í krökkunum. 

Já hann var nú skólastjóri? 

Já þú hefðir átt að vera þarna því að strákarnir fóru út um gluggann. Svo mér fannst það nú sumt 

léttvægt miðað við það. 

En það voru aldrei nein samantekin ráð hjá öllu krakkahópnum að gera eitthvað? 

Nei nei alls ekki og það var ekki orð var komið í íslensku sem heitir einelti, það getur vel verið að það 

hafi einhverjir og ekki náttúrulega nokkur vafi að krakkar urðu fyrir stríðni þá eins og alltaf en það var 

aldrei það stórvægilegt held ég að það hafi valdið neinu hjartasorg eða miklum vandræðum. Mér 

finnst eins og allir hafa. En það voru auðvitað hrekkjabrögð og galsi og læti eins og gengur, ekki 

spurning. 

Í stórum krakkahóp? 

Já já. 

Nú er þetta bara að vera búið hjá okkur en er eitthvað annað sem þið langar að koma á framfæri? 

Ekki man ég nú eftir því neitt sérstaklega, alveg hreint eins og ég segi.  

Ekkert sem situr í þér? 

Nei ekkert sem situr í mér. Það var þetta var sko svona. Skemmtanir og annað mér finnst eins og að 

það hafi verið gert í gegnum barnastúkuna frekar en í kringum skólann.  Já já en þetta voru bara góð 

ár held ég.   

Já. 

Mér finnst ein og þú sért að hugsa um eitthvað?  

Nei ég næ engu fram, ég hringi þá bara í þig ef mér dettur eitthvað í hug. 

Þá þakka ég bara kærlega fyrir 

Já sömuleiðis, það var nú ekkert Ólöf mín þetta var nú bara gaman. 

 

 

Viðauki E: Viðtal við Lovísu Sigurbjörgu Eymundsdóttur 

Ég Ólöf Ósk Sverrisdóttir tek upp viðtal þann 13.október, 2017. Viðmælandi minn er Lovísa 

Sigurbjörg Eymundsdóttir og tilgangur viðtalsins er að ræða þróun skólagöngu í Austur- 

Skaftafellssýslu á árunum 1920−1960 og ég er aðallega að fjalla um skólagöngu hennar.  

 

Hvar og hvenær ertu fædd?  

Ég er fædd í Dilknesi 15. desember 1944.  

Geturðu sagt mér frá hvernig bernskuheimilið þitt var eða hvernig bernskan þín var ?   

Ætli hún hafi ekki bara verið svona eðlileg á miðað við þennan tíma í sveitinni. 
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Voru margir í heimili? 

Það voru margir í heildina í Dilknesi, en við vorum náttúrulega í séríbúð og ég á tvo eldri bræður og 

svo foreldrar mínir. 

Var vinnufólk þarna? 

Ekki hjá okkur en það var hinum megin í Dilknesi. 

Hvað var hinum megin í Dilknesi? 

Það var bróðir pabba og það var systir hans fyrst sem bjó þarna líka og amma. Og afi náttúrulega 

fyrstu tvö árin mín sem ég man náttúrulega ekkert eftir þannig. En þetta var bara svona hefðbundið 

sveitalíf, bara yndislegt og allt eftir því. 

Var mikið af bókum á heimilinu? 

já já þetta var mikið menningarheimili. 

Var lesið? 

já já mikið lesið. 

Hvað var aðallega verið að lesa? 

Nú bara þessar gömlu góðu sögur þú veist. 

Las einhver upphátt fyrir einhvern? 

jú jú það var eitthvað líka, nú t.d. kom hann Þorbergur í heimsókn, hann  var búin að vera í Dilknesi, 

Þorbergur Þórðarson og hann sagði okkur náttúrulega draugasögur, krökkunum. Þetta var hópur af 

krökkum sem var þarna, maður þorði varla að draga andann.  

Hvernig var hefðbundinn dagur hjá þér sem barn?  

Varstu látinn vinna eitthvað eða? 

Maður tók bara þátt og var með í því sem var verið að gera. 

Manstu eftir einhverju sérstöku? 

já ég man náttúrulega eftir einu sem mér fannst alveg stórkostlegt, það var að húsa skán.  Það var 

skán þurrkuð til eldiviðar og þá var þetta bara eins og þegar maður er að búa til spilahús, skánin var 

klofin í sneiðar og svo var þessu raðað upp og þurrkað úti fyrir veturinn. 

Í hvað var þetta notað? 

Eldivið. Mér fannst þetta voðalega skemmtileg, þetta var bara leikur, að búa til hús úr skáninni.  

Ég hef aldrei heyrt þetta? 

Ég er ekki viss að þú hafðir vitað þetta. 

Gerðiru eitthvað meira? 

Svo náttúrulega tók maður bara þátt í þú veist eins og  heyskapnum og hinu og þessu og svo man ég 

líka eftir einu sinni þegar það kom já líklega síðasta sílagangan inn fjörðinn. Þá var maður alltaf að 

safna síli því það var saltað fyrir skepnur. Síli það er loðnan, það var alltaf kallað síli. 

Var það kallað síli og kom hún bara hérna inn fjörðinn? 

Já hún kom inn fjörðinn. Þá átti ég heima í Dilknesi. Þá var það svoleiðis að stelpur voru alltaf í kjólum 

eða pilsum og það var svo mikið að gera að maður tók kjólinn sinn upp eða pilsið og setti loðnuna í til 

að bera, það voru engar fötur eða svoleiðis. Það var svo mikill hugur í öllum þú veist að ná í fiskinn.  

Og fóru bara allir?  

Já já það var voða gaman. 
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Og náðu þið miklu? 

Þá gekk þorskur hérna inn líka, það var saltaður fiskur þá.  

Þetta er athyglisvert. 

Eitthvað fleira, önnur störf? 

Já þú veist... Maður var við heyskapinn og það var náttúrulega slegið mikið með orfi og þá var maður 

að reyna að raka og fór að gera það eins fljótt og maður gat og snúa í og allt þetta sem tilheyrði 

heyskapnum. Og svo var maður náttúrulega bara kringum skepnurnar og svona eitt og annað. 

Voru þið með margar skepnur? 

Það voru... nei ekki mikið fyrst til að byrja með og svo var það meira þegar við fluttum hingað, ætli 

það hafi ekki verið um 160–180 kindur og svo voru kýr og ætli það hafi ekki verið svona 12−15 og svo 

var seld mjólk útá Höfn.  

Þið selduð afurðirnar út á Höfn? 

Já já. Fyrst var mjólkin bara í litlum brúsum þangað til að mjólkursamlagið kom, það voru vissir 

viðskiptavinir og svo var farið með mjólkina austur á vegamót og þar var hún tekin af þeim sem 

keyrði mjólkina, það var nú lengi vel Keli á Dýhól sem gerði það. Og svo var farið með fullu brúsana 

útí kaupfélag þar sem náttúrulega Humarhöfnin er í dag og öðru megin var mjólkin,brúsarnir fullu og 

hinum megin við tröppurnar upp voru tómu brúsarnir. Þá voru alltaf skipti, þá tók hann tómu brúsana 

og fór aftur með þá inneftir og setti þá á brúsapallinn og það var náð í það og svo aftur skipt næsta 

dag. 

Glæsilegt glæsilegt.  

En hvað varstu gömul þegar þú byrjaðir að læra að lesa? 

Ég held að ég hafi bara verið læs 6−7 ára 

Manstu hver kenndi þér að lesa? 

Það voru bara pabbi og mamma og svo voru eldri bræður mínir nottla farnir í skóla og eins og er með 

yngri systkini, það smitar oft. 

Fannst þér auðvelt að læra að lesa? 

Já mér fannst þetta voða gaman. 

Hvað lastu aðallega sem barn? 

Nú það voru bara fyrst þessar barnabækur þú veist. Ég man ekki... Ungi litli var ein af þeim, og svo 

þessar gömlu eins og Hans og Gréta og Rauðhetta og Mjallhvít og þessar bækur.  

Þessar týpísku? 

Já. 

Þannig að þú í raun og veru  varst orðin  læs þegar þú kemur upp í skólann, bara heppin, svo þú 
fórst ekkert í gegnum það hvernig það er verið að kenna að lesa í skóla? 

Ég hugsa bara að þetta hafi verið svona hérna áður, eða mikið til.  

Að börn hafi verið læs...? 

Já ég held það. 
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Hvenær byrjarðu í skóla? 

9. ára, ég held alveg örugglega að ég sé að fara með rétt. 

Hvað er skólagangan þín löng?  

Nú ég er hér í skóla til 15, þá var búið að lengja, það var lengt um einn vetur, ég átti í raun að hætta 
áður en þá var lengt um einn vetur hér.  

Okey. 

Þetta var s.s skólagangan mín hér og svo fór ég á Skóga. 

Hvernig var skólinn? 

Ég held að hann hafi bara verið ljómandi góður. 

Var þetta svona týpískur skóli eða var þetta farskóli? 

Nei þetta var bara týpískur skóli, þetta var bara Hafnarskóli.  

Þú fórst í Hafnarskóla? 

Ég fór fyrst inní Nes, ég man ekki einu sinni hvort þetta var heill vetur eða hvort það var fyrir áramót 
eða smá tíma að hausti til, en svo fór ég útá Höfn. 

Af hverju fórstu frekar útá Höfn heldur en út í Nes? 

Veistu ég bara veit það ekki, bræður mínir voru þar, ætli það hafi ekki verið þess vegna. Kanski var 
auðveldara ef það var verra veður, af því ég átti náttúrulega ættingja á Höfn og þá var auðveldara að 
fá gistingu þar heldur en.  

Já. Þannig þú varst í skóla allan veturinn?  

 Já já. 

Alveg frá september og ? 

Október. Skóli frá október og fram í apríl mesta lagi.  

Var það ekki stoppað út af réttum? 

Jú jú. Þetta fylgdi allt bústörfunum bara.  

Þannig þú varst alltaf á sama stað í skóla? 

Já alltaf á sama stað í skóla. 

Manstu eitthvað eftir skólanum þínum? 

Já mér fannst hann bara ljómandi góður. 

Fyrsti dagurinn, varstu stressuð? 

 Nei ég man ekkert eftir því, það held ég ekki, þarna voru nottla krakkar sem maður þekkti líka, ég 
man ekkert eftir því að hafa verið neitt stressuð. Ég veit bara ekki hvort að það orð hafi verið til þá 
Ólöf, stress.  
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Nei. 

Þannig þú fórst bara í þinn skóla. Varstu alltaf með sömu kennarana? 

Mikið til en svo nottla bættust við þú veist alltaf fleiri. Fyrst voru það bara, Knútur Þorsteinsson sem 
var skólastjóri og Hallgrímur Sæmundsson sem að kenndi hérna og svo kom Auður Jónasar og svo 
seinna var Emil sem kenndi okkur líka, svo komu alltaf nýir og nýir inní svona aðeins.  

Viðbót kom seinna í formi bréfs: 

Svo má ekki gleyma Árna Stefánsyni þeim sómamanni. Hann kom og kenndi hér örstutt stuttu eftir 
kennaranám, náði sér í konu og fór austur í Breiðdal. Hann kom svo aftur og var hér lengi skólastjóri 
ásamt mörgu öðru sem hann gerði fyrir samfélagið hér. 

Hvað varstu lengi í skólanum á daginn, hvernig var svona hefðbundinn skóladagur hjá þér? 

Ég man það nú ekki alveg, ég byrjaði klukkan 9 og ætli það hafi ekki verið til svona til 2 eða 3 eitthvað 
svoleiðis. 

Fenguði frímínútur? 

Já já við fengum frímínútur. 

Og hvað var gert í frímínútum?  

Þar var bara leikið sér svona eins og krakkar gera í dag. Er það ekki? 

Jú jú. 

Bara hlaupið úti endalaust. 

Geturu sagt mér eitthvað frá skólanum, hvernig var skólinn að innan? Var þetta stór skóli? 

Nei. Fyrst var hann lítill og svo var bætt við hann byggingu þú veist sem var hérna út. 

Já sem var leikfimisalurinn? 

Já já já.  Þetta var bara ljómandi góður skóli.  

Var bara ein stofa? 

Tvær stofur voru í gamla skólanum elstu byggingunni og leikfimisalur.  

Það er matsalurinn í dag? 

Já sem var notaður... jú Eyjólfur Stefánsson kenndi okkur söng í skólanum þar. Þetta var einmitt þar 
niðri. 

Já þú labbaðir niður. 

Já einmitt. 

Ég var þar í fyrsta bekk. 

Já okey. Þetta var bara alveg fínt bara. 

Manstu eftir námsgreinunum? Manstu í hverju þú varst? 
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Lestur, skrift, reikningur og svo biblíusögur, Íslandssaga, landafræði.  Já þetta var bara þetta 
hefðbundna er það ekki.  

Jú. 

Jú það sem maður lærði. 

Í dag heitir þetta ekki biblíusögur heldur trúarbragðafræði. 

Já já og hitt líka. Heitir það ekki eitthvað annað í dag?  

Jú jú. 

Reikningsaðferðirnar, voru þær þessar týpísku? 

Já já þær voru það. 

En skrift? 

Sko auðvitað var maður búin að læra það áður en maður fór í skólann líka, þú veist krökkum var gefin 
forskrift.  

Já einmitt. 

Þú veist hvernig það er.  

Er ekki bara skrifað... 

Það var bara skrifað, fyrst stafirnir skrifaðir fremst í línuna, svo var skrifað áfram og svo var farið að 
skrifa setningar kanski efst á blaðið og miðja vegu sem maður skrifaði svo undir, þetta var maður búin 
að læra áður en maður fór í skólann. 

Af hverju var það? 

Nú bara til að kenna manni eitthvað, þegar maður var að verða 9 ára þá átti maður að geta eitthvað, 
heldurðu það ekki. Pabbi gaf okkur forskrift. Þetta var náttúrulega forskrift. 

Þannig það voru foreldrar sem sáu...? 

Já já foreldrarnir sáu um þetta. Svona var þetta á þessum árum.  

Hvað með þau börn sem ekki höfðu fengið svona...? 

Heldur þú að flestir hafa ekki haft eitthvað.  

Ja nú veit ég ekki. 

Ekki ég heldur. En svona var þetta á þessum árum. 

Þannig að foreldrar sáu...? 

Allaveganna framan af hafa foreldrarnir séð um þetta hugsa ég, eða það var allaveganna í okkar 
tilviki. 

Manstu eftir einhverjum sem mætti ólæs eða óskrifandi í skólann? 

Nei ég man ekkert eftir því, sumir áttu nottla erfitt með nám ekki margir kannski en það var aðeins 
náttúrulega. 
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Þið voruð allur aldur saman er það ekki? 
Það voru tveir aldursflokkar saman fyrst man ég eftir, ári eldri en við, 9 og 10 ára eitthvað svoleiðis.  
 

Hvernig var þetta, sátuð þiðvið borð eða? Og voruð þið með skriffæri? 

Já já við sátum við borð og höfðum skriffæri, pennastöng, sem við dýfðum ofaní blekið. Svoleiðis var 

það fyrst. 

Okey. 

Sátuð þið öll saman í einni röð? 

Nei það voru bara borð, tveir og tveir saman. 

Var kalt þarna? Manstu það? 

Nei, ekkert sem ég man eftir. Ég held að þetta hafi bara verið ágætt þarna. 

Voru kenndar einhverjar verklegar greinar. 

Já já það var handavinna, það var nottla eins og var þá, strákarnir fóru í smíði og stelpurnar í 

handavinnu, sauma og svona, útsaumur og prjón og svona.  

Fannst þeir ekkert leiðinlegt að geta ekki farið í smíðar? 

Nei nei þetta var bara svona þá, þetta þótti bara eðlilegt held ég. Ég gat alveg smíðað hér heima. 

Hvernig voru samskipti kennara við nemendur? 

Mér fannst það nú bara ljómandi góð held ég, þetta voru notalegir og góðir kennarar sem við 

höfðum.  

Varstu alltaf með karlkyns eða kvenkyns kennara? 

Hvorutveggja en það var meira fyrst af karlkyns kennurum.  

Manstu eftir einhverjum? 

Já já ég man alveg eftir þeim og svo kenndi okkur handavinnuna hún Oddný konan hans Knúts, hún 

kenndi okkur fyrst. 

Manstu eftir einhverri minningu? Skondin og skemmtileg? 

Nei ekki nema bara góð, ekki man ég það í augnablikinu en það gæti svo sem rifjast upp einhvern 

timann þegar ég fer að hugsa um þetta. Ekki svona neitt... En svo var líka alltaf á veturnar, þá var 

náttúrulega samkomur, þá var leikrit sem krakkarnir settu upp.  

Var þá öllum boðið? 

Þá var bara selt inn í gamla bragganum.  

Hvar var gamli bragginn? 
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Rétt hjá verkstæðinu sem Kiddi á útá heppu, þar sem Pakkhúsið og Íshúsið er Gamla búð. Þar var 

bragginn,  þar var bíóhúsið og skemmtistaðurinn. Já það var braggi. 

Og þið settuð upp leikrit? 

Já já. 

Manstu eftir einhverjum leikritum? 

Já já það var Mjallhvít og dvergarnir, nei það var ekki Mjallhvít og dvergarnir það var hérna og ég man 

þetta ekki. Jú víst það var Mjallhvít og dvergarnir. 

Og fórstu með eitthvað hlutverk? 

Já ég var vonda drottningin. 

Og hvernig gekk það? 

Það var bara virkilega gaman, þetta voru heilmiklar samkomur og svo þegar Auður Jónasar þegar hún 

var komin hingað að þá var hún með söng, þá lét hún stelpur syngja svona, það var ægilega gaman, 

svo flott. Ýmislegt gert svona sniðugt. 

En var hún ekki leikfimiskennari líka, Auður? 

Þannig hún kenndi leikfimi og söng? 

Jú jú, kenndi leikfimi og söng og seinna þegar Oddný hætti með handavinnuna þá tók Auður við því. 

Þannig hún var fjölhæf? 

 Já hún var mjög fjölhæf og góður kennari. 

En var agi í skólastofunni? 

Já já   

Það var mikill agi? 

jú það var. Bara ósköp temilegur það held ég. Ætli við höfum bara ekki verið svona róleg og góð. 

En máttu þið tala og svoleiðis? 

Nei það var nú ekki gert, en ekki mikið talað.  

Máttuð þið hjálpast að? 

Ég held að það hafi ekki verið mikið um það, ekki í skólastofunni kannski. 

Hvernig fannst þér kennarinn varstu hrædd við hann? Var hann kröfuharður? 

