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Útdráttur  

Eftirfarandi verkefni er unnið sem lokaverkefni til B.Ed.-prófs við kennaraskor í Hug- og 

félagsvísindadeild Háskólans á Akureyri vorið 2009. Verkefni þetta segir frá skólahaldi í 

Mývatnssveit í byrjun 20. aldar, nánar tiltekið 1870–1925, hvernig það fór fram og hvernig  

gekk að halda því uppi. Farskóli var í sveitinni og gekk hann ágætlega, yfirleitt var kennt á 

tveimur stöðum í sveitinni á hverjum vetri. Nemendurnir komu á þann bæ sem kennt var á í 

hvert skipti og dvöldu þar uns skóla lauk, nema í leyfum sem voru um jól og páska. Kennt var 

alla daga vikunnar og kennsla mátti ekki vera lengur en sex klukkustundir á dag. Í 

Mývatnssveit var líka unglingaskóli á þessum tíma en að vísu lagðist hann af í kringum 1915. 

Ekki er vitað með vissu hvers vegna það gerðist en álitið er að unglingarnir hafi ekki haft 

nægan áhuga á að mennta sig og húsakostur skólans hafi ekki verið nægilega góður. 

Unglingaskólinn var til húsa í Þinghúsinu á Skútustöðum. Þangað komu nemendur og dvöldu 

allan tímann á meðan kennsla stóð yfir. Skólinn byrjaði í janúar og var fram í mars á hverjum 

vetri. Lengi hafði verið talað um að byggja sérstakan barnaskóla í sveitinni eða jafnvel byggja 

við Þinghúsið þannig að hægt væri að hafa bæði unglingaskólann og barnaskólann undir sama 

þaki og um leið samkomuhús sveitarinnar. Ekkert varð úr þeim áformum fyrr en upp úr 1950 

en þá var byggður heimavistarskóli á Skútustöðum. Skólahald í Mývatnssveit var því tvíþætt á 

árunum 1870–1925, farskóli og unglingaskóli. 

 

Abstract 

 

The following assignment is done as a final assignment for B.Ed –Prófs in Pre-school 

Education from the Department of Education Hug- og félagsvísindadeild, from the University 

of Akureyri, spring 2009. This assignment reveals how schools were in Mývatnssveit in the 

beginning of the 20
th

 century, with focus set on the years 1870–1925, how it was carried 

through and how it was kept up. In Mývatnssveit was what you might call a travelling 

school
1
. The teaching was carried out at two places in the region during wintertime. The 

students came to the farm where the education was held each time and stayed there until 

school was over, except for the holidays; Christmas and Easter. The teaching was carried out 

every day of the week and couldn’t persist longer than six hours per day. Mývatnssveit also 

had an adolescent school
2
 at that time period, but around 1915 it was shut down. There isn’t 

any certain knowledge why it was closed down, but it’s supposed to be due to the teenagers 

weren’t enthusiastic enough about getting an education, and also the school’s housing wasn’t 

sufficient. The teen school was located at Mývatnssveit’s council house at Skútustaðir. The 

students stayed there the whole time during the teaching. The school started in January and 

ended in March each winter. There had been discussion about building an elementary school 

in the region or even extend the council house to make it possible to have both the school for 

teenagers and the elementary school under the same roof, and also the regions meeting-house. 

But nothing happened in that matter until in the beginning of the year 1950 when the boarding 

school was built at Skútustaðir. In the years 1870–1925 the schooling in Mývatnssveit was 

double-barrelled; the travelling school and the adolescent schooling.  

                                                 
1
„Farskóli“ er ekki til í ensku. 

2
„Unglingaskóli“ er ekki til í ensku. 

http://english.unak.is/?d=7&m=forsida
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Þakkarorð höfundar  

Ég vil byrja á því að þakka þeim Úlfhildi og Tinnu fyrir að reka mig áfram þegar ég var við 

það að gefast upp og vera alltaf tilbúnar að hlusta á rausið í mér. Einnig vil ég þakka 

Safnahúsinu á Húsavík fyrir gott samstarf og Braga Guðmundssyni fyrir að taka mér og 

mínum kröfum og vandamálum með jafnaðargeði. Ástu Kristínu vil ég þakka yfirlestur á 

ritgerðinni. Hrefnu Sigurgeirsdóttur vil ég þakka alla þá hjálp sem hún veitti mér í sambandi 

við gormun og prentun. Að lokum vil ég þakka öllum í fjölskyldunni minni og þá sértaklega 

mömmu, pabba og ömmu fyrir að vera svona skilningsrík.   

Takk fyrir mig 

Ólöf Þuríður 
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1. Inngangur  

Í þessu verkefni verður fjallað um hvernig skólahald fór fram um aldamótin 1900 í heimasveit 

höfundar, Mývatnssveit. Rannsóknarspurning þessa verkefnis er „Hvernig var skólahald í 

Mývatnssveit á árunum 1870–1925.” 

Þegar höfundur lagði af stað í þetta verkefni var hann bjartsýnn um að mikið væri til af 

heimildum um skólamál í Mývatnssveit en í raun eru þær af skornum skammti, allavega þær 

sem hægt er að nálgast í bókum og á söfunum. Helstu heimildirnar voru sveitablöð sem 

skrifuð voru í Mývatnssveit á tímabilinu 1870–1925.Einnig voru mjög gagnlegar heimildir í 

gömlum gögnum sveitarstjórnar Skútustaðahrepps frá þessu tímabili. Allar þessar heimildir er 

að finna á Héraðsskjalasafni Þingeyinga á Húsavík. Höfundur reyndi að komast í gögn 

fræðslunefndar frá þessum árum sem eiga að vera til en enginn gat sagt til um hvar þau væru 

niðurkomin. Þetta átti einnig við um fleiri gögn sem hugsanlega hefði verið hægt að nota.  

Í þessari ritgerð verður í fyrstu skoðað almennt skólahaldið í Mývatnssveit, upphaf 

þess og hvernig það hefur þróast í gengum tíðina. Síðan er rætt um þær tvær megingerðir 

skóla sem voru við líði á árunum 1870 til 1925, en þær voru farskóli og unglingaskóli. Einnig 

er talað um hvernig alþýðuskólinn ruddi sig til rúms í Þingeyjarsýslum og átti að taka við af 

unglingaskólunum. Að lokum er svo samantekt um efni þessarar ritgerðar. Aftast er svo 

heimildarská og fylgiskjöl. 
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2. Upphaf skólahaldsins 
 

Fyrstu heimildir um farskóla í Suður-Þingeyjarsýslu eru frá árinu 1866 en þá var rætt um 

farskóla á sýslufundi. Bændur voru beðnir um að sýna frumkvæði og sjá sjálfir um að finna 

stað fyrir skólann og kennara til að sjá um kennsluna. Þó svo að þessi mál hafi verið komin til 

umræðu í sýslunni eru ekki til margar heimildir um farkennslu í Mývatnssveit á þessum tíma. 

Það var ekki fyrr en Menntafélagið var stofnað í Mývatnssveit að eitthvað fór að gerast en það 

var stofnað árið 1874 og nefnt Menntafélag Mývetninga. Félagið sá til þess að haldin voru sjö 

námskeið á árunum 1876–1881. Þau stóðu yfir í mánuð í senn og voru níu til tólf nemendur á 

námskeiðunum, en eitthvað var misjafnt eftir nemendum hver ástundunin var. Á þessum 

námskeiðum var nemendum kenndur reikningur, skrift, réttritun og sumir fengu kennslu í 

dönsku og því má segja að námsgreinarnar hafi verið nokkuð fjölbreyttar. Menn úr sýslunni 

voru fengnir til að kenna en sjálfir voru þeir ekki skólagengnir. Þetta voru þeir Pétur Jónsson á 

Gautlöndum í Mývatnssveit, Jón Jónsson kenndur við Múla og Sigurður Jónsson í Ystafelli í 

Aðaldal.  

Menntafélag Mývetninga hélt tvisvar kennslunámskeið sem ætlað var fyrir unglinga 

og fóru þau fram á Gautlöndum í desember 1876 ogá útmánuðum 1878. Unglingunum var 

kenndur reikningur, íslenska, lestur og stílagerð. Þó að þessi formlegu námskeið hafi bara 

verið haldin tvisvar sinnum bendir margt til þess að nemendur hafi sótt þangað fræðslu mest 

allan veturinn á þessum árum, það er að haldið hafi verið úti hálfgerðum skóla en þó 

óformlegum. Gunnar Karlsson skrifar um þetta í bók sinni Frelsisbarátta Suður-Þingeyinga 

og Jón á Gautlöndum og segir orðrétt: 

 

 Á nýársdag 1880 skrifaði Jón á Gautlöndum: „alltaf eru hér einhverjir unglingar að 

fá tilsögn hjá drengjum í skrift, reikningi, dönsku o.fl. og svo verður að í allan 

vetur.“ Í febrúar 1881 skrifaði hann aftur:„ Alltaf eru hér krakkar til kennslu hingað 

og þangað að, og komumst við ekki undan að halda þá þó við vildum.” Og í febrúar 

1882.... (Gunnar Karlsson, 1977:370) 

 

 

Á þessu má sjá að námskeið voru haldin á Gautlöndum á árunum 1880 og 1881 og að margt 

hafi verið um manninn í húsi Jóns á Gautlöndum. Ekki er víst að hægt sé að kalla þessi 

námskeið eða það sem fram fór á Gautlöndum skóla en sennilega er óhætt að segja að þessi 

námskeið séu aðdragandi að unglingaskólanum sem átti eftir að rísa síðar í Þinghúsinu á 
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Skútustöðum í kringum aldamótin 1900 (Gunnar Karlsson, 1977:368–370; Sindri Freysson, 

1998:26–27). 
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3. Farskólinn 

Ef orðinu farskóli er flett upp í orðabók er skýringin sem við fáum „Farkennslustofnun, skóli 

sem hefur ekki sérstakt hús en er til skiptis á heimilum í fræðsluhéraðinu”. (Íslensk orðabók 

A-L. 2002:306).Þegar skoðaðar eru heimildir um farskóla í Mývatnssveit er mjög erfitt að 

komast að því hvenær nákvæmlega þeir komust í gagnið en aftur á móti  er vitað með vissu að 

farskólarnir liðu undir lok árið 1947 þegar settur var á fót skóli sem hafði skólastjóra.  

 

 

3.1 Fyrirkomulag 

Margir sögðu að það hefði verið skref aftur á bak að byrja að kenna í farskólum því það hefði 

orðið til þess að foreldrar teldu sig ekki þurfa að sinna kennslu barna sinna lengur. Áður sáu 

foreldrar um menntun barna sinna og var það því mun lengra nám en nokkurn tímann 

farskólinn. Því töldu margir að foreldrar hefðu ekki átt að hætta að kenna börnum sínum 

heima heldur líta á farskólann sem uppfyllingarefni í námið (HHús. E/21 13). Þessi hugsun 

sést enn í dag þar sem skólinn á að sjá um að mennta nemendurna en foreldrarnir þurfa ekki 

að koma nálægt því.  

