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Ágrip 

 

Eftirfarandi ritgerð fjallar um skólasögu fjögurra einstaklinga á árunum í kringum 1950. Hún 

fjallar um mismunandi valmöguleika og leiðir sem viðmælendum okkar stóðu til boða. Reynt 

var að skyggnast inn í tíðarandann og fá innsýn inn í almennt líf á þessum tíma. Viðtöl voru 

tekin við tvær konur og tvo karla sem fædd eru á árunum 1942-44 og ólust upp á misstórum 

þéttbýlisstöðum utan Reykjavíkur. Jafnframt var viðtölunum fylgt eftir með símaviðtölum 

jafnóðum þegar spurningar vöknuðu um tiltekin atriði. 

  Helstu niðurstöður eru að skipulag skólastarfs, á stöðunum sem til umfjöllunar eru í 

ritgerðinni, virðist hafa verið með mjög líkum hætti. Þessir þéttbýlisstaðir, þó misstórir séu, 

hafa því fylgt gildandi lögum um fræðslu barna á þessum tíma og lauk skyldunáminu með 

unglingaprófi. Námsefni og kennsluaðferðir voru mjög áþekkar og ræður þar mestu menntun 

kennara og fastar hefðir í skólahaldi. Reynsla heimildarmanna okkar af skólanum var því 

svipuð en það var jafnframt margt sem kom á óvart og hefur breyst þegar skólastarf og 

almennt líf fólks á þessum tíma var skoðað.  
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Inngangur 

 

Skólahald á fyrri helmingi 20. aldar var með öðru sniði en við eigum að venjast í dag. Á fyrstu 

áratugum aldarinnar var Ísland sveitasamfélag sem átti eftir að taka miklum breytingum 

einkum hvað varðar atvinnuhætti, menningu og fólksfjölgun. Breytingar gerðust þó hægt þar 

sem þarfir samfélagsins miðuðust að miklu leyti við þarfir landbúnaðarins og margir beittu 

sér markvisst gegn uppgangi þéttbýlis. Landbúnaður var því aðalatvinnugrein landsmanna en 

það átti eftir að breytast er líða tók á öldina. Byggðir fóru víða að myndast við sjó þar sem 

kjör voru hagstæð og fjölbreytni mannlífs meiri. Íbúum í dreifbýli fækkaði jafnt og þétt á 

meðan fólki fjölgaði í sjávarbyggðum. Samfélagið breyttist því úr miklu 

landbúnaðarþjóðfélagi í flóknara samfélag með aukinni tæknivæðingu sem krafðist 

margþættari þekkingar og menntunar. Nauðsynlegt var því að aðlaga skólakerfið þessum 

breyttu áherslum og var það m.a. gert með setningu laga um barnafræðslu sem skólum var 

skylt að fara eftir. Sveitafélögum gekk þó misvel að framfylgja lögunum m.a. vegna fjárskorts 

og erfiðra samgangna. Ísland varð lýðveldi árið 1944 og stór þáttaskil urðu á högum 

Íslendinga eftir síðari heimstyrjöldina sem færði þeim aukna atvinnumöguleika, ríflegri tekjur 

og bætt lífskjör (Helgi Skúli Kjartansson 2008:11).  

 Það er æði margt sem fólk tekur sem sjálfsagðan hlut í dag sem var alls ekki 

sjálfsagður á því tímabili sem hér um ræðir. Samgöngur voru víða erfiðar og einangrun mikil 

enda var hringvegurinn ekki tekinn í notkun fyrr en árið 1974. Einkabílar voru enn fáir en 

meira um bíla sem tengdust atvinnustarfsemi af ýmsu tagi s.s. vörubílar, hópferðabílar og 

mjólkurbílar sem voru oft notaðir til að flytja fólk. Húsnæði og allur aðbúnaður var mjög 

misjafn og fátækt var víða, sérstaklega á barnmörgum heimilum. Mataræði var nokkuð 

einhæft og næringarskortur því vel þekktur. Alvarlegir barnasjúkdómar voru algengari en nú 

sem drógu börn jafnvel til dauða, má þar nefna barnaveiki, lömunarveiki og 

heilahimnubólgu. Afþreying var af öðrum toga þar sem ekkert sjónvarp var og einungis 

„gamla gufan“ í útvarpinu. Það er því áhugavert að kynna sér almennt líf og reynslu barna á 

þessum tímabili nánar.  
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Fjallað verður um sögu Íslands um miðbik 20. aldar og skoðaður munurinn á reynslu 

fjögurra einstaklinga á skólahaldi af ólíkum stöðum á landinu. Staðirnir sem koma við sögu 

eiga það sameiginlegt að vera þéttbýlisstaðir utan Reykjavíkur en þeir eru þó ekki 

sambærilegir að öllu leyti. Tekin voru viðtöl við heimildarfólkið og þannig skyggnst inn í líf 

þess á þessum umbrotatímum. Í fyrsta kafla er umfjöllun um skólahald og fræðslulög 1907-

1946. Því næst er staðarlýsing og viðtöl við heimildarmenn í öðrum kafla og að lokum er 

reynsla þeirra dregin saman sem jafnframt speglar tíðarandann sem til umfjöllunar er. 

Ritgerðin skiptist í þrjá aðalkafla. Í fyrsta kafla er sagt frá fræðslulögum og þróun 

skólahalds á Íslandi. Í öðrum kafla er umfjöllun sem unnin er upp úr viðtölum við 

heimildarmenn okkar auk stuttrar sögulegrar lýsingar frá heimabyggð þeirra. Að lokum er 

fjallað um skólann, tíðarandann og reynsla heimildamanna okkar borin saman í þriðja kafla.

  

.  
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1. Skólahald og fræðslulög 1907-1946 

Fræðslulög um skólakerfið voru í stöðugri endurskoðun frá því að þau komu fyrst fram árið 

1907. Samkvæmt þeim lögum voru börn skólaskyld frá 10 ára aldri og skyldunámi lauk við 14 

ára aldur. Sveitafélögum var skylt að sjá öllum börnum fyrir fræðslu og voru heimilin ábyrg 

fyrir kennslu barnanna fyrir tíu ára aldur. Gert var ráð fyrir að börnin væru læs og hefðu lært 

undristöðuatriði í reikningi þegar þau byrjuðu í skóla (Loftur Guttormsson 2008:83). Börn í 

þéttbýli sem stunduðu nám í föstum skólum áttu að fá fræðslu í 24 vikur á ári en í farskólum 

var reynt að fylgja þeirri reglu að hvert barn fengi kennslu í a.m.k. 8 vikur á ári. Tvenns konar 

fræðsluform voru til staðar og gátu sveitafélögin valið úr þeim. Kom þá til greina að 

starfrækja fastan skóla og kallaðist umdæmið þá skólahérað. Hinn kosturinn var að halda 

farskóla eða heimafræðslu undir eftirliti opinbers kennara og þá nefndist umdæmið 

fræðsluhérað (Loftur Guttormsson 1992:213-214). Strangar reglur voru um próf og var öllum 

skólabörnum skylt að taka próf að vori og var skylda að prófdómari væri viðstaddur. Þetta 

var gert til þess að yfirstjórnin gæti fylgst með árangri kennslunnar út um allt land. Reynt var 

að samræma lögin um fræðslu barna þannig að þau gögnuðust öllum þegnum landsins en því 

fylgdi mikill kostnaður þar sem landið var mjög strjálbýlt um aldamótin. Það er því ljóst að 

löggjöfin bauð upp á nokkurt misrétti er varðar lengd og gæði skólagöngunnar eftir því hvar 

börnin bjuggu á landinu (Loftur Guttormsson 2008:83-85).  

 Með lögunum 1926 og 1936 var skólakerfið endurskoðað en jafnframt var verið að 

festa lögin frá 1907 í sessi og voru flestir sammála um mikilvægi þeirra. Börnum hafði fjölgað 

mikið í þéttbýli og þar höfðu víða verið stofnaðir fastir skólar en annað var uppi á teningnum 

í strjálbýlli héruðum. Í sveitum var mest um farskóla og byrjaði þeim ekki að fækka sem 

neinu nemur fyrr en langt var liðið á 4. áratug 20. aldar. Smám saman fjölgaði þó 

heimavistarskólum auk fastra heimangönguskóla (Loftur Guttormsson 1992:218). Með 

lögunum 1926 var skólaárið lengt úr 8 vikum í 12 í farskólum og heimavistarskólum nema þar 

sem kennsla var þrískipt yfir veturinn þá var skólaskyldan 8 vikur á ári. Börn sem sóttu fastan 

skóla áttu að fá kennslu í 24 vikur á ári og nú voru fræðsluumdæmin ekki aðgreind lengur 

heldur kölluðust nú öll skólahéruð (Loftur Guttormsson 1992:214). Skólastjórnendur höfðu 

leyfi til að stytta kennslutímann um 4 vikur til að hægt væri að taka upp kennslu yngri barna 
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og jóks sú kennsla jafnt og þétt um allt land en einkum þó í föstum skólum í Reykjavík. Með 

lögunum frá 1936 var skólaskyldan færð niður í 7 ár og stóð til 14 ára aldurs. Öll börn á 

þessum aldri töldust því skólaskyld en sveitaskólarnir gátu sótt um heimild til að breyta neðri 

mörkunum í 8, 9 eða 10 ára aldur sem markaði upphaf skólagöngunnar (Loftur Guttormsson 

2008:108-111).  

