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Ágrip 

Þessi rannsókn byggir á athugunum mínum á barnafræðslu í Fljótum í 

Skagafirði 1880–1946. Litlar skrásettar heimildir er að hafa fram til 1894, en 

skýrslur Harboes og sýslu- og sóknarlýsingar gefa hugmyndir um 

almenningsfræðslu á nítjándu öld. Heimildir sem fengust með rannsókn á 

æviskrám og endurminningum benda til lítillar formlegrar fræðslu fram undir 

lok nítjándu aldar. Hins vegar virðast prestar hafa rækt eftirlitshlutverk sitt og 

staðið fyrir kennslu heima á prestsetrunum. Frá og með 1894 eru skýrslur sem 

tengjast styrkveitingum til farkennara mikilvæg heimild um fræðslu í 

byggðarlaginu. Úrvinnsla þessara gagna leiddi í ljós að eftir að styrkhæf 

farkennsla hófst í Fljótum var hún regluleg fram að setningu fræðslulaganna 

1907. Opinbera barnafræðslu í Fljótum má að flestu leyti telja sambærilega því 

sem gerðist utan kaupstaða á landsvísu 1903–1904 og sambærilega við 

barnafræðslu í héruðum við Húnaflóa á sama tíma. Sama má segja um 

menntun og bakgrunn sveitakennara. Allir nema einn þeirra sem kenndu þar 

til fast skólahald komst á í Fljótahreppunum höfðu formlega menntun að baki, 

ýmist kennarapróf, gagnfræðapróf eða búfræðinám. Athygli vekur að aðeins 

þrjár konur voru í hópi þessara kennara. Um helmingur sveitakennaranna var 

lengi við kennslu og einn þeirra áratugum saman. Fast skólahald komst á í 

tveimur þinghúsum í Holtshreppi kringum 1930 en í Haganeshreppi var 

byggður heimavistarskóli í byrjun fimmta áratugarins. Átti sú ráðstöfum sér 

langan og stormasaman aðdraganda sem meðal annars einkenndist af 

pólitískum deilum og trúmálum. Deilan leystist svo farsællega þegar skóli var 

byggður í landi Barðs í Flókadal, í samstarfi Haganeshrepps og kvenfélagsins 
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Vonar á Siglufirði. Árið 1973 gerðist Holtshreppur aðili að skólanum. Skólahald 

var á Sólgörðum allt þar til skólahald í byggðarlaginu lagðist af vorið 2018. 
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Abstract 

This thesis is based on my study on the history of children's education in Fljótin, 

Skagafjörður 1880–1946.  

Until around 1894 there are only few documented sources to be found on 

the subject, though Harboe's reports and descriptions from the county and 

parishes give a general idea about nineteenth-century public education. 

Sources, obtained by studying biographies and memoirs, indicate that until the 

end of the nineteenth century formal education was limited. On the other 

hand, priests seemed to have exercised their mentor role and provided 

education in their vicarages.  

Reports on scholarships for traveling teachers, from 1894 and onwards, 

were an important source of information on education in the local community.  

Processing of this data revealed that home schooling, that began in Fljótin 

and was provided by traveling teachers, was practiced on a regular basis until 

the enactment of the Education Act in 1907.  

Public children's elementary education in Fljótin can be considered 

comparable to what was practiced in the rural areas in 1903–1904 in general, 

as well as in the area around Húnaflói at the same period. 

The same can be said about the education and background of rural 

teachers. Until the establishment of a permanent school in Fljótahreppur, all 

teachers, except one, had formal education. The education consisted of a 

teacher's exam, a secondary school exam or an agricultural education. It is 

noteworthy that only three women were among these teachers.  

About half of the rural teachers were teaching for a long period of time 

and one of them for decades. Permanent schooling was established in two 
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parliamentary buildings in Holtshreppur around 1930, and a boarding school 

was built in Haganeshreppur in the early 1950s. The arrangement had a long 

and stormy prelude, which was characterized by political division and religion, 

among other things. The dispute was then resolved successfully by building a 

school in the land of Barð in Flókadalur, in collaboration with Haganeshreppur 

and Von, the women's association in Siglufjörður. In 1973, Holtshreppur 

became a part of the cooperation. A school was operated in Sólgarðar until the 

spring of 2018, which was the last year of schooling in the area. 
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Þetta verk er tileinkað tengdaforeldrum mínum, Heiðrúnu Guðbjörgu 
Alfreðsdóttur (1946–2016) og Símoni Inga Gestssyni (1944–2018)  

sem bjuggu 38 ár á Barði í Fljótum, jörðinni sem Sólgarðaskóli var byggður á.  
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Formáli 

Skólasaga hefur lengi verið mér hugleikin. Á námskeiði um uppeldis- og skólasögu 

sem kennt var á vormisseri 2015 við kennaradeild Háskólans á Akureyri kviknaði 

sú hugmynd að velja einhverja þætti úr skólasögu Skagafjarðar sem efni í 

meistaraprófsritgerð. Af ýmsum ástæðum drógust skrifin og að sama skapi 

breyttust efnistökin frá því að fjalla um fyrstu sjálfsprottnu skólana í Skagafirði yfir 

í að fjalla um barnafræðslu í Fljótum.  

Fljótasveit er mér nátengd því þangað kom ég sextán ára gömul til að sinna 

sumarstarfi eitt sumar. Heillaðist ég af náttúrufegurð og mannlífi sveitarinnar og 

átti seinna eftir að bindast henni órofa fjölskylduböndum. Við Sólgarðaskóla í 

Fljótum hóf ég kennsluferil minn í æfingakennslu sem var hluti af B.Ed.-námi mínu 

við kennaradeild Háskólans á Akureyri á vormisseri 1997. Tveimur áratugum síðar 

kenndi ég þar einn vetur, síðasta veturinn sem Sólgarðaskóli starfaði. Á þeim tíma 

rak ég einnig ferðaþjónustu í skólahúsnæðinu og hafði áform um að setja upp 

sögusýningu um skólahald og sundkennslu í sveitinni í tengslum við þann rekstur. 

Áður en af því gæti orðið breyttust forsendur og rekstri var hætt í skólahúsnæðinu. 

Hafði ég þá viðað að mér ýmsum heimildum um skólastarfið. Eru þær meðal þeirra 

heimilda sem nýttar eru í þessu verki. 

Ritgerðinni er ætlað að varðveita þá sögu byggðarlagsins sem snýr að 

barnafræðslu. Síðustu áratugi hafa margir fámennir skólar verið lagðir niður eða 

sameinaðir stærri skólum í nærliggjandi byggðarlögum. Þar með lýkur ekki aðeins 

skólasögu viðkomandi byggðarlags, heldur hverfur oftar en ekki mikilvæg 

menningarstofnun sem er samfélaginu meira en bara skóli. Árið 2018, þegar 

skólahald var aflagt í Fljótum í Skagafirði, voru aðeins sjö nemendur á 

grunnskólaaldri í sveitinni og stefndi í að þeir yrðu enn færri. Lagðist þá kennsla 
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niður á Sólgörðum sem hafði síðustu árin verið hluti af Grunnskólanum austan 

Vatna. Þar með lauk langri sögu barnafræðslu í Fljótum. 

Ég vil þakka leiðsagnarkennara mínum, Braga Guðmundssyni, fyrir frábært og 

sérlega lærdómsríkt samstarf, sem og Guðmundi Heiðari Frímannssyni. Bestu 

þakkir færi ég Laufeyju Leifsdóttur íslenskufræðingi sem las próförk. Sólborgu Unu 

Pálsdóttur sagnfræðingi þakka ég yfirlestur, hvatningu og góðar ábendingar. 

Starfsfólki Héraðsskjalasafns Skagfirðinga, Skjalasafns Fjallabyggðar og 

Þjóðskjalasafns Íslands þakka ég lipurð og góða fyrirgreiðslu. Systur minni, Ástríði 

Einarsdóttur, og vinkonum mínum, Írisi Jónsdóttur og Jóhönnu Sveinbjörgu 

Traustadóttur, þakka ég ómælda hvatningu á meðan á verkinu stóð, yfirlestur og 

góð ráð. Loks vil ég þakka fjölskyldu minni þolinmæðina meðan ég gat oft á tíðum 

ekki tekið þátt í hefðbundnu fjölskyldulífi meðfram fullu starfi og ritgerðarskrifum. 

Í hverju byggðarlagi eiga langflestir íbúar tengsl við skólann sinn, ýmist sem 

nemendur, foreldrar eða þátttakendur í ýmsum viðburðum á vegum skólans. 

Margir bera miklar tilfinningar til skólans og við vinnslu þessa verks hef ég orðið 

vör við mikinn áhuga á því að varðveita sögu Sólgarðaskóla og þess skólahalds sem 

fyrir var í hreppunum tveimur sem byggðarlagið Fljót skiptist lengst af í. Hér á eftir 

verða þeirri sögu gerð skil, en við skulum láta erindi úr ljóði séra Jónmundar 

Halldórssonar frá árinu 1915, Fljótasveit, fylgja okkur fyrsta spölinn:  

Þó fátæk sértu Fljótasveit,  

þú framtíð átt í brjóstum sona.  

Þeir unna sínum áa-reit,  

þú afbragðs góða kosta sveit.  

Í brjóstum lifi helg og heit  

hreysti frægða, bestu vona.  

Þó fátæk sértu Fljótasveit,  

þú framtíð átt í brjóstum sona.   

(HSk. 633, 4to).  
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1 Inngangur 

Talsvert vantar upp á að íslenskri skólasögu hafi verið gerð viðeigandi skil. 

Óyggjandi er að ritið Almenningsfræðsla á Íslandi, sem kom út í tveimur 

bindum árið 2008 í ritstjórn Lofts Guttormssonar, er höfuðrit á því sviði.  

Skólasaga einstakra héraða hefur sums staðar verið tekin saman, oft í 

formi nemendaritgerða og voru margar þeirra ritaðar á níunda áratug síðustu 

aldar. Í nokkrum tilfellum hefur slík saga komið út í bókarformi og er bók Snorra 

Þorsteinssonar frá árinu 2009, Barna- og unglingafræðsla í Mýrasýslu 1880–

2007, þeirra viðamest. Einnig hefur Bragi Guðmundsson, prófessor við 

Háskólann á Akureyri, ritað tvær ritrýndar greinar í Netlu – Veftímarit um 

uppeldi og menntun, þar sem hann fjallar um sveitakennslu í Strandasýslu og 

Húnavatnssýslu. 

Viðamesta heildstæða umfjöllun sem til er um barnafræðslu í Fljótum 

takmarkast við fyrrum Haganeshrepp en þar er um að ræða B.Ed.-ritgerð 

Esterar Árnadóttur kennara um barnafræðslu í Vestur-Fljótum 1894–1946. Þó 

að sundkennsla sé ekki gerð að umfjöllunarefni hér má einnig nefna BA-ritgerð 

Hjalta Pálssonar sagnfræðings frá árinu 1975 um sundkennslu í Skagafirði þar 

sem Fljótin koma mjög við sögu. 

Áður en heimildavinnan hófst var leitast við að skilgreina þau hugtök sem 

höfundur taldi þurfa skýringa við og eru almenningi ekki töm í daglegu máli. Í 

umfjöllun um skólasögu er t.a.m. nauðsynlegt að nútímalesendur velkist ekki í 

vafa um hvað er átt við með hugtökum eins og farkennsla, heimafræðsla og 
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fastur skóli. Hins vegar er ekki farið út í að útskýra helstu kenningar á 

fræðasviðinu, enda koma þær ekki við sögu í verkinu. 

Í heimildavinnunni er hvorutveggja sótt í frumheimildir og úrvinnslu 

ýmissa fræðimanna úr slíkum heimildum. Hvað varðar almenna umfjöllum um 

almenningsfræðslu á Íslandi er að mestu leyti látið duga að vitna í áðurnefndar 

bækur í ritstjórn Lofts Guttormssonar. Í einhverjum tilfellum var þó farið í þau 

rit sem hann vitnar til og önnur sem höfundur fann við leit sína.  

Jafnframt hefur verið farið yfir flest rit, bókarkafla og lengri tímaritsgreinar 

sem komið hafa út um barnafræðslu á Íslandi síðustu tvær aldir. Þá var 

skoðaður fjöldi ritgerða sem fjalla um skólasögu á Íslandi. Allt gaf þetta góða 

heildarsýn yfir sviðið. Almenn umfjöllun um skólahald á Íslandi er engu að síður 

í knöppu formi í upphafi hvers kafla, enda hefði lengri umfjöllun litlu bætt við 

áður útgefnar heimildir. Þegar kemur að umfjöllun um barnafræðslu í Fljótum 

var hins vegar í öllum tilfellum leitað frumheimilda. 

Farið var í gegnum norðlensk tímarit og skagfirsk héraðsblöð frá umræddu 

tímabili, sem og Byggðasögu Skagafjarðar, Skagfirðingabók sem er ársrit 

Sögufélags Skagfirðinga, Skagfirskar æviskrár, ævisögur Fljótamanna og 

bókarkafla með minningabrotum Fljótamanna. Þá voru yfirfarin gögn Haganes- 

og Holtshreppa, Sólgarðaskóla og forvera skólans. Annars vegar eru slík skjöl 

varðveitt heima í héraði, í Héraðsskjalasafni Skagfirðinga og hins vegar í 

Þjóðskjalasafni. Einnig var Skjalasafn Fjallabyggðar heimsótt til að varpa ljósi á 

samstarf Haganeshrepps og Kvenfélagsins Vonar á Siglufirði sem leiddi til 

byggingar Sólgarðaskóla. 

Við vísanir í uppflettirit, þ.e. Byggðasögu Skagafjarðar, Kennaratal á 

Íslandi og Skagfirskar æviskrár er notast við heiti bókanna enda eru þau 

flestum kunnug. Ritháttur bæjarnafna fylgir þeirri mynd sem sem notuð er í 
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Byggðasögu Skagafjarðar. Þar sem vísað er í heimildir með beinum tilvitnunum 

halda orðmyndir og greinarmerkjasetning sér í óprentuðum gögnum en 

stafsetning er færð til nútímamáls. Beinar tilvitnanir í prentuð rit eru óbreyttar. 

Við vinnslu verksins urðu á því miklar breytingar. Röð kaflanna hélst þó að 

mestu óbreytt, enda sagan að mestu rakin í tímaröð og var strax tekin sú 

ákvörðun að best færi á slíkri uppbyggingu, samhengisins vegna. Af sömu 

ástæðum, til að halda sem bestu samhengi og flæði í frásögninni, er í byrjun 

hvers kafla rakin þróun á landsvísu á því tímabili sem kaflinn fjallar um. Líkt og 

ósjálfrátt gerist við ritgerðarskrif leiddi þessi efniskönnun mig áfram að fleiri 

ritum um efnið og stóð heimildaleitin því yfir fram að síðustu stigum vinnunnar. 

Sumt beindi rannsókninni inn á nýjar brautir, annað reyndist ekki eins 

áhugavert og áður var talið og við ýmsu fengust ekki svör.  

Það er von mín að verk þetta bæti að nokkru úr þeirri þörf að varðveita 

skólasögu Fljóta, og þar með sögu byggðarlagsins og héraðsins í heild, sem og 

brot úr íslenskri skólasögu. Þetta er leitast við að gera með því að fjalla ítarlega 

um fræðsluhéruðin tvö sem Fljótin skiptust í á árabilinu 1880–1946. Hér á eftir 

mun ég kappkosta að svara þeim spurningum hvernig barnafræðslu var háttað 

í Fljótum á árunum 1880–1946, hvernig farkennslu var háttað í sveitinni og 

hvaða sveitakennarar sinntu henni, hvar og hvenær fastir skólar voru byggðir 

upp og hver var aðdragandi þeirrar uppbyggingar. Þá mun ég bera þróun 

fræðslumála í Fljótum saman við almenna þróun málaflokksins á landsvísu, 

með sérstakri áherslu á Húnavatnssýslur og Strandasýslu. 

 





 

 19 

2 Hugtök 

2.1 Heimafræðsla og heimiliskennsla 

Í fyrra bindi ritsins Almenningsfræðsla á Íslandi skilur Loftur Guttormsson á 

milli hugtakanna heimafræðslu og heimiliskennslu á eftirfarandi hátt:  

Mörk heimafræðslu og heimiliskennslu reynast oft óglögg. Í 

heimafræðslu var það heimilisfólkið sjálft, eldra eða yngra, sem sagði 

börnunum til; hér átti ósjaldan hlut að máli óvandabundið fólk, vinnuhjú 

og jafnvel niðursetningar. … Um heimiliskennslu ræðir aftur á móti þegar 

einhver var fenginn utan að gagngert til þess að kenna börnum 

húsráðenda (Loftur Guttormsson, 2008c, bls. 63). 

Hér er valið að fara sömu leið og Loftur gerir, enda mikilvægt að skilja á 

milli heimafræðslu sem heimilisfólk innir af hendi og heimiliskennslu þar sem 

utanaðkomandi kennari sér um kennsluna. Þá er miðað við kennslu sem 

einskorðast við tiltekið heimili, ekki þar sem börnum er safnað saman á bæi til 

kennslu.  

2.2 Farkennsla, umgangskennsla og 
umferðarkennsla 

Auk heimiliskennslu virðast þrjú hugtök vera ráðandi þegar ritað er um 

barnakennslu heima á bæjum. Orðin farkennsla, umgangskennsla og 

umferðarkennsla eru þannig öll notuð um það þegar kennarar komu heim á 

bæi, oft nokkra í hverju byggðarlagi, og börnunum var safnað saman á bæina 

til að njóta kennslunnar. Í sumum tilfellum héldu börnin til á bæjunum en í 

öðrum tilfellum gengu þau daglega til og frá kennslustað. Segja má að þessi 

kennsla hafi einkennt skólastarf á Íslandi frá því á síðasta fjórðungi 19. aldar og 
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langt fram á þá 20. Í einstaka fræðsluhéruðum tíðkaðist farkennsla allt fram á 

áttunda áratug síðustu aldar. Hér verður orðið farkennsla fyrir valinu þótt hin 

hugtökin séu notuð eins og þau koma fyrir í beinum tilvitnunum til heimilda. 

Jafnframt er talað um farkennara þegar fjallað er um kennara sem tóku að sér 

kennslu að eigin frumkvæði eða fyrir tilstuðlan foreldra og forráðamanna. 

2.3 Sveitakennsla 

Oft er ekki unnt að greina á milli hvort um hafi verið að ræða farkennslu eða 

sveitakennslu. Hér verður stuðst við þá skilgreiningu að með sveitakennslu sé 

átt við kennslu sem var ákveðin og skipulögð af hreppsstjórn, sóknarnefnd eða 

sóknarprestum og kostuð að nokkru af hreppssjóði (Bragi Guðmundsson, 

2020, bls. 2; Loftur Guttormsson, 2008c, bls. 64). Sveitakennarar þurftu að 

uppfylla þau skilyrði að vera ráðnir af hreppsnefnd eða sóknarnefnd og kenna 

lögboðnar námsgreinar. Styrkumsóknir fóru til sýslunefndar sem síðan sendi 

tillögur um úthlutun til embættis landshöfðingja (Bragi Guðmundsson, 2020, 

bls. 2). Að mínu mati lýsir sveitakennsla best þessu fyrirkomulagi og einnig þótti 

mér hagkvæmt að nota sömu hugtök og Bragi Guðmundsson gerir í nýlegri 

rannsókn sinni á sveitakennslu í Strandasýslu og Húnavatnssýslum (Bragi 

Guðmundsson, 2020, bls. 2–3), enda gerður nokkur samanburður við 

niðurstöður Braga í meginkafla ritgerðarinnar. Að sama skapi er hér talað um 

sveitakennara þegar fjallað er um þá kennara sem sinntu sveitakennslunni. 

2.4 Eftirlitskennsla 

Eftirlitskennsla er heimafræðsla eða heimakennsla sem fer fram sem prestar 

litu eftir. Í samræmi við gjörðabækur hreppaskilaþinga var kveðið á um það, í 

kjölfar laga um uppfræðingu barna í skrift og reikningi 1880, að prestar skyldu 

sinna ákveðnu eftirliti með heimakennslu. Eftirlitinu sinntu þeir einkum með 

því að húsvitja og kanna kunn.áttu barna í lestri og kristnum fræðum. Var þetta 
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eftirlit bein afurð þess að skyldufræðsla almennings var að mestu bundin við 

hefðbundna heimafræðslu þar sem lestrarkunnátta og lestrarþjálfun tengdust 

órjúfanlega fræðslu um grunnatriði í kenningu og siðfræði kristindómsins (Ingi 

Sigurðsson og Loftur Guttormsson, 2003, bls. 16). Einnig voru dæmi um að 

aðrir, t.d. sem höfðu starfað við farkennslu, litu eftir heimafræðslu. 