Nei nei mér fannst hann bara allt í lagi. Svona var það en átti það ekki að vera svona. Maður átti að 

bera vissa virðingu fyrir kennurunum og auðvita átti maður kannski að hlýða og vera ekki með 

fyrirgang og læti. Ætli það hafi ekki verið þannig. Ég held það.  
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Vel upp alin? 

Ég veit það ekki. 

Var þér hrósað? Manstu eftir því?  

Ég man ekkert eftir því sérstaklega. 

En þegar þér gekk illa manstu það? 

Ég held að mér hafi alltaf gengið þokkalega, ætli ég hafi siglt svona meðalveginn. 

Hvernig voru samskipti kennara og foreldra? 

Ég hugsa að það hafi verið lítið þá. Ekkert ýkja mikið. Sjálfsagt eitthvað ef það hefði þurft. 

Þannig að foreldrar voru ekkert að koma í skólann? 

Nei nei. Það var ekkert mikið svoleiðis. 

Var mikið heimanám? 

Alltaf eitthvað, mér fannst það ekkert tiltökumál, ekki man ég eftir því. Bara visst sem þurfti alltaf að 

gera og ég gerði það. 

Hjálpaði þér einhver? 

Já já örugglega ef ég þurfti þess, þá bara einhver á heimilinu. 

Þegar þið voruð látin læra heima, þurftuð þið að þylja upp fyrir kennarann eða...? 

Nei því man ég nú ekki eftir, en ef við vorum spurð þá þurftum við að svara bara eða þannig ef við 

vorum spurð. Ef við gátum rétt upp hendina bara svona og svarað og svo spurði kennarinn líka út í 

bekkinn bara. 

Manstu eftir góðum vini sem þú áttir þarna? 

Já já flestir þarna held ég bara en stelpurnar allaveganna kannski meira og svona þú veist. 

Manstu eftir einhverjum prakkarastrikum? 

Nei nei ég var ekki svo mikið í skólanum en ekki beint í skólanum, ég man ekki eftir því en svo var 

kannski prakkarastrik utan skóla sem að maður heyrði um af því ég fór náttúrulega heim.  

En eins og hvað heyrðir þú? 

Já það var ýmislegt sem bara... Ég man kannski ekki nákvæmlega að segja frá því en voru strákarnir 

ekki alltaf að gera eitthvað. 

Hvað voru þeir að gera? 

Eitthvað man ég að þeir settu tvinna í glugga og urguðu svo eftir því kork eða einhverju og þá 

myndaðist svo mikill hávaði inni. Það var eitthvað sem ... 
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Viðbót kom í formi bréfs:  

Við fórum oft í Steinabúð í frímínútunum, ég fór þó sjaldan, það var hægt að kaupa 10 aura kúlur, 

ávexti, epli eða appelsínur í kringum jól og eitthvað fleira. Það var nú ekki mikið um peninga í þá 

daga. 

Manstu eftir einhverjum sérstökum aðferðum sem notaðar voru við heimalærdóminn kennsluna? 

Ekkert sérstakt sem ég man eftir, ég man ekki eftir neinu sérstöku. kannski var það vegna þess að 

þetta gekk svo þægilega skilurðu námið, ég þurfti ekkert að hafa mikið fyrir því, það gat vel verið að 

ef það hefði verið eitthvað sérstakt að þá hérna hefði þurfti beita einhverjum öðrum aðferðum ég 

veit það ekki. Æj þú veist ef allt gengur svona eðlilega þá verður það svona öðruvísi. 

Hver hjálpaði þér ef að þú þurftir hjálp heima? 

Það var bara einhver heima,  mamma eða pabbi en ég man svosum ekkert sérstaklega eftir því að ég 

hafi þurft það. En auðvita var passað upp á það að maður lærði.  

Hver passaði það? 

Nú bara þau. 

Alltaf þegar þú komst heim úr skólanum, þurftirðu þá að fara að læra? 

Nú ekki alltaf, á veturnar var maður alltaf á skautum.  

Segðu mér frá því? 

Nú á veturna eins og þú veist þá er svo snjólétt hérna . Það var allstaðar svell hérna og þá var hægt að 

vera  á skautum, ég held bara að yfirleitt hafi maður farið á hverjum degi eitthvað á skauta. Þó maður 

hafi verið búin að labba úr skólanum og heim.  

Já þú labbaðir? Var það alltaf? 

Ekki alltaf. Stundum komst maður samt í bíl, hann tók okkur stundum uppí á  hann Keli á Dýhól sem 

var að keyra mjólkinni og svo líka á inneftir leiðina... Svo var líka reyndar stundum á úteftir leiðinni 

hann Guðmundur Austurhól, ég man að hann var stundum á svona landstraktor það var svona stór 

pallur framaná traktornum svolítið stór hann tók okkur bara með, svo ef einhverjir bílar voru á 

ferðinni, stundum var verið að keyra möl útá Höfn og þá fékk maður far með þeim bílum. Frekar 

svona inneftir, en svo var bara oft sem maður labbaði á milli.  

Manstu hvað þú varst lengi? 

Það tók um klukkutíma að labba. 

Fannst þér þetta ekkert erfitt að labba...? 

Ekkert erfitt að labba, en mér fannst myrkrið erfitt því ég var svo myrkfælin.  

Segðu mér aðeins frá því? 
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Nú þá... Þá urðu staurarnir svo eitthvað svo utarlegir, í svona vissri birtu og þúfurnar gátu orðið 

svolítið hryllilegar og svo einu sinni sá ég nú alveg draug.  

Núuu... 

Já það var braggi hérna Bretabraggi við Valgeirshólinn veistu hvar það er... 

Nei. 

Hann var þar sem pípuhliðið var. Þar sem Þorgeirslundur er núna. Þar var hann. 

Já... ég man eftir honum. 

Já ég get vel trúað því. Það voru svo fjárhús þar seinna. 

Já... ég man það. 

Já þetta er sami staður. Svo einu sinni þegar ég fór úteftir, það var sennilega í mars líklega, birtan 

farin að vera svolítið villandi kannski aðeins farið að birta. Þá var ég ein,  sko þá labbaði ég ein á milli, 

ég var ekkert alltaf ein, líklega tveir vetur sem ég labbaði ein, en þá sé ég þegar ég er að koma hjá 

bragganum að það er alltaf einhver að kíkja fyrir hornið sem var ekki spennandi fyrir þann sem er 

alveg logandi myrkhræddur. Svo ég var að hugsa um að snúa við en það var nú ekki hægt að láta það 

sannast á sig að maður myndi ekki þora skilurðu svo ég labbaði alveg eins langt það var skurður þarna 

austureftir frá bragganum og ég labbaði eins langt frá bragganum eins og ég gat.  Svo þegar ég var 

komin svona útundir þar sem mjólkurstöðin er núna þá hljóp ég,  ég vissi að ég mátti ekki hlaupa því 

þá yrði ég ennþá hræddari. Svo kveið ég fyrir því allan daginn að þurfa að labba aftur inneftir, ætli 

það hafi ekki verið svona í kringum þrjú eitthvað svoleiðis sem ég var að fara inneftir. Svo þegar ég 

kom framhjá bragganum þá  gat ég nú ekki stillt mig um það að horfa, það var ennþá aðeins 

suðvestanátt ennþá, heldurðu að hann hafi ekki ennþá verið að kíkja fyrir hornið, það var poki.  Svona 

gat þetta verið.  

Ímyndunarafl barna... 

Já já alveg búin að kvíða fyrir því allan daginn að fara inn eftir út af þessu.  

Æj æj. 

Svona getur maður verið skrítin Það er ekkert spaug að vera myrkfælin.  

Nei. Voru krakkar...? 

Sko stundum söng ég bara. 

Hvað söngst þú? 

Nú bara kvæði, ég kunni mikið af þeim og svo þegar ég var alveg logandi hrædd eða mér leið illa þá 

söng ég sálma, ég kunni mikið af þeim líka.  

Manstu eftir einhverju kvæði? 
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Kvæðunum sem ég söng nú það voru nú bara þessi hefðbundnu. Við sungum nefnilega svolitið mikið 

hérna heima, pabbi spilaði á orgel og lét okkur syngja. Þessi venjulegu æj mér finnst þetta vera þessi 

venjulegu gömlu lögin.  

Gömlu lögin og hvað var sungið á hverjum degi? 

Nei það var yfirleitt hér heima aðallega á sunnudögum þá sungum við. Það var nú þannig Ólöf að fyrst 

voru það  útvarpstæki með stóru batteríi og það eyddist af þeim og þau kostuðu líka svo að þess 

vegna söfnuðust krakkarnir saman á sunnudögum og hlustuðu. Bæði eftir að við komum hingað, 

krakkarnir í Dilknesi og við og þá lék spilaði smá pabbi á orgelið og lét okkur syngja.  

 

Og sungu þið vel eða...? 

Ég hef ekki hugmynd um það þetta var gaman.  

Og þú söngst þegar þú varst að labba á milli? 

Og ég söng þegar ég var að labba á milli til að dreifa huganum þá varð maður ekki eins hræddur. Og 
er ég var hrædd þá söng ég bara sálmana. Þá var þetta allt í lagi og ég gleymdi þessu bara. Heldur þú 
að það hafi ekki verið gaman hjá þeim í Hafnarnesi að heyra söng. [hlær] ég er ekkert viss um að þau 
hafi heyrt það. 
 
Þú segir að þú hafir farið í Nes? 

Jú hálfan vetur. 

Hálfan vetur...?  

Já ég man það bara svo óljóst. Ég man ekki alveg hversu lengi ég var í Nesi en ég held það. 

En svo fórstu  bara útá Höfn? 

Já. Ég held að það hafi eins og ég sagði þér að það hafi verið bara þægilegra að vera útá Höfn ef að 
það var vont vetur, því þar voru  fleiri ættingjar þar, betra að vera þar. 

 

Varstu einhvern tímann hjá ættingjum þínum? 

 

Jáhá ég var það. 

 

Manstu hvaða ættingum? 

 

 Nú ég var svolítinn tíma á Móhól í Haga hjá Sigurði Eymundssyni ömmubróðir mínum og svo gisti ég 
stundum hjá Dóru frænku minni á Sjónarhól uppi. 

 

Okey. Þannig þú áttir nóg að ættingjum sem gátu hugsað um þig? 

 

Já já. 
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Var oft vont veður svo að þið krakkarnir komust ekki á milli? 

 

Ekki man ég nú það að veður væri vont svo að við komumst ekki í skólann. Ég minnist þess ekki. Svo 
getur vel verið að það þegar það var alveg snarvitlaust veður þá fórum við ekkert í skólann við vorum 
þá bara heima. 

 

Já s.s. ekki farið bara í skólann? 

Nei nei ekki í snarvitlausu veðri en það var ekki oft eða ég minnist þess ekki. 

Var mikið af krökkum sem voru að koma úr sveitinni á..? 

Nei. Það voru bara við hér systkinin. Og svo var það líka eldri systkinin úr Dilknesi þau fóru inn eftir en  
sko Hanna, Lúlli og Kiddi. En svo var Birna hún er jafngömul Rögnu systir og hún fór út eftir og Agnes.  

 

Já okey. 

 

Þær fóru út eftir. 

 

Þannig að það eru allar líkur á að bræður þínir hafi verið í farskóla? 

 

Ætli þeir hafi ekki verið út frá.  

 

Já bræður þínir voru útfrá? 

 

Já alltaf út frá. Ég held að það hafi verið komin líka hérna alveg ... já það er kannski ekki fyrr en Rafn 
kemur að skólinn er innfrá alveg, áður hefur sennilega verið farskóli.  

 

Já.  

 

En ég held að það hafi ekki verið við þessi... sko frændsystkinin í Dilksnesi voru í skóla  áður og það 
var náttúrulega ennþá áður þegar amma þín er að alast upp í Dilknesi þá voru fengnir 
heimiliskennarar þangað.  

 

Manstu eftir því hvort þau sögðu þér frá einhverju...? 

 

Já Halldór Kiljan hann var kennari.  

 

Var það ekki. 

 

Jú jú jú jú. Hann kenndi þeim og það var náttúrulega sko þau lærðu ensku og þau lærðu dönsku.  
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Hjá Halldóri? 

 

Já örugglega.  

 

Voru fleiri manstu eftir einhverjum fleirum? 

 

Nei ég man ekkert svosum, nei ég man ekkert eftir fleirum en þessu sem s.s. var talað um. 

 

Okey þannig amma mín... 

 

Já, já já. 

 

Athyglisvert. 

 

Þetta var sko heilmikið í Dilksnesi hér áður. Þetta var svona þú veist eins og maður segir kannski bara 
svona menningarheimili.  

 

Með bókum og svona? 

 

Já já ja já þetta hefur kannski ekki allstaðar verið gert fengin kennari til þess að kenna svona 
unglingunum heima.  

 

Nei. 

 

Það hugsa ég ekki. 

 

Þegar þú fórst fyrst í skólann, þá segirðu að bekkirnir hafi verið níu og tíu ára, voru börn sem voru 

yngri?  Voru þau farin að fara með í skólann líka? Fengu þau að fara sem voru yngri en níu ára? 

Ég man það ekki, ég bara þori ekki að segja um það. ég hefði nú átt að muna það þá hefði sjálfsagt 

hún Ólöf frænka þín hún var árinu yngri en ég. 

Þið greinilega fenguð kennslu, lestur, og formskrift og lesið mikið fyrir ykkur líka. 

Já já ljómandi góða kennslu ég held að það sé nú alveg óhætt að segja það. 

Það var náttúrulega lesið fyrir ykkur líka? 

Já já. Þetta var bara ljómandi góður skóli. 
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Vastu búin að læra stærðfræði áður en þú fórst í skóla? 

Já já alltaf... 

Það er alltaf einhver grunnur komin? 

Já það er komin grunnur í öllu mér finnst það.  

Okey. 

Já mig minnir allavega það ég hugsa að það hafi bara verið yfirleitt. 

Okey. 

Ég trúi ekki öðru. Ég held það. Allaveganna það sem ég þekki. 

Já en hérna þegar þú varst ekki í skólanum, þá sagðirðu að þú hafir farið á skauta? 

Já já, og svo náttúrulega var maður svona ef með þyrftu eitthvað í kringum kindurnar og svo voru 

hænur og kýrnar líka þá var maður líka svolítið í kringum það líka.  

Og svo tókstu maður þátt í réttum og ...?  

Já já  öllu þessu sem til féll.  

Hvernig helduru að viðhorfið í samfélaginu í hérna sýslunni hafi verið til skólamála, fræðslu? 

 Það sem ég þekki til var bara gott, þetta skipti öllu máli. 

Og foreldrum fannst þetta mikilvægt ?   

Já já ég held að það hafi verið. 

Afhverju heldur þú að það hafi verið? 

Nú bara til að komast betur af í lífinu var það ekki. 

Jú væntanlega. Hvöttu foreldrar þínir þig í áframhaldandi nám? 

Já þau gerðu það. 

Hvað gerðir þú? 

Nú ég fór í Skógaskóla eftir þetta nám hérna og tók landspróf þar, svo fór ég í Húsmæðraskólann á 

Varmalandi og eftir það fór ég í Húsmæðrakennaraskolann en ég kenndi ekki mikið, aðstæðurnar 

voru bara þannig. Þegar ég var hér, komin með fjóra krakka þá var ekki hægt að koma þeim í 

leikskólann útá Höfn þegar eldri voru byrjuð í skóla. Ég átti þau það þétt og svo bara kom í 

framhaldinu að hugsa um fullorðna foreldra og svo kom mikið seinna kom náttúrulega 

tengdamamma mín líka þegar mamma og pabbi voru farin en það er alveg sama, maður á 

skólagönguna og allt sem tilheyrði því þú veist. 

Og það situr alveg eftir? 
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Já já er það ekki, öll menntun skiptir máli. Það er bara svoleiðis Ólöf mín. 

Telurðu að skólagangan þín hafi breytt einhverju í þínu lífi? 

já, á hún ekki alltaf að gera það? Ég held það, mér finnst það. Til þess er hún.  

Eitthvað fleira sem þú vilt segja frá? Skólaganga, lífið? 

Já ég man það nú ekki en sjáðu til þegar ég fer að Skógum, þá fer ég fyrst fljúgandi til Reykjavíkur og 

svo hálfa leið til baka aftur, eða í rútu skilurðu. Þá var ekki vegur hérna sunnanlands, ekki yfir 

Skeiðarár, ekki fyrr en mikið seinna. Og þá var náttúrulega ekki heldur vegur útí Öræfi, þá var ekki 

búið að brúa yfir Jökulsá á Breiðamerkursand.  

Jáhá þannig þú flaugst til Reykjavíkur? 

Já svoleiðis var þetta bara, enda var það þannig þegar krakkar fóru s.s. í skóla að þetta var heilmikið 

mál hér áður, þannig. Þú veist við keyrðum ekkert bara í smá tíma. 

Fóstu oft heim úr skólanum á Skógum? 

Nei, bara um jólin, það var frí reyndar um páskana en það tók því ekki að fara heim þá því var bara 

alltof dýrt. Ég var bara þarna. Sumir fengu að fara sko með öðrum heim en krakkarnir í öðrum bekk 

voru þar líka. Það var ágætt alveg. 

En svo ferðu í Varmaland er það ekki? 

Jú jú. 

Hvernig var það? 

Það var rosa gaman,  það var heilmikið nám. 

Manstu hvað þú varst að læra? 

Nú það var bara þetta almenna sem var lært í húsmæðraskólanum. 

Sem var? 

Undirbúningur fyrir bara lífið og geta séð um heimili. Eldamennska, saumaskapur og allt eftir því, 

vefnaður og allt þetta þú veist... 

Fannst þér skemmtilegt þar? 

Já það var mjög gaman allt saman bara.  

Og þú lærðir þetta allt með góðri gleði? 

Já já þetta var alveg ljómandi gaman. Svo fylgdi náttúrulega öllum þessum skólum  sko líka þú veist 

ýmisskonar skemmtun og gleði skilurðu. 

Eins og ? 
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Eins og bara, ýmiskonar uppákomur innan skólans. Sem var náttúrulega ansi gaman. Nú það var t.d. á 

Varmalandi  það voru dansæfingar og það var í náttfötum og allt mögulegt svona og margt svona 

ægilega sniðugt og gaman.  

Þannig að þetta situr svolítið í þér? 

Þetta voru náttúrulega níu mánuðir sem við vorum þarna saman og við höldum alltaf saman. 

Og haldið þið saman enn? 