 Í framhaldi af þessum orðum er vel við hæfi að láta fylgja nokkur orð úr Rétti frá árinu 

1919. 

 

Skólarnir eru nauðsynlegt menningarmeðal, ef ala skal upp vitra þjóð og fróða, 

hrausta drengi og dugandi. En ekki eru þeir undirstaðan, né aðalatriðið í 

uppeldismálunum. Áhrif skólanna, hve góðir sem þeir eru, eru hverfandi fyrir 

áhrifum heimilanna, fyrr og síðar á mannsæfinni. Á góðum heimilum vex börnunum 

menningarþróttur, sem venjulega er trúrra veganesti, en flest annað. En lélegt 

heimili, menningarlaust, ósiðað, sundurleitt og áhrifalaust, elur upp kynslóð, sem 

skólarnir geta ekkert við ráðið. Að börnin alist upp á góðum heimilum, er 

aðalskilyrðið fyrir því að þau verði góðir borgarar.  (Jón Sigurðsson, 1919:28). 

 
 

Skólarnir eru mikilvægir en þeir eru ekki endilega það mikilvægasta en um leið má þó ekki 

gleyma hversu miklu máli það skiptir að öðlast menntun.Sem dæmi má nefna að Þorsteinn 

Erlingsson skrifaði í Rétt árið 1916 setningu sem sýnir hversu mikils virði menntunin var að 

hans mati. Hann segir: „Þá skortir ekki vit, en þá skortir menntun til að sjá hag sinn” 

(Þorsteinn Erlingsson, 1916:181).  

Í Mývatnssveit var farskólinn erfiðleikum bundinn því byggðin er strjálbýl og hýbíli 

manna voru ekki stór og því erfitt að hýsa farskólann. Oft var ekki mikið pláss á þeim 
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heimilum þar sem farskólinn var hverju sinni og því var svæðið sem börnin gátu leikið sér á 

takmarkað og það var mjög erfitt þegar veður voru vond. Heimilisfólkið tók líka skólanum 

misvel, því eins og gengur og gerist fylgdi börnunum mikill hávaði og læti sem truflaði oft 

venjuleg heimilisstörf. Segja má að sumir hafi litið á skólann sem óvelkominn gest. (HHús. 

E/21 9). 

Hver var þá tilgangurinn með því að hafa farskóla? Þessari spurningu er svarað í 

reglugerð sem gerð var árið 1910 um farskóla í Skútustaðafræðsluhéraði og stendur þar 

orðrétt í fyrstu grein hennar: 

 

1.gr. 

Það er tilgangur farskólans að veita nemendunum sem staðfesta þekkingu í þeim 

fræðigreinum, sem lögboðið er að kenna börnum frá 10 – 14 ára aldurs, og að hafa 

heillavænleg áhrif á hugsanahátt þeirra og siðferði. (HHús. HRP/257 2) 

 

 

Börn sem voru orðin 10 ára áttu að byrja í farskólanum og vera næstu fjögur árin fram til 

fermingar og á þessum tíma áttu þau að öðlast þekkingu og gott siðferði. Þetta var í raun 

megintilgangurinn með farskólunum.  

 

 

3.2 Börnin, kennararnir og foreldrarnir 

Yfirleitt var kennt á tveimur stöðum í sveitinni á hverjum vetri og voru það yfirleitt stærri 

heimilin sem tóku að sér að hafa farskólann. Börnin komu heim á bæina og dvöldu þar á 

meðan kennslu stóð. Sennilega fóru börnin í þann skóla sem var þeim næstur. Börnin í 

farskólunum gátu verið á misjöfnum aldri og á mjög misjöfnu þroskastigi og við slíkar 

aðstæður vill það verða svo að ef fullt tillit er tekið til eldri nemenda verður það til þess að 

þeir yngri komast ekki af stað en ef fullt tillit er tekið til þeirra yngri geta þeir eldri staðnað í 

sínu námi. Þetta gat valdið kennara farskólans miklum áhyggjum, það er að segja ef hann 

hafði áhuga á starfi sínu (HHús. E/21 9). 

 Þetta gerðist ósjálfrátt og mjög erfitt var fyrir kennarann að reyna að gera eitthvað í 

þessu því á hverju ári komu inn nýir nemendur. Þessum nýju nemendum var kennt með 

nemendunum sem höfðu verið áður í skólanum. Þar sem nýir krakkar koma þarf alltaf að 

byrja að kenna þeim grunninn og síðan er hægt að kenna þeim meira. Þetta varð auðvitað til 

þess að nemendurnir sem höfðu setið á skólabekk í fjóra vetur voru ekki komnir mikið lengra 

í náminu en þeir sem höfðu setið við einn vetur. Mögulega var ástæðan sú að nemendunum 
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var öllum kennt á sama stað og kennaranum fannst kannski erfitt að reyna að kenna 

nemendunum hverjum fyrir sig og hann hafði ekki tök á því að dreifa nemendunum í stofur. 

Þannig varð kennarinn að reyna að vera sanngjarn og passa að nemendurnir fengju allir 

einhverja kennslu. Allt fór þetta eftir því viðhorfi sem kennarinn hafði til kennslunnar og 

hversu mikið hann var tilbúinn að leggja sig fram (HHús. E/21 13).  

Í sveitablaðinu Umrenningi sem var gefið út í Mývatnssveit var árið 1912 sett fram 

hugmynd að því hvernig mætti bæta þetta. Hugmyndin var sú að reyna að fá foreldra og 

heimili til að sjá um fræðslu barnanna fram til tólf ára aldurs. Foreldrarnir myndu fá 

leiðbeiningar um hvernig þeir ættu að kenna en einnig væri möguleiki að kennari kæmi á bæi 

og athugaði hvort kennslan skilaði sínu og aðstoðaði ef þess væri þörf. Höfundur þessarar 

greinar gerði sér grein fyrir því að ekki myndu allir vera ánægðir með þessar hugmyndir því 

að margir hefðu ekki tíma fyrir slíka kennslu. Hann benti á að konur gætu notað tímann 

meðan þær sætu við prjóna til að leiðbeina börnunum og karlarnir gætu gert það í frístundum 

sínum. Umræddur höfundur kom líka með aðra hugmynd að lausn þessa vanda sem var að 

yngri börnin kæmu saman á einum bæ og þau eldri á öðrum. Ekki er vitað til að þessar 

hugmyndir hafi komist í gagnið þótt þær séu mjög góðar (HHús. E/21 9). 

 Til var sérstakt kennarafélag í Þingeyjarsýslu og einnig var gefið út blaðið Krummi 

sem átti að ferðast á milli allra kennara í sýslunni. Í Krumma árið 1912 stendur hver tilgangur 

félagsins var: 

 

 

Tilgangur félagsins er að efla samvinnu milli kennara í sýslunnar, til þess að bæta 

menntun alþýðunnar og hlynna að hagsmunum kennaranna í öllum greinum, 

andlegum og líkamlegum” (HHús. E/22 7) 

 

 

Reynt var að halda utan um kennarana í sýslunni og stuðlað að því að þeir hefðu einhver 

samráð sín á milli. Helsta vandamálið í sambandi við þetta kennarafélag var samt að ritið 

Krummi gekk ekki nógu vel á milli kennara og því margir sem sáu það ekki náðu ekki að 

fylgjast nægilega vel með því sem fram fór. Í Krumma sögðu kennarar oft skoðanir sínar á 

kennslubókum og hvað kennarastéttin ætti að leggja áherslu á, til dæmis íslenskukennslu í 

stað landafræði. 

 

3.3 Hýbíli farskóla  

Í sveitablaðinu Umrenningi árið1912 ræddi einn höfundurinn um að sér fyndist sjálfsagt að 

þinghús sveitarinnar væri notað undir barnaskóla. Þetta gæti auðveldað margt og þá 
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sérstaklega kennaranum sem gæti þá haldið betur utan um þær reglur sem hann vildi að hafðar 

væru í heiðri. Einnig hafði farskólann vantað skólatöflu og mun auðveldara væri að hafa slíka 

töflu ef kennslan færi að mestu fram á einum stað. Höfundur vildi minna á hversu mikilvægt 

væri að hafa skólatöflu við kennslu (HHús. E/21 9). 

 Í gömlum sveitarstjórnargögnum frá árinu 1904 eru til teikningar af barnaskóla í 

Skútustaðahreppi. Þennan skóla átti að byggja út frá Þinghúsinu á Skútustöðum og átti það að 

halda sér að öllu leyti fyrir utan að ein auka hæð kæmi ofan á þær tvær sem fyrir væru og 

húsið stækkaði til muna. Ekkert varð samt úr þessum hugmyndum annað en teikningar. Í 

kjallaranum áttu að vera geymsla, borðstofa, eldhús og stigagangur og átti gamli kjallarinn í 

Þinghúsinu að halda sér eins og hann var. Á jarðhæðinni hélt gamla Þinghúsið sér en til 

viðbótar átti að vera skólastofa, kennaraaðstaða og stigagangur. Ofan á þetta allt saman kæmi 

svo ein hæð í viðbót og þar væri bókasafn, ráðskonuherbergi, sitt hvort herbergið fyrir stúlku 

og drengjabörn, sitt hvort herbergið fyrir stúlkur og drengi og stigagangur. Teikningarnar eru í 

fylgiskjölum með þessari ritgerð til að betur sé hægt að átta sig á hvernig barnaskólinn átti að 

líta út.  Þetta mál var aftur sett af stað árið 1917 en þá var búið að gera aðra teikningu að 

barnaskóla á Skútustöðum og aftur var hugmyndin að byggja við Þinghúsið og um leið gera 

það upp. Þá átti skólinn að vera nokkurn veginn svona: Í kjallaranum átti að vera 

eldsneytisherbergi, eldhús, borðstofa, bað og klósett, herbergi fyrir eldhússtúlku og 

stigagangur. Á jarðhæðinni átti að vera leikfimisalur, kennslustofa, inngangur og stigagangur. 

Að lokum átti á efri hæðinni að vera svefnherbergi fyrir drengi og stúlkur, herbergi fyrir 

ráðskonu og kennara, bókasafn og stigagangur. Einnig áttu að vera svalir á húsinu og 

teikningarnar má sjá hér á eftir í fylgiskjölum. Þó að alltaf hafi verið talað um að byggja 

barnaskóla er líklegt að unglingaskóli hafi líka átt að vera í húsinu og er helsta vísbendingin 

um það í teikningunum frá 1904 þar sem gert var ráð fyrir sérstöku herbergi fyrir stúlku- og 

strákabörn annars vegar og drengi og stúlkur hins vegar (HHús. HRP/257 3). 