2.5 Farskólar 

Í skýrslu fræðslumálaskrifstofunnar um barnaskóla á árunum 1959–1962 voru 

farskólar skilgreindir svo:  

Farskólar eru sérstök tegund eins-manns skóla, sem tíðkast hafa hér á 

landi frá því fræðslulög gengu í gildi árið 1907. Það fyrirkomulag er 

þannig, að einn kennari gengur á milli bæja í sveitinni og kennir á 2-6 

bæjum nokkra daga á hverjum stað yfir veturinn. Börn úr nágrenninu 

sækja þá skóla til þess staðar, sem næstur þeim er. Þannig fá börn ekki 

nema fárra vikna kennslu hvert – mest 3–4 mánuði. Alls staðar verður 

kennarinn að kenna öllum aldursflokkum í einu. Reynt er að koma þeim 

börnum fyrir á næstu bæjum, sem lengst eiga að. Húsnæði þessara skóla 

er venjulega stofa á einhverjum bænum. Áður var oft kennt í 

baðstofunni. Farskólum fækkar stöðugt“ (ÞÍ, Stj. BA/1).  

Þarna eru farskólar skilgreindir sem skólinn eða kennslan sem farkennari hefur 

með höndum. Í tímaritinu Uppeldi og menntun frá árinu 1992 skilgreinir Loftur 

Guttormsson farskóla og segir m.a.:  

Hann [farskólinn] tók ekki á sig neina merkjanlega ytri ásýnd í formi 

sérstakrar byggingar – skólahúss – heldur varð hann til á þeim bæ þar 

sem farkennarinn hafði lengri eða skemmri viðdvöl. Til viðbótar við 

börnin sem áttu heima á hlutaðeigandi býli sóttu hann nemendur frá 

aðliggjandi bæjum, annaðhvort með því að þeir gengu þangað daglega 

eða var komið þar fyrir yfir kennslutímabilið (Loftur Guttormsson, 1992, 

bls. 207). 

Hér á eftir verður stuðst við skilgreiningu Lofts Guttormssonar þar sem 

algengara varð er á leið að börnin sæktu skólann til skiptis eftir aldursflokkum.  
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2.6 Fastir skólar 

Þar sem rætt er um fasta skóla er átt við skóla sem haldnir voru í sérstöku 

húsnæði en ekki heima á sveitabæjum eða einkaheimilum í kauptúnum og 

kaupstöðum. Þarna þarf ekki að vera um sérstakt skólahúsnæði að ræða þar 

sem skólahald fór einnig fram í húsum sem höfðu fleiri hlutverk. Til dæmis var 

algengt að skólahald færi fram í þinghúsum, félagsheimilum eða húsnæði 

félagasamtaka. Í sama fræðslu- eða skólahéraði gat farkennsla og fastur skóli 

verið samtímis. 

Algengt fyrirkomulag var að hin fjölnota skólahús hefðu eina kennslustofu 

og dálitla forstofu og að ýmis félög hefðu afnot af húsunum, sem gat valdið 

árekstrum (Helgi Elíasson, 1931, bls. 120). 

2.7  

2.8 Fræðsluhérað og skólahérað 

Samkvæmt fyrstu fræðslulögum sem sett voru í landinu árið 1907 var landinu 

skipt í fræðsluhéruð og skólahéruð. Hver kaupstaður, kauptún eða þorp sem 

var hreppsfélag og þeir hreppar sem stofnuðu fasta skóla mynduðu 

skólahérað. Var þá miðað við kennslu sem stæði yfir í a.m.k. sex mánuði á ári 

og öll börn sveitarinnar gætu notið. Í skólahéruðum var skylt að hafa fastan 

skóla, heimangöngu- eða heimavistarskóla eða hvort tveggja í senn. 

Þeir hreppar sem ekki voru skólahéruð mynduðu hver fyrir sig 

fræðsluhérað. Í sumum tilfellum var fræðsluhérað hluti af hrepp, t.d. ef hinn 

hluti hreppsins var þorp og þar með skólahérað. Í fræðsluhéruðum var gert ráð 

fyrir farkennslu eða eftirliti með heimiliskennslu (Lög um fræðslu barna nr. 

59/1907). 
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3 Byggðarlagið Fljót 

Fljótin eru nyrsta og austasta byggðarlag Skagafjarðar. Allt til ársins 1898 voru 

Fljótin einn hreppur, Fljótahreppur, sem síðar var kallaður Holtshreppur. Þegar 

Fljótunum var skipt í tvo hreppa árið 1898 urðu til Haganeshreppur og 

Holtshreppur og voru hreppamörkin milli bæjanna Hamars og Sléttu 

(Byggðasaga Skagafjarðar, 2017, bls. 234; Kristmundur Bjarnason, 1998, bls. 

194). Þann 1. janúar 1988 sameinuðust hrepparnir tveir aftur í Fljótahrepp og 

þann 6. júní 1998 sameinuðust Fljótahreppur og níu aðrir hreppar í 

Sveitarfélagið Skagafjörð (Byggðasaga Skagafjarðar, 2017, bls. 249). 

 Fljótin liggja að sjó að norðan en norðaustan við þau eru Úlfsdalir. Þau 

byggðarlög sem liggja að Fljótum að austan og sunnan eru Siglufjörður, 

Héðinsfjörður, Ólafsfjörður, Svarfaðardalur og Kolbeinsdalur. Að vestan liggja 

Sléttuhlíð, Höfðaströnd með Unadal og Deildardal og Óslandshlíð að Fljótum. 

Hin gömlu hreppsmörk Sléttuhlíðar og Fljóta eru um Stafá en mörk Siglufjarðar 

og Fljóta eru við Almenningsnöf, norðan við bæinn Hraun, sem er nyrsti og 

austasti bær sveitarinnar. Í daglegu tali er sveitinni skipt í Vestur- og Austur-

Fljót sem fylgja hinum gömlu hreppamörkum milli Holts- og Haganeshreppa 

(Guðmundur Davíðsson, 1966, bls. 112; Sverrir Páll Erlendsson, 1975, bls. 109). 

Stífla er hluti af Austur-Fljótunum og afmarkast af Stífluhólum að norðan, þar 

sem Stífluvatn rennur í Fljótaá. Bæirnir umhverfis Stífluvatnið og innan við það 

tilheyra því allir Stíflu. Kort af Holtshreppi er að finna á bls. 25 og kort af 

Haganeshreppi er að finna á bls. 26. 

 Landbúnaður hefur frá örófi alda verið aðalatvinnuvegur Fljótamanna. 

Einnig er víðast stutt sjávargatan og það hafa Fljótamenn nýtt sér þótt 
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lendingar séu slæmar enda sveitin fyrir opnu hafi til norðurs og norðvesturs. 

Hákarlaveiðar voru mikið stundaðar á seinni hluta nítjándu aldar og fram á þá 

tuttugustu. Sveitin er harðbýl, enda við nyrsta haf, snjóþung og sumarhret tíð 

(Guðmundur Davíðsson, 1966, bls. 111–112; Sverrir Páll Erlendsson, 1975, bls. 

109–112). Í dag búa um 60 manns í Fljótum en þegar þar var fjölmennast, árið 

1870, voru íbúar 766 talsins (Hagskinna, 1997, bls. 70). 
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var 

Mynd 1. Holtshreppur. Kortagerð: Bryndís Zoëga. 
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Mynd 2. Haganeshreppur. Kortagerð: Bryndís Zoëga. 



 

 29 

4 Almenningsfræðsla í Fljótum fram til 
1880 

Áður en formleg fræðsla hófst hérlendis má segja að menntun landans hafi 

farið fram í baðstofunni þar sem lesið var upphátt meðan heimilisfólk sat við 

hannyrðir. Bóklestur á kvöldvökunni var þannig hryggjarstykkið í óformlegri 

alþýðumenntun. Þetta var tíðkað í Fljótum líkt og annars staðar og sagði 

Hannes Hannesson á Melbreið, sem fæddur var 1888, að húslestrar hefðu 

verið lesnir á hverjum degi frá veturnóttum til föstuinngangs og frá föstu til 

sumarmála (HSk. 43, 4to, bls. 131). Eflaust hafa þeir tíðkast löngu fyrir hans 

daga. 

Árið 1746 var sett fram Tilskipun um húsaga sem kvað á um að húsbændur 

eða foreldrar skyldu sjá um fræðslu barna en prestar húsvitja og hafa eftirlit 

með náminu (Lagasafn handa alþýðu 1, 1890, bls. 53-55). Var 

húsagatilskipunin ígildi laga og ein hinna píetísku tilskipana sem komu fram á 

árunum 1741–1746, eftir að dönsk stjórnvöld sendu hinn þýskmenntaða 

guðsmann, Ludvig Harboe, til landsins. Var Jón Þorkelsson, oftast nefndur 

Thorcillius, settur honum til aðstoðar í þessari för og þeim ætlað að gera 

tillögur til úrbóta í anda píetismans. Í kjölfarið fylgdu umbætur og 

stefnumótandi straumar í menntun, þrátt fyrir að píetísk trúarkennd næði lítilli 

fótfestu í landinu (Loftur Guttormsson, 2000, bls. 309–310; Lýður Björnsson, 

2006, bls. 118). 

Konungsbréf um uppfræðingu barna í lestri var sent Skálholtsbiskupi árið 

1790. Með því voru ákvæði húsagatilskipunarinnar um bóklestrarkennslu 
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nánar útfærð. Samkvæmt því áttu börn að hefja lestrarnám áður en þau yrðu 

fullra fimm ára. Kvernámið átti að byrja áður en þau yrðu 10 ára og standa fram 

að fermingu (Gunnar M. Magnúss, 1939, bls. 86; Loftur Guttormsson, 2008a, 

bls. 22). Árið 1880 voru síðan sett lög um uppfræðingu barna í skrift og 

reikningi sem fjallað verður um í næsta kafla. 

Þær heimildir sem finnast um almenningsfræðslu í Fljótum fram til ársins 

1880 byggjast einkum á skýrslum Harboes, sóknamannatölum og 

spurningalistum Hins íslenska bókmenntafélags, sem lögðu grunninn að sýslu- 

og sóknarlýsingum sem gefnar voru út í kjölfarið. Sáralítið er um að 

æviminningar eða æviþættir Fljótamanna greini frá menntun á þessu tímabili, 

en því sem fannst eru gerð dálítil skil í lok kaflans. 

4.1 Menntun barna í Fljótum samkvæmt skýrslum 
Harboes 

Skýrslur Harboes til kirkjustjórnarráðsins eru merk heimild um menntun 

þjóðarinnar. Harboe var biskup á Hólum árið 1741–1745. Árið 1743 fór hann 

um Skagafjörð og kannaði eftirlit presta og kunnáttu sóknarbarna. Í skýrslum 

hans kom m.a. fram að í Barðs- og Holtssóknum húsvitjaði prestur 

kostgæfilega. Í sóknunum voru 53 börn. Flest þeirra læs og óvenjulega vel að 

sér í fræðunum og útskýringum þeirra, enda söfnuðurinn „talinn hafa allt frá 

siðaskiptum, haft orð á sér fyrir að hafa mætur á fræðalærdómi, bæði í kirkju 

og heimahúsum.“ Börnin eru talin hin best uppfræddu í sýslunni og tekið fram 

að á Barði hafi setið merkir prestar um hríð. Í Knappsstaðasókn voru 23 börn 

prófuð og voru þau nær öll byrjuð að læra að lesa (Hallgrímur Hallgrímsson, 

1925, bls. 7–10, 20–21). Kristmundur Bjarnason taldi Skagfirðinga hafa haldið 

vel í horfinu næstu áratugina eftir komu Harboes og verið vel á vegi stadda 

varðandi lestrarkunnáttu í lok 18. aldar (1987, bls. 223). 
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4.2 Menntun barna í Fljótum samkvæmt 
sóknarmannatölum 

Með húsvitjanatilskipuninni 1746 varð sú mikilvæga breyting að færð skyldu 

sóknarmannatöl í hverri sókn. Í þau skyldi skrá nafn, aldur, þekkingu í 

Fræðunum minni, en þau innihéldu ákveðin grunnatriði kristinna fræða, 

lestrarkunnáttu, þekkingu á sálmum og bænum sem og siðferði og framferði 

fyrir hvern heimilismann á hverjum bæ (Loftur Guttormsson 2008a, bls. 30).  

 Sóknarmannatöl 18. aldar eru sums staðar heilleg, meðal annars úr 

Barðs- og Holtssóknum. Þar bjuggu hátt í 400 manns árið 1785 en aðeins 16 

fullorðnir voru ólæsir með öllu. Öll börn 12 ára og eldri voru læs eða stautandi. 

Kristmundur Bjarnason geldur þó varhuga við að misjafnt hafi verið hvernig 

klerkar ræktu húsvitjunarskylduna og því gæti verið munur milli sókna og mat 

presta á lestri ólíkt (1987, bls. 223).  

Lagaboð um fermingar frá 1741 (Loftur Guttormsson, 2000, bls. 313) 

komst í framkvæmd 1744 þegar reglugerð þess efnis var gefin út. Þá hafði borið 

á því að prestar fermdu 9–12 ára gömul börn (Alþingisbækur Íslands 13, 1973, 

bls. 509). Fimmtán árum síðar var ákveðið að ekki skyldi ferma ferma börn fyrr 

en þau væru orðin fullra 14 eða 15 ára. Ástæðan var sú að yngri börn kynnu 

sjaldan að meta rétt og nýta sér þann lærdóm sem kennarar brýndu fyrir þeim 

(Lagasafn handa alþýðu 1, 1890, bls. 72).  

Þrátt fyrir þessi ótvíræðu fyrirmæli um lestrarkunnáttu og fermingu barna 

vantaði herslumuninn upp á að allt væri slétt og fellt í því efni. Pétur Pétursson 

prófastur á Miklabæ færði harðort umburðarbréf inn í bréfabók sína árið 1807, 

þar sem fjórir prestar höfðu gerst sekir um að ferma börn yngri en 14 ára. 

Meðal þeirra var Jón Jónsson á Barði í Fljótum sem fermdi átta börn, hið yngsta 
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11 vetra, þrjú 12 vetra og fjögur 13 vetra. Hlaut hann stóra sekt fyrir 

(Kristmundur Bjarnason, 1987, bls. 223–224). 

4.3 Menntun barna í Fljótum samkvæmt 
spurningalistum 1840 

Snemma á 19. öld hafði orðið vakning meðal menntamanna um að efla 

skriftarkunnáttu þjóðarinnar sem í framhaldinu var könnuð á vegum Hins 

íslenska bókmenntafélags árið 1839. Allir sóknarprestar landsins fengu 

spurningalista ásamt boði um að semja sýslu- og sóknarlýsingar sem ætlað var 

að verða undirstaða rits um land og þjóð, en ritið kom aldrei út. Spurningarnar 

voru 70 talsins og lutu tvær þeirra að skriftarkunnáttu. Heildarniðurstöður 

benda til að 20–50% karla í landinu hafi verið læs og 10–30% kvenna (Loftur 

Guttormsson, 2008a, bls. 31–32).  

Á þessum tíma voru 563 sóknarbörn í Barðsprestakalli. Annars vegar var 

spurt hversu margir væru skrifandi í sókninni og hins vegar um aldur og kyn 

þeirra sem ekki voru skrifandi. Sagði sóknarpresturinn, sem þá var séra Jón 

Jónsson: „Nokkuð í færra lagi, í tilliti til fólksfjöldans. Á öllum aldri, bæði karlar 

og konur“ (Sýslu- og sóknarlýsingar, 1954, bls. 176). Um 

Knappsstaðaprestakall, sem taldi 131 sóknarbarn, sagði sóknarpresturinn 

Stefán Þorvaldsson: „… af bændafólki eru nokkuð skrifandi 21 manns, 17 af 

karlkyni og 4 af kvenkyni, á ýmsum aldri, frá 20–60 ára“ (Sýslu- og 

sóknalýsingar, 1954, bls. 185). 

4.4 Menntun barna í Fljótum samkvæmt 
æviminningum Fljótamanna 

Kristmundur Bjarnason taldi að þeir sem fengust við barna- og unglingafræðslu 

um miðja 19. öld, hefðu aðeins gert það „í viðlögum“ og þá helst fyrir unglinga 

sem hugðu á frekari skólagöngu (1987, bls. 231). Í því skyni að afla upplýsinga 
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um menntun Fljótamanna fram til 1880 var leitað í skrásettar æviminningar, 

bæði í handritum og útgefnu efni. Höfðust upp úr krafsinu fáein stutt 

minningabrot sem vitnað er til hér á eftir. 

Baldvin Einarsson var fæddur að Molastöðum árið 1801 en lést í 

Kaupmannahöfn árið 1833. Þar sem hann varð þekktur fyrir skrif sín um 

þjóðmál, þar á meðal skólamál, skal gerð nokkur grein fyrir þessum skammlífa 

en kunna Fljótamanni. Óyggjandi er að Baldvin má telja einn af 

upphafsmönnum íslensku sjálfstæðishreyfingarinnar og um hann orti Bjarni 

Thorarensen ljóðið sem hefst á orðunum „Ísalands óhamingju verður allt að 

vopni“ (Nanna Ólafsdóttir, 1961, bls. 31–32).  

Baldvin gaf út ritið Ármann á Alþingi og þar birtist ritgerðin Uppeldið 

varðar mestu, sem vakti töluverða athygli (Nanna Ólafsdóttir, 1961, bls. 55–

66). Hinn ungi Fljótamaður hafði ekki trú á stofnun almúgaskóla en taldi 

barnafræðsluna mikilvægasta af störfum presta og sá fyrir sér að þeir yrðu 

áfram í lykilhlutverki „sem helstu fræðslu- og menningarmiðlarar þjóðarinnar 

hver á sínum stað“ (Nanna Ólafsdóttir, 1961, bls. 72). Taldi Baldvin mjög 

skaðlegt hve margir höfðu útskrifast úr heimaskólunum, því þar væri hvorki 

eftirlit með hæfni kennaranna né stúdentanna. Þótti honum eðlilegt að 

heimakennarar fengju sérstaka löggildingu til starfsins. Þrátt fyrir lítinn 

afrakstur af þessum hugmyndum Baldvins áttu þær sinn þátt í að koma 

skólaumræðunni af stað (Lýður Björnsson, 2006, bls. 133–134). 

Sjálfur átti Baldvin bernskuminningu frá húsvitjun í Fljótum sem hann 

rifjaði upp í fyrsta hefti Ármanns á Alþingi. Sagði hann sóknarprestinn hafa látið 

barnauppfræðinguna vera í fyrirrúmi fyrir öllum sínum embættisskyldum. 

Reyndist Baldvin ekkert kunna „nema Faðir vor og blessunarorðin og einhvern 

graut í nokkrum bænum og versum,“ sem hann hafði lært hjá fósturföður 

sínum. Þegar kom að því að sýna lestrarkunnáttuna „stafaði ég eins og 6 vetra 
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barn“ (Baldvin Einarsson, 1829, bls. 27). Þessi upplifun Baldvins sat í honum. 

Hann var fróðleiksfús með eindæmum og naut m.a. menntunar hjá Jóni 

prófasti Konráðssyni og þótti um fermingu skara fram úr sínum jafnöldrum. 

„Svo lestrarfíkinn var Baldvin þá þegar að hverri tómstund frá verkum varði 

hann til að lesa og varla sást hann borða mat sinn án þess að hafa bók í hendi.“ 

Hafði umræddur prestur þau áhrif á Baldvin að hann lagði út á menntaveginn 

og nam m.a. lögfræði í Kaupmannahöfn (Nanna Ólafsdóttir, 1961, bls. 8).  

Bóndasonurinn Einar B. Guðmundsson á Hraunum var fæddur 1841. Í 

dagbókum sínum minnist hann reglulega á heimafræðsluna (HSk. 1497–1504, 

4to). Hann fékk hefðbundna heimafræðslu en var latur við að læra kverið og 

hlaut stundum rassskellingu fyrir hjá móður sinni. Einnig lærði hann að reikna 

og draga til stafs hjá stjúpa sínum. Var hann síðar sendur til Siglufjarðar part úr 

vetri þegar hann var á ellefta ári. Eftir það fór hann vetrarlangt austur í 

Eyjafjörð til að dvelja hjá séra Daníel Halldórssyni sem þá var prestur í Glæsibæ. 

Þar var megininntak námsins kverið, biblíusögur, skrift, reikningur og lítils 

háttar danska. Seinna dvaldi hann á Hnausum í Húnavatnssýslu, sótti síðan 

skóla í Glaumbæ og enn síðar í Hofstaðaseli (HSk. 23, ljo, bls. 8–13). 

Eins og fram hefur komið í þessum kafla höfðu prestar mikilvægt 

eftirlitshlutverk þegar kom að barnafræðslu. Stutt saga hefur varðveist af 

barnauppfræðingu séra Páls Tómassonar á Knappsstöðum sem þótti fremur 

léleg og með einkennilegu móti. Hann gekk ríkt eftir því að börn kæmu til 

spurninga á hverjum messudegi frá nýári og fram á sumar. Söfnuðurinn skyldi 

hlýða á yfirheyrsluna og spurningar hans, sem oft þóttu hjákátlegar. Kona sem 

gekk til spurninga til hans þegar hún var níu ára sagði svo frá: 

Það var á fyrsta sunnudag í janúar að hann spurði hana: Geturðu sagt 

mér rýjan mín, úr hverju hann dó hann Heródes? Henni varð ógreitt um 

svarið. Þá segir prestur: „Það er varla von, að þú vitir það, en ég get sagt 
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þér það: Hann drap sig á kálfakjötsáti. (Jón Jóhannesson, 1932–1935, 

bls. 277). 