Já já og hittumst orðið á  tveggja ára fresti. Það var lengra fyrst en auðvita er farið að fækka nú er 

hópurinn farinn að minnka, það eru nokkrar farnar en það eru mjög góð tengsl þar. Reyndar líka  við 

stelpurnar í Skógarskóla. 

En hvað þetta er gaman? 

Já já voða gaman. Heldur þú að þetta sé ekkert svona í dag, öðruvísi? 

Nei ég held að fólk svona bara þegar aldurinn verður meiri svona þá finnst fólki gott að hittast... 

Hittast ... 

Aftur..  

Já já sem gerðist náttúrulega oft. En það er lika náttúrulega sko þegar það eru heimavistarskólar þá 

verður meiri nánd við nemendurna sko hina.  

Já varstu ein í herbergi á heimavistarskólanum? 

Nei, dettur þér það í hug. 

Bíddu fyrir þér [báðar hlægjandi]... 

Við vorum fimm í herbergi á Skógum,  í frekar litlu herbergi.  

Í kojum bara? 

Já já. Það voru sko sitthvoru megin voru kojur og svo út við glugga var eitt rúm.  

Og varst þú í koju? 

Nei ég var þarna út við gluggann. 

Núúuu...  

Já já. Við vorum allar héðan  af austan eða þrjár héðan og tvær frá Reyðarfirði. 

En hvernig var þetta á hinum? 

 Á Varmalandi vorum við þrjár saman í herbergi, þá var þetta farið að vera öðruvísi þú veist. Já já. 

Fimm saman? 
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Já það þótti ósköp eðlilegt.  

Það hafa nú verið læti? 

Já já. 

En þú eignaðist góða vini? 

Já já ægilega og þetta er góð svona minning þú veist um þetta allt saman.  

Voru  bara konur sem kenndu þér í þessum skólum ? 

Nei nei það voru meira karlmenn. 

Voru fleiri karlmenn? 

Allaveganna  sko á Skógum en það voru bara konur í Varmalandi.  

Já að sjálfsögðu... 

Já reyndar var það nú íslenskan sem að kom hérna maður og kenndi okkur sem var hér prestur einu 

sinni sem fermdi mig einu sinni, séra Rögnvaldur Finnbogason.  

Okey. 

Hann bjó þarna rétt hjá  var prestur þarna rétt hjá og kom og kenndi þetta. 

Hann kenndi ykkur? 

Já já, hann var eini karlmaðurinn sem kenndi á Varmalandi.  

Og restin var náttúrulega bara kvenfólk? 

Já já já. Það voru fjórar  alveg fastar þarna konur sem kenndu þarna og voru þar alltaf og bjuggu  

þarna líka.  

Voru þær giftar manstu það? 

Ein af þeim átti hérna sambýlismann. 

En það voru bara karlar sem kenndu þér á Skógum? 

 Já mestmegnis voru karlkyns kennarar sem kenndu mér á Skógum og þeir voru bara búsettir þar með 

fjölskyldurnar sínar.  

Varstu með marga kennara á skógum? 

Það voru bíddu nú við, Jón R  hann var skólastjóri. Svo var Möller, Jón Einarsson, Snorri, Hreinn jú nei 

það voru ekki fleiri. Þórður kenndi  okkur reyndar söng, Þórður Tómasson.  

Var mikið af krökkum á skógum?  

Já já við vorum 117.  
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Og á hvaða aldri? 

Við vorum sko... þetta voru .... ætli þetta hafi ekki verið frá 14 sko fyrsti bekkur sem var þá, ætli það 

sé ekki það sama og hvað á ég að segja það sama og  áttundi eða níundi  bekkur í dag. Áttundi , er 

það ekki það? 

Jú áttundi... 

Og svo var þetta bara áttundi, níundi og tíundi. Svo voru  aðeins eldri líka sumir sem voru  í þriðja 

bekk sem höfðu þú veist kannski stoppað þú veist. Því þá var það ekkert óalgengt að krakkar 

stoppuðu eftir barnskólann eins og sagt var þá.   

Fóru að vinna ? 

Já og tóku svo upp þráðinn fljótt upp aftur. Kannski stoppuðu í ár eða eitthvað þannig.   

Var  algengt að krakkar hættu í námi eftir fóru að vinna ? 

Ég hugsa það. Það var nokkuð algengt . 

Og hvað fóru þau að gera? Voru þau tekin út af vinnu? 

Já það var farið að vinna og svo náttúrulega voru margir þú veist... strákarnir hér á Höfn t.d. það voru 

náttúrulega óvenju margir sem fóru í Sjómannaskólann á þeim árum. Það var alveg ógurlega algengt. 

Að þeir fari bara... 

Já  það var mjög algengt  og sjálfsagt í vélstjórann líka, eitthvað sem tilheyrði  sjónum.  

Náttúrulega útgerðarbær? 

Já já það er það. Og kannski... Enhverjir fóru náttúrulega í lengra nám og svona líka, það var ekki  það.  

En þetta bara var sjálfsagt misjafnt og svona eftir því hvar fólk var búsett á landinu hvað það gerði og 

eftir aðstæðum og allt. 

Eitthvað fleira sem þú vilt segja mér að lokum? Manstu eftir að hafa fengið góða umsögn frá 

kennara, td á einkunnaspjaldi eða manstu eftir því? 

Ég held að ég hafi örugglega fengið viðurkenningu fyrir grasafræði  hérna þegar ég var í 

Húsmæðrakennaraskólanum frá honum Ingólfi Davíðssyni þá fékk ég viðurkenningu, en ég man ekki, 

jú jú sjálfsagt hefur það verið eitthvað svona. Mér gekk ágætlega og allt svoleiðis.  

Þú varst með góðan grunn? 

Já já. Þetta var bara svona ágætt eða var þetta ekki svona... ég vona það, ég held það. 

Ég var að hugsa, þú varst að tala um draugasöguna, ég er alltaf að spurja þig af hinu sama aftur og 

aftur. En ekki varstu oft ein? Voru þið ekki fleiri sem löbbuðu saman? 

Jú Ég var tvo vetur ein. 

Og labbaðir þú alltaf ein? 
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Nei ekki alltaf ein, þá var ég líka um tíma út frá hjá ömmubróður mínum, svona yfir sko dimmasta 

tímann og þegar veðrin voru leiðinlegust. 

 Það er kuldinn sem hræðir mann. 

Þetta var bara svona, þetta var bara eðlilegt, ég held það eða mér finnst það í minningunni. 

Finnst það í minningunni já...  

Þetta var ágætis hreyfing, tveir tímar á dag. Fram og tilbaka.  

Jáhá... 

Það var alveg sama það var bara fínt.  

Svo komstu heim til að skauta? 

Já já Svo kom ég heim og fór eitthvað að vesenast og fór svo að læra þegar það var orðið dimmt, ef 

maður þurfti ekki að eiga neitt við skepnurnar. Það var bara svoleiðis. Svona var þetta allaveganna í 

minningunni. Þetta var ljómandi góður tími. Ég man ekkert sérstak en það er örugglega ýmislegt sem 

getur komið upp í hugann seinna eitthvað sem gerist nú stundum þegar maður fer að hugsa um þetta 

kvikni svona smá á einhverju. 

Já já. Þess vegna mundi ég alveg vilja koma til þín aftur ef þú manst eitthvað meira? 

Já það getur alveg verið að ég hringi bara í þig ef eitthvað er. Ég man ekkert svosum sérstakt nema 

þetta var allt ósköp gott og eðlilegt og í sambandi við þessar skemmtanir sem voru haldnar, þetta var 

allt alveg hreint ótrúlega flott og miklar skemmtanir.  Þetta var það. Auður lét okkur stelpurnar syngja 

og það var spilað á gítar og sungið og sumt var sko, ég man það var sniðugt eitt lagið sem var um 

aldurinn, ég man að þær voru klæddar þannig að svo þegar þær sneru sér við þá var það ellin, hún var 

rosalega sniðug í mörgu hún Auður.   

Hún kenndi náttúrulega sund varstu í sundi hjá henni? 

Já já. Ég var í sundi alveg á augabragði. 

Maður var fljótur að læra að synda... 

Já já og þá var náttúrulega í gömlu sundlauginni, já það gekk bara ótrúlega flott.  

Þannig hún kenndi alltaf sund á vorin? 

Já. Svo sátu krakkarnir þarna uppá þú veist og horfðu á meðan hinir voru að synda. Það var framan á 

lauginni já já já. Ég held að þetta hafi verið bara mjög góðir kennarar bara sem að og verðið gert vel  

með heilum hug að kenna okkur.  Hallgrímur var mjög góður kennari. 

Hallgrímur Sæmundsson ? Kenndi hann þér aðallega bara allt? 

Ætli Hallgrímur hafi ekki kennt bara...ég man að Knútur kenndi okkur skrift, hann var alveg listaskrifari 

og ætli Hallgrímur hafi ekki kennt bara mest annað. Ætli þeir hafi ekki verið tveir fyrst til að byrja með 
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tli þeir hafi ekki skipst... Hallgrímur var kannski meira með yngri krakkana svona fyrst, svona í 

minningunni.  Knútur var alveg listaskrifari.  

Ég man eftir þessum formskriftarbókum... 

Heldur þú það ekki? 

Ég lærði svona formskrifarbækur? 

Já er það ekki... Heldur þú að skriftin sé að detta út? Þessi  gamla... Sumir krakkar eiga orðið erfitt 

með að lesa þegar maður skrifar.  

Já það er reyndar rétt hjá þér... 

Já. 

Já ég vissi reyndar að eftir að þetta kortavesen er allt komið... 

Já.. 

Þá finnst mér ég alltaf skrifa nafnið mitt verr og verr... 

Er það já... Þetta er orðið allt öðruvísi.  

Ég reyni nú samt að skrifa mikið... 

En krakkarnir þínir lesa þau þessa formskrift? 

Nei. 

Er hún ekki að detta út, formskriftin...  

Ég held það, örugglega... 

Ég held það hugsaðu svona  bara eftir 10 til 15,  20 ár... 

Það gæti alveg verið... 

Heldur þú að margir geti lesið þessa skrift [sýnir mér blað]. Þetta er ekkert kennt ungum krökkum í 

dag. 

Já ef þeir virkilega reyna en ég held að þeir skilji ekkert oft stafina sko...? 

Nei nei nei nei. 

Það eru sumir stafir sem eru líkir öðrum sko maður verður... maður skilur þetta ef maður er búin 

að gera þetta. 

Já já já það er allt öðruvísi það er sem sagt mjög auðvelt að læra það. 

Já já. 

Svo að þú getir lesið þá, kannski leiðinlegra að skrifa þá. 

Börnin mín lærðu þetta aldrei. 
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Nei nei það var ekkert þannig var það nokkuð þessi yngri... 

Ég held að það hafi bara komið lína og þau áttu að skrifa inn í stílabók sko stafina þetta var ekki  

svona að þú lærðir allar bylgjurnar og bogana... 

Já já já einmitt einmitt. Já já ég held að þú... varst að spurja um prakkarastrik og svona þá  er betra að 

spurja einhvern annan sennilega...já en við vorum ekkert ægilega mörg. 

Nei. 

En það var alveg sama ætli við höfum ekki verið 12 eða 13 þegar við komum ég man ekki hvort það 

var..tveir árgangar þá seinni meir skilurðu. 

Já. 

Þá var ég komin upp  í unglingaskólann hér... 

Já þú fórst í unglingaskólann? 

Hér já já já ég gerði það. Ég fór í það sem var hérna. 

Já. Þú fórst í hann? 

Já þá  við  í nýju byggingunni þú veist. 

Já já einmitt. 

Já. Við vorum í lítilli stofu þarna norðan á móti. 

Já. Ég las einmitt um það að það hefði verið beðið um fjárveitingu til þess að... 

Já já. 

Því að húsnæðið þótti ekki orðið nógu og gott eða stórt þetta var orðið frekar dapurlegt... 

Já já. Sem var náttúrulega. Ég man aldrei neitt sérstaklega svosum að húsnæðið væri ekki nógu gott, 

eða krakkarnir að minnsta kosti.  

Þannig þú manst ekkert hvort að þér var kalt eða...? 

Nei það man ekkert eftir, ekki man ég eftir því hvort að mér var nokkurn tímann kalt eða ég man það 

bara ekki.  

Var ofn þarna inni? 

Það held ég hljóti að vera, þetta var ekkert óþokkanlegt þannig þú veist.. 

Nei.  

Og  þessar stofur voru ekkert ógurlega... voru kannski ekkert  pínulitnar neitt. Þetta var ekkert 

pínulítið hús í sjálfu sér. Þú veist nú hvernig íþróttasalurinn er? 

Já. 
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Þú veist hann var alltaf, þú veist húsið var þetta breytt fyrst.  

Hann var stór ég man eftir því... 

Já já  Ég hugsa að hann hafi verið bara mjög stór miðað við það hérna sem var í þátíð þú veist það var 

oft svo þröngt og lítið og sjálfsagt hefur ekki allstaðar verið  nein íþróttaaðstaða í skólum.   

Ég man eftir þessari stofu... 

Jáhá. 

Ég man svo fór ég í fyrsta bekk þá var það stofan við hliðina á...  

Já já hvort að hún hafi ekki verið tvískipt fyrst þegar ég var þarna þú veist. 

Já. 

Já það hefur sennilega verið. 

Þá hefur hún nú ekki verið stór? 

Nei manni fannst þetta nú alveg nógu og stórt og þú veist kröfurnar. Nei nei það hefur sjálfsagt verið 

lítið  minningin gerir eru hlutina svolítið öðruvísi, Í minningunni eru þeir alveg ágætir og öðruvísi. 

Stærri líka? 

Já já er það ekki bara svoleiðis. 

Jú. Þú sérð þegar maður er að labba hérna... Ég man að þegar við vorum að heyja, þá heyjuðum við 

hérna fram að Dilknesi, það heitir Bringubrekka, framan við þar sem húsið er nýja í dag, þá var maður 

að snúa og raka þarna, þá fannst manni þetta... sko ég fór að skoða eitt sem mér fannst alltaf svo 

hræðilega hátt en þetta var bara pínulítið. þetta er ekkert hátt núna.  

Nei í minningunni? 

Já það var bara mjög hátt og erfitt að vera snúa það er gaman raka það niður, það var svo fljótlegt og 

þægilegt. Já já þetta er svona Ólöf mín. 

Gaman að þessu.. 

Já já það var gaman að því. 

Þú manst bara eftir skólagöngunni bara með hlýjum hug? 

já ekkert öðruvísi. Ég man ekki eftir því neitt öðruvísi. Bara alls ekki.  

Viðbót í formi bréfs: 

 Ég á bara góðar minningar úr skólanum mínum Hafnarskóla. 

Þá bara þakka ég þér fyrir. 

Já ef þú getur notað eitthvað... 
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Já ég get sko notað þetta. 

 

 

Viðauki F: Viðtal við Hólmfríði Traustadóttur 

Ég Ólöf Ósk Sverrisdóttir tek upp viðtal þann 3.nóvember, 2017. Viðmælandi minn er Hólmfríður 

Traustadóttir og tilgangur viðtals er að ræða um  þróun og skólagöngu í Austur- Skaftafellsýslu á 

árunum 1900−1960. 

Jæja mín kæra, getur þú sagt mér nafn og hvenær og hvar ertu fædd? 

Hólmfríður Traustadóttir og ég er fædd 16.mars 1951 í Vestmannaeyjum. 

Okey... Geturðu sagt mér frá bernskuheimilinu þínu? 

Þar.  

Þar og hér. 

Ég átti heima í sveit í Vestmannaeyjum eða ég átti heima þar þegar ég man fyrst eftir mér, ég man 

eftir þegar við fluttum þangað, áður áttum við heima niður í bæ og 1958 þá fluttum við úr 

Vestmannaeyjum og hingað í Austur-Skaftafellssýslu í Bæjarhrepp í Lónið. Þá hét þetta sko 

Bæjarhreppur en ekki bara Lón.  

Vesen er þetta að vera að breyta nöfnum? 

Já. Þetta heitir sennilega ennþá Bæjarhreppur þó við segjum alltaf bara Lón. 

Við segjum alltaf Lón.  

Hvernig var bernskan þín? 

Hún var bara góð, við erum átta systkin og þrjú elstu eru s.s. fædd 49, ég 51 og systir mín 52 og svo 

kemur ekki barn fyrr en 55.  Svo við vorum alltaf þrjú svona elstu að manni fannst og pössuðum hin. 

Voru ömmur og afar eða vinnumenn eða vinnukonur á heimilinu? 

Það var þegar við komum hérna austur í Lón, þá var vinnumaður, hann var þegar við komum, við 

komum með skipi frá Vestmannaeyjum, þá var hann á staðnum, fylgdi jörðinni.  

Fylgdi hann jörðinni? 

Hann átti heima þarna og þegar pabbi og mamma keyptu jörðina þá var s.s. nokkursskonar samþykki 

um það að hann fengi að búa hjá okkur. Ég veit ekkert hvar hann átti heima áður en hann kom þarna. 

 Og hann bjó bara inní húsinu hjá ykkur? 

Já . Hann átti allt að 25 kindur og pabbi og hann fór svo jafnvel til skiptis á vertíð á veturnar.  

Það var náttúrulega gert hér að fara á vertíð? 

Já. Þá fór hann yfirleitt þessi vinnumaður yfirleitt hingað á Höfn og vann en pabbi fór til 

Vestmannaeyja.  
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Já okey. 

Þannig að... Hann var sá eini sem var búsettur hjá okkur.  

Og þið systkinin fimm? 

Við vorum átta í restina. 

Þið voruð þrjú? 

Við erum fimm sem flytjum hingað þegar  og ein s.s  yngsta systirin fæddist á gamlársdag sama ár og 

við fluttum hingað. Við fluttum hingað í maí og hún fæddist á gamlársdag.   

Nei... 

Þannig það eru 3 Skaftfellingar, hinir eru Vestmanneyingar.  

 

Og þú segist alltaf vera Vestmannaeyingur? 

Ég segi ekki beint að ég sé Vestmannaeyingur en ég er fædd í Vestmannaeyjum því ég nottla er búin 

að búa þar og hér og uppí Lóni, pabbi og mamma búa uppí Borgarfirði. Þannig það er svona spurning 

hvaðan ég er. Mamma er úr Mývatnssveit, pabbi er fæddur í Vestmannaeyjum en var alltaf í sveit 

undir Eyjafjöllum og telur sig vera þaðan svo spurning er hvaðan er ég. Þess vegna hef ég alltaf sagt: 

„ég er fædd í Vestmannaeyjum ef fólk spyr mig hvaðan ég sé“. 