 Árið 1946 var voru gerðar miklar breytingar á skipulagi almenningsfræðslunnar og 

íslenska menntakerfið samræmt. Skólar skyldu reknir fyrir almannafé og ættu þeir að vera 

sambærilegir að öllu leyti þannig að nám í einum skóla jafngilti námi í öllum öðrum skólum. 

Skólaskyldan var lengd um eitt ár og skólakerfinu var skipt niður í fjögur stig, þ.e. 

barnafræðslustig, gagnfræðastig, menntaskóla- og sérskólastig og loks háskólastig. Áður luku 

nemendur skólaskyldunni 14 ára með fullnaðarprófi en samkvæmt nýju lögunum lauk því er 

nemendur voru 15 ára með unglingaprófi. Barnaskólanum lauk einu ári fyrr en áður eða 

þegar nemendur voru 13 ára og nefndist barnapróf. Nemendur á aldrinum 13-15 ára 

stunduðu nám í unglingadeild á gagnfræðastigi og gátu eftir það valið um að hætta námi eða 

fara í framhaldsnám.  

Valkostir á gagnfræðastigi voru nokkuð flóknir og hægt var að velja á milli þriggja 

leiða. Það var hægt að halda áfram námi í gagnfræðaskóla í tvö ár til viðbótar við skylduna og 

gátu nemendur valið á milli bóknáms og verknáms. Eftir fjögurra ára nám í gagnfræðaskóla 

útskrifuðust nemendur með gagnfræðapróf en einnig var hægt að stunda þar nám í þrjú ár 

en það kallaðist miðskóli sem lokið var með miðskólaprófi. Þriðja leiðin var að fara í 

landspróf miðskóla. Þá luku nemendur fyrst skólaskyldu og fóru svo í svokallaða 

landsprófsdeild sem var eitt ár í viðbót. Þar voru einungis kenndar bóklegar greinar sem voru 

samræmdar á milli skóla og var farið yfir mikið efni á þessu eina ári sem reyndi oft mikið á 

nemendur. Landspróf veitti réttindi til náms í menntaskóla en einungis ef nemendur voru 

með sex eða meira í einkunn. Ef nemendur fengu fimm eða meira náðu þeir árinu sem 

samsvaraði þá þriðja ári í gagnfræðaskóla og var þá hægt að velja um að hætta námi eða 

taka fjórða árið og útskrifast með gagnfræðapróf sem veitti m.a. réttindi til náms í 

Kennaraskólanum (Loftur Guttormsson 2008:24-32). 
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2. Staðarlýsing og viðmælendur 

 

Viðmælendur okkar eru eins og áður sagði frá fjórum ólíkum byggðarlögum og eru fæddir á 

árunum 1942-44. För okkar hefst á Suðurlandsundirlendi þar sem við hittum fyrir Brynju 

Símonsen sem kemur frá Selfossi. Þaðan er ferðinni heitið vestur nánar tiltekið á Akranes en 

þar ólst Margrét Ármannsdóttir upp. Loks er haldið á Snæfellsnes en Þorvaldur Jónasson 

kemur frá Ólafsvík og Eggert Snorri Símonsen frá Stykkishólmi.  Þar sem staðirnir eru ólíkir 

að stærð og gerð er óhjákvæmilegt að þeim séu gerð nánari skil og þeir skoðaðir með vísun 

til ársins 1950. Stærsta byggðin var á Akranesi en samkvæmt manntali frá 1. desember 1950 

voru íbúar þar 2583. Fámennasta samfélagið var Ólafsvík með 468 manns en Selfoss og 

Stykkishólmur voru álíka fjölmennir. Fyrrnefndi hreppurinn var með 999 íbúa en sá 

síðarnefndi 860 (Manntal 1969:3). Það er eitt og annað sem aðgreinir staðina þó að margt sé 

jafnframt líkt. Ólafsvík var dæmigert sjávarútvegsþorp. Stutt var á miðin en Breiðafjörður var 

gullkista þeirra sem þurftu að sækja björg í bú. „Þar svalt enginn“ segja fornar sagnir. Líkt má 

segja um Stykkishólm en var hann þó fjölmennara sveitafélag en óvenju margir bjuggu þar af 

dönskum uppruna og sagt var í gríni að Hólmarar töluðu dönsku á sunnudögum. Akranes 

stendur á eldri merg og er það einnig sjávarútvegsþorp með gjöful fiskimið skammt undan í 

Faxaflóa. Útgerð litaði því allt samfélagið um langan tíma og iðnaður jókst þar mjög um miðja 

20. öldina er Sementsverksmiðjan tók til starfa. Selfoss byggði afkomu sína á landbúnaði og 

einkum mjólkuriðnaði sem blómstraði þar. Bærinn var miðstöð sem þjónustaði 

bændasamfélagið vítt og breitt um Suðurland. Naumast er hægt að nefna nokkurt sveitafélag 

á Íslandi sem hefur vaxið jafn hratt á svo skömmum tíma (viðtal, Þorvaldur Jónasson 2009).  

2.1 Selfoss 

Selfoss stendur á bökkum Ölfusár, sunnan við Ingólfsfjall. Athygli vekur að árið 1930 voru 

aðeins 68 íbúar skráðir í Selfossbyggð en árið 1950 hafði þeim fjölgað í 967 manns. Selfoss 

var þá fyrsta kauptún sem byggðist upp á landinu og var ekki við sjó og varð höfuðstaður 

Suðurlands í stað Eyrarbakka áður (Guðmundur Kristinsson 1995:9,314). Með tilkomu 

mjólkurbús og stofnun kaupfélags varð byggðin að mikilvægri samgöngumiðstöð fyrir 

Suðurland á 3. áratug 20. aldar. Byggðin þróaðist nú ört og styrktist enn frekar með stofnun 
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Sláturfélags Suðurlands sem tók til starfa á Selfossi árið 1947 (Þosteinn Jósepsson og 

Steindór Steindórsson 1983:40).  

Árið 1931 taldi skólanefnd á svæðinu nauðsynlegt að færa barnafræðsluna á einn 

stað, Selfoss. Hún hafði áður dreifst á marga staði í hreppnum og verið með farskólasniði. 

Ekkert hentugt húsnæði fannst og því var ráðist í að byggja skólahús sem tekið var í notkun 

árið 1932. Húsið var 47m², hitað með kolaofni og hafði ekkert rennandi vatn þannig að eina 

snyrtiaðstaðan var útikamar sem stóð við norðurhlið hússins (Guðmundur Kristinsson 

1995:185-186). Skólinn var fámennur en fyrsta veturinn stunduðu þar nám 24 nemendur og 

var 2-3 árgöngum kennt saman. Aðeins einn kennari var við skólann fyrstu árin en eftir því 

sem skólinn stækkaði bættust við fleiri kennarar. Nýtt barnaskólahús ásamt samliggjandi 

íþróttahúsi var byggt veturinn 1944 og tekið í notkun í febrúar 1945. Jafnframt var þá sett á 

stofn unglingadeild í sama húsnæði en kennt var á kvöldin. Unglingadeildin starfaði með 

þessum hætti til ársins 1949 er hún var lögð niður og stofnaður Miðskóli. Nemendum fjölgaði 

ört og þó nýja skólahúsið hafi átt að duga til fleiri ára var svo komið að árið 1948 var skólinn 

fullsetinn með yfir 120 nemendur. Leyfi fyrir viðbyggingu fékkst ekki fyrr en árið 1952 og nýtt 

skólahús var því tekið í notkun haustið 1953 (Guðmundur Kristinsson 1995:185-190). Árið 

eftir hafði nemendum fjölgað í 210 í barnaskólanum og 72 í Miðskólanum (Guðmundur 

Kristinsson 1995:185-190). Sundlaugin á Selfossi var opnuð 1960 en fram að því höfðu 

nemendur aðgang að sundlaug í Hveragerði (Þorsteinn Jósepsson og Steindór Steindórsson 

1983:42).  

 

 

Mynd 1: Barnaskólinn á Selfossi frá 1945. 
(Guðmundur Kristinsson 1995:188) 
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2.1.1 Viðtal við Brynju Símonsen 

Brynja Símonsen er fædd 17. febrúar 1944 í Fljótshlíð í Rangárvallasýslu og ólst þar upp til níu 

ára aldurs. Hún byrjaði sjö ára í skóla og gekk fyrstu tvo veturna í Fljótshlíðarskóla. Ekki var 

gerð krafa um að börnin væru læs þegar þau hófu skólagönguna en margir voru þó læsir. 

Lestrarkennsla fór fram með stafaaðferðinni en Brynja hafði lært að þekkja stafina og skrifa 

þá enda vill hún meina að tíminn hafi nýst betur þá þar sem ekkert sjónvarp var eða tölvur. 

Brynju minnir að þremur árgöngum hafi verið kennt saman og voru nemendur um 15 talsins.  