Fyrsta röð Skagfirskra æviskráa spannar búendur árin 1850–1890 og hefur 

að geyma æviþætti ríflega 150 Fljótamanna. Allir voru þeir fæddir fyrir 1870 og 

því komnir á barnafræðslualdur um 1880 eða fyrr. Aðeins í örfáum tilfellum er 

getið um menntun í þessum æviþáttum. Athyglisvert er að bóndasonurinn Jón 

Jónsson frá Sjöundastöðum í Flókadal, sem var mállaus og heyrnarlaus, fór í 

Mál- og heyrnleysingjaskólann í Kaupmannahöfn árið 1866 (Skagfirskar 

æviskrár: Tímabilið 1850–1890, 1986, bls. 205).  

Elsta heimild sem tókst að finna um heimiliskennara í Fljótum var á heimili 

Björns Þorleifssonar (1834–1905) sem lengst bjó í Stóra-Holti og tók 

heimiliskennara til að kenna börnum sínum er fædd voru á árunum 1859–

1879. Mun þetta hafa verið kringum 1885. Er þess getið að þá hafi slíkt verið 

fátítt í Fljótum (Elínborg Lárusdóttir, 1949, bls. 56–57). Segir því fátt af einum 

þegar kemur að uppfræðslu barna í Fljótum fram til ársins 1880. 
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5 Almenningsfræðsla í Fljótum 1880–
1907 

Tímabilinu 1880–1907 lýsir Loftur Guttormsson sem millibili milli 

heimafræðslukerfisins gamla og hinnar nýju skólaskipunar sem var óðum að 

festa rætur (2008b, bls. 53). Lög um uppfræðing barna í skrift og reikningi voru 

sett árið 1880. Með þeim var ákveðið að fermingarbörn skyldu kunna að leggja 

saman, draga frá, margfalda og deila með heilum tölum. Einnig var prestum 

gert að „sjá um að öll börn sem til þess eru hæf að áliti prests og meðhjálpara, 

læri að skrifa og reikna“ (Lög um uppfræðing barna í skrift og reikningi nr. 

2/1880). Þannig var það að miklu leyti fyrir tilstuðlan sóknarpresta og prófasta 

að farkennsla og próf komust á í hinum strjálu byggðum. Voru Borgfirðingar og 

Skagfirðingar þar í broddi fylkingar (Kristmundur Bjarnason, 1987, bls. 235–

236; Loftur Guttormsson, 2008b, bls. 52). 

Í lok 19. aldar taldi Skagfirðingurinn og sveitakennarinn Eiríkur Eiríksson 

eldra fólk almenn bóklæst og að heita mætti að þeir unglingar sem vildu gætu 

aflað sér menntunar. Enn fremur sagði hann:  

Einnig er nú allvíða gjört sér meira far um að kenna börnum fleira en 

áður viðgekkst, því skrift, réttritun og reikningur eru þó lögskylda að 

kennt sé hverju því barni, er hæfilegleika hefur til slíks náms. Má ætla, 

að slík lög eigi fyrir hendi langa og heillaríka framtíð (Eiríkur Eiríksson, 

1985, bls. 100). 

Almenningsfræðsla í Fljótum frá því lög um uppfræðing barna í skrift og 

reikningi voru sett 1880, þar til fyrstu fræðslulögin voru sett árið 1907, 

einkenndist af nokkrum þáttum. Um var að ræða heimaskóla presta, 
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heimiliskennslu og á seinni hluta tímabilsins opinbera sveitakennslu. Verða 

hverjum þessara þátta gerð skil hér á eftir. 

5.1 Heimaskólar presta 

Nokkrar heimildir er að finna um svokallaða heimaskóla sem prestar héldu 

gjarnan á heimilum sínum. Lengi hafði tíðkast að piltum væri komið fyrir á 

prestsetrum vetrarlangt. Stúlkurnar fóru yfirleitt varhluta af þessu, en fengu þó 

stundum tilsögn í hannyrðum og heimilishaldi hjá prestsmaddömum (Loftur 

Guttormsson, 2008c, bls. 63). Í endurminningum Fljótamanna sem fæddir voru 

beggja vegna við aldamótin 1900 er að finna ýmsar heimildir um að börn hafi 

notið tilsagnar hjá prestum og verða hér tekin nokkur dæmi um slíkt. 

Guðmundur Jónsson (fæddur 1866) á Móskógum dvaldist um vetrartíma 

við nám hjá séra Tómasi Björnssyni á Barði. Tómas gaf börnum forskrift á 

húsvitjunarferðum sínum. Hann var sjálfur listaskrifari og til skamms tíma þótti 

gæta áhrifa af góðri skriftarkennslu hans í Fljótum (HSk. 43, 4to, bls. 14; 

Kennaratal á Íslandi I, 1958, bls. 197; Skagfirskar æviskrár: Tímabilið 1890–

1910, 1968, bls. 310).  

Sæmundur Dúason (fæddur 1889) minntist þess að hafa fengið lánaðar 

danskar bækur hjá séra Jónmundi Halldórssyni (1966, bls. 127–128). Þótti 

Jónmundur, líkt og Tómas forveri hans, góður lærifaðir og skriftarkennari 

(Skagfirskar æviskrár: Tímabilið 1910–1950, 1994, bls. 91–92). Guðrún, dóttir 

Jónmundar, minntist þess einnig að hann hefði tekið stráka í dönskukennslu en 

hún ekki fengið að vera með.  

En ég hafði fundið mér felustað undir skrifborði prests, og fékk þar 

ýmsan fróðleik, sem ekki var ætlaður eyrum mínum. Hló séra 

Jónmundur, þegar hann fann mig og dró mig fram úr fylgsni mínu, fór 

hann þá líka snemma að kenna mér latínu og önnur tungumál og hafði 

gaman af því“ (Guðrún Jónmundsdóttir, 1968, bls. 87). 
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Prestar voru oft í hlutverki prófdómara á. Lárus Hermannsson (fæddur 

1914) minntist þess að séra Stanley Melax hefði jafnan verið prófdómari ásamt 

föður Lárusar, Hermanni Jónssyni á Ysta-Mói. Taldi prestur Hermann gefa 

sínum eigin börnum minna en þau ættu skilið og gaf þeim því oft einu stigi 

hærra, svo þeim væri ekki mismunað (1998, bls. 33). Kristinn Jónasson minntist 

spaugilegs atviks þegar séra Stanley var prófdómari við skriftarpróf í Stóra-

Holti. Jarðskjálfti reið yfir án þess að börnin áttuðu sig á hvað væri um að vera. 

En prestur varð hræddur og hljóp eins og byssubrenndur út í dyr. „Þar virtist 

hann stirðna við hurðarhúninn og gátu börnin ekki annað en hlegið“ (Kristinn 

Jónasson, 1987, bls. 183). 

5.2 Heimiliskennsla 

Heimiliskennsla ruddi sér til rúms hér á landi á seinni hluta 19. aldar. Einhverja 

elstu heimild um hana er að finna í fundargerð sýslufundar í Suður-

Þingeyjarsýslu frá 1866. Þar voru bændur hvattir til að taka kennara handa 

börnum sínum yfir veturinn (Gunnar Karlsson, 1977, bls. 368–369). 

Eftir að heimiliskennsla komst á nutu hennar gjarnan fleiri börn en búsett 

voru á bæjunum þar sem hún fór fram. Víðast hvar á landinu á síðasta þriðjungi 

nítjándu aldar varð sú þróun með þeim hætti að húsráðendur sem áttu börn á 

skólaaldri sammæltust um að ráða kennara sem hafði aðsetur á nokkrum 

bæjum í hreppnum yfir veturinn. Var þá kominn vísir að farkennslu eða 

sveitakennslu, sem oft spratt upp sem angi af heimakennslunni eða í kjölfar 

hennar (Loftur Guttormsson, 2008c, bls. 64). 

Framan af voru sveitakennarar langoftast karlar, sem ráðnir voru til 

kennslu á „betri heimilum“ en færri sögum fer af kennslu kvenna sem voru 

oftar ráðnar til kennslu á heimilum alþýðufólks (Loftur Guttormsson, 2008c, 

bls. 63). Árið 1887 samþykkti Alþingi að veita 1.500 krónum til að styrkja 
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umferðarkennara og tveimur árum síðar voru samþykkt skilyrði fyrir 

styrkveitingu úr landssjóði fyrir sveitakennara og barnaskóla (Alþingistíðindi 

1889 C, bls. 276, 426–427, 461–462; Stjórnartíðindi fyrir Ísland 1889 B, bls. 

141). Til að njóta styrkja urðu sveitakennarar að vera ráðnir af hreppsnefnd 

eða sóknarnefnd. Kenna skyldi lögboðnar námsgreinar, þ.e. lestur, skrift, 

kristinfræði og reikning, auk réttritunar (Loftur Guttormsson, 2008b, bls. 51–

52).  

Styrkbeiðnir kennara fóru gegnum sýslunefnd og þeim þurftu að fylgja 

nákvæmar skýrslur um kennsluna ásamt vottorði sóknarprests um framfarir 

barnanna. Sýslunefnd fór síðan yfir allar styrkbeiðnir úr héraðinu og sendi til 

embættis landshöfðingja ásamt tillögu um úthlutun. Þetta ferli tíðkaðist til 

1897 en þá fóru kennarar að senda styrkbeiðnirnar beint til landsstjórnar (Bragi 

Guðmundsson, 2020, bls. 2). Fyrstu árin eftir að styrkveitingar hófust fjölgaði 

styrkþegum ört í Skagafirði, m.a. vegna afskipta sóknarnefnda. Árið 1892 voru 

þeir orðnir níu (Stjórnartíðindi fyrir Ísland 1892 B, bls. 238) og fjórtán árið 1894 

(Stjórnartíðindi fyrir Ísland 1894 B, bls. 183). 

5.3 Sveitakennsla í Fljótum 

Skýrslur um farkennslu og sveitakennslu, ásamt fjölda fylgigagna, eru 

varðveittar í Þjóðskjalasafni Íslands (ÞÍ), í Landshöfðingjasafni (Lh.), gögnum 

Fræðslumálastjóra (Fs.) og gögnum Menntamálaráðuneytisins (Mrn.). Þegar 

skýrslur eru skoðaðar á landsvísu má sjá að styrkhæf sveitakennsla var 

útbreiddust á Norður- og Norðausturlandi, frá Húnaþingi til Norður-Múlasýslu 

en á sama tíma var fast skólahald útbreiddast vestan- og sunnanlands (Loftur 

Guttormsson, 1992, bls. 209–211). Þess ber að geta að árið 1903–1904 kom 

aðeins um helmingur launa farkennara sem störfuðu utan kaupstaða úr 

landssjóði (Guðmundur Finnbogason, 1905, bls. 16–17). 
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Skýrslurnar geyma umfangsmiklar upplýsingar um sveitakennslu. Veturinn 

1894–1895 var tekið upp staðlað skýrsluform. Í skýrslurnar voru skráðar 

fjölþættar upplýsingar: Nafn kennara; heiti prestakalls, sóknar eða hrepps; 

nafn, aldur og námstími hvers nemanda í vikum; dálkar þar sem merkt var við 

hvaða námsgreinar hver nemandi hafði tekið; auðir dálkar fyrir aðrar 

námsgreinar en þær sem voru prentaðar á skýrsluna; upphaf og lok 

kennslutímabils; samtölur fermdra og ófermdra barna; fjöldi þeirra heimila 

sem börnin komu frá; tafla sem sýndi hve margar klukkustundir á viku fóru í 

hverja námsgrein; fjöldi kennslustunda á dag og dagsetning og undirskrift 

kennara. Aftan á skýrsluformið mátti svo skrá ýmsar viðbótarupplýsingar og 

athugasemdir kennara (Bragi Guðmundsson, 2020, bls. 4). 

Á meðan á rannsókn höfundar á skýrslum um sveitakennslu í Fljótum stóð 

birtust tvær greinar í Netlu sem byggja á rannsóknum Braga Guðmundssonar 

á sveitakennurum í Strandasýslu og Húnavatnssýslu 1887–1905 (Bragi 

Guðmundsson 2020 og 2021). Því gafst tækifæri til að bera niðurstöður úr 

Fljótum saman við niðurstöður í fræðsluhéruðunum við Húnaflóa. Einnig var 

ákveðið að gera samanburð við skýrslu sem Guðmundur Finnbogason vann á 

vegum Alþingis um fræðslu barna og unglinga veturinn 1903–1904, líkt og 

Bragi gerir í sinni rannsókn. Þannig er tímabilið 1894–1905 skoðað sérstaklega 

hér á eftir. Ekki reyndist unnt að bera saman allt það tímabil sem Bragi tekur til 

umfjöllunar þar sem fyrstu heimildir úr sýslunum við Húnaflóa eru nokkrum 

árum eldri en fyrstu heimildir úr Fljótum. Í þessum samanburði ber þó að gæta 

að varðandi Fljótin er byggt á lágum tölum, sem eru því óhjákvæmilega háðar 

tilviljun. 

Bragi byggir á umsóknum sveitakennara um styrki úr landssjóði frá og með 

árinu 1887, en þar til samræmdar skýrslur koma til sögunnar veturinn 1894–

1895 er að vonum afar misjafnt hversu nákvæmar skýrslurnar eru. Úr Fljótum 



 

 42 

er hins vegar engar heimildir að hafa fram til þess tíma er hinar stöðluðu 

skýrslur komu til sögunnar. Bragi skoðar sérstaklega fyrsta skólaárið sem 

samræmdar skýrslur eru til um, 1894–1895, hvort sem þær leiddu til 

styrkveitinga eða ekki, og síðan fimmta hvert fræðsluár, það er 1899–1900 og 

1904–1905. Þar sem engar skýrslur eru til úr Fljótum frá fræðsluárinu 1899–

1900 er hér látið nægja að skoða hin tvö fræðsluárin sem Bragi velur og bera 

saman við rannsókn hans. 

Styrkhæf kennsla hefst 

Fyrsta skýrsla sem varðveist hefur um styrki til sveitakennara í Fljótum er frá 

árinu 1894. Ljóst má telja að þarna sé um að ræða fyrstu styrkhæfu kennsluna 

þar sem gögn sýslunefndar Skagafjarðarsýslu og gögn í Landshöfðingjasafni 

geta engra styrkumsókna eða styrkja til kennara í Fljótum fyrir þennan tíma (ÞÍ, 

Lh. XV; HSk. N00313-A). 

Fyrsti kennarinn sem hlaut styrk í Fljótum var Stefán Sigurðsson, búsettur 

á Molastöðum. Kenndi hann bæði í Holts- og Haganeshreppum. Í gögnum sem 

fylgja skýrslu Stefáns kemur fram að um haustið hafi verið skorað á hann að 

gerast sveitakennari í Fljótum „næstliðinn vetur“ og hafi hann fúslega orðið við 

þeirri áskorun. Vottaðar eru góðar framfarir hjá nemendum Stefáns, sem 

einnig veitti þeim tilsögn í sálmasöng og bætti þannig talsvert „söng við 

messugjörðir hér, er áður var tilfinnanlega ábótavant“ (ÞÍ, Lh. XV).  

Næsta vor á eftir er einnig að finna skýrslu frá Stefáni (ÞÍ, Lh. XV) en eftir 

það skortir skýrslur úr Fljótum til haustsins 1900 (N00313 A-A-3). Sumarið 

1900–1901 bárust landshöfðingja tvær skýrslur úr Fljótum, frá þeim Benedikt 

Þorkelssyni og Jóhannesi Friðbjarnarsyni. Þann vetur nutu ríflega 50 börn 

sveitakennslu í Fljótum. Næstu vetur bárust svo skýrslur frá sömu kennurum, 

og síðar bættust fleiri í hóp sveitakennara í Fljótum (ÞÍ, Lh. XVI). 
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Einsýnt er að nemendur hafa ekki notið jafnréttis til náms á tímum 

farkennslu og sveitakennslu. Nemendafjöldi hjá hverjum kennara og 

kennslutími hvers nemanda var ansi misjafn. Sjaldgæft var að börnin fylgdu 

kennara sínum og nytu kennslu á fleiri en einum bæ. Dæmi voru um að börn 

yrðu að láta sér nægja 2–3 vikna nám á vetri. Önnur misstu jafnvel úr heilan 

vetur. Þó var strangt eftirlit með heimanámi barnanna, sem hlýtur samt að hafa 

verið misjafnt eftir prestum (Kristmundur Bjarnason, 1987, bls. 242). Finnast 

allmörg dæmi um það í skýrslum úr Fljótum að nemendur njóti einungis 

kennslu í 2–3 vikur á vetri (ÞÍ, Lh. XV; ÞÍ, Lh. XVI.). 

Kristmundur Bjarnason tók saman skrá yfir kennara í Skagafirði veturinn 

1894–1895, hve margar vikur þeir kenndu og á hve mörgum stöðum (1987, 

bls. 242–243). Þennan vetur nutu þrettán skagfirskir kennarar styrkveitingar. 

Meðalfjöldi kennsluvikna á hvern kennara var 21,3. Stefán Sigurðsson, sem 

kenndi í Fljótum þennan vetur, kenndi 18 kennsluvikur, sem var því rétt undir 

meðaltali í sýslunni. Alls nutu 299 skagfirsk börn kennslu þennan vetur og voru 

22 þeirra í Fljótum (Kristmundur Bjarnason, 1987, bls. 241-242), eða 7,4%. Á 

þessum tíma voru Fljótamenn um 15–17% Skagfirðinga (Guðmundur Jónsson 

og Magnús S. Magnússon, 1997, bls. 80-81), svo nokkuð vantaði upp á að 

hlutfall nemenda í Fljótum væri í samræmi hlutfall Fljótamanna af íbúafjölda í 

Skagafirði. 

Stefán kenndi nemendum sínum sjö kennslustundir á dag en annars staðar 

í Skagafirði var kennt frá 6 upp í 10 kennslustundir á dag, að meðaltali 7,8 

stundir hjá hverjum kennara (Kristmundur Bjarnason, 1987, bls. 242–243; ÞÍ, 

Lh. XV).  
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Tafla 1. Nemendafjöldi, fjöldi heimila og fjöldi kennslustaða í Fljótum 1894–1895 og 1904–
1905. 

Ár Nemendafjöldi Fjöldi heimila 

sem nemendur 

komu frá 

Fjöldi bæja sem 

kennt var á 

1894-1895 22 18 5 

1904-1905 80 35 22 

(Heimild: ÞÍ, Lh. XV; ÞÍ, Lh. XVI. Sveitakennarar í Skagafirði 1901–1905). 

Í töflu 1 má sjá hvernig fjöldi nemenda í Fljótum, fjölda heimila sem þeir 

komu frá og fjöldi kennslustaða þróaðist á fræðsluárunum 1894–1895 til 

1904–1905. Nemendafjöldinn nærri fjórfaldaðist, heimilunum sem þeir komu 

frá fjölgaði um tæplega helming og fjöldi kennslustaða rúmlega fjórfaldaðist á 

þessu tíu ára tímabili. Á sama tímabili fækkaði nemendum í Strandasýslu úr 86 

fyrri veturinn í 78 nemendur tíu árum síðar en nemendum í Húnavatnssýslu 

fjölgaði um 20%, úr 256 í 308 (Bragi Guðmundsson, 2021, bls. 4). Því er 

fjölgunin í Fljótum umtalsvert meiri en við Húnaflóa á sama tímabili. Þó ber að 

hafa hugfast að rannsókn Braga Guðmundssonar sýnir mikinn mun milli svæða 

innan hvorrar sýslu (2021, bls. 6–7). 

Tölurnar í töflu 1 má einnig bera saman við tölur úr skýrslum Guðmundar 

Finnbogasonar. Í þeim kemur fram að veturinn 1903–1904 nutu 32 nemendur 

úr Holtshreppi og 14 nemendur úr Haganeshreppi sveitakennslu. Á sama tíma 

bjuggu 65 börn á aldrinum á aldrinum 7–14 ára í Holtshreppi og 78 í 

Haganeshreppi (Guðmundur Finnbogason, 1905, bls. 8). Því nutu 49% 

aldurshópsins í Holtshreppi sveitakennslu en tæp 18% í Haganeshreppi. Engin 

skýring finnst þó á því hvers vegna munurinn var svona mikill á milli hreppanna 

tveggja. Þegar Skagafjörður í heild er skoðaður má sjá að í þeim hreppum sem 

Guðmundur Finnbogason hafði upplýsingar um barnafjölda var fjöldi barna á 
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aldrinum 7–14 ára sem naut sveitakennslu allt frá því að vera 14% í Rípurhreppi 

upp í 94% í Lýtingsstaðahreppi (1905, bls. 9–10). 