 Segja má að mesti ókosturinn við farskólana hafi verið að þeir gátu ekki notast við 

allar þær nýjungar og kennsluáhöld sem annars var hægt að nota ef skólinn hefði verið 

heimavistarskóli eða staðbundinn. Þá er átt við hluti eins og landafræðikort sem hefði gætt 

landafræðikennsluna lífi sem og áhöld til náttúru- og eðlisfræðikennslu sem ekki er hægt að 

ferðast með auðveldlega og taka mikið pláss sem var af skornum skammti. Þrátt fyrir að pláss 

hefði verið  fyrir þessi áhöld á þeim heimilum sem farskólinn var hverju sinni hefði það ekki 

gengið upp. Ástæðan er sú að yfirleitt var fjöldi nemenda svo mikill að það varð að halda 

farskóla á tveimur stöðum í sveitinni á hverju ári og hvernig áttu þeir þá að skipta áhöldunum 
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á milli sín? Farskólinn hafði því ekki einu sinni kennslutöflu hvað þá önnur kennsluáhöld 

(HHús. E/21 13).  

 

 

3.4 Reglur farskóla 

Þótt farskólinn virðist við fyrstu sýn hafa verið mjög frjálslegur skóli þar sem kennt var eftir 

hentugleika var í raun annað upp á teningnum. Fyrir skólann var til sérstök reglugerð þar sem 

reynt var að halda utan um skipulag skólans og hverjir mættu sækja um hverju sinni. 

Reglugerð fyrir farskóla í Skútustaðhreppi er að finna í gömlum sveitarstjórnargögnum á 

Héraðsskjalasafni Þingeyinga á Húsavík. Sjá má reglugerðina í heild sinni í fylgiskjölum aftar 

í þessari ritgerð. Þessi reglugerð var staðfest 3. nóvember 1910 af fræðslunefnd í 

Skútustaðahreppi en í henni voru Steinþór Björnsson, Sigurður Jónsson og Árni Jónsson. 

Síðar, eða 9. janúar 1911, var hún síðan samþykkt í Stjórnarráði Íslands (HHús. HRP/257 2). 

 Eftir að hafa lesið þessa reglugerð sést að um farskólann giltu þónokkrar reglur og má 

segja að reglugerðin minni nokkuð á aðalnámsskrá grunnskólanna nú til dags. Þarna er sagt 

hvað á að læra, hver tímafjöldinn er fyrir hverja grein, hvernig skal framfylgja agabrotum og 

svo framvegis. Ekki hægt að segja að þessi reglugerð sé löng eða í henni séu margar reglur en 

þó er hún fullnægjandi. Þarna er minnst á hverjir máttu sækja um skólavist á hverju ári og 

hvernig boðleiðin skyldi vera. Foreldrar áttu að sækja um skólavist fyrir börn sín á hverjum 

vetri fyrir 13. október til fræðslunefndar. Nemendur áttu að mæta þegar skólinn byrjaði og 

vera þar til skóla var lokið. Að vísu fengu nemendurnir jólaleyfi sem stóð frá Þorláksmessu og 

fram til 2. janúar, páskaleyfi frá deginum fyrir skírdag til 3. í páskum og einnig fengu 

nemendur frí þegar sumar gekk í garð eða á sumardaginn fyrsta (HHús. HRP/257 2). 

 Kennslan átti að fara fram milli 9:00 til 15:00 eða alls sex klukkustundir á dag og 

klukkutímanum var skipt niður í 50 mínútna kennslu og tíu mínútna frímínútur eða pásu. Þær 

kennslugreinar sem átti að kenna í farskólanum voru margar eða níu talsins. Fyrst og fremst 

átti að kenna íslensku, það er lestur, skrift og réttritun, og átti að eyða níu kennslustundum á 

viku í íslenskukennslu. Á eftir íslenskunni kom reikningur með sex kennslustundir á viku. 

Næst var náttúrufræði með fjórar kennslustundir, kristinfræði, landafræði, saga og söngur 

komu þar á eftir með þrjár kennslustundir á viku og lestina rak síðan handavinna með tvær 

stundir á viku. Leikfimi var talin meðal námsgreina en ekki var tilgreindur ákveðinn 

kennslustundafjöldi á viku fyrir þá grein. Mögulegt er að leikfimi hafi bara verið kennd í 

frístundum, til dæmis eftir kl 15:00 á daginn. Tekið er fram í reglugerðinni að það megi kenna 
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fleiri greinar en einungis ef fræðslunefndin telur ástæðu til þess og með þeim skilyrðum að 

nemandi fái ekki fleiri en sex kennslustundir á hverjum degi. Í flestum skólum þarf að vera 

einhver mælikvarði á hver árangur námsins er og þannig var það líka farskólunum. Í 

fræðsluhéraðinu var opinbert próf og ákveðnar reglur giltu sem farið var eftir og komu þær frá 

yfirstjórn fræðslumála. Á meðan próf fór fram var einn aðili frá fræðslunefnd viðstaddur 

ásamt kennara og prófdómara (HHús. HRP/257 2). 

 Samkvæmt reglugerðinni átti fræðslunefndin að sjá um að ráða kennara fyrir hvert 

skólaár. Kennarinn átti að halda utan um eigur skólans sem voru í notkun hverju sinni og skila 

þeim til fræðslunefndar að loknu skólaári. Kennarinn átti líka að halda dagbók og bréfabók og 

einnig átti hann að halda til haga prófbók. Öllum þessum bókum átti kennarinn svo að skila 

inn til fræðslunefndar og fræðslunefndin sendi áfram það sem þurfti til yfirstjórnar 

fræðslumála ásamt fjárhagsskýrslu skólans og öðru sem sneri að skólahaldinu. Nemendurnir 

áttu að sjálfsögðu að hlýða kennara sínum í einu og öllu jafnt innan skólatíma sem utan og 

sýna honum virðingu. Ef nemandi óhlýðnaðist, braut reglur og tók ekki fortölum eða 

áminningum hafði kennarinn vald til að vísa honum frá skólanum um stundarsakir eða jafnvel 

reka hann úr skólanum ef brotið eða brotin voru mjög alvarleg (HHús. HRP/257 2). 

 Í framhaldi af umfjöllun um reglugerð farskólans er vel við hæfi að athuga hvort þessi 

reglugerð samræmist því sem stendur í fræðslulögunum sem samþykkt voru 1907, þremur 

árum áður en reglugerðin fyrir farskólann í Skútustaðahreppi var gerð. Í fylgiskjölum aftar í 

þessari ritgerð má sjá aðalákvæði fræðslulaganna frá 1907. Segja má að reglugerðin 

samræmist aðalákvæðum fræðslulaganna sem sett voru 1907 að mestu leyti. Það helsta sem er 

öðruvísi er að ekki virðist hafa verið sett í reglugerð Skútustaðahrepps að tíu ára gömul börn 

þyrftu að taka inntökupróf í skólann eins og átti að vera samkvæmt fræðslulögunum.  

  

 

3.5 Fræðslunefndin  

Fræðslulögin svokölluðu voru sett árið 1907 og þá var margt sem þurfti að breyta í sambandi 

við skólahald í Mývatnssveit. Eitt af því sem þurfti sértaklega að skoða var hvort að sveitin 

ætti að vera skólahérað, fræðsluhérað eða jafnvel hvort tveggja. Í sveitablaðinu Þambaskelfi 

var skrifað um þessi lög ári síðar eða í mars 1908 og rætt um hvernig fræðslunefndin ætti að 

starfa. Fræðslunefndin átti að vera sett saman af þremur mönnum, einum sem kosinn var af 

hreppsnefnd og einnig áttu þeir Mývetningar sem komnir voru með atkvæðisrétt að kjósa tvo 

menn. Kosningarnar áttu að fara fram á hreppaskilaþingi og menn ráðnir til þriggja ára. Menn 
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voru ekki skyldugir til að taka við starfinu aftur fyrr en þremur árum eftir síðustu setu í 

fræðslunefnd. Fræðslunefndin átti að sjá um að búa til frumvarp um kennsluna í sveitinni sem 

síðan væri lagt til fræðslusamþykktar, fyrst þurftu sveitamenn að samþykkja hana og síðan var 

samþykktin send til yfirstjórnar fræðslumála. Eftir að yfirstjórnin hafði samþykkt hana var 

hún gengin í gildi. Við brot á þessu frumvarpi þurfti að borga 25 krónur og fór sá peningur í 

sveitarsjóð (HHús. E/21 7). 

Í sveitablaðinu Umrenningi árið 1912 fór einn greinarhöfundur fram á að 

fræðslunefndin kæmi því á fót að halda fund á hverju hausti áður en skólinn byrjaði. Á 

þessum fundi yrðu foreldrar, kennarar og fræðslunefndin og myndu þau ræða um hvernig 

skólanum skyldi vera háttað það árið. Til dæmis þyrfti að ákveða hvar skólinn skyldi vera, á 

hvaða bæjum, hverjir ætluðu að nota hann og hvernig fyrirkomulagið ætti að vera. Það þurfti 

að vera meira samræmi og góð samvinna í skólunum, segir höfundur greinarinnar. Það sem er 

skemmtilegast við þessa grein er að í dag er enn verið að reyna fá foreldra og skóla til að 

vinna betur saman þannig að það vandamál er ekki nýtt af nálinni (HHús. E/21 9). 

 

 

3.6 Lok farskólans  

Lengi hafði verið talað um þörfina fyrir að reisa sérstakan barnaskóla eða allt frá því um 1904, 

en heimildir um það er að finna í gömlum sveitarstjórnarskjölum. Ekki er vitað hvers vegna 

það tók eins langan tíma og raun bar vitni því ekki vantaði hugmyndirnar eða umtalið. 

Stundum eru hlutirnir ræddir en enginn stígur fram og lætur högg fylgja kviði en hugsanlega 

stóð kostnaðurinn mest í mönnum en ef skólinn hefði verið byggður hefðu peningaframlög 

líklega þurft að koma að mestu leyti frá Mývetningum sjálfum. Ríkið hefði mögulega reynt að 

styrkja þá en ekki nema í mesta lagi um helming. Hvað sem öðru líður var farskólinn langlífur 

í sveitinni en það var ekki fyrr en árið 1947 að farskólar voru lagðir niður í Mývatnssveit. Þá 

kom fyrsti formlegi skólinn í sveitinni sem var fyrsta árið í heimahúsi í Baldursheimi hjá Þóri 

Torfasyni og Þuríði Sigurðardóttur. Sonur þeirra, Þráinn Þórisson, var ráðinn sem skólastjóri 

sama ár og var hann skólastjóri í Mývatnssveit allt til ársins 1992. Skólinn var einungis eitt ár 

í Baldursheimi en eftir það var hann í gamla bænum í Reykjahlíð, prestshúsinu á 

Skútustöðum, félagsheimilinu Skjólbrekku og að lokum var reist sérstakt skólahús á árunum 

1959 til 1965 á Skútustöðum. Í nýja skólahúsinu var heimavist fyrir 24 nemendur og komu 

nemendur á mánudegi og fóru á föstudegi, að minnsta kosti þeir sem áttu þess kost (Helgi 
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Jónasson, Jóhanna Á. Steingrímsdóttir og Erlingur Arnórsson, 1985:321, 323–324; Ragnar 

Þorsteinsson, 2006:611). 
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4. Unglingaskóli 

4.1 Fyrirkomulag 

Í sveitablaðinu Óspaki (eldra) var árið 1884 skrifað um hvort ekki ætti að stofna 

unglingaskóla í Mývatnssveit. Í blaðinu segir að um það bil átta ár hafi liðið síðan að þessi 

hugmynd kom til umræðu en enn hafi takmarkað verið gert í þeim málum. Það töldu 

greinarhöfundar skrítið því að áhuginn fyrir menntamálum væri mikill í Mývatnssveit og þeir 

gerðu sér grein fyrir því hvað menntunin skipti miklu máli. Einnig var sú skoðun að breiðast 

út meðal almennings að: 

 

Menntun og þekking sé sá grundvöllur er á byggist öll framför, verkleg og andleg, 

eða réttara sagt, að menntunin sé sú eina sanna framför (HHús. E/215). 