Árið 1953 fluttist Brynja á Selfoss og hóf þá skólagöngu í nýja skólahúsinu. Um 20 

nemendur voru saman í bekk og einn bekkur í árgangi. Utanbókarlærdómur var mikill og 

heimanám á hverjum degi sem nemendum var hlýtt yfir. Aðal prófin voru á vorin en einnig 

skyndipróf inn á milli og mikill metingur og metnaður var fyrir að ganga vel í prófum. 

Skólaárið var styttra en nú þar sem það hófst um miðjan september og stóð fram í miðjan 

maí. Aðbúnaður í skólanum var góður. Þau fengu leikfimikennslu í nýja íþróttahúsinu og 

sundnámskeið sem haldið var í Hveragerði þar sem sundlaugin var ekki komin.  

Kennarinn hafði góð tök á nemendum og yfirleitt voru engin læti í bekknum enda agi 

mikill og reyndi því ekki mikið á að nemendum væri hegnt. Þó minnist hún eins drengs í 

bekknum sem var að hennar sögn seinþroska og ekki fær um að fylgja sömu reglum og hinir. 

Hann fékk óblíða meðferð kennarans sem átti það til að draga hann á eyrunum og láta hann 

sitja í skammarkrók upp við kennaraborðið. Hinir krakkarnir fundu mikið til með þessum 

dreng og fannst þetta óréttlát meðferð en að öðru leyti fannst henni kennarinn ekki gera upp 

á milli nemenda. Virðist þessi meðferð tengjast ákveðinni hörku sem tíðkaðist á þessum 

tíma. Þessi drengur mætti því stuðningi og góðmennsku samnemenda sinna og virðist ekki 

hafa verið strítt þótt hann væri öðruvísi. Brynja vill ekki tengja stríðnina sem átti sér stað á 

meðal barna við einelti þar sem hún stóð sjaldnast yfir í lengri tíma og beindist ekki eingöngu 

gegn sama einstaklingi. Hún vill því meina að stríðni skólabarna á þessum tíma hafi verið 

saklausari en nú gerist. Hana minnir að það hafi verið gæsla í frímínútum, það var alltaf farið 

út og engin ólæti voru leyfð inni í skóla.  

 Fermingarundirbúningur var hefðbundinn og ekki minnist hún þess að hafa þurft að 

læra mikið af sálmum en kristin fræði voru kennd í skólanum og meiri áhersla var á þá 

námsgrein en nú er. Brynja gekk til prests á Selfossi en fermdist í Hlíðarendakirkju í Fljótshlíð. 
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Henni fannst ekki mikið breytast eftir fermingu og upplifði sig ekki sem fullorðinn einstakling 

þó að hún hefði ákveðnar skyldur gagnvart heimilinu. Þar sem hún var elst kom það í hennar 

hlut að passa yngri systkini sín og kaupa inn fyrir heimilið en hún þurfti jafnan að fara um 

langan veg með þungar byrðar. Brynja telur að ekki hafi verið gerðar mismunandi kröfur til 

kynjanna né stétta en sumum var strítt fyrir að vera „kennarasleikjur“. Hún var í handavinnu 

alla skólagönguna og fann sig vel í því en hún talar um að kennarinn hafi ekki getað kennt 

henni eins og hinum þar sem hún er örvhent. Brynja rifjar upp atvik sem henti hana þegar 

hún var í Fljótshlíðarskóla á fyrstu árum skólagöngunnar: 

 

Ég byrjaði þar nú sjö ára og þá var maður með eldri krökkum, líklega var 

þremur árgöngum kennt saman. Við vorum þarna tvö sem vorum 

örvhent, ég og einn strákur, sem var held ég tveimur árum eldri en ég. 

Það var ekkert fínt þá að skrifa með vinstri hendinni, já það þótti frekar 

lélegt að vera örvhentur þannig að það átti að kenna mér og stráknum 

að skrifa með hægri. Við vorum látin koma upp að töflu og æfa okkur að 

skrifa á hana en þetta var krítartafla eins og algengast var þá. Kennarinn 

var fyrir miðju og við sitthvoru megin að reyna að skrifa á töfluna á 

meðan hinir krakkarnir fylgdust með. Mér þótti þetta mjög erfitt og 

leiðinlegt, já ég tók þetta nærri mér og fannst ég vera öðruvísi en hinir. 

En löngu seinna ræddi ég þetta við strákinn og hann mundi þá ekki eftir 

þessu þannig að líklega hefur honum ekki þótt þetta jafnleiðinlegt og 

mér. 

(Viðtal, Brynja Símonsen 2009) 

 

Brynja lauk skólaskyldunni með unglingaprófi þannig að skólagöngu hennar lauk er hún var 

15 ára. Það var lítið þrýst á hana að fara í framhaldsnám og fór hún því að vinna í 

mjólkurbúinu eftir skólaskylduna en stundaði seinna nám í húsmæðraskóla sem var þá um 
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eins árs nám. Heimilt var að hefja þar nám 17 ára eins og gilti um aðra sérskóla (Helgi Skúli 

Kjartansson og Jón Torfi Jónasson 2008:21). 

2.2 Ólafsvík 

Ólafsvík er kauptún á norðanverðu Snæfellsnesi og liggur innan við Ólafsvíkurenni. Byggð 

myndaðist þar snemma vegna góðra fiskimiða og var Ólafsvík eitt af fjölmennari 

sjávarþorpum fram á fyrri hluta 20. aldar. Á árunum 1906-1930 fækkaði íbúum þó nokkuð 

vegna erfiðleika við vélbátaútgerð á svæðinu. Árið 1940 var hraðfrystihús stofnað og við það 

efldist byggðin og útgerð vélbáta jókst að sama skapi. Þess má geta að á 19. öld voru beinar 

siglingar á milli Ólafsvíkur og Danmerkur og jafnvel Spánar. 

 Fyrsti skólinn var stofnaður árið 1887 og hafði þá staðið yfir söfnun fyrir byggingu 

hans í þrjátíu ár. Sjómenn höfðu gefið af afla sínum og samskotum var safnað á meðal íbúa 

Ólafsvíkur og gaf þá hver eins og efni leyfðu. Þessi skóli þjónaði tilgangi sínum í hartnær 60 

ár. Ný skólabygging tók við árið 1954 en við hann var síðar byggt eftir þörfum (Þorsteinn 

Jósepsson o.fl. 1982:170; Gísli Ágúst Gunnlaugsson 1987:187). Það vekur athygli að söfnunin 

fyrir fyrsta skólahúsinu tók mjög langan tíma og einkenndist af auraleysi en sýndi að 

bæjarbúar voru úrræðagóðir og bjuggu yfir mikilli samkennd. 

 

 

 

Mynd 2: Ólafsvík árið 1954. Barnaskólinn er efst á myndinni lengst til hægri. 
(Mynd í einkaeign) 
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2.2.1 Viðtal við Þorvald Jónasson 

Þorvaldur Jónasson er fæddur í Ólafsvík 10. apríl 1942. Hann ólst þar upp og stundaði þar 

skólagöngu sína til 15 ára aldurs en flutti þá til Reykjavíkur. Í Ólafsvík var rekinn forskóli sem 

Kristjana Einarsdóttir stóð fyrir og kallaðist „skóli Sjönu Snugg“. Forskólinn var kostaður af 

hreppnum og var starfræktur á heimili hennar. Kristjana sem alla jafna var á peysufötum eins 

og tíðkaðist víða á þessum tíma tók til sín flest sex ára börn á svæðinu. Þar var nemendum 

kennt að þekkja stafina og undirstöðuatriði í lestri til að undirbúa nemendur fyrir fyrsta árið í 

barnaskóla. Kennt var í fámennum hópum þar sem nemendur voru látnir lesa til skiptis og 

Þorvald minnir að hver hópur hafi verið u.þ.b. eina klukkustund á dag í skólanum hálfan 

veturinn. Þá kom það fyrir að þeir nemendur sem gekk illa að ná tökum á lestri voru sendir 

aftur til Sjönu Snugg og fengu þar aukakennslu. Einnig minnist Þorvaldur á að hafa farið í 

barnaskólann í nokkrar vikur að vori sama ár og skólagangan hófst, sem hafði þann tilgang að 

aðlaga börnin fyrir komandi skólaskyldu.  

Þegar Þorvaldur hóf skólagöngu sína árið 1949 var enn kennt í gamla skólanum og 

gjarnan var tveimur árgöngum kennt saman. Skólinn var orðinn nokkuð þröngur og var 

kyntur upp frá kl. sex á morgnana með kolum. Kennsla fór fram bæði fyrir og eftir hádegi og 

vegna fámennis voru ekki skilyrði til getuskiptingar en Þorvaldi gekk námið vel þrátt fyrir að 

hafa verið baldinn og fyrirferðamikill að eigin sögn. Faðir hans var bæði oddviti og skólastjóri 

á staðnum og var því mikið fylgst með að sonurinn stæði undir væntingum. Þetta reyndist oft 

erfitt og átti hann að vera fyrirmynd um góða frammistöðu og hegðun: 

 

Ég var uppátektarsamur og baldinn að upplagi en líka félagslyndur. 