Þegar báðir Fljótahrepparnir eru skoðaðir saman sést að tæpur þriðjungur 

7–14 ára barna naut sveitakennslu veturinn 1903–1904, eða samtals 46 

nemendur, litlu færri en veturinn eftir. Komu nemendur frá 21 heimili 

(Guðmundur Finnbogason, 1905, bls. 8) en strax veturinn eftir hafði 

heimilunum fjölgað í 30, eða um tæp 43% á milli ára. Kennt var á tíu bæjum 

veturinn 1903–1904 (Guðmundur Finnbogason, 1905, bls. 8) en veturinn eftir 

hafði fjöldi kennslustaða ríflega tvöfaldast og bæirnir sem kennt var á orðnir 

22.  

Af ofansögðu er ljóst að sú öra skólavæðing sem Loftur Guttormsson taldi 

hafa átt sér stað á tímabilinu 1880–1905 skilaði sér í Fljótin þótt hún færi hægar 

af stað en t.a.m. í héruðunum við Húnaflóa. Í lok tímabilsins sótti meirihluti 

barna á landinu að einhverju leyti skóla fyrir fermingaraldur og mun fleiri sóttu 

farskóla en fasta skóla (Loftur Guttormsson, 2008c, bls. 65). Samkvæmt 

fræðsluskýrslum var þarna komin regla á opinbera fræðslu í Fljótum í formi 

farskóla (ÞÍ, Lh. XVI), þótt hér verði ekki rannsakað hversu hátt hlutfall barna á 

fræðslualdri naut hennar. 

Aldur nemenda 

Aldursblöndun nemenda var nokkur í Fljótum, eins og víðast hvar meðan 

farkennsla tíðkaðist. 

Tafla 2. Fjöldi nemenda sem nutu farkennslu í Fljótum 1894–1895 og 1904–1905. 

Ár Yngri en 10 ára 10–14 ára Eldri en 14 ára 

1894-1895 0 22 0 

1904-1905 29 44 12 

(Heimild: ÞÍ, Lh. XV; ÞÍ, Lh. XVI). 
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Eins og sjá má í töflu 2 voru öll þau 22 börn sem nutu fræðslu hjá sveitakennara 

í Fljótum fræðsluárið 1894–1895 á aldrinum tíu til fjórtán ára. Tíu árum síðar 

voru 34% þeirra yngri en tíu ára, 52% tíu til fjórtán ára og 14% eldri en 14 ára. 

Séu aðrar skýrslur á tímabilinu 1894–1905 skoðaðar eru dæmi um að allt upp 

í 44% nemenda séu undir tíu ára aldri og allt upp í 17% þeirra eldri en fjórtán 

ára (ÞÍ, Lh. XV; ÞÍ, Lh. XVI). Í skýrslu Guðmundar Finnbogasonar, sem nær yfir 

veturinn 1903–1904, eru fjögur börn sem njóta sveitakennslu yngri en sjö ára, 

eða tæp 9%. Á aldrinum sjö til fjórtán ára eru 39 börn, eða tæp 85%. Þrjú börn 

eru eldri en fjórtán ára eða tæp 7% (1905, bls. 8). Því er miklu hærra hlutfall í 

yngstu og elstu aldurshópunum veturinn eftir. 

Síðustu veturna fyrir setningu fræðslulaganna var mikil aldursblöndun 

nemenda í Fljótum. Líkt og annars staðar var oft verið að kenna saman 

einstaklingum sem ekkert áttu sameiginlegt í aldri og þroska (Guðmundur 

Finnbogason, 1905, bls. 52). Elsti nemandinn sem naut sveitakennslu í Fljótum 

á árabilinu 1894–1905 var Ólafur Magnússon, 26 ára, sem lærði dönsku, 

reikning og réttritun í fjórar vikur hjá Jóhannesi Friðbjarnarsyni veturinn 1901–

1902 (ÞÍ, Lh. XVI). Yngsti nemandinn sem kom við sögu var Sæunn 

Þorkelsdóttir, fjögurra ára, sem lærði lestur hjá Benedikt Þorkelssyni í tvær 

vikur veturinn 1902–1903 (ÞÍ, Lh. XVI). 

Aðstæður til kennslu 

Af blöðum og tímaritum frá lokum nítjándu aldar má greina að skiptar skoðanir 

hafi verið um ágæti sveitakennslunnar og fljótlega farið að rökræða um kosti 

hennar og galla miðað við fasta skóla. 

Annað sem dregur mjög úr notum umgangskennara kennslu, er 

húsrúmsleysi, og er það alls verst. Tíðast er að kennarar hafa eigi annað 

hús til kennslunnar en baðstofuna, þar sem fólk er við vinnu, og má nærri 

geta, hvort ekki glepur fyrir kennaranum og börnunum, þegar bæði er 
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skrafað hátt, spunnið og ofið o.s.frv. í sama húsi og börnin eiga að læra 

í. Svo hefir kennarinn ekki nærri nógu mikið vald yfir börnunum. 

Foreldrarnir vilja allt af hafa þar hönd í bagga, vilja fá að nota þau til 

snúninga eptir sem áður eptir vild sinni, þykir kennararnir vera of harðir 

við börnin þó ekki gjöri þeir annað en láta þau hlýða með góðu (Um 

barnakennslu, 1895, bls. 179–180).  

Eins og tilvitnunin hér að ofan gefur til kynna voru aðstæður til 

sveitakennslunnar oft æði bágbornar og sums staðar ekki hægt að koma henni 

á vegna húsnæðisskorts. Reynt var að halda skólana á þeim bæjum þar sem 

barnmargt var og ekki óalgengt að hún skiptist á nokkra bæi í hreppnum 

(Aðalsteinn Eiríksson, 1933, bls. 106–107). Á árunum 1894–1946 má til dæmis 

sjá að kennt var á allt að tuttugu og tveimur stöðum í Fljótum sama veturinn. 

Alls komu 40 bæir við sögu, 17 í Haganeshreppi og 23 í Holtshreppi og hefur 

kennslan dreifst nokkuð vel yfir hreppana tvo. Þó voru nokkrir vetur þar sem 

enginn kennslustaður var í Flókadal og kennsla í Haganeshreppi fór eingöngu 

fram í Haganesvík (ÞÍ, Lh. XV; ÞÍ, Lh. XVI; ÞÍ. Mrn.). 

Veturinn 1903–1904 höfðu tveir af tíu kennslustöðum sérstaka 

kennslustofu, einn í hvorum hreppi (Guðmundur Finnbogason, 1905, bls. 8). 

Víða um land var kennt í tveimur lotum sem stóðu tvær til þrjár vikur í senn á 

hverjum bæ, önnur fyrri hluta vetrar og hin seinni hluta vetrar. Af skýrslum úr 

Fljótum er ekki hægt að ráða hvernig kennsla raðaðist niður á bæina yfir 

veturinn, en algengt var að kennt væri tvær til fjórar vikur á hverjum bæ, þó 

dæmi væru um kennslu í allt að 14 vikur á sama bænum sama veturinn (ÞÍ, Lh. 

XV; ÞÍ, Lh. XVI). Þetta getur þó ekki hafa átt við þá vetur sem kennt var á 

mörgum bæjum, allt að 22 yfir veturinn. 

Sveitakennarar í Fljótum 

Loftur Guttormsson sagði það hafa staðið farkennslunni fyrir þrifum að 

kennaraskipti voru tíð og illa gekk að fá vel menntaða kennara til starfa (2008a, 



 

 48 

bls. 119). Guðmundur Finnbogason fjallaði einnig um menntun og laun 

kennara í skýrslu sinni frá 1905 og benti m.a. á að um 62% kennara væri ógift 

fólk og rúmlega helmingur þeirra yngri en 31 árs. Þetta sagði hann stafa af því 

hve illa kennslan væri launuð og margir hefðu hana helst sem aukaatvinnu 

„meðan þeir eru á lausum kili“ (1905, bls. 41). 

Í fyrri grein sinni um sveitakennara í Strandasýslu og Húnavatnssýslu fjallar 

Bragi Guðmundsson (2020) einkum um einstaklingana sem önnuðust 

kennsluna í héruðunum við Húnaflóa. Hann skoðar hlutfall karl- og 

kvenkennara, hvaða menntun kennararnir höfðu, starfsaldur þeirra við kennslu 

og hvaða störf þeir tóku sér fyrir hendur að kennslu lokinni. Hlutfall karl- og 

kvenkennara á Húnaflóasvæðinu var samkvæmt niðurstöðum hans 

sambærilegt við það sem gerðist á landinu öllu fræðsluárið 1903–1904. Það ár 

voru konur 19%, eða 70 af samtals 360 sveitakennurum á landinu (Guðmundur 

Finnbogason, 1905, bls. 16). Aftur á móti var hlutfall kvenkennara í báðum 

sýslunum við Húnaflóa hærra ef allt tímabilið 1887–1905 er borið saman við 

landshlutfall 1903–1904 (Bragi Guðmundsson, 2020, bls. 9). Í Fljótum er ekki 

vitað um neina konu sem sinnti sveitakennslu á tímabilinu 1894–1905 en þrjár 

konur komu við sögu skömmu síðar og kenndu þær aðeins einn vetur hver. 

Í Fljótum virðist sem kennaraskipti hafi verið tíð líkt og víða annars staðar. 

Alls komu 27 kennarar við sögu á því rúmlega hálfrar aldar tímabili sem 

heimildir um sveitakennslu ná yfir. Forvitni vakti að kynnast nánar þessum 

einstaklingum, bakgrunni þeirra, menntun, starfsaldri við kennslu, hvaða störf 

þeir stunduðu áður en þeir gerðust kennarar og til hvaða starfa þeir hurfu eftir 

að kennsluferli þeirra lauk. Hér verður því gerð grein fyrir þeim sveitakennurum 

sem heimildir eru um að hafi kennt í Fljótum allt frá 1894 til ársins 1941 er 

Sólgarðaskóli tók til starfa. Kennaranna er getið í stafrófsröð. 
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Arnbjörg Árnadóttir var fædd á Stöðvarfirði 9. desember 1910. Hún var 

kennari í Haganeshreppi 1929–1930. Flutti hún til Reykjavíkur 1930 og lést 

fimm árum síðar (Ester Árnadóttir, 1991; Íslensk erfðagreining og Friðrik 

Skúlason, 2022). Ekkert er vitað um menntun Arnbjargar. 

Axel Benediktsson var fæddur þann 29. apríl 1914. Hann varð stúdent frá 

Menntaskólanum á Akureyri 1935, lauk prófi í forspjallsvísindum frá Háskóla 

Íslands 1937 og prófi frá Kennaraskólanum sama vor. Hann kenndi í 

Þverárhreppi í Vestur-Húnavatnssýslu 1937–1939 og í Haganeshreppi veturinn 

1939–1940. Haustið 1940 varð hann kennari við barnaskólann á Húsavík og 

skólastjóri gagnfræðaskólans þar 1945. Haustið 1957 flutti hann til Reykjavíkur, 

starfaði þar við kennslu einn vetur en varð síðan skólastjóri Gagnfræðaskólans 

á Akranesi einn vetur (Kennaratal á Íslandi, 1958, bls. 21–22). 

Árni Gíslason var fæddur að Lambanes-Reykjum í Fljótum 9. ágúst 1865. 

Árið 1895 var hann skráður lausamaður á Ysta-Mói. Hann kenndi í 

Haganeshreppi 1895-1896. Árið 1906 flutti hann til Reykjavíkur og bjó þar 

síðan (HSk. N00313-A-A-3; Nokkur minningarorð um Árna Gíslason, 1936, bls. 

7). Ekki er ljóst hvort Árni naut einhverrar menntunar utan hefðbundinnar 

barnafræðslu. 

Benedikt Guðmundsson var fæddur 9. október 1879. Hann stundaði nám 

í Möðruvallaskóla og fór í Hólaskóla veturinn 1904–1905 en lauk prófi úr 

hvorugum skólanum. Hann var kennari í Barðsprestakalli 1906–1909, í 

Fellshreppi 1908–1910 og í Holtshreppi 1911–1912. Meðfram kennslunni hafði 

hann búskap á Syðsta-Mói og víðar í Fljótum (Kennaratal á Íslandi, 1958, bls. 

52; Skagfirskar æviskrár: Tímabilið 1910–1950, 1994, bls. 32–35). 

Benedikt Þorkelsson var fæddur að Belgsá í Fnjóskadal 15. mars 1850. 

Hann lærði fyrst að skrifa og reikna á tvítugsaldri og 24 ára fékk hann fyrst 
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tilsögn í dönsku. Hann var hálfan veturinn 1883–1884 á Alþýðuskóla 

Guðmundar Hjaltasonar á Akureyri. Árið 1880 var hann fenginn til að segja 

börnum til á einum bæ sem æxlaðist svo að hann hafði kennslustörf á hendi 

næstu áratugina. Kenndi hann 24 ár í Fnjóskadal og á Svalbarðsströnd, sex ár í 

Svarfaðardal, níu ár í Stærra-Árskógs- og Möðruvallasóknum og átta ár í 

Fljótum, frá 1900–1908 (Kennaratal á Íslandi, 1958, bls. 44; Snorri Sigfússon, 

1915, bls. 97–100). 

Eiður Albertsson var fæddur á Garði í Fnjóskadal 19. október 1890. Hann 

lauk kennaraprófi 1913, var skólastjóri á Þingeyri 1913–1914, kennari á 

Eskifirði 1914–1916, skólastjóri á Patreksfirði 1916–1917, kennari í 

Haganeshreppi 1917–1918 og skólastjóri á Fáskrúðsfirði 1918–1953. Einnig 

veitti hann forstöðu útgerðarfyrirtæki, byggingu hraðfrystihúss og rafveitu á 

Fáskrúðsfirði (Kennaratal á Íslandi, 1958, bls. 104). 

Erlendur Jóhannsson var fæddur 28. júlí 1899 og ólst upp á Helgustöðum 

í Flókadal. Hann lauk gagnfræðaprófi frá Akureyri árið 1917. Hann kenndi í 

Haganeshreppi veturinn 1918–1918. Árið 1924 lést hann af slysförum á 

Siglufirði (Utan af landi, 1924, bls. 3). 

Guðmundur Jónsson var fæddur í Móskógum í Fljótum 9. maí 1966. Hann 

var vetrartíma við nám hjá séra Tómasi Björnssyni á Barði. Hann kenndi síðan 

frá 1900–1934 í hreppum í austanverðum Skagafirði, m.a. veturna 1925–1927 

í Holtshreppi. Auk þess var hann heimiliskennari á Sauðárkróki einn vetur og 

stundaði um tíma búskap og var í húsmennsku (Kennaratal á Íslandi, 1958, bls. 

197). 

Guðrún Sesselja Ármannsdóttir var fædd á Saxhóli á Snæfellsnesi 20. 

september 1884. Lítið er vitað um æviferil Guðrúnar þar til hún gifti sig en í 

árslok 1905 og 1906 var hún skráð námsmey að Barði í Fljótum. Líklegt er að 
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presthjónin hafi sagt henni til, séra Jónmundur Halldórsson í dönsku og öðrum 

bóklegum greinum og prestmaddaman, Guðrún Jónsdóttir, í saumum og 

öðrum hannyrðum. Hún var sveitakennari í Haganeshreppi veturinn 1906–

1907 en hvorki er vitað til að hún hafi verið við kennslu fyrr eða síðar. Ári eftir 

veru sína á Barði giftist Guðrún Sesselja og eftir það tóku húsmóðurstörf við 

(Ármann Jakobsson; HSk. 00077-A-1; Gylfi Gröndal, 1988, bls. 9 og 17; 

Þjóðskjalasafn Íslands, (e.d.), vefsjá Kirkjubóka,). 

Hannes Hannesson fæddist á Hafsteinsstöðum í Staðarhreppi 25. mars 

1888. Um tvítugt var hann orðinn vinnumaður á Hraunum í Fljótum. Veturinn 

1909–1910 fór hann í Gagnfræðaskólann á Akureyri en lauk ekki námi. 

Veturinn 1915 fór hann í Kennaraskólann og lauk þaðan prófi 1917. Hann var 

kennari í Holtshreppi 1912–1915, 1917–1920, 1923–1924 og 1934–1958. Í 

Haganeshreppi kenndi hann 1920–1923 og 1925–1934 (Kennaratal á Íslandi, 

1958, bls. 260; Sigurlína Hannesdóttir, 1982, bls. 69–94; Skagfirskar æviskrár: 

Tímabilið 1910–1950, 1996, bls. 95–99). 

Ingólfur Guðmundsson fæddist 19. desember 1908 á Ásláksstöðum í 

Arnarneshreppi. Hann gekk í unglingaskólann í Hrísey 1923–1924, lauk prófi frá 

Gagnfræðaskóla Akureyrar 1927 og kennaraprófi 1930. Hann var skráður 

kennari í Haganeshreppi í Fljótum 1930–1932, Skriðuhreppi í Eyjafirði 1933–

1934, skólastjóri Barnaskólans á Hólmavík 1945–1948 og kennari í 

Barnaskólanum á Hjalteyri 1948–1954 (Kennaratal á Íslandi, 1958, bls. 314). 

Jóhannes Friðbjarnarson fæddist 22. júlí 1874 að Ysta-Gerði í Eyjafirði. 

Ungur missti hann föður sinn og fluttist á vegum móðurfrænda sinna í Öxnadal. 

Hann varð gagnfræðingur frá Möðruvöllum árið 1900. Hann var kennari í 

Holtshreppi í Fljótum í Skagafirði 1900–1915. Þá stundaði hann 

smábarnakennslu árin 1936–1942 (Kennaratal á Íslandi, 1958, bls. 348). 
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Jóhann Pétur Pétursson var fæddur 20. desember 1884. Hann kenndi í 

Haganeshreppi veturinn 1907–1908 og í gjörðabók Haganeshrepps er hann 

titlaður realstúdent. Ekki tókst að finna frekari upplýsingar um æviferil hans, 

aðrar en að árið 1910 var hann skráður verslunarmaður í Reykjavík og hann er 

talinn hafa látist árið eftir (HSk. N00077-A-1; Skagfirskar æviskrár: Tímabilið 

1890–1910, 1966, bls. 250). 

Jón Jóhannesson var fæddur að Haganesi í Fljótum 2. júlí 1878. Sjálfur 

sagði Jón um menntun sína: 

Ekki fékk ég neina menntun í uppvexti mínum nema þá, sem heimilið 

sjálft gat í té látið. Ég lærði vel að lesa, sæmilega að skrifa og talsvert í 

reikningi fram yfir það, sem þá var algengast um sveitapilta, því faðir 

minn var góður reikningsmaður. Hann kenndi t. d. nokkrum ungum 

mönnum sjómannafræði og leiðarreikning lærði ég 11 ára gamall. 

Dönsku lærði ég ekki fyrr en ég varð fullorðinn. Þá fékk ég tilsögn í henni 

sína vikuna hvora veturinn 1901 og 1902. Byggði ég þar ofan á á eigin 

spýtur, unz ég las Norðurlandamálin sæmilega og varð sendibréfsfær á 

dönsku og norsku. Lengri né víðtækari varð ekki menntaferillinn 

(Sigurður Björgólfsson,1953, bls. 10). 

Jón bjó í Minna-Holti veturna 1920–1922 og var sveitakennari í Holtshreppi 

veturinn 1920–1921, en fluttist síðar til Siglufjarðar og stundaði búskap, 

fiskveiðar, verslunarstörf, blaðamennsku og bókaútgáfu (Einar Ingimundarson, 

1953, bls. 10–11). 

Jón Guðmundur Jónsson var fæddur 28. maí 1880 á Gautastöðum í Stíflu. 

Hann var í Möðruvallaskóla 1902–1903. Hann var sveitakennari í Holtshreppi 

veturinn 1904–1905. Haustið 1906 kvæntist hann og ekki er vitað til að hann 

hafi stundað kennslu meira en þennan eina vetur (Skagfirskar æviskrár: 

Tímabilið 1910–1950, 1996, bls. 167–170; ÞÍ, Lh. XVI). 

Jón Norðmann Dúason var fæddur í Langhúsum í Fljótum 30. júlí 1888. 

Bróðir hans var Sæmundur Dúason, sem getið er um hér á eftir. Hann var við 
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kennslu í Haganeshreppi veturinn 1904–1905. Árið 1907 fór hann í 

Gagnfræðaskólann á Akureyri. Þaðan lá leiðin í Menntaskólann í Reykjavík þar 

sem hann tók stúdentspróf árið 1913. Eftir stúdentspróf nam hann við 

Háskólann í Kaupmannahöfn og árið 1928 lauk hann doktorsprófi frá 

Háskólanum í Ósló (Jóhann J. E. Kúld, 1967, bls. 130–131; Í, Lh. XVI). 

Jósef Jónsson var fæddur 24. desember 1888 á Öxl í Þingi. Hann var 

guðfræðingur frá Háskóla Íslands árið 1915 og settur sóknarprestur á Barði þá 

um sumarið og gegndi því embætti einn vetur. Þann sama vetur kenndi hann í 

Haganeshreppi. Starfaði hann sem prestur út starfsævina (Gunnlaugur 

Haraldsson, 2002, bls. 590). 

Magnús Bjarnason var fæddur í Stóru-Gröf á Langholti 13. mars 1899. 

