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Ágrip 

Í þessari ritgerð verður fjallað um barnakennara í Reykjavík og á austanverðu landinu um 

miðbik 20. aldar. Tilgangurinn er að varpa ljósi á hvernig háttað var högum og lýðfræðilegri 

stöðu barnakennara í sveit og bæ á þessum tíma. Fjallað er á víðtækan hátt um hvernig háttað 

var stöðu, högum og starfsumhverfi kennara á þessum tíma. Auk Reykjavíkur nær rannsóknin 

þannig til Norður- og Suður-Þingeyjarsýslu,  Austur- og Vestur-Skaftafellssýslu og Norður- og 

Suður-Múlasýslu.  

Skólaárið 1944-1945 sem rannsóknin lýtur að, voru fjórir barnaskólar í Reykjavík reknir á 

vegum hins opinbera: Miðbæjarskólinn, Austurbæjarskólinn, Laugarnesskóli og 

Skildinganesskóli og þrír einkareknir barnaskólar: Skóli Ísaks Jónssonar, Landakotsskóli og 

Aðventistaskólinn. Við þessa skóla störfuðu alls 154 kennarar (að skólastjórum meðtöldum) og 

voru samtals 4.474 börn í opinberu skólunum og 475 börn í einkaskólunum.  

Í þeim sex sýslum sem valdar voru var að finna bæði mjög strjálbýl svæði sem og nokkuð 

fjölmenna byggðarkjarna og kaupstaði og samanlagt mátti þar finna allar skólagerðir: fasta 

heimangönguskóla, heimavistarskóla og farkennslu. Í sýslunum störfuðu alls 84 kennarar.  

Höfundur útbjó gagnagrunn um alla kennarana á rannsóknarsvæðunum og skráði í hann 

lýðfræðilegar upplýsingar um hvern kennara s.s. kyn, fæðingarár, fæðingarstað, félagslegan 

bakgrunn, menntun, hjúskaparstöðu og giftingarár, fjölda barna, viðbótarnám, starfsferil við 

kennslu og dánardag. Til athugunar á starfsumhverfi kennaranna safnaði höfundur upplýsingum 

um húsnæði skólanna á þessum tíma að því er varðaði fasta skóla og heimavistarskóla. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar virðast sýna að ýmsar breytingar höfðu árið 1944 orðið á 

félags- og lýðfræðilegum einkennum íslenskra barnakennara frá því sem fyrr var á öldinni.  

Hlutfallslegur fjöldi karla í kennarahópnum hafði aukist umtalsvert, en þetta skólaár var hlutfall 

karlkennara í Reykjavík 59% en í sýslunum sex var hlutfall karlkennara 74%. Meðalaldur 

kennara var nú hærri og þeir verið lengur starfandi en verið hafði fyrr á öldinni og flestir áttu 

þeir eftir að gera kennslu að ævistarfi eða um 80% karl- og kvenkennara í Reykjavík og föstum 

skólum í sýslunum sex. Starfsaldur farkennaranna var þó styttri en kennara við fasta- og 

heimavistarskóla. Hjá kennslukonum við Reykjavíkurskólana var ennþá algengt að þær væru 

ógiftar og barnlausar alla tíð, þó eitthvað hefði dregið úr því frá því sem fyrr var á öldinni.  
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Abstract 

This essay is about primary school teachers in Reykjavik and the eastern part of the country in 

the middle of the 20th century. The purpose was to look at and highlight the sociocultural and 

demographic status of teachers in the city and countryside at this time. The working 

environment of teachers, their status in the society and circumstances in life, were looked at 

from a broad perspective. A research and was done and a database made for Reykjavík but also 

North and South Þingeyjarsýsla, East and West Skaftafellssýsla and North and South 

Múlasýsla. 

In the school year 1944-1945 there were four public primary schools in Reykjavík: 

Miðbæjarskóli, Austurbæjarskóli, Laugarnesskóli and Skildinganesskóli and three private 

primary schools: Skóli Ísaks Jónssonar, Landakotsskóli and the Adventist school 

(Aðventistaskólinn). These schools employed a total of 154 teachers, including principals, and 

a total of 4.474 children were in the public schools and 475 in private schools.  

In the six counties selected there were both very rural areas as well as fairly densely 

populated areas and town’s and all types of schooling could be found in these counties 

combined, permanent schooling, boarding school and ambulatory teaching. A total of 84 

teachers worked in the counties.  

For the research the author prepared a database of all the teachers in the research area. 

Recorded in the database demographic information about each teacher such as gender, year of 

birth, place of birth, social background, education, marital status and marriage year, number of 

children, additional learning, teaching career and date of death. To find out about the teachers 

working environment the author collected information about the school´s premises at this time 

regarding both permanent and boarding schools. 

The result of this research appears to show that there had been a number of changes in 1944 

on the social and demographic characteristics of Icelandic primary school teachers since earlier 

in the century. The proportion of men in the teacher´s group had increased considerably, and 

this school year the proportion of male teachers in Reykjavík was 59%, while in the six counties 

the proportion was 74%. The average age of teachers was now higher and they worked more 

years than they had earlier in the century, and most of them were going to make teaching a life 

time job, or about 80% of male and female teachers in Reykjavík and permanent schools in the 
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six counties. The seniority of the ambulatory teachers was however shorter than teachers at 

permanent and boarding schools. It was still common for female teachers in the Reykjavik 

schools to be unmarried and childless their whole life, although a little less common than earlier 

in the century.  
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1 Inngangur  

Í þessari ritgerð verður fjallað um barnakennara í Reykjavík og á austanverðu landinu um 

miðbik 20. aldar. Auk Reykjavíkur nær rannsóknin þannig til Norður- og Suður-Þingeyjarsýslu,  

Austur- og Vestur-Skaftafellssýslu og Norður- og Suður-Múlasýslu ásamt kaupstöðunum 

Seyðisfirði (Norður-Múlasýsla) og Neskaupstað (Suður-Múlasýsla) en þeir verða taldir með 

þeim sýslum sem þeir landfræðilega tilheyra.  

Markmið ritgerðarinnar er að bera saman hagi og lýðfræðilega stöðu, menntun og starfsferil 

barnakennarastéttarinnar í sveit og bæ skólaárið 1944-1945. Frá upphafi skólahalds í Reykjavík 

og fram á miðja öldina hafði Reykjavík sérstöðu samanborið við flesta aðra staði á landinu að 

því leyti að skólahald var þar viðameira en annars staðar. Skólaárið var lengra og kennararnir 

höfðu því flestir kennslu að aðalstarfi (Loftur Guttormsson og Ólöf Garðarsdóttir, 2012; Loftur 

Guttormsson, 1992). Sýslurnar sex voru valdar með það í huga að fá þar aðra mynd af 

barnakennslunni en hún var í Reykjavík á þessum tíma og voru viljandi valdar sýslur með ólíku 

skólasniði en tíðkaðist í Reykjavík til að leitast við að fá sem ólíkastan samanburðarhóp. Í þeim 

sex sýslum sem valdar voru var að finna bæði mjög strjálbýl svæði sem og nokkuð fjölmenna 

byggðarkjarna og kaupstaði og samanlagt innan sýslnanna að finna allar skólagerðir: fasta 

heimangönguskóla, heimavistarskóla og farkennslu.  

Við gerð rannsóknar útbjó höfundur gagnagrunn um alla kennarana á 

rannsóknarsvæðunum. Við gagnasöfnun var notast við lista yfir starfandi barnakennara á 

Íslandi skólaárið 1944-1945 sem birtur er í tímaritinu Menntamál 1.-3. tbl. 1945, en sá listi mun 

að mestu leyti saminn á grundvelli kennaraskrár Fræðslumálaskrifstofu. Útbúinn var 

gagnagrunnur í excel um félagsleg og lýðfræðileg einkenni áðurnefnds kennarahóps. Skráðar 

voru lýðfræðilegar upplýsingar um hvern kennara s.s. kyn, fæðingarár, dánardag, 

hjúskaparstöðu, giftingarár og fjölda barna og eftir atvikum skilnaðarár eða ár við makamissi. 

Einnig upplýsingar um menntun m.a. hvort þeir hefðu lokið kennaraprófi og um félagslegan 

bakgrunn þeirra þ.e. starfstétt föður. Þá var skoðuð kynja- og aldurskipting og hversu algengt 

var að kennsla væri ævistarf viðkomandi.  

Heimilda fyrir gagnagrunninn var leitað í Kennaratal á Íslandi útgefið 1958 og 1965 bindi 

1 og 2 og Kennaratal á Íslandi útgefið 1985-1988, bindi 3-5 en einnig í minningargreinum, 

Íslendingabók, Alþingismannatali og öðru efni s.s. greinum á netinu er birtust við netleit. 

Rannsóknin er því byggð á fyrirliggjandi gögnum. Tekið skal fram að alla þá kennara er kenndu 
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í barnaskólum í Reykjavík skólaárið 1944-1945 er að finna í kennaratali, utan eina kennslukonu.     

Í sýslunum sex, Norður- og Suður-Þingeyjarsýslu, Norður- og Suður-Múlasýslu og Austur- og 

Vestur-Skaftafellssýslu, voru þrír kennarar sem ekki fundust í kennaratali en þau kenndu öll við 

farskóla.  

Mismiklar upplýsingar var að finna um kennarana. Í Kennaratali voru ítarlegar upplýsingar 

um suma kennara varðandi það sem viðkomandi hafði tekið sér fyrir hendur, talin upp nöfn á 

ritverkum og nefndarstörfum er viðkomandi hafði tekið að sér meðan aðrir töldu aðeins upp 

það helsta, enda eru upplýsingar í Kennaratali sendar inn af kennurunum sjálfum eða 

aðstandendum þeirra. Hjá sumum stóð einfaldlega „gaf út bækur og ljóð“ meðan aðrir töldu 

jafnvel upp hverja einustu grein sem þeir höfðu birt. Í minningargreinum var, eins og í 

Kennaratali, mikill munur á hvað skrifað var um hvern og einn, kennarastarfið skipti máli en 

ekki síður fjölskyldustærð, staða í samfélaginu, aldur og hvenær viðkomandi lést. Jafnvel kom 

fyrir að leita þurfti í minningargreinum maka og barna. Þannig tókst að finna nægar upplýsingar 

um alla til að fylla í alla þætti gagnagrunnsins. 

Aðbúnaður við kennslu er að mati höfundar mikilvægur þáttur í að skilja stöðu 

barnakennara hverju sinni og því mjög upplýsandi að skoða kennsluaðstæður og skólahúsnæði 

er notuð voru á þeim tíma er rannsóknin varðar. Gerð var athugun á kennsluaðstöðu kennaranna 

með því að leita lýsinga um það skólahúsnæði er var í notkun á þessum tíma á hverjum stað.      

Í köflum 5 og 6 má finna lýsingar um skólahúsnæði og kennsluaðstæður í Reykjavík og í 

sýslunum sex. Við leit að heimildum um skólahúsnæði og kennsluaðstæður á tímabilinu var 

m.a. stuðst við upplýsingar og töflur úr Barnafræðsluskýrslum Hagstofu Íslands (1967) auk 

efnis í byggðarsögum, gömlum blaðagreinum og skýrslum um gamlar byggingar, svo fátt eitt 

sé nefnt. 
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2 Fyrri rannsóknir 

Nokkru er til að dreifa af fyrri rannsóknum um félagsleg og lýðfræðileg einkenni 

barnakennarastéttarinnar. Af íslensku efni skal fyrst getið fræðigreinar Ólafar Garðarsdóttur 

(2010) Barnakennarar á Íslandi um aldamótin 1900 er varðar barnakennarastéttina í upphafi 

20. aldar, áður en lög nr. 59/1907 um fræðslu barna, tóku gildi. Í henni kemur fram að um 

aldamótin 1900 hafi flestir þeir er störfuðu að barnakennslu á Íslandi verið farkennarar eða um 

tveir þriðju hlutar kennara. Samkvæmt skýrslu skólafrömuðarins Guðmundar Finnbogasonar 

(1905) er varðar skólaárið 1903-04, kenndu flestir farkennarar á tveimur til þremur stöðum, 

enda skólaárið hjá börnunum stutt á þessum tíma. Þá var stór hluti kennara ungt fólk sem bjó 

enn í foreldrahúsum. Sérstaklega átti þetta við um kennslukonur en meðal þeirra voru ríflega 

40% yngri en 25 ára. Einungis um fjórðungur kennslukvenna var og eldri en 35 ára. Meðal 

karlkennara var aldursdreifingin mun jafnari, en nærri helmingur þeirra var 35 ára og eldri.               

Á landsvísu voru karlmenn og meira en þrír fjórðu hlutar barnakennara og á landsbyggðinni 

margfalt fjölmennari en kennslukonur. Við Barnaskólann í Reykjavík kenndu hins vegar fleiri 

konur en karlar (Ólöf Garðarsdóttir, 2010). Samkvæmt athugun Guðmundar Finnbogasonar 

(1905) voru einungis 4% af kennurum utan kaupstaða með kennarapróf. 

Fram kemur í skýrslu Guðmundar Finnbogasonar (1905) að kennarastarfið var á þeim tíma 

mjög illa launað og að hans áliti var það megin ástæða þess hve mikið var um unga kennara.  

Þá sýnir Ólöf Garðarsdóttir (2010) fram á að margir af eldri kennurum um aldamótin 1900 voru 

ógiftir sem bendi einmitt til þess að þeir einstaklingar sem fengust við barnakennslu hafi ekki 

af launum sínum getað séð fjölskyldu farborða. Rannsókn á sveitakennurum í Strandasýslu og 

Húnavatnssýslu 1887-1905 sýnir sambærilegar niðurstöður þ.e. kennararnir voru ungir og 

kennsla var ekki ævistarf, 80% kennaranna voru 34 ára eða yngri. Rannsóknin þótti sýna að 

kennsla hafi verið tímabundið starf gjarnan að loknu námi áður en að hjúskapur og/eða 

aðalævistarf tók við (Bragi Guðmundsson, 2020). Athuganir sýna jafnframt að hjónaband 

markaði oftar en ekki endalok starfsferils kennslukvenna jafnvel þó um menntaðar 

kennslukonur væri að ræða. Árið 1901 voru 86% kvenna er fengust við barnakennslu hér á landi 

ógiftar og 60% karlkennara (Ólöf Garðarsdóttir, 2010). Skólaárið 1909-10 voru 88% af 

kennslukonum ógiftar og 55% af karlkyns kennurum. Svo seint sem árið 1930 var hlutfall 

ógiftis meðal kennara nánast enn það sama og það var á fyrsta áratug aldarinnar, en athuganir 
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sýna að þá eru 83% af kennslukonum á Íslandi ógiftar og 42% af karlkyns kennurum (Loftur 

Guttormsson, 2008c).  

Frá um aldarmótin 1900 og fram yfir miðja 20. öldina þróaðist byggð á Íslandi mjög ört úr 

hefðbundnu dreifbýlu sveitasamfélagi yfir í flókið nútímasamfélag þar sem þorri íbúa býr í 

þéttbýli. Búsetuþróun á 20. öldinni má segja að hafi verið á tvennan veg, annars vegar flutti 

fólk úr sveitinni í nálægan þéttbýlisstað sem risið hafði með tilkomu vélvæðingar í sjávarútvegi, 

en upp úr 1880 tók fólk að flykkjast á sjávarsíðuna til að vinna við sjávarútveg og á 

millistríðsárunum festi sjávarútvegurinn sig í sessi sem burðarásinn í íslensku atvinnulífi. Hins 

vegar einkenndist þéttbýlisþróun á 20. öld af mikilli sókn í þéttbýlið á suðvesturhorni landsins, 

en þangað lá stöðugt streymi fólks úr öllum landshlutum (Bragi Guðmundsson og Gunnar 

Karlsson, 1997). Á mynd 1 má sjá íbúaþróun í Reykjavík samanborið við samanlagðan 

íbúafjölda í sýslunum sex frá árinu 1860 til ársins 1950 (Hagstofa Íslands, 1997a). Eins og 

mynd 1 sýnir er samanlagður íbúafjöldi í sýslunum sex nokkuð jafn yfir allt tímabilið, en fer þó 

heldur fækkandi þegar komið er fram yfir aldamótin 1900 og 1950 hefur fækkað niður í u.þ.b. 

17 þúsund manns úr u.þ.b. 19 þúsund í upphafi tímabilsins. Hvað varðar Reykjavík var þessu 

öfugt farið en þar er stöðug fjölgun allt tímabilið og verður hún örari eftir því sem líður á 

tímabilið. 

  

Eðlilega hafði þessi byggðaþróun áhrif á skólafyrirkomulag og svipmót 

barnakennarastéttarinnar. Í rannsókn sem Loftur Guttormsson og Ólöf Garðarsdóttir (2012) 

gerðu á félags- og lýðfræðilegum einkennum íslenskra barnakennara annars vegar árið 1930 og 
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hins vegar fyrir árið 1960, kemur fram að fjöldi kennara í höfuðborginni fimmfaldaðist á 

tímanum þar á milli. Fjölgun barnakennara var og fjórföld í föstum skólum utan Reykjavíkur. 

Farkennslan varð hins vegar smám saman að deyjandi starfsgrein. Þannig voru farkennarar árið 

1930 um 30% barnakennara á landsvísu en árið 1960 var hlutfall þeirra komið undir 5%.  

Eitt af þeim atriðum sem rannsóknir á svipmóti kennarastéttarinnar snúa að er að því úr 

hvaða lögum samfélagsins þeir koma sem velja sér að starfa að barnakennslu. Fram yfir miðja 

síðustu öld réðst félagslegur bakgrunnur fólks nær alfarið af starfstétt föður. Rannsóknir 

hérlendis hafa sýnt fram á að verulegur hluti kennslukvenna í Reykjavík komu úr fjölskyldum 

með mun hærri félagslega stöðu en átti við hjá öðrum kennurum landsins. Skólaárið 1909-1910 

komu 65% kennslukvenna við Barnaskólann í Reykjavík úr efri lögum samfélagsins (áttu 

atvinnurekanda, menntamann eða embættismann fyrir föður). Skólaárið 1930-1931 kom enn 

þriðjungur kennslukvenna í Reykjavík úr efri stéttum samfélagsins. Karlkennarar í Reykjavík 

áttu aftur á móti flestir félagslegar rætur í bændastétt (Ólöf Garðarsdóttir, 2019; Loftur 

Guttormsson og Ólöf Garðarsdóttir 2012). Skólaárið 1909-1910 voru 62,5% karlkennara í 

Reykjavík bændasynir og 12,5% synir iðnaðarmanna. Skólaárið 1930-1931 áttu þrír fjórðu 

hlutar þeirra bændur fyrir feður og hjá helming hinna voru feðurnir verkamenn, sjómenn eða 

iðnaðarmenn.  

Skólaárið 1909-1910 áttu meðal kennara utan Reykjavíkur 71,6% karlkennara og 67,6% 

kvenkennara bændur fyrir feður. Skólaárið 1930-1931 var þetta hlutfall enn hærra eða 77,9% 

meðal karlkennara og 73,1% hjá kvenkennurum (Ólöf Garðarsdóttir, 2019; Loftur Guttormsson 

og Ólöf Garðarsdóttir 2012). 

Hvað varðar hliðstæður í nágrannalöndunum hefur t.a.m. sænski sagnfræðingurinn Emil 

Marklund (2021b) bent á að norskir karlkyns sveitakennarar á áttunda og níunda áratug 19. 

aldar hafi undantekningalítið verið bændasynir. Í Noregi líkt og á Íslandi voru það einkum 

karlmenn sem störfuðu að kennslu í dreifbýli. Af kennurum við stærstu kaupstaði í Noregi voru 

hins vegar tveir þriðju hlutar konur (Hagemann, 1992). Kennslukonur í Noregi höfðu og 

venjulega mun betri félagslegan, menningarlegan og menntunarlegan bakgrunn en karlkyns 

starfsfélagar þeirra og munurinn á kynjunum í því efni verulegur.  

Marklund (2021a og 2021b) hefur rannsakað barnakennara er störfuðu í Norður-Svíþjóð á 

síðari hluta 19. aldar og fyrri hluta 20. aldar (1842-1937). Í Svíþjóð voru á þeim tíma þrjár 

gerðir barnaskóla. Í svonefndum småskolor (e. junior school) var eingöngu kennsla fyrir börn í 

fyrsta og öðrum bekk. Hjá folkskolor (e. elementary schools) höfðu kennararnir hins vegar 
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réttindi til að kenna alla sex bekki barnaskóla. Þriðja skólagerðin voru mindre folkskolor (e. 

minor primary schools) en í þeim kenndu oft kennarar með réttindi til að kenna í småskolor upp 

alla sex bekki barnaskólans. Kennsluréttindanám fyrir småskolor var tveggja ára nám meðan 

nám til kennararéttinda við folkskolor var fjögurra ára nám. Hjá Marklund kemur fram að 

kennarar með réttindi til að kenna í folkskolor höfðu meira en helmingi hærri laun, meira  

starfsöryggi og betri starfsaðstæður en kennarar með kennsluréttindi í småskolor (Marklund, 

2021b).  

Á árabilinu 1860-1910 átti sér stað mikil hlutfallsleg aukning kvenna innan sænsku 

barnakennarastéttarinnar, einkum meðal kennara er höfðu réttindi til kennslu í småskolor, 

þannig að árið 1910 nam hlutfall kvenna 2/3 hlutum sænskra barnakennara. Árið 1868 voru 

karlmenn í meirihluta meðal kennara við småskolor en árið 1910 voru þeir nánast horfnir úr 

småskolor kennslu. Marklund tiltekur að 70% kennara við småskolor átti föður sem var annað 

hvort bóndi eða vinnumaður, meðan einungis fjórðungur kennara í folkskolor hefðu átt föður 

sem var bóndi. Meðal kennarar við folkskolor var hins vegar algengast að þeir ættu feður er 

tilheyrðu efri lögum samfélagsins. Kennslukonur við folkskolor hafi og haft hærri félagslegan 

bakgrunn en karlkyns kollegar þeirra við folkskolor (Marklund, 2021b).  

Á því svæði sem rannsókn Marklund nær til voru 47% kvenkennara dætur embættismanna 

eða annara opinberra starfsmanna (e. civel servant). Næstalgengast var að feðurnir væru 

iðnaðarmenn (e. skilled workers) eða í 21,2% tilfella og þar á eftir að þær ættu bændur fyrir 

feður 20,4%. Aðeins 8% áttu feður er voru verkamenn. Samkvæmt Marklund hafa aðrar 

norrænar þjóðir hafi svipað mynstur hvað varðar félagslegan bakgrunn kennara (Marklund 

2021b). 

Athugun Marklund sýndi fram á að framan af jafngilti það að stofna til fjölskyldu og 

barneigna, endalokum kennsluferils hjá kennslukonum. Fram til 1880 hættu allar kennslukonur 

við folkskolor er eignuðust börn, kennslu fyrir fullt og allt. Algengt var hins vegar að 

kennslukonur sem ekki stofnuðu til fjölskyldu störfuðu lengi að kennslu, jafnvel í 30 til 40 ár. 

Hjónaband og barneignir hafði aftur á móti engin áhrif á stafsferil karlkennara. Einn af hverjum 

fimm karlkennurum var þó barnlaus. Rannsókn Marklund sýnir m.a. að 80% kennslukvenna 

við folkskolor er fæddar voru fyrir 1880 og yfir 50% þeirra sem fæddar voru 1880-1899 voru 

barnlausar. Af kennslukonum við småskolor er fæddar voru fyrir 1880 snéri þó u.þ.b. 

fjórðungur aftur til kennslu eftir barneignir. Sá munur sem er á þessum tíma á folkskolor 
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kennslukonum og kennslukonum við småskolor í þessu efni hefur verið skýrður með því að 

algengara hafi verið meðal hinna fyrrnefndu að þær giftust mönnum úr efri lögum samfélagsins 

og þar af leiðandi síður verið efnahagslegur hvati að því að þær snéru aftur til kennslu 

(Marklund 2021a). Inga Elgqvist-Saltzman gerði athugun á kennslukonum við folkskolor sem 

útskrifuðust úr kennaraskóla (í Kalmarléni) í Svíþjóð á tímabilinu 1878-1929. Af 1462 

kennslukonum sem voru rannsóknarandlagið giftist rúmur þriðjungur. Meðal þeirra er giftust 

hættu 40% kennslustörfum við giftingu. Nokkur fjöldi þeirra snéri þó aftur til kennslustarfa 

síðar á ævinni (Marklund 2021a).  

Marklund segir niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þegar kom fram á þriðja áratug 20. 

aldar hafi þau viðhorf að ekki gæti farið saman hjá konum að stofna til hjúskapar/barneigna og 

að vinna utan heimilis byrjað að láta undan síga. Hjá þeim kennslukonum við folkskolor sem 

urðu mæður eftir 1920, og enn frekar eftir 1930, höfðu barneignir minni áhrif á kennsluferil 

þeirra. Þetta megi eflaust tengja auknum réttindum kvenna og bættum launakjörum og 

réttindum kennara 1918, og þá orðið algengara en ekki að þær snéru aftur til kennslu eftir 

barneignir og oftar en ekki þannig að þær snéru aftur í fullt starf (Marklund 2021a; Marklund, 

2021b).  
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3 Barnafræðsla á Íslandi 

Í húsagatilskipun árið 1746 var kveðið á um það að börnum skyldi kennt að lesa. 

Lestrarkennslan hvíldi á heimilunum en sóknarpresturinn skyldi með reglulegum húsvitjunum 

hafa eftirlit með að kennsluskyldunni væri sinnt (Loftur Guttormsson, 2008b). Skráðu þeir í 

prestþjónustubækur upplýsingar um þekkingu barna á sviði kristindóms og hæfni til að lesa 

(Smári Geirsson, 2015). Áður en fyrstu barnaskólarnir eru stofnaðir á 19. öld höfðu verið gerðar 

tilraunir með skólahald á nokkrum stöðum. Í Vestmannaeyjum var stofnaður barnaskóli árið 

1745 en hann starfaði aðeins um skamman tíma. Hausastaðaskóli á Álftanesi sem stofnaður var 

fyrir fátæk börn árið 1791 hætti starfsemi árið 1812. Í Reykjavík var starfræktur barnaskóli fyrir 

börn heldri manna á árunum 1830-1848. Í Reykjavík hófst hins vegar ekki samfellt skólahald 

fyrr en árið 1862 með stofnun Barnaskólans í Reykjavík (Guðmundur Magnússon, 1998). Elsti 

barnaskóli landsins sem ennþá er starfandi er Barnaskólinn á Eyrabakka (og Stokkseyri) sem 

starfað hefur óslitið frá 25. október 1852 (Árni Daníel Júlíusson, 2003).  