 

 

Í þessu blaði var líka talað um farskóla í sveitinni eða hlaupaskólann og hvernig hann væri 

ekki nógu góður. Þar segir að menn geti að vísu safnað einhverjum fróðleik í hlaupaskólanum 

en það sé ekki menntun sem gagnast til framtíðar og því þurfi að fá annan skóla sem nýtist 

mönnum frekar. Ekki vantaði áhugann til að koma á fót skóla heldur var enginn nógu djarfur 

til að byrja að ræða þessi mál opinberlega og hrinda þeim í framkvæmd. Þarna var þó búið að 

stofna Menntafélag Mývetninga og því hefði það átt að vekja vonir manna um að 

unglingaskóli kæmist á fót (HHús. E/21 5). 

Ekki er vitað með vissu hvenær unglingaskólinn var settur á laggirnar en talið er að 

þegar Þinghúsið á Skútustöðum var byggt hafi unglingaskólinn verið þar. Kennsla 

unglingaskólans fór að mestu fram í Þinghúsinu og var hann nokkurs konar framhald af 

farkennslunni, nánar tiltekið fyrir börn eftir fermingu. Í reglugerð sem gerð var um 

unglingaskólann á Skútustöðum árið 1911 er skýrt tekið fram í fyrstu grein hver tilgangur 

unglingaskólans átti að vera: 

 

1.gr. 

Það er tilgangur skólans að afla nemendum hans, körlum og konum, stað góðrar og 

notadrjúgrar þekkingar í þeim fræðigreinum, sem alþýðumönnum má að gagni koma; 

göfga hugsanahátt þeirra, og temja þeim rökrétta hugsun, svo að þeir geti skapað sér 

sjálfstæða skoðun um hvert það mál sem þeir hafa þekkingu til að leggja dóm í, 

temja þeim háttprýði í orðum og framgöngu, svo að þeir geti í hvívetna komið fram 

svo sem sannmenntuðum mönnum og konum sæmir (HHús. HRP/257 2). 
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Því má segja að háleit markmið hafi verið sett um tilgang og tilvist unglingaskólans og 

vonuðust menn til að hann myndi hjálpa unglingum að temja sér menntaða siði (HHús. 

HPR/257 3). 

 Í gömlum bréfum og gögnum sem Þura Árnadóttir í Garði átti og eru nú á 

Héraðsskjalasafni Þingeyinga á Húsavík fannst annáll fyrir árið 1904 og þar er talað um 

fræðslumál. Ekkert er minnst á farskólann en aftur á móti er talað um Þinghússkólann eða 

unglingaskólann. Á árinu 1904 hafði verið kennt í 12 vikur í Þinghússkólanum og var þeim 

skipt niður í tvö námskeið. Fyrra námskeiðið byrjaði 11. janúar en er ekki vitað hversu margir 

voru á því námskeiði; seinna námskeiðið hófst 22. febrúar og var fram til marsloka. Á seinna 

námskeiðinu voru alls 20 nemendur, þrettán piltar og sjö stúlkur. Námsgreinarnar voru 

danska, saga, landafræði, náttúrufræði, íslenska og reikningur. Talið var að þetta námskeið 

hefði verið mjög vel heppnað og að kennarinn væri mjög vinsæll enda hafði hann sinnt starfi 

sínu mjög vel. Kennarinn var Sigurður Jónsson frá Helluvaði og tekið var fram að ráðskona 

hefði verið Guðný Þorsteinsdóttir frá Geiteyjarströnd (HHús. E/1191 29).  

Ekki sóttu alltaf nógu margir nemendur um skólavist á hverju ári til að það borgaði sig 

að halda uppi skóla. Dæmi er um slíkt frá árinu 1907 en þá var  skrifað í sveitablaðið 

Þambaskelfi og rætt um að fyrir næsta skólaár væri einungis einn nemandi búinn að sækja um 

skólavist. Höfundur telur það sveitinni til skammar að ekki séu fleiri búnir að sækja um og 

það leiði til þess að ekki verði hægt að halda uppi skóla þann veturinn. Um leið telur höfundur 

þessarar greinar mikilvægt að menn taki sig til og undirbúi skólaárið að ári liðnu (HHús. E/21 

7).    

 

 

4.2 Híbýli unglingaskólans 

Eftir samkomu sem málfundafélag Svartakjálka hélt í  Mývatnssveit var ákveðið að reyna að 

hafa áhrif á skólahald unglingaskólans. Fyrir hönd þeirra sem á samkomuna mættu skrifaði 

Sigurður Jónsson hreppsnefnd Skútustaðahrepps bréf þar sem hann benti á nokkur atriði sem 

vert væri að breyta. Bréf þetta er dagsett 10. maí 1903. Sigurður taldi brýnast að passa að hús 

skólans væri nokkuð hlýtt en þar sem ekki væri hægt að kynda það betur taldi hann mikilvægt 

að klæða húsið vel að innan og einnig væri gott að fá ofna. Þetta væri nauðsynlegt til að 

nemendur skólans veiktust ekki og til að meira yrði úr náminu því ef nemendunum væri alltaf 

kalt yrði þeim lítið úr verki (HHús. HPR/257 3). 
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 Í öðru lagi taldi Sigurður að húsnæðið væri orðið of lítið fyrir kennsluna. Hann vildi 

ekki nota salinn í Þinghúsinu því að of dýrt væri að hita hann upp, því taldi hann að það yrði 

að nota áfram herbergin uppi á lofti en þar yrði bæði kennt og sofið. Hægt er að sjá teikningar 

af Þinghúsinu í fylgiskjölum aftar í þessari ritgerð. Þar sem húsið rúmaði ekki fleiri en 16 

nemendur og nemendum hafði fjölgað var plássið sem skólanum var ætlað ekki nógu stórt. Þá 

lagði Sigurður til að haldin yrðu tvö námskeið á hverjum vetri, annað fyrir þá sem styttra væru 

komnir og hitt fyrir lengra komna (HHús. HPR/257 3). 

 Nokkrum sinnum hafði verið talað um að byggja skóla í sveitinni og til dæmis eru til 

teikningar af slíkum byggingum sem voru samþykktar af fræðslumálaráði, sem er eins og 

menntamálaráðuneyti í dag. Þar var talað um að það gæti orðið dýrt að byggja þetta hús eða 

um 11 til 15 þúsund krónur og að ríkið gæti hugsanlega tekið einhvern þátt í þeim kostnaði. 

Teikningarnar af þessum húsum eru í fylgiskjölum hér á eftir. Eins og sagt er frá í kafla um 

híbýli farskólans virðist hugsunin með þessum byggingum hafa verið að barnaskólinn og 

unglingaskólinn yrðu undir sama þaki. Einnig er nánari skýringu á þessum fyrirhuguðu 

byggingum er að finna í þeim kafla  (HHús. HRP/257 3). 

Í sveitarblaðinu Óspaki (eldra) er árið 1885 talað um að leiga vegna skólahalds í 

Þinghúsinu sé um 50,00 kr á ári. Leigan varþví ekki mjög há en ekki er tekið fram hver 

borgaði hana, hreppsnefndin eða foreldrarnir. Sennilega var það þó hreppsnefndin eða í raun 

fræðslunefndin (HHús. E/21 5). 

 

 

4.3 Reglugerð um unglingaskóla 

Að loknum farskóla bauðst unglingum að fara í sértakan unglingaskóla. Reglugerð fyrir 

unglingaskólann á Skútustöðum er að finna á Héraðsskjalasafni Þingeyinga. Þessar reglur 

voru samþykktar á hausthreppamóti á Skútustöðum 17. október 1911 og reglugerðin var síðar 

samþykkt í Stjórnarráði Íslands 19. janúar 1912, með þeim undantekningum þó að danska yrði 

ekki kennd sem skyldufag og þeir sem vildu ekki læra hana þyrftu þess ekki (HHús. HRP/257 

2). 

 Reglugerðina er að finna í fylgiskjölum aftast í þessari ritgerð og þar er farið yfir 

hvernig unglingaskólinn átti að ganga fyrir sig. Inntökuskilyrðin í unglingaskólann voru að 

nemandinn væri búinn með fullnaðarbarnapróf eða hefði aflað sér álíkrar þekkingar og 

umsóknum skyldi skilað fyrir 20. nóvember á hverju ári til skólanefndar. Skólinn átti að byrja 

annan dag janúar og ljúka í lok mars og áttu nemendur að vera á staðnum allan þann tíma sem 
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kennslan stóð yfir. Kennsla hófst kl. 8:00 og stóð til 14:00 á hverjum degi og 

kennslugreinarnar voru íslenska, saga, náttúrufræði, landafræði, reikningur, söngur og 

leikfimi. Einnig var danska nefnd í reglugerðinni en eins og áður kom fram samþykkti 

stjórnarráðið ekki að danska yrði skyldugrein. Ekki er vitað hvort hún var felld út eða höfð 

sem val. Nemendurnir áttu sjálfir að eiga kennslubækur og annað sem þurfti til námsins og 

sýna kennara sínum hlýðni og virðingu. Einnig kom fram að nemendurnir ættu að finna hjá 

sér þörf til að nýta kennarann og kennsluna eins og þeir best gætu. Próf voru á hverju ári og 

þurfti prófdómari að vera viðstaddur hverju sinni. Nemendur áttu síðan rétt á að fá skriflegt 

skírteini frá skólanum með vitnisburði  (HHús. HRP/257 2). 

 Kennarar áttu að sjá um skólann og bera ábyrgð á honum, hugsa um nemendur og 

húsnæðið. Þeir áttu einnig að halda utan um áhöld skólans og reyna að hafa sem mest áhrif á 

nemendur sína svo að skólinn sem heild næði sem bestum árangri. Kennarinn skyldi gera 

stundatöflu en hann varð að fá samþykki skólanefndar fyrir henni. Ef nemandi braut af sér 

skyldi áminna hann en ef það var ekki nóg og hann hélt áfram að sýna slæma hegðun gat 

kennari vísað nemandanum frá um stundar sakir eða rekið hann úr skóla en þó ekki án 

samþykkis skólanefndar (HHús. HRP/257 2). 