Hann lauk námi í unglingaskóla um tvítugt og kennaraprófi 1924. Hann kenndi 

í Torfalækjarhreppi í Austur-Húnavatnssýslu 1924–1927, Rípurhreppi 1927–

1931 og í Holtshreppi 1931–1933. Þaðan fór hann eitt ár í Austurbæjarskólann 

í Reykjarvík en réðist svo að Barnaskólanum á Sauðárkróki og var þar fastur 

kennari til ársins 1961 er hann lét af störfum. Árin 1936–1946 kenndi hann 

einnig við unglingaskólann á Sauðárkróki (Kennaratal á Íslandi, 1958, bls. 461). 

Ólafur Jónsson var fæddur á Valdastöðum í Kjós 17. mars 1868 (6. apríl 

samkvæmt kirkjubókum). Hann lauk búfræðinámi frá Hvanneyri vorið 1893 og 

fluttist norður í Fljót árið eftir. Hann kenndi í Haganeshreppi veturna 1903–

1904 og 1909–1910 en ekki eru heimildir um að hann hafi fengist við kennslu 

eftir það. Ásamt því að reka stórt bú í Haganesi stundaði Ólafur verslun og var 

stöðvarstjóri landsímastöðvar sem sett var upp á bænum árið 1911. Þá var 

hann sláturhússtjóri, ullarmatsmaður og vigtunarmaður hjá Samvinnufélagi 

Fljótamanna. Auk þess gerði hann jafnan út einn eða tvo árabáta (Skagfirskar 

æviskrár: Tímabilið 1910–1950, 1994, bls. 219–222). 
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Páll Sigurðsson var fæddur 3. júní 1904 í Ytra-Garðshorni í Svarfaðardal en 

foreldrar hans bjuggu síðar á Lundi í Fljótum. Hann varð búfræðingur frá Hólum 

1927 og íþróttakennari frá Laugarvatni 1937. Hann kenndi sund í Skagafirði í 

nokkur ár, m.a. við Barðslaug. Páll var sveitakennari í Holtshreppi 1927–1929 

og kenndi síðar leikfimi á vegum Ungmennafélagsins Vonar í Stíflu. Síðar kenndi 

hann íþróttir við Bændaskólann á Hólum og var bóndi á Hofi í Hjaltadal 

(Kennaratal á Íslandi, 1965, bls. 438; Kennaratal á Íslandi, 1988, bls. 13). 

Sigfús Páll Jónsson var fæddur á Ingvörum í Svarfaðardal 1. október 1894. 

Páll var sjálfmenntaður og fékkst hann við kennslu í Ólafsfirði, í Fljótum og á 

Ísafirði. Hann kenndi í Holtshreppi veturna 1911–1912 og 1916–1917. Seinni 

veturinn var hann skráður vinnumaður á Vatnsenda í Ólafsfirði (Ásgrímur 

Hartmannsson, 1971, bls. 22; Íslensk erfðagreining og Friðrik Skúlason, 2022).  

Sigríður Hafstað Jónsdóttir var fædd á Hafsteinsstöðum 21. nóvember 

1885. Hún tók gagnfræðapróf og kennarapróf og var einn vetur í 

Kvennaskólanum í Reykjavík. Hún kenndi í Haganeshreppi veturinn 1914–1915 

og til stóð að hún kenndi veturinn eftir en hætti við það vegna lasleika. Hún 

mun hafa verið einn vetur við kennslu annars staðar í Skagafirði. Síðar lærði 

hún nudd og sjúkraþjálfun og starfaði við það (HSk. Askja 608-2; Skagfirskar 

æviskrár 1910–1950, 2013, bls. 190). 

Sigursteinn Sölmundur Magnússon var fæddur á Brimnesi í Ólafsfirði 17. 

ágúst 1902. Hann var kennari á Höfðaströnd veturinn 1921–1922, 1922–1923 

í Holtshreppi og 1923–1925 í Haganeshreppi. Eftir þar fór hann í 

Kennaraskólann og lauk þaðan prófi árið 1928. Sigursteinn kom aftur í 

Skagafjörðinn og kenndi í Haganeshreppi 1928–1929 og Holtshreppi 1929–

1931. Þaðan hélt hann til Kaupmannahafnar og var í kennaraháskóla þar 1931–

1932. Heim kominn gerðist hann skólastjóri í Súðavík í tvö ár. Árið 1934 varð 
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hann skólastjóri í Ólafsfirði og gegndi því starfi til dánardags (Kennaratal á 

Íslandi, 1965, bls. 159). 

Stefán Sigurðsson var fæddur á Torfustöðum í Svartárdal 10. júní 1864. Á 

uppvaxtarárunum vann hann að búi föður síns og fékk tilsögn í bóklegum 

fræðum og fleiru. Jafnframt fékk hann tilsögn í orgelspili hjá séra Einari Jónssyni 

presti í Felli í Sléttuhlíð. Síðar fór hann til frekara náms að Melstað í Miðfirði. 

Eftir það gerðist hann barnakennari og organisti í Fljótum. Vitað er að hann 

kenndi þar 1894–1897 og var fyrstur sveitakennara í Fljótum til að hljóta styrk 

úr landssjóði. Jafnframt búskap stundaði Stefán sjóróðra vor og haust, bæði 

hákarla- og þorskveiðar. Á vetrum óf hann, bæði fyrir heimilið og aðra auk þess 

sem hann smíðaði mikið (Skagfirskar æviskrár: Tímabilið 1890–1910, 1968, bls. 

288–290). 

Sæmundur Dúason var fæddur í Langhúsum í Fljótum 10. nóvember 1889. 

Bróðir hans var Jón Norðmann Dúason sem getið er um hér að framan. Hann 

hafði mikla löngun til náms og var sjálfmenntaður í dönsku og reikningi. Árið 

1914 brá hann búi og fór til Reykjavíkur þar sem hann var tvo vetur í 

Verslunarskólanum og starfaði síðan einn vetur við skrifstofustörf í 

Kaupmannahöfn. Veturinn 1923–1924 tók hann skipstjórnarpróf. Hann kenndi 

í Holtshreppi 1930–1931 og í Haganeshreppi 1931–1933 og 1934–1939, en var 

skráður fyrir skólanum þar til 1940. Veturinn 1933–1934 var hann í 

öldungadeild Kennaraskólans. Haustið 1939 fluttist fjölskyldan til Siglufjarðar 

þar sem Sæmundur stundaði kennslu og þaðan til Grímseyjar þar sem hann 

kenndi í tíu ár. Þaðan hélt hann aftur til Siglufjarðar og kenndi þar í níu ár 

(Kennaratal á Íslandi, bls. 216; Skagfirskar æviskrár: Tímabilið 1910–1950, 

1994, bls. 264–268). 

Valgerður Guðrún Sveinsdóttir var fædd að Felli í Sléttuhlíð 8. desember 

1895. Hún fór einn vetur til náms í Kennaraskólanum, kenndi síðan einn vetur 
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á Kvíabekk í Ólafsfirði og hélt svo til náms í Kvennaskólanum í Reykjavík. Eftir 

það kenndi hún í Haganeshreppi veturinn 1916–1917. Skömmu síðar giftist 

hún og fluttist til Kópaskers árið 1920. Ekki er vitað um að hún hafi stundað 

kennslu eftir það (Valgerður Guðrún Sveinsdóttir, 2014, bls. 22–29). 

Þorsteinn Þorsteinsson var fæddur að Hjallalandi í Vatnsdal 17. júní 1853. 

Þorsteinn fór með móðursystur sinni, Katrínu, og eiginmanni hennar, séra Jóni 

Norðmann, norður í Fljót þriggja ára gamall og ólst upp á Barði þar sem hann 

naut góðrar fræðslu hjá fóstra sínum. Um tvítugt fór hann norður á Strandir og 

nam járnsmíði hjá föður sínum einn vetur. Hann hafði á hendi sveitakennslu í 

Haganeshreppi 1909–1911. Einnig hafði hann eftirlitskennslu með höndum 

fleiri vetur. Þá kenndi hann piltum sjómannafræði undir próf (HSk. Askja 608-

2; Skagfirskar æviskrár: Tímabilið 1890–1910, 1966, bls. 350–352). 

Í töflu 3 er tekin saman menntun þeirra sveitakennara sem getið er um hér 

að framan, annars vegar á tímabilinu 1894–1905 og hins vegar frá 1905–1941. 

Tafla 3. Menntun sveitakennara í Fljótum 1894-1941. 

Menntun Fjöldi kennara 

1894-1905 

Fjöldi kennara 

1905-1941 

Búfræðinám 1* 2 

Gagnfræðaskóli/ 

alþýðuskóli 

2** 22 

Stúdentspróf 0 1 

Íþróttaskólapróf 0 1 

Kennarapróf 0 9 

Háskólapróf 0 2 

Verslunarpróf 0 1 
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Skipstjórnarpróf 0 1 

Sjálfmenntun 1 2 

Tilsögn á 

prestsetri 

1 2 

Járnsmíðar 1 0 

Óvíst um 

menntun 

1 1 

*Einn í viðbót hóf nám en lauk ekki. **Tveir í viðbót hófu nám en luku ekki. 

Í miðjudálkinum í töflu 3 má sjá menntun þeirra sem störfuðu sem 

sveitakennarar í Fljótum 1894–1905. Af átta kennurum hafði einn lokið 

búfræðinámi, tveir gagnfræðanámi, einn taldist sjálfmenntaður, einn hafði 

notið tilsagnar á prestsetri og um menntun eins þeirra er ekki vitað. Þá var einn 

sem hóf búfræðinám en lauk því ekki og tveir hófu gagnfræðanám en luku því 

ekki. 

Sé tímabilið í dálkinum lengst til hægri skoðað, frá hausti 1905 fram að 

stofnun Sólgarðaskóla 1941, má sjá að við bætast fleiri kennarar sem nutu 

tilsagnar á prestsetri og tóku gagnfræðapróf. Einnig bætist þar við fjölbreyttari 

menntun eins og stúdentspróf, íþróttaskólapróf, kennarapróf, háskólapróf, 

verslunarpróf og skipstjórnarpróf. Jafnframt bætist við einn kennari þar sem 

upplýsingar vantar um menntun. 

Til samanburðar við menntun kennara í Fljótum 1894–1905 má geta þess 

að veturinn 1903–1904 taldi Guðmundur Finnbogason 24 kennara á landinu 

sem störfuðu utan kaupstaða, eða tæp 4%, með kennarapróf (1905, bls. 16). 

Þá hafði ennþá enginn kennari með slíkt próf starfað í Fljótum en á tímabilinu 
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1887–1905 höfðu sex kennarar af 112 við Húnaflóa kennaramenntun, eða um 

5,4%. Rúman þriðjung kennara taldi Guðmundur sjálfmenntaða (1905, bls. 16) 

en einn af þeim átta sem koma við sögu í Fljótum fram til 1905 fellur undir þá 

skilgreiningu og tæp 9% við Húnaflóa (Bragi Guðmundsson, 2020, bls. 12). 

Þetta eru því nokkuð sambærilegar tölur í Fljótum, við Húnaflóa og á landinu 

öllu. 

Af þeim kennurum sem störfuðu utan kaupstaða á landinu öllu veturinn 

1903–1904 hafði um fjórðungur lokið gagnfræðaprófi (Guðmundur 

Finnbogason, 1905, bls. 16), en rúm 20% við Húnaflóa 1887–1905 (Bragi 

Guðmundsson, 2020, bls. 12). Það er sambærilegt við Fljótin þar sem tveir af 

sjö féllu þar undir, auk tveggja sem hófu nám á gagnfræðastigi en luku því ekki. 

Guðmundur telur 43 búfræðinga við kennslu utan kaupstaða (1905, bls. 16), 

sem eru rúm 10% og því á pari við einn af átta í Fljótum sem luku slíku námi. 

Annar kennari hóf búfræðinám en lauk því ekki. Við Húnaflóa er hlutfall 

búfræðinga heldur hærra, eða 13,4% (Bragi Guðmundsson, 2020, bls. 12).  

Þegar horft er til þess að heimildir skortir um menntun um fjórðungs af 

kennurum við Húnaflóa þau ár sem rannsókn Braga Guðmundssonar tekur til 

(2020, bls. 10) er vart hægt að greina merkjanlegan mun á Fljótunum og 

sýslunum við Húnaflóa. Helst vekur athygli hvað kennarar með kennarapróf 

koma seint til sögunnar í Fljótum, en á móti kemur að í rannsókn Braga eru 

tvær sýslur undir en hér eru einungis skoðaðir tveir hreppar í Skagafjarðarsýslu. 

Í samanburði á landsvísu er það sama upp á teningnum og einnig er hlutfall 

gagnfræðinga og búfræðinga heldur lægra í Fljótum en á landsvísu.  

Af þeim 27 kennurunum sem störfuðu í Fljótum allt tímabilið 1894–1941 

störfuðu 14 aðeins eitt ár við kennslu í sveitinni. Átta kennarar störfuðu þar í 

tvö til fimm ár, þrír í sex til níu ár og tveir í tíu ár eða lengur. Flestir kennaranna 

voru búsettir í sveitinni þau ár sem þeir kenndu þar en fáeinir komu úr öðrum 
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hreppum í Skagafirði eða úr Ólafsfirði. Níu kennarar í Fljótum, eða þriðjungur, 

höfðu kennaramenntun en flestir aðra formlega menntun, t.d. 

gagnfræðaskólapróf, stúdentspróf, verslunarpróf eða búfræðimenntun. Þrír 

töldust sjálfmenntaðir og þrír höfðu notið tilsagnar hjá presti. 

Bragi Guðmundsson skoðar kynjahlutfall kennara í rannsókn sinni. 

Tímabilið 1887–1905 voru 74% nafngreindra kennara í Strandasýslu karlar og 

26% konur. Í Húnavatnssýslu voru hlutföllin 71% karlar og 29% konur (2020 bls. 

9). Það var hærra hlutfall en á landsvísu fræðsluárið 1903–1904 þegar konur 

voru 70 af 360 sveitakennurum, eða 19% (Guðmundur Finnbogason, 1905, bls. 

16). Þarna skera Fljótin sig algjörlega úr því engin kona kemur við sögu þar fyrr 

en 1906–1907 og eftir það eru þrjár konur í viðbót við kennslu í Fljótum til 

ársins 1941. Hver þeirra kenndi aðeins eitt ár og engin þeirra var úr sveitinni. 
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6 Almenningsfræðsla í Fljótum 1907–
1946 

Árið 1907 voru sett fræðslulög, þau fyrstu í landinu, og skólaskylda 10–14 ára 

barna lögfest (Lög um fræðslu barna nr. 59/1907). Guðmundi Finnbogasyni 

hafði verið falið að semja frumvarp til laga um fræðslu barna á grundvelli bókar 

sinnar, Lýðmenntunar, sem kom út 1903 og skýrslu sinnar sem vitnað er til hér 

að framan. Báru lögin mikinn keim af frumvarpi Guðmundar (Loftur 

Guttormsson, 2008d, bls. 80).  

Með lögunum var hverju byggðarlagi gert að ákveða hvaða form það hefði 

á fræðslunni. Voru annars vegar skilgreind skólahéruð, í þéttbýli þar sem um 

fasta skóla var að ræða, en hins vegar fræðsluhéruð í dreifbýli. Þannig var hægt 

að nýta kosti heimakennslunnar í dreifbýlinu, samhliða farkennslu sem aðeins 

var skylt að veita tvo mánuði á ári. Með fræðslulögunum var verið að festa 

formlega í sessi fyrirkomulag sem hafði viðgengist áratugina á undan, án 

beinnar tilhlutunar stjórnvalda (Loftur Guttormsson, 2008d, bls. 75 og 82–83).  

 Í Fljótum voru tvö fræðsluhéruð, Holts- og Haganesfræðsluhéruð og 

miðað var við skiptingu í hreppa, en hrepparnir tilheyrðu báðir Barðsprestakalli 

eftir að Knappsstaðasókn var lögð niður 1881. Fljótin skiptust lengi í þrjár 

kirkjusóknir en Holtssókn lagðist af eftir að kirkjan í Stóra-Holti fauk af grunni í 

desember 1905 (Björk Ingimundardóttir, 2019, bls. 374, 376 og 378). 

Samkvæmt fræðslulögunum skyldu fræðsluhéruðin gera fræðslusamþykktir og 

skila þeim til yfirvalda árið 1909. Var þó gefinn frestur til 1911 þar sem 

framkvæmdin gekk víða seint fyrir sig. Elsta fræðslusamþykkt sem varðveist 

hefur úr Fljótum er úr Haganeshreppi og var gerð árið 1939 (HSk. Askja 608-2). 
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Sjá viðauka 1. Ekki hafa varðveist fræðslusamþykktir úr Holtshreppi frá 

tímabilinu 1907–1946. 

Í hverju fræðsluhéraði skyldi skipa þriggja manna fræðslunefnd. Einn skyldi 

skipaður af hreppsnefnd en hinir af atkvæðisbærum mönnum í sveitarmálum. 

Nefndunum var ætlað að hafa umsjón og eftirlit með barnafræðslu í hreppnum 

(Loftur Guttormsson, 2008d, bls. 87; Lög um fræðslu barna nr. 59/1907). 

Fyrstu fræðslunefndina í Haganeshreppi eftir setningu fræðslulaganna skipuðu 

Jón Jónasson verslunarmaður á Grund í Haganesvík, Ólafur Jónsson í Efra-

Haganesi og Þorsteinn Þorsteinsson í Vík (HSk. N00077-A-1). Í Holtshreppi voru 

þeir Jóhannes Friðbjarnarson Illugastöðum, Hjörleifur Jóhannsson á 

Knappsstöðum og Jón G. Jónsson á Brúnastöðum kosnir í fyrstu 

fræðslunefndina (HSk. 44. 4to). Algengt var að prestar væru atkvæðamiklir í 

fræðslunefndum og árið 1926 var fjórðungur fræðslunefndaformanna prestar 

(Loftur Guttormsson, 2008e, bls. 103–104). Í Fljótum átti sóknarprestur ekki 

sæti í þessum fyrstu fræðslunefndum þótt einhverjir þeirra ættu eftir að sitja í 

fræðslunefnd síðar. 

6.1 Farskólahald á fyrri hluta 20. aldar 

Fyrstu árin eftir gildistöku fræðslulaganna áraði vel og góður horfur voru 

varðandi framkvæmd þeirra. Á næstu sjö árum fór hlutfall fræðsluhéraða sem 

voru án opinberrar fræðslu úr 20% niður í 5% samkvæmt barnafræðsluskýrslu 

1914–1915 (Hagstofa Íslands, 1918, bls. 3–42; Loftur Guttormsson, 2008e, bls. 

92 og 96). Þann vetur naut Haganesfræðsluhérað tillags úr landssjóði auk 

lítilsháttar framlags úr sveitarsjóði en Holtshreppur eingöngu úr sveitarsjóði. 

Var kennt á einum stað í Haganeshreppi en þremur í Holtshreppi (Hagstofa 

Íslands, 1918, bls. 36–37).  
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Tafla 4. Fjöldi nemenda og kennslustaða í Fljótum árin 1907–1921. 

Ár Nemendafjöldi Fjöldi 

kennslustaða 

1907–1908 72 19 

1908–1909 61 4 

1909–1910 25 1 

1910–1911 57 9 

1911–1912 56 7 

1912–1913 44 4 

1913–1914 57 7 

1914–1915 57 4 

1915–1916 45 4 

1916–1917 43 4 

1917–1918 42 4 

1918–1919 17 1 

1919–1920 52 5 

Heimild: Hagstofa Íslands 1918; Hagstofa Íslands 1920; Hagstofa Íslands 1922; 

Hagstofa Íslands 1967; ÞÍ, Lh. XVI; ÞÍ, Fs. Farskólar 1908–1909). 

Eftir því sem fólki fækkaði í sveitum og færri börn voru á hverjum bæ varð 

algengast að skólahald væri á færri bæjum í hverjum hreppi (Aðalsteinn 

Eiríksson, 1933, bls. 106–107). Í töflu 4 má sjá að fræðsluárin 1908–1920 urðu 

litlar breytingar á fjölda nemenda og kennslustaða í Fljótum. Tveir vetur skera 

sig þó úr. Veturinn 1909–1910 kenndu Ólafur Jónsson og Þorsteinn 

Þorsteinsson 25 nemendum í Haganeshreppi. Úr Holtshreppi er hins vegar til 
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skýrsla um eftirlit með heimilisfræðslu þar sem 21 barn er skráð en þau nutu 

ekki sveitakennslu (ÞÍ, Lh. XVI). Einnig sker veturinn 1918–1919 sig úr en 

haustið 1918 ákvað fræðslunefnd Haganeshrepps að taka engan kennara en 

hafa eftirlitskennslu, „sökum dýrtíðar og ýmsra örðugleika hinna yfirstandandi 

tíma“ (HSk. Askja 608-2). 