Árið 1880 voru sett lög nr. 2/1880 um uppfræðing barna í skrift og reikningi, sem kváðu 

um að foreldrar allra barna ættu að kenna þeim skrift og reikning, auk þess sem þau skyldu fá 

leiðsögn í lestri og kristindómsfræðslu sem verið hafði samkvæmt fyrri tilskipunum um fræðslu 

barna.Var sú lagasetning fyrsti vísirinn að nútímalegri löggjöf um barnafræðslu á Íslandi. Með 

lögunum frá 1880 var líkt og áður gert ráð fyrir að heimafræðslan væri í höndum foreldra en 

sóknarprestum ætlað að fylgjast með hvernig foreldrarnir sinntu uppfræðsluskyldunni (Hlynur 

Ómar Björnsson, 2008). Á heimilunum var þessi uppfræðsla barnanna oft miklum erfiðleikum 

bundin enda var kunnáttu heimisfólksins í þessum efnum víða mjög ábótavant. Allur gangur 

var og á því hversu vel prestar ræktu þetta eftirlit, enda húsvitjanir í þessu skyni sums staðar 

fremur óvinsælar á heimilum (Loftur Guttormsson, 2008b). 

Kröfur löggjöfarinnar 1880, um fræðslu í skrift og reikningi, leiddu af sér eftirspurn eftir 

sérstökum barnakennurum. Með lögunum fjölgaði skólum, farskólum í sveitum og föstum 

heimangönguskólum í þéttbýli (Loftur Guttormsson, 1992). Eitthvað var einnig um 

heimiliskennslu en eðli máls samkvæmt var það einkum á færi heldri borgara að ráða sér 

húskennara (Loftur Guttormsson, 2008e). Önnur mikilvæg tímamót urðu árið 1888 þegar 

Landssjóður hóf að veita fé til barnakennslu (Hlynur Ómar Björnsson, 2008). Lögin nr. 2/1880 

urðu einnig byggðunum hvöt til stofnunar fastra skóla. Þegar komið var fram yfir 1890 höfðu 
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flest öll sjávarpláss og kauptún með 150 íbúa og fleiri stofnsett í byggðinni fastan skóla. Húsin 

sem lögð voru undir skólahaldið voru hins vegar oft afar léleg (Loftur Guttormsson, 2008e). 

Með lögum nr. 59/1907 um fræðslu barna, er tóku gildi 1. júní 1908, var mælt fyrir um 

skólaskyldu allra barna á aldrinum 10-14 ára, en að jafnaði er talað um þessi lög sem fyrstu 

heildstæðu löggjöfina um almenna fræðsluskyldu á Íslandi (Ólafur Páll Jónsson, 2014; Loftur 

Guttormsson, 2008g; Hlynur Ómar Björnsson, 2008). Börnum var tryggð fjögurra ára ókeypis 

skólaganga með lögunum, eftir atvikum í heimangönguskóla eða farskóla, en sveitafélögin báru 

ábyrgð á að veita menntunina. Um var að ræða tvenns konar fræðsluform, annars vegar 

skólahéruð með fasta skóla og hins vegar fræðsluhéruð þar sem menntun barna myndi framfylgt 

með farkennslu, en sú lausn var sniðin að aðstæðum í fámennari dreifbýlishreppum (lög nr. 

59/1907 um fræðslu barna; Gláma-Kím arkitektar ehf., 2010). Skólahéruð kölluðust þau 

umdæmi sem héldu fastan skóla, annað hvort heimangöngu eða heimavistarskóla (Loftur 

Guttormsson, 1992), þar sem kennsla færi fram í hið minnsta sex mánuði á ári. Í 

fræðsluhéruðum mátti með fræðslusamþykkt á hreppsfundi atkvæðisbærra manna í sveitinni 

ákveða um farskólahald eða eftirlit með heimafræðslu, ráðningu kennar, kennslutíma og fleira 

(Loftur Guttormsson, 2008g). Skólahald í farskólum fræðsluhéraðanna var mun styttra en í 

skólahéruðunum, en skv. 15. gr. laganna var gengið út frá að það skyldi að jafnaði vera a.m.k. 

tvo mánuði á ári á barn. Fræðslulögin 1907 gerðu þannig áfram ráð fyrir ólíku fyrirkomulagi á 

fræðslu barna í þéttbýli og í dreifbýli (Loftur Guttormsson, 1992). Hvaða leið var farin í kennslu 

og hvaða lausn var fundin á húsnæðisþörfum skólastarfsins var val hvers byggðarlags. Samhliða 

lögunum var kveðið á um opinberan styrki úr Landssjóði fyrir allt að þriðjungi kostnaðar til 

bygginga skólahúsa (Gláma-Kím arkitektar ehf., 2010). Yfirlit og eftirlit með skyldunámi 

fluttist frá prestum og var í höndum Stjórnarráðs Íslands og sérstaks umsjónarmanns skipuðum 

af ráðherra, fræðslumálastjóra. Samt sem áður var ætlast til að börn væru nokkurn vegin læs og 

skrifandi þegar þau byrjuðu í skóla við 10 ára aldur (Loftur Guttormsson, 2008g; Lög um 

fræðslu barna nr. 59/1907). Í Reykjavík og annars staðar þar sem börn hófu skólagöngu fyrr 

kom það í hlut heimilanna að kosta hana til 10 ára aldurs (Loftur Guttormsson, 2008f).  

Löggjöf um almenna fræðsluskyldu var næst endurskoðuð árið 1926. Meðal breytinga er 

þá voru innleiddar var sú að öll börn 8-14 ára skyldu eftirleiðis þreyta vorpróf. Ein helsta 

viðbótin með lögunum var sú að mælt var fyrir um heimild til handa skólahéruðunum (nú 

skyldu öll héruð heita skólahéruð) til þess að færa skólaskyldu niður í 7 ára aldur. Víða í þéttbýli 

nýttu menn þessa heimild til skylda yngri börn til skólasóknar (Loftur Guttormsson, 2008d). 
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Haustið 1927 varð Ólafsvík fyrsta skólahéraðið til að nýta sér þessa nýju heimild, með því að 

taka upp skólaskyldu frá 8 ára aldri (Ásgeir Ásgeirsson, 1927) og í Reykjavík var árið 1930 

innleidd skólaskylda frá 8 ára aldri (Barnaskólarnir, 1930; Guðjón Friðriksson, 1991; Ármann 

Halldórsson, 2001). Hins vegar var þegar við lok 19. aldar orðið nokkuð almennt í 

höfuðstaðnum að börn hæfu skólagöngu strax frá 7 ára aldri, þótt ekki væri formlegri 

skólaskyldu til að dreifa. Skólaárið var og nokkru lengra í Reykjavík en í öðrum kaupstöðum 

(Ólöf Garðarsdóttir, 2019). 

Með lögum nr. 40/1926 um fræðslu barna, var m.a. stefnt að því að draga úr þeim mun sem 

var á barnafræðslu milli fastra skóla og farskóla. Í því sambandi voru námskröfur í lesgreinum 

betur skilgreindar og hertar og ætlast var til að farskólar veittu börnum fræðslu í að minnsta 

kosti 12 vikur á ári í stað 8 vikna í fyrri lögum. Ennþá var þó leyfilegt að kenna börnum í aðeins 

8 vikur á ári í þrískiptum farskólum (Loftur Guttormsson, 1992). Þá var hlutfall opinberra 

styrkja til bygginga skólahúsa hækkað í 50% af kostnaði við að reisa skólahús (Loftur 

Guttormsson, 2008g).  

Árið 1929 var í fyrsta sinn gefin út námskrá fyrir barnaskóla, en þar var mælt fyrir um 

námsefni og fjölda kennslustunda á viku. Ekki var þó sama hvort um fasta skóla eða farskóla 

var að ræða, þ.e. minni kröfur voru áfram gerðar til barna í farskólum og skólatímabilið þar 

mun styttra (Loftur Guttormsson, 1992). 

Lög um fræðslu barna voru endurskoðuð að nýju með lögum nr. 94/1936 um fræðslu barna, 

en þau lög voru í gildi það skólaár sem þessi rannsókn fjallar um. Með þeim var skólaskyldan 

lengd svo að hún náði til allra barna á aldrinum 7-14 ára. Sú regla var þó ekki án undantekninga 

þar sem skv. 2. gr. laganna mátti veita skólahverfum utan kaupstaða heimild til að ákveða að 

skólaskylda í hverfinu skyldi ekki hefjast fyrr en síðar, eða við 8, 9 eða 10 ára aldur“ (lög um 

fræðslu barna nr. 94/1936). Undanþáguheimild þessi var nýtt til hins ítrasta í sveitum til að 

koma börnum undan því að þurfa að sækja skóla. Nýttu skólahverfi sér undanþáguheimildina 

var á hinn bóginn áskilið skv. lögunum að námstími 10-14 ára barna væri að lágmarki 16 vikur 

á ári (Loftur Guttormsson, 1992). Megin tilgangurinn með lagasetningunni fólst í eftirfarandi 

þáttum: að tryggja grundvöll barnafræðslunnar með því að færa skólaskylduna niður a.m.k. í 

þéttbýli, að koma á föstum heimavistarskólum í strjálbýlinu, að stuðla að sameiningu svæða um 

skólahald og að mæla fyrir um námsstjóra (landinu skipt upp í sex eftirlitssvæði með 

jafnmörgum námsstjórum) sem eftirlitsmenn með barnafræðslunni (Þingskjal nr. 148/1936).  
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Árið 1946 markar tímamót í átt til samræmingar og miðstýringar íslensks menntakerfis 

með setningu löggjafar er í heild sinni gengur venjulega undir nafninu fræðslulögin 1946. Þessi 

nýju skólalög höfðu mikil áhrif á allt skólaumhverfi. Um var að ræða afgreiðslu fimm nýrra 

lagabálka frá Alþingi er lutu að skóla- og fræðslumálum. Nánar tiltekið var um að ræða 

eftirfarandi lagasetningu: lög nr. 22/1946 um skólakerfi og fræsluskyldu, lög nr. 34/1946 um 

fræðslu barna, lög nr. 48/1946 um gagnfræðanám, lög nr. 58/1946 um menntaskóla og lög nr. 

49/1946 um húsmæðrafræðslu. Við löggjöfina bættust árið eftir ný lög nr. 16/1947 um menntun 

kennara er tóku við af lögum nr. 63/1907 um kennaraskóla í Reykjavík. Skyldunám var lengt 

um eitt ár þ.e. skólaskylda náði nú frá 7-15 ára aldurs og skiptist í barnafræðslustig og 

gagnfræðastig sem tók við frá 13 ára aldri. Skólaskyldunámi lauk með unglingaprófi. Með 

þessari löggjöf var lögfest sú skipting í skólastig er átti eftir að gilda óbreytt allt til ársins 1974 

þegar við tóku lög um grunnskóla (nr. 63/1974) og lög um skólakerfi (nr. 55/1974) (Hlynur 

Ómar Björnsson, 2008). Rannsóknarefnið hér í þessari ritgerð snýr að því hvernig háttað var 

stöðu kennara og kennsluaðstæðum á tilteknu tímamarki fyrir setningu umræddrar löggjafar 

árið 1946. 

Skólaárið 1944-1945 voru í barnaskólum á Íslandi alls 14.902 skólaskyld börn, auk 185 

óskólaskyld börn (börn sem voru í skóla en undir skólaskyldualdri). Einungis heimakennslu 

nutu 533 skólaskyld börn og 137 skólaskyld börn á landinu nutu engrar kennslu (Hagstofa 

Íslands, 1967). Þrátt viðleitni löggjafans til að samræma skólahald á öllu landinu hélst allt fram 

yfir 1960 mikill munur á skólahaldi í sveit og bæ. Eins og nánar verður rakið hér að neðan var 

skólaárið lengra í Reykjavík og öðrum kaupstöðum en í föstum skólum utan kaupstaða og í 

heimavistarskólum. Enn meiri var munurinn hvað varðar farskólana þar sem dæmi voru um að 

skólaárið væri aðeins fáar kennsluvikur (Hagstofa Íslands, 1967). 
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4 Kennarar og kennaramenntun á Íslandi  

Á árabilinu 1909-1940 fjölgaði barnakennurum í landinu um rétt 50%, úr 323 í 485, 

aukakennarar meðtaldir (Loftur Guttormsson, 2008a). Á landsvísu hélst hins vegar 

kynjahlutfall barnakennara óbreytt að kalla má allt framangreint tímabil, þ.e. konur voru um 

30% kennara. Konur höfðu hins vegar mun sterkari stöðu í Barnaskólanum í Reykjavík þar sem 

þær voru í byrjun tímabilsins um 59% kennara en við lok þess um 44% af fjölda kennara.     

Þegar leið á tímabilið fjölgaði þó konum meðal farkennara og skólaárið 1940-1941 voru konur 

43% allra farkennara (Loftur Guttormsson, 2008a). Samkvæmt rannsókn Lofts Guttormssonar 

og Ólafar Garðarsdóttur (2012) á félagslegum og lýðfræðilegum einkennum kennarastéttarinnar 

árið 1930 var algengt að ungar konur úr efri stéttum samfélagsins legðu fyrir sig starf 

barnaskólakennara fram að hjónabandi. Til undantekninga heyrði hins vegar að giftar konur 

legðu stund á kennslu. 

Fyrsti vísirinn að sértækri kennaramenntun er árið 1892 þegar stofnað var til sex vikna 

vornámskeiðis í kennslufræði við Flensborgarskólann í Hafnarfirði. Inntökuskilyrði fyrir námið 

voru þau að hafa lokið gagnfræðaskóla, búnaðarskóla eða kvennaskóla. Voru þessi 

vornámskeið haldin á hverju ári árin 1892-1895. Árið 1896 var stofnað til eins vetrar kennara-

náms við Flensborgarskóla. Þetta fyrirkomulag kennaranáms var við lýði til ársins 1908.           

Með lögum nr. 59/1907 um barnafræðslu á Íslandi, er komu til framkvæmdar haustið 1908, var 

skólaskylda fyrir börn á aldrinum 10-14 ára bundin í lög og var það á ábyrgð sveitarfélaganna 

að veita menntunina. Lögin kölluðu á stóraukið starf barnaskóla. Samhliða setningu þeirra voru 

einnig sett lög um sérstakan kennaraskóla (nr. 63/1907 lög um kennaraskóla í Reykjavík) og 

fjárveitingu til að reisa honum skólahús í Reykjavík. Hinn 1. október 1908 tók Kennaraskóli 

Íslands til starfa í nýbyggðu húsi við Laufásveg. Námið var þriggja vetra og inntökukröfurnar 

ekki strangari en svo að hægt var að standast þær án skólagöngu umfram barnafræðsluna (Ólöf 

Garðarsdóttir og Helgi Skúli Kjartansson, 2008; Lýður Björnsson, 1984). Með lögum nr. 

75/1919 voru fyrst sett lög um ráðningu og laun barnakennara. Í lögunum var mælt fyrir um 

fyrstu almennu ákvæðin um starfsgengi til að öðlast réttindi til að kenna við barnaskóla ríkisins. 

Áskilið var eitt af neðangreindu: kennarapróf frá Kennaraskóla Íslands, stúdentspróf ásamt 

prófi í uppeldis- og kennslufræði eða í þriðja lagi stúdentspróf ásamt þriggja ára kennslureynslu 

og vottorði yfirmanns um góða hæfileika og áverkni í starfi (Loftur Guttormsson, 2008a).     
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Árið 1930 var hlutfall kennara við fasta barnaskóla á landinu sem lokið höfðu kennaraprófi 

komið í 70%. Það hlutfall hélst síðan nokkuð óbreytt næstu áratugina, eða a.m.k. til 1960 

(Loftur Guttormsson og Ólöf Garðarsdóttir, 2012).  

Loftur Guttormsson segir frá því í ritinu Almenningsfræðsla á Íslandi 1880-2007 (2008c) 

að er leið á fjórða áratug 20. aldar hafi kennarastéttin verið búin að hasla sér völl sem „faglega 

myndug“ (Loftur Guttormsson, 2008c, bls. 141) og notið vaxandi virðingarstöðu. Hafi ekki 

farið fjarri að hlutverki kennarans í mörgu byggðarlaginu hafi þarna verið líkt á komið og stöðu 

sóknarprestsins í gamla bændasamfélaginu (Loftur Guttormsson, 2008c).  

Árið 1943 var með nýrri löggjöf um Kennaraskólann námið lengt í fjögur ár og 

inntökuskilyrðin í það hert. Árið 1947 voru samþykkt ný lög varðandi menntun kennara og 

miðuðu þau m.a. að því að bæta úr brýnni þörf fyrir fjölgun kennara og víðtækari menntun 

þeirra. Með þeim var námsárið í Kennaraskólanum lengt úr sjö mánuðum í átta og 

miðskólaprófs úr bóknámsdeild með lámarkseinkun 6,0 krafist til inntöku (Hlynur Ómar 

Björnsson, 2008). Haustið 1971 tók svo Kennaraháskóli Íslands til starfa, en skólinn var arftaki 

Kennaraskóla Íslands (Jónas Pálsson, 1984). 
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5 Reykjavíkurskólar 

Skólaárið 1944-1945 voru samtals 4.474 börn í opinberum skólum í Reykjavík en 475 börn í 

einkaskólum. Í opinberu skólunum var kennt í alls 34 vikur en í einkaskólunum var kennsluárið 

minnst 28 vikur og í mest 31 viku (Hagstofa Íslands, 1967). Á þessum tíma voru fjórir 

barnaskólar í Reykjavík reknir á vegum hins opinbera: Miðbæjarskólinn við Fríkirkjuveg, 

Austurbæjarskólinn á Barónsstíg, Laugarnesskóli (Barnaskólinn við Reykjaveg) og 

Skildinganesskóli í Skerjafirði. Þá voru í höfuðstaðnum þrír einkareknir barnaskólar: Skóli 

Ísaks Jónssonar, Landakotsskóli og Aðventistaskólinn (Ólafur Þ. Kristjánsson, 1945a). í 

neðangreindri töflu er að finna upplýsingar nemendafjölda við hvern barnaskóla í 

höfuðstaðnum skólaárið 1944-1945.  

Tafla 1. Nemendafjöldi skólaárið 1944-1945 í hverjum skóla í 

Reykjavík 

Skóli Fjöldi nemenda 

Opinberir skólar í Reykjavík 

- Miðbæjarskóli 1.521 

- Austurbæjarskóli 1.804 

- Laugarnesskóli 864 

- Skildinganesskóli 180 

Einkaskólar í Reykjavík   

- Skóli Ísaks Jónssonar 251 

- Landakotsskóli 206 

- Aðventistaskólinn 18 

(Þjóðskjalasafn Ísland, afh. 1989; Gijsen, J., Hjalti Þorkelsson og Gunnar F. Guðmundsson o.fl., 

1997; Gunnar M. Magnúss, Helgi Elíasson, Herdís Egilsdóttir og Sigurjón Páll Ísaksson,1979). 

5.1 Skólar í Reykjavík á vegum hins opinbera 

Miðbæjarskóli 

Frá 1862 til 1930 eða í nærri 70 ár var aðeins einn barnaskóli rekinn af hinu opinbera í 

Reykjavík, Barnaskólinn í Reykjavík. Skólinn fékk síðan nafnið Miðbæjarskóli árið 1930 þegar 
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Austurbæjarskólinn tók til starfa. Fyrstu árin var Barnaskóli Reykjavíkur á horni Hafnarstrætis 

og Pósthússtrætis fyrst í gömlu og lélegu timburhúsi, sem síðar var rifið og árið 1883 reist á 

sama stað veglegt tvílyft steinhús (Þorsteinn Ólafsson, Þórir Sigurðsson og Jón Freyr 

Þórarinsson, 1988; Guðjón Friðriksson, 1998). Börnum í Reykjavík fjölgaði ört og skólahúsið 

varð fljótt of lítið. Eftir talsverðar deilur í bæjarstjórn Reykjavíkur var hafist handa við að 

byggja nýtt skólahúsnæði vorið 1898 í brekkunni norðaustan við Tjörnina í Reykjavík og húsið 

tekið í notkun hálfu ári síðar (Guðjón Friðriksson, 1998). Nýbygging Barnaskólans í 

Reykjavíkur þótti lengi vel eitt af glæsilegri húsum borgarinnar, tveggja hæða timburhús auk 

kjallara. Eftir stækkun skólans í ársbyrjun 1908 voru í skólanum 20 almennar kennslustofur auk 

tveggja sérgreinastofa sem voru stærstu stofur skólans. Þá var íbúð fyrir skólastjóra á efstu hæð 

í norðurálmu skólans og dyravarðaríbúð í kjallara í suðurálmu skólahúsnæðisins. Á neðri hæð 

í norðurálmu var kennarastofa og geymslur fyrir skjöl og bækur. Fyrir enda þeirrar álmu var 

leikfimihús, með sturtu og búningsklefum sem reist hafði verið árið 1923 (Loftur Guttormsson, 

2008e; Guðjón Friðriksson, 1998; Ármann Halldórsson, 2001). Skólaárið 1944-1945 störfuðu 

við skólann 40 fastráðnir kennarar að meðtöldum skólastjóra og átta stunda- og 

forfallakennarar. Skólaárið 1944-1945 var farið að sjá nokkuð á húsinu, skólinn hafði m.a. verið 

nýttur undir farsóttarhús í spönsku veikinni veturinn 1918-19 og vorið 1940 hafði breski herinn  

lagt undir sig Miðbæjarskólann (Guðjón Friðriksson, 1998) og var skólinn hersetinn fram á 

haustið 1941, en kennsla lagðist þó ekki að fullu niður á meðan (Eggert Þór Bernharðsson, 

1998). Sumarið 1940 hafði svo kviknað í skólanum. Það var ekki fyrr en árið 1947 að ráðist var 

í viðamiklar endurbætur á húsnæði skólans. Miðbæjarskólinn var aflagður árið 1969 (Guðjón 

Friðriksson, 1998). Í ágúst 1969 var ákveðið að nýta skólahúsnæðið fyrir menntaskóla. 

Menntaskólinn við Tjörnina tók til starfa 1. október sama ár og starfaði þar allt til 1976 

(Menntaskólinn við Sund, e.d.) Skólahúsnæði Miðbæjarskólans stendur enn við Tjörnina í 

Reykjavík og hýsir nú hluta af starfsemi Kvennaskólans í Reykjavík.  

Austurbæjarskóli 

Austurbæjarskóli hóf göngu sína haustið 1930 í nýbyggðu skólahúsnæði í austanverðu 

Skólavörðuholti og var í fyrstu kallaður „Nýi barnaskólinn“ eða „Skólinn við Vitastíg“.                 

Í Morgunblaðinu 24. sept. 1930 er talað um að „Sú langþráða stund nálgast óðum, að hinn nýi, 

fullkomni barnaskóli í austurbænum geti tekið til starfa“ (Skólastjórastaða við barnaskólann 

nýja, 1930). Skólabyggingin setti áberandi svip á borgina, þessi breiða bygging sem gnæfði yfir 

á Skólavörðuholti (Loftur Guttormsson, 2008e). Þegar Austurbæjarskóli tók til starfa var hann 
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auk þess með best útbúnu skólum á Norðurlöndum. Í skólahúsnæðinu voru 30 almennar 

kennslustofur og samkvæmt áætlun átti skólinn að rúma um 600 börn, en vegna fjölda nemenda 

var skólinn jafnan tví- til þrísettur, jafnvel fjórsettur. Auk þeirra voru margar sérgreinastofur.   

Í skólabyggingunni voru m.a. sérútbúnar náttúrufræðistofur, landafræðistofur, smíðastofa, 

saumastofa, kennslueldhús, leikfimisalur, kvikmyndasalur og sundlaug. Einnig var aðstaða fyrir 

lækni, hjúkrunarkonu og tannlækni. Vegna mikillar fólksfjölgunar og gríðalegs innstreymi af 

fólki, sérstaklega á stríðsárunum, nýttust þessar sérstofur illa og voru þær fljótt nýttar sem 

venjulegar bekkjarstofur. Tvær íbúðir voru í skólabyggingunni, önnur fyrir skólastjórann og hin 

fyrir húsvörðinn. Austurbæjarskólinn var fyrsta húsið í Reykjavík sem hitað var upp með 

hitaveituvatni. Árið sem skólinn tók til starfa var ákveðið að færa skólaskylduna niður um tvö 

ár, börnin hæfu skólagönguna 8 ára gömul (Hollvinafélag Austurbæjarskóla, 2021; 

Austurbæjarskóli, e.d.). Skólaárið 1944-1945 störfuðu við skólann 47 fastráðnir kennarar að 

meðtöldum skólastjóra og 9 stunda- og forfallakennarar. Skólinn var einnig sá fjölmennasti með 

tilliti til nemendafjölda en í janúar 1945 voru 1804 nemendur við Austurbæjarskólann 

(Þjóðskjalasafn Íslands, afh. 1989).  

Skildinganesskóli 

Skildinganesskóli tók til starfa haustið 1930 en Skildinganesþorp tilheyrði á þeim tíma 

Seltjarnarneshreppi. Var skólinn stofnaður sökum vaxandi íbúafjölda í hverfinu, en foreldrum 

þótti of langt að senda börn sín í Mýrarhúsaskóla á Seltjarnarnesi. Árið 1932 varð Skildinganes 

hluti af Reykjavík og um leið varð Skildinganesskóli útibú frá Miðbæjarskóla. Var svo til ársins 

1936 en þá varð skólinn sjálfstæður skóli (Ívar Gissurarson og Steingrímur Steinþórsson, 2006). 

Skólinn var framan af til húsa á ýmsum stöðum en árin 1940-1946 var hann til húsa á 

Grímstaðarholti, í íbúðarhúsum við Smyrilsveg sem nefnd voru Grímsbýr en í daglegu tali 

kölluð Grimsby. Um var að ræða nokkur sambyggð einnar hæðar hús (Drífa Kristín 

Þrastardóttir o.fl., 2008; Ívar Gissurarson og Steingrímur Steinþórsson, 2006). Árið 1940 þegar 

húsunum var breytt í skólahús voru í húsinu tvær skólastofur, íbúðarherbergi, eldhús, fataklefi, 

snyrting og kennslustofa. Árið 1943 var skólinn stækkaður og tengt við Grímsbý 5-6, sem áður 

hafði hýst geymsluklefa og salerni, og allt nýtt sem skólahús (Drífa Kristín Þrastardóttir o.fl., 

2008). Í sumum húsanna voru íbúðir og íbúarnir þar höfðu þetta skólahald inn á gafli hjá sér. 