 

Okey, Var mikið af bókum á heimilinu? 

já, og það er til alveg gífurlega mikið af bókum hjá foreldrum mínum, eða pabbi er náttúrulega einn 

núna ennþá, alveg svakalega mikið af bókum og í Lóni var líka bókasafn, það var þegar ég er barn var 

bókasafn  á Hvalnesi, hjá hreppstjóranum og við fengum okkur bækur þar.  

Hvað ertu að segja... ekki vissi ég þetta? 

Er það ekki... Ég veit ekkert hvað varð af þessu bókasafni, ætli það hafi ekki verið sameinað 

bókasafninu hérna niðurfrá á Höfn, ég veit það ekki. 

Ég vissi þetta ekki... 

Jú,  Bókasafn Bæjarhrepps og þess er örugglega getið t.d. í bókunum hans Steina á Reyðará, Þorsteins 

Geirssonar, það er örugglega minnst á það þar.  

Já Þorsteinn Geirsson. Hin hugljúfa sveit. 

Já. Það er örugglega minnst á það þar... 

Hvernig kynntist þú þessum bókum?  Kynntist þú þeim eitthvað? Var lesið uppúr þeim? 

Já við lásum náttúruleg bara sjálf líka, við fengum yfirleitt alltaf bækur í jólagjöf, það var svona 

undantekningarlaust að maður fékk eina bók í jólagjöf, kannski fleiri.  

Okey... 
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Og þegar ég var í skólanum þá var yfirleitt lesið, kannski í síðasta tímanum var lesin framhaldssaga. 

 Sem kennarinn las, þetta hefur verið svona yndislestrarstund? 

Allir sátu, það var ekkert rafmagn í húsinu og það sátu bara allir við lampaljós eða kertaljós og hann 

las sögur. Ég var aldrei í skóla, pabbi var kennari þarna líka ég var aldrei í skóla hjá honum ekki nema 

kannski bara örlítið, ég man varla eftir því en Þorsteinn Geirsson hann var kennari þarna eftir að ég 

stálpaðist og hann las alltaf og ég man að hann Sighvatur á Brekku hann kenndi mér líka fyrst, hann 

las fyrir okkur.  

Okey. 

Og ég man að við fengum bækur í jólagjöf og svo fékk maður kannski ef að það var fleiri en ein bók, 

ein kom út þetta árið og önnur næsta þá fékk maður alltaf viðbót. 

Svona framhald? 

Já . 

Sniðugt... 

 

Áður en þú varst læs eða systkini þín var lesið fyrir alla á heimilinu, á kvöldin og svona? 

 

Ég held það hljóti að vera, en ég man það samt ekki. Ég man ekki eftir neinum jólum, ætli ég sé ekki 

orðin fimm ára þegar ég man fyrst eftir jólum.  

Já þú manst meira en ég... ekki man ég svona... 

Ég man þegar við fluttum úr bænum í Vestmannaeyjum á þennan sveitabæ og pabbi og mamma 

segja að það gæti varla verið og ég lýsti fyrir þeim hverju ég man og þau rengdu mig ekki en maður 

man kannski ekkert nema kannski stórviðburði eins og maður segir. Ég man ýmislegt, við áttum 

heima þarna rétt hjá sjónum og ég man þegar við fengum að fara niður í fjöru að leika okkur og við 

fengum að labba heim að næsta bæ og allt það og þetta áður en ég er bara, þegar ég er fimm, sex og 

sjö ára. 

Okey... Hvernig var hefðbundinn dagur hjá þér sem barn? Varstu látin vinna? 

 

Já ég var sko látin vinna. 

Hvað varstu látin gera? 

 Við vorum t.d. þarna þegar við áttum heima á Breiðabakka í Vestmannaeyjum. Þá voru mamma og 

pabbi með kýr og hænsni og við vorum bara alveg látin hjálpa til og við vorum kannski látin setja vatn 

hjá kúnum og við vorum látin náttúrulega gefa hænunum og týna eggin og passa litlu systkinin, 

stundum þurftu þau bæði að fara út og þá vorum við bara skilin eftir heima inni.  

Hvað var þá það elsta gamalt sem var yfir? 
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Þá var elsti tveimur árum eldri ég ég,  við flytjum hérna 58 þá var ég  sjö ára, þá er hann níu ára, systir 

mín sex ára og svo voru hinar tvær þarna litlar og við vorum örugglega bara að leika okkur, nema 

þegar þvottavélin kom, þá var okkur gjörsamlega bannað að snerta hana og það var náttúrulega  það 

fyrsta sem við snertum þegar þau voru farin út úr dyrunum. Við fundum ekkert til að vinda, það var 

svona vinda ofaná þvottavélinni og hann setti hendina í af því að við fundum ekkert til að vinda, hann 

heldur því fram að við höfum tekið viskastykki og það hafi undist svona uppá það og hann hafi ætlað 

að taka það úr en í endurminningunni þá finnst mér bara hann hafa stungið bara hendinni í sko. 

Og hvað kom fyrir? 

Hann handabrotnaði náttúrulega... 

Jesús minn... 

Og þá komst það upp að við höfum verið að fikta í þvottavélinni. Þetta er eina sem ég man eftir að við 

gerðum af okkur, við gerðum aldrei neitt af okkur. 

 

Hvað varstu gömul þegar þú byrjaðir að læra að lesa?Eða hvenær byrjaðir þú eiginlega í skóla, hvað 

varstu gömul þegar þú byrjaðir í skóla? 

 

Já sko ég 1959, þá er ég send í próf, ekkert í skóla yfir veturinn.. 

 

Og hvað ertu þá gömul? 

 

Þá er ég 8 ára. 

 

Þú ferð átta ára? 

 

Já  og þá var maður látin lesa sama blað og þau sem voru 13 ára.  

Nei... 

Jú... 

 

Þetta var svona... Prófið var þannig að þetta var bara saga sem að maður las og þú þurftir að ná að 
lesa blaðið á tveimur mínútum til að fá tíu. Þetta var bara hraðlestur en þegar ég kem og tek þetta 
próf átta ára þá les ég uppá fimm og þá hef ég sennilega verið sex ára þegar ég læri að lesa, ég lærði 
að lesa um leið og bróðir minn sem er tveimur árum eldri. 

 

Já þetta fylgist oft að? 

 

Já, þá stóð maður og fylgdist með þegar pabbi var að kenna honum að lesa. 
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Já kenndi hann þér pabbi þinn þá? 

 

Já ... Pabbi kenndi okkur báðum um leið sko.  
 

Okey ...svo að fyrsta skiptið sem þú ferð í skóla þá ferðu bara í próf og það er það eina sem þú gerir 
átta ára?  Og svo ferðu aftur í skóla níu ára, þá byrjarðu í skóla?  
 

Já, og ég var látin taka skriftarpróf líka sko. 

 

Ohh ertu með þetta...? Ég ætla að fá að taka afrit af þessu... 

 

Já og þetta er 59 (er með skriftarprófin með sér). 

 

Þetta er Volasel strendur: hlaut þessa einkunn á vorprófi  skrift tveir var það gott eða vont..? 

  

Það hlýtur að vera mjög gott, ég er örvhent og það var mjög erfitt að kenna mér að skrifa. Ári seinna 
tek ég svo annað próf. 

 

Þá ert nú komin heldur hærra upp... 

 

Já já já þá er ég farin að skrifa stíl eftir upplestri.  

 

Okey... 

 

Ég hef verið rosalega dugleg. 

 

Þú hefur verið rosalega dugleg, þú varst meira að segja í leikfimi ? 

 

Og þetta var oft leikfimi sem var bara úti.  

 

Já já auðvita það var náttúrulega engin íþróttahús... 

 

Nei. 

 

Fannst þér erfitt að læra að lesa og manstu hvaða bók þú lærðir að lesa? 
 

Nei ég man ekki hvað við byrjuðum á að læra að lesa, Jónas bróðir hefur örugglega fengið þær bækur 
í Barnaskólanum í Vestmannaeyjum, eg veit ekki hvað það var, hvort var gagn og gaman eða hvað... 
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Stafrófskverið eða eitthvað... 

 

Já. Ég man það ekki... 
 

 

Manstu aðferðina sem pabbi þinn notaði við að kenna þér að lesa? 
 

Pabbi hann kenndi okkur hvað stafirnir hétu og hvað þeir sögðu og svo röðuðum við þeim saman. 
Kallaður hljóðlestur er það ekki? 

 

Jú er það ekki... 
 

Manstu hvaða staf eða orð þú lærðir fyrst að lesa? 
 

Nei en mamma sagði mér hvaða setningu ég hafi sagt þegar ég byrjaði að tala. 

 

Og hvað var það? 

 

 Appililli mamma ha.  

 

Appililli mamma ha ... 

 

Já... Þá hafði hún gefið mér bát af appelsínu og var eitthvað að stússast og svo þegar ég var búin með 
appelsínulaufið þá bað ég um meira. Þetta var fyrsta setningin sko, auðvitað sagði maður fullt af 
orðum. En ég man ekki hvað það var sem ég byrjaði að lesa, ég man það ekki.  
 

Þegar þú varst byrjuð að lesa á fullu, hvað lastu þá aðallega? Áttirðu þér uppáhalds bók? 
 

Milly Molly Mandí við lásum hana og svo bara lestrarbækur, það voru til lestrarbækur í skólanum sem 
hétu bara lestrarbækur. 

 

Okey. 

 

Og þá var  gastu lesið Dimmalimm og Litlu Ljót og öll svoleiðis ævintýri í þessum litlu bókum 

 

Í þessum litlu bókum... okey 
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Og maður las þetta allt saman sko.  
 

 

En þú ert í farskóla er það ekki?  

 

Jú. Ég var bara í farskóla. 

 

Það er bara farskóli kenndur í Lóni? 

 

Já. 

 

Þannig þú byrjar 9 ára í farskóla? Ferð þarna átta ára í eitt próf ári áður og byrjar svo alveg níu 
ára... 
 

Já en maður var ekkert allan veturinn í skóla. 

 

Hvað varstu lengi í skóla þegar þú byrjaðir níu ára fyrst manstu það? 

 

Nei... Ég man ekki hvað ég var lengi fyrst þegar ég var níu ára en ég man að það var kennt heima hjá 
mér í Voraseli og það var kennt í Hvammi og það var kennt í Þórisdal og það var kennt í 
fundarhúsinu... 

 

Var svona mikið af krökkum þarna? 

 

Já.  Það var fullt af krökkum og það var kennt í Vík. Og ég held eða mér finnst að það hafi verið kennt 
á þeim bæjum þar sem voru krakkar eins og í Volaseli þá erum við náttúrulega fimm og svo í Hvammi 
þau eru hvað.... Þau eru 11 er það ekki systkinin, þau voru náttúrulega  ekki öll í skóla með mér, bara 
þessi elstu. Kristín var frá dal, Kristín Egils og svo frá Brekku var... voru  krakkar en það var örugglega 
kennt eitthvað þar líka en svo var náttúrulega Sighvatur með bíl svo þannig það var keyrt niður í 
fundarhús. 

 

Voru þið öll í fundarhúsinu í skóla? 

 

 Við vorum þar líka. Þetta var skipt svona á sveitina. 

 

Þannig var einn kennari sem sá um bæina  sá um þetta... 

 

Já það var bara einn kennari.  
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Einn kennari sem sá um alla bæina? 

Já Það var bara komið á bæina og hann keyrði bara og tók liðið með sér, eins og t.d. heim til okkar, þá 
keyrði hann bara í Þórisdal og náði í Kristínu og svo tók hann krakkana í Hvammi og svo keyrði hann 
til okkar og litla,yngsta stelpan hans var yfirleitt með og svo held ég eða mér finnst það í 
endurminningunni eins og það hafi verið sko að þeir sem áttu heima fyrir austan Brekku hafi verið í 
skóla kannski niður í fundarhúsi og þá vorum við heima. 

 

Já þessu var skipt? 

 

Þessu var skipt þannig en mestan tímann held ég að við höfum verið í fundarhúsinu í skólanum.  

 

Hann samt flottur að ná í ykkur og keyra ykkur og keyrði hann ykkur tilbaka líka? 

 

Já já og við vorum líka látin labba svolítið mikið. Það var t.d. þegar það var ekki búið að setja brú yfir 
Gjádalsá og við komumst ekkert alltaf heim. 

 

Hvar voru þið þá? 

 

 Þá vorum við bara látin gista einhversstaðar, Hvammi eða Staðalfelli eða einhversstaðar.  

 

Og var alltaf fólk tilbúið að taka á móti... 

 

Já já það hlýtur að vera og það var líka stundum þegar það var kennt heima hjá mér þá kannski óx svo 
mikið í ánni að það var ekkert hægt að fara aftur til baka og þá gistu allir. Ég var einmitt að hugsa um 
það þegar þú varst að tala um að þú værir að fara að gera þetta hvernig mamma hafi verið að þessu, í 
eldgömlu lélegu húsi þar sem það var gengið inn í eitt herbergið af fætur öðru með alla sína krakka og 
síðan pabbi eða þá að Ingibergur var heima og pabbi ekki heima. Ég man einhvern tímann þá var 
algjörlega ófært og þá var pabbi ekki heima, hvernig hún hafi verið að því að láta okkur öll sofa með 
sængur og kodda og allt það, krakkarnir í Hvammi og örugglega Kristin og eitt a.m.k. frá Katrínu á 
Brekku líka og svo kennarinn, það þurftu allir að fá gistingu.  

 

Já okey... 

 

Þetta kom ekki oft fyrir en það kom samt fyrir að við komumst ekki heim.  

 

Okey.  
 

Manstu eitthvað hvernig þér leið þegar þú byrjaðir fyrst í skóla? 
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Nei þetta voru náttúrulega bara spennandi tímar held ég, ég man t.d. alveg hvernig ég var klædd 
þegar ég fór í fyrsta prófið.  

 

Átta ára... 

 

Já  

 

Í hverju varstu? 

 

Ég var í svona vínrauðum buxum og úlpu og hún var eins, örugglega verið einhversskonar utanyfir 
buxur ég man það alveg og ég man að það var svona hetta á þessari úlpu með svona skinnkraga,  með 
svona snöggvum ekki svona loðnum þú veist, ég man þetta alveg. Þetta hefur verið ofsalega mikið 
svona upplifelsi að fara að heiman og fara í próf þó ég hafi ekkert vitað hvað prófið var, þannig séð. 
 

Þú ferð þarna fyrst til að taka próf. Svo segir þú mér að þú farir í farskóla. Hvað var farskóli lengi? 
Fórstu að vori eða hausti eða og hvað varstu lengi?  
 

Þetta hefur örugglega verið að hausti sem skólinn er og framá vor. 

 

Hann var alveg fram á vor? 

 

Já það hlýtur að vera. Sveitinni hlýtur að hafa verið skipt þó ég sé ekki með neitt nákvæmt um það. 

 

Uhmm... 

 

Því  að það voru ekki krakkar á öllum bæjum og ég er... talandi um það, stundum voru krakkarnir frá 
Hvalnesi, það var ekkert hægt að keyra þeim heim á hverjum degi það var svo langt svo þau gistu hjá 
mér. 

 

Okey. 

 

Já.  

 

Hreppstjórabörnin... 

 

Hreppstjórabörnin Stefán og Sigrún en ég man ekki hvort að hún var en ég man eftir að Stefán var því 
við lærðum alltaf saman, hann var ári eldri en ég og við lærðum alltaf saman. Þegar maður kom heim 
þá þurfti maður að skila heimanámi og þegar maður var ekki í skólanum, þegar það var verið að 
kenna hinum krökkunum þá var maður með hellings heimanám.  
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Okey ... 
 

Mér var sko sett fyrir.  

 

Það virðist hafa verið eitthvað svoleiðis... 

 

Já hvort það var hálfur mánuður í senn og hálfur mánuður heima. 

 

Já ég er svolítið búin að sjá á þessu farskólahaldi að eftir að ég er búin að taka þessi viðtöl að þau 
eru kannski viku, svo frí í viku svo koma þau... 

 

Já.  Mér finnst endilega þegar við vorum komin í fundarhúsið þá var ég orðin svolítið stærri ég var 
samt ekkert stór því að þegar það var verið að kenna sko landafræði og náttúrufræði og eitthvað þá 
þurfti ég ekkert að læra það, það var ekki skylda fyrir níu ára barn að læra það, landafræði, 
náttúrufræði og eitthvað svoleiðis sem stóru krakkarnir voru að læra, við vorum náttúrulega í skóla 
með stóru...  

 

Auðvita...  

 

Og þá prjónaði ég., 

 

 Þegar þau voru í þessum greinum ? 

 

Já,  þá sat maður bara kjurr og prjónaði.  

 

Okey... 

Ég man ekki sko t.d. hvort að stelpurnar úr Hvammi voru alltaf um leið og ég í skólanum. 

 

En þetta var samt allan veturinn? 

 

Já ... 

 

Þú varst að læra allan veturinn skilurðu? 

 

Já já og þegar við vorum í skóla í fundarhúsinu þá var fundarhúsið bara óuppkynnt en það kom alltaf 
kona áður en við fórum í skólann á morgnanna þá hafði konan úr Hraunkoti labbað uppí fundarhús og 
kynnt upp, það var svona kamína í skólastofunni, hún var alltaf búin að kynda upp og þá var ég höfð 
eða látin vera í Bæ og Jónas bróðir líka og við löbbuðum frá Bæ uppí fundarhús á morgnanna og svo 
til baka þegar skóla lauk og stundum var svo mikið í ánni að kallinn sem bjó þar eða við vorum hjá 
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hann þurfti að vaða kannski í vöðlum og sækja okkur því þetta var meira en að stígvélabrún vatnið, 
við þurftum alltaf að fara yfir eina á.  

 

Við erum að tala um þetta er 1959? 

 

Nei.  Þetta er sko  1960,1961 og 1962 eitthvað svoleiðis og ég man að mér fannst alveg afskaplega 
leiðinlegt að vera á þessum bæ, mér leiddist.  

 

Afhverju leiddist þér? 

 

Veit ekki afhverju, maður var svolítið langt að heiman sko en maður gat þá hringt heim og talað í 
sveitasímann. 

 

Okey þú gast hringt heim? 

 

 Já en maður þurfti samt að spurja um leyfi til að hringja heim. Þrjár stuttar og ein löng. 
 

Þannig þú fórst í raun og veru allskonar, þú fórst gangandi, þú fórst í bíl... 
 

Já. 

 

Já þú fórst á þetta er ótrúlegt... 