 Ef þessi reglugerð er borin saman við reglugerð um farskóla, sem er framar í þessari 

ritgerð, sjáum við að þær eru mjög keimlíkar. Helst má nefna að kennslugreinarnar eru ekki 

þær sömu því kristinfræði og handavinna var ekki kennd í unglingaskólanum en það var gert í 

farskólanum, í staðinn var kennd danska og leikfimi. Unglingaskólinn var möguleiki fyrir 

karla og konur til að halda áfram að mennta sig. Hann var ekki skyldunám heldur val þar sem 

unglingarnir reyndu að skerpa hugsun sína og halda í við lærða menn á landinu.  

 Líklegt er að skólahald unglingaskólans á Skútustöðum hafi að mestu leyti farið fram í 

Þinghúsinu. Í reglugerð Skútustaðahrepps fyrir Þinghúsið er talað um þær reglur sem giltu 

þegar kennsla fór fram í húsinu. Kennarinn átti að taka alla ábyrgð á húsinu á meðan 

skólahald stóð yfir, skólinn mátti ekki vera í öllu húsinu og húsið var hitað á því svæði sem 

skólinn var. Ef fundarhald þurfti að vera í húsinu var skólanum gert að taka saman dót sitt og 

víkja á meðan fundi stóð (HHús. HRP/257 2). 

 

 

4.4 Skólanefndin 

Skólanefnd var komið á fót formlega eftir að fræðslulögin komu til árið 1907 og þá var 

ákveðið að í henni sætu fimm menn sem kosnir væru af hreppsnefnd. Skólanefndin átti að sjá 
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um að ráða kennara fyrir hvert kennsluár og framfylgja þeim lögum og reglum sem settar 

höfðu verið með fræðslulögunum. Um þetta er skrifað í sveitarblaðinu Þambaskelfi árið 1908 

og er þar verið að ýta á eftir því að skólanefnd verði kosin sem fyrst svo þeir geti undirbúið 

næsta skólaár. Höfundur telur þetta mjög mikilvægt því það verði að fara eftir nýju lögunum 

árið eftir og því mikilvægt að skólanefndin komist til starfa og undirbúi þann vetur sem í 

vændum er ef Mývetningar ætli yfirhöfuð að hafa einhvern skóla (HHús. E/21 7).    

 

 

4.5 Lok unglingaskólans 

Ekki fundust margar heimildir um hvenær unglingaskólinn lagðist niður í Mývatnssveit en í 

sveitablaðinu Dagskrá árið 1916 skrifar maður einn um þá hræðilegu staðreynd að ekki sé 

unglingaskóli í sveitinni. Hann nefnir að unglingaskólar séu í sveitunum í kring og spyr hvers 

vegna Mývetningar geti ekki haldið skóla. Ekki var það vegna þess að ekki væru nógu margir 

unglingar í sveitinni sem gætu hugsað sér að fara í skóla. Höfundur greinarinnar telur að ekki 

sé það vegna þess að enginn kennari sé til staðar, því sveitungar höfðu kennara sem talinn var 

mjög álitlegur. Hann nefnir hinsvegar þá staðreynd að skólaaðstaðan sé ekki nógu góð og það 

væri mögulega ástæða þess að unglingarnir vildu ekki sækja um. Reyndar hafði höfundur 

heyrt að unglingarnir kvörtuðu undan því að skólaplássið væri lítið og finnst honum 

unglingarnir viljalausir því ekki hefðu menn kvartað fyrr og aðstaðan ekki versnað heldur 

frekar farið batnandi (HHús. E/21 13). 

 Um það bil ári síðar er aftur skrifað um þessi mál í sveitablaðið Dagskrá og því þá 

haldið fram að það sé eingöngu vegna áhugaleysis unglinganna að skólinn hafi  ekki verið 

haldinn þetta árið eða síðustu ár á undan. Unglingunum hafði boðist að fara í skóla en ekki 

sýndu nægilega margir áhuga til að hægt væri að halda skólann (HHús. E/21 13). 
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5. Alþýðuskólinn 

Í kringum 1915 fóru Þingeyingar almennt að hafa áhyggjur af því að enginn almennilegur 

skóli væri fyrir ungmenni í Þingeyjarsýslu og því yrðu unglingarnir að leita annað til að fá 

meiri fræðslu en gagnfræðipróf. Þetta yrði til þess að þeir flyttu úr sveitinni því þessir skólar 

gerðu nemendur sína að borgarmönnum eða í það minnsta þorpsbúum. Þetta yrði einnig til 

þess að sveitamenn sem færu úr sýslunni til að læra kæmu ekki aftur og því misstu 

Þingeyingar sína bestu menn í þéttbýlið (HHús. E/21 12).    

 Í sýslublaðinu Þingeyingi 1919 er grein um hvernig skólarnir eins og þeir voru þá 

væru alltof erlendir í uppbyggingu, því væri mjög mikilvægt að búa til íslenska skóla sem 

menntuðu góða íslenska sveitamenn. Menn mættu aldrei gleyma því að „unglingaskólar á 

Íslandi eiga að vera íslenskir. Þeir eiga að vekja virðingu fyrir því og eftirsókn eftir því, sem 

íslenskt er og gott, sem myndast hefir og þroskast fyrir sér-kennileiti íslenskrar náttúru og 

staðhátta“ (HHús. E/21 12). Í framhaldi af því að gera skólana að íslenskum skólum yrði 

kennd íslenska, Íslendingasögur, landafræði Íslands, íslensk náttúrufræði og stærðfræði. 

Auðvitað yrðu íslensk vinnubrögð höfð í hávegum sem og íslenskar listir og íslenskar íþróttir. 

Vert er að taka fram að höfundi þótti líka mikilvægt að hverjum unglingi fyrir sig yrði kennt 

eitt erlent tungumál, þá annað hvort enska eða sænska, en best væri ef hægt yrði að kenna 

mörg tungumál svo stuðlað væri að fjölbreyttara samfélagi. Í þessari grein kom einnig fram sú 

hugmynd að með skólanum ætti að vera rekinn búskapur og að nemendurnir sæju um að 

aðstoða við búrekstur og stúlkur lærðu sitt hvað um hússtjórn, heimilisstörf og margar 

heimilisiðnir sem mikilvægt væri að allir kynnu í stað þess að einn kynni eitt og annar annað. 

Höfundur vildi minna á hvernig skólinn ætti að vera og reyna að hvetja fólk til að hjálpa við 

uppbyggingu hans. Einnig töldu menn að eitthvað færi að gerast í þessum málum þar sem 

kominn var Þþingeyskur ráðherra á þing. Höfundur vill samt ekki blekkja neinn því þessi gerð 

af skóla gæti kostað sitt í uppbyggingu og námsgjöldin gætu orðið nokkur en það ætti samt 

ekki að stoppa fólk. Hann gerir ráð fyrir að útskrifaðir yrðu um það bil 20 nemendur á hverju 

ári þegar skólinn væri kominn í fullt gagn (HHús. E/21 12). 

 Samband þingeyskra ungmennafélaga sendi Skútustaðahreppi erindi 20. október 1918  

og má finna þaðerindi í heild sinni í  fylgiskjölum hér að aftan. Þar er rætt um mikilvægi þess 

að Þingeyingar allir, bæði í Suður- og Norður-Þingeyjarsýslu, taki sig saman og safni fé fyrir 

alþýðuskóla. Mikilvægt væri að allir legðu sitt af mörkum og legðu til peninga í þessa 

framkvæmd. Bygging þess skólahúss sem „Sambandið“ hafði í huga myndi að öllum 

líkindum kosta um 50 þúsund og vildi „Sambandið“ að hægt yrði að safna helmingnum af því 
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fé í sýslunum og síðan yrði farið fram á að landssjóður kæmi með helming á móti. Þingmenn 

héraðsins áttu að ganga á eftir þeim framlögum. Í erindinu er samt tekið fram að hugsanlega 

gætu þessar framkvæmdir tekið nokkurn tíma vegna stríðsins, allar byggingarvörur kæmu 

mun sjaldnar til landsins og væru hugsanlega nokkuð dýrar. Allar verðhugmyndir voru 

miðaðar við kostnaðinn sem hlaust af byggingu Hvanneyrarskóla sem hafði verið byggður í 

svipuðum stíl og alþýðuskólinn átti að vera. Í erindinu er einnig bent á að Þingeyingar hafi 

lengi hugsað sér og rætt um að byggja slíkan skóla og nú væri í raun bara spurningin að 

hrökkva eða stökkva. Þingmenn héraðsins áttu að sækja um fjárveitingu fyrir skólanum árið 

1919 og í framhaldi af því ættu Þingeyingar að fá styrkinn árið 1920 (HHús. HRP/261 6).    

 Árið 1924 var síðan skóli stofnaður á Laugum í Reykjadal í Suður-Þingeyjarsýslu og 

fékk hann nafnið Laugaskóli. Skólinn var stofnaður fyrir forgöngu ungmennafélaga 

Þingeyinga og var Arnór Sigurjónsson mjög áberandi í þeim hópi ásamt mörgum öðrum. 

Arnór var fyrsti forstöðumaður skólans og gegndi því embætti í átta ár. Það var í raun ekki 

fyrr en 1925 sem fyrsta námskeiðið var haldið og aðsóknin er sögð hafa verið góð (Gunnar M. 

Magnússon, 1939). 

 Ekki er hægt að tala um alþýðuskóla án þess að minnast á Jónas frá Hriflu en draumur 

hans var að stofna alþýðuskóla í Þingeyjarsýslu og hann barðist fyrir því. Hans hugmynd var í 

fyrstu að reisa slíkan skóla á Ljósavatni en ekkert varð úr þeirri hugmynd. Í bréfi sem Jónas 

skrifaði til Jóns í Ystafelli vorið 1912 segir hann um alþýðuskólann:  

 

Mér finnst hann ætti að búa menn undir sveitarlíf, undir Íslendingslíf, segjum 

Þingeyingslíf. Menn ættu að venjast hreinlæti, að gera Müllersæfingar, fara á skíðum 

og skautum. Að vinna saman, hafa stjórn síns matarfélags, kaupa inn, sjá fyrir því, 

verða forráðamenn á unga aldri (Guðjón Friðriksson, 1991:60). 