Leikfimikennsla við skólann var í Íþróttahúsinu við Lindagötu (Íþróttahús Jóns Þorsteinssonar). 
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Í upphafi skólaárs 1944 voru 180 nemendur í Skildinganesskóla (Ívar Gissurarson og 

Steingrímur Steinþórsson, 2006; Þjóðskjalasafn Íslands, afh. 1989). Á þeim tíma störfuðu við 

skólann átta fastráðnir kennarar að meðtöldum skólastjóra og fjórir stunda- og forfallakennarar. 

Skildinganesskóli var því minnstur af þeim barnaskólum í Reykjavík sem reknir voru á vegum 

hins opinbera.  

Laugarnesskóli 

Laugarnesskóli var byggður árin 1934-1935 og hófst kennsla í skólanum í október 1935. 

Skólahúsið sem raunar var áfangi að miklu stærra húsi, var þrjár hæðir og upphaflega alls 533 

m². Fram til 1944 hafði húsnæðisvandi skólans verið leystur með leiguhúsnæði úti í bæ, auk 

þess sem m.a. var kennt einn veturinn (1943-1944) í sumarbústað í Grafarholtslandi og á 

Korpúlfsstöðum. Einnig var kennt þann sama vetur um mánaðartíma í kjallara Laugarneskirkju. 

Árið 1943 hófust framkvæmdir við að stækka skólann og nam skólinn ásamt íþróttahúsi, sem 

byggt var samhliða stækkuninni, og smíðahúsi (byggt 1942) þá samtals 3.735 m² og var tekinn 

að öllu leyti í notkun 1945. Árið 1944 var þó byrjað að kenna í ófrágenginni viðbyggingunni 

(Þorsteinn Ólafsson o.fl., 1988). Í ritinu Laugarnesskóli 50 ára: 1935-1985 eftir Þorstein 

Ólafsson o.fl. (1988, bls. 6) segir um skólahúsnæðið: 

Skólahúsið er að ýmsu leyti sérstakt og fyrsta sinnar tegundar hér á landi. Það er þrjár hæðir 

og ris. Meðfram þremur hliðum hússins eru kennslustofur en milli þeirra er stór skáli sem 

nær upp í gegnum hæðirnar þrjár. 

Svalagangar á 2. og 3. hæð eru prýddir listaverkum, sem dyr allra kennslustofanna opnast út á. 

Á milli stiga upp á aðra hæð er stór pallur og í kringum hann grindverk sem Ásmundur 

Sveinsson myndhöggvari smíðaði úr skeifnateini. Svalagangarnir voru oft nýttir sem aðstaða 

fyrir morgunsöng eða til að hlýða á erindi og gat þá söngstjóri eða málflytjandi staðið á pallinum 

þannig að allir sæu. Mun sú venja vera enn við lýði í dag að hefja iðulega daginn á morgunsöng. 

Fleiri listaverk eftir Ásmund eru í skólanum og úti á lóð skólans auk listaverka eftir Jóhann 

Briem sem var kennari við skólann og kenndi teikningu. Við skólann var heimavist fyrir veikluð 

börn á skólaaldri, sem var haldið út til ársins 1963 (Þorsteinn Ólafsson o.fl., 1988; Loftur 

Guttormsson, 2008e; Bjarni Ólafsson, 1995). Skólaárið 1944-1945 störfuðu 20 fastráðnir 

kennarar við skólann að meðtöldum skólastjóra auk níu stunda-og forfallakennara.  
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5.2 Einkareknir skólar í Reykjavík  

Landakotskóli 

Árið 1896 komu til Íslands frá Danmörku fjórar kaþólskar nunnur af St. Jósefs reglunni sem 

höfðu síðan aðsetur í Landakoti, en fyrr á öldinni höfðu tveir kaþólskir trúboðar keypt jörðina 

Landakot. Hófu tvær þeirra fljótlega að kenna fáeinum kaþólskum börnum og markar það 

upphaf Landakotsskóla. Skólinn var í fyrstu litinn hornauga af trúarlegum ástæðum en menn 

voru hræddir við kaþólskuna. Skólinn telst formlega stofnaður sem einkaskóli árið 1897 og er 

því næstelsti barnaskóli landsins sem enn er starfandi. Skólahúsið sem var í notkun skólaárið 

1944-1945 var byggt 1909 og árið 1941 var það stækkað er byggð var lítil álma við það í suður 

(Rannsóknarnefnd kaþólsku kirkjunnar á Íslandi, 2012; Gijsen, J., Hjalti Þorkelsson og Gunnar 

F. Guðmundsson o.fl., 1997; Vigdís Finnbogadóttir, 2008).  

Þann tíma sem Landakotsskóli var rekinn af kirkjunni var hann opinn öllum börnum og 

voru kaþólsk börn einungis 15-20% nemenda. Þar sem um einkarekinn skóla var að ræða þurfti 

að greiða skólagjöld og námu skólagjöldin um þriðjungi af vinnukonulaunum á mánuði. Það 

orð fór því af Landakotsskóla að hann væri fyrir börn „fína fólksins“ í bænum. Kaþólsk börn 

þurftu hins vegar ekki að greiða skólagjöld. Alls 206 nemendur voru við skólann skólaárið 

1944-1945, 79 strákar og 127 stelpur (Rannsóknarnefnd kaþólsku kirkjunnar á Íslandi, 2012; 

Gijsen, J., o.fl., 1997). Leikfimikennsla fór fram í gömlu kirkjunni (ÍR-húsinu) er hafði verið 

flutt til á lóðinni (Vigdís Finnbogadóttir, 2008; Torfbæir í Reykjavík, e.d.). Fastráðnir kennarar 

við skólann voru fjórir, allt íslenskar kennslukonur en auk þeirra kenndu við skólann nunnur og 

skólastjórinn er var prestur kaþólska safnaðarins. Nákvæmar upplýsingar vantar um hver stýrði 

skólanum skólaárið 1944-1945, en líklega var það Séra Gérard Boots. Landakotsskóli var 

starfræktur sem kaþólskur skóli til ársins 2005, en þá var hann gerður að sjálfseignarstofnun. 

Skólabyggingarnar eru þó áfram í eigu kaþólsku kirkjunnar og eru leigðar skólanum samkvæmt 

samningi frá 9. maí 2005 (Rannsóknarnefnd kaþólsku kirkjunnar á Íslandi, 2012). 

Aðventistaskólinn 

Aðventistaskólinn var stofnaður árið 1905 af söfnuði Sjöunda dags aðventista í Reykjavík.          

Á ýmsu gekk um rekstur skólans fyrstu árin en frá árinu 1942 var skólinn starfræktur óslitið til 

ársins 1967 og var þá til húsa í safnaðarheimili Aðventistakirkjunnar er staðsett er á 
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Ingólfsstræti 19 í Reykjavík. Skólaárið 1944-1945 voru 18 nemendur við skólann. Sigfús 

Hallgrímsson (f. 08.09.1904 – d. 13.10.1991) skólastjóri skólans var eini fastráðni kennarinn. 

Sigfús kenndi við Aðventistaskólann (í Reykjavík) 1943-1952 en áður hafði hann stofnað 

barnaskóla Sjöunda dags Aðventista í Vestmannaeyjum árið 1928 og kenndi við hann til 1943. 

Sigfús var bóndasonur og fæddur í Svarfaðardal Í Eyjafjarðarsýslu og var með kennarapróf frá 

Kennaraskóla Íslands. Hann kvæntist árið 1929 og átti með konu sinni eitt barn en missti 

eiginkonu sína árið 1949. Hann kvæntist síðan aftur árið 1952. (Ólafur Þ. Kristjánsson, 1958–

1965; Ólafur Þ. Kristjánsson og Sigrún Harðardóttir, 1985-1988; Jón Hjörleifur Jónsson, 1991). 

Vegna aðstöðuleysis lagðist skólinn niður um nokkurra ára skeið frá og með árinu 1967 en árið 

1976 var hann endurvakinn í nýju húsnæði Aðventistasafnaðarins að Bauganesi 13 í Skerjafirði. 

Skólinn starfaði í Bauganesinu til ársins 1990 en flutti þá í núverandi húsnæði skólans að 

Suðurhlíð 36. Skólinn er rekinn af Kirkju sjöunda dags aðventista á Íslandi (Björk Ólafsdóttir 

og Birna Sigurjónsdóttir, 2013). 

Skóli Ísaks Jónssonar 

Skólaárið 1944-1945 var Skóli Ísaks Jónssonar starfandi í húsi á Grænuborgartúni sem kallað 

var Grænaborg. Skólinn var stofnaður 1926 af skólamanninum og kennaranum Ísak Jónssyni 

(f. 31.07.1898 – d. 03.12.1963). Fyrsta starfsárið var skólinn til húsa á Miðstræti 12 á heimili 

hjónanna Ingvars Einarssonar, skipstjóra og konu hans en Ísak var einnig heimiliskennari barna 

þeirra en barnahópurinn í skólanum var fámennur. Annað starfsár skólans var hann einnig í 

heimahúsi en haustið 1928 var skólinn fluttur að Laufásveg 7 að húsi sem kallað var Þrúðvangur 

og var hann þar til 1932. Árið 1932 flutti skólinn í húsnæðið í Grænuborg, samhliða að Ísak tók 

að sér að kennaranemar Kennaraskólans fengu að stunda æfingakennslu við skólann. 

Upprunalega voru í Grænuborg einungis tvær kennslustofur en haustið 1943 hafði verið bætt 

við stórri stofu og þær því orðnar þrjár. Þar sem skólinn var á þessum tíma einkaskóli var 

skólastarfið einungis kostað með skólagjöldum. Skólagjöldin námu 10 krónum á mánuði, greitt 

í tvennu lagi yfir árið, auk 2-3 króna í efnisgjald fyrir skólaárið. Skóli Ísaks Jónssonar og 

Æfingadeild Kennaraskólans voru í sambýli í Grænuborg til ársins 1954 en þá fluttist Ísaksskóli 

í eigið húsnæði við Bólstaðarhlíð þar sem hann er enn til húsa þegar þetta er ritað. Fram til 1934 

var Ísak eini kennarinn við skólann. Skólaárið 1944-1945 voru 251 nemandi í skólanum, á 

aldrinum 6-9 ára í átta deildum og kennslutímabilið var frá 11 september til 12 maí. Við skólann 

störfuðu fjórir fastráðnir kennarar auk skólastjórans (Gunnar M. Mangúss. o.fl., 1979). Sigrún 

Sigurjónsdóttir (f. 01.12.1913 – d. 26.10.1978), eiginkona Ísaks, var ein af fastráðnu 
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kennurunum þetta skólaár. Sigrún hóf kennsluferil sinn árið 1933 og lauk kennaraprófi 1935. 

Hún hóf störf við Skóla Ísaks Jónssonar 1936 og kenndi þar til 1953. Ísak og Sigrún giftu sig 

árið 1938 og eignuðust fimm börn á árunum 1938 til 1950. Ísak þótti mikill frumkvöðull í 

kennslumálum yngri barna. Hann skrifaði og þýddi margar bækur handa börnum og unglingum, 

skrifaði greinar í tímarit og blöð, auk þess sem hann skrifaði leiðbeiningar og erindi um 

kennslufræðileg efni, einkum lestrarkennslu. Um kennslufræðileg efni gaf hann m.a. út ritið  

Átthagafræði, leiðbeiningar fyrir kennara og foreldra. Þekktasta rit Ísaks er þó eflaust 

kennslubókin Gagn og gaman fyrir byrjendur í lestri (Helgi Elíasson, 1963; Þóra 

Kolbeinsdóttir, 2002). Ísak var búfræðingur frá Hvanneyri 1919 og lauk svo kennarprófi frá 

Kennaraskóla Íslands árið 1924. Árin 1924-26 sótti hann kennslustundir í Norrænudeild 

Háskóla Íslands og fór á kennaranámskeið í Askov í Danmörku árið 1926. Ísak hóf kennsluferil 

sinn sem farkennari í Múlasýslum árið 1919 (Helgi Elíasson, 1963; Ólafur Þ. Kristjánsson, 

1958–1965; Ólafur Þ. Kristjánsson og Sigrún Harðardóttir, 1985-1988; Sveinn Benediktsson, 

1963). Hann var stundakennari við Barnaskólann í Reykjavík 1925-1927 og fastur kennari þar 

1927-1930. Þá var hann fastráðinn kennari við Austurbæjarskóla 1930-1935. Frá 1935 var hann 

fastráðinn æfingakennari við Kennaraskóla Íslands en hann hafði kennt þar sem stundakennari 

frá 1932. Gegndi hann því starfi til 1963, auk þess sem hann stjórnaði einkaskóla sínum frá 

stofnun hans (Gunnar M. Mangúss. o.fl., 1979; Helgi Elíasson, 1963; Ólafur Þ. Kristjánsson, 

1958–1965; Ólafur Þ. Kristjánsson og Sigrún Harðardóttir, 1985-1988). 
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6 Skólar utan Reykjavíkur 

Eins og fram hefur komið var verulegur munur á skólahaldi í þéttbýli og dreifbýli. Samanlagt í 

sýslunum sex: Norður- og Suður-Þingeryjarsýslu, Norður- og Suður-Múlasýslu og Austur- og 

Vestur-Skaftafellssýslu, voru starfræktar allar skólagerðir innan þeirra, fastir 

heimangönguskólar, heimavistarskólar og farskólar. Hér að neðan má sjá töflu (tafla 2) um 

fjölda skóla og skólagerðir í sýslunum sex, auk nemendafjölda í hverri sýslu fyrir sig.  

Við fasta heimangönguskóla og heimavistarskóla í Þingeyjarsýslum störfuðu alls 16 kennarar. 

Í föstu skólunum voru kennararnir annað hvort einn eða tveir, nema við skólann á Húsavík þar 

sem þeir voru fimm. Við heimavistarskólana var í öllum tilvikum einungis einn kennari við 

hvern skóla. Í Múlasýslum störfuðu alls 23 kennarar við fasta skóla, minnst var einn kennari 

við skóla og mest fimm kennarar á Neskaupstað. Í Skaftafellssýslum störfuðu alls níu kennarar, 

einn í hverjum skóla utan við skólann á Höfn í Hornafirði þar sem þeir voru tveir (Hagstofa 

Íslands, 1967). Samkvæmt Barnafræðsluskýrslum Hagstofu Íslands (1967) má sjá að við nokkra 

af föstu skólunum kenndu stundakennarar. Hins vegar er enginn á lista yfir starfandi 

barnakennara á Íslandi skólaárið 1944-1945 skráður sem stundakennari í þeim sýslum er 

rannsóknin nær til (Ólafur Þ. Kristjánsson, 1945a; Ólafur Þ. Kristjánsson, 1945b; Stefán 

Júlíusson, 1945). Hér að neðan verður tekið fram ef stundakennari var við skólann samkvæmt 

barnafræðsluskýrslum en þeir eru að öðru leyti ekki með í þessari rannsókn. 

Samkvæmt Barnafræðsluskýrslum Hagstofu Íslands (1967) var að meðaltali kennt í 32,9 vikur 

skólaárið 1944-1945 í skólum sem reknir voru á vegum hins opinbera í kaupstöðum utan 

Tafla 2. Fjöldi skóla og skólagerð í sýslunum sex, auk nemendafjöldi í hverri sýslu 

 Fjöldi 

heimangönguskóla 

Fjöldi 

heimavistarskóla 

Fjöldi 

farkennara/ 

farskóla 

Fjöldi 

nemenda 

Norður-Þingeyjarsýsla 2 3 2 231 

Suður-Þingeyjarsýsla 4 1 8 465 

Norður-Múlasýsla 3 - 9 248 

Suður-Múlasýsla 6 - 11 525 

Austur-Skaftafellssýsla 2 - 4 126 

Vestur-Skaftafellssýsla 6 - 2 131 
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Reykjavíkur. Í föstum skólum utan kaupstaða var að meðaltali kennt í 27,1 viku. Í sýslunum 

sex er rannsóknin nær til var kennt að meðaltali í 27 vikur í föstum skólum utan kaupstaða. Við 

fasta skóla í kaupstöðum utan Reykjavíkur er rannsóknin nær til var að meðaltali kennt í 31,5 

viku, en einungis er um tvo kaupstaði að ræða, Seyðisfjörð þar sem kennt var í 32 vikur þetta 

skólaárið og Neskaupstað þar sem kennt var 31 viku (Hagstofa Íslands, 1967). Fjöldi 

kennsluvikna í sýslunum sex er því svipaður og fyrir landið í heild.  

Í heimavistaskólunum fjórum í Þingeyjarsýslum var skólaárið 24 vikur. Á landsvísu var 

kennsla í farskólum að meðaltali 20,2 vikur en í sýslunum er rannsókn þessi nær til var 

meðaltalið 21,1 vika. Kennsluvikur við farskóla voru flestar í Þingeyjasýslum en þar var að 

meðaltali kennt í 22 vikur skólaárið 1944-1945. Fæstar voru kennsluvikur í farskólum í 

Skaftafellssýslum en þar var að meðaltali kennt í 18,1 viku skólaárið 1944-1945. Einstaka 

skólar skáru sig mikið úr sökum þess hversu kennsluvikur voru þar fáar og má þar helst nefna 

Skaftártungu í Vestur-Skaftafellssýslu þar sem kennsla var aðeins í 4 vikur þetta skólaárið 

(Hagstofa Íslands, 1967).  

Í næstu köflum verður fjallað nánar um hvern skóla eftir því sem heimildir um þá fundust. 

Ekki fundust lýsingar á ferðamáta nemenda til og frá skóla, utan að því er varðar einstaka skóla. 

Á þessum árum voru ekki komnir skólabílar, börn þurftu oft að fara um langan veg í skóla, 

yfirleitt gangandi, jafnvel 1-2 klukkustundir á dag um miserfiða leið (Bjarni M. Jónsson, 1944). 

6.1 Fastir skólar og heimavistarskólar 

6.1.1 Þingeyjarsýslur 

Sýslumörk Suður-Þingeyjarsýslu að Eyjafjarðarsýslu liggja þar sem byrjar Svalbarðsstrandar-

hreppur og nær sýslan að Norður-Þingeyjarsýslu við Axarfjörð og Kelduhverfi. Nær hún að 

Ódáðahrauni og út að Skjálfandadjúpi. Árið 1944-1945 skiptist Suður-Þingeyjarsýsla niður í 

tólf sveitarfélög/hreppi þ.e. Svalbarðsstrandarhrepp, Grýtubakkahrepp, Flateyjarhrepp, 

Hálshrepp, Ljósavatnshrepp, Bárðdælahrepp, Skútustaðahrepp, Reykdælahrepp, 

Aðaldælahrepp, Reykjahrepp, Tjörneshrepp og Húsavíkurbæ (Anna Guðrún Þorgrímsdóttir, 

Ingibjörg Margrét Magnúsdóttir og Theódóra Matthíasdóttir, 2002). Norður-Þingeyjarsýsla 

liggur að vestan frá Knarrarbrekkutanga á Tjörnesi, en austan megin liggja mörk við Norður-

Múlasýslu norðan Gunnólfsvíkurfjalls inn heiðar á Biskupsháls sunnan við Grímstaði á Fjöllum 
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og þaðan að Jökulsá á Fjöllum. Norður-Þingeyjarsýsla liggur að tveimur fjörðum Öxarfirði og 

Þistilfirði. Á milli þeirra er Melrakkaslétta og austan Þistilfjarðar er Þórshöfn og Langanes 

(Tómas Einarsson og Helgi Magnússon, 1989) 

Mynd 2 sýnir mannfjölda- og byggðarþróun í Þingeyjarssýlum frá aldamótunum 1901 til 

1950 annars vegar samanlagðan íbúafjölda í helstu þéttbýlisstöðum sýslnanna, Húsavík, 

Raufarhöfn og Þórshöfn og hins vegar í dreifbýli og fámennari byggðarkjörnum (færri en 200 

íbúar) (Hagstofa Íslands, 1997a; Hagstofa Íslands, 1997b).  

 

Í Suður-Þingeyjarsýslu voru fastir heimangönguskólar á fjórum stöðum, á: Svalbarðsströnd, 

Grenivík, Flatey á Skjálfanda og Húsavík. Heimavistarskóli var í Suður-Þingeyjarsýslu á 

Skógum í Fnjóskadal. Í Norður-Þingeyjarsýslu voru fastir heimangönguskólar á Raufarhöfn og 

Þórshöfn. Heimavistarskólar í Norður-Þingeyjarsýslu voru þrír: í Kelduneshreppi, á Lundi í 

Axarfirði og á Snartarstöðum í Núpasveit í Presthólahreppi (Hagstofa Íslands, 1967). 

6.1.1.1 Fastir skólar í Þingeyjarsýslum 

Barnaskólinn á Svalbarðsströnd 

Haustið 1944 tók við forstöðu skólans á Svalbarðsströnd ríflega þrítugur kennari Guðvin 

Gunnlaugsson (f. 24.1.1912 - d. 21.12.2001) en nemendur við skólann voru 26 það skólaár.  

Var Guðvin við skólann til 1956. Á Svalbarðsströnd var byggt samkomuhús hreppsins árið 

1922 og nýtt sem skólahús á vetrum, en fram að því hafði verið farkennsla á svæðinu frá 1907. 

Um var að ræða myndarlegt tveggja hæða steinsteypt hús með lágu risi (Gláma-Kím arkitektar 
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Mynd 2. Þingeyjarsýslur. Þéttbýlisstaðir með yfir 200 íbúa annars 
vegar og dreifbýli auk byggðarkjarna með undir 200 íbúa hins vegar
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ehf., 2010). Samkvæmt Barnafræðsluskýrslum Hagstofu Íslands (1967) voru auk fastráðna 

kennarans/skólastjórans einnig þrír stundakennarar sem komu að kennslu við skólann.                         

Í minningargrein er sonur Guðvins ritaði um hann segir sonurinn fyrstu minningar hans um 

föður sinn vera frá því að fjölskyldan bjó á Svalbarðseyri. Kennarinn, þ.e. faðir hans, hafi setið 

við skrifborðið og leiðrétt verkefni nemenda langt fram á kvöld. Um lífsafkomu kennara-

fjölskyldunnar á Svalbarðsströnd segir: ,,Eftir því sem fram leið uppgötvaði ég að það var 

enginn leikur að framfleyta fimm manna fjölskyldu á kennaralaunum. Aðeins voru til peningar 

fyrir brýnustu nauðsynjum. Ekki var möguleiki fyrir hann að fá fasta vinnu yfir sumartímann í 

þessu litla þorpi. Hann tók þau verk sem buðust. Ég man pabba koma örþreyttan heim úr 

hafnarvinnu eftir að hafa stritað við uppskipun á áburði eða uppskipun á gærum. Á mælikvarða 

nútímans vorum við bláfátæk af efnislegum gæðum." (Sæmundur Guðvinsson, 2002). 

Samkomuhúsið var nýtt sem skólahús til ársins 1970. Gamla skólahúsið/samkomuhúsið stendur 

enn á sama stað ofan við byggðina á Svalbarðseyri, í útkanti þorpsins, og er nú hluti af stærri 

byggingu er hýsir Safnasafnið. Ekki var íþróttahús við skólann á Svalbarðsströnd en 

sundkennsla fór fram í Sundlaug Svalbarðsstrandarhrepps er byggð var 1931 

(Svalbarðsstrandarhreppur, 2020; Gláma-Kím arkitektar ehf., 2010). 

Barnaskólinn á Grenivík  

Skólahúsið sem kennt var í á Grenivík 1944-1945 var byggt 1925. Um var að ræða tveggja 

hæða reisulegt og fallegt steinsteypt hús í hjarta byggðarlagsins með valmaþaki úr timbri klætt 

bárujárni. Á efri hæð skólahússins er salur og upphækkað svið í öðrum enda hans en skólahúsið 

var jafnframt nýtt sem samkomuhús bæjarins og þar haldnar ýmsar skemmtanir (Gláma-Kím 

arkitektar ehf., 2010). Skólaárið 1944-1945 voru við skólann tveir fastráðnir kennarar og 63 

nemendur (Hagstofa Íslands, 1967).   

Skólinn var starfræktur í þessu húsi til ársins 1981 en þá flutti skólinn í núverandi húsnæði 

sem staðsett er aðeins framar í bænum (Grenivíkurskóli, e.d.). Í dag er verkefnið Höfði Lodge 

með starfsaðstöðu í gamla skólahúsnæðinu en fyrirtækið annast hótelrekstur á Tröllaskaga og 

undirbýr hótelbyggingu nálægt Grenivík. 

Flatey á Skjálfanda 

Barnaskóli var á þessum tíma í Flatey á Skjálfanda en á þessum tíma bjuggu í eynni rúmlega 

eitt hundrað manns. Skólaárið 1944-1945 námu við skólann 22 nemendur. Einn fastráðinn 
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kennari var við skólann. Samkvæmt barnafræðsluskýrslum kenndu auk hans tveir 

stundakennarar við skólann (Hagstofa Íslands, 1967). Skólahúsið í Flatey á Skjálfanda var 

byggt 1928-1929 sem heimavistar- og heimangönguskóli og bókasafn. Um var að ræða 

steinsteypuhús á einni hæð auk kjallara, stærð jarðhæðar var 9,66 m x 7,96 m. Húsið skiptist í 

anddyri, gang, bókasafn og kennslustofu sem ætluð var fyrir 24 nemendur, en hún var 6,83 m 

x 5,63 m að stærð (Gláma-Kím arkitektar ehf., 2010). Einn sérkennilegasti atburður 

byggðasögu Íslands varð árið 1967, eftir að íbúum í eynni hafði fækkað reglulega árin á undan, 

að íbúar Flateyjar tóku sameiginlega ákvörðun um að flytja þaðan allir í brott og hefur eyjan 

verið í eyði síðan (Kristján Már Unnarsson, 2017).  