 Algengt var að kennt væri á fimm til tíu bæjum í Fljótum til og með 

vetrinum 1903–1904 en næsta vetur á eftir voru bæirnir orðnir tuttugu. Næstu 

vetur eftir það voru kennslustaðir fjórtán og nítján (ÞÍ, Lh. XVI). Þeim fór svo að 

fækka um 1914 og voru gjarnan fjórir hvern vetur eftir það. Fræðsluveturna 

1916–1920 var kennt á einum eða tveimur stöðum í Haganeshreppi hvern 

vetur en tveimur til fimm stöðum í Holtshreppi (Hagstofa Íslands, 1920, bls. 

32–33). Skýrslur vantar frá vetrinum 1920–1921 en eftir það voru 

kennslustaðir oftast einn til fjórir í hvorum hreppi þar til fastur skóli komst á 

(ÞÍ. Mrn.). 

 Þessa þróun má að hluta skýra með því að með skyldubundnu 

heilbrigðiseftirliti töldust færri bæir forsvaranlegir sem kennslustaðir 

(Aðalsteinn Eiríksson, 1933, bls. 106–107). Gefin voru út sérstök læknisvottorð 

fyrir skólastaðina. Í skjalasafni Guðmundar Davíðssonar á Hraunum er t.a.m. að 

finna vottorð frá 1917 þar sem Magnús Jóhannsson héraðslæknir í 

Hofsóshéraði vottar heilsufar kennara og nemenda í Holtshreppi. Lýsir hann 

því yfir að herbergin sem ætluð eru nemendum séu viðunandi, enginn sé með 

smitandi sjúkdóm né smitsjúkdómur á þeim heimilum sem nemendum er 

komið fyrir á meðan á kennslunni stendur (HSk. N00241-B-C-1). 

 Í Fljótum sjást nokkur merki um það bakslag sem Loftur Guttormsson 

greinir undir lok fyrri heimsstyrjaldar þegar hlutfall þeirra héraða sem engrar 

fræðslu nutu var orðið svipað og verið hafði 1907. Nemendum þar fækkaði 

mjög 1918-1919 (Barnafræðsla 1916–1920; Loftur Guttormsson, 2008e, bls. 
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97). Áfram hélt sú öfugþróun og árið 1924 var hlutfall héraða án opinberrar 

fræðslu komið upp í 25% (Loftur Guttormsson, 2008e, bls. 96). Í nóvember 

þetta sama ár ákvað almennur bændafundur í Holtshreppi að úr því sem komið 

væri yrði ekki fræðsla í hreppnum þennan vetur, önnur en sú sem sóknarpresti 

bæri að annast (HSk. N00221-A-A-2). Ekkert er bókað um hvers vegna þessi 

ákvörðun var tekin, enda ekkert bókað um umræðurnar sem urðu á fundinum. 

En af orðalaginu má ætla að það hafi ekki þótt taka því að ráða kennara þegar 

svo langt var liðið á veturinn. Hins vegar nutu 22 börn fræðslu í Haganeshreppi 

þennan vetur (Hagstofa Íslands, 1967, bls. 48). 

Fannfergi, fátækt og vegleysur 

Í skýrslum um barnafræðslu og próf í Fljótum má víða sjá athugasemdir um að 

börnum hafi gengið illa að stunda skóla og komast til prófs vegna illrar færðar 

og vegalengdar. Fljótin eru með fannsælustu sveitum landsins og hefur það 

greinilega staðið farskólahaldi mjög fyrir þrifum. Vorið 1909 var Sigurður 

Sigurðsson, þá skólastjóri á Hólum, viðstaddur vorpróf í Haganesvík. Sagðist 

hann í álitsskjali sínu ekki efast um að „fræðsla sumra þeirra hafi verið vanrækt 

á undanförnum tíma“ (ÞÍ, Fs. Farskólar 1908–1909). Eftir að hafa talið upp 

ýmsa annmarka á skólastarfinu sagði Sigurður í niðurlagi álitsskjalsins:  

Hins vegar er mér kunnugt, að fræðslunefndin í Haganeshreppi hefur 

gert sér allmikið far um að fá ástandið bætt á síðasta ári. Hefur einn 

nefndarmanna ferðast milli þeirra heimila, sem ekki sendu börnin í 

skólann, reynt börnin og reynt að fá þeim komið fyrir annarstaðar, ef 

þörf var á. Væri nauðsynlegt að geta gert meira af því framvegis. Mun 

þó erfitt, að börnin í nokkrum hluta hreppsins geti fengið stöðuga 

fræðslu nema með allmiklum kostnaði (ÞÍ, Fs. Farskólar 1908–1909).

  

Sama vor og Sigurður var prófdómari skrifaði fræðslunefnd Haganeshrepps til 

yfirfræðslunefndar. Sagði í bréfinu að erfiðleikar væru margvíslegir og 
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óviðráðanlegir, t.d. af völdum náttúrunnar. Til þess að barnafræðsla gæti orðið 

með góðum árangri þyrfti helst að vera heimavistarskóli. „En slíkt er ekki í mál 

takandi, þar sem sá kostnaður sem nú leiðir af fræðslunni er lítt 

framkvæmanlegur fátæktar vegna“ (ÞÍ. Fs. Farskólar 1908–1909). Á sama tíma 

ritaði Jóhannes Friðbjarnarson úr Holtshreppi og taldi fyllilega ljóst að 

vaknaður væri almennur áhugi fyrir fræðslumálinu í sveitinni og 

fræðslunefndin þar myndi gera sitt allra besta til að efla fræðslustarfið (ÞÍ. Fs. 

Farskólar 1908–1909). 

Í skýrslu frá Haganeshreppi vorið 1910 kemur fram að veikindi og óveður 

hafi oft gjört ómögulegt fyrir börn að sækja skólann (ÞÍ, Fs. Skólaskýrslur. 

Farskólar 1909–1910). Vorið eftir er tilgreint að sex prófskyld börn hafi ekki 

komið til prófs í Haganeshreppi og hafi eitt þeirra verið forfallað, annað ekki 

með fullu viti „og því þýðingarlaust að það kæmi“. Varðandi hin fjögur börnin 

hafði orðið ruglingur á hraðboðum en prófið tafðist um einn dag vegna þess að 

prófdómari varð veðurtepptur á leið í Fljótin (ÞÍ, Fs. Farskólar 1910–1911).  

Þorsteinn Þorsteinsson í Vík benti á það í skýrslu um kennslu sína veturinn 

1910–1911 að afar erfitt væri að sækja skólann vegna fjarlægðar, þar sem 

vegalengdin væri fimm til tólf kílómetrar úr stórum hluta fræðsluhéraðsins og 

of langt að ganga þá leið. Jafnframt væri erfitt að koma börnum niður í nánd 

við skólann og húsakynni óhentug til að kenna þar sem helst væri þörf á. 

Jafnframt hamlaði fátæktin mikið (ÞÍ, Fs. Farskólar 1910–1911). 

Enn var það sama upp á teningnum árið 1939 þegar Sæmundur Dúason 

ritaði fræðslumálastjóra og gerði grein fyrir skólahaldi í Haganeshreppi. Taldi 

hann langar vegalengdir, illviðri og ófærð eða torfærur gera skólasókn 

ómögulega. Þá væri vegalaust og símalaust um mestalla sveit og því ekki hægt 

að nýta símastaura sem vegvísa (ÞÍ, Fs. Skólahald). 
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Með skýrslu um farskólahald í Holtshreppi vorið 1910 fylgir bréf þar sem 

Jóhannes Friðbjarnarson, sveitakennari í hreppnum til tíu ára, lýsir aðstæðum 

í fræðsluhéraðinu: 

Ég skal fúslega játa, að barna uppfræðingu hér er mjög ábótavant, en við 

höfum líka við marga erfiðleika að stríða, svo sem fátækt, strjálbyggð og 

harðindi allt þetta hamlar framförum mjög mikið, og þó að einstakir 

menn berjist fyrir málinu þá miðar því seint, en ég vona að það lagist og 

góður árangur sjáist með tímanum (ÞÍ, Fs. Farskólar 1909-1910). 

Í bréfi frá Holtshreppi kemur svo fram að Jóhannes hafi fyrir þrábeiðni og að 

ósk hreppsbúa fallist á að halda áfram kennslu næsta vetur. Úr þessu má lesa 

að kennarinn hafi verið orðinn nokkuð þreyttur á viðhorfi til námsins, sem og 

aðstæðum frá náttúrunnar hendi, en látið til leiðast að halda áfram. Sex árum 

síðar var svo komið að Jóhannes gat ekki, vegna tímaleysis, innt af hendi 

fullnægjandi kennslu fyrir allan hreppinn. Komu ýmsar umkvartanir þess efnis 

fram á almennum hreppsfundi í febrúar 1916 og var ákveðið að útvega tvo 

aukakennara það sem eftir væri vetrarins (HSk. N00221-A-A-1). 

Það er ljóst að færð, fátækt, og veðurlag hefur hamlað skólahaldi í Fljótum 

í byrjun síðustu aldar. Í skýrslu um fræðslumál á Íslandi veturinn 1903–1904 

var skráð hve langan tíma tók þau börn sem lengst áttu að fara í hverjum hreppi 

að ganga til skóla. Í Fljótum var lengsta vegalengdin talin vera hálftíma gangur 

(Guðmundur Finnbogason, 1905, bls. 8). Sæmundur Dúason taldi hins vegar 

dæmi um það, 35 árum seinna, að börn væru látin ganga átta til tíu kílómetra 

framan úr Flókadal og eins og fram kemur hér að framan voru vegalengdir á 

skólastað allt að tólf kílómetrar (ÞÍ, Fs. Skólahald). 

Í rannsókn sinni á sveitakennslu í Strandasýslu og Húnavatnssýslu 1887–

1905 nefnir Bragi Guðmundsson rótgróna tregðu til samfélagslegra útgjalda, 

hvort heldur var úr hreppssjóðum eða fjárhirslum landsstjórnarinnar (2020, 
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bls. 2). Ekki verður fullyrt af gjörðabókum hreppsnefnda í Fljótum hvort slíkt 

hugarfar hafi ríkt í sveitinni. Gjörðabækurnar eru afar fáorðar um fræðslumál, 

meðan málefni eins og útsvar, röðun niðursetninga niður á bæina og fjallskil 

eru fyrirferðarmest á fundum, hvort sem um er að ræða fundi hreppsnefndar 

eða almenna bændafundi. Þannig eru praktískir hlutir sem snúa að afkomunni 

og hlutdeild hvers og eins í heildarútgjöldum fyrirferðarmiklir. Má ætla að þessi 

litla umfjöllun sem fræðslumál fengu sé til marks um samhaldssemi þegar kom 

að þessum málaflokki. Fræðslumálin hafi því tæpast verið í forgangi sé litið til 

innihalds fundagjörðanna. Koma því upp í hugann ummæli Páls Briem sem 

ritaði sköruglega grein um menntamál um aldamótin 1900. Vildi hann meina 

að sama lagið væri á menntamálum og búskap sumra manna, að „láta fénað 

sinn skríða fram magran og máttlausan“ (1900, bls. 88).  

Fljótamenn minnast farskólahalds 

Í endurminningum Fljótamanna sem fæddir voru á öðrum og þriðja áratug 

síðustu aldar koma áðurnefndir annmarkar á skólahaldi víða við sögu, einkum 

erfiðar samgöngur.  

Lárus Hermannsson, sem getið var hér að framan, rifjaði upp að vegir og 

brýr hefðu varla verið til og ár og vötn því daglegt viðfangsefni á ferðum þeirra 

systkina til og frá skóla (1998, bls. 17). Eitt sinn villtust Lárus og Halldóra systir 

hans á heimleið frá skóla. „Meðan á þessu ferðalagi gekk heyrðum við öðru 

hvoru hróp og köll frá bæjum, en feður og aðrir fullorðnir voru farnir af stað til 

aðstoðar sínum börnum“ (Lárus Hermannson, 1998, bls. 30–31). Ef veður 

breyttist á meðan kennsla stóð yfir, eins og þarna var raunin, var algengt að 

farið væri á móti börnunum. Ferðalagið gat verið vont og til að mynda var að 

minnsta kosti klukkutíma gangur frá Haganesvík að Minni-Reykjum í slæmu 

veðri (Skagfirskar æviskrár: Tímabilið: 1910–1950, 1994, bls. 180). 
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Lárus og Alfreð Jónsson, sem fæddur var 1921 og ólst upp í Neðra-

Haganesi, á Móskógum og í Dæli fyrstu æviárin, minntust báðir hörmulegs slyss 

sem varð 27. apríl 1935. Tvítugur piltur, Svanmundur Stefánsson frá 

Sigríðarstaðakoti, var að fylgja Önnu Þorbjörgu Jóhönnu, fjórtán ára systur 

sinni, til fullnaðarprófs. Þurftu þau að fara yfir Sandós. Um hádegi sáust hestar 

þeirra mannlausir með reiðtygjum í nánd við ósinn. Jón Guðmundsson í 

Móskógum, faðir Alfreðs, var þá kallaður til með bát og róið að ósnum. Var svo 

slætt meðfram ósnum þar til lík þeirra fundust (Alfreð Jónsson, 2009, bls. 19; 

Hsk. 467b, 4to; Kristmundur Bjarnason, 1998, bls. 478–479; Lárus 

Hermannson, 1998, bls. 41–42). Sjálfur átti Alfreð eftir að lenda í því fimm 

árum síðar að hjálpa Sigríði systur sinni við svipaðar aðstæður. Var hann að 

fylgja henni, tíu ára gamalli, til vorprófs er hún var nærri fallin af hestbaki við 

Laxós en Alfreð náði taki á herðum hennar og dró hana upp á árbakkann (Alfreð 

Jónsson, 2009, bls. 21). 

Ólafur Jóhannesson, síðar prófessor og forsætisráðherra, sem fæddur var 

1913, minntist skólagöngu sinnar í Holtshreppi. Kennt var á tveimur stöðum, 

öðrum í Niður-Fljótum (þ.e. norðan Ketiláss) og hinum í Stíflu, og ef til vill á 

þriðja staðnum, vestan Fljótaár. Kennt var til skiptis í tvær til þrjár vikur á 

hvorum stað en börnunum sett fyrir þær vikur sem kennsla féll niður í hvorum 

hreppshluta. Skólann sótti Ólafur frá bernskuheimili sínu að Lambanes-

Reykjum í Brúnastaði eða Stóra-Holt og var það löng leið í misjöfnu veðri. Var 

símalínunni fylgt til að rata. Ólafur taldi að öll börnin hefðu gengið að heiman 

daglega enda aðstaðan á kennslustað af skornum skammti (Ólafur 

Jóhannesson, 2013, bls. 69–70). 

Kristinn Jónsson var ári yngri en Ólafur og sagði hann í sínum 

endurminningum að kennara hefði vantað í sveitina þegar hann var níu ára 

gamall. Þó hafi að nokkru fengist bætt úr því þegar systir hans og mágur tóku 
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heimiliskennara til sín að Nefsstöðum þar sem fleiri börn nutu kennslunnar. 

Fermingarár Kristins varð breyting á og fenginn kennari sem kenndi að hálfu í 

Stíflu og að hálfu neðan Stífluhóla (Kristinn Jónasson, 1987, bls. 182). 

6.2 Fastir skólar í Fljótum 

Ólíkt hinum Norðurlöndunum voru nánast engir barnaskólar starfræktir á 

Íslandi fram um 1870 (Loftur Guttormsson, 2008b, bls. 39). Fyrsti barnaskóli 

landsins var stofnaður í Vestmannaeyjum árið 1745. Hausastaðaskóli starfaði 

1791–1812 (Anna Agnarsdóttir, 2008, bls. 124).  

Á Eyrarbakka var stofnaður barnaskóli árið 1852 og er hann sá elsti sem 

enn starfar. Fast skólahald í dreifbýli hófst fyrst á Leirá í Leirársveit árið 1878 

og á Reynivöllum í Kjós 1880 (Loftur Guttormsson, 2008c, bls. 56–58). Nokkrir 

hinna föstu skóla lögðust niður aftur vegna húsnæðisvandræða. Fimm 

barnaskólar á suðvesturhorninu hlutu fjárstyrk að uppfylltum skilyrðum árið 

1878 og fljótlega var farið að veita fé úr landssjóði til skólabygginga. Óttuðust 

þingmenn þó að kostnaðurinn yrði þjóðinni ofviða og barnaskólar myndu 

eyðileggja heimafræðsluna „þennan andlega og sögulega fjársjóð lands og 

þjóðar“ (Loftur Guttormsson, 2008b, bls. 49-50). 

Stofnkostnaður fyrstu skólahúsanna í landinu var gjarnan fjármagnaður 

með gjafafé og samskotum. Margir hinna fyrstu skóla voru í samkomuhúsum, 

þinghúsum eða húsnæði bindindisfélaga. Jafnframt voru dæmi um að hús 

væru byggð til að þjóna fyrrnefndum hlutverkum og skólastarfi. Algengt var að 

í þeim væri dálítil forstofa og ein kennslustofa (Helgi Elíasson, 1931, bls. 113; 

Kristmundur Bjarnason, 1987, bls. 236; Loftur Guttormsson, 2008c, bls. 59; 

2008e, bls. 120).  

Í Barnafræðsluskýrslum árin 1920–1946 er tekinn saman fjöldi fræðslu- og 

skólahverfa eftir fyrirkomulagi skólahalds. Þar kemur fram að veturinn 1908–
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1909 voru fastir heimangönguskólar 46 á landinu en veturna 1914–1915 og 

1920–1921 voru þeir orðnir 49. Fjölgunin var áfram hæg og veturinn 1924–

1925 voru þeir orðnir 52. Þrátt fyrir að ákvæði í fræðslulögum frá 1936 um að 

farskólahald legðist niður voru ekki komnir fastir skólar í nema um helming allra 

hreppa landsins veturinn 1947–1948 og í hinum var ennþá farkennsla 

(Hagstofa Íslands, 1967, bls. 9). 

Veturinn 1903–1904 voru skólahús í landinu 47 talsins en nærri helmingur 

þeirra einkum notaður til fundarhalda og félagsstarfsemi. Ríflega 80% barna 

naut fræðslu í farskólum (Guðmundur Finnbogason, 1905, bls. 18–29 og 39–

40). Í Skagafirði var fyrsta nýsmíðin sem ætluð var til barnakennslu, og 

jafnframt hin fyrsta í landsfjórðungnum, Barnaskólinn á Sauðárkróki. Lokið var 

við smíði hans árið 1881 og skólinn settur 3. janúar 1882 (Gunnar M. Magnúss 

1939, bls. 137; Kristmundur Bjarnason, 1987, bls. 236).  

Enn var þess langt að bíða að Fljótamenn fengju fastan skóla en það varð 

ekki fyrr en um 1926 að skólahald var fest í sessi á Ketilási í Holtshreppi og 

Miðgarði í Stíflu. Í Haganeshreppi liðu enn mörg ár þar til skóla var komið upp 

við Barðslaug. Raunar mætti telja skólahald það sem var í Haganesvík á fyrsta 

áratug 20. aldarinnar sem fastan skóla. Ekki er alltaf ljóst hvar í Haganesvík 

kennslan fór fram en í skýrslum frá 1907 og 1908 er sérstaklega tiltekið að 

kennt sé í Þinghúsinu og vorið 1911 er talað um Skólahúsið (ÞÍ, Lh. XVI). 

Umrætt þinghús var tekið í notkun 1904 eftir að umræður um byggingu 

þess höfðu átt sér stað milli hreppanna tveggja í Fljótum. Fór þó svo að 

Haganeshreppur var einn um bygginguna en templarar lögðu fram fé. Strax 

árið eftir var rætt um að útbúa húsið fyrir barnakennslu og á fundi 19. október 

1907 var ákveðið að hefja kennslu í húsinu í byrjun næsta árs (Byggðasaga 

Skagafjarðar, 2017, bls. 247; HSk. N00077 A-1). Var húsinu lýst í bréfi 

fræðslunefndar til Stjórnarráðins í júní 1910. Grunnflötur þess var 19x15 fet og 
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hæð undir ris 75 fet (ÞÍ, Fs. Skólahald). Húsið stóð á kambinum milli Hópsvatns 

og sjávar (Lárus Hermannsson, 1998, bls. 17). Þann 27. júlí samþykkti 

fræðslunefnd að verða við þeirri ósk hreppsins að taka við húsinu. Eftir það var 

oftast talað um Skólahúsið í fundargerðum nefndarinnar (HSk. Askja 608-2). 

Skólahald í Miðgarði í Stíflu 

Í Holtshreppi er bókun um niðurjöfnun fræðslugjalda það eina sem bókað er 

um fræðslumál á árunum 1898–1919 (HSk. N00221-A-A-1). Á almennum 

hreppsfundi í febrúar 1922 urðu líflegar umræður um fræðslumál, í tilefni af 

því að Jón Jóhannesson kennari í Minna-Holti vildi fá sig lausan frá kennslu, en 

fyrir bón fræðslunefndar og fleiri aðila féllst hann á að halda henni áfram (HSk. 

N00221-A-A-2). Á fardögum þetta ár brá Jón búi og fluttist til Siglufjarðar 

(Byggðasaga Skagafjarðar, 2019, bls. 360) og hefur því ekki haldið kennslunni 

áfram lengur en til vors. 