Alltaf mikið fyrir íþróttir og leiki og ekki vafðist námið fyrir mér. Ég man 

eftir við afhendingu einkunna við lok barnaskólans að kliður fór um 

salinn þegar tilkynnt var að ég var hæstur á fullnaðarprófi. Til var fólk 

sem dró getu mína í efa og hafði ánægju af því að kvarta yfir 

skólastjórasyninum, sérstaklega ef mér varð eitthvað á. 

(Viðtal, Þorvaldur Jónasson 2009) 

 



Skólasaga í kringum 1950 
B.Ed. - lokaverkefni 

Vorönn 2009 

 

 13

Kennarar við skólann voru óvenju góðir að sögn Þorvaldar en aginn var eðlilegur og frekar 

náið samband var á milli kennara og nemenda. Enda samfélagið lítið og allir þekktu alla. 

Kennararnir voru fjórir talsins, þrír karlkyns og einn kvenkennari. Fyrir kom að nemendur 

fóru ekki eftir fyrirmælum eins og gengur og var þá reynt að leysa þau mál. Engin 

íþróttaaðstaða var í gamla skólanum en mikið var um útileiki. Börnin voru mjög sjálfbjarga í 

leikjum úti og má þar nefna fótbolta og frjálsar íþróttir, fallin spýta og feluleiki auk kílóbolta. 

Þorvaldur minnist þess að stelpur hafi leikið sér í „danskan“ en það snerist um að halda 

boltum á lofti. Þá var fjaran mikið notuð í Ólafsvík og á útfallinu var farið í leiki eins og parís 

og boltaleiki. Leikfimikennsla hófst síðar í samkomuhúsinu en sturtum hafði verið komið fyrir 

í kjallara þess og mikil ánægja var með það fyrirkomulag. Nýtt íþróttahús kom svo nokkru 

eftir 1960 eða tæplega tíu árum eftir að nýi skólinn var tekinn í gagnið. Engin sundlaug var á 

staðnum en elstu börnin í Ólafsvík fóru í Reykholt á vorin þegar skólinn var búinn og lærðu 

þar að synda þannig að þau gætu tekið 2. stig í sundi. Þetta var skylda þegar þau voru 12-13 

ára og var þetta eina sundnámskeiðið sem nemendur fengu. Þorvaldi finnst hann varla 

syndur eftir þessa litlu sundkennslu en hann var afreksmaður í flestum öðrum íþróttum 

einkum frjálsíþróttum. Sundlaug og nýtt íþróttahús kom í Ólafsvík 1965 og var með því 

óvenjulega fyrirkomulagi að gólfið var híft upp og var sundlaug þar undir.  

Fermingarundirbúningur fór fram í skólanum eftir kennslu. Séra Magnús 

Guðmundsson, ein fyrirmyndin að Jóni prímusi í Kristnihaldi undir Jökli, sá um 

fermingarfræðsluna. Hann var mjög kröfuharður og þurfti hver nemandi að læra 50-60 

sálmavers nánast utanbókar. Eftir fermingu var víða algengt að börn væru tekin í fullorðinna 

manna tölu og fannst Þorvaldi það hafa átt sér stað þar sem hann fékk þá aðgang að böllum 

og öðrum slíkum skemmtunum.  

Fátækt var veruleg þar sem mikil barnamergð var og hreinlæti víða ábótavant. 

Mataræði var með öðrum hætti og voru lyktandi matvæli eins og hamsatólg, hrossakjöt, 

skata og siginn fiskur hluti af lífi margra á þessum tíma. Lús var skæður faraldur sem erfitt var 

að uppræta. Alltaf þurfti að vera að kemba hárið og leita að lús auk þess sem algengt var að 

börnin væru með sírennsli og hor enda víða mikill kuldi í húsum og vosbúð. Þorvaldur minnist 

þess að algengt hafi verið að mikil stækja væri víða innan dyra hjá fólki af kúkableyjum, 

blautum fötum og lyktandi matvælum. Mataræði var oft á tíðum einhæft og algengt var að 
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börn fengju voggrís í augun vegna næringarskorts. Einnig man hann eftir að skófatnaður hafi 

verið lélegur og stundum var hann blautur í fætur.  

Fyrsta árið í gagnfræðaskóla stundaði Þorvaldur nám sitt að Búðum þar sem verið var 

að byggja við skólann í Ólafsvík. Þetta var unglingaskóli með heimavist sem séra Þorgrímur 

Sigurðsson prestur að Staðarstað rak. Hann var fenginn til að kenna þessum eina árgangi úr 

Ólafsvík auk nemenda annars staðar af landinu. Í áratugi var séra Þorgrímur með skólahald á 

prestsetri sínu og kenndi alla jafna að Staðarstað nema þennan eina vetur vegna aukningar á 

fjölda nemenda. Vann hann merkilegt starf, að sögn Þorvalds, einkum með erfiða nemendur 

af höfuðborgarsvæðinu sem hann undirbjó fyrir lokapróf sem þeir tóku yfirleitt í Reykholti. 

Mörgum nemendum séra Þorgríms hafði seinkað í námi af ýmsum ástæðum, oft á tíðum 

félagslegum. Þótti honum takast vel til við að koma þessum einstaklingum, sem aðrir höfðu 

gefist upp á, til manns. Þennan vetur undi Þorvaldur hag sínum vel þrátt fyrir erfiðar 

aðstæður í skólanum og oft mikinn kulda í herbergjum. Hann minnist þess að hafa sofið í 

úlpu og föðurlandi, auk þess sem rúmin voru ísköld og lökin voru oft svo frosin að þau stóðu 

sjálf.  

„Lífið var saltfiskur“ og Þorvaldur segir að reiknað hafi verið með að strákarnir færu 

beint á sjóinn eftir skyldunám eins og feður þeirra. Þó kom fyrir að starfandi sjómenn sæktu 

sér réttindi á námskeiðum og síðar í Stýrimannaskólanum og tækju svokallað pungapróf. 

Aftur á móti miðaðist menntun stúlkna við húsmæðrastörf enda konur oftast heimavinnandi 

nema þegar aflahrotur voru, þá unnu þær gjarnan ýmis fiskvinnslustörf. Húsmæðraskólar 

voru um allt land og var vinsælt að stunda nám við þá. Á sumum heimilum þótti það 

tímasóun að fara í framhaldskóla. Haustið 1957 flutti Þorvaldur til Reykjavíkur og hóf nám í 

Gagnfræðaskóla Vesturbæjar og lauk þar námi þremur árum seinna. Þar kynntist hann 

getuskiptingu í bekki í fyrsta skipti og lenti sjálfur í A-bekk. Að því loknu fór Þorvaldur í 

Kennaraskólann sem var þá fjögurra ára nám og lauk þaðan prófi árið 1964. Það sama ár 

byrjaði hann að kenna við Réttarholtsskóla í Reykjavík og hefur kennt þar í 44 ár þremur 

kynslóðum nemenda. 
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2.3 Akranes 

Akranes er kaupstaður sem stendur á samnefndum skaga milli Hvalfjarðar og Leirárvoga. 

Akranesnafnið er talið stafa af því að þar hafi verið stunduð mikil kornrækt og er um það 

getið í fornsögunum. Þarna mun hafa verið eitt fyrsta sjávarþorp á Íslandi sem myndaðist 

eftir að fjöldi verbúða var reistur þar m.a. af Brynjólfi Sveinssyni biskupi í Skálholti. Var þá 

mikill uppgangur og fiskisæld á staðnum sem hélst allt fram á 18. öld en þá dróst útgerðin 

nokkuð saman. Akranes fékk kaupstaðarréttindi árið 1942 og þar störfuðu til margra ára 

fjölmörg fyrirtæki í iðnaði og fiskvinnslu (Þorsteinn Jósepsson og Steindór Steindórsson 

1980:12-14). 

 Á seinni hluta 19. aldar var framkvæmdafé sveitafélaganna oft á tíðum af skornum 

skammti og því var efnt til hlutaveltu á Skaganum árið 1873 fyrir byggingu skólahúss. 

Söfnunin tók nokkur ár en á meðan fór kennsla fram í húsnæði sem leigt var á Bakka. Nýja 

skólahúsið var loks tekið í notkun árið 1880 og hafði þá gengið á ýmsu við söfnunina vegna 

aflabrests og fátæktar. Fjöldi nemenda við skólann á fyrstu áratugum hans var ekki yfir 

fjörtíu. Unglingaskóli starfaði á Akranesi í einhverri mynd frá árinu 1910. Hann var fyrir 

nemendur á aldrinum 14-20 ára sem gátu aukið einu ári við þekkingu sína eftir að 

skyldunáminu lauk. Starfsemi hans var háð styrk úr ríkissjóði og starfaði því ekki samfellt ef 

ekki fengust nógu margir nemendur. Nýtt skólahús var byggt árið 1912 og var þá gjörbylting 

á barnafræðslunni vegna betri aðbúnaðar. Haustið 1934 var skólaskyldan færð niður í 7 ár og 

þá fjölgaði mikið í barnaskólanum. Skólaskyld börn á Akranesi voru þá 247 talsins og var þá 

byrjað að kenna aftur í gamla skólanum. Gamli skólinn hafði verið notaður sem íþróttahús á 

meðan nemendur voru færri en eftir að skólaskyldan var færð niður varð þörfin fyrir nýtt 

íþróttahús mikil og var það tekið í notkun árið 1942. Gagnfræðaskóli Akraness tók til starfa 

árið 1943 og starfaði í nánum tengslum við barnaskólann (Stefán Hjálmarsson 1987:20-67). 