Barnaskólinn á Húsavík 

Fjölmennasti skólinn í Þingeyjarsýslum var Barnaskólinn á Húsavík en þar störfuðu fimm 

fastráðnir kennarar auk þriggja stundakennara skólaárið 1944-1945. Í skólanum var 151 

nemandi (Hagstofa Ísland, 1967). Húsnæði skólans var tekið í notkun haustið 1908 en 

barnaskólinn hafði þá verið starfandi frá árinu 1896. Skólahúsið stóð við Borgarhól og var á 

tveimur hæðum, tvær kennslustofur á hvorri hæð, auk kjallara og ris. Unglingaskóli sem 

Benedikt Björnsson skólastjóri Barnaskólans hafði stofnað árið 1906 flutti ásamt 

Barnaskólanum í nýja húsnæðið og hafði þar til afnota eina kennslustofu. Skólarnir voru í 

sambýli til ársins 1945. Sumarið 1927 var komið upp vatnssalerni í kjallara skólahúsnæðisins 

og vatn lagt inn í húsið. Sama ár var einnig byggður kvistur í gegnum skólahúsið og útbúin á 

loftinu íbúð fyrir Benedikt skólastjóra (1906-1940), er Benedikt bjó í til dánardags (1941). Lögð 

var leiðsla fyrir vatn og skólp á loftinu og útbúið þar eldhús og stofur. Miðstöð var lögð í húsið 

sumarið 1928 og kyndiklefi útbúinn í kjallara. Kennt var í húsinu til ársins 1960. Árið 1930 

hófst leikfimikennsla í litla sal Samkomuhússins og það sama haust voru útbúnar tvær 

kennslustofur í kjallara skólans þar sem leikfimin hafði áður verið kennd (Björn Helgi Jónsson 

og Sæmundur Rögnvaldsson, 1998; Borgarhólsskóli, e.d.). 

Raufarhöfn 

Farskóli var rekinn í Presthólahreppi frá 1910-1927. Farskóli var svo rekinn á Raufarhöfn 1927-

1929 en árið 1930 var stofnsettur barnaskóli á Raufarhöfn. Skólinn var fyrstu starfsár hans til 

húsa í svokölluðu Hreppshúsi. Skólahúsið sem kennt var í 1944-1945, er talið hafa verið byggt 

árið 1938 og stóð í útjaðri þorpsins undir hinum svokölluðu Klifum (Grunnskóli Raufarhafnar, 

e.d.) Önnur heimild talar um skólabyggingu árin 1935-1936 (Raufarhöfn, e.d). Vegna 
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staðsetningar skólans var oft erfitt fyrir börnin að komast í skólann fyrir norðanáttinni og máttu 

þau hafa sig alla við að berjast við storminn og upp brekkuna er skólinn stóð í (Raufarhöfn, 

e.d.). Við skólann störfuðu tveir fastráðnir kennarar en annar þeirra kenndi einnig við 

Unglingaskólann á Raufarhöfn. Auk þeirra voru þrír er komu að stundakennslu við skólann. 

Skólaárið 1944-1945 voru 78 nemendur við skólann (Hagstofa Íslands, 1967).  

Barnaskólinn á Þórshöfn 

Fastur skóli hefur verið starfræktur á Þórshöfn síðan árið 1933. Fram að því hafði barnakennslu 

á svæðinu verið sinnt af Farskóla Langaness síðan 1908. Skólaárið 1944-1945 var barnaskólinn 

til húsa í leiguhúsnæði á neðri hæð íbúðarhússins Herðubreið og hafði þar til afnota aðeins eitt 

herbergi. Ekki finnast heimildir um nemendafjölda við skólann á þessum tíma en kennt var í 

sjö mánuði. Leikfimikennsla fór fram í sal í byggingu Ungmennafélags Langnesinga og var 

kennd í tvo tíma á dag í þrjá mánuði. Árið 1944 fór sundkennsla í fyrsta sinn fram í nýbyggðri 

sundlaug kauptúnsins. Skólinn eignaðist ekki eigið skólahúsnæði fyrr en um haustið 1945 

(Friðrik G. Olgeirsson, 2000), þ.e. haustið eftir það skólaár sem rannsókn þessi nær til, en þá 

var tekið í notkun nýtt skólahús við Langanesveg. Í því húsi voru þrjár kennslustofur auk 

kennaraherbergis og snyrtingar (Þórarinn Þórarinsson, Þórarinn Kristjánsson og Halldór 

Sigurðsson, 1985).  

Skólaárið 1944-1945 var Óli P. Möller (f. 05.04.1900 – d. 06.08.1973) eini fastráðni 

kennarinn við skólann, en hann hafði starfað við skólann frá stofnun hans og sem skólastjóri frá 

1935 (Friðrik G. Olgeirsson, 2000). Óli starfaði við skólann til 1956 en þá gerðist hann 

skólastjóri við Barnaskólann í Reykholti í Biskupstungum. Óli var úr Norður-Þingeyjarsýslu og 

sonur skrifstofumanns. Óli var ekki með kennarapróf en sótti kennaranámskeið á Laugavatni 

árið 1931 (Ólafur Þ. Kristjánsson, 1958–1965; Ólafur Þ. Kristjánsson og Sigrún Harðardóttir, 

1985-1988). Við skólann störfuðu einnig lausráðnir stunda- og forfallakennarar. Ekki eru 

nákvæmar upplýsingar um hvað margir stunda- og forfallakennarar voru við skólann þetta 

skólaár en örar breytingar voru á lausráðnum kennurum (Friðrik G. Olgeirsson, 2000). 

Eiginkona Óla, Helga Jóna Elíasdóttir (f. 26.11.1905 - d. 08.03.2003) gegndi stöðu skólastjóra 

barnaskólans fyrstu tvö starfsár skólans en er ekki á lista um starfandi barnakennara skólaárið 

1944-1945. Óli og Helga eignuðust fjögur börn, það yngsta fætt 1941 (Ólafur Þ. Kristjánsson, 

1958–1965; Ólafur Þ. Kristjánsson og Sigrún Harðardóttir, 1985-1988). Í minningargrein um 
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Helgu, er lést 30 árum á eftir eiginmanni sínum, segir að hún hafi kennt við skólann flest ár til 

1956, oftast sem stundakennari (Minningar: Helga Jóna Elíasdóttir, 2003). 

6.1.1.2 Heimavistarskólar í Þingeyjarsýslum 

Víðast til sveita framan af tuttugustu öld voru aðstæður þar að ómögulegt var að staðsetja 

skólahús þannig að allir nemendur í sveitinni gætu sótt nám í heimangöngu. Af þeim ástæðum 

hlaut hugmyndin um heimavistarskóla vaxandi fylgis á þriðja áratug 20. aldar, sérstaklega í 

Árnessýslu og Norður-Þingeyjarsýslu. Fyrstu barnaskólarnir á Norðurlandi með heimavist risu 

að Lundi í Öxarfirði (1928) og á Snartarstöðum í Núpasveit (1929) (Gláma-Kím arkitektar ehf., 

2010; Þórarinn Þórarinsson, Þórarinn Kristjánsson og Halldór Sigurðsson, 1985). Í Norður-

Þingeyjarssýslu var og heimavistarskóli í Kelduneshreppi, stofnsettur einhvern tíman eftir árið 

1932. Bestu upplýsingarnar um starfsemi heimavistarskóla og starfsaðstæður 

barnaskólakennara við heimavistarskóla er þó að finna í tilviki eina heimavistarskólans í Suður-

Þingeyjarsýslu, Barnaskólans á Skógum í Fnjóskadal. Skólasafnið sem þar er veitir ljóslifandi 

innsýn í hvernig háttað var lífshögum og stöðu kennarans í þá sex mánuði er skólahaldið stóð 

yfir á hverju ári. Auk þess að annast uppfræðslu barnanna hvað námsefnið áhrærði (og 

skólastjórn), dvaldi kennarinn allan sólarhringinn með nemendum, vakti þau á morgnana, 

kenndi á daginn, tók þátt í tómstundum barnanna á kvöldin, ásamt að vaka yfir þeim og vera til 

staðar fyrir þau hvenær sem á þurfti að halda (Jón Kr. Kristjánsson, 1979). 

Barnaskólinn á Skógar í Fnjóskadal (Hálsahrepp) 

Heimavistarskóli var að Skógum í Fnjóskadal árin 1932-1972, er starfaði í sex mánuði á ári. 

Kennslunni var tvískipt með þeim hætti að yngri börnum var kennt í þrjá mánuði og eldri 

börnum og unglingum í þrjá mánuði. Öll ofangreind ár starfaði sami kennarinn við skólann, Jón 

Kr. Kristjánsson (f. 29.07.1903–d. 29.03.1989), er gegndi jafnframt stöðu skólastjóra við 

skólann. Sagan varðandi skólahaldið, auk skólahúsnæðið sjálft, eru einstaklega vel varðveitt, 

en í skólahúsinu, sem er nánast óbreytt frá því sem var, er nú rekið kaffihúsið Kaffi Draumur. 

Þar er hægt að virða fyrir sér skólastofuna með panelklædda veggi og loft, 19,2 m² að stærð.  

Inn af skólastofunni er það rými sem var herbergi skólastjóra, 8,1 m² að stærð (u.þ.b. 4 metrar 

að breidd og 2 metrar að lengd). Herbergin tvö fyrir heimavistina þar sem börnin sváfu eru 

hvort um sig 8,5 m². Þriðja herbergið er var borðstofa u.þ.b. 3x3 metrar var einnig nýtt sem 

nemendaíbúðir og þá borðað í skólastofunni. Þar bjuggu og stundum aðrir en nemendur og 

gestir fengu tíðum þar svefnpláss, en Skógar lágu í þjóðbraut og heilu hóparnir áttu það til að 
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leita þangað veðurtepptir í illviðrum og ófærð. Ennfremur eldhús skólans og lítið búr. 

Sérherbergi ráðskonu var 4,8 m² að stærð og staðsett inn af eldhúsinu. Árið 1936 var byggður 

íþróttasalur við skólahúsið um 35 m² að stærð (u.þ.b. 7 x 5 metrar) og með þriggja metra 

lofthæð. Salurinn var hvort tveggja nýttur sem íþróttasalur en einnig til samkomuhalds á vegum 

Ungmennafélagsins Bjarma, er byggði íþróttasalinn. Á veggjum salarins eru t.a.m. myndir af 

dansleikjahaldi í honum. 

Lýsingu á skólahúsnæðinu er m.a. að finna í ritverki Jóns Kr. Kristjánssonar (1979) 

skólastjóra, Fræðslumál Hálshrepps 1843-1972. Þar segir m.a. að skólahúsið hafi upphaflega 

verið byggt sem íbúðarhús með lágu ónothæfu risi, og kjallara, að mestu leyti úr jörð. Útveggir 

kjallarans hafi verið steyptir en að öðru leyti húsið verið byggt úr timbri og verið gert í nokkru 

flaustri vegna bruna á eldri bæjarhúsum haustið 1908. Skólahaldið var á aðalhæð húsins, sem 

er um 87 m² að grunnfleti. Baðaðstaða, vatnssalerni og miðstöðvarklefi voru niðri í kjallara. 

Fram kemur að upphaflega hafi verið farkennsla í húsinu, a.m.k. frá haustinu 1913 flesta vetur. 

Þegar grunnskólinn á Stóru-Tjörnum tók til starfa árið 1972, fluttist skólahaldið frá Skógum 

þangað. 

Jón Kr. var með kennarapróf frá Kennaraskóla Íslands og starfaði að kennslu í 45 ár, öll 

árin að Skógum og sem skólastjóri þar í 40 ár, frá 1932-1972 (Ólafur Þ. Kristjánsson, 1958–

1965; Ólafur Þ. Kristjánsson og Sigrún Harðardóttir, 1985-1988). Jón Kr. var kvæntur og átti 

fimm börn. Eins og augljóst má vera bjó fjölskyldan ekki með Jóni á heimavistinni: 

Skólastjóraíbúð mín, þ.e. svefnherbergi mitt og skrifstofa, er 8,1 m²  að gólffleti. ... Þar inni 

er fataskápur, hinn eini í skólahúsinu. Þar verða líka orgel og ljóslækningalampi skólans að 

standa. Öðru hverju hef ég einnig orðið að láta sofa þar inni hjá mér eitt eða tvö skólabörn. 

Ráðskona skólans hefur herbergi inn af eldhúsi, 4,8 m² að gólffleti. (Jón Kr. Kristjánsson, 

1979). 

Í riti Jóns Kr. (1979) og í námsritgerð eftir Emilíu Þorsteinsdóttur og Magnús Aðalsteinsson 

(1994), þar sem einnig er vísað í viðtöl höfunda við fyrrum nemendur við skólann, segir frá því 

að dagurinn á Skógum gekk þannig fyrir sig:  

Kl. 8:00 Skólastjóri gekk í nemendaherbergi og bauð öllum góðan dag. Þar eð kennsla hófst 

klukkan 9:00 höfðu börnin klukkutíma til að búa um rúmin sín, klæða sig og matast. Aðeins var 

eitt baðherbergi til afnota. 

Kl. 9:00-12:00 Kennsla. Kennarinn, Jón Kr., annaðist kennslu allra bóklegra námsgreina. Hann 

kenndi börnunum sömuleiðis leikfimi, utan að stundum komu lærðir íþróttakennarar á vegum 
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Héraðssambands Þingeyinga og kenndu leikfimi í stuttan tíma. Börnin nutu sundkennslu sem fór 

þannig fram að börnin voru send á sundnámskeið að Laugum. 

Kl. 12:00-13:00 Matur. Eftir matinn gafst börnunum kostur á að fara annað hvort út eða í 

íþróttasalinn. 

Kl.13:00-15:00 Kennsla. 

Kl. 15:00-17:00 Miðdegiskaffitími og síðan útivistartími. Það sem oftast var gert í útivist voru 

skíðaiðkun, gönguferðir, knattleikir og ýmsir hlaupaleikir. Kennarinn hafi iðulega verið með 

börnunum í útivistinni. 

Kl. 17:00 Heimanám. Kennari aðstoðaði þá nemendur sem á þurftu að halda. 

Kl. 19:00 Kvöldmatur og svo frjáls tími til kl. 20:00. 

Kl. 20:00 Sameiginleg stund í skólastofu. Börnin fengust t.d. við teikningu eða föndur og kennari 

eða einhver nemenda las upphátt fyrir þau á meðan. Fyrir kom að Jón fékk lánaða 

kvikmyndasýningarvél og hélt bíósýningar fyrir nemendur. 

Kl. 21:00 Kvöldkaffi og síðan undirbúningur fyrir að taka á sig náðir. Herbergisdyr lágu þétt saman 

og kom skólastjóri sér fyrir þar sem allir heyrðu og las skemmtiefni fyrir nemendur eða að þeir 

lásu sjálfir í hljóði bókasafnsbók. 

Kl. 22:00 Kennarinn (og skólastjórinn) slökkti ljós og bauð börnunum góða nótt. 

 

Jón Kr. lýsir undirbúningi skólahalds að hausti á eftirfarandi hátt, en þótt lög nr. 94/1936 um 

fræðslu barna, gerðu ráð fyrir skólaskyldu barna frá 7 ára aldri alls staðar á landinu, hófst 

skólagangan hér og víða annar staðar ekki fyrr en við 10 ára aldur: 

Skólastjórinn fór um hreppinn á haustin til að kynna sér hvar börnin voru á vegi stödd, því 

framan af var miðað við að þau kæmu í heimavist 10 ára og þá læs. Var þá oft tekinn 

mánaðar tími og kennt á bæjum þar sem yngri börn voru, sem þörf var að sinna. (Jón Kr. 

Kristjánsson, 1979). 

Kelduneshreppur 

Litlar upplýsingar er að finna um heimavistarskólann í Kelduneshreppi. Í bókinni Land og fólk: 

Byggðarsaga Norður Þingeyinga kemur þó fram að farskólahald hafi verið í sveitinni fram til 

1932 en það ár hafi skólahald þar fallið niður og börn verið send í heimavistarskólann að Lundi 

í Öxarfirði (Þórarinn Þórarinsson, Þórarinn Kristjánsson og Halldór Sigurðsson, 1985). Aftur 

hafi þó verið hafið að kenna í sveitinni og börn þá tekin í heimavist. Hafi skólahaldið verið í 

íbúðarhúsunum Lindarbrekku og Austurgörðum. Ekki er að finna nánari upplýsingar um  

skólahaldið í heimavistarskólanum í Kelduneshrepp en ljóst er að skólinn var aflagður árið 1957 

þegar skólinn á Barnaskólinn í Skúlagarði var tekinn í notkun (Þórarinn Þórarinsson o.fl., 1985).  
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Í Barnafræðsluskýrslum kemur fram að skólaárið 1944-1945 hafi 20 börn verið í námi við 

heimavistarskólann í Kelduneshreppi og við skólann starfað einn fastráðinn kennari auk eins 

stundakennara (Hagstofa Íslands, 1967). Á lista yfir starfandi barnakennara 1944-1945 sem 

birtur var í Menntamál (Stefán Júlíusson, 1945) kemur fram að Jónas Jónasson (f. 13.11.1893 

– d. 15.11.1968) hafi það ár gegnt stöðu fastráðins kennara við skólann. Jónas var einungis 

kennari við heimavistarskólann í Kelduneshreppi þennan eina vetur. Hann starfaði þó áfram að 

kennslu í 19 ár til viðbótar, lengst af í Barnaskólanum í Flatey á Skjálfanda. Jónas var ekki 

kennaraskólagenginn en með próf í heimspeki frá Háskóla Íslands. Hann var giftur og átti sjö 

börn, það yngsta fætt árið 1937 (Ólafur Þ. Kristjánsson, 1958–1965; Ólafur Þ. Kristjánsson og 

Sigrún Harðardóttir, 1985-1988). 

Lundur í Öxarfirði  

Fyrsti heimavistarskólinn sem byggður var á Norðurlandi var að Lundi í Öxarfirði, en þar hófst 

kennsla árið 1928 (Gláma-Kím arkitektar ehf., 2010). Skólaárið 1944-1945 voru 17 nemendur 

í skólanum og skólaárið var 24 vikur eins og í öðrum heimavistarskólum í Þingeyjarsýslum 

(Hagstofa Ísland, 1967). Nemendum var kennt í tveimur deildum, eldri og yngri og störfuðu 

þær til skiptis við skólann. Hvert barn var í skólanum um 12 vikur alls á vetri en auk þess lærðu 

börnin heima og nutu þá mismikillar aðstoðar heimilisfólksins. Þetta fyrirkomulag hélst til vors 

1950 en þá lagðist skólahald í Lundi niður í bili vegna þess hve fá skólaskyld börn voru í 

sveitinni (Þórarinn Þórarinsson o.fl., 1985). Skólahúsið að Lundi var myndarlegt steinsteypt 

hús, ein hæð og kjallari, auk með upphækkuðu risi. Gluggar voru hvort tveggja á risi og á 

kjallara. Í húsinu voru tvær kennslustofur, heimavist og kennaraíbúð. Leikfimisalur var byggður 

við skólahúsnæðið árið 1938 (Gláma-Kím arkitektar ehf., 2010). Við skólann starfaði 1944-

1945 einn fastráðinn kennari/skólastjóri, Arnþór Árnason (f. 28.10.1904 - d. 19.10.1983) frá 

Garði í Mývatnssveit. Arnþór kenndi við skólann 1943-1948. Arnþór var kvæntur og átti á 

þessum tíma tvö börn (Ólafur Þ. Kristjánsson, 1958–1965; Ólafur Þ. Kristjánsson og Sigrún 

Harðardóttir, 1985-1988).  

Barnaskólinn í Núpasveit (Núpasveitarskóli) 

Heimavistarskóli var byggður á Snartarstöðum í Núpasveit (Núpasveitarskóli) árið 1929, í um 

eins kílómetra fjarlægð frá Kópaskeri (Menningarmiðstöð Þingeyinga, 2010). Skólahúsið var 

einlyft steinsteypt bárujárnsklætt hús og með háu risi. Á aðalhæð skiptist það í skólastofu og 
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heldur minni fundarsal. Í risi voru svo eldhús, borðstofa og tvær svefnstofur. Húsið virðist hafa 

verið kynnt upp með eldivið. Byggt var við skólann 1938 tveggja hæða viðbygging fyrir 

kennaraíbúð og bókasafn. Skólinn var einnig félagsheimili sveitarinnar (Gláma-Kím arkitektar 

ehf., 2010). 

Skólanum stýrði í nær aldafjórðung Halldóra Friðriksdóttir (f. 03.061903- d. 21.10.1985) 

bóndadóttir af Efri-Hólum í Núpasveit, er gegndi starfi kennara og skólastjóra við skólann frá 

því hann tók til starfa 1930 og til ársins 1954 (Halldóra Friðriksdóttir frá Efri-Hólum,1985; 

Ólafur Þ. Kristjánsson, 1958–1965; Ólafur Þ. Kristjánsson og Sigrún Harðardóttir, 1985-1988). 

Halldóra innritaðist í Kennaraskóla Íslands haustið 1924 og lauk prófi þaðan vorið 1926. Eftir 

nám kenndi hún sem farkennari í Presthólahreppi, uns hún tók við að veita forstöðu hinum 

nýstofnaða skóla (Halldóra Friðriksdóttir frá Efri-Hólum,1985). Skólaárið 1944-1945 voru 23 

nemendur við skólann og var Halldóra eini fastráðni kennarinn þetta skólaár en auk hennar 

starfaði þar einn stundakennari (Hagstofu Íslands, 1967).  

Halldóra var gift og átti fjögur börn, elsta barnið fætt árið 1933 og það yngsta fætt árið 1940 

(Ólafur Þ. Kristjánsson, 1958–1965; Ólafur Þ. Kristjánsson og Sigrún Harðardóttir, 1985-

1988). Halldóra er dæmi um konu, fremur fágætt á þessum tíma, sem heldur ótrauð áfram 

starfsferli sínum samhliðar hjúskap og barneignum. Maður hennar var lengi oddviti 

Presthólahrepps auk sem hann vann ýmis störf, þ.m.t. hafði hann með höndum unglingaskóla á 

Snartarstöðum í þá vetur sem nægur unglingafjöldi var til staðar til að starfræktur væri 

unglingaskóli (Minning Sigurður Björnsson Grjótanesi, 1972). Þau hjónin ásamt börnum þeirra 

bjuggu í umræddri kennaraíbúð í viðbyggingunni við skólahúsið. Árið 1954 fluttu þau til 

Reykjavíkur og kenndi Halldóra þar við Austurbæjarskólann í eitt ár og síðan við Hlíðaskóla í 

15 ár. Heimavistarskólinn á Snartarstöðum starfaði þar til Grunnskóli Kópaskers var stofnaður 

árið 1982 (Halldóra Friðriksdóttir frá Efri-Hólum, 1985; Minning Sigurður Björnsson 

Grjótanesi, 1972). Skólahúsnæðið er nú hluti af stærra húsnæði er hýsir byggðasafn N-

Þingeyinga og einnig bókasafn (Menningarmiðstöð Þingeyinga, 2010). 

6.1.2 Múlasýslur 

Múlasýslur ná að norðan frá Gunnólfsvíkurfjalli og að Jökulsá á Fjöllum á móti Ferjuási og 

með ánni inn til Vatnajökuls. Að austan liggur að sjó, nyrst er Bakkaflói og suður með 

ströndinni að Hlaupgeira í Hvalsnesskriðum. Að sunnan liggja sýslumörkin um Lónsheiði og 

vestur á Skeiðarársand. Norður-Múlasýsla er landfræðilega stærsta sýsla landsins 

(Viðskiptafréttir: Austurland, 2000; Tómas Einarsson og Helgi Magnússon, 1989). Það má 
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segja að Múlasýslur hafi sérstöðu á meðal þeirra sýslna sem rannsókn þessi nær til um  

byggðarþróun en þar höfðu myndast við sjávarströndina fyrir tilstilli vélbátaútgerðar nokkrir 

myndugir þéttbýlisstaðir með allt að þúsund íbúa hver og á Neskaupstað u.þ.b. 1200 manns 

(Hagstofa Íslands, 1997a; Hagstofa Íslands, 1997b). Rétt þykir að geta þess að þéttbýli tók ekki 

að myndast á Egilsstöðum fyrr en eftir 1944 (Hagstofa Íslands, 1997b). Múlasýslur hafa einnig 

sérstöðu í þessari rannsókn að því leyti að í þeim var að finna kaupstaði, Neskaupstað og 

Seyðisfjörð, en enginn kaupstaður var í hinum sýslunum á þessum tíma (Hagstofa Íslands, 

1967). 

 

Í Norður-Múlasýslu var fastur skóli á Vopnafirði, í Borgarfirði eystri og á Seyðisfirði. Í Suður-

Múlasýslu var fastur skóli á sjö stöðum: Norðfirði, Neskaupstað, Eskifirði, Reyðarfirði, Búðum 

(nú Fáskrúðsfirði), Stöðvarfirði og á Djúpavogi (Búlandshrepp) (Hagstofa Íslands, 1967). 

Verður nú vikið að þessum skólum. 

Barnaskólinn á Djúpavogi (Búlandshreppur) 

Skólaárið 1944-1945 voru við Barnaskólann á Djúpavogi tveir fastráðnir kennarar og í honum 

49 nemendur (Hagstofa Íslands, 1967). Kennslan fór fram í skólahúsnæði er stóð á melnum 

milli Hlíðarendakletts og gömlu Ekru Djúpavogi, þar sem síðar stóð hús Landsbankans. Um er 

að ræða eitt af elstu steinhúsum á Austurlandi er byggt var árið 1912. Skólahald hófst í húsinu 
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um áramótin 1914-1915 og kennt var í því til 1953-1954 (Djúpavogsskóli, e.d.; Eiríkur 

Sigurðsson, 1960). Skólahúsnæðinu er þannig lýst:  

Þetta var tveggja hæða steinhús, ein kennslustofa á hvorri hæð. Kolaofn var í hvorri stofu 

og vatn haft í vaskafati til að þvo hendur, ef kennarinn varð óhreinn við að moka í eldinn. 

Ekkert vatn eða frárennsli var í húsinu. Kamar var í litlum skúr áföstum við skólann. 

(Djúpivogur, 2008) 

Stöðvarfjörður 

Skólaárið 1944-1945 voru 26 nemendur við barnaskólann á Stöðvarfirði. Við skólann starfaði 

einn kennari, Runólfur Einarsson (f. 10.06.1902 - d. 17.06.1966), er jafnframt var skólastjóri 

og sinnti hann því starfi 1937-1964. Runólfur var með kennarapróf frá Kennaraskóla Íslands, 

kvæntur og átti þrjú börn, það yngsta fætt 1944 (Ólafur Þ. Kristjánsson, 1958–1965). 