 

 

Á árunum 1911 til 1914 hugsaði Jónas mikið um alþýðuskólann og reyndi að kynna mönnum 

þessa hugmynd ásamt því að koma mönnum í skilning um hversu mikilvægir slíkir skólar 

væru fyrir samfélagið. Mest reyndi hann að skrifa í blöðin og þá sérstaklega í Skinnfaxa og 

Skólablaðið. Einnig skrifaði hann mörgum einstaklingum bréf til að sannfæra þá um 

mikilvægi alþýðuskólans. Hugmyndir Jónasar um alþýðuskóla voru keimlíkar því skólahaldi 

sem var í Derby á Englandi en þar var stofnaður skóli árið 1889. Jónas var því með skýra 

hugmynd um hvernig skólinn átti að vera. Ekki er hægt að segja að Jónas hafi komið 

alþýðuskólanum á en hann var sá sem kveikti í ungmennafélögunum og öðrum sem börðust 

svo ötullega fyrir því að fá skóla í héraðið (Guðjón Friðriksson, 1991) 
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6. Samantekt 

Farskólinn í Mývatnssveit var nokkuð langlífur því hann byrjaði fyrir aldamótin 1900 og stóð 

allt til ársins 1947. Farskólinn tók að einhverju leyti við af heimakennslunni sem hafði þá 

verið við lýði og tóku margir farskólunum fegins hendi og hættu að kenna börnum sínum 

heima. Farskólanum var valinn staður á heimilum í sveitinni eftir því hvað hentaði hverju 

sinni og þangað komu börnin sem áttu að læra þann veturinn og dvöldu þar til skólinn var 

búinn að vori. Að vísu voru fengu nemendur jóla- og páskaleyfi og máttu þá fara heim. Ekkert 

í þeim heimildum sem höfundur þessarar ritgerðar skoðaði segir til um hve lengi farskólinn 

stóð yfir á hverjum vetri en hugsanlega byrjaði hann einhvern tímann fyrir jól og var fram yfir 

páska úr því gert var ráð fyrir jóla- og páskaleyfum. Ekki var alltaf mikið pláss á þeim 

heimilum sem héldu farskólann og því mjög þröngt um börnin og heimilisfólkið. Börnin sváfu 

á þessum heimilum, borðuðu og voru þarna alla daga og því er mjög líklegt að eitthvað hafi 

reynt á þolinmæði manna að umgangast farskólann.  

 Farskólinn var ætlaður börnum sem höfðu náð tíu ára aldri og fram að fermingu og því 

áttu nemendur að sitja á skólabekk í fjóra vetur. Margir héldu því fram að of erfitt væri að 

halda skóla þar sem börnum á svo breiðu aldursbili væri kennt á sama stað, því það ylli 

stöðnun í kennslunni. Við vitum í dag að ekki eru allir nemendur á sama aldursári á svipuðu 

róli, hvað þá nemendur á fjórum aldursárum. Því er mjög líklegt að einhverjir nemendur hafi 

staðnað í námi sínu þar sem á hverju hausti komu inn nýir nemendur og því þurfti að byrja á 

því að kenna þeim efni sem eldri nemendurnir voru búnir að læra. Þetta varð til þess að margir 

vildu að foreldrar héldu áfram að mennta börn sín heima fram til tólf ára aldurs og 

nemendurnir yrðu bara í skólanum frá tólf til fjórtán ára aldurs.  

Kennslan í farskólunum fór þannig fram að hún átti að byrja kl 9:00 á hverjum degi og 

standa til 15:00, samtals í sex klukkustundir. Kenna átti íslensku, reikning, landafræði, 

náttúrufræði, sögu, söng, handavinnu, leikfimi og kristinfræði. Kennarinn sá um að halda utan 

um skólann og allt sem honum fylgdi og áttu nemendur að hlýða honum jafnt utan skóla sem 

innan. Kennari var fenginn af fræðslunefnd til starfa á ári hverju og hann þurfti að skila inn 

skýrslum til fræðslunefndar um árangur nemenda, til dæmis prófbókinni þar sem allar 

einkunnir voru færðar inn.  

Þótt farskólinn hafi verið til staðar í sveitinni voru iðulega uppi hugmyndir um 

barnaskóla sem yrði byggður á Skútustöðum við gamla Þinghúsið. Teikningar eru til af þeim 

breytingum sem átti að gera á Þinghúsinu svo það yrði hæft sem skólahúsnæði. Þessar 

teikningar voru gerðar árin 1904 og 1917 en ekkert meira varð úr þeim hugmyndum. Farskóli 
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var í sveitinni allt til ársins 1947 en þá var stofnaður skóli í Mývatnssveit á heimili í 

Baldursheimi því ekki var komið sérstakt skólahús. Maður að nafni Þráinn Þórisson, fæddur í 

Baldursheimi, var fenginn til að vera skólastjóri barnaskólans og sinnti hann því starfi lengi.  

Unglingaskóli var stofnaður um svipað leyti og Þinghúsið á Skútustöðum var byggt. 

Þó eru heimildir um að unglingar hafi farið á námskeið um vetur og þá sérstaklega í Gautlönd 

en  það var ekki formlegur skóli heldur meira áhugamál. Unglingaskólinn átti að vera fyrir þá 

nemendur sem höfðu lokið farskóla eða álíka námi. Með honum var hugsunin að mennta 

menn og konur þannig að þau væru samboðin öðrum menntamönnum í landinu. 

Unglingaskólinn fór fram eins og áður sagði í Þinghúsinu á Skútustöðum á efri hæð. Þar var 

mjög þröngt um manninn og var lengi talað um að eitthvað þyrfti að gera í þeim málum en 

eins og með barnaskólann var mikið talað en lítið gert. Á endanum varð það til þess að 

unglingaskólinn lagðist niður. Bæði var talið að það hefði verið húsnæðinu að kenna og einnig 

að áhugi unglinganna hefði verið svo lítill að ekki var nægileg aðsókn í námið.  

Í grófum dráttum má segja að fyrirkomulag farskólans og unglingaskólans hafi verið 

mjög svipað, fögin voru að mestu leyti þau sömu sem og kennslustundirnar. Meginmunurinn 

var kannski sá að í unglingaskólanum var boðið upp á dönskunám og unglingaskólinn var 

ekki á heimili þannig að unglingarnir gátu gengið frjálsar um.  

Alþýðuskólinn var síðan það sem menn töluðu mest um í kringum 1917. Menn bundu 

vonir við að slíkur skóli yrði byggður í Þingeyjarsýslu og þá myndu unglingarnir fá 

almennilegan sveitaskóla heim í hérað þar sem hægt yrði að mennta alvöru íslenska 

sveitamenn og konur.  
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Fylgiskjöl 

Reglugerð um farskólann 

Reglugjörð- 

fyrir farskólann í Skútustaðhrepps fræðsluhérað 

1. Um tilgang skólans. 

1.gr. 

Það er tilgangur farskólans að veita nemendunum sem staðfesta þekkingu í þeim 

fræðigreinum, sem lögboðið er að kenna börnum frá 10–14 ára aldurs, og að hafa 

heillavænleg áhrif á hugsanahátt þeirra og siðferði. 

 

2. Um inntöku nemenda í farskólann.  

2. gr. 

Í skólann er veitt inntaka 10 ára börnum í Skútustaðahrepps fræðsluhéraði, enda fullnægi þau 

þeim menntakröfum, sem lög um fræðslu barna (22. nóv. 1907) gera til barna á þeim aldri, og 

hafi engan næman sjúkdóm, er geti orðið öðrum börnum að meini.  

Ef húsrími og önnur skilyrði eru fyrir hendi, má og veita yngri börnum aðgang að 

farskólanum, svo og börnum, sem heimili eiga utan fræðsluhéraði, ef fræðslunefnd þykir 

ásæða til.  

Umsóknir um farskólann, eða undanþægur frá honum, skulu skila til fræðslunefndar 

og vera komnar til hennar fyrir 13 okt. ár hvert.  

 

3. Um Kennslutíma og leyfi. 

3. gr. 

Farskólinn byrjar og endar eftir því sem fræðslunefnd ákveður árlega (sbr. 

fræðslusamþykktina). Skulu öll börn, sem farskólann eiga að sækja á hverjum stað, koma 

þegar kennsla byrjar og vera út allan kennslutímann. Undantekningar frá því geta þó átt sér 

stað, þegar sértaklega stendur á, og eftir samkomulagi fræðslunefndar við kennara.  

4. gr. 

Kennslan byrjar á degi hverjum  kl. 9 f – h og stendur til kl. 3, eða alls 6 stundir á dag. Hver 

kennslustund er 50 mínútur en 10 mínútna hlé milli þeirra.  

5. gr. 

Leyfi skulu vera þessi. 1. Jólaleyfi frá Þorláksmessu  til 2. jan að báðum dögum meðtöldum. 

2. Páskaleyfi frá miðvikudegi fyrir skírdag til 3. í Páskum. 3. Sumardagurinn  fyrsti.  

 

4. Um Kennara skólans.  

6. gr. 

Kennari farskólans er ráðinn af fræðslunefnd. Hann skal halda Kennsluáhöldum skólans í röð 

og reglu, og skila þeim til fræðslunefndar, þegar skólanum er lokið. Hann skal skrifa í 

lögskipaðar bækur skólans, eins og krafist verður.  

 

5. Um nemendur skólans. 

7.gr. 

Börn þau, sem á farskólanum eru, skulu jafnt í kennslustundum sem utan þeirra hegða sér 

siðsamlega, og sýna kennaranum virðing og hlýðni. Þau skulu hafa með sér bækur og annað, 

sem við þarf eftir fyrirmælum kennarans.  

8. gr. 
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Börn, sem sýkjast af einhverjum næman sjúkdómum, mega ekki sækja kennslu fyrr en þau eru 

læknuð að fullu.  

9. gr. 

Geri barn sig sekt í ósæmilegu athæfi, eða brjóti bág við settar reglur og fyrirskipanir skólans, 

og láti ekki skipast við fortölur og áminningar kennara, getur hann vísað því burtu um 

stundarsakir, eða að fullu og öllu, ef miklar sakir eru til.  

 

6. Um próf.  

10.gr. 

Ganga skulu þau börn, er kennslu hafa notið í farskólanum, undir hið opinbera próf í 

fræðsluhéraðinu. Prófið fer fram eftir reglum, er yfirstjórn fræðslumála setur. Jafnan skal 

einhver úr fræðslunefndinni vera við prófið ásamt kennara og prófdómara.  

 

7. Um skólabækur, skýrslur og fl. 

11.gr. 

Í farskólanum skulu vera þessar bækur, og sér kennari um að reglulega sé í þær ritað. 1. 

prófbók, 2. dagbók, 3. bréfabók. 

12.gr. 

Skýrslur þær og skírteini, sem yfirstjórn fræðslumála heimtar um próf, fjárhag skólans, hús, 

kennsluáhöld og hvað annað er að skólahaldinu lýtur semur fræðslunefnin og afgreiðir til 

yfirstjórnarinnar.  

  

8. Um námsgreinar og stundatöflu.  

13.gr. 

Þessar námsgreinar skal kenna í farskólanum. 

1.Íslenska (lestur, skrift, réttritun). 2.Kristin fræði. 3.Reikning. 4.Sögu. 5.Landafræði. 

6.Náttúrurfræði. 7.Söng. (8.Leikfimi. 9.Handavinna). 