Barnahópurinn á Akranesi stækkaði áfram næstu árin og bjó skólinn því við mikinn 

húsnæðisskort sérstaklega eftir að gamli skólinn á Bakka brann árið 1946. Þótti því þörf á að 

byggja nýjan skóla og tók hann til starfa árið 1950 (Stefán Hjálmarsson 1987:124-127). Þess 

má geta að Akranes var einn af fyrstu stöðunum á landinu til að skipuleggja verknámsdeild 

sem valkost eftir unglingapróf en hún tók til starfa árið 1949 og var strax vel tekið (Helgi Skúli 

Kjartansson og Jón Torfi Jónasson 2008:55). 
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Mynd 3: Barnaskólinn á Akranesi frá 1950. 
 (Stefán Hjálmarsson 1987:130) 

 

2.3.1 Viðtal við Margréti Ármannsdóttur 

Margrét Ármannsdóttir er fædd 27. júní árið 1942 á Akranesi. Þar ólst hún upp og stundaði 

alla sína skólagöngu frá sjö ára aldri til unglingsára. Á Akranesi störfuðu nokkrir 

smábarnaskólar og lærði hún að lesa í einum þeirra fimm ára gömul. Hún varð fljótt læs og 

segir að flestir hafi verið læsir þegar þeir byrjuðu í skólanum. Börnin komust ekki upp með 

neina vitleysu við námið og man Margrét eftir dreng sem stamaði mikið. Kennarinn var 

strangur og voru getgátur um að stamið væri vegna mikils aga í smábarnaskólanum. 

Barnaskólinn var getuskiptur og voru um tveir bekkir í árgangi en kannski fleiri. Í hverjum 

bekk voru 30 nemendur og hafði Margrét sama umsjónarkennara frá sjö til tólf ára aldurs.  

Í barnaskólanum á Akranesi starfaði öflugur skólakór og voru flestir ef ekki allir í 

honum. Mikið var gert úr þessu starfi og voru skipulagðar skemmtanir í Bíóhöllinni á hverju 

ári. Þá söng kórinn sem var svo fjölmennur að hann komst varla fyrir á sviðinu. Einnig voru 

sýnd leikrit, spilað á hljóðfæri og sýndir dansar. Þessu fylgdi heilmikill undirbúningur og var 

foreldrum boðið að koma og horfa á. Mikill metnaður var lagður í skemmtunina og voru 

stelpurnar m.a. í eins kjólum sem saumaðir voru á þær og líkt var með strákana.  
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Námsbækur voru fáar og prentaðar í svarthvítu en einnig var notast við stílabækur. 

Mikið var gert af að láta nemendur skrifa upp spurningar og svara þeim. Próf voru alloft, 

skyndipróf auk miðsvetrarprófa og vorprófa og átti þá að læra spurningarnar og svörin við 

þeim. Þetta var aðalkennsluaðferðin en engin samvinna eða hópvinna var milli nemenda. 

Heimanám var mikið að sögn Margrétar og var alltaf eitthvað á hverjum degi. Það var nokkuð 

mikill metnaður hjá nemendum og metingur um einkunnir. Stelpurnar fóru í handavinnu og 

þar voru þær látnar prjóna og sauma út en minna var um vélsaum. Þá var einnig heilmikið 

heimanám í handavinnu. Skólaárið var styttra en nú en Margréti minnir að það hafi staðið frá 

október til maí og var kennt frá kl. 8-12 og svo fóru allir heim í mat. Þá átti fjölskyldan stund 

saman yfir hádegismatnum en algengt var að mæður væru heimavinnandi á þessum árum. 

Eftir hádegi voru svo kenndar sérgreinar.  

Kennarar við skólann voru flestir karlmenn að frátöldum handavinnukennaranum og 

héldu þeir uppi miklum aga. Mikið var sungið í skólanum en ekki kennd nein tónfræði eða 

slíkt. Í skólanum var öllum gefið lýsi en þá var gengið á milli nemenda og lýsinu hellt upp í 

munninn og þurrkað með servíettu á eftir. Einnig voru einhver börn send í ljósalampa hjá 

lækninum og framkvæmd almenn læknisskoðun. Sundkennsla hófst snemma að sögn 

Margrétar þar sem sundlaug var til staðar á Akranesi. Einnig var góð aðstaða til 

íþróttaiðkunar í skólanum auk þess sem útileikir voru stundaðir af kappi. Gæsla var í 

frímínútum og ekki fannst henni mikið um stríðni meðal barna. Börnin þurftu ekki mikið til að 

vera glöð og voru einfaldir leikir merki þess eins og að leiðast í hring og syngja. 

Fermingarundirbúningur var þannig að farið var í kirkjuna og lærðir sálmar. Séra Jón 

M. Guðjónsson var prestur á Akranesi til margra ára og er hann landsþekktur fyrir að koma 

fram með hugmyndir að fermingarkyrtlum um 1953. Hugsunin á bak við þá var að minnka 

mun á milli ungmenna þar sem sumir báru fátæktina utan á sér. Eftir fermingu var talað um 

að vera kominn í fullorðinna manna tölu en þau máttu alls ekki allt. Á sumrin fóru margir í 

sveit og freistaði það Margrétar mikið. Hún hafði skyldum að gegna sem elsta barn foreldra 

sinna og þurfti hún því að gæta yngri systkina sinna eins og algengt var á þessum tíma hjá 

stúlkum. Þá þótti henni eftirsóknarvert að fara í heimavistarskóla en fékk ekki heldur leyfi til 

þess.  
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Að loknu barnaprófi fór Margrét tvö ár í unglingadeild og síðan hafði hún hug á því að 

taka landspróf en engin landsprófsdeild var á staðnum. Hún var því í almennri bóknámsdeild 

en fékk aukakennslu þar sem landsprófið krafðist meiri yfirferðar. Í landspróf fóru einungis 

þeir sem voru með góðar einkunnir eða með yfir átta í einkunn. Undirbúningsárið fyrir 

landsprófið var eins og áður sagði mikil yfirferð í bóklegum greinum og reyndi því mikið á 

nemendur. Af öllum árganginum voru upphaflega tólf sem ætluðu í landspróf en fækkaði 

fljótlega niður í sex. Að lokum voru fjórir sem kláruðu, ein stelpa auk Margrétar og tveir 

strákar. Nemendur þurftu að fá fimm til að ná árinu, þ.e. 3. bekk í gagnfræðaskóla og gátu þá 

tekið fjórða árið og lokið gagnfræðaprófi. Ef nemendur fengu sex eða meira í einkunn gátu 

þeir hafið nám í menntaskóla eða Kennaraskólanum. Margrét fór seinna í inntökupróf í 

Verslunarskóla Íslands og gekk vel en það þýddi að hún gat byrjað í 3. bekk. 

 

2.4 Stykkishólmur 

Stykkishólmur er stærsta kauptún á Snæfellsnesi og stendur við Breiðafjörð yst á Þórsnesi. 

Bærinn var áberandi fyrir verslun sína og þótti ein besta verslunarhöfn á Snæfellsnesi. Á 19. 

og 20. öldinni var íbúafjöldi talsvert sveiflukenndur þrátt fyrir blómlega útgerð, þjónustu og 

kaupmennsku. Erfitt atvinnuástand var fram á fjórða áratug 20. aldar en til að vinna bug á því 

var stofnað frystihús í Hólminum (Þorsteinn Jósepsson og Steindór Steindórsson 1983:204-

207). Sjúkrahús var byggt þar á árunum 1932-1935 og var það rekið af reglu heilags 

Franciskusar. Franciskusystur hafa haft þar aðsetur allar götur síðan og sett svip sinn á 

bæjarlífið. Þær hafa rekið þar margvíslega starfsemi í gegnum tíðina og tóku meðal annars til 

sín skólakrakka sem send voru í ljós en einnig þóttu þær sinna stúlkunum í bænum 

sérstaklega vel og kenndu þeim að sauma auk leikja og söngva á hollensku (Bragi Straumfjörð 

Jósepsson 2003:186-187).  

Eftir að skólar höfðu verið stofnaðir í nágrannabyggðalögum, s.s. Ólafsvík var reynt að 

koma skóla á legg í Stykkishólmi. Nítján börnum var kennt þar veturinn 1887-8 í 

leiguhúsnæði en erfiðlega gekk að fá styrk til skólahalds og féll því kennsla niður í nokkur ár. 