Kennslan fór fram í samkomuhúsinu er tekið var í notkun 1937 og byggt að hluta fyrir að 

þar yrði skóli, en fram að því hafði aðeins verið farkennsla í þorpinu. Barnaskólinn var í þessu 

húsi samfellt til ársins 1965 og íþróttakennsla áfram til ársins 2000 (Breiðsdals- og 

Stöðvarfjarðarskóli, e.d.). 

Barnaskólinn á Búðum í Fáskrúðsfirði  

Á Búðum hafði íbúum fjölgað um aldamótin 1900 og var staðurinn að verða að myndarlegu 

sjávarþorpi. Þótti þarna tímabært að komið væri á föstum skóla á Fáskrúðsfirði en farkennarar 

höfðu verið starfandi í Fáskrúðsfjarðarhreppi flesta vetur frá árinu 1892. Í nóvember 1900 hófst 

kennsla við barnaskólann, er var þá í leiguhúsnæði. Sökum fjárskorts var skólahaldinu ekki 

haldið áfram næsta skólár. Skólinn var svo endurvakinn 1903 (Smári Geirsson, 2015). 

Barnaskólinn var þó aðallega fyrir börn í þorpinu en áfram var farkennsla annar staðar í 

Fáskrúðsfjarðarhreppi, alveg til ársins 1964 (Hagstofa Íslands, 1967). Árið 1905 var hafist 

handa við byggingu skólahúss við Skólaveg en það hús brann 4 nóvember 1929. Nýtt skólahús 

var byggt á sömu lóð og var skólinn í því húsnæði tiln ársins 1978 er hann fluttist í núverandi 

húsnæði við Hlíðargötu 56 (Kristín Ágústsdóttir, 2005). Íþróttasalur var byggður 1937 og var í 

notkun til ársins 2008 (Grunnskóli Fáskrúðsfjarðar, 2020-2021). 

Skólaárið 1944-1945 kenndu þrír fastráðnir kennarar auk eins stundakennara við 

Barnaskólann á Búðum. Þeir voru Eiður Albertsson (f. 19.10.1890 - d. 19.08.1972) skólastjóri 

skólans 1918-1953, Björn Daníelsson (f. 02.04.1882 – d. 24.01.1969) kennari við skólann 1908-
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1918 og 1930-1950 og Gunnar Ólafsson ( f. 21.06.1911 – 29.12.2004) kennari við skólann 

1939-1946. Við skólann voru 82 nemendur þetta skólaár.  

Skólastjórinn, Eiður Albertsson, lauk kennaraprófi frá Kennaraskóla Íslands 1913, var 

kvæntur og átti 7 börn. Ásamt kennslunni var hann oddviti Búðahrepps 1931-53 og 

framkvæmdastjóri fyrir byggingu hraðfrystihúsins Fram og rafveitu Búða 1948-50 (Ólafur Þ. 

Kristjánsson, 1958–1965; Ólafur Þ. Kristjánsson og Sigrún Harðardóttir, 1985-1988). 

Reyðarfjörður 

Barna- og unglingaskóli Reyðarfjarðar eins og Grunnskóli Reyðarfjarðar nefndist áður fyrr er 

nánast jafngamall byggðinni á Reyðarfirði. Haustið 1897 var barnaskóla komið á fót og kennt 

í því húsi sem nú er rekinn í veitingastaðurinn Tærgesen (vinsæll veitingastaður á Reyðarfirði). 

Næstu ár var skólinn til húsa á nokkrum stöðum, en skólahúsið sem var í notkun skólaárið 1944-

1945 var byggt árið 1916 (Grunnskóli Reyðarfjarðar, e.d). Skólahúsið var staðsett á Búðareyri, 

eyri ofan við Austuveg rétt innan (austan) við brúna yfir Búðará. Húsið var tveggja hæða og 

samtals 147,7 fermetrar að gólffleti og var nákvæmlega jafnstórt og skólahúsið á Eskifirði.           

Í því voru tvær kennslustofur. Árið 1934 var unglingadeild bætt við skólann. Flutt var í nýtt 

skólahúsnæði 1963. Gamla skólahúsið stendur enn á sama stað og er nú í húsinu 

Félagsmiðstöðin Zveskjan. Skólaárið 1944-1945 störfuðu við skólann tveir karlkennarar, er 

saman höfðu starfað við skólann frá 1934. Ekki liggja fyrir nákvæmar upplýsingar um 

nemendafjölda við skólann. Í Skólasögu Reyðarfjarðar kemur fram að þeir skiptu 

námsgreinunum á milli sín þannig að annar þeirra kenndi lestur, tungumál, átthagafræði, 

landafræði og náttúrufræði. Hinn kenndi stærðfræði, kristinfræði, sögu og söng og gegndi að 

auki stöðu skólastjóra (Guðmundur Magnússon,1998; Grunnskóli Reyðarfjarðar, e.d). Barna- 

og unglingaskólinn á Reyðarfirði hefur aðeins verið ætlaður börnunum í þorpinu þar sem einnig 

var farskóli í Reyðarfjarðarhreppi. Eins og að framan greinir eru ekki aðgengilegar nákvæmar 

tölur um nemendafjölda við Barna- og unglingaskólann þetta skólaárið en í Barnafræðslu-

skýrslum eru skráðir samtals 77 nemendur í Reyðarfjarðarhrepp (Hagstofa Íslands, 1967). 

Eskifjörður 

Skólaárið 1944-1945 störfuðu við barna- og unglingaskólann á Eskifirði þrír fastráðnir kennarar 

og í skólnum voru 114 börn (Hagstofa Íslands, 1967). Skólinn var tvísetinn, eldri nemendur 

voru í skólanum fyrir hádegi en þeir yngri mættu um hádegi og voru fram undir klukkan fimm 
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(Grunnskóli á Eskifjarðar, 2017). Kennt var í 34 vikur við skólann þetta skólaár. Skólahúsið 

stóð á svonefndu Klifi ofan við Strandgötu (aðalgatan) rétt innan við (austan við) þar sem nú er 

þjónustukjarninn: sýslumaður, lögregla, nýi grunnskólinn, bæjaskrifstofur, félagsheimili o.fl. 

Húsið var jafnstórt skólahúsnæðinu á Reyðarfirði, 147,7 m² og byggt árið 1910 (Guðmundur 

Magnússon, 1998). Kennt var í því allt til byrjun árs 1985 (Eskifjörður.is, e.d. a). Árið 2020 var 

samþykkt fjárveiting úr Húsafriðunarsjóði til þess verkefnis að gera upp húsið og er nú unnið 

að því verki (Gunnar Gunnarsson, 2020). Arnheiður Dröfn Klausen fædd á Eskifirði 1929, er 

var nemandi við skólann, lýsir skólanáminu þannig: „Í skólanum var kenndur lestur, stærðfræði, 

íslenska, grasafræði, dýrafræði, kristinfræði, saga og landafræði. Skólinn var yfirleitt fram að 

hádegi en stundum var handavinna eftir hádegi.“ (Eskifjörður.is, e.d. b). 

Barnaskólinn á Neskaupstað 

Neskaupstaður sem öðlaðist kaupstaðarréttindi árið 1929 (Anders Hansen, 1979) var á þessum 

tíma fjölmennasta byggðarlag á austfjörðum (Hagstofa Íslands, 1997b). Neskaupstaður er 

einnig austasti þéttbýlisstaður landsins og var á þessum tíma mjög afskekktur en þangað var 

ekki vegasamband fyrr en árið 1949 (Austurland, e.d.) og samgöngur því einungis sjóleiðis. 

Landleiðina til annarra byggðarlaga þurfti því að fara gangandi eða ríðandi yfir illfæra fjallvegi. 

Við þessar landfræðilegu aðstæður lifðu íbúar við Norðfjörð í ákveðinni einangrun. Helstu 

tengslin voru við erlenda sjómenn, áhafnir kaupskipa og sjómenn og kaupafólk frá 

Suðurlandinu sem komu ár eftir ár til að stunda sjósókn og vinnumennsku (Smári Geirsson, 

2009).  

 Formlegt skólahald hófst í Nesþorpi 1909. Annars eru heimildir um barnaskólahald á 

Neskaupstað afar litlar. Skólahúsnæðið undir Barnaskólann á Neskaupstað var tekið í notkun 

1931 (Anders Hansen, 1979) og er það húsnæði nú hluti af núverandi skólahúsnæði undir 

grunnskólann á Neskaupstað, Nesskóla. Samkvæmt Barnafræðsluskýrslum voru 157 börn við 

Barnaskólann á Neskaupstað skólaárið 1944-1945. Við skólann störfuðu fimm fastráðnir 

kennarar, þar af gegndi einn stöðu skólastjóra, Eyþór Þórðarsson (f. 20.07.1901 – d. 

20.07.2000). Um var að ræða fjóra karla og eina konu. Allir úr þessum kennarahópi störfuðu 

lengi við skólann. Elstur var Sigdór V. Brekkan (f. 14.05.1884 – d. 19.08.1964) er kenndi við 

skólann 1915-1953 (38 ár), en fyrir þetta skólaár var hann búinn að kenna við skólann í 29 ár. 

Eyþór skólastjóri hafði starfað við skólann frá 1933. Áður hafði hann verið farkennari í 

Norðfjarðarhrepp frá því að hann lauk kennaraprófi 1925. Eyþór starfaði sem fastráðinn kennari 

við Barnaskólann í Neskaupstað til 1968 og svo sem stundakennari til 1972 (samtals 39 ár). 
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Jóhann Jónsson (f. 22.03.1905 – d. 11.01.1989) kenndi við skólann 1934-1972 (38 ár), eða allan 

sinn kennsluferil. Þrúður Guðmunsdóttir (f. 23.04.1900 – d. 04.03.1974) kenndi við skólann 

1932-1968 (36 ár), þ.e. allan sinn kennsluferil. Einn kennarinn Magnús Guðmundsson (f. 

26.07.1923 – d. 06.06.1999) hóf störf haustið 1944, 21 árs gamall og þá nýútskrifaður úr 

Kennaraskólanum. Hann átti eftir að starfa við skólann í 20 ár. Allir karlkennararnir voru 

kvæntir en Þrúður Guðmundsdóttir var alla tíð ógift og barnlaus.  

Barnaskólinn í Norðfjarðarhrepp 

Í Barnafræðsluskýrslum og á lista yfir starfandi barnakennara á Íslandi 1944-1945 má sjá að 

starfræktur var fastur heimangönguskóli í Norðfjarðarhrepp. Skólaárið 1944-1945 starfaði þar 

einn fastráðinn kennari, Knútur Þorsteinsson (f.12.05.1907 - d.16.05.1996) og kenndi þar 26 

nemendum (Hagstofa Íslands, 1967). Knútur hafði kennarapróf frá Kennaraskóla Íslands og 

starfaði við kennslu í alls 29 ár en kenndi aðeins þetta eina ár í barnaskólanum í 

Norðfjarðarhrepp (Ólafur Þ. Kristjánsson, 1958–1965; Ólafur Þ. Kristjánsson og Sigrún 

Harðardóttir, 1985-1988). 

Því miður fundust afar litlar upplýsingar um skólahald og skólahúsnæði barnaskólans í 

Norðfjarðarhrepp en samkvæmt Barnafræðsluskýrslum var skólinn starfandi 1934-1948 en 

heimavistarskóli tók til starfa á Kirkjumel í Norðfjarðarhrepp árið 1947 (Hagstofa Íslands, 

1967; Gláma-Kím arkitektar ehf., 2010). 

Barnaskólinn á Seyðisfirði 

Við Barnaskólann á Seyðisfirði störfuðu fjórir fastráðnir kennarar skólaárið 1944-1945. Á 

Seyðisfirði var barnaskólinn í norsku þriggja hæða timburhúsi, þriðja hæðin reyndar undir súð, 

byggt í nýklassískum stíl og tekið í notkun árið 1907. Þótti skólahúsið án alls vafa á sinni tíð 

glæsilegasta skólahús landsins er staðsett var utan Reykjavíkur (Loftur Guttormsson, 2008e). 

Árið 1913 var sett rafmagnslýsing í skólann og á þriðja áratugnum miðstöðvarhitun. Í skólasögu 

Seyðisfjarðar eftir Stein Stefánsson (1989, bls 43-44) er eftirfarandi lýsing á skólahúsnæðinu:  

Upphaflega er húsið 5 kennslustofur á 1. hæð og forskáli í miðju, inn frá aðalinngangi í 

húsið, en úr forskálanum er gengið inn í kennslustofurnar í kring. Frá forskála liggja svo 

stigar og svalagangar (pallar) upp á efri hæðirnar. Tveir salir eru á annarri hæð í vesturhlið, 

annar ætlaður til leikfimikennslu en hinn var bæjarþingsalur, og hafa þar verið haldnir 

bæjarstjórnarfundir hingað til. Milli þessara sala er laust skilrúm (rennihurðir) sem hægt er 
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að opna,... . Á 2. hæð voru auk þess til hliðar við salina, þ.e. í austurhlið, tvö herbergi í 

hvorum enda og langur gangur á milli. Voru þau ætluð til íbúðar fyrir skólastjóra. ... Á 3. 

hæð eru fjögur lítil herbergi undir súð, tvö í hvorum enda með löngum gangi á milli. ... 

Kjallari er stór, en var óinnréttaður. 

Frá árinu 1933 var unglingakennsla í kvöldskóla í skólahúsinu og hélst það fyrirkomulag til 

1946. Á þessum tíma var seyðfirskum börnum komið til sundnáms á Eiðum. Fóru þá tveir 

kennarar með til eftirlits. Byrjað var að byggja sundhöllina á Seyðisfirði árið 1945 og var 

byggingu hennar lokið árið 1948. Er hún staðsett beint á móti barnaskólanum. Barnaskólahúsið 

á Seyðisfirði hefur þjónað vel hlutverki sínu og hýsir enn barnaskólann á Seyðisfirði þegar þetta 

er ritað. Rétt er að geta þess að barnaskólinn á Seyðisfirði er með elstu barnaskólum á landinu 

en veturinn 1881-1882 var fyrst stofnað til sameiginlegs barnaskólahalds á Seyðisfirði (Steinn 

Stefánsson, 1989). Barnaskólinn á Seyðisfirði hefur aðallega verið ætlaður börnunum í 

kaupstaðnum en einnig var haldið úti farskóla í hreppnum (Hagstofa Íslands, 1967). 

Borgarfjörður eystri 

Á Borgarfirði eystri (Bakkagerði) hefur verið starfræktur fastur barnaskóli frá árinu 1904.  

Skólaárið 1944-1945 voru 29 börn (Hagstofa Íslands, 1967) í Barnaskóla Borgarfjarðar, eins 

og skólinn hét þá. Skólahúsnæðið sem þá var í notkun og gekk undir nafninu ,,Nýi skóli" 

(Borgarfjörður Eystri, 2014) var byggt árið 1939 á Skólatúni, eftir að eldra skólahúsnæði 

skemmdist í ofsaveðri árið áður. Nýi skóli er einnar hæðar steinsteypuhús með bárujárnsþaki 

og var í því ein kennslustofa. Nemendum var skipt upp í tvær deildir eftir þroska og þekkingu 

en öllum nemendum var kennt samtímis í skólastofunni nema þegar kristindómskennsla fór 

fram. Hélst þetta fyrirkomulag til ársins 1967, er skólinn flutti í nýtt skólahúsnæði í Fjarðarborg 

(Gláma-Kím arkitektar ehf., 2010; Magnús H. Helgason, 1995), en Nýi skóli hýsir nú skrifstofu 

Borgarfjarðarhrepps og Landsbankann (Borgarfjörður Eystri, 2014). 

Við barnaskólann starfaði skólaárið 1944-1945 einn fastráðinn kennari, bóndadóttirin 

Sigrún Pálsdóttir (f. 15.04.1917 – d. 01.03.2004) er gegndi jafnframt starfi skólastjóra. Hún 

hafði tekið við skólastjórastarfinu tveimur árum áður, þ.e. árið 1942 og átti eftir að gegna því 

fram til ársins 1966. Hún hélt síðan áfram að kenna við skólann til ársins 1972. Á árunum 1940-

1942 hafði hún svo sinnt forfallakennslu við skólann og var Sigrún því við skólann í alls 32 ár 

og er sá skólastjóri (og kennari) sem lengst hefur verið við skólann á Borgarfirði eystri. Sigrún 

var með kennarapróf frá Kennaraskóla Íslands. Sigrún var gift og eignaðist fjögur börn, elsta 

barnið fætt 1944 og það yngsta fætt árið 1954 (Ólafur Þ. Kristjánsson, 1958–1965; Ólafur Þ. 
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Kristjánsson og Sigrún Harðardóttir, 1985-1988; Minningargreinar: Sigrún Pálsdóttir, 2004; 

Borgarfjörður Eystri, 2014). Eiginmaður Sigrúnar vann við ýmis störf á Borgarfirði, fyrst við 

sjómennsku, svo hjá kaupfélaginu og síðast sem framkvæmdastjóri hjá Síldarverksmiðju 

Borgarfjarðar (Minningargreinar: Þórður Jónsson, 2009).  

Vopnafjörður 

Kennt var í skólahúsnæði barnaskólans er tekið hafði verið í notkun 1906 og skólinn starfaði í 

til 1967 en föst kennsla hafði verið í kauptúninu síðan 1898. Barnaskólinn var þó einungis fyrir 

íbúa kauptúnsins en auk hans var í Vopnafjarðarhreppi, þ.e. í sveitinni í kringum Vopnafjörð, 

starfandi einn farkennari (Vopnafjarðarskóli, e.d.; Hagstofa Íslands, 1967). Skólaárið 1944-

1945 starfaði við skólann einn fastráðinn kennari, Björn Jóhannsson (f. 09.09.1891- d. 

28.06.1968) er jafnframt gegndi stöðu skólastjóra. Björn gegndi starfi kennara og skólastjóra 

við skólann 1924-1961. Hann var með kennarapróf frá Kennaraskóla Ísland, kvæntur og átta 

barna faðir (Ólafur Þ. Kristjánsson, 1958–1965; Ólafur Þ. Kristjánsson og Sigrún Harðardóttir, 

1985-1988). Þá voru líklega einn til tveir stundakennarar er kenndu við skólann á skólaárinu 

1944-1945 (Hagstofa Íslands, 1967).  

6.1.3 Skaftafellssýslur 

Vestur-Skaftafellssýsla nær að vestanverðu frá rétt vestan við Jökulsá á Sólheimasandi.              

Að austan liggur sýslan að Skeiðarárjökli og vestanverðum Skeiðarársandi þar sem sýslumörk 

eru milli Vestur- og Austur-Skaftafellssýlu og að sunnan að sjó. Austur-Skaftafellssýsla nær 

yfir strandlengjuna á suðausturhorni landsins. Mörk sýslunnar að austan eru við Suður-

Múlasýslu við Hlaupgeira í Hvalsnesskriðum (Tómas Einarsson og Helgi Magnússon, 1989). 

Það einkennir Skaftafellssýslur að þær eru landfræðilega stórar og samgöngur um þær sérlega 

erfiðar á þessum tíma, enda víða í þeim yfir óbrúaðar ár að fara.  

Á mynd 3 má sjá mannfjölda- og byggðarþróun í Skaftafellsýslum á árunum 1901-1950. 

Myndin sýnir annars vegar samanlagðan íbúafjölda í helstu þéttbýlisstöðum í sýslunum, Höfn 

í Hornafirði og Vík í Mýrdal og hins vegar íbúafjölda í dreifbýli og fámennari byggðarkjörnum 

í sýslunum (Hagstofa Íslands, 1997a; Hagstofa Íslands, 1997b). 
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Í Vestur- Skaftafellssýslu var fastur skóli á Eystri-Sólheimum (Dyrhólahrepp) sem eru skömmu 

eftir að komið er inn í sýsluna að vestanverðu. Auk hans voru (skólaárið 1944-1945) fastir 

skólar í sýslunni talið frá vestur til austurs: að Litla-Hvammi (Dyrhólahrepp), Deildarárskóli 

(Hvammshrepp) í Stekkjartúni frá Skammadal vestan Deildarár og Reynisskóli (Hvamms-

hrepp) undir vestanverðri hlíð Reynisfjalls u.þ.b. 1½ km. ofan við Reynisfjöru, er töldust saman 

einn skóli, og á Vík í Mýrdal (Hagstofa Íslands, 1967). Austan Víkur tekur við Mýrdalssandur 

og engin byggð utan að í skjóli Áltavershóla er Álftaver niður við sjó á miðjum sandinum, þar 

sem skóli var á Herjólfsstöðum. Af Mýrdalssandi taka frekari óbyggðir við í Eldhrauni utan 

einstaka bæja á stangli þegar nálgast Kirkjubæjarklaustur. Í Þykkvabæ í Landbroti í 

Kikjubæjarhrepp, u.þ.b. tíu kílómetra suður af Kirkjubæjarklaustri, var fastur skóli. Eitthvað 

var þó um að skólinn væri til skiptis haldinn þar og á Kirkjubæjarklaustri (Oddgeir Guðjónsson, 

Jón Guðmundsson og Júlíus Jónsson, 1985). Einungis tveir störfuðu að farkennslu í Vestur-

Skaftafellssýslu (Hagstofa Íslands, 1967). Í Austur-Skaftafellssýslu var byggðin til muna 

afskekktari enda á þessum tíma Skeiðarársandur, stærsti jökulsandur landsins, með öllu ófær 

farartálmi. Öræfasveitin austanvert við sandinn var einangruð um aldir, enda sömuleiðis lokuð 

af landleiðina að austan vegna Jökulsárlóns. Austan við Jökulsárlón er Suðursveit og svo 

Mýrahreppur, en um Mýrahrepp þveran rennur fjöldi jökuláa úr skriðjöklum Vatnajökuls. 

Austurmörk Mýrahrepps eru við Hornafjarðarfljót þar sem ekki var brúað fyrr en 1961. Enginn 

fastur skóli var í Öræfum eða í Suðursveit en í Mýrahrepp (Mýrasveit) var fastur skóli á Holti 

og á Höfn í Hornafirði var fastur skóli frá 1935. Í Austur-Skaftafellssýslu störfuðu hins vegar 

fjórir farkennarar (skólaárið 1944-1945) (Hagstofa Íslands, 1967). 
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Sólheimar í Dyrhólahrepp 

Barnaskólinn að Eystri Sólheimum var byggður 1908 og var kennt í honum til ársins 1959. 

Skólabyggingin var ein skólastofa og forstofa. Í lýsingu Einars Þorsteinssonar frá Holti í Mýrdal 

sem fæddur var 1928 er svofelld lýsing á skólastarfinu:  

Ég fór í skóla eftir nýár þegar ég var níu ára [1938] og var í skólanum þrjá og hálfan vetur. 

Mig minnir að skólatíminn hafi verið frá 1. október og út apríl. Ég fór yfirleitt gangandi og 

var það eins og hálfs tíma gangur. Stundum fór ég á hesti. Kennari minn hét Valgerður 

Sigríður Ólafsdóttir [kennari við skólann 1931-1947] og var hún eini kennarinn. Hún 

kenndi okkur allt. Hún var frábær og allir nemendur elskuðu hana og virtu. Við lærðum 

lestur, reikning, íslensku, náttúrufræði, kristinfræði, landafræði og Íslandssögu. Þá lærðum 

við teikningu og handmennt, þ.e. útskúrð og smíði úr krossvið, hillur og ýmsa smáhluti. 

(Unnur Björk Arnfjörð, 2001) 

Skólaárið 1944-1945 kenndi við skólann umrædd Valgerður Sigríður Ólafdóttir (f. 21.12.1908 

– d. 09.10.2000) en hún kenndi við skólann í samtals 16 ár (1931-1947). Faðir Valgerðar, Ólafur 

Helgi Jónsson hafði einnig starfað sem kennari þ.m.t. í Dyrhólahreppi 1896-1898 og 1900-

1901. Hann var síðan hreppstjóri í Mýrdal 1912-1955. Ólafur Helgi var einnig uppeldisfaðir 

Kristjönu Jónsdóttur kennara í Þykkvabæ í Landbroti. Valgerður tók kennarpróf frá 

Kennaraskóla Íslands, hún giftist og eignaðist fimm börn, elsta barnið var fætt 1941 og það 

yngsta fætt 1950. Valgerður hætti kennslu árið 1947, þá aðeins 41 árs (Ólafur Þ. Kristjánsson, 

1958–1965; Ólafur Þ. Kristjánsson og Sigrún Harðardóttir, 1985-1988; Jón Gíslason, 1969). 

Litli Hvammur í Dyrhólahrepp 

Árið 1903 var skólahúsið að Vatnskarðshólum flutt að Litla-Hvammi. Húsið var einnar hæðar 

bárujárnsklætt timburhús á steinsteyptum sökkli er skiptist í forstofu og kennslustofu. Skólaárið 

1944-1945 starfaði við skólann í Litla Hvammi einn fastráðinn kennari er kennt hafði við 

skólann frá stofnun hans (Stefán Hannesson er kenndi frá 1901-1950). Kennt var við skólann 

til 1968. Skólahúsið í Litla-Hvammi er talið best varðveitta dæmi um skólahús í sveit frá 

upphafi 20. aldar. Um aldamótin síðustu var það því flutt á Byggðasafnið á Skógum og 

endurgert í upphaflegri mynd (Gláma-Kím arkitektar ehf., 2010).  
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Reynis- og Deildarárskóli (Hvammshrepp) 

Reynisskóli og Deildarárskóli voru sameinaðir í eitt skólahverfi árið 1921. Skólaárið 1944-1945 

var einn fastráðinn kennari er sinnti kennslunni við báða skólana. Fyrrverandi nemandi við 

skólann lýsir vel aðstæðum við skólahaldið er hann hóf skólagöngu þar árið 1947:  

Kennslu var þannig háttað að kennt var annan daginn við Deildará, um klukkustundar gang 

og hinn við Reynisskóla, um stundarfjórðungsgang frá Reyni. Á þeim tíma þótti ekki 

tiltökumál að byrja daginn með klukkustundar göngu, hvernig sem viðraði. Þetta haust 

markaði jafnframt upphaf skólagöngu fyrir þann, er þessar línur ritar og var því tilefni 

nokkurrar eftirvæntingar. Reyndar var ekki laust við að því fylgdi nokkur kvíði að hefja 

fjögurra ára skólasetu þar sem tilveran færðist nú í skorður stundatöflu. Eftir fyrsta dag var 

öllum skólakvíða á burtu svipt, ekki sízt fyrir tilverknað kennarans ... . Fyrsti dagurinn hófst 

með lestri og reikningi og lauk með teikningu. ... Í frítímum tók hann [kennarinn] af miklum 

þrótti þátt í fábrotnum útileikjum okkar krakkanna, kýlubolta og útilegumannaleik og oft 

féll það í hans hlut að halda uppi lögum og skikk í þessum hópi tíu til tólf barna með 

mismunandi sérþarfir frá sjö til fjórtán ára aldurs. (Sigurgeir Kjartansson, 1998) 

Reynisskóli (stundum kallaður Eyrarskóli) var byggður 1906 á Eyrinni skammt frá 

Reyniskirkju. Skólahúsið var einnar hæðar timburhús með lágu þaki (Sigrún Lilja Einarsdóttir, 

e.d.; Gláma-Kím arkitektar ehf., 2010, bls. 105). Deildarárskóli tók til starfa árið 1904 og var 

skólahúsið byggt í stekkjartúni frá Skammadal vestan Deildarár. Um var að ræða einnar hæðar 

bárujárnsklætt timburhús með lágu mænisþaki. Húsið var ein kennslustofa ásamt forstofu og 

inn af henni var smá kompa fyrir áhöld skólans og bókasafn. Bæði Reynisskóli og 

Deildarárskóli voru endurbættir verulega á árinu 1909 og þá keyptir ofnar til hitunar í báða 

skólana (Oddgeir Guðjónsson o.fl., 1985).  