Á almennum bændafundi árið 1928 var rætt um fræðslumál. Var þá 

kostnaður við fræðsluna ásteytingarsteinn, eins og fram kemur í fundargerð: 

Snerust umræðurnar aðallega um það hvort barnaeigendur eða 

hreppurinn eigi að greiða fæðiskostnað barnakennarans ásamt með 

húsaleigu til fræðslunnar. Þar sem margir barnaeigendur lýstu því yfir að 

þeir hefðu lögin með sér í því, að hreppnum bæri að greiða ofannefnd 

gjöld, þá neituðu þeir algjört að greiða sjálfir persónulega nokkurn hluta 

þessara gjalda, nema í útsvörum – þá var ekkert samþykkt í málinu (HSk. 

N00221-A-A). 

Fræðslu var þó komið á þetta haustið og samið við Ungmennafélagið Von 

um að kennt yrði í húsi félagsins í framtíðinni (HSk. N00221-A-A-2). Umrætt 

hús var félagsheimilið Miðgarður sem reist hafði verið í landi Melbreiðar í Stíflu 

árið áður. Bærinn á Melbreið var næsti bær norðan við kirkjustaðinn 

Knappsstaði. Stóð bærinn skammt ofan núverandi vegar og átti engjalönd að 
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Stífluá, en um 30 hektarar af landi jarðarinnar hurfu undir vatn við gerð 

Skeiðsfossvirkjunar (Byggðasaga Skagafjarðar, 2019, bls. 217). 

Miðgarður var 54 fermetrar að stærð, steypt hús með járnþaki, skilrúm og 

gólf úr timbri og kolaofn var í stofu. Gaf Hannes Hannesson kennari og bóndi á 

jörðinni landskika undir húsið (Páll Sigurðsson, 2004, bls. 300).  

Frá upphafi hafði verið gert ráð fyrir barnakennslu í húsinu en um áratug 

fyrr hafði Holtshreppur áformað að byggja tvö skólahús í hreppnum, annað í 

Stíflunni en hitt í nágrenni Stóra-Holts, þó úr því yrði ekki (HSk. N0022-A-A-2). 

Kennsla hófst í Miðgarði í ársbyrjun 1927 (Páll Sigurðsson, 2004, bls. 301). Árið 

1929 fékk Holtshreppur 1.200 króna styrk frá ríkissjóði til þess að gera aðstöðu 

í húsinu fyrir barnakennslu með því skilyrði að hreppurinn eignaðist húsið. Var 

samningur þess efnis gerður við ungmennafélagið í árslok. Samtímis var 

ákveðið að hætta farkennslu í Holtshreppi en koma á föstum skóla á tveimur 

stöðum í hreppnum (Byggðasaga Skagafjarðar, 2019, bls. 31–32). 

Árið 1936, tíu árum eftir að félagsheimilið Miðgarður var tekið í notkun, 

var þar orðin viðgerðar þörf og vildu fulltrúar Ungmennafélagsins Vonar fara 

út í stækkun á húsinu. Merkja má að hreppsnefnd var hugleikið að kosta sem 

minnstu til því að rætt var um að fá efni flutt á staðinn með sem minnstum 

kostnaði og gera tilboð í trjávið þann sem var í „Húnsstaðakofunum“, en 

Húnsstaðir voru næsti bær við Melbreið. Var viðurinn talinn duga til stækkunar, 

að viðbættum burðarviðum og gólfborðum (HSk. N00221-A-A-3). 

Stækkun Miðgarðs var þó ekki hrist fram úr erminni. Eftir ár til viðbótar var 

komið grunnriss að skólahúsi ásamt kostnaðaráætlun. Var þá gerður 

samningur um afnot hússins alls á skólatíma, til leikja og leikfimikennslu en 

skólastofan skyldi á móti lánuð til afnota á skemmtunum á vegum 
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ungmennafélagsins. Miðgarður var svo stækkaður til suðurs árið 1938 (HSk 

N00221-A-A-3; Páll Sigurðsson, 2004, bls. 301). 

Árið 1940 kom fram í fundargerð að kennt væri á tveimur stöðum í 

hreppnum. Tveimur árum síðar greindi Hartmann Guðmundsson, formaður 

fræðslunefndar Holtshrepps, frá því að komið hefði maður frá 

fræðslumálastjórninni til að skoða skólastaði í hreppnum og talið að ekki yrði 

hjá því komist að endurbæta skólastofuna í Stíflu, enda væri hún ekki 

viðunandi. Krafðist Steinn Jónsson á Hring þess að tekin yrði ákvörðun í málinu 

hið fyrsta. Nokkrar endurbætur voru gerðar á kennsluaðstöðunni þetta ár 

(Byggðasaga Skagafjarðar, 2019, bls. 32; HSk. N00221-A-A-4). Við skoðum 

námsstjóra árið 1944 var Melbreið talinn sæmilegur skólastaður (HSk. Askja 

417). 

Árið 1946 var skólanefnd falið að hlutast til um byggingu heimavistarskóla 

í hreppnum en úr því varð ekki. Skólahald í Miðgarði lagðist af 1948 en þá hafði 

börnum fækkað mjög í Stíflu enda varð mikil íbúafækkun í sveitinni með 

tilkomu Skeiðsfossvirkjunar (Kristinn Jónasson, 1987, bls. 167 og 173). Eftir það 

var kennt tvo eða þrjá vetur í húsi sem byggt hafði verið við Skeiðsfossvirkjun 

en síðan fluttist öll kennsla neðar í sveitina að Ketilási (Byggðasaga 

Skagafjarðar, 2019, bls. 32). 

Skólahald á Ketilási 

Samkomuhúsið Ketilás var byggt sumarið 1926 af Ungmennafélagi Holtshrepps 

en húsið er staðsett skammt frá núverandi gatnamótum Siglufjarðarvegar og 

vegarins um Lágheiði til Ólafsfjarðar. Byggingin átti sér hátt í tíu ára 

aðdraganda. Skólahald hófst á Ketilási 1929 og árið 1938 byggði hreppurinn 

betri kennsluaðstöðu sunnan við húsið (Byggðasaga Skagafjarðar, 2019, bls. 

29–30 og 32). Þegar þarna var komið sögu höfðu tekið gildi lög þar sem 
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fræðsluhéruð voru skilgreind eftir því hvort þau höfðu fastan 

heimagönguskóla, heimavistarskóla eða farskóla. Heimilt var að fullnægja 

kröfum þeirra farskólalaust, með eftirlitskennslu eða á annan hátt. Þar sem 

farskólar eða heimavistarskólar voru skyldi kenna minnst tólf vikur á ári í stað 

átta vikna áður (Lög um fræðslu barna nr. 40/1926).  

 Fundargerðir úr Holtshreppi benda þó ekki til að þessi lög hafi átt þátt 

í að skólahald færðist í fast húsnæði (HSk. N00221-A-A-2). Er ólíklegt að svo 

hafi verið þar sem húsbyggingarnar áttu sér langan aðdraganda og virðast 

einkum hafa verið hugsaðar sem samkomuhús þótt skólahald kæmi til fljótlega 

eftir að samkomuhúsin Ketilás og Miðgarður voru tekin í notkun. Í annál 

Holtshrepps kemur fram að bygging samkomuhúsanna tveggja árið 1926 hafi, 

auk menningarlegs gildis, haft jákvæð áhrif á skólastarfið. „Áður hafði verið 

hnoðast með skólann á bæjum hingað og þangað í sveitinni, oftast við hin 

ömurlegustu skilyrði“ (HSk. 46. 4to). 

Árið 1939 kom Böðvar Guðjónsson, skólastjóri á Hofsósi, í Holtshrepp að 

beiðni fræðslumálastjóra. Ásamt því að prófa börnin í hreppnum ræddi hann 

við skólastjóra og hreppsnefndarmann sem sögðust hafa vilyrði fyrir styrk til 

skólahússins á Ketilási. Böðvar taldi húsið sómasamlegt og skólasókn betri í 

Holtshreppi en Haganeshreppi, enda bæri mjög lítið á ósamkomulagi í þeim 

fyrrnefnda. (Eins og fjallað verður um hér á eftir var því öfugt farið í þeim 

síðarnefnda). Lýsti Böðvar yfir ánægju sinni með þau áform að til stæði að 12–

14 ára börn fylgdu kennaranum á milli kennslustaða og börnum úr Stíflu yrði 

komið fyrir á bæjum neðar í sveitinni á meðan kennsla færi þar fram og öfugt. 

Með þessu átti að tryggja 10–12 ára börnum 12 vikna kennslu á ári en 12–14 

ára börnum minnst tuttugu vikna kennslu og ná þannig lögmætum 

kennslutíma fyrir báða aldurshópa (ÞÍ, Fs. Skólahald). Ekki er ljóst hvort þetta 

fyrirkomulag komst á. Dagbækur Hannesar Hannessonar kennara hafa 
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varðveist og kemur víða fram að hann sé að flytja sig á milli skólastaða en ekki 

er nefnt hvort börnin fylgi með (HSk. 222, 4to).  

Árið 1944 ritaði Friðrik Hjartar námsstjóri bréf til Hannesar Hannessonar, 

skólastjóra í Holtshreppi og skólanefndar. Taldi hann Ketilás slæman skólastað 

og börnin í hreppnum eiga skilið og þurfa að fá betri aðstöðu til náms. Lagði 

hann til að skólahverfið myndi sem fyrst sameinast Haganesskólahverfi um 

heimavistarskólann þar (HSk. Askja 417). 

Um miðja 20. öldina stóð til að byggja barnaskóla og félagsheimili í 

sameign kvenfélagsins, ungmennafélagsins og hreppsins, en úr því varð þó ekki 

(HSk. 46, 4to). Árið 1963 var aftur byggt við Ketilás og er tekið fram í úttekt í 

ársbyrjun janúar 1964 að í húsinu sé skólastofa með kjallara undir, og þá átt 

við viðbygginguna frá 1938. Skólahaldi var hætt á Ketilási árið 1973 og farið að 

keyra skólabörnum að Sólgörðum (Byggðasaga Skagafjarðar, 2019, bls. 30–

32; HSk. N00221-A-A-7). 

„Sundurþykki sveitarbúa“ í Haganeshreppi 

Vorið 1910 virtist þegar farið að bera á sundurlyndi því sem átti eftir að 

einkenna fræðslumál í Haganeshreppi næstu þrjá áratugina. Aðeins hafði verið 

kennt í Þinghúsinu í Haganesvík þennan vetur. Brynleifur Tobíasson í 

Geldingaholti, sem var prófdómari í hreppnum þetta vor, nefndi í álitsskjali sínu 

að sér væri kunnugt um að tveir þriðju fræðslunefndarinnar hefðu einkar 

góðan vilja til að fullnægja sem best kröfum fræðslulaganna og hefðu þeir gert 

mikið til þess að sjá fræðslunni sem best borgið (ÞÍ, Fs. Farskólar 1909–1910). 

Þorsteinn Þorsteinsson í Vík gerði viðhorf til fræðslumála einnig að 

umtalsefni þetta vor: 

… að hin sérstöku börn hafa fengið tilsögn í vetur ekki síður en hin, þótt 

minni árangur hefði, enda ekki auðvelt á stuttum tíma að breyta miður 
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vinsömum hugsunarhætti til menntamálanna, vonast eftir það vinnist 

með góðu þótt hægt fari. Á ferðum mínum um fræðsluhéraðið hef ég 

reynt að vekja áhuga og velvild til menntamálanna, og hefur nokkuð 

áunnist í því efni, en fátæktin hér er aðallega til fyrirstöðu“ (Þí, Fs. 

Farskólar 1909–1910). 

Vorið 1911 var Brynleifur enn á ný viðstaddur vorpróf í Haganesvík og 

sagði í álitsskjali sínu að vissa væri fyrir því að formaður fræðslunefndar væri 

því sérstaklega hlynntur að börnin nytu hvert um sig að minnsta kosti tveggja 

mánaða kennslu yfir veturinn. Taldi Brynleifur þörf á því, og raunar sjálfsagða 

skyldu, að leggja rækt við kennsluna eins og fræðslulögin gerðu ráð fyrir (ÞÍ, Fs. 

Farskólar 1910–1911). Kennarinn, Þorsteinn Þorsteinsson í Vík, skrifaði 

yfirfræðslunefnd nokkrum dögum síðar og lét vel af samstarfi sínu við foreldra. 

Sagði hann jafnvel mótsnúna foreldra hafa orðið að láta undan börnum sínum 

að sækja fræðsluna með þeim afleiðingum að velvild hefði aukist (ÞÍ, Fs. 

Farskólar 1910–1911). 

Segir fátt af ákvörðunum um fræðslumál í Haganeshreppi næsta áratuginn 

því illu heilli hefur gjörðabók hreppsnefndar frá 1909-1922 glatast. Árið 1927 

samþykkti fræðslunefnd að skora á hreppsnefnd að undirbúa sem fyrst 

byggingu nýs barnaskólahúss fyrir fræðsluhéraðið (HSk. Askja 608-2). Á 

almennum hreppsfundi 1929 var fyrst rætt um fastan skóla í hreppsnefnd. Þá 

kom staðarval í nágrenni Barðs til umræðu og var kosin þriggja manna nefnd 

til að fara með málið (HSk. N00077-A-2). Lítið þokaðist þó þar til á almennum 

hreppsfundi fimm árum síðar sem nánar er greint frá hér á eftir.  

Hugmyndum um fastan skóla í Haganeshreppi var ekki hreyft við 

fræðsluyfirvöld fyrr en haustið 1934 þegar formaður fræðslunefndar, 

Hermann á Mói, fór þess á leit við fræðslumálastjóra að skólinn í hreppnum 

yrði þegar gerður að föstum skóla. Virðist það hafa verið samþykkt, því í 

barnafræðsluskýrslum fyrir veturinn 1934-1935 er skólinn flokkaður sem fastur 
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skóli (Hagstofa Íslands, 1967, bls. 37). Nefndi hann til þess þrjár ástæður: Í 

fyrsta lagi væri engin von um að fá kennslukrafta þess kennara sem skólanefnd 

hafði mælst til, Sæmundar Dúasonar, nema að kaup hans yrði sambærilegt því 

sem hann hefði von um að geta fengið annars staðar. Í öðru lagi hefði verið 

ákveðið af hreppsbúum og skólanefnd að hefja seinna sama ár undirbúning að 

byggingu á „fullkomnu barnskólahúsi með heimavist“ sem yrði síðan fullgert 

árið eftir. Átti það að rúma 30 börn, þar af 10–15 í heimavist og einnig 

leikfimisal. Hermann greindi frá að undanfarin ár hefði kennslan farið fram í 

hinu gamla skólahúsi í Haganesvík og því væru það engin óþægindi fyrir börnin 

þótt fyrirkomulaginu yrði breytt í fastan skóla. Loks nefndi hann að 

skólanefndinni hefði boðist sæmileg stofa í nýbyggðu steinhúsi með 

miðstöðvarupphitun. (ÞÍ, Fs. Skólahald). Umrætt hús höfðu þau Sveinn 

Stefánsson og Lilja Svanfríður Kristjánsdóttir byggt á landi sem skipt var úr landi 

jarðanna Efra- og Neðra-Haganess og fékk heitið Brautarholt. Þinghúsið í 

Haganesvík ónýttist í brimi þetta sama haust (HSk. Askja 608-2). Eftir það var 

kennt í þrjá vetur í Brautarholti, í suðurherbergi á neðri hæð (Byggðasaga 

Skagafjarðar, 2021, bls. 267–268). 

 

Á almennum hreppsfundi í ársbyrjun 1934 var ákveðið að byggja 

heimavistarskóla úr steinsteypu við Barðslaug og hefja undirbúning varðandi 

teikningar, kostnaðaráætlun og möguleika á efnistöku. Um haustið lá fyrir 

samþykki sóknarprestsins, séra Guðmundar Benediktssonar á Barði, fyrir því að 

húsið yrði byggt í landi Barðs og þrír hektarar af landi fylgdu, ef samþykki 

kirkjumálastjórnar fengist. Í febrúar árið eftir var lóðarleigusamningur gerður, 

og samið um fimm hektara lands. Einnig fylgdi aðgangur að berjalandi (SFj. 

2012 EA/12; HSk. N00077-A-3; Veðmálaskrár nr. 23320). 
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Árið 1936 voru samþykkt lög sem kváðu á um skólaskyldu sjö til níu ára 

barna (Lög um fræðslu barna nr. 47/1936). Haganeshreppur sá sér ekki fært að 

uppfylla þau og sótti um undanþágu frá skólaskyldu sjö til níu ára barna í 

fræðsluhéraðinu þar sem húsnæði skólans væri mjög óhentugt og óheppilega 

staðsett, ómögulegt að koma börnunum fyrir í nágrenni skólans og ógjörningur 

að ætla svo ungum börnum að ganga (ÞÍ, Fs. Skólahald). Raunar var það svo að 

áhrifa þessara nýju fræðslulaga fór ekki að gæta verulega í sveitum fyrr en 

nokkrum árum síðar enda komu undanþágur sem veita mátti til 10 ára aldurs 

mjög víða til framkvæmda í sveitum landsins (Hagstofa Íslands, 1967, bls. 11). 

Árið 1936 kom upp ágreiningur um hvort byggja ætti heimavistarskóla eða 

heimangönguskóla og var bygging heimangönguskóla þá samþykkt með 

naumum meirihluta (HSk. N00077-A-3). Svo virðist sem flutningsmenn 

tillögunnar um heimangönguskóla hafi í raun ekki ætlað sér að fá hana 

samþykkta, ef marka má bréf sem Sæmundur Dúason ritaði Stefáni Vagnssyni 

árið 1940. Þar segir: 

En það var aldrei ætlast til af flutningsmönnunum að hún yrði samþykkt. 

Á síðast liðnu vori (1939) lýsti einn af flutningsmönnum hennar yfir því, 

að hún hefði aðeins verið látin koma fram til þess að svæfa 

heimavistarskólamálið, sem hann og hugsjónabræður hans voru orðnir 

hræddir um að ætlaði að ganga fram á fundinum (1936) (HSk. 2005, 

4to).  

Á næsta almenna hreppsfundi, í febrúar 1937, var samþykkt tillaga til 

þingmanna, þess efnis að tryggt yrði að Haganeshreppur fengi styrk til 

skólahúsbyggingar ekki síðar enn 1938 (HSk. N00077-A-3). Í svari 

fræðslumálastjóra við þessu kom fram að hann gæti ekkert sagt til um hvenær 

styrkur til skólabyggingar yrði veittur (ÞÍ, Fs. Skólahald). 

Fræðslumálastjóri sendi skólanefnd hreppsins frumdrætti að 

heimavistarskóla til samþykktar árið 1938, þótt ekki hafi verið gert ráð fyrir 
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byggingunni í frumvarpi til fjárlaga það ár. Þá um sumarið ritaði Hermann á Mói 

fræðslumálastjóra og lýsti áhuga á byggingu heimavistarskóla við Barðslaug 

sem hitaður væri með laugarvatni og rökstuddi staðarvalið: 

Fer þar, að mínum dómi, og margra annarra, saman hentugur staður 

hvað miðdepil snertir, ágæt náttúruskilyrði, góð aðstaða til 

íþróttakennslu, nærtækir kennslukraftar ef barnakennarinn ekki nægir 

bæði til barna- og unglingafræðslu, þar sem sóknarpresturinn býr á Barði 

(ÞÍ, Fs. Skólahald). 

Í bréfinu kom fram að nokkur reipdráttur hefði staðið um það í sveitarfélaginu 

hvort skólinn ætti að vera heimavistar- eða heimagönguskóli. Hreppsnefnd og 

skólanefnd hefðu verið einróma um heimavistarskóla en á almennum 

hreppsfundi 2. mars 1936 hefði verið samþykkt með 24 atkvæðum gegn 20 að 

byggja heimangönguskóla. Í bréfinu leitaði Hermann liðsinnis 

fræðslumálastjóra og bað hann segja til um það hvort vænta mætti styrks til 

byggingar heimangönguskóla. Í svarbréfi fræðslumálastjóra kom fram að ekki 

væri hægt að lofa ríkisstyrk til byggingarinnar að svo stöddu, en þegar útlit væri 

fyrir að hægt væri að hefjast handa yrði ákvörðun tekin um skólastaðinn (ÞÍ, 

Fs. Skólahald). Hermann var þarna um sumarið orðinn verulega uggandi um 

skólastarfið þar sem mörg börn í skólahéraðinu urðu af kennslu, vegna þess að 

ekki var húsrúm til að koma þeim fyrir í nágrenni skólans og of langt fyrir þau 

að ganga heiman að. 