 

Já Svo til dæmis þegar krakkarnir í Vík fóru í skóla ég held að þau hafi verið orðin stærri en ég þegar 
þau byrjuðu í skóla, þau hafa örugglega farið í prófin sko en þá var mamma þeirra flutt á Hlíð og þá 
voru þau þar og voru sótt s.s. þangað og mér fannst rosalega gaman að fá að heim með þeim og gista 
þar. 

 

Nú... afhverju?  

 

Það var bara svo mikið sport. Er það ekki bara eins og í dag..að allir fái að gista... 

 

Jú. 

  
Það bjuggu börn á kennslustöðunum, það var kennt heima hjá þér og svona, fengu allir krakkar 
fræðslu, hvað með svona yngri börn eins og t.d. systur þínar.  
 

Já það fengu allir fræðslu, þær fengu að vera með þegar þetta var heima hjá þeim. 
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Jáhá... þannig að þær fengu að fylgjast með? 

  

Og svo kannski fóru þær ekkert endilega uppí Hvamm þegar það var verið að kenna í Hvammi, þá 
fengu náttúrulega bara systkinin sem voru þar að fylgjast með, sem höfðu vit á.  

 

Jáhá... 
 

En svo t.d. kennir pabbi þarna yngri systkinum mínum og þá keyrir hann sko, þá er alltaf kennt í 
fundarhúsinu, þá keyrir hann frá... það var enginn krakki sko syðst í Lóninu heldur keyrir hann frá 
Volaseli og tekur bara krakkana með sér, týndi þau bara upp og þá voru komnir krakkar sko á Stafafell 
líka. 

 

En hvað var skóladagurinn hjá ykkur lengi? 

 

Skóladagurinn hefur örugglega verið langur, ætli hann hafi ekki byrjaði klukkan 9 frekar en 8, við 
hljótum að hafa byrjað klukkan níu. Það tók alltaf tima að keyra, það var engin olíumöl, það þurfti að 
hokkast þetta á gömlum malarvegi. 

 

Já...  og pikka þau öll upp? 

 

Og  yfirleitt voru krakkarnir tilbúnir niður á vegi eða tilbúnir í bílinn. 

 

Já kurteisi náttúrurlega... 

 

Já... 
 

Þú segir að nemendafjöldinn hafi verið misjafn manstu hvað hópurinn sem þú varst alltaf með 
hvað voru þið mörg? 
 

Ábyggilega 12−14. 

 

Þau voru svona mörg... 

 

Já, ég á einhversstaðar mynd af okkur t.d. í leikfimi útá túni heima hjá mér, það var fullt af krökkum í 
Byggðarholti t.d. sem fluttu þarna í sveitina sama ár og við, ætli þau hafi ekki verið fjögur eða fimm.  

 

Það kemur mér bara svo mikið á óvart að það hafi verið svona mikið af börnum þarna? 

 

Alveg fullt af þeim. Svo náttúrulega var strákur í Hraunkoti og fjögur á Hvalnesi, á misjöfnum aldri og 
Reiðará, bræðrasynir Þorsteins.  
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Hann Þorsteinn Geirs... 

 

Nei hann átti engin börn þau voru náttúrulega mikið yngri en ég... Hans Sigga Geirs og Ástu. 

 

Já... 

 

Þrándur, Gulli og Ásgeir og svo áttu þau systir sem hét Anna Dóra hún er mikið yngri en ég. Og 
Þrándur og hún eru mikið yngri en Ásgeir og Gulli... 
 

Segðu mér aðeins með kennarana, manstu nöfnin á þeim? 
 

Já þessi Sighvatur hann átti heima á Brekku, hann var bóndi á Brekku. 

 

Sighvatur hvað... 

 

Sighvatur Davíðsson. Og svo Þorsteinn Geirsson og pabbi Trausti Eyjólfsson. 

 

Okey og voru bara þessir þrír? 

 

 Og svo þegar pabbi var að kenna að þá man ég að mamma kenndi handavinnu og þá kom hann með 
allt liðið heim og þá sátu allir við eldhúsborðið og gerðu handavinnu og svo þurfti hann að keyra 
öllum heim aftur. Hún hefur örugglega verið ólétt eða með lítið barn. Hún fór ekkert í fundarhúsið að 
kenna handavinnu þar heldur komu krakkarnir bara heim til okkar og ég man ekki eftir því að einhver 
annar kenndi okkur handavinnu. 

 

Það var bara mamma þín? 

 

Já. Hún var reyndar búin að kenna mér allt sem hún gat kennt mér því ég hjálpaði henni að kenna t.d. 
einni stelpunni frá Stafafelli að hekla, hún var örvhent, þá gat ég kennt henni.  

 

Já auðvita. 

 

Og eins og ég segi þetta var svona samvinnuverkefni bara.  
 

Hvernig var svona týpískur skóladagur hjá þér? Þið mættuð þarna um níu var svo bara byrjað 
alveg? 
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Já maður var með lestur og skrift og stíl og reikning og náttúrufræði og teikningu og leikfimi og þetta 
er bara þegar ég var á fyrsta ári. 

 

Níu ára.. 

 

Já , svo bætist náttúrulega meira í þetta. En ég man ekkert röðina ég á enga stundaskrá eða neitt 
þannig. Svo fengum við að vera í frímínútum. 

 

Okey.... 

 

 Bara alveg heillengi eftir hvernig veðrið var.  

 

Voru þið ekki send út í hvernig veðri sem er? 

 

Nei.  Við vorum bara í salnum í fundarhúsinu og örugglega þegar við vorum heima hjá mömmu þá var 
náttúrulega reynt að setja okkur út í einhverja leiki en við vorum oft bara í feluleik inní skápum eða 
eitthvað, allt liðið. Ég er oft að hugsa hvernig hún hafi farið að þessu.  Og eins upp í Hvammi. Það 
hlýtur ýmislegt hafa gengið á.  

 

Ég held þær hafi bara verið eitthvað ofur...  

 

Já.  

 

Var kennarinn með ykkur? Í frímínútum? 

Já..  mjög oft með okkur.  

 

Það var glatt á hjalla.  

 

Já...Og eins og í leikfiminni þá kenndu  þeir manni bara, sömu kallarnir sem kenndu manni leikfimi.  

 

Þeir hafa verið fjölhæfir ...? 

 

Já.  
 

Kennslan fór fram á nokkrum heimilum, aðallega í fundarhúsinu og að það hafi verið kynnt áður af 
konu , manstu hvort þú fékkstu blöð og bækur, borð og stóla? 
 

Já já  þetta var bara venjulegur skóli þannig séð sko og maður fékk allar bækur sem að maður þurfti 
að læra. 
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Þú fékkst þetta allt í skólanum? 

 

Já , allar biblíusögur hét þetta, þær voru svona litlar eins og lestrarbækurnar og skólaljóð, maður fékk 
þetta allt í skólanum.  

 

Þurftir þú að læra mikið af ljóðum? 

 

Já alveg gífurlega mikið af ljóðum og það var rosamikil keppni í okkur að læra ljóð og læra meira en 
kannski sá næsti, það var svona samkeppni svolítið. Þetta lá náttúrulega misjafnlega vel fyrir manni 
að læra þetta, sumir gátu bara lært þetta með því að lesa þetta tvisvar en aðrir þurftu að lesa þetta 
oftar.  

 

Ég man eftir þessari bók Skólaljóð blá bók ? 

 

Já og svo var hin það var Skólaljóð 1 og 2 og svo lærði maður náttúrulega bara allskonar ljóð og lög. 
Stundum fórum við upp að Reyðará með Steina, þar var bara spilað á orgel og sungið og bara gaman, 
þá hefur hann örugglega verið með styttri skóladag og farið þetta á eftir áður en hann keyrir okkur 
heim, upp að Reyðará.  

 

Okey... 

 

Og ég man að það var rosa sport að fara með honum eftir skóladag í fjárhúsin og gefa og troða hey í 
poka. Maður var látin vinna hvort sem maður var í skólanum eða ekki. 

 

Já svoleiðis er þetta...  
Þú talar um að þú lærðir að skrifa og þú ert náttúrulega örvhent svo það var mjög erfitt fyrir þig, 
hver kenndi þer a skrifa? 
 

Sko ég hef nú örugglega fengið bara svona forskrift heima eins og maður gerir bara enn þann dag í 
dag að skrifa og svo skrifa börnin eftir manni skilurðu og við fengum svona löng svona hefti og þau 
voru meira að segja notuð þegar mín börn voru að byrja í skóla. 

 

Áttir þú að fara ofan í... 

 

Já...  Forskrift það var skrifað eitthvað og svo áttirðu að gera alveg eins, tengiskrift. 

 

Ég get svarið það ég var með svona... 

 

Já það getur alveg passað Kristín og Halldóra voru með þetta. 
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Já.  

 

Við vorum með svona bækur ég man það og ég og einn annar strákur var örvhentur og það var 
svolítið erfitt því það var skylda að skrifa með blekpenna, við þurftum að skrifa með blekpenna og svo 
þurrkuðum við kannski óvart yfir því að blekið var ekki þornað því við vorum örvhent þannig 
Sighvatur kennari kenndi mér að skrifa með hægri , hann stóð fyrir aftan mig, hann var ekkert að pína 
mig. Hann stóð fyrir aftan mig og lét mig skrifa og stýrði hendinni a mér.  Og ég get ennþann dag í dag 
skrifað bæði með hægri og vinstri og ég get líka byrjað í miðju og skrifað svona. 

 

Nei ... 

 

 Og ég var búin að gleyma því þegar ég fór á Skógarskóla þá var ég eitthvað að gera þetta og svo fóru 
þau að minnast á þetta þegar við hittumst, það eru svona fjögur ár síðan og þá fóru þau að segja 
kanntu ennþá að skrifa svona og ég var búin að gleyma að ég gæti þetta en ég gerði þetta. En þessi 
strákur sem að var örvhentur líka hann var ábyggilega meira örvhentur en ég hann gat ekki, hann vildi 
ekki læra að skrifa með hægri.  

 

Okey...  
En eins og reikningur, hvaða námsgrein t.d. áttir þú í erfiðleikum með einhverja námsgrein? 
 

Ég man það ekki, ekki í barnaskólanum það er ekki fyrr en ég kem til Vestmannaeyja í skóla þegar ég 
er búin  með barnaskóla. 
 

Hvenær ertu búin með barnaskóla? Hvað ertu gömul þá? 
 

13 ára. 

 

Það er ekki meira nám en það? 

 

nei,  

 

Þá fermist þú náttúrulega? 

 

Já. Fer veturinn áður sko s.s. til Vestmannaeyja og kem heim í maí og þá varð ég 14 ára í mars og 
fermist í júni.  
 

Hvað varstu að gera í vestmannaeyjum? 
 

Í skóla...  
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Þú ert  send 13−14 ára til Vestmannaeyja í skóla? 

 

Já.  

 

Þá var náttúrulega fastur skóli? 

 

Já. 

 

Og það labbaðir þú í skólann? 

 

Já, þá átti ég bara heima rétt hjá. Mamma tók tvo stráka og stundum þrjá frá hjónum í eyjum í sveit á 
sumrin og þau tóku mig í staðinn allan veturinn, 2 vetur.  

 

Jáhá...þannig að þú hefur alveg verið í skóla til 16 ára aldurs? 

 

Já . Sumir fóru hingað niðrá Höfn í unglingaskóla sem kallað var.  

 

En var það ekki svolítið ævintýri? 

 

Jú maður lærir helling á þessu, maður herðist.  

 

Maður herðist lærir að bjarga sér? 

 

Já. 
 

Þú manst ekkert hvaða námsgrein var skemmtilegust eða leiðinlegust? 
 

Nei ég man ekkert eftir því ég man bara þegar ég kom til Vestmannaeyja þá átti ég að fara að læra 
dönsku og ensku og ég vissi ekki hvað það var, ég hafði aldrei heyrt talað um það bara enda voru 
einkunnirnar ekki háar.  
 

Já einmitt en hvernig agi var í skólastofunni og hvernig samskipti hafði kennarinn við nemendur? 
 

Mér finnst bara aginn hafa verið rosalega góður, mér finnst svona í endurminningunni við hafa tekið 
voða mikið tillit til hvers annars, við t.d. þegar einhverjum gekk illa að lesa, við máttum ekkert hlægja 
að því. Þá hafa örugglega einhverjir verið lesblindir, við vorum með mismunandi hraða í því sem við 
vorum að gera og við vorum örugglega stödd á mismunandi stöðum skilurðu í námsefninu því við 
vorum náttúrulega frá níu ára og uppí 12 -13 ára saman  í skólanum. 
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Manstu eftir krökkum sem komu ólæs í skólann? 
Ég hélt að allir hefðu verið búnir að læra að lesa en stelpurnar í Hvammi sem eru jafngamlar mér þær 
segja að það hafi enginn þeirra verið búin að læra að lesa þegar þær komu í skólann.  

 

En nú var þetta skylda sko? 

 

Já kennarinn hafi kennt þeim að læra að lesa en við systkinin þrjú allavega höfðum verið búin að læra 
að lesa, heima. Ég man ekki eftir því að þær hafi fengið einhvern spes tíma til þess að læra að lesa, í 
endurminningunni.  

 

Vá. Þeim var bara hent útí þetta þannig séð... 

 

Já þannig séð sko. Ef að þær eru að segja að þær hafi ekki kunnað neitt að lesa þegar þær komu í 
skólann,  mér finnst það samt svo ótrúlegt að mamma þeirra eða amma þeirra af því það var nú 
amma þar inná heimilinu, hafi ekki verið búin að sýna þeim eitthvað.  

 

Það hlýtur að vera... 

 

Já ábyggilega... það finnst mér allaveganna. 
 

Fannst þér kennarinn vera strangur eða þolinmóður við ykkur? 
 

Ég held þeir hafi verið rosalega þolinmóðir og bara haft nóg fyrir okkur að gera held ég, ekki  
verið neitt svona vesen eða mér finnst það ekki.  

 

Já... en  manstu hvort þér var hrósað? Varstu skömmuð? Varstu tekin uppá töflu og látin skrifa og 
þilja? 
 

Já, og við gerðum þetta öll og mér finnst aldrei hafa verið neitt stress í gangi eða neitt þannig. Þetta 
hafi verið meira svona leikur fyrir mér.  

 

Okey. 

 

Ég man... Nú t.d. lögðum við alveg rosalega mikið á okkur því við héldum skólaskemmtanir þegar 
Steini var að kenna okkur.  

 

Hvar héldu þið það? 

 

Í fundarhúsinu og buðum öllum krökkunum af Mýrunum í heimsókn með foreldrum þú veist og þetta 
voru þrotlausar æfingar, við vorum með leikrit og einsöng og allt mögulegt og þetta gerir alltaf sami 
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kennarinn þannig ef að honum hefði gengið illa með okkur þá hefði ekki verið þessi félagsfræði eins 
og maður segir eða mér finnst það endilega.  

 

En þetta er Steini? 

 

Já þetta er Steini og ég man eftir að á veturnar uppí Lóni voru sett upp leikrit, ég man að pabbi málaði 
leiktjöldin en ég man ekkert hver var leikstjóri eða þannig og það var alltaf eitthvað um að vera, ekki 
alltaf en það voru s.s. svona skemmtanir og maður lagði á sig ferðalög fyrir jólatréskemtun og allt 
það. Það var alltaf allt í fundarhúsinu þó það hafi ekki verið rafmagn eða neitt, fólk kom þá bara með 
lampa með sér og gasluktir sem voru hengdar í loftið. 
 

Þú segir að það hafi ekki verið neitt rafmagn og þið voruð kannski til fjögur á daginn í skólanum, þá 
hefur nú verið orðið frekar dimmt er það ekki? 
 

 Já jú við þurftum að labba heim í myrkri og tunglsljósi bara og stjörnubjart, í endurminningunni 
fannst manni nú oft kalt, það var meira svona frost heldur en að það hafi verið rigning og við vorum 
með lampa, þau sem að áttu lampa eða þeir foreldrar sem áttu lampa sem máttu kannski vera í 
skólanum þá gat maður fengið að fara með það og sumir áttu svona, þetta voru olíulampar. Ég man 
ekki eftir því að hafa verið með kerti, ég man bara að við vorum bara með lampaljós og það voru líka 
lampaljós heima hjá mér. Manni fannst þetta ekkert óeðlilegt og svo var kennarinn örugglega með 
einhverja fjósa luktir eða eitthvað svoleiðis líka. 
 

Var aldrei kalt þegar það fór að líða á daginn? 
 

Sko svo náttúrulega bætti hann alltaf á kolin og svo dó það örugglega bara svona um það leyti sem 
við erum að fara heim og svo er hún búin að kynda þessi kona aftur þegar við komum að morgni. Jú 
örugglega verið oft svona svolítið kalt en ætli maður hafi ekki verið bara í ullarsokkum og klætt sig. 

 

Bara klætt sig vel... 

 

Já.  
 

Þegar pabbi þinn var ekki að kenna, hvernig voru samskiptin, þau hafa greinilega verið góð þetta 
eru bara sveitungar, Þorsteinn og...  
 

Það var alveg sama hvað var verið að gera á bæjunum, það voru allir að hjálpast að. Þetta var kallað 
sko Suðurlón og Austurlón skiptist örugglega um jökulsá og þegar það var eitthvað um að vera í 
Suðurlóni þá bara komu allir og hjálpuðust að. 

 

Það var mikið svona... náungakærleikur greinilega? 

 

Já. Þetta var voða mikið frændfólk og skyldmenni sem áttu heima þarna á bæjunum. Og ég man t.d. 
þegar eins og s.s. alveg óskylt þessu þegar amma dó, hún kom og dó hjá okkur að þá komu þau frá 
Þórisdal, Egill og Guðfinna og hjálpuðu mömmu og pabba. 
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Okey. 

 

Þá var ekkert líkhús eða neitt þannig sko, þetta var bara heima. 

 

Voru þá bara líkin geymd heima? 

 

Já,  þá voru líkin bara geymd í stofunni. Ég er að tala um samvinnuna, þá koma þau, þau höfðu 
ábyggilega verið búin að standa í einhverju svona áður þó mamma og pabbi hafi ekki verið búin að 
gera neitt svona áður að þá komu þau og hjálpuðu til þannig að ég held að það hafi verið voða mikið 
svona bara gott samband á milli bæja.  
 

Já einmitt... manstu hvernig þér leið oft í kennslustundum afþví að við vorum að tala um samskipti 
kennara og foreldra? 
 

Í endurminningunni fannst mér þetta allt hafa verið gaman.  
 

Gastu sinnt heimanáminu þínu alltaf?  
 