Víkurskóli (Vík í Mýrdal)  

Við barnaskólann á Vík í Mýrdal, Víkurskóla, starfaði skólaárið 1944-1945 einn fastráðinn 

kennari, sem jafnframt gegndi stöðu skólastjóra. Auk þess virðast stundakennarar hafa komið 

að sérgreinakennslu við skólann. Barnaskólahúsið á Vík var byggt árið 1910. Húsið var byggt 

úr steinsteypu. Í ritinu Sunnlenskar byggðir VI (Oddgeir Guðjónsson o.fl., 1985) segir að 

upphaflega hafi stærð skólahúsnæðisins verið áætluð 22x16 álnir (10,5m x 7,7m), skóli og 

leikfimihús. Síðan hafi verið ákveðin stækkun leikfimisalar þannig að hann yrði a.m.k. 12½ x 

12 álnir (u.þ.b. 36 m²) og miðað við að unnt yrði að kenna þar samtímis 30-35 unglingum. Frá 

1. desember 1910 til 1948 var unglingaskólinn á Vík einnig í húsnæðinu. Fljótlega kom þó í 

ljós að skólahúsnæðið myndi ekki með góðu móti rúma hvort tveggja barnaskólann og 
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unglingaskólann innan sinna veggja. Árið 1924 var byggð við húsið ein kennslustofa og 1935 

var sett í það miðstöðvarkynding en fram að því hafði verið notast við kolaofna. Í framangreindu 

riti segir að Víkurskóli hafi fljótlega orðið allvel búinn af kennsluáhöldum og nefnt í dæmaskyni 

að 1926 hafi skólinn eignast litla kvikmyndasýningavél. Fram kemur að nemendum Víkurskóla 

hafi verið skipt í eldri og yngri deild. Um skiptingu námsgreina hafi verið farið skv. fyrirmynd 

stjórnarráðsins (Oddgeir Guðjónsson, Jón Guðmundsson og Júlíus Jónsson, 1985).  

Ekki reyndist mögulegt að finna sundurliðun á nemendafjölda við Reynis- og 

Deildarárskóla og Víkurskóla, skólaárið 1944-1945 þar sem í Barnafræðsluskýrslum er 

einungis getið um samanlagðan nemendafjölda í Hvammshreppi án sundurliðunar á milli 

skólanna, en alls voru 50 nemendur í hreppnum (Hagstofa Íslands, 1967).              

Herjólfsstaðir í Álftaveri 

Skólaárið 1944-1945 voru 16 nemendur í Barnaskólanum á Herjólfsstöðum í Álftaveri og var 

kennt við skólann í 22 vikur. Við skólann starfaði einn fastráðinn kennari, Jakobína Björnsdóttir 

(f. 28.09.1903 – d. 28.09.1968), sem kenndi við skólann frá 1930-1968 og gegndi jafnframt 

stöðu skólastjóra. Skólahúsið, samkomuhúsið og barnaskólinn á Herjólfsstöðum, var járnvarið 

timburhús um 35m² að stærð, ein stofa og forstofa. Húsið var byggt árið 1904 af 

bindindisfélaginu stúkan Foldin nr. 88 sem stúkuhús en árið 1913 keypti Álftavershreppur húsið 

og flutti að Herjólfstöðum og hóf að nota það sem fundar- og skólahús (líklega árið 1916) og 

var það nýtt sem skólahús til 1970 (Oddgeir Guðjónsson o.fl., 1985; Gláma-Kím arkitektar ehf., 

2010). 

Jakobína Björnsdóttir var fædd á Keldunesi í Norður- Þingeyjarsýslu og faðir hennar bóndi 

og verkamaður. Hún var með kennarpróf frá Kennaraskóla Íslands og starfaði við kennslu í alls 

42 ár, lengst af við Barnaskólann á Herjólfstöðum. Jakobína var alla tíð ógift og barnlaus 

(Ólafur Þ. Kristjánsson, 1958–1965; Ólafur Þ. Kristjánsson og Sigrún Harðardóttir, 1985-1988; 

Jón Gíslason, 1969). 

Þykkvabær í Landbroti, Kirkjubæjarhrepp 

Við skólann í Þykkvabæ í Landbroti starfaði ein fastráðin kennslukona, Kristjana Jónsdóttir (f. 

05.08.1900 – d. 25.06.1992), sem kenndi óslitið við skólann á árunum 1927-1966. Skólaárið 

1944-1945 voru 15 nemendur við skólann (Hagstofa Íslands, 1967). Í minningargrein um 
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Kristjönu í Morgunblaðinu 1992 lýsir Magnús Bjarnfreðsson fréttamaður ferðum sínum í 

skólann þannig:  

Ég kom [sem] nemandi í skólann til Kristjönu í Þykkvabæ í Landbroti þegar ég var níu ára 

[1943]. Um þriggja kílómetra leið var milli heimilis míns og skólans og lá leiðin um 

Landbrotshólana. Það gat verið æði stautsamt fyrir svo ungan mann að fara þessa leið, einkum 

ef mikill snjór var eða slabb í leysingum. Þá var gott til þess að vita að miðja vegu á leið í 

skólann bjó kennarinn, og átti það til að hinkra og gá vel í kringum sig í morgunskímunni við 

Peningalaut, áður en hún hélt eftir skorningunum niður í Hestlækjargilið, til að gá að því hvort 

sveinsstauli væri að pjakka í sköflunum. Þetta var áður en skólabílar komu til sögu og löngu 

áður en farið var að fella niður kennslu vegna veðurs. (Magnús Bjarnfreðson, 1992) 

Kristjana var fædd í Vestur- Skaftafellssýslu, faðir hennar var bóndi en á öðru aldursári var 

henni komið í fóstur hjá Ólafi Helga Jónssyni bónda og kennara á Eystri-Sólheimum í Mýrdal 

(Dyrhólahrepp) og síðar hreppstjóra og konu hans. Kristjana lauk kennaraprófi frá 

Kennaraskóla Íslands árið 1924 og kenndi samfleytt í 46 ár, lengst af við barnaskólann í 

Þykkvabæ. Kristjana var gift og átti tvö börn fædd árin 1934 og 1946. Árið 1966 dó maður 

Kristjönu og hætti hún þá í kjölfarið starfi sínu við skólann í Þykkvabæ og flutti til Reykjavíkur. 

Í Reykjavík kenndi hún síðan við Landakotsskóla í fjögur ár (Ólafur Þ. Kristjánsson, 1958–

1965; Ólafur Þ. Kristjánsson og Sigrún Harðardóttir, 1985-1988; Magnús Bjarnfreðson, 1992). 

Í ofangreindri minningargrein ritar Magnús eftirfarandi lýsingu um skólahaldið í Þykkvabæ: 

Kennt var í skólastofu í vesturenda íbúðarhússins í Þykkvabæ. Þarna voru í sömu stofunni börn 

frá tíu ára aldri og upp að fermingu, sum að stíga sín fyrstu spor í skóla og önnur að ljúka 

fullnaðarprófi. Hópurinn var því býsna sundurleitur. Kristjana lagði mikla áherslu á að 

uppfylla þarfir og óskir þeirra allra og fórst það frábærlega vel úr hendi. (Magnús 

Bjarnfreðson, 1992) 

Í Kirkjubæjarhrepp voru tvö skólahús, annað í Þykkvabæ og hitt á Kirkjubæjarklaustri. Virðist 

flest árin hafa verið hafður á sá háttur að kenna á tveim stöðum (Oddgeir Guðjónsson, Jón 

Guðmundsson og Júlíus Jónsson, 1985).  

Holt í Mýrahrepp 

Mýrasveit (Mýrahreppur) afmarkast þannig að vestan sveitarinnar lágu á þessum tíma 

Heinabergsvötn (nú sameinuð Kolgrímu) og austan megin lá markalínan að Hornafjarðarfljóti. 

Norðan sveitarinnar er fjallaklasi þar sem Vatnajökull liggur á og að sunnan liggur sveitin niður 

að sjó. Mýrasveit hefur verið lýst sem ferhyrningi þar sem hún er sem næst jafn löng frá austri 
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til vesturs og frá norðri til suðurs (Kristján Benediktsson, 1972). Við barnaskólann á Holti í 

Mýrahrepp starfaði skólaárið 1944-1945 einn fastráðinn kennari, en við skólann voru 13 

nemendur (Hagstofa Íslands, 1967). Skólahúsnæðið var í viðbyggingu við félagsheimilið Holt, 

steinsteypt hús með bárujárnsþaki, er byggt var á árunum 1935-38. Í viðbyggingunni var ein 

skólastofa 7x8 m. Undir skólastofunni voru forstofa, eldhús og borðstofa. Auk þess að vera 

fundarhús fyrir hreppinn var félagsheimilið nýtt sem leikfimisalur fyrir skólann (Kristján 

Benediktsson, 1972; Gláma-Kím arkitektar ehf., 2010). 

Höfn í Hornafirði / Hafnarskóli 

Á Höfn var skólahald lengi vel laust í reipunum en árið 1935 var stofnaður þar fastur skóli að 

frumkvæði Óla Kr. Guðbrandssonar (f. 05.04.1899 – d. 27.07.1970), er sinnt hafði farkennslu í 

hreppnum. Óli varð fyrsti skólastjóri skólans (1936-1948) og jafnframt eini kennari hans til 

ársins 1944. Barnaskólinn var fyrst til húsa í 28 m² stofu í Leiðarhöfðahúsinu, sem jafnframt 

var heimili kennarans og fjölskyldu hans (Arnþór Gunnarsson, 1997; Sigurður Björnsson, 

Bjarni Bjarnason og Gísli Björnsson, 1976). Síðari hluta ársins 1939 var byggt fyrsta sérútbúna 

skólahúsnæðið á Höfn og tekið í gagnið snemma árs 1940. Það var þó ekki fullklárað þótt byrjað 

væri að kenna í því t.d. átti eftir að koma upp miðstöðvarhitun, raflýsingu og vatnssalernum.      

Í skólahúsinu var ein almenn kennslustofa, leikfimisalur, rúmgóður gangur og anddyri. 

Leikfimisalurinn var einnig nýttur fyrir almenna kennslu. Árið 1943 var lögð miðstöðvarhitun 

í skólahúsið en fram að því hafði húsið verið hitað upp með tveimur kolaofnum (Sigurður 

Björnsson o.fl., 1976; Arnþór Gunnarsson, 2000). Fram á miðja öld var kennt í blönduðum 

bekkjum og fram til ársins 1944 hófst skólaganga barna á Hornafirði ekki fyrr en við níu ára 

aldur, auk sem þau nutu ekki þess kennslustundafjölda sem fræðslulögin kváðu á um (Arnþór 

Gunnarsson, 2000). Haustið 1944 varð sú breyting á að farið var að taka inn í skólann nemendur 

frá 7 ára aldri (Arnþór Gunnarsson, 2000). Eftir það fjölgar kennurum ört við skólann (Sigurður 

Björnsson o.fl., 1976). Skólaárið 1944-1945 voru tveir fastráðnir kennarar við skólann 

(Hagstofa Íslands, 1967), Óli Kr. skólastjóri og Auður Jörundardóttir. Árið 1951 voru leigð tvö 

íbúðarhúsnæði undir kennsluna sem ekki komst lengur fyrir í skólanum og árið 1959 var tekin 

í gagnið fyrsta viðbygging skólans (Arnþór Gunnarsson, 2000).  
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6.2 Farkennsla 

Ólíkt föstum skólum og heimavistarskólum átti farskólinn sér engan ákveðinn samastað í formi 

sérstakrar skólabyggingar, heldur varð skólinn til á þeim bæ þar sem farkennarinn hafði lengri 

eða skemmri viðdvöl. Í farskólum komu kennarar á sveitabæi þar sem fyrir hendi var hentugt 

húsnæði og kenndu í nokkrar vikur í senn. Auk þeirra barna er áttu heima á hlutaðeigandi býli 

sóttu skólann börn frá nærliggjandi bæjum, annað hvort með því að þau gengu þangað daglega 

eða að börnunum var komið þar fyrir yfir kennslutímabilið. Í stað skólahúss var kennt í stofu á 

sveitabæ og þau börn sem ekki komu gangandi daglega í skólann sváfu innan um heimilisfólkið.  

Farkennarinn flutti og með sér allar námsbækur og önnur menntunargögn, þ.m.t. pappírsarkir 

og skriffæri fyrir börnin. Þrátt fyrir að ekki væri um sérstakt skólahús að ræða var engu að síður 

algengt að kennslustaður fyrir farskólann væri allt að einu sá sami á hverju ári til fjölda ára 

(Loftur Guttormsson, 1992; Hjörleifur Guttormsson, 2008). Stundum flutti þó skólinn á milli 

heimila frá einu ári til annars eða á milli kennslutímabila. Oft var þannig erfiðleikum bundið að 

finna húsnæði fyrir skólahaldið, annað hvort vegna þess að enginn húsráðandi fékkst til að ljá 

því húsaskjól en því að taka inn á sig farskóla fylgdi eðlilega mikið álag, eða að toguðust á óskir 

forráðamanna barna um að fá skólann inn á heimili sín þótt í stuttan tíma væri (Loftur 

Guttormsson, 2008d; Hjörleifur Guttormsson, 2008). 

Í greininni „Farskólinn í Vallahreppi og baráttan fyrir skólasetri á Upphéraði“ segir 

Hjörleifur Guttormsson fyrrverandi alþingismaður (2008) frá reynslu sinni af farskólagöngu á 

Hallormsstað. Þar segir hann frá því að haustið 1944 réðist Guðlaug Sigurðardóttir frá 

Útnyrðingsstöðum til starfa sem farskólakennari í Vallahreppi og kenndi samhliða í Skriðdal, 

þrjá mánuði í hvorum hreppi. Guðlaug hélt áfram að starfa sem farkennari allt til ársins 1966 er 

Hallormsstaðaskóli tók til starfa, en þá lét hún af störfum 67 ára að aldri. Í greininni er höfð 

eftir svohljóðandi lýsing Guðlaugar á farskólahaldinu: 

Nú vita margir ekki hvað farkennsla var. Skólinn var kennari með poka. Hann gekk með 

þennan poka vetrarlangt milli bæja, dró upp úr honum tuskur sínar á kennslustað og auk þess 

kennslugögnin, ef til vill nokkur landakort vafin á kefli, einhverjar kennslubækur, dýrafræði, 

landafræði, Íslandssögu, biblíusögur og kver, skipti þeim á milli krakkanna og hafði eitt eintak 

sjálfur. Einnig komu nokkrar stílabækur upp úr þessum poka, blýantar og pappírsarkir sem 

þurfti að spara, t.d. 5 aura grápappírsarkir, og steintöflur höfðu krakkarnir. ... Í kennslustundum 

voru 10-13 ára börn saman og varð að haga kennslunni í samræmi við það, í rauninni að kenna 

fjórum aldurshópum mismunandi efni í einu. (Hjörleifur Guttormsson, 2008, bls. 142) 
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Húsakosti fyrir farskólahaldið lýsir hún þannig: 

Kennslustofan víða stofukorn illa upp hitað og rúmið kennarans þar inni, sums staðar baðstofa 

með rúmin undir súðum og gluggaborum á hliðum og stafni, ónæði af heimafólki. (Hjörleifur 

Guttormsson, 2008, bls. 142) 

Og vinnudagur kennarans hélt áfram þrátt fyrir að formlegum skóladegi væri lokið: 

Í fríum fór kennarinn út með krökkunum, lék sér með þeim, og eftir kennslustundir hvern dag 

varð hann að gæta hjarðarinnar fram á kvöld, slíta sundur áflogabelgi, hugga grátendur sem 

var strítt, því að foringjabaráttan lét oft á sér kræla. Svo endaði dagurinn oft með því að reiða 

flatsængur á gólfi og sópa krökkunum í þær. (Hjörleifur Guttormsson, 2008, bls. 142) 

Hjörleifur Guttormsson - segir þannig frá göngu sinni í farskólann í Vallahreppi: 

Þótt ekki værum við skólaskyldir veturinn 1944-1945 sóttum við bræður farskólann á Hafursá 

í röskan mánuð ásamt Margrétu systur okkar sem var nær þremur árum eldri og tók 

fullnaðarpróf þá um vorið. ... Við vorum í fjórar vikur þennan vetur í skólanum á Hafursá, 

gengum fram og til baka um 10 km dag hvern sem leið liggur gengum Hallormsstaðaskóg. 

Veturinn eftir sóttum við Gunnar skólann sem þá var á sama stað hátt í 12 vikur, tvímenntum 

stundum á dráttarklárnum Gamla-Brún en gistum á bænum um nokkurt skeið í óveðurskafla 

eftir áramót. Við vorum þarna aðeins 8 saman í skólanum hjá Guðlaugu, ... Kennt var í 

rúmgóðri stofu sunnanmegin á aðlahæð hússins og þar mauluðum við nesti okkar en Guðlaug 

og einhverjir nemendur snæddu með heimilisfólki í eldhúsi. (Hjörleifur Guttormsson, 2008, 

bls. 143-144) 

Í minningargrein í Morgunblaðinu (14. janúar 1994) um Laufeyju Guðjónsdóttur farkennara í 

Eiðaþinghá í Suður-Múlasýslu (1941-47 og lengur) segir fyrrum kennari og skólanefndarmaður 

í Eiðahreppi um hana: „Hún var síðasti farkennarinn í sveitinni og hafði skólann yfirleitt heima, 

öll börnin í fæði, og í húsnæði, þau sem ekki gátu sótt skólann heiman að sökum fjarlægðar. 

Hún hafði þó skólann fáa vetur á Eiðum í litlum og lélegum húskofa sem þá stóð annars auður.“ 

(Ármann Halldórsson, 1994) 
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7 Staða kennara í þéttbýli og stjálbýli skólaárið 1944-1945 

Hér að neðan fylgja niðurstöður úr rannsókn er undirrituð gerði í tengslum við ritgerðarsmíðina 

á félags- og lýðfræðilegum einkennum barnakennarastéttarinnar í Reykjavík og sýslunum sex: 

Suður- og Norður-Þingeyjarsýslu, Norður- og Suður-Múlasýslu (auk Seyðisfjarðar og 

Neskaupstaðar er voru taldir með þeim sýslum sem þeir landfræðilega tilheyra) og Vestur- og 

Austur-Skaftafellssýslu. Einkennin sem athuguð voru lúta að aldursskiptingu, kyni, 

hjúskaparstöðu, barneignum, menntun, stéttarvitund, starfsaldri, hversu margir gerðu kennslu 

að ævistarfi sínu og loks félagslegum uppruna skv. starfstétt föður. 

Skólaárið 1944-1945 störfuðu alls 154 barnakennarar í Reykjavík (skólastjórar meðtaldir).      

Af þeim voru 124 fastráðnir og 30 stunda- og forfallakennarar. Í Suður- og Norður-

Þingeyjarsýslum voru alls 26 kennarar, tólf í föstum skólum, tíu í farskólum og fjórir störfuðu 

í heimavistarskólum. Í Norður- og Suður-Múlasýslum störfuðu samtals 43 kennarar, 23 í föstum 

skólum og 20 í farskólum. Í Vestur- og Austur-Skaftafellssýslum störfuðu samtals 15 kennarar, 

níu í föstum skólum og sex í farskólum (Hagstofa Íslands, 1967). Í heildina eru það því 238 

kennarar sem rannsóknin nær til. 

Fyrir þessa athugun notaðist ég við lista yfir starfandi barnakennara á Íslandi skólaárið 

1944-1945 sem birtur var í tímaritinu Menntamál 1.-3. tbl. 1945, en sá listi mun að mestu leyti 

saminn á grundvelli kennaraskrár Fræðslumálaskrifstofu. Segir þar að listinn nái yfir alla 

starfandi barnakennara á landinu þann vetur, sama hvort þeir skipuðu fasta stöðu eða voru 

stunda- eða forfallakennarar. Listinn inniheldur alls 559 kennara en átta af þeim eru skráðir í 

leyfi skólaárið 1944-1945 (Ólafur Þ. Kristjánsson, 1945; Stefán Júlíusson,1945; Ólafur Þ. 

Kristjánsson, 1945b). Upplýsinga og heimilda um kennarana var leitað víða, mest var stuðst við  

Kennaratal á Íslandi en einnig minningargreinar, Íslendingabók, Alþingismannatal, 

byggðarsögur og efni er birtist við netleit s.s. tímarits- og fjölmiðlagreinar. 

Skráðir í kennaratali 

Alla þá kennara sem kenndu í barnaskólum í Reykjavík skólaárið 1944-1945 er að finna í 

kennaratali utan eina kennslukonu er kenndi teikningu sem stundakennari við 

Miðbæjarskólann. Umrædd kennslukona var fædd árið 1925 og virðist einungis hafa starfað að 

kennslu í skamman tíma (Minningargrein: Guðrún Ragnheiður Sigurðardóttir Urup, 2012). Hjá 

barnakennurum í Suður- og Norður-Þingeyjarsýslum, Norður- og Suður-Múlasýslum og 
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Vestur- og Austur-Skaftafellssýslum eru af þeim er kenndu við fasta skóla og heimavistarskóla, 

alls 23 fasta skóla og fjóra heimavistarskóla, allir í kennaratali. Af 36 farskólakennurum eru 

þrjú sem ekki er að finna í kennaratali, tveir karlkennarar og ein kennslukona. Í öllum tilvikum 

er þar um ófaglærða kennara að ræða. Kennslukonan var fædd árið 1922 og kenndi í 

Skútustaðahreppi í Suður- Þingeyjarsýslu (Þorgerður Benediktsdóttir, 2012) en umræddir 

karlkennarar voru fæddir 1920 og 1924 og störfuðu báðir í Múlasýslum (Minningargreinar: 

Kristinn Guðmundsson, 2009; Minningargreinar: Steinþór Magnússon, 2002). 

7.1 Kynjaskipting 

Skiptingu innan kennarahópsins í Reykjavík skólaárið 1944-1945 eftir kyni má sjá á mynd nr. 

4 hér að neðan. Á mynd 5 má sjá skiptingu innan kennarahópsins á milli kynja samantekið yfir 

þá kennara er störfuðu í framangreindum sex sýslum á landsbyggðinni þetta sama skólaár. 

  

Í Reykjavík voru 59% kennara karlar (fjöldi 91) og 41% konur (fjöldi 63). Í sýslunum sex var 

kynjaskiptingin þannig að hlutfall karlkynskennara var nærri þrír fjórðu hlutar kennara (fjöldi 

samtals 62) og því mun hærra en hjá kennurum í höfuðstaðnum, en hlutur kvenna aðeins um 

fjórðungur kennara (fjöldi samtals 22). Hlutfall kvenna af barnakennurum í Reykjavík hafði 

þarna lítillega dregist saman frá árinu 1930 þegar þær voru 44% af barnakennurum í Reykjavík. 

Sú þróun virðist hafa haldið áfram síðan á næsta einum og hálfum áratug en árið 1960 var 

hlutfall kvenna 39% af öllum kennurum í Reykjavík. Konur voru hins vegar árið 1901 ríflega 

59%

41%
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helmingur allra kennara er störfuðu við Barnaskóla Reykjavíkur (síðar Miðbæjarskóli), eina 

barnakólann í Reykjavík á þeim tíma á vegum hins opinbera (Loftur Guttormsson og Ólöf 

Garðarsdóttir, 2012; Ólöf Garðarsdóttir, 2010).  

Á töflu 3 má sjá nánari sundurliðun um skiptingu eftir kyni í kennarahópnum í hverjum 

skóla í Reykjavík fyrir sig, skólaárið 1944-1945.  

Tafla 3. Fjöldi kennara í Reykjavík skipt niður eftir skólum og kyni 

Opinberir skólar í 

Reykjavík 

Samtals Fastráðnir 

Stunda- og 

forfallakennarar 

Alls Karlar Konur Alls Karlar Konur Alls Karlar Konur 

Austurbæjarskóli 56 35 21 47 29 18 9 6 3 

Miðbæjarskóli 48 27 21 40 21 19 8 6 2 

Laugarnesskóli 29 20 9* 20 16 4* 9 4 5 

Skildinganesskóli 12 6 6* 8 4 4* 4 2 2 

Einkaskólar í Reykjavík 

Skóli Ísaks 

Jónssonar 
5 2 3 5 2 3 0 0 0 

Landakotsskóli 4 0 4 4 0 4 0 0 0 

Aðventistaskólinn 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

Samtals  154 91 63 124 73 51 30 18 12 

* Ein kennslukona var fastráðin í tveimur skólum. 