14. gr. 

Stundatöflu skal kennari semja á hverju ári og leggja undir samþykki fræðslunefndar, og skal 

tímanum skipt milli námsgreina á þessa leið (þó þannig að færa megi stundir til milli 

námsgreina, ettir þroska og aldri barna).  

 Íslenska  9 stundir á viku.  

 Kristin fræði 3 stundir á viku.  

 Reikningur 6 stundir á viku.  

 Saga  3 stundir á viku.  

 Landafræði 3 stundir á viku.  

 Náttúrufræði 4 stundir á viku.  

 Söngur  3 stundir á viku.  

 Handavinna  2 stundir á viku.  

_______________________________ 

 Samtals 36 Kennslustundir á viku 

 

Ath.  Fleiri kennslugreinar má Kenna, ef fræðslunefnd þykir ástæða til. Þó má ekkert barn 

hafa fleiri en 6 kennslustundir á dag. (HHús. HRP/257  2) 
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Reglugerð fyrir unglingaskólann 

 

Reglugjörð 

-fyrir unglingaskólann á Skútustöðum 

1. Um tilgang skólans. 

1.gr. 

Það er tilgangur skólans að afla nemendum hans, körlum og konum, stað góðrar og 

notadrjúgrar þekkingar í þeim fræðigreinum, sem alþýðumönnum má að gagni koma; göfga 

hugsanahátt þeirra, og temja þeim rökrétta hugsun, svo að þeir geti skapað sér sjálfstæða 

skoðun um hvert það mál sem þeir hafa þekkingu til að leggja dóm í, temja þeim háttprýði í 

orðum og framgöngu, svo að þeir geti í hvívetna komið fram svo sem sannmenntuðum 

mönnum og konum sæmir.  

 

2.Um inntöku nemenda 

2.gr. 

Í skólann er veitt inntaka unglingum, sem lokiðhafa fullnaðar-barnaprófi, eða aflað sér álíka 

þekkingar og til þess er heimt að, enda hafi þeir ekki sjúkdóma, er geti orðið öðrum að meini.  

 Umsóknir um inntöku skulu stílaðar til skólanefndar, og vera kunnar til hennar fyrir 

20. nóvember ár hvert.  

 

3. Um kennslutíma 

3.gr. 

Skólinn byrjar 2. janúar og endar 31. mars á ári hverju. Skulu allir þeir unglingar, sem skólann 

ætla að sækja vera kunnir þegar kennsla á að byrja, og vera út allan kennslutímann. 

4.gr. 

Kennslan byrjar á degi hverjum kl. 8 árdegis, og enda kl. 2 e.m. Hver kennslustund er 50 

mínútur, en 10 mínútna hlé milli þeirra.  

 

4. Um stjórn skólans 

5.gr. 

Skólanum stjórnar 3 manna nefnd, sem kosin er af Sýslunefnd Suður – Þingeyjarsýslu.  

 Skólanefndir annast allan fjárhag skólans og annað það er hann varðar. Hún ræður 

kennara til hans, veitir nemendum inntöku, sækir um opinberann fjárstyrk og varðveitir fé 

hans. Hún semur reikninga hans og lögboðnar skýrslur og skilríki til stjórnarráðsins.  

 

5. Um kennara skólans 

6.gr. 

Kennarar skólans bera ábyrgð á störfum hans, og hafa allt eftirlit með nemendum og húsum 

skólans og kennsluáhöldum. Þau skulu rækja störf sín með trúmennsku og samviskusemi, og 

leitast við að hafa þau áhrif á nemendur, að skólinn nái sem best tilgangi sínum.  

 

6. Um nemendur 

7.gr. 

Unglingar þeir, er á skólanum ganga skulu sýna kennaranum sínum virðingu og hlýðni, og 

láta sér í hvívetna annt um, að hafa sem mest not kennslunnar 

8.gr. 

Nemendur skulu eiga kennslubækur og annað það, er kennslan krefur, eftir fyrirmælum 

kennara.  

9.gr. 
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Gerir nemandi sig sekan í ósæmilegu athæfi, eða brjóti bág við settar reglur skólans, og láti 

eigi skipast við áminningar kennara, mega þeir vísa honum burtu úr skólanum um 

stundarsakir eða að fullu og öllu, ef miklar sakir eru til, en til þess skal þó fengið samþykki 

skólanefndar.  

 

7. Um próf 

10.gr. 

Halda skal próf að loknu námi ár hvert að viðstöddum prófdómendum, er sýslunefnd kýs, og 

skal við prófið gefa einkunnir fyrir frammistöðu í hverri grein.  

 Færa skal vitnisburðina í prófeinkunnabók, og skrifa kennari og prófdómendur undir 

hann í hvert sinn. 

11.gr. 

Heimting eiga nemendur, sem þess óska, á því, að fá skriflegt skírteini frá skólanum, með 

innfærðum vitnisburðum sínum.  

  

8. Um námsgreinar. m.m. 

12.gr. 

Þessar eru þær námsgreinar, sem kenna skal á skólanum: 

1. Íslenska 

2. Saga 

3. Náttúrufræði 

4. Landafræði 

5. Reikningur 

6. Danska 

7. Söngur 

8. Leikfimi 

13.gr. 

Stundatöflu skal kennari semja á hverju ári fyrir skólabyrjun og leggja hana undir samþykki 

skólanefndar. (HHús. HRP/257  2) 
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Aðalákvæði fræðslulaganna frá 1907 

1. Um fræðsluskildu. Fræðslu barna til fullnaðs 10 ára aldurs áttu heimildin að annast 

sjálf og kosta. Hvert barn 10 ára að aldri skyldi vera orðið nokkurnveginn læst og 

skrifandi, ef það var til þess hæft. Ef heimili eða aðstandendur barna fullnægðu ekki 

þessum skilyrðum, hafði skólanefnd eða fræðslunefnd heimild til að taka börnin og 

koma þeim fyrir annarsstaðar til náms, á kostnað aðstandenda. Kostnaðinn mátti taka 

lögtaki.  

Kröfur til fullnaðaraprófs voru þessar: 

Hvert barn, fullra 14. ára, átti að hafa lært: 

„1. að lesa móðurmálið skýrt og áheyrilega og geta sagt munnlega frá því, sem 

það les; það skal og geta gjört skriflega grein fyrir efni, sem það þekkir vel, 

nokkurnveginn ritvillulaust og mállýtalaust; það skal vita nokkuð um merkustu 

menn vora, einkum þá, er lifað hafa á síðustu öldum, og kunna utanbókar 

nokkur íslensk kvæði, helst ættjarðarljóð og söguleg kvæði, og geta skýrt réttt 

frá efni þeirra í óbundnu máli.  

2. að skrifa læsilega og hreina snarhönd. 

3. í kristnum fræðum það, sem heimtað er eða heimtað kann að verða, að 

börnin kunni í þeirri grein til fermingar.  

4. fjórar höfuðgreinar reiknings með heilum tölum og brotum og geta notað 

þær til þess að leysa úr auðveldum dæmum, sem koma fyrir í daglegu lífi, 

meðal annars til þess að reikna flatarmál og rúmmál einföldustu hluta; það skal 

og vera leikið í því að reikna með lágum tölum í huganum.  

5. að nota landabréf; það skal og hafa nokkra þekking á náttúru Íslands og 

atvinnuvegum þjóðar vorrar, þekkja legu helstu landa í Norðurálfunni og vita 

hvernig álfur liggja á hnettinum.  

6. nokkur einföld sönglög, einkum við íslensk ættjarðarljóð“ 

Auk þess áttu börn, sem sótt gætu fasta skóla, að öðlast fræðlsu  í landafræði, 

sögu Íslands, náttútufræði og öðrum greinum eftir nánari reglugerð skólanna.  

2. Um skólahald. – Hver kaupstaður var ákveðið skólahérað út af fyrir sig; sömuleiðis 

hvert það kauptún eða þorp, sem var hreppsfélag, enn fremur þeir hreppar, sem 

stofnuðu fasta skóla, þar sem öll börn sveitarinnar gætu notið fræðslu a.m.k. 6. mánuði 

á ári.  – Hver sá hreppur, sem ekki var skólahérað, var fræðsluhérað út af fyrir sig.  
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Í skólahéruðum var skylt að hafa fastan skóla, heimangönguskóla, 

heimavistarskóla eða hvort tveggja saman. Undanþágur frá skólaskyldu barna því 

aðeins leyfðar, að ábyrgst væri að hlutaðeigendi barna fengi jafngilda fræðslu, eins og 

skólinn lét í té. – Vandræksla foreldra um að láta börn sækja skóla, varðaði 1 – 25 

króna sekt.  

Í fræðsluhéruðum var gert ráð fyrir farkennslu eða eftirliti með heimilisfræðslu 

3. Um próf. – Vorpróf skyldi haldið árlega, inntökupróf fyrir 10 ára börn og fullnaðarpróf 

fyrir 14. ára börn. Prófdómandi skipaðir af yfirstjórn fræðslumálanna. – Ef barn fullra 

14 ára gæti eki staðist fullnaðarpróf var, það skyldugt að koma árlega til prófs, þangað 

til það stæðist prófið eða vræi orðið fullra 16. ára. – Hér voru þó undanþegin vangæf 

og vanheil börn.  

Þá voru sett ákvæði um stykveitingar úr landsjóði til barnafræðslunnar, um skólanefndir 

og fræðslunefndir og loks um yfirstjórn fræðslumálanna og umsjón. Stjórnarráð Íslands 

skyldi hafa yfirstjórn þessara mála, en ráðherra skipa skólafróðan mann, sér til aðstoðar. 

Átti hann að gegna umsjónarstarfi fyrir hönd stjórnarráðsins og undirbúa ráðstafanir og 

reglugerðir, er stjórnarráðið setti um fræðslumál.  

 Við þessu starfi tók Jón Þórarinsson sem fyrsti fræðslumálastjóri Íslands. (Gunnar M. 

Magnússon, 1939) 
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Bréf til Skútustaðarhrepps um stofnun Alþýðuskóla.  

Erindi 

til búenda í Skútustaðahreppi  

frá  

„Sambandi Þingeyskra ungmennafélaga“ 

Ungmennafélögin í Suður – Þingeyjarsýslu hafa að undanförnu haft til meðferðar málefni um 

stofnun alþýðuskóla í Þingeyjarsýslu. Það mál hefur að vísu, áður vakað fyrir ýmsum 

mönnum í héraðinu, einkum á tímabilinu frá því um síðustu aldarmót, oft verið hreyft við því 

og rætt um framkvæmd þess á sveitafundum og opinberum þingmálafundum. Tvisvar sinnum 

hafa einstakir menn flutt tillögur um það fyrir sýslunefnd Suður – Þingeyjarsýslu, en skorti þá 

nægilegan undirbúning og almennan áhuga héraðsbúa fyrir málinu, til þess að sýslunefndin 

treysti sér til að ráða því til framkvæmda. Hinn sýnilegi árangur þessara skólamálshugmynda 

má telja unglingaskólana, sem stofnaðir voru og starfræktir í ýmsum sveitum á víxl – tvo – 

sex mánuði á ári, en fremur stóðu þeir slitrótt, nema Lýðskólinn á Húsavík, honum hefur 

stöðugt verið haldið upp síðan 1907 fyrir áhuga og elju stofnenda hans Ben. Bjarnasonar. 