Já, samt var maður látin fara þú veist í fjárhúsin að mjólka þegar maður var búin að læra það, setja 
inn hundana, gefa hænunum, ná í eggin og svo yfir veturinn. Mér fannst við bara hafa komist rosalega 
vel í gegnum þetta allt saman, ég man aldrei ekki eftir neinu veseni og ég man ekki eftir sko miklum 
snjó, ég man það ekki en það hlýtur að hafa verið. 

 

Já það getur orðið snjóþungt... 

 

Já.  En þá er spurningin um sko... þá er spurningin um sko þá bara sleppti maður skólanum þann 
daginn, ef að það var ófært  skilurðu og við t.d. fengum póst bara einu sinni í viku og svo hefur 
örugglega liðið bara hálfur mánuður ef að Almannaskarð var ófært á milli póstferða.  

 

Já já það var náttúrulega hryllilegt? 

 

Ég man að við suðuðum,  mamma og pabbi keyptu Vikuna, við keyptum Æskuna og allskonar blöð og 
maður lagði á sig að  labba heiman frá bænum og upp á veg til þess að sækja póstinn, þetta var 1,5 
km fram og til baka, þetta eru 3 km, þar sem að gamli bærinn var sko. Svo ef að það var gott veður þá 
bara settist maður niður og rifum upp og lásum , til að vera fyrst að fá að  lesa þetta. Ég man aldrei 
eftir því að mér hafi leiðst nema þegar bara þarna heima þegar ég var í Bæ.  
 

Greinilega hafa foreldrar þínir haft mjög mikið álit á fræðslu, þeim hefur þótt þetta mjög 
mikilvægt?  

Já já,  þetta var náttúrulega skólaskylda. 
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En þú veist mamma þín fær alla heim til sín til til að kenna þeim handavinnu? 

 

Já já.  

 

Hún hefði alveg getað sleppt því... 

 

Já  og þetta var  líka bara gaman fyrir krakkana sem aldrei fóru kannski að heiman nema bara í skóla.  
 

Mér finnst bara svona... svona mikill uppgangur í þessu... 

 

Já já. 

 

Í samfélaginu sko? 

 

Já, þú sérð það þegar við flytjum þarna 1958 þá flytja hjón í Byggðarholt þau voru með fimm krakka, 
og þá flytja tvenn hjón í Stafafell og allir krakkarnir sem fæddust það eða áttu heima þar voru 
náttúrulega  ekkert öll fædd þegar þau fluttu í Lónið  sko, en a.m.k. sko einn strákur á einum bænum 
og sennilega þrjú eða fjögur hinum megin í húsinu  sko. Þannig það var fullt af fólki þarna þó það sé 
eiginlega engin þarna í dag. 

 

Já þetta er svolítið mikið breytt... það er orðið svolítið dapurt... 

 

Já svolítið breytt. 
 

Fórstu í sundkennslu?  Manstu það? 

 

Já. 

 

Hvar lærðirðu sund? 
 

Já, hér á Höfn. 

 

Þið fóruð niðreftir? 

 

Já. Ég man ekki hvað ég var gömul og þá var okkur bara komið fyrir hérna hjá fólki. Hjónunum t.d. 
sem mamma og pabbi keyptu jörðina af og konu sem að var úr Vestmannaeyjum og bjó hérna... bjó 
hérna  á Svalbarðinu og við vorum hérna hjá Ragnari Snjólfs og Margréti,  þarna við hliðina á 
Vöruhúsinu eða þar. 

 



216 

Mér finnst þetta einmitt eitthvað svo yndislegt að börnin komu í sundkennslu og bærinn já já við 
hýsum þau... það var bara ekki vandamálið... 
 

Þetta var bara hálfur mánuður í einu á hverju vori eða hverju sumri.  
 

Manstu hver kenndi þér sund? 

 

Auður Jónasar. 

 

Kenndi hún þér? hún kenndi mér sund... 

En hún kenndi mér ekki sund, ég gat ekki lært að synda hjá henni  en ég var í sundi hjá henni.  

 

Afhverju  gast þú ekki lært að synda? 

 

Ég held ég hafi bara verið svo hrædd við hana en svo kom ungur strákur frá Ólafsvík.... Ólafsfirði að 
kenna sund hérna eitt sumarið og þá lærði ég að synda og þá lærði Guðrún Eiríks að synda og fleiri 
sem sukku bara hjá Auði sko. 

 

Hún var svakaleg með prikið? 

 

Já, hún lét mann halda í prikið og svo ýtti hún því á kaf. Hún gerði þetta margoft við mig, ekki skrítið 
þó maður hafi ekki lært að synda, þetta var bara einelti, þetta voru bara mannréttindabrot hjá henni.  

 

Hún var svakaleg? 

 

Og ég man eftir að við vorum allaveganna þessi þrjú elstu send í sund hérna niðureftir.  
 

Stunduðuð þið t.d. eitthvað félagsstarf utan skóla? Þú sagðir mér náttúrulega frá þessum sýningum 
sem þið hélduð það var greinilega mikið um að vera í sveitinni....  

 

Já já. 

 

En svona þegar þið voruð eldri, fóruðið niður á Höfn eða?  
 

Það var alltaf íþróttamót á hverju ári. 

 

Okey. 
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Ég man að við tókum þátt í íþróttum hérna hjá Mánagarði í Nesjum og einhvern timann var í 
Suðursveit frekar en Mýrum, þá fór ég ekki, þá fór Jónas og strákur sem var í sveit heima. Þá voru sko 
ungmennafélög... 

 

Já . 

 

Í öllum... fyrst þá var alltaf þetta. Svo var alltaf á aðventunni eða svolítið fyrir jól, þá komu þeir frá 
Flugfélagi Íslands, voru hérna í barnaskólanum á Höfn með skemmtanir og þá voru 
happdrættismiðar, aðgöngumiðinn var happdrættismiði og ég man að við fórum í þetta.  

 

Vannstu einhvern tímann? 

 

Nei Líney systir vann, tösku sem var merkt Flugfélagi Íslands og Gulli á Reyðará, hann vann líka tösku. 
Hún fékk bláa en hann fékk brúna  mér er þetta minnisstætt sko og í þessum töskum ég man nú ekki, 
það var lyklakippa og einverjir minjagripir frá Flugfélagi Íslands og mig minnir að annaðhvort voru epli 
í töskunni eða þá að við fengum epli og þetta var bara svona hálfgerð ekki kannski hálfgerð þetta var 
svona jólasamkoma þannig séð. Þetta var bara heilmikið fjör, það fór heill dagur í þetta, að fara 
niðureftir.  

 

Þetta er náttúrulega á aðventunni þannig að veður hefur náttúrulega ... 

 

Já við höfum örugglega ekki komist alltaf útaf veðri en a.m.k. man ég eftir tveim skiptum sem við 
fórum í þetta.  
 

Þú ferð  náttúrulega til hérna Vestmannaeyja og ert þar til 16 ára aldurs í skóla er það ekki eða 15 

ára? 

Já. 

Hvert liggur svo leið þín, hvað gerirðu svo? 

Hvað geri ég svo...  ég var orðin unglingur.  

Já unglingur... 

Þá skal ég segja þér hérna kom ég heim um vorið og var heima bara hérna í sauðburðinum og 

heyskapnum og allt það og svo var ég kyrrsett heima einn vetur. 

Nú afhverju? 

Nú afþví að Jónas bróðir var að klára Kennaraskólann og þau höfðu ekki efni á að við værum bæði í 

burtu í einu þannig að hann fór í Skógarskóla, hann var búin með tvo vetur sko og svo fór hann í 

Skógarskóla, ég var heima og Líney systir fór í fyrsta bekk á Skógarskóla.  

Okey. 
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Svo þegar að ég er heima einn vetur og pabbi er að kenna og ég sé s.s. um fjósið og kindurnar og það 

sem ég örugglega  gat og mamma og Ingibergur hitt. Svo hérna...  og ég náttúrulega fór að grenja yfir 

því að fá ekki að fara í skólann og setti það skilyrði afþví ég átti afmæli í mars að ég fengi í afmælisgjöf 

jakka og gítar og ég hef örugglega verið svona frek af því ég var viss um að þau myndu aldrei geta 

gefið mér þetta.  Og... Þegar það var komið fram í mars eða febrúar þá fór ég rekast í því að  fá 

afmælisgjöfina, ég fékk enga afmælisgjöf en ég mátti fara hérna niðureftir í frystihúsið og vinna mér 

fyrir þessu og ég gerði það.  

Þú fórst ekki á hverjum degi varstu bara..... 

Þá fékk ég að vera heima hjá Systu.  

Já há..okey. 

Já.  Og mamma hennar treysti sér ekki að hafa mig í mat því hún var með svo marga. 

Hvert fórstu þá? 

Þá fór ég og borðaði hjá Auði Jónasar, þetta reddaðist bara, ég þekkti hana og hún gaf mér alltaf að 

borða í hádeginu. 

Og vannstu bara fyrir jakkanum og gítarnum? 

Nei  ég vann þangað til að mamma sagði að það væri komið svo gott veður að kindurnar vildu fara að 

fara til fjalla og ég þyrfti að koma heim og hjálpa henni, það hefur ábyggilega verið í maí. 

 Og þú keypti þér jakka og gítarinn? 

 Og skó og eitthvað meira.  

Bara flott... 

Já já.  

En hvert ferðu svo? 

 Svo eftir þennan vetur þá náttúrulega er sumarið líka eftir heima og svo fer ég á, nei nei ég var 

ekkert sumarið heima, þegar ég er 16 ára þá fer ég sem ráðskona í símavinnuflokk.  

Símavinnuflokk... 

Já... 

Þú þarft aðeins að útskýra... 

Þá voru allar símalínur á staurum eftir öllu Austurlandi og þá þurfti að fylgjast með þessum staurum 

og laga og breyta og bæta á hverju sumri, hækka staura og svoleiðis og þessi flokkur hann ferðaðist 

héðan og alveg til Mývatnssveitar og þá var maður bara vissa daga hérna inni hjá Bergá kannski í 

símaskúrum og svo þegar maður var búin hérna hjá Bergá þá fór maður á Djúpavog og þeir unnu 

hérna útfrá stöðinni sem að skúrarnir voru, skúrar og tjöld og ég vann mér fyrir heimavistinni á 

Skógum veturinn eftir, með því að vinna þarna, ég fékk fullt af peningum fyrir þetta, ráðskona og sjö 
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kallar þar á meðal Sissi hennar Gunnhildar, Jónas bróðir og svo náttúrulega verkstjórinn hann var 

kallaður Síma-Sveinn, hann átti heima hérna.  

Síma-Sveinn.... 

Já já.  Ég vann mér s.s fyrir öllu árgjaldinu, mötuneytinu og s.s. því sem ég þurfti í skólann og hálfum 

vetrinum fyrir Líney systir og öll föt og allt sem við þurftum að koma með með okkur og ég borgaði 

líka fyrir hana öll fötin. 

Þú hefur bara fengið hellings pening? 

Já við fengum alveg hellings pening. Jónas fór þá í Kennaraháskóla.  

Okey en þá hérna.... og hvað ertu lengi á Skógum? 

Þá er ég einn vetur á skógum til þess að klára gagnfræðinginn. 

Til þess að klára gagnfræðinginn já... 

Ef ég hefði haldið áfram í Vestmannaeyjum, það var sko fyrsti, annar, þriðji og fjórði bekkur en ef þú  

varst mjög gáfuð þá gastu tekið fyrsta og annan og tekið  landspróf en ég fer í fyrsta og annan í 

Vestmannaeyjum sleppi svo þriðja bekk í raun og veru ef ég hefði verið þar skilurðu. 

Já. 

Og fer á skóga eins og ég hefði farið í fjórða bekk í Vestmannaeyjum. Þannig ég tók Skógaskóla á 

sama tíma og ég hefði, Skógaskóli var bara þrjá vetur, gat sparað mér eiginlega einn veturinn var 

hann heima skilurðu, en ég var alveg búin á réttum tíma fyrir því, að læra.  

 

Hvöttu foreldrar þínir þig til í að fara í nám? 

Neeii... ég held ekki, ekkert frekar, nema maður gæti gert þetta sjálfur eða sjálf. Jónas vann sér 

náttúrulega bara fyrir þessum skóla sjálfur og hann borgaði helminginn fyrir Líney og hann og 

mamma og pabbi borguðu það sem eftir var. Ég held að búskapurinn hjá þeim hafi verið svolitið basl. 

Hjá mömmu þinni og pabba? 

Já, þau byggðu náttúrulega húsið þarna uppí Volaseli og svona, þau áttu heima þarna í 10 ár eða við.  

Já. 

Þá fóru þau aftur til Vestmannaeyja en þá fór ég bara ekkert með, ég var orðin svo þroskuð að ég var 

bara hætt þessu veseni.  

Og seldu þau þá  jörðina ? 

Já seldu jörðina . 

Og hvað og bjuggu  þau þá bara Vestmannaeyjabæ? 

Já  fram að gosi eða pabbi var farinn sko að kenna félagsfræði á Hvanneyri, Bændaskólanum og 

mamma var s.s. í Eyjum með liðið, allt nema eitt, með pabba.  
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Ekki þú og Jónas bróðir þið fóruð ekki með? 

Nei við vorum farin að heiman. 

 En Líney? Hún var væntanlega, var hún í Vestmannaeyjum? 

Já Liney var þarna , sko við Líney fórum þegar ég er búin með Skóga og hún sko er búin með annan 

bekk og ég með þriðja bekk,  þá fórum við hérna í frystihúsið, leigðum okkur herbergi hjá Gunna 

Hermanns og Birnu Skarphéðins. 

Já há... þar sem Jóna... 

Jóna Bára á heima í núna út á Garðsbrún. 

Já í litla hvíta og bláa húsinu... 

Já, við leigðum okkur herbergi það og byrjuðum að vinna í frystihúsinu. 

Já. 

Svo slasaðist konan sem var í símavinnunni og ég fór aftur s.s. um sumarið þangað til hún kom aftur í 

vinnu. Ég byrjaði hjá Bergá og endaði í Breiðdalnum. 

Fórstu í eitthvað frekari nám eftir þetta? 

Neiiii... ég fór bara að vinna, fékk hérna fyrst í frystihúsinu og sótti svo um ráðskonustöðu í 

mötuneytinu. 

Uhmmm... 

Fékk hana 17 ára gömul, réði yfir konum sem voru yfir fertugt, það var svolítið erfitt að fá þær til þess 

að kyngja því að hver réði... 

Það hefur nú ekki verið skemmtilegt? 

Og ég mátti og það var svolítið gott bara líka að hérna og mátti líka svolítið  ráða hverja ég vildi hafa í 

vinnu. Mátti velja. Ég mátti velja allt nema tvær, það hefur örugglega verið einhver Framsóknarpólítík 

hjá Ásgrími. 

Já auðvita. 

Já en hérna já. Svo var ég búin að fá öll gögn ég ætlaði sko í ljósmæðranám. 

Okey. 

En bara fór aldrei. 

Gerast bara aðrir hlutir bara... 

Já.  Þannig Já ég hefði alveg getað það skilurðu það var ekki það málið og það þá þurfti maður sko að 

flytja til Reykjavíkur og náttúrulega finna mér húsnæði og annað og þá var ljósmæðraskólinn þannig 

að þú gast unnið með. 
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Nú... 

Já  þú fékkst laun á meðan þú varst í skólanum. 

Varstu þá að vinna á fæðingarheimili? 

Já þetta verklega hlýtur að vera ég fór aldrei sko skilurðu. Þannig þetta verklega hlýtur að hafa verið 

um leið og skólinn. Þetta var hætt t.d. þegar Laufey fór, Laufey á Smyrla. Hún var ekki í svona 

verklegu með. 

En hvað var þá skólinn langur fyrst að...? 

Það veit ég ekki. 

Hann hefur þá ekkert verið rosalega langur... 

Nei hann var tvö ár. Það er búið að lengja þetta upp í 5 ár nú þarft þú að vera hjúkrunarfræðingur til 

þess að geta farið í ljósmóðirina. Þetta voru bara tvö ár. 

Tvö ár... 

Já ég veit það... 

Okey. 

Já já. 

Nú hvað varstu að gera þá varstu bara að vinna og eignaðist svo mann og börn... 

Já já. 

Og bú og tók lífið... einhverjum öðrum? 

Já. Og ég bý ennþann dag í dag og ég er orðin langamma. 

Þú ert ung langamma? 

Já. Ég byrjaði 18 ára að eiga börn, þannig þegar er talað um hvað ég sé gömul þá er ég bara 18 ára 

þegar  elsta dóttir mín fæðist. 

Já þú meinar... 

Já.   

En finnst þér menntun þín hafa nýst þér  í lífinu? 

Já maður býr að öllu sem maður lærir þó maður sé ekki alltaf að nota það. 

Nei. 

Og ég les voða mikið. 

Finnst þér gott og gaman að lesa? 
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Já. Mér finnst handavinna alveg ómissandi. 

Varstu ekki byrjuð að prjóna alveg níu ára þegar þú varst... 

Jú. 

Þegar þau voru í náttúrufræði... 

Jú jú ég átti að sitja og hlusta. 

Já sitja og hlusta... 

Svo fór ég bara í prófin bara, svo það sem ég mundi það skrifaði ég niður og maður lærði sko þegar 

maður var að læra um Ísland lærði maður allar sýslurnar allan hringinn, alla firðina allan hringinn, öll 

sveitarfélög þessi stóru allan hringinn og þú lærðir hvað stæðstu hraunin á Íslandi hétu og þú lærðir 

hvað stæðstu fossarnir hétu  og allt þetta helsta. 

Uhmmm... 

Og þetta sat alltaf í manni maður sat bara og hlustaði bara það sem kennarinn var að segja frá og 

krakkarnir spurðu út úr og svona.. 

Uhmmmm... 

Og svo tók maður bara próf og ég held að hinir krakkarnir þessir yngstu hljóta að hafa gert þetta líka. 

Ég man ekkert samt eftir nema tveim stelpum sem voru eldri en ég sem að prjónuðu í tímaum þó að 

það sé bannað í dag. 

Við hefðum kannski gott að láta þau aðeins hafa smá meiri frið, það væri gaman ef það væri bara 

hljóð og fólk væri heldur að prjóna en eitthvað annað... 

Já ég held eins og ég segi að maður býr að þessu alla sína ævi að hafa farið í skóla þó að kannski hafi 

maður þurft að leggja svolítið á sig bæði í ferðalögum og annað. 

En samt gerði fólk þetta? 

Já. 