Fjölmennastir voru kennarar í Austurbæjarskólanum en þar störfuðu alls 56 kennarar, þar af 47 

fastráðnir kennarar (að meðtöldum skólastjóra). Í Miðbæjarskólanum störfuðu aðeins færri eða 

48 kennarar, þar af 40 fastráðnir. Í þriðja stærsta skólanum Laugarnesskóla störfuðu 29 kennarar 

þar af 20 fastráðnir. Af opinberu skólunum rak svo Skildinganesskóli lestina um fjölda kennara 

en þar störfuðu 12 kennarar, þar af 8 fastráðnir. Tekið skal fram að ein kennslukona var 

skólaárið 1944-1945 fastráðin hjá tveimur af opinberu skólunum, en hún var íþróttakennari 

bæði í Laugarnesskóla og Skildinganesskóla. Hún er því hér að ofan meðtalin um fjölda kennara 

í hvorum skóla fyrir sig en einungis einu sinni í samlagningartölum um heildarfjölda kennara í 

Reykjavík. 

Við opinberu skólana voru kynjahlutföllin jöfnust í Skildinganesskóla þar sem fjöldi karl- 

og kvenkennara var jafn, hvort sem litið var eingöngu til fastráðinna kennara eða allra kennara 

við skólann. Þá voru eru kynjahlutföll sömuleiðis nokkuð jöfn hjá kennurum við 

Miðbæjarskólann. Áberandi munur var hins vegar á hlut kynjanna við Austurbæjarskólann þar 
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sem 63% kennara voru karlkyns (62% miðað við fastráðna kennara) og við Laugarnesskóla þar 

sem 69% kennaranna voru karlkyns og 80% væri horft eingöngu til fastráðinna kennara. 

Hjá einkaskólunum var þessu öðruvísi háttað en þar voru kennslukonur í meirihluta í 

tveimur af skólunum, þ.e. í Skóla Ísaks Jónssonar og Landakotsskóla. Hjá þeim síðarnefnda 

voru reyndar allir kennararnir kvenkyns. Skólastjórinn var hins vegar prestur Kaþólsku 

kirkjunnar, líklega Sr. Gérard Boots á þessum tíma (Rannsóknarnefnd kaþólsku kirkjunnar á 

Íslandi, 2012). Við Aðventistaskólann starfaði aðeins einn kennari, sem jafnframt gegndi stöðu 

skólastjóra. Engir stundakennarar virðast hafa kennt við einkaskólana þetta skólaárið. 

Næst skal vikið að hvernig kynjaskiptingu var háttað meðal kennara í Þingeyjarsýslum, 

Múlasýslum og Skaftafellssýslum.  

Tafla 4. Kynjaskipting kennara eftir sýslum og skólagerð 

  

Alls samtals 

Fastir skólar/ 

heimavist* Farskólar 

Alls Karlar Konur Alls Karlar Konur Alls Karlar Konur 

Þingeyjarsýslur 26 20 6 16 14 2 10 6 4 

Múlasýslur 43 32 11 23 19 4 20 13 7 

Skaftafellsýslur 15 10 5 9 5 4 6 5 1 

Samtals  84 62 22 48 38 10 36 24 12 

Alls störfuðu 14 karlar og tvær konur við fasta skóla (6) og heimavistarskóla (4) í 

Þingeyjarsýslum skólaárið 1944-1945, m.ö.o. 87,5% kennaranna voru karlar. Við samtals átta 

fasta skóla í Múlasýslum stöfuðu þetta skólaár alls 19 karlar og fjórar konur þ.e. 83% 

kennaranna voru karlmenn. Í Skaftafellssýslum voru kynjahlutföllin jafnari en af níu kennurum 

voru fimm karlar en fjórar konur, sem jafngildir að því 56% kennaranna voru karlkyns.  

Af farkennurum í Þingeyjarsýslum á sama skólaári (10) voru sex karlar en fjórar konur, 

þ.e. 60% farkennaranna voru karlar. Af 20 farkennurum í Múlasýslum voru 13 karlar en sjö 

konur, þ.e. 65% farkennara voru karlar. Í Skaftafellssýslum voru alls sex farkennarar þar af 

voru fimm karlar, eða 83% farkennaranna. 

Áhugavert er einnig að skoða samanlagðan fjölda kennara af hvoru kyni m.t.t. skólagerða.         

Af 48 kennurum við fasta- og heimavistarskóla í sýslunum sex eru 38 karlar og tíu konur, þ.e. 
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79% kennaranna eru karlar (mynd 6). Af 36 farkennurum í sýslunum sex eru 24 karlkyns og 

tólf konur, þ.e. tveir þriðju hlutar farkennarahópsins eru karlar (mynd 7). Af samanlögðum 

fjölda er sinnti barnakennslu í sýslunum sex, eru 62 af 84 kennurum karlar eða u.þ.b. 74%. Nær 

þrír fjórðu hlutar kennara úti á landsbyggðinni innan ofangreindra sýslna voru því karlmenn og 

hlutföll kynjanna því verulega ójafnari en í Reykjavík, hvort sem horft er á heildarfjölda 

kennara, kennara er störfuðu við fasta skóla og heimavistarskóla eða farkennara. 

 

7.2 Menntun kennara skólaárið 1944-1945 

Mikilsvert atriði í svipmóti barnakennarastéttarinnar er óneitanlega hvort þeir er störfuðu að 

barnakennslu hafi haft til þess faglega menntun, þ.e. hefðu lokið kennaraprófi. Vísast hér til 

kafla að framan um kennaramenntun á Íslandi. Hér innanlands var árið 1896 stofnað til eins 

vetrar kennaranáms við Flensborgarskóla í Hafnarfirði og var það fyrirkomulag allt til ársins 

1908. Kennaraskóli Íslands tók til starfa 1. október 1908 og fluttist þá öll menntun kennaranema 

þangað. Tafla 5 sýnir hvert var hlutfall barnakennara við barnaskólana í Reykjavík er höfðu 

kennarapróf og greiningu um tegund kennaraprófs. 
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Nokkrir barnakennarar voru með erlend kennarapróf í sérgreinum s.s. til leikfimis- og sund-

kennslu, teiknikennslu, húsmæðrakennslu og handavinnukennslu, oftast úr norrænum skólum. 

Einn kennari, Karl Finnbogason (f. 29.12.1875 – d. 05.01.1952), skólastjóri Barnaskólans á 

Seyðisfirði, var með almennt kennarapróf erlendis frá en hann lauk kennaraprófi frá Danmörku 

árið 1904. Á meðal 5,8% barnakennara í Reykjavík sem ekki höfðu kennarapróf, alls níu 

kennara, voru Ármann Halldórsson skólastjóri Miðbæjarskólans er lokið hafði magisterprófi í 

sálfræði, lífeðlisfræði og heimspeki og Arnfinnur Jónsson síðar skólastjóri Austurbæjarskólans. 

Arnfinnur var með þýskt háskólapróf í uppeldis- og sálfræði. Einn karlkennari og fimm 

kennslukonur höfðu hvorki lokið kennaraprófi eða háskólaprófi.  

Á töflu 6 má sjá samsvarandi tölulegar upplýsingar um kennara er störfuðu í Norður- og 

Suður-Þingeyjarsýslum, Norður- og Suður-Múlasýslum og Vestur- og Austur-

Skaftafellssýslum, þ.e. um hvort þeir hefðu aflað sér formlegrar kennaramenntunar og um 

tegund hennar. Að því er varðar kennara í sýslunum var sérstaklega skoðað hvort hér væri 

munur á eftir skólagerð, þ.e. á milli þeirra kennara er störfuðu við fasta- og heimavistarskóla 

og þeirra er störfuðu að farkennslu. 

 

 

 

Tafla 5: Menntun kennara í Reykjavík 1945 flokkuð eftir kyni og tegund prófs (%) 

 
Alls Karlar Konur 

 154 91 63 

Með kennarapróf 94,2 95,6 92,1 

- Kennarapróf frá Kennaraskóla Íslands (KÍ) 74,7 79,1 66,7 

- Kennarapróf frá KÍ (almennt) og í sérgrein 1,3 2,2 - 

- Kennarapróf frá KÍ í sérgrein 8,4 7,7 9,5 

- Kennarapróf frá Flensborg 4,5 3,3 6,3 

- Erlent Kennarapróf í sérgrein 5,8 3,3 9,5 

Ekki með kennarapróf 5,8 4,4 7,9 
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Tafla 6: Menntun kennara í Þingeyjarsýslum, Múlasýslum og Skaftafellssýslum 

flokkað eftir tegund skóla, kyni og tegund prófs (%) 

  

Fastir skólar og 

heimavistarskólar Farskólar 

 
Alls Karlar Konur Karlar Konur 

 84 38 10 24 12 

Með kennarapróf 73,8 86,8 100,0 50,0 58,3 

- Kennarapróf frá Kennaraskóla Íslands (KÍ) 65,5 73,7 100,0 45,8 58,3 

- Kennarapróf frá KÍ og í sérgrein 2,4 5,3 - - - 

- Kennarapróf frá KÍ í sérgrein 1,2 2,6 - - - 

- Kennarapróf frá Flensborg 2,4 2,6 - 4,2 - 

- Erlent Kennarapróf 1,2 2,6 - - - 

Ekki með kennarapróf 26,2 13,2 - 50,0 41,7 

Eins og taflan sýnir hafa farskólakennarar hér sérstöðu í því efni hversu hátt hlutfall þeirra eru 

ófaglærðir. Nær helmingur þeirra voru án kennaraprófs. Af karlkyns farkennurum er helmingur 

án kennaraprófs/ófaglærðir og 41,7% af kvenkyns farkennurum. Tveir af karlkyns 

farkennurunum sem ekki voru með kennarapróf höfðu tekið námskeið við Háskóla Íslands, 

annar kennaranámskeið (16 árum eftir að hann hóf kennslu) og hinn við Námsflokka 

Reykjavíkur. Í föstum skólum (og heimavist) utan Reykjavíkur voru einungis fimm án 

kennaraprófs eða 10,4%, allt karlkennarar. Einn þeirra var Jónas Jónasson kennari við 

heimavistarskólann í Kelduneshreppi en hann hafði lokið prófi í heimspeki frá Háskóla Íslands 

árið 1918. Hinir fjórir voru hvorki með kennarapróf eða höfðu lokið öðru framhaldsnámi. 

Athyglisvert er að við föstu skólana úti á landi eru allar kennslukonurnar með kennarapróf frá 

Kennaraskóla Íslands. Af öllum þeim barnakennurum er undir rannsóknina falla (þ.e. í 

Reykjavík, Þingeyjarsýslum, Múlasýslum og Skaftafellssýslum) voru alls 86,9% með 

kennarapróf. Af samtals 74 kennslukonum í Reykjavík og sýslunum sex sem lokið höfðu 

kennaraprófi og störfuðu við kennslu skólaárið 1944-1945, gerðu 60 þeirra kennsluna að 

ævistarfi. Af þeim voru 31 ógiftar alla tíð.  
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Tafla 7 sýnir hlutfall þeirra kennara er höfðu lokið kennaraprófi og bættu við sig frekari 

menntun, þ.e. námskeiðum, námsferðum eða háskólanámi.  

Tafla 7. Viðbótarnám / námsferðir kennara með kennarapróf (%) 

 

Reykjavík Fastir skólar Farskólar 

Karlar Konur Karlar Konur Karlar Konur 

67 58 33 10 12 7 

Bætti við sig námi: 94,0 70,7 54,5 50,0 25,0 14,3 

- Háskólanám á Íslandi 9,0 5,2 9,1 - - - 

- Háskólanám erlendis 9,0 1,7 - 10,0 - - 

- Við kennaraháskóla erlendis 19,4 3,4 6,1 20,0 - - 

- Nám / Námskeið á Íslandi 34,3 19,0 18,2 10,0 16,7 14,3 

- Námskeið/ námsdvöl/ námsferð erlendis 56,7 67,2 33,3 40,0 8,3 14,3 

 

Talsvert algengara var að kennarar í Reykjavík bættu við sig námi eða færu í námsferðir en 

starfsystkini þeirra í sýslunum sex: Þingeyjarsýslum, Múlasýslum og Skaftafellssýslum (tafla 

7). Í Reykjavík bættu 94% af karlkennurum við sig þekkingu í einhverju formi og 70,7% af 

kvenkennurum. Áhugavert er að svipað hlutfall karlkyns kennara í föstum skólum úti á 

landsbyggðinni og við Reykjavíkurskólana bættu við sig námi við Háskóla Íslands. Í hópi 

farskólakennaranna í sýslunum sex skólaárið 1944-1945 bætti enginn kennari við sig 

háskólanámi en 25% karla, eða þrír, og 14,3% kvenkennara, eða ein, sóttu námskeið eða fóru í 
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námsferð erlendis. Rúmur helmingur karlkennara í Reykjavík og 67,2% kvenkennara í 

Reykjavík skólaárið 1944-1945 fóru í námsferð erlendis og er það umtalsvert hærra hlutfall en 

hjá  starfssystkinum þeirra í sýslunum og sérstaklega samanborið við farkennarana. Þess ber þó 

að geta að upplýsingar í kennaratali eru misnákvæmar og því oft ekki alveg ljóst um hverskonar 

viðbótarnám var að ræða. Hjá mörgum er talað um námsferð og/eða námsdvöl og þá óljóst hvort 

um er að ræða að viðkomandi hefði sótt þar námskeið eða einungis farið í skólaheimsókn. 

7.3 Aldur kennara 1944-1945 

Eitt af þeim atriðum sem markar svipmót barnakennarastéttarinnar er aldursdreifingin í 

kennarahópnum. Aldursdreifingin gefur m.a. vísbendingu um hvernig fagvæðingu 

barnakennarastarfsins var háttað, þ.e. hvort barnakennsla hafi verið búin að festa sig í sessi sem 

starf sem menn gátu haft að fullu og varanlegu starfi. Tafla 8 sýnir í þessu sambandi 

aldursdreifingu innan kennarahópsins er starfaði í Reykjavík 1944-1945 og í sýslunum sex 

þ.m.t. sérstaklega varðandi farskólakennara, og loks í síðasta dálknum, aldursdreifingu samtals 

varðandi alla þá kennara er rannsóknin náði til. 

Tafla 8. Aldursdreifing kennara 1944-1945 (%) 

Aldur 

Reykjavík Fastir skólar Farskólar 

Allir 

samtals 
Karlar Konur Alls Karlar Konur Alls Karlar Konur Alls 

91 63 154 38 10 48 24 12 36 238 

Yngri en 

20 ára 
- 1,6 0,7 - - - - 8,3 2,8 0,8 

20-29 ára 25,3 19,0 22,7 13,2 40,0 18,8 16,7 25,0 19,4 21,4 

30-39 ára  23,1 28,6 25,3 39,5 10,0 33,3 37,5 25,0 33,3 28,2 

40-49 ára 35,1 25,4 31,2 21,0 40,0 25,0 25,0 16,7 22,2 28,6 

50-59 ára 9,9 15,9 12,3 15,8 10,0 14,6 12,5 16,7 13,9 13,0 

60-69 ára 6,6 9,5 7,8 10,5 - 8,3 8,3 - 5,6 7,6 

70 ára - - - - - - - 8,3 2,8 0,4 

Til samanburðar skal nefnt að skólaárið 1909-1910 voru um 62% barnakennara 30 ára og yngri. 

Á þeim tíma var barnakennsla að verulegu leyti mönnuð af ungu fólki sem ígripavinna meðan 
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það beið þess að því biðist einhver betur launuð vinna (Loftur Guttormsson, 2008a). Árið 1930 

voru 37,5% karlkennara yngri en 30 ára og 22% kvenkennara (Loftur Guttormsson og Ólöf 

Garðarsdóttir, 2012). Skólaárið 1944-1945 eru hins vegar fjölmennustu aldurshópar 

barnakennara í Reykjavík 30-39 ára hjá konunum og 40-49 ára hjá körlum. Einungis fjórðungur 

karlkennara eru yngri en 30 ára og u.þ.b. fimmtungur kennslukvenna. Í yngsta aldurshópnum 

er aðeins einn kennari. Hún hét Guðrún Ragnheiður Sigurðardóttir Urup og var fædd í júlí árið 

1925 og því 19 ára í upphafi skólaárs 1944-1945. Guðrúnu er ekki að finna í kennaratali og 

virðist hún aðeins hafa starfað við kennslu þetta eina skólaár (Minningargrein: Guðrún 

Ragnheiður Sigurðardóttir Urup, 2012). Hjá föstu- og heimavistarskólunum í sýslunum er 

aldurshópurinn 30-39 ára áberandi fjölmennastur meðal karlkennara. Hjá konunum eru 

fjölmennastir aldurshóparnir 20-29 ára og 40-49 ára. Hafa ber þó í huga að aðeins tíu konur 

kenndu við fasta skóla eða heimavistarskóla í sýslunum.  

Hjá farkennurum er aldurshópurinn 30-39 ára fjölmennastur. Hjá konunum eru þó 

jafnmargar í aldurshópnum 20-29 ára og 30-39 ára. Einungis einn farkennari tilheyrir yngsta 

aldurshópnum, þ.e. yngri en 20 ára. Hún hét Sesselja Níelsdóttir fædd í júlí 1925 og starfaði 

1944-1945 að farkennslu í Múlasýslu. Sesselja starfaði að kennslu í samtals fjögur ár, en hætti 

kennslu er hún gifti sig 21 árs að aldri. Hún starfaði svo aftur síðar við kennslu í eitt ár er hún 

var 49 ára gömul. Aldursforsetinn í kennarahópnum skólaárið 1944-1945, í Reykjavík og í 

sýslunum sex, var einnig farkennari, Anna Hlöðversdóttir (fædd 29.09.1874). Hún hóf að starfa 

sem farkennari (ófaglærð) í Austur- Skaftafellssýslu árið 1928, þá 54 ára að aldri og með sex 

uppkomin börn. Hún hafði misst eiginmann sinn árið 1917 og giftist ekki aftur. Hún starfaði 

síðan sem farkennari í 19 ár eða til ársins 1947 (Ólafur Þ. Kristjánsson og Sigrún Harðardóttir, 

1985-1988). 

Hér skal og nefnt að aldursdreifing meðal farkennara er svipuð og hjá kennurum við  

Reykjavíkurskólana og meðal kennara við fasta skóla og heimavistarskóla utan Reykjavíkur. 

Samkvæmt þessu er þarna orðin talsverð breyting á svipmóti farkennarahópsins frá því sem var 

fyrr á öldinni þegar yngri farkennarar voru hlutfallslega mun fleiri. Þessi þróun átti eftir að 

halda áfram, samhliða því sem að þeim er fengust við farkennslu fækkaði, en t.d. árið 1960 voru 

einungis 15% farkennara yngri en 30 ára (Lofur Guttormsson og Ólöf Garðarsdóttir, 2012).  
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7.4 Hjúskaparstaða 

Hjúskaparstaða er annað mikilvægt atriði við lýðfræðilega athugun á barnakennurum sem 

starfsstéttar. Fyrri rannsóknir hafa sýnt að á þremur fyrstu áratugum 20. aldar hafi þótt illa fara 

saman hjá konum að stofna til hjúskapar og stunda barnakennslu (Loftur Guttormsson og       

Ólöf Garðarsdóttir, 2012). Á þessum tíma hafi húsmæðrahugmyndafræðin, um að verkefni 

húsmóður samræmdust ekki því að stunda vinnu utan heimilis, verið ríkjandi viðhorf (Ólöf 

Garðarsdóttir, 2010). Samkvæmt rannsókn Lofts Guttormssonar og Ólafar Garðarsdóttur 

(2012) á félagslegum og lýðfræðilegum einkennum kennarastéttarinnar árið 1930 var algengt 

að ungar konur úr efri stéttum samfélagsins legðu fyrir sig starf barnaskólakennara fram að 

hjónabandi. Til undantekninga heyrði hins vegar að giftar konur legðu stund á kennslu. 

Skólaárið 1909-10 voru 88% af kennslukonum ógiftar og 55% af karlkyns kennurum. Svo seint 

sem árið 1930 var hlutfall ógiftis nánast enn það sama og það var á fyrsta áratug aldarinnar, en 

athuganir sýna að þá eru 83% af kennslukonum á Íslandi ógiftar og 42% af karlkyns kennurum 

(Loftur Guttormsson, 2008c). 

Því fer víðsfjarri að þessi hugmyndafræði væri bundin við Ísland heldur var hún viðtekin í 

hinum vestræna heimi. Í Noregi voru til að mynda 90% kennslukvenna ógiftar árið 1910 og 

árið 1930 var hlutfall ógiftis kvenkennaranna ekki mikið lægra en hér á landi, 85% í bæjum og 

78% á landsbyggðinni (Hagemann, 1992). Hjá Marklund (2021a) kemur fram að þessi 

hugmyndafræði var einnig við lýði í Svíþjóð. Í Frakklandi var beinlínis bannað til ársins 1900 

að kennslukonur gengju í hjónaband og á Englandi var fram yfir fjórða áratuginn hægt að koma 

í veg fyrir að kennslukona myndi starfa áfram ef hún gekk í hjónaband. Staðalímynd 

kennslukonunnar bæði í Frakklandi og Englandi var sú að hún var barnlaus piparmey 

(Marklund, 2021a).  

Hafði einhver breyting orðið á þessu skólaárið 1944-1945? Á mynd 10 sést skipting 

varðandi hjúskaparstöðu barnakennara er störfuðu í Reykjavík skólaárið 1944-1945 skipt niður 

í tvo aldurshópa og eftir kynjum.  
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Sjá má af mynd 10 að áberandi munur var á hjúskapastöðu kennara í Reykjavík eftir kynjum 

bæði í aldurshópnum 30 ára og eldri og í yngri aldurshópnum. Af körlum í fyrrnefnda hópnum 

voru 87% í hjúskap á meðan í sama aldurshópi voru einungis 43,1% af kennslukonum giftar. 

Af karlkennurum yngri en 30 ára voru 63,6% kvæntir meðan einungis fjórðungur kvenkennara 

yngri en 30 ára voru giftar.  

Af 91 karlkennara er starfaði í Reykjavíkurskólunum skólaárið 1944-1945 voru sjö ógiftir 

alla tíð. Af 63 kennslukonum er störfuðu í Reykjavík skólaárið 1944-1945 voru aftur á móti 30 

ógiftar alla tíð eða nærri helmingur. Athyglisvert er þó að „einungis“ fjórar úr yngri 

aldurshópnum voru ógiftar alla tíð. Ljóst er því að skólárið 1944-1945 eru enn sterk tengsl milli 

þess að konur störfuðu að barnakennslu í höfuðborginni og ógiftis, þó að hlutfall kennslukvenna 

sem voru giftar hafi þarna verið búið að hækka umtalsvert frá því er var árið 1930.  

Eins og við er að búast frá þessum tíma, átti engin þeirra 30 kennslukvenna í Reykjavík 

1944-1945 er voru ógiftar alla tíð eftir að eignast börn. Ein þeirra, bóndadóttirin Jarþrúður 

Einarsdóttir (f. 17.08.1897 – d. 06.01.1967), tók þó stúlkubarn í fóstur. Jarþrúður kenndi við 

Austurbæjarskóla skólaárið 1944-1945 og starfaði við barnakennslu í alls 47 ár, lengst af í 

Austurbæjarskóla (1933-1965). Allar kennslukvennanna í Reykjavík er voru ógiftar og 

barnlausar alla tíð gerðu barnakennslu að ævistarfi sínu, að tveimur frátöldum. Báðar þessar 

kennslukonur voru yngri en þrítugar skólaárið 1944-1945, önnur skipti um starfsvettvang eftir 

fjögur ár í kennslu, (Ólafur Þ. Kristjánsson, 1958–1965; Ólafur Þ. Kristjánsson og Sigrún 

Harðardóttir, 1985-1988) en hin lést í flugslysi í Héðinsfirði árið 1947 aðeins 36 ára gömul.    

Sú síðarnefnda var fædd árið 1916 og lauk húsmæðrakennaraprófi frá hinum nýstofnaða 

Húsmæðrakennaraskóla Íslands 1944. Skólaárið 1944-1945 var hún fastráðin kennari við 
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Austurbæjarskólann og kenndi matreiðslu. Árin 1945-1946 lagði hún stund á framhaldsnám í 

Vesturheimi í húsmæðrafræðum og var nýlega flutt heim til að taka við nýju starfi í þágu 

Veitingafélags Íslands er slysið varð (Jón Helgasson, 1947; Ólafur Þ. Kristjánsson, 1958–1965; 

Ólafur Þ. Kristjánsson og Sigrún Harðardóttir, 1985-1988).  

 

Mynd 11 sýnir samsvarandi upplýsingar um hjúskaparstöðu barnakennara í sýslunum sex að 

því er varðar kennara við fasta skóla og heimavistarskóla. Vegna þess hversu hóparnir með 

kennslukonunum eru fámennir er vart tækt að fara að bera þessar niðurstöðutölur saman við 

niðurstöðutölur er varða Reykjavíkurskólana. Af 34 karlkennurum 30 ára og eldri voru 31 í 

hjúskap eða 91,2% þeirra. Hjá körlunum var giftingarhlutfall þannig hærra en í Reykjavík.          

Af sex kennslukonum í sama aldurshópi voru þrjár í hjónabandi eða 50%. Af fimm 

karlkennurum yngri en 30 ára voru tveir í hjúskap er gerir 40% hlutfall og af fjórum 

kennslukonum yngri en 30 ára voru tvær í hjúskap eða 50%. Af karlkennurum er störfuðu í 

föstum skólum utan Reykjavíkur þetta skólaárið, þ.e. í báðum aldurshópunum, áttu allir eftir að 

ganga í hjúskap einhvern tíman á ævinni. Af konunum tíu voru þrjár alla tíð ógiftar, það er þær 

sömu og ógiftar voru skólaárið 1944-1945 í eldri aldurshópnum, sbr. á mynd 11 hér að ofan. 

Víkur þá athuguninni að farkennurum í sýslunum. 
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Ef skoðaður er á sama hátt kennarahópurinn skólaárið 1944-1945 við farskólana (mynd 12) eru 

hjá körlunum 12 af 20 farskólakennurum 30 ára og eldri í hjúskap, meðan átta eða 40% eru 

ógiftir. Hlutfallslega voru því mun færri kvæntir af körlum er störfuðu við farkennslu heldur en 

hjá kynbræðrum þeirra meðal barnakennara við Reykjavíkurskólana og við fasta skóla og 

heimavistarskóla í sýslunum sex. Af átta kvenfarskólakennurum 30 ára og eldri er helmingur í 

hjúskap. Mynd 12 sýnir að af fjórum farskólakennurum í tilviki beggja kynja, yngri en 30 ára, 

er einungis einn karlkennari í hjúskap. Af karlkennurunum áttu allir úr yngri hópnum eftir að 

kvænast en úr eldri hópnum voru fimm áfram ókvæntir alla tíð. Engin þeirra fjögurra 

kennslukvenna úr eldri hópnum sem ógiftar voru skólaárið 1944-1945 átti síðar eftir að giftast 

en þó skal þess getið að ein þeirra lést aðeins 37 ára og var þá heitbundin. Af kennslukonum í 

yngri hópnum var ein sem ekki átti eftir að ganga í hjónaband síðar á ævinni. Segja má að 

ákveðinnar hliðstæðu gæti hjá kennslukonunum er störfuðu að farkennslu við kynsystur þeirra 

við Reykjavíkurskólana, en fimm þeirra af tólf voru ógiftar alla tíð. 