 Nú er það áhugamál ungmennafélaganna, að sameina hug og krafa héraðsbúa í báðum 

Þingeyjarsýslum um þessa hreyfingu og undirbúa eftir föngum stofnun alþýðuskóla fyrir bæði 

héröðin, með fullkomnu skipulagi og völdum kennslukröftum. Sú hugsun er lögð til 

grundvallar, að alþýðumenn geti notið góðra menntastofnana í sveitum, er efli íslenska 

þjóðmenningu, hamli á móti fólkstraumnum til kaupstaðanna, en hlynni að hollum, innlendum 

sveitalífsáhrifum. Þeirri skoðun hefur verið haldið fram af ýmsum, að sveitamenningin eigi 

sér sýpri rætur  hér í sýslum, en víða annarsstaðar, væri því mjög skiljanlegt að einmitt hér 

yrði stigið eitt fyrsta og stærsta sporið til þessara skóla. Má fullkomlega vænta þess að slíkur 

skóli verði allmikið styrktur af almannafé, þegar þess er gætt, hve sáralitlu hefur verið varið af 

landsfé til skólahalds í Þingeygjarsýslum, síðan þjóðin fór að veita fé til alþýðumenntamála. 

Síðustu áratugina hafa opinberir skólar verið kostaðir og styrktir af landsfé í öllum öðrum 

sýslum norðan og austanlands, og Þineyingar orðið að sækja alla skólamenntun út fyrir héruð 

sín. Til þess að vinna þetta mál, fá skólann stofnaðann og ríflegan styrk af landsfé, þarf 

einbettan áhuga og fórnfýsi allra, kvenna sem karla í báðum sýslum. En þá ættu héraðsbúar að 

geta ráðið miklu um skipulag skólana og kennslukrafta, og er það mikilsvert atriði. 

 Skólinn þarf að vera heimavistarskóli, og valin góð bújörð á hentugum stað í sveit, 

skólaheimilið á að sníða eftir fyrirmyndar sveitarheimilum, hann þarf  að rúma ca. 40 

nemendur í heimavist, og fyrirkomulag og kennlsugreinar í svipuðum stíl og við hinn fyrir 
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hugaaða Eiðaskóla. Hugmyndin er sú að kennarar verði að minnsta kosti þrír, einn þeirra 

jafnframt skólastrjóri og bústjóri, og námstíminn tveir vetur. Almennar skyldunámsgreinar í 

skólanum verða til að efla þjóðlega menningu, :t.d. íslenska, saga, náttúrufræði, almennur 

reikningur, félagsfræði, heilsufræði, heimilsiðnaður og þjóðlegar íþróttir o.fl., en að öðru leyti 

sé kennslan sniðin sem  mest eftir heifileikum og hneigð hvers einstaklings, og nemendum 

gefinn kostur á að læra sem flest eftir frjálsu vali, má t.d. nefna tungumál – norðurlandamálin 

og ensku-söng, bókfærslu o.fl., af til vill ýmislegt er lýtur að landbúnaðarstörfum, hússtjón og 

matargerð. Til þess að skólinn geti fullnægt þeim kröfum, sem verða gerðar til has í 

námsgreinum og kennsluaðferðum, þarf að vera bókasafn gótt í sambandi við skólann.  

 Um framkvæmd alþýðuskólamálsins hefur verið hugsað á þá leið, að héraðsbúar í 

báðum Þingeyjarsýslum leggi fram í byrjun allt að helming af stofnkostnaðinum, en að hinn 

hlutinn fáist úr landssjóði, og að skólinn verði að mestu rekinn með almannafé. Eins og staðan 

er nú standa sakir er erfitt að allar ófriðarhindranir séu þegar um gerð gengnar, má að miklu 

leyti miða við þau kjör, sem unt var að sæta í byrjun stríðsins, enda verður eigi unnið að 

framkvæmdum fyrr en jafnvægi er komið á verð og fluttninga byggingarefnis. Virðist því 

ríflega áætlað, að hæfilega stórt skólahús með útbúnaði, muni kosta ca: 50. þúsund krónur. 

(Skólahúsið á Hvanneyri, sem er steinsteypt með miðstöðvarhitun og allt að 60 heimavistum, 

kostaði 50 þúsund fyrir stríðið, var þó talið mjög erfið og kostnaðarsöm  aðstaða með efni til 

steinsteypu.) Hér því um allmikið fé að ræða, sem væst er eftir og gert ráð fyrir að muni 

safnast heimafyrir á 2-3 árum. Ungmennafélögin í „Sambandinu” hófu fjármögnunina 

síðastliðið vor, og stofnuðu 17. júní, „Skólasjóð Þingeyinga“ með 1000 krónur frá aðeins einu 

félagi, síðan hefur allmikið bæst við, og er ákveðið að vinna kappsamlega að því í vetur. 

„Sambandið“ hafur ákveðið að leita til þessara aðlila, og skora á þá til fjárfamlaga: 

Í fyrsta lagi, allra ungmennafélaga í héraðinu,  

Í öðru lagi, allra sveitarfélaga í Suður- Þingeyjarsýslu 11 að tölu, og óska eftir að hver hreppur 

ásamt hlutaðeigandi ungmennafélgai lofi að leggja fram 1000 kr. Til „Skólasjóðs 

Þingeyinga“ á næstu tveimur árum: samanlagt kr.11000.00 

„Sambandið“ greiði sértaklega kr. 2000.00 

Í þriðja lagi, ýmsra annara félaga í sýslunni geta  Kvennfélög o.fl. geta  ánafnað eða gefið fé 

sem kr. 2000.00 

Í fjórða lagi, Sýslufélag S. Þingeyinga (Sýslusj.) um kr. 5000.00 

Í fimmta lagi, Norður- Þingeyingar yfirleitt. Óskað er eftir fullri samvinnu þeirra við S- 

Þingeyinga í Alþýðuskólamálinu og þáttöku í fjármögnuninni er nemi að minnsta kosti 

kr. 5000.00.  
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Á þennan hátt vonast „Sambandið“ eftir að fá helming stofnkostnaðarins, kr. 25000.00 

 Með þessu erindi beinir það málinu til allra einstaklinga, ungmennafélaga og 

sveitarfélga í N- Þingeyjarsýslu, án þess að gera ákveðna áætlun um upphæð fjárframlaga frá 

hvoru fyrir sig, en sú hlutdeild er í nokkru samræmi, að úr hverju sveitarfélagi fáist ca. 700 

krónur en úr sýslusjóði N.Þ. 1000 krónur. Það er ekki aðeins vegna þessara fjárframlaga að 

samvinna beggja sýslanna er svo nauðsynleg í þessu máli, heldur af því að það er 

sigurvænlegra gagnvert þini og stjórn að það sé undirbúið og sótt af þeim báðum. En íbúar 

beggja héraðanna njóta þá að sjálfsögðu sömu skilyrða, að sitja fyrir utanhéraðamönnum, að 

öðrum jöfnu, um notkun skólans og ef til vill, fleira.  

 „Sambandinu“ hafa þegar borist svör frá nokkrum sveitarfélögum í S. Þineyjarsýslu, 

skömmu eftir að þeim var sent þetta erindi, og veita þau ákveðin fjárlöforð samkvæmt því, 

sem farið er fram á. Hvert sveitarfélag ræður því sjálft hvert meðal það notar til 

fjársöfnunarinnar, hvort það lofar ákveðinni upphæð úr sveitarsjóði eða beinir því að 

sveitarbúum að leggja fram féð að frjálsum vilja eða geri hvorttveggja. Væri æskilegt að 

búendur og ungmennafélagar í sömu sveit hefðu nána samvinnu um það. – Sumstaðar hafa 

sveitarfélögin lofað ca: 600 krónum úr sjóði sínum en ungmennafélögin síðan um kr. 400. 00. 

annarsstaðar hafa sveitarstjórnir látið ganga bréf um svetirnar þar sem einstaklingar skrifa sig 

fyrir ákveðnum upphæðum. Hver sveit og ungmennafélag getur safnað fénu í sjóð hjá sér, 

sem eigi þarf að koma til útborgunar, í hendur „Sambandsins“ eða eftir ráðstöfun þess, fyrri 

en hafin er framkvæmd skólastofnunarinnar, og verður það geymslufé þangað til. Þó að 

framkvæmdahindranir þessara tíma sýnist í fljóti bragði, halda skólamálinu í fjarsýni, þá er 

hitt augljóst, að efnahagsástæður flestra sveitarmanna í þessum héruðum, hafa sjaldan verið 

rýmri en nú, og vandséð að þeir eigi hægra með fjárframlög til þessa menningarmáls í náinni 

framtíð. Það virist liggja í loftinu að gerðar verði bráðlega einhverjar breytingar í 

fræðslumálunum, í þá átt að auka unglinga og alþýðufræðsluna, er þá mjög mikilsvert að vera 

við því búinn, að veita þeim viðtöku, og verða þannig með þeim fyrstu til þess, að njóta 

almenns stuðnings til ganglegra alþýðuskóla.  

 Eins og áður er getið væntir „Sambandið“ þess að allir Surður – og Norður- 

Þingeyingar ákveði afstöðu sína og stuðning til Alþýðuskólamálsins á næsta vetri, og sendi þá 

svör sín við þessu erindi fyrir næstu sumarmál eða snemma næsta vor. Ef áhugi fyrir málinu 

og fjárframlög verða almenn, og samkvæmt því, sem hér er til tekið, er ákveðið að fela 

þingmönnum beggja héraðanna að flytja málið á næsta þingi 1919, og sækja um fjárveitingu 

til stofnunar skólans, fyrra ár fjárfestingartímabilsins, árið 1920. Hér er því aðeins um það 

tvennt að velja í þessu máli, að hrökkva eða stökkva. Allir þeir aðilar, sem hér hafa verið til 
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nefndir og veita viðtöku þessu erindi, öll sveitarfélög og ungmennafélög í báðum héruðum , 

þurfa nú að verða samferða til framlaga, ef nokkurt þeirra dregur sig í hlé, getur það tafið 

málið og dreift kröftunum eins og að undanförnu, en sameinuð fylgja héruðin þessu skólamáli 

til sigurs.  

20. október 1918  

Þórólfur Sigurðsson Baldursheimi  Jón Sigurðsson Ysta – Felli  

Sigurgeir Friðriksson Skógarseli 

(HHús. HRP/261  6) 
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Teikningar af Þinghúsinu á Skútustöðum  
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Teikningar af Barnaskólanum 1904 
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Teikningar af Barnaskólanum 1917 
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