Mér finnst þessi náungakærleikur sem var þarna í Lóni, fólk var að hjálpast að og greinilega var þó 

að þetta hafi verið skylda einhver hefur þó eins og  Hvammssysturnar átt að hafa mætt ólesnar 

ólæsar í skólann... 

Já og það hefur örugglega verið voðalega misjafnt sko... 

Hvernig börn á hvaða stað þau voru? 

Jú og ég man sko eftir þegar við vorum í frímínútum úti að leika sér og það var alveg sama hvort það 

var myrkur eða ekki við fórum út myrkrið að leika okkur og ég man eftir eltingaleik einhvern tímann í 

Hvammi og þar var snúra tengd úr einu tréi minnir mig í húshorninu og niður í svona rafmagn  nei 

...það hefur verið símalína. Það var ekkert rafmagn þarna það voru bara heima mótorar og Kristín í 
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Dal hljóp á  þvottasnúruna og skarst alveg rosalega í munninum og hún sagði sko mörgum árum 

seinna að hún fékk svona ...hvað heitir það ... örvefi... 

Já. 

Hefði þetta gerst s.s.  mörgum árum seinna þá hefði verið farið með hana til læknis og látið sauma 

hana svona en þetta var bara kælt niður með þvottapoka og handklæðum og kennarinn sá bara um 

þetta og konan í Hvammi.  Svo var hún náttúrulega með svona bólgna vör sprungna vör í marga daga. 

Þetta er svona það eina sem ég man eftir sem hafi gerst svona eða komið fyrir. 

En hefur þú engar prakkarasögur  sem ykkur datt í hug að gera? 

Jú við reyktum, stálum sigaréttum.. 

Frá hverjum? 

Krakkarnir í Byggðarholti komu með þetta með sér.. 

Og hvar reyktuð þið? 

Bara úti í frímínútum við þurftum náttúrulega að prófa þetta... 

Hvað varstu gömul? 

Ég man það ekki örugglega svona 10 11 svona og bara allur hópurinn sko ...það var engin 

undanskilinn... 

Manstu hvað þið reyktuð? Camel? 

Nei Chesterfield... 

Chesterfield... 

Já þær hétu Chesterfield mamma reykti þetta líka. 

Jesús... 

Og einhvern tímann sko yfir sumartíma ég... man nú ekkert hvenær en mamma og pabbi fóru 

eitthvað að heiman og við fengum okkur sigaréttu og svo þegar þau komu heim þá láum við bara 

fárveikar einhverstaðar úti á túni ælandi og... ég veit ekki hvort þetta var óvitaskapur eða hvort við 

vorum að reyna að gera þetta til þess að vera óþægð ég veit það ekki. 

En þið reyktuð öll bara? 

Ekki ofan í okkur örugglega púað þetta bara út í loftið. 

Var þá bara ekki bara ský þarna fyrir ofan... 

Örugglega. Ég man ekkert hvort þetta var sko bara hvað þetta var mikið og oft eða hvað en ég man 

eftir þessu. Ég man líka að mamma og pabbi fóru heiman fóru örugglega í bændaferð eða eitthvað þá 

komu tvær 16 ára stelpur héðan niður á Höfn til þess að hugsa um okkur. Og þetta var rosa gaman 

allt svona var gaman svona  nýjabruna, matseldinni og annað slíkt sko og ég man eftir því þegar hún 
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fæddist litla systir mín þá  var mamma niður á Höfn. Hún þurfti að fara náttúrulega svolítið snemma 

því það fór eftir veðri hvort hún komst eða ekki því hún var hérna hjá ljósmóðurinn frá því fyrir jól og 

barnið fæðist ekki fyrr en á gamlársdag. 

Já áá... 

Pabbi sá um jólin sko það var rosalega gaman rosa gaman. 

Hvernig var það? 

Það var allt í lagi ég held að þetta hafi verið svolítið skipulagt ég held að þessar stelpur komu... sko og 

fóru samt heim fyrir jól. 

En voru samt búnar að hjálpa honum...? 

Já.  

Undirbúa og... 

Já og pabbi og gamli maðurinn sem var þarna þeir sáu bara um okkur um jólin og hann var svolítið 

spes þessi gamli maður hann hérna á aðfangadag  ALLTAF... ekki bara þessi jól alltaf í þessi 10 ár 

þegar við vorum inní stofu á aðfangadagskvöld fór hann eitthvað fram aðeins kemur svo aftur með 

pappakassa bundið fyrir og segir þetta er frá jólasveininum og þá var það eitthvað svona niðursoðnir 

ávextir og alls konar sem hann var búin að setja í kassa handa okkur alltaf. 

Æj en sætt... 

Já og.. 

Þetta var vinnumaðurinn? 

Þetta var vinnumaðurinn hann kom og fór alltaf svona þegar við vorum að verða búin að taka upp 

jólapakkana okkar, það komu náttúrulega pakkar frá Vestmannaeyjum og pakkar víða úr sveitinni og 

svona og þá hvarf hann í augnablik og ég veit ekkert hvar hann hefur falið þetta sko og kom alltaf 

með gjöf handa öllum í þessum pakka sko ópakkað  þetta var bara í brúnum pappakassa. Það var 

rosalega gaman að... æskan var rosalega skemmtileg finnst mér. 

Hvað varð um þennan mann þegar bærinn var seldur? 

Hann fór... hann fór í Hvamm held ég hann var bróðir konunnar í Hvammi. 

Já okey... 

Svo fór hann eftir það fór hann í Syðra- fjörð þar bjó bróðir hans og svo fór hann hingað. Fyrst leigði 

hann einn hérna og svo fór hann á Hjúkrunarheimilið. Og hann kenndi okkur rosalega margt, hann 

kenndi okkur til dæmis að varast fljóð og fjöru. 

Bíddu er þetta Ingibergur gamli sem var uppi á elliheimili? 
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Já. Hann kenndi okkur að smala, hann kenndi okkur að vaða yfir árnar, hann kenndi okkur að finna 

brotin á ánum og svona. Hann kenndi okkur ofboðslega margt svona sem þú þurftir ekkert endilega 

að læra í skóla. 

Hann kenndi ykkur bara á lífið... 

Já hann var hérna hann var mjög... hann t.d. eins og ég sagði eða skrifaði einhvern tímann í 

minningargreininni að hérna hann gat eiginlega kennt manni allt nema  hann fékk mig ekki til þess að 

drekka úr kríueggjunum. Hann gerði það hann ef hann vissi ef það væru ný kríuegg  þá braut hann gat 

og drakk úr þeim. Það er svakalega mikið vítamín í þessu. 

Enda held ég að hann hafi verið rosalega sterkur? Vann alla sína hunds og kattartíð... 

Já. Þetta gat hann aldrei fengið mig til þess að gera en hann prófaði eða s.s. hann manaði okkur en 

við gerðum þetta ekki. 

Ég get svarið það... en hefur eitthvað annað að segja svona í lokin? 

Ekkert frekar sko. 

En þessi skólaganga þín var samt... þú varst í skóla frá átta ári aldri eða svona semí til 16 ára 

aldurs? 

Já já já og hérna ég man ekki eftir neinu öðru en þetta hafi bara gengið  upp. 

En samt dugleg að fara bara að vinna í fiski og... 

Já já þetta hafa örugglega fleiri gert sko. Það hafa komið stelpur hér til að vinna hér t.d. frá Vopnafirði 

Valdís Harðar og vinkona hennar hvað hét hún... sko þetta var vertíð bara vertíð.  Ég var að vinna 

með á roðfléttivélum við hliðina á Valþóri í Grænahrauni. 

Já há. En þegar þú fórst í símadæmið varst ráðskona með köllunum hvað varstu þá gömul ? 

16. 

Þá var varstu 16... 16 ára.. 

Já og ég kunni ekki neitt Jónas var búin að segja að ég þyrfti bara að búa til kaffi og góða sósu. Kunni 

ekki neitt. 

Og hvernig fór það? 

Ja ég hérna skrifaði upp úr sko mamma mín var Kvennaskóla gengin. 

Núúúú... 

Frá Laugum í Reykjadal og skrifaði upp sko í svona bók uppskriftarbók stóra bók hún gaf mér svona 

bók. Ég ætlaði sko að skrifa hana alla upp. 

Nei vá ... 
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Og ég ætlaði að skrifa hana alla upp en hérna hún stoppaði mig af og sagði að skrifa bara upp 

uppskriftir sem ég ... 

Gæti... 

Já það sem hún notaði svona það helsta því eitt ýmislegt af þessu sem hún lærði þarna er aldrei 

notað og ég notaði þessa bók. Þarna þurfti maður að elda og baka allt, ég var með gaseldavél, ég 

þurfti meira að segja að baka brauðið meira að segja og karlarnir fóru stundum með nesti og þá þurfti 

maður bara að gera þetta. Ég man einu sinni að ég lenti í alveg hrikalegu slysi ég bjó til fiskibollur, 

gleymdi að setja kartöflumjöl og þær urðu bara að svona kássu í pottinum og svo bara karrý sósa á 

þær. En þá sagði verkstjórinn bara komdu bara með fiskispaðann við borðum þetta eins og hassí 

eitthvað svoleiðis. Það var eina slysið sem var hægt að gera grín af mér. Maður var alltaf að vanda sig. 

Þetta er gaman... 

Já þetta var... þetta er sumarið sem maður lifir á við enduðum svo í Mývatnssveit eyddum kvöldinu í 

Grjótagjá. Grjótagjá er svona heitt vatn undir hrauni... 

Já... 

Svona laug og reyndar í einhverjum eldgosum þá hitnaði hún svo mikið að ekki er farið ofan í þetta í 

dag. Þetta er samt þarna. 

Og var þetta svona viðráðanlegt þegar þið voruð þarna? 

Já já við förum bara í bað. 

Váá... 

Þá vorum við á Grímstöðum á fjöllum með skúrana sko keyrðum bara í Mývatnssveit. Við förum á böll 

á Akureyri og förum á Sjallann á Akureyri. Ég mátti nú reyndar ekki fara ég var bara 16 ára það var 

náttúrulega 18 ára aldurstakmörk. 

En þú fórst samt? 

Já já og ég fékk að fara inn ég var stoppuð af en ég mátti að fara inn. Þetta var rosalega gaman. En 

maður sér ekki alveg 16 ára krakka í dag gera þetta. 

Nei ég held að ég mundi ekki hleypa dóttur minni út í þetta ævintýri... nei  

En ég reyndar var svolítið mikið þegar ég átti mínar stelpur að herða þær upp í að gera eitthvað svona 

og þær eru nú misjafnlega áræðnar. 

Uhmmmm bara eins og börn eru... 

Já. 

Þau eru misjöfn eins og þau eru mörg... 

Nei nei mér fannst þetta allt vera gaman allt þetta sem maður fékk að gera. 

Og þú minnist þessa tíma bara skólans sem lítil stelpa með gleði? 
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Já og ég man ekki eftir  eins og ég segi núna að neinn hafi verið skilin útundan eða eins og í dag er 

kallað einelti eða hrekkja eða eitthvað sko. Mér finnst bara eins og það hafi alltaf verið sammála um 

allt. 

Þú ert þriðja manneskjan sem talar um þetta... 

Við vorum t.d.þegar ég gisti í Hvammi fór ekki heim sko og þá var ég í skólanum örugglega hjá 

Þórisdal eða fundarhúsinu þá keyrði Sighvatur okkur út á Laxá og svo bara löbbuðum við það sem 

eftir var bara þar sem túnin eru núna... 

Já já... 

Þar alveg heim. Og svo löbbuðum við oft þegar við vorum tilbúin kannski á morgnana þá þurfti ekki 

að sækja okk... þá löbbuðum við á móti bílnum. 

Eins og þá þurfti ekki að fara svona langt... 

Já maður gerði þetta allt og líka bara ekki í skólanum þú veist maður var ekkert gamall þegar maður 

var látin smala á haustin. 

Manni var treyst fyrir meiru... 

Já já maður var grenjandi með hlaupasting á eftir rollunum sem voru búnar að sleppa og eitthvað 

svona. Það var alveg... maður var látin gera þetta. 

Já... 

Ég man ekki eftir að pabbi hafi skammað okkur ef við höfðum klikkað eitthvað en ég man hérna hann 

í Hvammi gat orðið rosalega reiður ef  börnin hans gerðu ekki eins og hann vildi eins og þegar 

kindurnar fóru eitthvað annað. 

Okey... 

Kannski situr það í manni að maður hefði orðið skelkaður þegar hann var að skammast ég veit það 

ekki... 

Já, heyrðu má ég tala við þig aftur ef ég þarf að fá að vita einhverjar fleiri spurningar ef eitthvað 

kemur upp í hugann? 

Já. 

 Eða þú manst eftir einhverju þá mundi ég gjarnan... höfum samband er það ekki? 

Jú jú. 

Þá þakka ég þér fyrir bara kærlega fyrir. 
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Viðauki H: Viðtal við Ásgeir Gunnarsson 

 

SP: 

ÁG: 13 ára. 

SP: Já. Þá varst að ljúka barnaskólanámi? 

ÁG: Já. Já. Þetta var eina eina skóli. 

SP:       Nú var þetta i eina skipti?  

ÁG:      Þetta var það eina. 

SP:  

ÁG: Jú. [ ...hann var það] ég er nú bara helst á að það hefur verið seinni part vetrar þetta fyrri 

parti vetrar svo seinni parti vetrar inn i sveit. 

SP:       

ÁG: Það hefur verið eina eina skólanámið. 

SP:       Já 

ÁG:      Hm 

SP: Já já., Og ekkert unglingaskólanám? 

ÁG: Nei nei nei. 

SP: Nei nei. 

ÁG: Nei nei. ... Ekki fyrr en bara ég fór í  gagnfræðaskó1a í Akureyri. 

SP:  

ÁG: [ræskir sig] 

SP: En hver var hver var aftur kennari þarna? Var það Ingibjörg? 

ÁG: Já.  Það var Ingibjörg í bæði skiptin. Bæði inn í sveit og þarna. 

SP:       Já. Afhverju var hún í Guðmundarhúsi að kenna ykkur?  

ÁG:     Ja hún hefur bara fengið þar pláss. 

SP:  

ÁG: Hm?  Það var nóg pláss í Guðmundarhúsi . [hlæja báðir] 

 SP: Já jaá. 

ÁG: [ræskir sig], Já já. 

SP: Voruð þið mörg í skólanum? Margir nemendur? 

ÁG: Já þetta hafa nú verið það geta verið svona 8 nemendur kannski. 

SP: Já. 
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ÁG: Ég man ekki ég. 

SP: Nei. 

ÁG: Ekki svo eftir hver hverjir það voru. 

SP: Nei. 

ÁG:     Ekki nákvæmlega.  

SP:      Nei. 

ÁG: Við sátum í kringum bara stofuborðið. 

SP:  

ÁG: Og kennarinn fyrir endanum. 

SP: Jå. Manstu hvort hún var með kort einhver? Landakort ?  

ÁG: Já já. Ég held það nú hún hafi haft einhver landakort. 

SP:  

ÁG: [ræskir sig]  það held ég 

SP: Hefur verið heimsmyndin ykkar? 

ÁG: Hem... svo  ég er svo alls ekki viss um að það hefi alls ekki verið nema Ísland. Ha? 

SP: Nei... 

ÁG:      Ha? 

SP: Nei nei. 

ÁG: [ræskir sig]... [ræskir sig] 

... [óskilgreint hljóð eins og kaffibollar eða eldhúsáhöld og Ásgeir er að ræskja sig] [27 sek] 

SP:      Og voru þetta ekki reikningur skrift og lestur. 

ÁG:     Jú jú. Reikningur skrift lestur [hóstar] og landafræöi. 

SP:  

ÁG:     eee... náttúrufræði  

SP:      Já. 

ÁG: Biblíusögur. 

SP:  

ÁG: Ég held að það hafi nú verið all allt það.  

SP:  

ÁG: Svo þegar er ég kominn norður sko já þá er ég orðinn 16 ára. Ég var svo afskaplega illa 

undirbúinn. 

SP: Var það? 

       Uf. 

SP: Miða við miðað við... 
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ÁG: Ég var 

SP: aðra nemendur? 

ÁG: miklu verra undirbúinn heldur en margir aðrir. 

SP:  

ÁG: Þarna. 

SP:  

ÁG: [ræskir sig] 

ÁG: Já já. 

SP: Var það algengt að að krakkar fæ færu eða unglingar færu héðan til Akureyrar? 

ÅG:      Ekki veit ég nú það. [óskilgreint hljóð] hvað hefur verið mjög algengt en, en Ragna systir var 

hún bjó nú á Akureyri. 

SP:  

ÁG: Og í skjóli þeirra er ég kominn þannig. 

 

Viðauki I: Viðtal við Benedikt Steinar Þorsteinsson 

 

En hvernig var með nám? Sótturðu skóla hér eitthvað eftir að...  

BÞ: Það var nú litið það var hérna unglingaskóli í hluta úr tveimur vetrum 39 byrjaði.  

SP:  

'       39 já til 40 og svo aftur held ég hafi nú ekkert verið nema fyrri veturinn. 

SP: Var það Hinrik sem? 

BÞ: Það var Hinrik Thorlacius sem að var þarna. 

SP:  

BÞ: Hefur kannski séð skólablaðið okkar siðan?  

SP:  

SP: Hornafjarðarmána? 

BÞ:       Já 

SP:      Ég sá það og mér fannst þetta nokkuð merkilegt já bæði blaðið og eins skóinn getur verið að 

Úlfljótur hafi staðið að þessu?  

BÞ:      Úlfljótur já það var  

SP:       Eða Sindri? 

BÞ: Eða bara Sindri. 
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SP:  

BP: Já já... ég gekk nú fljótt i ungmennafélagiô eftir að ég kom hingað. 

SP:  

[...] held bara strax um haustið eftir að ég kom og komst i stjórn[skaft. framb] [ ... ] 37 held ég. 

SP: Já. 

BÞ: Komst i stjórn og ritari fyrst og síðan formaður i nokkur ár. 

SP:  

BÞ: Ég man eftir þegar við vorum að undirbúa þarna i skólann þá við þarna Sigurjón 

Jónsson hann var i stjórn líka við vorum að brasa í því að fá þetta í, koma þessu á... 

SP:  

BÞ: Þessu skó1ahaldi 

SP: [rœskir sig] Og [...]sóttu um styrk til sýslunefndar eða var það hreppsins?  

BÞ: Nei það var ekki hreppurinn það var nú... 

SP: Já Nesjahreppur. 

BÞ: Nesjahreppur. 

SP: Já. 

BÞ: Já ég held það ekki. Hefur  þú séð um það eitthvað? 