Þrír karlkennarar í Reykjavík skólaárið 1944-1945 voru ekklar. Einn þeirra var þó kvæntur 

að nýju. Hinir tveir kvæntust báðir aftur þetta skólaár. Þrjár kennslukonur í Reykjavík 1944-

1945 voru ekkjur. Ein þeirra giftist aftur í september 1944. Enginn af kennurunum við föstu- 

eða heimavistarskólana á landsbyggðinni skólaárið 1944-1945 var ekkill eða ekkja. Í hópi 

farkennaranna 1944-1945 var einn karlkennari ekkill og ein kennslukona ekkja. Hvorugt þeirra 

giftist aftur. Önnur kennslukvennanna í Reykjavík sem var ekkja skólaárið 1944-1945 og giftist 

ekki aftur á lífsleiðinni var Vigdís Blöndal. Hún hafði gifst Jóni Blöndal lækni árið 1919, þá 27 
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ára gömul, en tæpu ári seinna drukknaði Jón í Hvítá er hann var á leið á hestbaki í Svignaskarð 

í lækniserindi (Jón Blöndal læknir, 1920). 

7.5 Barneignir kennara 

 

Á ofangreindu súluriti (mynd 13) má sjá yfirlit um kennara í Reykjavíkurskólunum með 

skiptingu eftir hvort þeir áttu börn skólaárið 1944-1945 eða voru þá barnlausir. Á myndinni er 

skipt í tvo hópa þar sem yngri hópurinn nær til kennara undir þrítugsaldri en eldri hópurinn eru 

þeir sem voru 30 ára og eldri. Í eldri hópnum eru alls 69 karlkennarar, þar af áttu 52 börn 

skólaárið 1944-1945 en 17 voru barnlausir. Ellefu þeirra voru barnlausir síðan alla tíð. Af alls 

51 kennslukonu í Reykjavík 30 ára og eldri skólaárið 1944-1945 áttu 16 þeirra börn, af þeim 

áttu þrjár einungis fósturbörn. Af 35 er voru barnlausar á þessum tíma voru 30 áfram barnlausar 

alla tíð og jafnframt ógiftar. 

Í yngri hópnum er telur 22 karlmenn áttu 12 þeirra börn skólaárið 1944-1945 en tíu voru 

barnlausir. Allir hinna síðarnefndu utan einn áttu þó eftir að eignast börn síðar á lífsleiðinni.    

Af 12 kennslukonum í Reykjavík er voru yngri en 30 ára voru allar nema ein barnlausar og sex 

þeirra áttu eftir að vera áfram barnlausar alla tíð. Við skoðum nú hvernig háttað var um 

barneignir kennara í sýslunum, Norður- og Suður-Þingeyjarsýslu, Suður- og Norður-Múlasýslu 

og Vestur- og Austur-Skaftafellssýslu. 
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Á mynd 14 er sýnd sambærileg skipting um kennara er störfuðu í sýslunum sex þar sem borinn 

er saman fjöldi þeirra sem áttu börn á móti fjölda þeirra sem voru barnlausir og einnig 

sundurliðað eftir skólagerð og aldri kennara. Í eldri hópnum voru alls 33 karlkennarar starfandi 

við fasta skóla, þar af voru 30 sem áttu börn og þrír sem voru barnlausir þetta skólaár, þar af 

einn alla tíð en hann átti þó síðar eftir að ala upp kjörbarn. Af sex konum er störfuðu við fasta 

skóla átti helmingur þeirra börn 1944-1945 en þrjár voru barnlausar. Voru þær jafnframt 

barnlausar alla tíð. Af 20 karlkynskennurum 30 ára og eldri er störfuðu í farskólum áttu 12 

þeirra börn en átta voru barnlausir og sex af þeim voru barnlausir alla tíð. Af átta konum 30 ára 

og eldri er störfuðu við farskóla áttu fjórar börn en jafnmargar voru barnalausar. Þær 

síðarnefndu voru einnig áfram barnlausar alla tíð.  

Í yngri hópnum eru fimm karlkennarar í föstum skólum eða heimavistarskólum en aðeins 

einn þeirra átti barn á þessum tíma, en þrír þeirra er þarna voru barnlausir áttu eftir að eignast 

börn síðar á ævinni. Sá eini sem var barnlaus lést ári eftir brúðkaup sitt aðeins 34 ára að aldri.           

Af fjórum konum í föstum skólum yngri en 30 ára átti ein barn þetta skólaárið en þrjár voru 

barnlausar. Tvær þeirra síðarnefndu áttu eftir að eignast barn síðar á ævinni en ein var alla tíð 

barnlaus. Af fjórum karlkennurum við farskóla var einn sem átti barn á þessum tíma, hinir þrír 

áttu þó allir eftir að eignast börn síðar á ævinni. Af fjórum kennslukonum við farskóla voru 

allar barnlausar á þessum tíma. Allar nema ein áttu hins vegar eftir að eignast börn síðar á 
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ævinni. Að því er varðar barneignir var hlutfallið milli kynjanna því mun jafnara hjá kennurum 

er voru yngri en 30 ára þetta skólaárið en í tilviki hinna eldri. 

 

Athyglisvert er að eingöngu tæp 44% meðal kennslukvenna í Reykjavík 1944-1945 eignuðust 

börn á lífsleiðinni meðan mikill meirihluti karlkyns kollega þeirra eða 87% eignuðust börn. 

Hlutfallslega jafn margir karlkennarar utan Reykjavíkur sama skólaár eignuðust börn yfir ævina 

(87%). Hlutfall kennslukvenna utan Reykjavíkur er eignuðust börn einhvern tíman á ævinni var 

heldur hærra en í Reykjavík eða 59%.  

Af kennslukonum sem voru barnlausar í Reykjavík skólaárið 1944-1945 en eignuðust börn 

seinna á lífsleiðinni virðist einungis ein sem hætti störfum við giftingu og barneignir. Hjá þeim 

kennslukonum 30 ára og eldri 1944-1945 í sýslunum er voru barnlausar varð ekki breyting síðar 

þar eð þær voru áfram barnlausar. Af kennslukonum yngri en 30 ára við föstu skólana í 

sýslunum er síðar eignuðust börn, hélt önnur áfram störfum en hin fór til annarra starfa löngu 

fyrir giftingu og barneignir. Af kennslukonunum yngri en 30 ára við farskóla hætti ein alfarið 

kennslu er hún gifti sig og önnur við það að verða móðir.  
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7.6 Félagslegur uppruni (starf föður) 

Tafla 9. Félagslegur uppruni barnakennara eftir kyni skólaárið 1944-1945 (%) 

 

Alls 

samtals 

Reykjavík 

Fastir skólar 

utan 

Reykjavíkur Farskólar 

Karlar Konur Karlar Konur Karlar Konur 

238 91 63 38 10 24 12 

1 – Verkamenn, sjómenn 9,2 14,3 4,8 13,2 0,0 4,2 0,0 

2 – Bændur 60,9 61,5 47,6 68,4 40,0 83,3 75,0 

3 – Iðnaðarmenn 5,0 6,6 7,9 2,6 0,0 0,0 0,0 

4 – Skrifstofumaður og ritstjóri 0,8 0,0 1,6 2,6 0,0 0,0 0,0 

5 – Kennarar 8,4 5,5 12,7 2,6 40,0 4,2 8,3 

6 – Atvinnurekendur 6,7 7,7 4,8 10,5 10,0 0,0 8,3 

7 – Háskólamenntaðir  8,0 4,4 19,0 0,0 10,0 4,2 8,3 

8 – Starf föður óþekkt, einstæð 

móðir 
0,8 0,0 1,6 0,0 0,0 4,2 0,0 

Niðurstöður rannsóknar ( tafla 9) sýna að orðið hefur markverð breyting á félagslegum uppruna 

kennslukvenna frá því árið 1930 sbr. rannsókn Lofts og Ólafar (2012) að því marki að færri 

kennslukonur en áður eiga nú feður úr efri starfsstéttum sbr. 4.-7. flokk. Af kennslukonum í 

Reykjavík eiga nú u.þ.b. 60% kvenna bakgrunn í neðri starfsstéttum. Til samanburðar átti árið 

1930 hátt í helmingur kennslukvenna í Reykjavík feður í efri starfsstéttum. Ákveðinnar 

tengingar við það að feður þeirra kæmu úr efri stéttum í bæjarsamfélaginu gætir þó enn í ljósi 

þess að félagslegur uppruni karlkennara var í u.þ.b 80% tilvika sá að feðurnir væru úr neðri 

starfsstéttum sbr. 1.-3. flokk. Á landsbyggðinni háttar þessu svipað en 59,1% kennslukvenna 

eiga bændur fyrir feður meðan 40,9% eiga feður úr efri starfsstéttum sbr. 5.-7. flokk. Hjá 

karlkennurum utan Reykjavíkur eiga 21% feður úr efri starfstéttum sbr. 4.-7. flokk. 
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7.7 Starfsaldur 

Tafla 10. Stafsaldur starfandi kennara skólaárið 1944-1945 við upphaf þess 

skólaárs, flokkað eftir skólagerð og kyni (%) 

 
Reykjavík 

Fastir skólar 

utan Reykjavíkur 
Farskólar 

 Karlar Konur Alls Karlar Konur Alls Karlar Konur Alls 

0-4 ár 22,0 17,5 19,5 18,4 40,0 22,9 20,8 33,3 25,0 

5-9 ár 13,2 9,5 12,3 13,2 0,0 10,4 16,7 25,0 19,4 

10-14 ár 17,6 25,4 20,8 26,3 20,0 25,0 20,8 16,7 19,4 

15-19 ár 19,8 15,9 18,2 15,8 20,0 16,7 16,7 8,3 13,9 

20-24 ár 16,5 11,1 13,6 0,0 20,0 4,2 12,5 8,3 11,1 

25 ár og meira 11,0 20,6 15,6 26,3 0,0 20,8 12,5 8,3 11,1 

Er horft er til starfsaldurs hjá karlkennurum verður ekki ráðið að merkjanlegur munur hafi verið  

á svipmóti kennarahópsins eftir því hvort um skóla í Reykjavík var að ræða eða skóla utan 

Reykjavíkur, sbr. töflu nr. 10. Kennslukonur utan Reykjavíkur, sér í lagi þær sem kenndu í 

farskólum, höfðu á hinn bóginn að meðaltali skemmri starfsaldur en stöllur þeirra í Reykjavík.  

Til samanburðar er hér starfsaldur kennara í Reykjavík árin 1930 og 1960 skv. rannsókn 

Lofts Guttormssonar og Ólafar Garðarsdóttur (2012). 

Tafla 11. Starfsaldur kennara í Reykjavík skólaárin 1930 og 1960, fengin úr 

rannsókn Lofts Guttormssonar og Ólafar Garðarsdóttur (2012) (%) 

 Reykjavík 1930 Reykjavík 1960 

 Karlar Konur Alls Karlar Konur Alls 

0-4 ár 25,0 22,7 24,0 19,1 30,1 23,6 

5-9 ár 26,8 6,8 18,0 19,1 18,1 18,7 

10-14 ár 23,2 18,2 21,0 18,1 18,1 18,1 

15-19 ár 3,6 15,9 9,0 14,2 8,8 12,0 

20-24 ár 8,9 15,9 12,0 7,8 6,2 7,2 

25 ár og meira 12,5 20,5 16,0 21,6 18,1 20,4 
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Við samanburð ofangreindra tafla sést að þróunin frá árinu 1930 hafði verið í þá átt að 

barnakennarar í Reykjavík hefðu að baki lengri starfsaldur að meðaltali en átti við um 

barnakennara í Reykjavík árið 1930.  

Tafla 12. Heildarstafsaldur kennaranna er störfuðu við barnaskólakennslu skólaárið 

1944-1945, eftir skólagerð og kyni (%) 

 

Alls 

Reykjavík 
Fastir skólar 

utan Reykjavíkur 
Farskólar 

 Karlar Konur Alls Karlar Konur Alls Karlar Konur Alls 

0-4 ár 4,2 2,2 3,2 2,6 0,0 10,0 2,1 8,3 25,0 13,9 

5-14 ár 6,7 7,7 4,8 6,5 2,6 0,0 2,1 16,7 8,3 13,9 

15-24 ár 11,8 8,8 9,5 9,1 15,8 10,0 14,6 16,7 25,0 19,4 

25 ár og 

meira 
77,3 81,3 82,5 81,8 81,6 80,0 81,3 58,3 41,7 52,8 

 

Flestir kennaranna í Reykjavík og í föstu skólunum og heimavistarskólunum í sýslunum sex 

skólaárið 1944-1945 gerðu kennslu að ævistarfi sínu, eða um 80% hlutfall, jafnt í tilviki 

karlkyns kennara og kvenkyns kennara. Þetta má sjá þegar skoðaður er heildarstarfsaldur 

kennaranna er þessi rannsókn nær til sbr. töflu 12 hér að ofan. Það sama á ekki við um 

heildarstarfsaldur kennara er störfuðu við farkennslu þetta skólaár en af þeim eru einungis 

58,3% karlkennara sem starfa við kennslu í 25 ár eða meira og 41% af kvenkennurunum. 
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8 Umræður  

Í ritgerðinni hefur verið fjallað um hvernig lýðfræðilegri stöðu, högum og starfsumhverfi 

barnakennara var háttað í sveit og bæ skólaárið 1944-1945. Rannsóknarniðurstöður að framan 

þykja sýna fram á að barnakennsla hafði á þessum tíma öðlast sess sem varanleg starfsgrein er 

þeir sem hana lögðu fyrir sig gerðu óhikað að ævistarfi. Tölur um starfsaldur staðfesta þetta 

einnig. Ríflega fjórir af hverjum fimm kennurum sem kenndu við Reykjavíkurskólana 1944-

1945 áttu eftir að starfa að kennslu í 25 ár eða meira, hvort sem skoðaðir eru karlkennarar eða 

kvenkennarar. Karlkennarar í Reykjavík voru flestir fjölskyldumenn, en af 91 karlkennara í 

Reykjavík voru aðeins sjö sem ekki stofnuðu til hjúskapar einhvern tíman á ævinni. Af 

kennslukonum sem störfuðu við barnaskólana í Reykjavík skólaárið 1944-1945 var hins vegar 

nær helmingur sem giftist ekki, eða 30 af 63. Ástæðna þess er eflaust að leita í þess tíma 

hugmyndafræði um að vinna utan heimilis samrýmdist ekki húsmæðrahlutverki. Athyglisvert 

er að af 74 kvenkennurum er rannsóknin náði til og lokið höfðu kennaraprófi og störfuðu í 

Reykjavík og sýslunum sex skólaárið 1944-1945 gerðu 60 kennsluna að ævistarfi. Af þeim voru 

31 ógiftar alla tíð.  

Áhugavert var að skoða hjúskapastöðu og barneignir kennaranna samanborið við lengd 

starfsferils sérstaklega hjá kennslukonum en fyrri rannsóknir hafa sýnt að algengt var að 

kennslukonur, einkum þær sem störfuðu í höfuðborginni, hættu störfum er þær gengu í hjúskap 

og til undantekninga heyrði að giftar konur legðu stund á kennslu (sbr. Loftur Guttormsson og 

Ólöf Garðarsdóttir, 2012, Ólöf Garðarsdóttir 2010 og Ólöf Garðarsdóttir, 2019). Í rannsóknum 

Marklund á kennarastéttinni í Svíþjóð kemur fram að þar var þessu líkt fyrir komið. 

Kennslukonur hafi hætt störfum er þær gengu í hjúskap en líkt og hér á landi hafi hins vegar 

verið algengt að þær sem ekki giftust gerðu kennslu að ævistarfi. Eftir 1920 var orðið algengara 

að kennslukonur sneru aftur til starfa að fullu eftir barneignir (Marklund 2020b). 

Til að öðlast betri sýn á aðbúnað kennara og kennsluaðstæður lagði höfundur í 

umfangsmikla gagna- og upplýsingaleit um t.d. skólahúsnæðin. Þegar skoðuð er staða 

barnakennara á landsbyggðinni í þeim sex sýslum er teknar voru til rannsóknar er ljóst að 

aðstæðum kennara var þar háttað með mismunandi hætti. Athugun á skólahúsnæði sýnir að 

mikill munur var á skólahaldi í sveit og bæ þrátt viðleitni löggjafans til að samræma skólahald 

á öllu landinu. Eins og lesa má um í köflum 5 og 6 var mikill munur á aðbúnaði en einnig á 

kennslutíma milli annars vegar skóla í Reykjavík, kaupstöðum og fjölmennum þéttbýlisstöðum 
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og hins vegar smærri byggðarkjörnum og dreifbýli. Greinilegt var að áhrif hafði hvar börnin 

bjuggu um það hvað þeim bauðst mikil fræðsla, í Reykjavík voru kennsluvikur að lágmarki 28 

vikur og allt að 34 vikur og svipað var um kaupstaði utan Reykjavíkur. Í föstum skólum utan 

kaupstaða fengu flest börn kennslu í um 27 vikur, í heimavistarskólum 24 vikur og um 22 í 

farskólum, en farkennslan gat þó farið allt niður í níu til tólf vikur og jafnvel einungis fjórar 

vikur við einstaka farskóla (Hagstofa Íslands, 1967). 

Vert er að taka fram að í þéttbýlistöðum og öðrum byggðarkjörnum úti á landsbyggðinni 

gegndi barnakennari jafnvel oftar en ekki ýmsum ábyrgðarstöðum svo sem setu í stjórn og/eða 

nefndum hreppa eða burðarfyrirtækja í byggðarlaginu, s.s. á sviði verslunar eða útgerðar.         

Við fasta skóla og heimavistarskóla í sýslunum var algengast um karlkyns kennara að þeir væru 

á aldrinum 30-39 ára en 20-29 ára og 40-49 ára um kennslukonur. Aldursdreifing meðal 

farkennara var mjög áþekk og hjá kennurum við Reykjavíkurskólana og við fasta skóla og 

heimavistarskóla utan Reykjavíkur. Hjá þeim var aldurshópurinn 30-39 ára fjölmennastur. Hjá 

kvenkyns farkennurum voru þó jafnmargar í aldurshópnum 20-29 ára. Talsverð breyting er 

þannig orðin á svipmóti farkennarahópsins frá því sem var fyrr á öldinni þegar hlutfall yngri 

farkennara var mun hærra.  

Í Reykjavík var kynjaskiptingin mun jafnari en á landsbyggðinni. Í Reykjavík voru 41% 

kennara kvenkyns en einungis 26% í sýslunum sex. Þegar kynjaskiptingin í sýslunum er skoðuð 

eftir skólategund er skiptingin í föstum skólum að meðtöldum heimavistarskólum sú að hlutfall 

karlkennara nemur 79,2% á móti 20,8% hlutfalli kvenkennara en aðeins kenndu 10 konur við 

fasta- og heimvistarskóla. Kynjaskiptingin hjá farskólakennurunum var heldur jafnari en 33% 

farkennara í sýslunum sex skólaárið 1944-1945 voru konur. 

Niðurstöður rannsóknar sýna að starfaaldur kennara hafði hækkað frá því er tíðkaðist fyrr 

á öldinni og starfið því orðið að starfi til framtíðar. Starfsaldur farkennaranna var stystur og 

voru aðeins 52,8% sem áttu eftir að starfa í 25 ár eða meira á meðan í Reykjavík og í föstu- og 

heimavistarskólunum voru um 80% kennaranna er störfuðu í 25 ár eða lengur. Kennsluárið hjá 

þeim börnum er nutu farkennslu var yfirleitt mun styttra en hjá þeim sem námu við skólana og 

því er greinilegt að farkennarar þurftu almennt að kenna á fleiri en einum stað og jafnvel fleiri 

en eitt starf til að geta lifað af launum sínum. Starfsaðstæður þeirra voru á margan hátt krefjandi 

og ekki fjölskylduvænar. Eftir því sem leið á öldina fækkaði farskólum jafnhliða því sem 
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föstum- og heimavistarskólum fjölgaði. Velta má fyrir sér hvort þeir sem unnu við farkennslu 

hafi ekki viljað eða fengið, enda margir ófaglærðir, að kenna við aðra skólagerð. 

Rannsókn á félagslegum bakgrunni barnakennaranna leiðir í ljós að hjá karlkennurunum 

áttu ríflega fjórir af hverjum fimm feður í starfstétt úr neðri lögum samfélagsins: verkamenn, 

sjómenn, bændur og iðnaðarmenn, þar af voru bændur í rúmlega helmingi tilfella. Af 

kennslukonum áttu u.þ.b. 60% feður úr þessum starfstéttum, þar af voru tæplega helmingur 

dætur bænda. Hins vegar átti rétt tæpur fjórðungur kennslukvenna feður í starfstéttum er 

tilheyrðu efri lögum samfélagsins auk sem u.þ.b. einn áttundi kennslukvenna átti kennara fyrir 

föður. Hafði þannig sýnileg breyting orðið á félagslegum uppruna kennslukvenna frá því árið 

1930 er helmingur kennslukvenna í Reykjavík átti feður úr efri starfsstéttum (Loftur 

Guttormsson og Ólöf Garðarsdóttir, 2012). Hvað varðar kennslukonur á landsbyggðinni áttu 

59,1%  bændur fyrir feður meðan 40,9% áttu feður úr efri starfsstéttum. Hjá karlkennurum utan 

Reykjavíkur áttu 21% feður úr efri starfstéttum. Áhugavert er einnig að bera þessar niðurstöður 

saman við rannsókn Marklund (2021b) um félagslegan bakgrunn sænskra barnaskólakennara á 

árunum 1870-1950 þrátt fyrir að hún varði víðara rannsóknartímabil og annað skólakerfi. 

Samkvæmt niðurstöðum hennar áttu 70% af småskolor kennurunum föður sem var annað hvort 

bóndi eða vinnumaður, þ.a. átti u.þ.b. helmingur bónda fyrir föður. Fjórðungur folkskolor 

kennara átti föður sem var bóndi. Algengt var að kennarar í folkskolor, sér í lagi kennslukonur, 

ættu feður úr mið- eða efri lögum samfélagsins. 

Hvað varðar atriði er takmarka kunna rannsóknarniðurstöðurnar sbr. kafla sjö (bls 55-74) 

skal þess getið að ekki er samræmi á milli ofangreinds lista í Menntamálum yfir starfandi 

barnakennara á Íslandi og upplýsinga í Barnafræðsluskýrslum Hagstofu Íslands (1967) þar sem 

greinir tölulega að 661 hafi starfað að kennslu skólaárið 1944-1945 (444 karlar og 217 konur) 

og listans í Menntamál þar sem skráðir eru 559 kennarar. Barnafræðsluskýrslur Hagstofu 

innihalda einungis tölur um fjölda kennara á hverjum stað en enginn nafnalisti fylgir. Ekki er 

því hægt að staðhæfa neitt um af hverju þessi munur stafar en líklegt sýnist að hann skýrist af 

því að aðilar úti á landsbyggðinni er sinntu tilfallandi stundakennslu í föstum skólum eða 

heimavistarskólum séu taldir með í Barnafræðsluskýrslum, en þar er iðulega getið 

stundakennara þó enginn sé skráður stundakennari við viðkomandi skóla á kennaralistanum í 

Menntamálum.  

Í sumum tilvikum er kennarafjöldinn við ákveðnar skólagerðir á landsbyggðinni of 

fámennur til samanburðar svo að einhverjar ályktanir sé hægt að draga af tölulegum 
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niðurstöðum. Nefna má að við fasta skóla í sýslunum störfuðu einungis tíu kennslukonur og 

tólf sem farkennarar sem rýrir gildi samanburðar við kennslukonur í barnaskólum í Reykjavík 

er voru 63 talsins. 
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9 Lokaorð  

Markmið ritgerðarinnar var að draga upp mynd af lífskjörum kennara og starfsaðstæðum um 

miðja 20. öldina, fjalla um líf og starf barnakennara er störfuðu í Reykjavík og í sex sýslum á 

austanverðu landinu skólaárið 1944-1945. Skólaárið þótti heppilegt til skoðunar þar sem listi 

með nöfnum allra íslenskra barnakennara var birtur í tímaritinu Menntamál  árið 1945. Á þeim 

lista voru skráð nöfn kennara, hæsta menntunarstig, nafn á skóla eða staðsetning, í hvaða sýslu 

hann væri og hvort um væri að ræða fastan-, heimavistar- eða farskóla. Rannsókn Lofts 

Guttormssonar og Ólafar Garðarsdóttur á barnakennurum á Íslandi 1930 og 1960 bauð upp á 

góðan samanburð. Áhugavert var einnig að skoða stöðuna fyrir breytingu á skólalögunum 1946 

sem höfðu víðtæk áhrif á skólaumhverfið.   

Fjallað er um þá skóla er starfandi voru í Reykjavík og sýslunum sex á því tímabili sem 

rannsóknin nær til. Á þeim lýsingum má sjá að starfsaðstæður kennara skólaárið 1944-1945 

voru mjög mismunandi t.d. eftir því hvar þeir störfuðu og við hvernig skóla.  Mikill munur er á 

starfsaðstæðum kennara í nýjum glæsilegum skóla í Reykjavík og farkennara í fámenni á 

Austurlandi eða kennara í heimavistarskóla sem bjó þröngt með nemendum.   

Rannsóknin og ritgerðarvinnan hefur verið áhugaverð og skemmtileg. Í rannsókn sem 

þessari þar sem rannsóknarefnið er fólkið sjálf, líf þess og bakgrunnur. Í gagnagrunninum eru 

upplýsingarnar, tölur í flokkum, en bak við hverja tölu eru einstaklingar sem áttu sína sögu. Þar 

leyndist alls konar fólk, þjóðþekktir einstaklingar, listamenn, barnabókahöfundar og 

stjórnmálamenn, en þó umfram allt metnaðarfullir og áhugasamir kennarar sem störfuðu við 

kennslu af lífi og sál í áraraðir. 
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