Skólahald hófst aftur árið 1896 í nýbyggðu húsi en söfnun hafði staðið yfir í plássinu í nokkur 

ár. Skólinn fluttist síðar í Sýslumannshúsið árið 1911 eftir að hreppurinn keypti það undir 

barnaskóla. Það skólahús var í notkun fram í nóvember 1933 er það brann til kaldra kola en 
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kennsla hófst aftur viku seinna á tveimur stöðum í bænum. Hafist var handa við að byggja 

nýtt og glæsilegt skólahús sem var tilbúið haustið 1934 og var talinn einn veglegasti 

barnaskóli á Íslandi á þessum tíma (Bragi Straumfjörð Jósepsson 2003:30-32). Húsið þótti 

stórt og rúmgott en sökum fjárskorts var leikfimishús reist síðar eða árið 1947 (Helga 

Gísladóttir og Sesselja Kristinsdóttir 1981:19-20). Árið 1950 voru nemendur 113 talsins og 

fimm kennarar störfuðu við skólann (Barnafræðsluskýrslur 1967:67). 

 

 

Mynd 4: Barnaskólinn í Stykkishólmi sem var byggður 1934. 
(Bragi Straumfjörð Jósepsson 2003:71) 

 

2.4.1 Viðtal við Eggert S. Símonsen 

Eggert Snorri Símonsen er fæddur í Reykjavík 6. maí árið 1943. Þar bjó hann fyrstu æviárin en 

fluttist síðan í sjávarþorpið Stykkishólm. Hann ólst þar upp og gekk í skóla þar til hann var 14 

ára en þá fluttist fjölskyldan aftur suður eða til Keflavíkur. Eggert byrjaði í skóla þegar hann 

var sjö ára og hafði ekki farið í neinn smábarnaskóla áður eins og algengt var á þessum tíma. 

Hann var því ekki orðinn læs er hann byrjaði en námsefnið miðaðist mikið við að byrja að 

kenna nemendum að lesa og skrifa, einnig byrjaði fljótt kennsla í reikningi. Nokkrir bekkir 

voru í árgangi og blandað var í bekki. Aðstaðan var góð í skólanum enda þótti hún eins og 

áður sagði ein sú glæsilegasta á landinu er skólinn tók til starfa 16 árum áður. Strákar fengu 

smíðakennslu og stelpur fóru í handavinnu og var sér stofa undir þessa kennslu. Íþróttahús 

var komið við skólann er Eggert hóf þar nám og sund var kennt í formi námskeiða. Nemendur 

áttu að ljúka við ákveðið sundstig og man Eggert sérstaklega eftir kútunum sem notaðir voru 
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en þeir voru útbúnir úr dekkjaslöngum úr bílum og voru svartir að lit með belti til að herða að 

nemendum. 

 Eggert minnir að það hafi verið u.þ.b. 15 nemendur í bekknum og kennarinn kenndi 

mest upp á töflu en lítið sem ekkert var um samvinnu nemenda. Hann lærði að lesa með 

stafaaðferð og man eftir að hafa þurft að læra ljóð utanbókar en það var seinna. Í skólanum 

voru söngtímar eða söngkennsla og man Eggert vel eftir þeim. Kennarinn hét Kamilla og 

sagðist hún sjá með hnakkanum þannig að það þýddi ekkert að vera með læti hjá henni. Hún 

sat við píanóið og spilaði og sneri því mikið baki í nemendur. Eggerti fannst þetta 

skemmtilegir tímar og hún sagði hann hafa orkan söngrödd.  

 Allir hegðuðu sér vel í skólanum að sögn Eggerts og ekki man hann eftir að kennarar 

hafi beitt priki eða öðru til að hafa hemil á nemendum. Flestir báru óttablandna virðingu fyrir 

skólanum og kennurum þannig að ekki voru nein læti á göngum og vel var gengið um. Þegar 

börnin mættu í skólann var hverjum bekk raðað upp og þeir látnir syngja en því næst var 

einni röð hleypt inn í skólann í einu. Allir fengu lýsi úr blárri emaleraðri könnu sem stóð alltaf 

úti í glugga þannig að stundum var það sólbakað. Sumar stelpurnar reyndu að koma sér 

undan þessu með því að segjast hafa fengið lýsi heima en það var ekki hlustað á svoleiðis 

afsakanir. Einnig voru nemendur bólusettir í skólanum og gerðar á þeim berklaprufur. Þá 

þurfti alltaf reglulega að leita að lús en það var gert heima eftir hverja baðferð. 

 Stúkufundir voru haldnir í Stykkishólmi en nauðsynlegt þótti á þessum tíma að brýna 

fyrir fólki að stunda bindindi þar sem mikið böl var víða á heimilum ef áfengisneysla var mikil. 

Þetta voru barnastúkur og þar var ungmennum kennt frá 8-9 aldri að varast áfengi og 

reykingar. Þóttu þetta skemmtilegar samkomur þar sem æfð voru leikrit, sungið og spilað svo 

fátt eitt sé nefnt. Hann tók ekki eftir að öðruvísi væri komið fram við stelpur en stráka en 

þeirra nám miðaðist samt við önnur störf en strákanna, þar sem reiknað var með að stúlkur 

sæju um heimili og börn eftir að þær giftu sig. 

 Engin gæsla var í frímínútum og áttu allir að fara út en börnin voru mjög sjálfbjarga í 

leikjum og sjálfum sér nóg. Utan skóla þurftu börnin mikið að bjarga sér sjálf og hugsa upp 

leiki. Afþreying þeirra var með öðrum hætti en nú þekkist og stundum snérust leikir barna 

upp í hættuspil. Eggerti er minnisstætt þegar hann og nokkrir strákar gerðu sér að leik að 

vetrarlagi að stökkva á milli ísjaka frá landi og yfir í Súgandisey. Þá var ekki búið að tengja 
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eyjuna við land með landfyllingu. Það sást til þeirra og var þeim refsað á viðeigandi hátt. 

Nokkuð var um stríðni en það var á góðlátlegum nótum og virtist ganga nokkurn veginn jafnt 

yfir alla. Eggert man þó eftir að einn strákur hafi lent í mikilli stríðni frá skólafélögum. Þeir 

voru margir gegn honum einum og tók Eggert stundum þátt. Síðar átti hann eftir að sjá eftir 

þátttöku sinni og átta sig á hversu leiðinlegir þeir voru við hann. Þetta yrði að hans sögn 

líklega skilgreint sem einelti í dag. 

 Eggert fermdist í Stykkishólmi árið 1957 og fékk af því tilefni ný föt sem systir hans, 

sem er sjö árum eldri, gaf honum en hún var þá búin að vinna í nokkur ár. Eggert kláraði 

barnaskólann árið áður og lauk síðan fyrsta ári í unglingadeild en fjölskylda hans fluttist til 

Keflavíkur eftir fermingu. Hann kláraði tvö ár í gagnfræðaskóla í Keflavík og var þá búinn með 

þrjú ár í allt og nefndist það miðskóli. Þá tók við nokkurra ára vinna á Vellinum í Keflavík en 

faðir hans var einnig að vinna þar. Ekki var mikið þrýst á hann að halda áfram námi en seinna 

stakk móðir hans upp á að hann færi í iðnnám. Árið 1963 skráði hann sig í Iðnskólann í 

Reykjavík og var það fjögurra ára nám en nemendur þurftu jafnframt að komast á samning 

hjá meistara og var námið þessi fjögur ár sambland af vinnu hjá honum og skólavist (3 

mánuðir í senn af hvoru). Eftir að þessum áfanga lauk útskrifaðist Eggert með sveinsbréf í iðn 

sinni en síðan tóku við þrjú ár í vinnu sem sveinn hjá meistara til að fá meistararéttindi.  
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3. Skólabragur og tíðarandi 

Samkvæmt námskrá sem kom út árið 1960 og byggir á fræðslulögunum frá 1946 er talað um 

að námskráin sé meðalvegur sem skólastjórnendur geti túlkað eftir aðstæðum og aðbúnaði 

hverju sinni að fengnu samþykki fræðslumálastjórnar. Auk þess höfðu kennarar leyfi til að 

skipuleggja kennslu sína með tilliti til frávika í námsefni og getu nemenda þannig að tryggt 

væri að sem flestir nemendur fengju verkefni við sitt hæfi. Lögð var áhersla á eftirfarandi 

námsgreinar: Móðurmál, skrift, reikning, átthagafræði, kristin fræði, sögu og félagsfræði, 

landafræði, náttúrufræði, dönsku, ensku og tónlist. Auk þess eru nefndar nokkrar verklegar 

greinar s.s. handavinna stúlkna, handavinna drengja, matreiðsla og hússtjórn, teiknun og 

íþróttir en þar er sundkennsla innifalin (Námsskrá 1960).  

 Árið 1950 var búið að reisa skólabyggingar við hæfi á flestum þéttbýlisstöðum 

landsins. Mikill skriður komst á þær framkvæmdir eftir setningu laganna árið 1907 og jafnvel 

enn fyrr sums staðar. Skólaárið átti samkvæmt fræðslulögunum frá 1946 að standa í níu 

mánuði á stærri þéttbýlisstöðum eða frá september til maí. Þetta reyndist aðeins raunhæft 

fyrir yngri nemendur barnaskólans þar sem eldri nemendur voru oft á tíðum í sveit á sumrin. 