SP: Jé einhversstaðar. 

BÞ: Ég man það nú bara ekki. 

SP: Nei örugglega sýslunefnd. 

BÞ: Það er sennilegt að það hafi verið sýslunefnd ég geti trúað því já. 

SP: Verið smá upphæð já. 

BÞ: Það er rétt. 

SP: Þetta hefur sem sagt verið alfarið ykkar... 

BÞ:      já 

SP: Hugmynd og? 

BÞ: Já já það var.  

SP: [ ...merkilegt]  

BÞ:  

SP: Og gekk þetta vel heldurðu? 

BÞ: Já það held ég hafi gengið sæmilega já já. Hann var góður kennari bara Hinrik þessi já... 

SP: Svo er það fljótlega uppúr þessu er byggt skólahús á Garðshólnum er það ekki? 

BÞ: Jú það var 1940 þegar var byrjað á því. 

SP:  
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BÞ: Held ég hafi verið. 

SP: Já og tekur hreppurinn við þessum rekstri?  

BÞ: Þá tekur já. 

SP: Já. 

BÞ: Þá tekur hann við ... en þessi unglingaskóli hann var ekki nema tvo vetur.  

SP: Nei. 

BÞ nei nei 

SP: Já já en sund lærðurðu sund eitthvað? 

BÞ: Ég hef aldrei lært sund. 

SP: Aldrei lært sund? 

BÞ:       Nei [hlœr] nei nei en það var það var kennt sund i einu sinni var kennt Ásmundur â Reyðará 

kenndi sund hérna. 

SP:  

BÞ: Sem ég man eftir eitt sumar þá var hann að kenna i Óslandstjörninni. 

o held ég það hafi verið kennt ínní Þveit lika. 

SP: Jå Baulutjörn er það ekki? 

BÞ: Baulutjörn á Mýrum já. 

SP:  

BÞ: Ég man ekki hvort að það fór fólk héðan í það það getur verið nú [...] 

SP:  

       Þess vegna. 

SP:      En var engin kennsla  í Suðursveit?  

BÞ:      Það hefur [...]ekki verið aaa. 

 

 

Viðauki J: Viðtalið við Hermann Eyjólfsson 

 

SP: 

SP: 
HE: 
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En það nú svo sem varla hægt að segja að maður hafi nú verið í skóla þó það væri tveir  

mánuðir á á hverjum vetri frá því á maður var tíu ára. 

SP: Nei. Nei nei það það þykir ekki mikið nám í dag. 

HE:      Nei. [hlæja báðir] Nei. Það var það ekki. Jú maður lærði bækurnar nokkuð vel sem maður las. 

SP: Já. 

HE: Ekki nærri nóg í reikningi. Ekki nærri nóg. 

 

Viðauki K: Viðtal við Ásgeir Þórarinsson Núpan 

 

SP: Já en  geturðu sagt mér frá þinni skólagöngu? 

ÁN: Hún er nú ekki mikil svo sem jæja ég byrjaði nú ansi snemma samt í skóla. 

SP:  

ÁN: Ég var sex ára fyrst þegar ég fór að læra að stafa.  

SP: Jæja. 

ÁN: Hjá Hlöðver Sigurðsyni frá Reyðará. 

SP: Já. 

ÁN: Og þá í skólastofu út í Garði 

SP: Já. 

ÁN: Sem þar var. 

SP:  

ÁN: Það var þannig hann þeir voru upp uppeldissystkinin móðir mín og Ásmundur... 

SP: Já. 

ÁN: Eða þá bæði 

SP:  

ÁN: Og hann tók mig svona til að kenna mér að stafa. 

SP:  

ÁN: Svo fór ég ekki í skóla fyrr en til Óla Guðbrandssonar þegar hann byrjar. 

SP: 
HE: 
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SP: Út í Höfða? 

ÁN: Hann byrjaði ábygglega á Höfðanum. 

SP: Já. 

ÁN: Held ég að hafi verið...  

SP:  

ÁN byrjað þar. 

SP: Einmitt... 

ÁN: [ræskir sig] og ég er allan minn skólatíma hjá honum. 

SP:  

Alla[•••] 

SP: Og lika í unglingaskóla? 

ÁN: Svo fór ég einn vetur í unglingaskóla. 

SP:       Já. 

ÁN: Þá hér útí Miklagarði sem var kallaður Stúkusalur. 

SP: Já já. 

ÁN: Þar kenndi Hinrik Thorlacius. 

SP: Já já. 

ÁN: Og við vorum nokkuð mörg þar. 

SP: Já var það skóli á á vegum Sindra? 

ÁN: Nei nei ekki á vegum Sindra. 

SP: Nei. 

ÁN: Nei nei [ræskir sig] það var nei nei nei nei. 

SP: Manstu hvaða ár þetta var? 

ÁN: [Elskan] við skulum sjá [flautar smá] nei ég þori ekki að segja það. 

SP: Nei. 

ÁN: [flautar] en einhverstaðar á ég skólaspjald. Stendur nú á því náttúrulega... [hlær og ræskir sig] 

SP:      Já já iii geturðu lýst þessu skólahaldi fyrir mér eins og þegar þú varst að byrja hjá honum Óla 

hvað lærðuð þið og? 

ÁN: Ja það var nú bara að læra að lesa... 

SP:  

ÁN: Og skrifa  

SP:  

ÁN:    Og eitthvað að reikna. 

SP: Já. 
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ÁN: Þetta var nú svona byrjunin. 

SP:  

ÁN:     Svo komu bækur ekki fyrr en þá kannski á öðru ári eða þriðja sem var bara eitthvað að bæta 

við[hnerrar]. 

SP:  

ÁN: Þetta var aðal kennslan bara var að læra að lesa og skrifa og að reikna. 

SP: Já var hvað heldurðu að þetta hafi staðið lengi á hverjum vetri? 

ÁN: Þetta já já var þetta byrjað á hausti strax. 

SP:  

ÁN: Byrjað hausti strax og ég held að það hafi [...] við mánaðarmótin apríl maí apríl eitthvað 

svoleiðis. 

SP: Já já. 

ÁN: Var í allan veturinn það [... ] allur veturinn. 

SP: Já já. 

ÁN: Skólinn. 

SP:  

ÁN: Já já. 

SP: Og var... 

ÁN: [ræskir sig] 

SP: Kennt fimm  eða sex daga vikunnar manstu það? 

ÁN: Égu bara þetta kennt bara alla daga. 

SP: Já og sunnudaga líka? 

ÁN: Nei ekki sunnudaga. 

SP: Nei. 

ÁN: Nei nei ekki sunnudaga en laugardaga. 

SP:  

ÁN: Ábyggilega. 

SP:       Já einmitt. 

ÁN:     Laugardaga ábyggilega.  

SP:      Já. Já já 

ÁN: Heyrðu hvaða ár fermist ég[...] hvaða ártal er þá? Fermist hvað 13 ára? 

SP: þrjátíu  og fimm. 

ÁN: Já svo fer ég næsta vetur í tíma hjá Óla Guðbrands var fjósamaður hjá honum  og hann tók 

mig i reikning einn tíma á dag. 
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SP:  

ÁN: Einn tíma á dag. 

SP:  

ÁN: Hugsaði um beljurnar fyrir hann  

SP:  

ÁN: Og hann tók mig i tíma á kvöldin. 

SP: Já. 

ÁN: Svo er þessi unglingaskóli ábyggilega árið þar á eftir. 

SP: Já já. 

ÁN: Getur verið 37. 

SP:  

ÁN: Ha þrjátíu og sjö átta [eitthvað svoleiðis] minnir mig. 

SP:  

ÁN: Ég held að það sé hafi bara ábygglega verðið þannig en ég er ekki alveg klár á ártalinu. 

SP: [ræskir] Nei nei það breytir nú ekki öllu ára. 

ÁN: Nei [ ræskir sig] 

 

  



237 

Viðauki L: Spurningalisti 

 

Spurningarlisti/Viðtalsrammi  

Stuðst er við spurningaskrá 86 og 71 frá Þjóðháttadeild Þjóðminjasafns Íslands. 

 

Með því að hljóðrita viðtölin og geyma í Miðstöð munnlegrar sögu tel ég gildi verkefnisins vera 

mikið og verðmætt fyrir komandi kynslóðir. 

 

Í þessari rannsókn ætla ég að taka hálfopin viðtöl. Stuðst er við spurningar frá Þjóðháttadeild 

Þjóðminjasafns Íslands og mun ég að nokkru leyti styðjast við þær, megin áhersla er að 

viðmælendur fái að lýsa reynslu sinni og upplifun. Ég mun nýta mér spurningarskrár númer 71 

„Lestur og skrift“  og 86 „Daglegt líf í dreifbýli“ og þéttbýli á 20. öld.  

 

1. Getur þú sagt mér nafnið þitt og hvenær og hvar ert þú fædd/ ur? 

2. Getur þú sagt mér frá bernskuheimilinu þínu og hvernig var þín bernska? 

(t. d hvað voru margir í heimili, var vinnufólk) 

3. Manstu eftir bókum á þínu bernskuheimili ? 

4. Hvernig kynntist þú þessum bókum? 

5. Var lesið fyrir alla á heimilinu og hver sá aðallega um lesturinn? 

6. Hvernig var hefðbundinn dagur hjá þér sem barn?  

7. Varstu látin/inn vinna og hver voru þau störf? 

 

8. Hvað varst þú gömul/all þegar þú lærðir að lesa? (heimafræðsla til 10 ára?) 

9. Hver kenndi þér að lesa og getur þú lýst manneskjunni (dæmi: hvernig var hún eða 

hann)? 

10. Fannst þér erfitt að læra að lesa og hvaða bækur voru notaðar við lestrarkennslu? 

11. Stafaðir þú þig í gegnum orðin til að læra að lesa eða notaðir þú hljóð stafanna? 

12. Manstu hvaða staf þú lærðir fyrst eða orð? 

13. Voru stafirnir kenndir á bók, eða með öðrum hætti? 

14. Hvað lastu aðallega? ( Dæmi: áttir þú einhverja uppáhalds bók og manstu hvað hún 

hét) 
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15. Varstu læs þegar þú byrjaðir í skóla? (Dæmi: öll börn áttu að vera læs fyrir barnafræðslu 

við 10 ára aldur) 

16. Hvenær byrjaðir þú í farskóla og hvernig var farskólinn þinn? 

17. Manstu hvernig þér leið þegar þú byrjaðir fyrst í farskóla?  

18. Hlakkaði þig alltaf til annars árs og hvernig var tilfinningin? 

19. Hvenær árs varstu í skóla? (Vor, haust , vetur) 

20. Var skólahald á hverjum ári? Ef ekki manstu afhverju? 

21. Manstu hversu margar vikur á ári þú varrst í skóla? (samfellt, ein vika) 

22. Var farskólahald alltaf á sama bæ í hreppnum eða skiptist það niður á milli bæja? 

23.  (Ef já við spurningu nr 19 þá) Fylgdir þú kennara þínum á milli bæja á meðan á fræðslu 

stóð?  

24. Hvernig fórstu í farskólann, gangandi eða varstu samferða einhverjum og var þér fylgt 

af einhverjum eldri en þér eða dvaldir þú (eða aðrir nemendur) á bænum sem kennsla 

fór fram?   Eða á öðrum nálægum bæjum?(Dæmi: bjó nemandi langt í burtu, tilfinningin 

að ganga í hvaða veðri sem var) 

25. Hvað með börnin sem bjuggu á kennslustaðnum? 

26. Fengu allir krakkar fræðslu? (Dæmi: fengu yngri börn að vera með / eða yngri börnin í 

barnahópnum að vera með í skólanum? 

27. Hvað voru nemendur margir? 

 

28. En kennararnir, voru alltaf þeir sömu eða komu alltaf nýir?  Hverjir voru þeir og manstu 

nöfn þeirra? (Dæmi: Voru þetta karlmenn eða kvenmenn)  

29. Hversu margar vikur var skólaárið og hvernig var fyrirkomulagið? 

30. Getur þú lýst skóladegi hjá þér og varstu lengi í skólanum á daginn? 

31. Fengu þið / þú hlé á milli tíma? hvað gerðu þið þá? Fóruð þið út fóruð þið í einhverja 

leiki (þá hverja) og var kennarinn með ykkur í leikjum? 

 

 

32. Getur þú lýst þeim húsakynnum þar sem kennsla fór fram? 

33.  En aðbúnaði? Fékkstu skriffæri, bækur og blöð, borð til að skrifa við? 

34. Voru bækurnar látnar ganga á milli nemenda og manstu eftir einhverjum námsbókum/ 

kennslubókum? 

35. Manstu hvaða námsgreinar voru kenndar?  
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36. Manstu hvaða bækur voru kenndar í lestri í farskólanum? 

37. Var byrjað að kenna þér skrift um leið og þú hófst lestrarnámið eða var það síðar? 

38. Hver kenndi þér að skrifa og æfðir þú þig að skrifa utan skólatíma? 

39. Hver kenndi þér reikning? Hvaða reikningsaðferðir voru þér kenndar?  

40. Lærðir þú kristinfræði? Hvernig fór sú kennsla fram? 

41. Áttir þú í einhverjum erfiðleikum með einhverja námsgrein? 

42. Hvað var gert til að auðvelda þér að læra, fékkstu hjálp frá öðrum en kennara? 

43. Voru einhverjar verklegar greinar kenndar? En söngur? 

44. Áttu einhver námsgögn ennþá sem þú hefur geymt í gegnum tíðina (t.d.einkunnir, 

skrift, reikning eða annað slíkt)? 

45. Hvaða námsgrein þótti þér skemmtilegust og afhverju? 

46. Hvernig voru samskipti kennara við nemendur? 

47. Hvernig agi var í skólastofunni? 

48. Fannst þér kennarinn þinn strangur, kröfuharður, þolinmóður, góður? 

49. Var þér hrósað, eða fékkst þú að heyra það ef þér gekk illa? 

 

50. Hvernig voru samskipti kennara við foreldra? 

51. Hvernig leið þér í kennslustundum? Varstu áhugasamur,fannst þér þetta leiðinlegt eða 

spennandi? 

52. Var eitthvað heimanám og gast þú sinnt heimanámi? 

53. Hvaða álit höfðu foreldrar þínir á fræslu? 

54. Manstu eftir einhverjum aðferðum sem  beitt var við heimakennsluna og heimanám 

þegar hvetja átti börn til dáða og fékkstu hjálp og hver hjálpaði þér‘ 

55. Var algengt að þurfa að læra eitthvað utan af og þylja það svo upp fyrir kennara? 

56. Sundkennsla var kennd frá árinu 1930 fórst þú í sundkennslu og hvar var hún kennd? 

57. Stundaðir þú einhvers konar félagsstarf utan skóla (t.d. stúku)? 

58. Fórst þú í unglingaskólann í Nesjum eftir að barnafræðslu lauk? 

59. Hvað gerðir þú þegar þú varst ekki í farskóla? (segðu mér aðeins frá því vinna, leikur) 

 

60. Hvert heldur þú að viðhorfið til skólanáms hafi almennt verið í samfélaginu? 

61. Hvöttu foreldrar þínir þig tilað öðlast frekari nám? Og fórst þú í frekara nám? Þá hvað? 

62. Hefur menntun þín nýst þér í lífinu? 
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63. Telur þú að skólaganga hafi breytt einhverju í þínu lífi?  

64. Manstu eftir einhverju öðru sem þú hafðir gaman að á þinni skólagöngu? 

65.  Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri sem í lokin? 

 

Ég þakka þér kærlega fyrir. 
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Viðauki M: Samþykkisbréf 

Þátttakendur í M.ed rannsókn. 
Rannsóknarverkefni um þróun skólahalds í Austur- Skaftafellssýslu  

frá aldamótum 1900 til 1960. 

Ábyrgðarmaður: Ólöf Ósk Sverrisdóttir nemi í kennaradeild, við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands. 

Netfang: oos6@hi.is                                                                                           Sími: 8623066. 

Ég er að gera rannsókn sem er hluti af 30 eininga lokaverkefni mínu og er leiðbeinandi minn 

Ólöf Garðarsdóttir prófessor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

Markmiðið með verkefninu er að varpa ljósi á þróun skólastarfs í Austur-

Skaftafellssýslu frá aldamótunum 1920 til 1960. Ætlunin er að greina frá þeim samfélagslegu 

breytingum og efnahagsþróun í sýslunni sem höfðu áhrif á skólahald á umræddu tímabili. Þar 

sem farkennsla var ráðandi kennslumáti á fyrri hluta  20. aldar í sýslunni finnst mér því 

mikilvægt að þessi hluti sögunnar s.s. fræðsla barna komi fram. Austur - Skaftafellssýsla er 

bæði stór og erfið yfirferðar og áður fyrr var oft erfitt að komast á milli hreppa. Ég hef áhuga 

á að grennslast fyrir hvernig tíðarandinn og upplifun viðmælenda var á þessum tíma varðandi 

skólagöngu þeirra.  

Í þessari rannsókn mun ég beita óformlegum viðtölum til að forvitnast um upplifanir 

viðmælenda á uppvaxtarárunum. Með þínu leyfi myndi ég vilja hljóðrita viðtalið. Ég vil 

gjarnan fá að varðveita það hjá Miðstöð munnlegrar sögu þar sem aðrir rannsakendur gætu 

nálgast það. Viljir þú af einhverjum orsökum gæta nafnleyndar verða slíkar óskir að 

sjálfsögðu virtar. Ég ítreka að þú getur hvenær sem er hætt þátttöku í rannsókninni og / eða 

tekið ákvörðun um að viðtalið verði ekki varðveitt hjá Miðstöð munnlegrar sögu. Hafðu 

samband við ábyrgðarmann verkefninsins (Ólöfu Ósk Sverrisdóttir) ef sú verður raunin.  

                                                                                                                                      

                                                                                                                                                 Já      nei 

Ég samþykki að viðtalið verði varðveitt hjá Miðstöð munnlegrar sögu                      □       □ 

 

Ég samþykki að mitt rétta nafn komi fram í rannsókninni                                             □       □ 

 

Ég kýs að nafn mitt komi hvergi fram í rannsóknarniðurstöðum                                 □       □ 

 

Dagsetning: ____________________ 

Nafn: ____________________________________________________ 

Kennitala:_________________________________________________ 

Heimilisfang:_______________________________________________ 

mailto:oos6@hi.is
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Viðauki N: Bréf Benedikts Þorsteinssonar 
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Viðauki P: Ræða frá skólasetningu á Hnappavöllum og Hofi 1930 
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Viðauki Q: Próf og prófskýrslur úr sýslunni 
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