Til að bændur hefðu fullt gagn af börnunum sem vinnuafli urðu þau að vera lágmark fjóra 

mánuði í vistinni (Helgi Skúli Kjartansson og Jón Torfi Jónasson 2008:45). 

 

3.1 Skólinn 

Ljóst er að skólahald í kringum 1950 hefur verið mjög frábrugðið því sem við þekkjum. 

Samfélagið var einfaldara að gerð en jafnframt voru þetta umbrotatímar þar sem fólksfjölgun 

var mikil í þéttbýli og fólki fækkaði í sveitum. Þær skólabyggingar sem voru til staðar urðu oft 

á tíðum þröngar þannig að gjarnan þurfti að byggja við eða notast við annan húsakost. Eftir 

heimildaöflun með viðtölum virðist nokkuð samræmi vera hvað varðar lengd skólaárs og 

skólavikunnar. Samkvæmt þeim stóð skólaárið frá september og fram í maí, þá var einnig 

kennt til hádegis á laugardögum. Námsgreinar og kennsluaðferðir virðast hafa verið með 

svipuðu sniði hjá viðmælendum okkar. Áberandi er að töflukennsla var í fyrirrúmi, lítil 

samvinna á milli nemenda og samband kennara og nemenda var nokkuð einhliða. Kennarar 

voru yfirleitt góðir en nokkuð strangir og borin var virðing fyrir þeim. Heimavinna og 
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utanbókarlærdómur var mikill og nemendum hlýtt yfir. Einhver munur hefur þó verið á 

kynjunum hvað varðar heimanám þar sem handavinnukennslu stúlkna fylgdi oft mikil 

heimavinna og á vorin þurftu þær oft á tíðum að keppast við til að klára verkefni vetrarins. 

Nemendur virðast hafa haft lítið að segja um skipan námsins og augljóst er að vinnulag hefur 

verið mjög einhæft á stundum. Metnaður var nokkuð mikill og lögðu nemendur almennt hart 

að sér þegar kom að prófum sem voru á vorin. Þó þekktust miðsvetrarpróf í sumum skólum. 

Ekki voru skilyrði til getuskiptingar í bekki í smærri bæjunum en á Akranesi var getuskipt. 

Bókasöfn voru almennt ekki til staðar í skólum á þessum tíma en eitthvað var um að 

lestrarfélög og bókasöfn hefðu verið stofnuð til að auka aðgengi að bókum. 

Flestir byrja skólagönguna með tilhlökkun en ljóst er að einelti getur eyðilagt sakleysi 

æskunnar og átt stóran þátt í að barnæskan verði ekki eins hamingjurík og vera skyldi. 

Viðmælendur okkar virtust allir kannast við að stríðni hafi átt sér stað en flest voru þau 

sammála um að þetta hafi verið saklaus hrekkur og ekki gert til að meiða. Sjaldnast stóð 

hrekkurinn yfir í lengri tíma eða beindist gegn sama einstaklingnum. Þó rifjar Eggert upp atvik 

sem átti sér stað á Stykkishólmi: 

 

Ég man eftir einum strák sem lenti í mikilli stríðni í skólanum. Allir tóku 

þátt í því eða allavega flestir strákarnir og við vorum margir saman og 

stríddum honum mikið. En við vorum ekki að lemja, ekki nema svona 

almennar stimpingar eins og voru oft á milli stráka. Við vorum samt 

engin illmenni og sáum eftir þessu seinna og stundum reyndum við að 

vera betri við hann. 

(Viðtal, Eggert Snorri Símonsen 2009) 

 

Á þessum tíma var eineltishugtakið lítt þekkt á meðal fólks og virðist eins og alvarleg tilfelli 

þar sem brotið var á rétti annarra hafi verið færri. Erfitt er að meta hvaða ástæður liggja að 

baki en ætla má að sjónvarp og tölvuleikir eigi stóran þátt í að tilvikum hafi fjölgað. Einnig 

virðist hugarfar barna gagnvart skólagöngunni hafa verið öðruvísi og þau borið meiri virðingu 

fyrir hvert öðru og kennurum. Í smærri samfélögum var oft meiri nánd og allir þekktu alla. 

Flestir viðmælenda okkar vilja því meina að stríðni hafi verið mildari og öðruvísi en í dag og 
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ekki eins miskunnarlaus. Mikið var um uppnefni í þessum smærri samfélögum og voru menn 

ýmist nefndir eftir mæðrum sínum, konum, starfsvettvangi eða öðru, t.d. rími við nafn eins 

og Valdi kaldi. 

 

 

Mynd 5: Skólakórinn í Bíóhöllinni á Akranesi.  
(Mynd í einkaeign) 

 

3.2 Skólaskemmtanir 

Skólaskemmtanir voru greinilega með öðru sniði en við þekkjum í dag. Ekki voru nein föst 

bekkjarkvöld en reynsla viðmælenda okkar af félagsstarfi skólans er nokkuð misjöfn. Flestir 

viðmælendanna muna þó eftir að gerður hafi verið dagamunur í kringum hátíðir eins og 

jólaskemmtanir. Nemendur fengu að skreyta stofur sínar og eitthvað var um að sýndar væru 

kvikmyndir (Stefán Hjálmarsson 1987:150-151). Sú var raunin á Akranesi og einnig höfum við 

heimildir fyrir því að á Ólafsvík hafi verið sýndar kvikmyndir en ekki endilega í tengslum við 

hátíðir. Að sögn Þorvalds voru þær haldnar einu sinni í mánuði á föstudögum eftir hádegi og 

var það skólastjórinn sem sá um sýninguna. Efni myndanna var aðallega frá 

fræðslumyndasafni Reykjavíkur og voru mest dýralífsmyndir og sögumyndir en einstaka 

sinnum voru sýndar Charlie Chaplin myndir. Fékk Þorvaldur sem skólastjórasonur að aðstoða 

við sýninguna sem fólst aðallega í því að spóla myndum tilbaka.  

 Lengi tíðkaðist að halda árshátíðir á Akranesi á vorin og voru þær haldnar í Bíóhöllinni 

eftir að hún var byggð árið 1944. Meðal skemmtiatriða voru m.a. skólakórinn, leikrit, 
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upplestur, danssýning og hljóðfæraleikur. Mikil aðsókn var á þessar skemmtanir og þurfti oft 

að halda nokkrar aukasýningar. Allt kapp var lagt á að gera sýninguna sem glæsilegasta og 

voru saumaðir eins kjólar á stelpurnar og strákarnir voru einnig prúðbúnir (Stefán 

Hjálmarsson 1987:140-143). Hans Jörgensson var kennari við skólann á þessum árum og 

vann mest að undirbúningi árshátíðanna en hann var einnig umsjónarkennari Margrétar. 

Hún tók þátt í sýningunum eins og flestir nemendur og segir frá: 

 

Það voru eiginlega allir í kórnum, það var mjög mikið kórstarf og ég man 

alltaf að kórinn náði yfir allt sviðið í Bíóhöllinni, já hann var mjög stór. Ég 

dansaði líka á þessum sýningum og þá voru nokkur pör á sviðinu og við 

vorum allar í fínum kjólum sem voru sérsaumaðir og strákarnir voru líka 

fínir í skyrtum með slaufu. Síðan var oft hljóðfæraleikur og ég var að 

læra á píanó og var því fengin til að spila á það. Það var mikill 

spenningur í kringum þetta og undirbúningur oft langur og strangur en 

þetta var meiriháttar skemmtilegt og maður lærði mikið að koma fram. 

(Viðtal, Margrét Ármannsdóttir 2009) 

 

 

Mynd 6: Árshátíð barnaskólans á Akranesi. Margrét er lengst til vinstri. 
 (Mynd í einkaeign) 
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Það er gaman að fá innsýn í hversu mikill samhugur var í skólanum og greinilega áberandi að 

mikill metnaður var við undirbúning sýninganna. 

 Stúkustarf var með miklum blóma vítt og breitt um landið. Nánast allir viðmælendur 

okkar voru í eða kannast við slíkt starf. Oftar en ekki voru kennarar þar í forystu enda voru 

þeir oftast lýsandi fyrirmyndir um reglusemi og félagsmálaþroska. Í stúkunni fengu 

nemendur þjálfun í upplestri, leiklist og annarri uppbyggilegri afþreyingu. Skátastarf var 

mikið stundað og ungmenni frá hinum ýmsu héruðum hittust á skátamótum og höfðu sumir 

ekki hitt krakka úr öðrum bæjarfélögum fyrr en á unglingsárum (viðtal, Þorvaldur Jónasson 

2009).  

 

3.3 Fermingar 

Oft var talað um að börn kæmust í fullorðinna manna tölu við fermingu en ljóst er að það 

hefur verið misjafnt eftir því hvar þau voru búsett. Aðeins einn af viðmælendum okkar 

kannast við að það hafi átt við hjá sér, en hann ólst upp í Ólafsvík. Þessu fylgdi m.a. 

sveigjanlegri útivistartími og aðgangur að skemmtunum. Viðmælendur okkar virðast hafa 

hlotið svipaðan fermingarundirbúning þar sem gengið var til prests, lærðir sálmar og öll 

fermdust þau í fermingarkyrtlum sem þá voru nýkomnir fram á sjónarsviðið hér á landi.  

 Margrét Jónsdóttir á Akranesi, dóttir séra Jóns M. Guðjónssonar sóknarprests á 

Akranesi til margra ára, er kunn aðdraganda þess að fermingarkyrtlar voru teknir í notkun á 

Íslandi. Margrét var við nám í lýðháskóla í Noregi árið 1953 og hafði séra Jón heyrt um 

notkun fermingarkyrtla þar. Hann bað hana að útvega sér kyrtil þaðan og fékk hún eitt eintak 

frá Bergen sem hún sendi til Íslands. Það var töluvert mál að koma þessu í kring og er þessi 

kyrtill enn þá til að sögn Margrétar. Þá tók við vinna að útvega efni og fá saumakonu til að 

útfæra kyrtlana. Þórunn Oddsdóttir saumakona eða Tóta á Akri, eins og hún var alltaf kölluð, 

var fengin til að sauma þá. Þeir voru saumaðir úr hvítu poplíni sem konunum í sókninni og 

prestfrúnni tókst með mikilli fyrirhöfn að útvega. Séra Jón hafði verið í sambandi við séra 

Pétur Sigurgeirsson sóknarprest á Akureyri varðandi þessa hugmynd og voru þeir einnig 

teknir í notkun þar þetta sama ár eða árið 1954. Fermingin fór þó fyrr fram á Akureyri en á 

Akranesi þannig að kyrtlarnir voru fyrst notaðir þar (viðtal, Margrét Jónsdóttir 2009). 
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3.4 Barn síns tíma 

Þegar skyggnst er inn í almennt líf og skólastarf um miðja síðustu öld er augljóst að margt 

hefur breyst. Lífið virðist hafa verið mun einfaldara og krakkar voru mjög sjálfbjarga í leikjum, 

íþróttum og öðru sem þau tóku sér fyrir hendur. Þá var mikið um að börn væru vinnuafl og 

ýmist látin hjálpa til á heimilinu eða send í sveit. Sem dæmi má nefna þá voru Brynja og 

Eggert nánast alltaf í sveit allt sumarið, hann rétt fyrir utan Stykkishólm og hún í Fljótshlíð. 

Sumrunum eyddi Margrét í að gæta yngri systkina og aðstoða við heimilsstörf. Aftur á móti 

var Þorvaldur frjáls og að mestu laus við skyldur og stundaði íþróttir og leiki af kappi. 

Skyggnumst inn í lífið á Ólafsvík: 

 

Við unga fólkið vorum ótrúlega dugleg við að bjarga okkur sjálf og 

gátum glaðst yfir litlu. Frelsi var mikið og umhverfið var stór þáttur af 

tilveru okkar. Alltaf fundum við okkur eitthvað til dundurs og fórum oft á 

skíði og voru allar brekkur og hæðir notaðar til þess. Við vorum líka 

mikið á skautum á pollum og tjörnum eða renndum okkur á sleða sem 

við höfðum smíðað sjálf eins og kassabíla og önnur leiktæki. Mér finnst 

oft að foreldrarnir hefðu mátt fylgjast betur með okkur, sérstaklega 

þegar við vorum að þvælast við höfnina og sjóinn. En svona var 

tíðarandinn og allt blessaðist þetta ótrúlega vel. Við vorum öll góðir vinir 

og héldum mjög hópinn og minnist ég varla að einelti hafi átt sér stað. 

Þetta voru þroskandi og eftirminnileg ár.  

(Viðtal, Þorvaldur Jónasson 2009) 

 

Þessi frásögn lýsir vel lífinu í þessu litla samfélagi sem byggði afkomu sína á útgerð. 

Vinnan skipti miklu máli og Þorvaldur man eftir tilvikum þar sem elstu nemendur 

skólans fengu leyfi frá skóla til að vinna í fiski og bjarga verðmætum í miklum 

aflahrotum. 

 Margt kynlegt kemur í ljós við nánari skoðun á skólalífi á því tímabili sem hér um 

ræðir. Má þar nefna að heilbrigðisskoðun í skólum var með talsvert öðrum hætti en við 

eigum að venjast. Algengt var að nemendum væri gefið lýsi og kannast allir 
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viðmælendur okkar við það nema Brynja. Oftast var lýsið geymt í könnu og hellt upp í 

nemendur og þótti þeim það misgott eins og gefur að skilja en sumir reyndu að hafa 

með sér eitthvað að borða á eftir, t.d. rúgbrauðsbita. Einnig var nokkuð um að 

nemendur reyndu að koma sér undan lýsisgjöfinni. Læknar sáu um heilbrigðisskoðun 

skólanna og voru þær víðast hvar með svipuðum hætti en þar voru meðal annars 

framkvæmd berklapróf, bólusetningar og eitthvað var um að nemendur væru sendir í 

ljósalampa. Það voru einkum börn sem voru veik fyrir eða þóttu veikluleg sem gengust 

undir þá meðferð. 

Hér til hliðar má sjá einblöðung sem 

Margrét Ármannsdóttir eignaðist er hún var 

barn, líklega frá prestinum fermingarárið 

sitt. Hann var gefinn út af Menningarráði 

Akraness árið 1951 og inniheldur ýmis 

ættjarðarljóð og bænir. Aðalefni 

blöðungsins eru þó leiðbeiningar fyrir ungt 

fólk sem fjalla m.a. um hegðun, umgengni 

og reglusemi. Þar er ungu fólki ráðlagt að 

bera virðingu fyrir náunganum, umhverfinu 

og verðmætum og að sýna gott hátterni í 

hvívetna. Meðfylgjandi eru sýnishorn. 

  

    

Mynd 7: Einblöðungur gefinn út af 
Menningarráði Akraness 1951. 

(Í einkaeign) 
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Mynd 8: Einblöðungur gefinn út af Menningarráði Akraness 1951. 
(Í einkaeign) 
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Lokaorð 

 

Veruleiki fólks var allt annar á árunum í kringum 1950 en við þekkjum í dag. Þetta voru 

bjartsýnistímar þar sem næg atvinna og almennur uppgangur litaði samfélagið eftir seinna 

stríð. Efnahagslíf Íslendinga var öflugra en það hafði verið áður og þéttbýlisstaðir höfðu 

myndast og vaxið vel um allt land. Eftirstríðsárin voru mesta fólksfjölgunarskeið 

Íslandssögunnar og stórir hópar barna settu mark sitt á þorp og kaupstaði landsins. Þessar 

staðreyndir eiga sinn þátt í að forsendur fyrir skipulagi barnafræðslunnar voru sífellt að 

breytast og hafa verið í stöðugri þróun fram á okkar daga. Rúmlega 100 ár eru nú liðin síðan 

sett voru fyrstu lögin um barnafræðslu á Íslandi og mörkuðu þau mikilvæg tímamót í fræðslu 

barna. Ljóst er að margt hefur breyst frá árinu 1950 en þá voru farskólar t.a.m. enn starfandi 

og fjölmennir í sveitum landsins. Börnin voru mikilvægt vinnuafl í sveitum og langan tíma tók 

að afmá þau viðhorf. Hjá börnum og unglingum í dag er skólinn sífellt að verða 

fyrirferðarmeiri í lífi þeirra með 10 ára skólaskyldu og auknu vali um námsgreinar og 

námsleiðir.  

Vinnan að þessu verkefni hefur veitt okkur aukna innsýn í líf og skólagöngu barna um 

miðbik 20. aldar. Það hefur verið skemmtilegt að skyggnast inn í líf heimildarmanna okkar og 

kynna sér hve margt hefur breyst. Helstu niðurstöður eru að skipulag skólastarfs á stöðunum 

fjórum virðist hafa verið með mjög líkum hætti. Þó staðirnir séu misstórir er ljóst að þeir hafa 

fylgt gildandi lögum um fræðslu barna á þessum tíma þar sem skólaskyldunni lauk með 

unglingaprófi. Líklega hafa ríkar hefðir og menntun kennara ráðið því að skólastarf var með 

nokkuð svipuðum hætti en það er augljóst að námsefni og námsgögn eru mun fjölbreyttari 

nú á tímum en heimildarmenn okkar þekktu. Nemendur áttu að móttaka viskuna sem 

kennarar miðluðu, lítið var um samvinnu nemenda, mikið um utanbókarlærdóm og áherslan 

á próf var mikil. Nemendur á þessum tíma virðast hafa borið mikla virðingu fyrir skólanum 

sínum, kennurum og öðrum nemendum. Meðal þess sem vakti athygli og kom okkur á óvart 

var að kennt var á laugardögum þegar þau voru í skóla. Lítið sem ekkert var um alvarleg 

eineltismál heldur var meira um meinlausa stríðni meðal barna. Þá var það almennt viðhorf 

manna að borgarbörn þyrftu að komast í sveit á sumrin og kynnast þar margvíslegri vinnu 

sem var þeim framandi. Það er því okkar mat að öllum sé hollt að horfa til baka og kynna sér 
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liðna tíma þar sem það eykur skilning okkar á hversu ört samfélagið hefur þróast og þar með 

talið skólakerfið.  
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