Skömmu síðar var Matthías Jónsson sendur á vegum fræðslumálastjóra 

norður í Fljót til að athuga ýmislegt viðvíkjandi fyrirhugaðri skólabyggingu í 

Haganeshreppi. Fékk hann upplýsingar frá Hermanni á Mói og séra Guðmundi 

Benediktssyni, sóknarpresti á Barði. Í skýrslu Matthíasar kom m.a. fram að 

kennt væri á ýmsum stöðum og reynt að koma börnum fyrir til dvalar, sem væri 
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þó erfitt og heyrði hann dæmi um að okurverð væri tekið fyrir slíkt. Hann rakti 

síðan kosti Barðs sem skólastaðar: 

Barð liggur nokkurn veginn í miðju skólahéraði, svo að langflest börn 

gætu haft heimangöngu til þessa staðar. Auk þess er hér heit laug, sem 

nota má bæði til hitunar og garðyrkju. … Með þessu vatni er hituð upp 

sundlaug, sem nú er að mestu fullgerð. ... Nægilegt land til ræktunar er 

einnig fyrir hendi. Neysluvatn auðfengið (ÞÍ, Fs. Skólahald). 

Matthías greindi jafnframt frá því að hann hefði lagt fast að þeim 

skólanefndarmönnum sem hann hitti, Árna Eiríkssyni á Reykjarhóli og 

Hermanni á Mói, að sameinast um skólamálið svo byggingin kæmist í 

framkvæmd. Áréttaði hann að Barð væri eini staðurinn sem kæmi til álita. 

„Samt verður að teljast vafamál, að skólaþörfin sigrist á sundurþykki 

sveitabúa,“ sagði Matthías í niðurlagi bréfsins (ÞÍ, Fs. Skólahald). 

Ljóst er skólamálin hafa tekið sinn toll af Sæmundi Dúasyni sem hafði 

fræðsluna með höndum bróðurpart fjórða áratugarins þegar deilur um 

skólamál í hreppnum stóðu sem hæst. Kennarastarfið var auglýst árlega þegar 

ekki fengust kennarar með réttindi og við ráðningu naut Sæmundur jafnan 

liðsinnis Hermanns á Mói (ÞÍ, Fs. Skólahald). Í júní 1932 mæltu skólanefnd og 

allur þorri foreldra í hreppnum með ráðningu Sæmundar. Hann kom aftur til 

starfa og um vorið taldi Hermann í Mói að náðst hefði mikill árangur með 

kennslunni og bar Sæmundi vel söguna. Þá minntist hann á unglingaskóla sem 

haldinn hafði verið í skólahéraðinu og óskaði eftir styrk til skólans (ÞÍ, Fs. 

Skólahald). Styrkurinn fékkst og átti Sæmundur eftir að minnast þessarar 

styrkumsóknar Hermanns sem dæmis um drenglund hans og framtakssemi 

(Sæmundur Dúason, 1966, bls. 236). 

Haustið eftir var Hannes Hannesson ráðinn kennari í hreppnum (ÞÍ, Fs. 

Skólahald). Sæmundur fór í kennaraskólann haustið 1933 og útskrifaðist þaðan 
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vorið 1934 (Sæmundur Dúason, 1966, bls. 236–237). Var hann þá skipaður 

skólastjóri í Haganeshreppi. Þann vetur var eingöngu kennt í Þinghúsinu í 

Haganesvík. Eftir tíð kennaraskipti og erfiðleika í skólamálum ríkti sátt um þessa 

skipan og Sæmundur taldi sig njóta trausts heimilanna í sveitinni. Hann lét síðar 

að því liggja að fljótlega hafi komið upp öfund þar sem menn sem bjuggu við 

sömu fátækt og hann hafði sjálfur gert sáu ofsjónum yfir laununum sem hann 

fékk og hafi það átt sinn þátt í því sem síðar átti eftir að koma á daginn 

(Sæmundur Dúason, 1966, bls. 240). 

Snemma árs 1939 ritaði Sæmundur fræðslumálastjóra greinargerð um 

uppeldis- og skólamál í fræðsluhéraðinu. Þar byrjaði hann á að nefna bágborið 

ástand, þar sem farskóli hefði oftast verið í Haganesvík: 

Gengu í hann börn, svona með höppum og glöppum þó, af næstu 

bæjum. Um börn af öðrum bæjum var að öllum jafnaði ekki hirt. Þó kom 

það fyrir að einstaka menn gátu komið fyrir börnum í Haganesvík eða 

þar í grennd nokkra daga, svo að þau gætu gengið í skólann og þá einkum 

rétt fyrir próf, ef hugsað var til að láta þau sækja það. Reyndist það þá, 

eftir líkindum, að þessi börn áttu varla samleið með hinum, sem sótt 

höfðu þá skólann annað slagið allan námstímann, enda komst oft það 

orð á, að þessi aðkomu börn („Flókadalsbörn“) gætu ekkert lært, 

aumingjarnir. Það væri ekki til neins að vera að reyna það (ÞÍ, Fs. 

Skólahald). 

Sæmundur taldi tíð kennaraskipti spilla árangri kennslunnar og nefndi 

dæmi um að finna mætti 12–14 ára börn, einkum í Flókadal, sem væru ólæs. 

Að lokum lýsti Sæmundir skoðun sinni á ástæðum skóladeilnanna: 

 

Ég er ekki í neinum vafa um það, að megin ástæða til þess, að barist er 

gegn þessu skólamáli okkar er ekki fyrst og fremst fjárskortur, þó að það 

sé eina ástæðan, sem hægt er að telja, að vit sé í. Megin ástæðan er sú, 

að hér eru menn, sem þurfa að halda á fólki sem veit nógu lítið, fólki sem 
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er nægilega lítt siglt og ósjálfstætt. Get ég ekki fengið af mér að nefna 

einstök dæmi um þessu til sönnunar í svona bréfi. Þau eru þó nóg til, 

áþreifanleg og sannanleg, sem upplýsa þetta fullkomlega. Eru það 

römmustu og ósvífnustu íhaldsöflin, bæði í pólitík og trúmálum, sem á 

vesalingunum þurfa að halda. Það gildir svipað um íbúa Fljótanna eða 

kannski ég segi heldur aðeins Haganeshrepps, eins og aðra menn, sem 

lifa á frumstæðu menningarstigi, að þeir geta lifað meinlausir og að ýmsu 

leyti sælir í Paradís óvitundar sinnar, þangað til „hvíti maðurinn“ kemur 

með klæki sína og gerir þá að verkfæri í hendi sinni (ÞÍ, Fs. Skólahald). 

Eftir að hafa lesið helstu heimildir um fræðslumál á Íslandi frá 1880 til 1946 

má frekar samsama þessa orðræðu við aldamótin 1900 en lok fjórða 

áratugarins. Ef til vill er það ekki tilviljun að Sæmundur vísar þarna í orð 

rithöfundarins Rudyard Kipling um byrði hvíta mannsins (The white man´s 

burden), sem einmitt eru rituð um aldamótin 1900. 

Hermann á Mói ritaði fræðslumálastjóra í ársbyrjun 1939 og greindi frá 

nýjustu samþykkt almenns íbúafundar um skólabyggingu í hreppnum, sem 

gerð var nærri þremur áður en bréfið var ritað og sagði ekkert hafa verið 

aðhafst í málinu síðan (ÞÍ, Fs. Skólahald). Var samþykktin svohljóðandi: 

Fundurinn samþykkir, að byggður sé heimangönguskóli í hreppnum á 

komandi sumri, eða hið allra fyrsta við Barðslaug.“ Á sama fundi var felld 

með 25 gegn 20 atkvæðum tillaga, sem bæði skólanefnd og hreppsnefnd 

voru samþykkar: „Fundurinn samþykkir að byggður verði 

heimavistarskóli við Barðslaug, og að hafinn verði undirbúningur að því 

verki á þessu ári (HSk. N00077-A-4). 

Þegar þarna var komið sögu voru komnir nýir menn í bæði hreppsnefnd og 

skólanefnd sem voru á móti heimavistarskóla og Hermann kominn í 

minnihluta. Leitaði hann liðsinnis fræðslumálastjóra um frekari upplýsingar til 

að leggja fyrir hreppsfund og óskaði álits hans á málinu í heild. Hermanni barst 

símskeyti skömmu síðar þar sem tekinn var af allur vafi um að bygging 

heimavistarskóla við Barðslaug væri skilyrði fyrir ríkisstyrk. Með þessu skeyti 
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var því höggvið á þann hnút sem reynt hafði verið að leysa árin á undan. 

Skömmu seinna var spurningum Hermanns svarað nánar. Þar kom m.a. fram 

að hæfilegt væri að ætla börnum að ganga um þrjá kílómetra í 

heimangönguskóla en hæpið að reikna með nokkurri heimangöngu á 

snjóþyngslasvæðum (ÞÍ, Fs. Skólahald). 

Í framhaldi af bréfaskiptum fræðslumálastjóra og Hermanns fól 

fræðslumálastjóri Böðvari Guðjónssyni, skólastjóra á Hofsósi, að fara til 

Haganesvíkur. Átti hann að kanna ástand fræðslu allra prófskyldra barna í 

skólahverfinu og mæta á fund um skólamál. Þar skyldi hann gefa upplýsingar 

um heimavistarskóla og athuga hagkvæma lausn fræðslumála skólahverfisins. 

Fundurinn var haldinn á Haganesvík 25. apríl 1939 og þar lýsti Böðvar 

fyrirkomulagi og rekstri heimavistarskóla. Hermann á Mói rakti gang málsins til 

þessa og vísaði í svör við fyrirspurnum sínum til fræðslumálastjóra. Eftir langar 

umræður kom fram svohljóðandi tillaga í fimm liðum, frá þeim Árna Eiríkssyni 

á Reykjarhóli og Jónmundi Guðmundssyni á Laugalandi: 

Vegna hinna örðugu fjárhagsástæðna sveitarinnar, sem farið hafa 

hraðversnandi síðastliðin ár, samþykkir fundurinn eftirfarandi.  

A. Að horfið skuli frá hverskonar skólahúsbyggingu við Barðslaug.  

B. Að fela hreppsnefnd og skólanefnd hreppsins að komast að 

samkomulagi við „Málfundafélag Haganeshrepps“ um það, að byggja í 

félagi við það hús í Haganesvík, sem félagið hefir ákveðið að byggja. Skal 

hreppurinn tryggja sér það að hann geti fengið vel viðunandi skólastofu 

í slíku húsi á komandi hausti.  

C. Að beina þeirri áskorun til fræðslumálastjórnarinnar, að veita 

skólahverfi Haganeshrepps undanþágu til þess að koma á skóla á tveim 

stöðum í sveitinni, sem sé í Haganesvík og Flókadal.  

D. Að hreppsnefnd í samráði við skólanefnd sendi fræðslumálastjórninni 

samþykktir og niðurstöður þessa fundar, í það minnsta þær, sem snertir 

þetta mál ásamt rökstuddri greinargerð um fjárhagsástæður hreppsins. 

E. Að allri framkvæmd á málum þessum verði hraðað, sem fremstu 

möguleikar leyfa (Hsk. N00077-A-4). 
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Þá kom fram önnur tillaga frá Hermanni á Mói, svo hljóðandi: 

Þar sem ekki verða leyst fræðslumál sveitarinnar svo viðunandi sé á 

annan hátt en þann að komið verði upp heimavistarskóla, og þar sem 

sveitarfélaginu stendur til boða að fá styrk úr ríkissjóði til 

heimavistarskólahúsbyggingar samþykkir fundurinn  

1. Að byggja heimavistarskóla við Barðslaug svo fljótt, sem verða má og 

að undirbúningur þess máls verði hafinn á þessu ári. 

2. Að leitað verði samkomulags við bæjarstjórn Siglufjarðar um þátttöku 

í byggingarkostnaði eða um leigu á heimavistarhúsinu, sem barnaheimili 

til sumardvalar fyrir börn úr Siglufirði (HSk. N00077-A-4). 

Var ósk Hermanns um skriflega kosningu hafnað og fóru kosningar svo að 

tillaga hans var felld með 40 atkvæðum gegn 21, en tillaga Árna og Jónmundar 

samþykkt með 41 atkvæði gegn 19. Undir öðrum lið á fundinum var lögð fram 

tillaga frá Birni Dúasyni þess efnis að Ungmennafélagi Haganeshrepps bæri 

með réttu allur styrkur sem veittur var út á sundlaugina við Barð og félagið væri 

hinn rétti aðili að henni og eigandi laugarinnar. Var tillagan samþykkt með 28 

atkvæðum gegn þremur (Hsk. N00077-A-4). 

Þegar þarna var komið sögu hafði komið upp sú umræða að 

Siglufjarðarbær veitti vilyrði fyrir a.m.k. fjórðungi af kostnaði við skólann, með 

því að greiða fyrirfram margra ára leigu fyrir barnaheimili í skólahúsinu tvo 

mánuði á sumri. Þá hafði Ungmennafélagið Varmi lýst yfir vilja til þátttöku í 

byggingu skólans gegn afnotum og hafði félagið þegar flutt nokkur hundruð 

tunnur af möl og sandi upp að Barðslaug. Sá flutningur var einmitt eitt af því 

sem andstæðingar skóla við Barðslaug efuðust um að væri gerlegt (HSk. 2005, 

4to). 

Seinna átti Sæmundur Dúason eftir að lýsa fundinum þann 25. apríl 1939 

svo í bréfi til fræðslumálastjóra: 
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En þegar á þennan fund kom, kom það í ljós að búið var að grafa 

grunninn undan þessu velferðarfyrirtæki. Hafði verið unnið svo rækilega 

á bak við tjöldin og án þess að þeir, sem einlægast stóðu með þessu máli 

hefðu hugmynd um, að á fundinum var samþykkt ályktun um, að engan 

heimavistarskóla (engan skóla) skyldi reisa, af sömu mönnum, sem einu 

ári áður höfðu samþykkt einróma að koma honum upp. Við þetta sat (ÞÍ, 

Fs. Skólahald). 

Sæmundur rifjaði fundinn líka upp í endurminningum sínum og sagði hann 

einhvern fjölmennasta fund sem nokkru sinni hefði verið haldinn þar. „Sóttu 

hann ekki síður húsfreyjur úr sveitinni en bændurnir. Fundurinn stóð í marga 

klukkutíma“ (Sæmundur Dúason, 1966, bls. 241).  

Hálfum mánuði eftir heimsóknina til Haganesvíkur sendi Böðvar 

Guðjónsson frá sér efnismikla skýrslu um athuganir sínar þar. Hafði hann farið 

að Barði, þar sem skóli var haldinn þá um veturinn, og prófað prófskyld börn 

sem boðuð höfðu verið þangað. Einnig hafði hann átt stuttan fund með 

skólanefnd áður en almenni hreppsfundurinn hófst. Nefndi Böðvar sérstaklega 

í skýrslunni að Árni Eiríksson hefði reynt að finna höggstað á Sæmundi Dúasyni, 

en kvaðst Böðvar hafi greint Árna frá því að athuganir sínar væru ekki að 

undirlagi Sæmundar.  

Böðvar rakti síðan gang skólamálsins frá ári til árs. Einnig rakti hann 

umræður á fundinum og þá einkum skoðanaskipti kennara og 

skólanefndarmanna sem hann lýsti þannig: „Annars töluðu þessir menn oft, en 

umræður tóku þá mjög að hitna, svo að „horn skullu á nösum og hnútur flugu 

um borð“, en hógvær fylgdu ekki orð“ (ÞÍ, Fs. Skólahald). 

Í skýrslunni sagði Böðvar ennfremur að ósamkomulag væri „sveitlægt 

fyrirbrigði“ í hreppnum. Sagði hann mikið hafa verið um liðsdrátt í aðdraganda 

fundarins, einkum af hálfu Árna Eiríkssonar. Þá ræddi hann trúmál í hreppnum 

sérstaklega og tengdi þau við skólamálin: 
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Af 44 börnum eru 13 í hvítasunnusöfnuði. Aðstandendur þeirra telja 

flestir, að skólinn spilli siðferði barnanna og andlegri velferð – saka 

skólastjórann um trúleysi og róttækni í skoðunum. Allmargir aðrir 

aðstandendur nota sömu ástæður. Hafa þannig bæði stjórnmál, trúmál 

og persónulegar ýfingar blandast svo inn í þetta skólamál, að svo virðist 

sem það sé að miklu leyti orðið aukaatriði, en aðalatriði sé hitt hjá 

hvorum aðila um sig að láta hvergi undan síga fyrir hinum, og sjá fyrst og 

fremst sigur málsins í því að sigra andstæðinginn. Mælt var á fundinum 

og eigi andmælt af hlutaðeigendum, að kosningar í skólanefnd og 

hreppsnefnd vorið 1938 hefðu snúist um skólamálið fyrst og fremst (ÞÍ, 

Fs. Skólahald). 

Þegar skoðaðar er heimildir um deilur um skólamál í Haganeshreppi má 

víðar greina að þar hafa trúmálin komið við sögu. Einna skýrast kemur þessi 

tenging fram í bréfi sem Sæmundur Dúason ritar Stefáni Vagnssyni árið 1940. 

Þar segir Sæmundur m.a.: 

En þau (trúmálin) hafa orðið að meira fótakefli menningarmálum okkar 

í Haganeshreppi en líklegt mætti teljast og eiga e.t.v. eftir að verða það 

enn um nokkur ár. Saga þeirrar trúarhreyfingar í Fljótum, sem ég á hér 

við, á það því skilið að hún sé færð í letur. Hún gæti líka orðið dágóð 

heimild einhverjum þeim mönnum, sem seinna kynnu að skrifa 

menningarsögu héraðsins (HSk. 2005, 4to). 

Illu heilli varð Sæmundi ekki að þeirri ósk sinni að saga umræddrar 

trúarhreyfingar yrði færð í letur og reyndist fátt um hana að finna í heimildum. 

Þó er vitað að hún upphófst í Vestur-Fljótum á árunum 1929–1932 fyrir 

tilstuðlan Arthurs Gook, og fleiri manna, og til varð söfnuður sem kallaðist 

Narsissa (Eiríkur Magnússon, 2021, bls. 156). Arthur framkvæmdi 

niðurdýfingarskírn í Sandósi 1931 og tóku 12 manns skírn þar (Einar J. Gíslason, 

1979, bls. 10). Tilheyrði söfnuðurinn í Fljótum upphaflega 

Sjónarhæðarsöfnuðinum og var svokallaður Bræðrasöfnuður en sameinaðist 

Hvítasunnuhreyfingunni þegar Ásmundur Eiríksson á Reykjarhóli gerðist 

liðsmaður hennar eftir að hafa verið á Biblíuskóla í Stokkhólmi árið 1932 (Pétur 
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Pétursson, 1994, bls. 212). Voru reglulega haldnar samkomur á tveimur til 

þremur sveitabæjum þriðja hvern sunnudag árið um kring (Daníel Jónsson, 

2006, bls. 7). Virðist sem söfnuðurinn hafi verið bundinn við Vestur-Fljótin og 

þá einkum Flókadal. 

Böðvar Guðjónsson greindi í fyrrnefndri skýrslu frá ferð sinni um 

Flókadalinn, þar sem hann prófaði börn á nokkrum bæjum og ræddi við 

aðstandendur þeirra um skólamálin. Skrásetti hann á hvaða heimilum foreldrar 

væru í hvítasunnusöfnuðinum og gat þess að eitt foreldri í söfnuðinum bæri 

vantraust til skólastjóra en gæti þó ekki gert grein fyrir í hverju það væri fólgið. 

Annar, sem ekki var í söfnuðinum en „gamalguðfræðilega sinnaður“ taldi 

kristinfræðikennslu ábótavant. Þá kom fram sú skoðun að kennt skyldi í 

Flókadal, en lengi hafði eingöngu verið kennt í Haganesvík eða á Barði, og væri 

það raunhæfara nú en áður þar sem hús væru í byggingu á tveimur bæjum (ÞÍ, 

Fs. Skólahald). 

Tengsl skólamálanna við trúmál koma einnig fram í frásögnum Sæmundar 

Dúasonar. Að hans sögn var söfnuðurinn aldrei fjölmennur en 

forystumennirnir fylgnir sér og náðu á endanum með sér fólki sem ekki var 

bendlað við trúmál en óánægt með skólamálin. „Þá var klukkan færð aftur á 

bak um nokkur ár,“ sagði Sæmundur. Lýsti hann því að fyrirkomulagi skólans 

hefði aftur verið breytt í farskólaform með kennslu á tveimur stöðum. 

Andstæðingar heimavistarskóla hefðu málað kostnaðinn við slíkan skóla mun 

dekkri litum en efni stóðu til (Sæmundur Dúason, 1966, bls. 241). 

Eitt af því sem Böðvar reifaði í áðurnefndri skýrslu sinni var heimsókn hans 

til skólanefndarmannsins Árna Eiríkssonar á Reykjarhóli. Ræddu þeir ósamlyndi 

í fræðslumálum. Stakk Böðvar upp á því að skólanefndarmenn skiptu með sér 

verkum og aðstoðuðu heimili barna sem ekki nytu fræðslu með því að leiðbeina 
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þeim við heimafræðsluna og lána skólabækur (ÞÍ, Fs. Skólahald). Ekki í ljóst 

hvort skólanefndarmenn fóru að þessum tilmælum Böðvars. 

Loks greindi Böðvar frá tengslum skólamálsins við sundlaugarbyggingu á 

Barði, sem styrkt hafði verið af hreppnum og ríkinu, en Málfundafélag 

Haganeshrepps tók að sér. Voru uppi hugmyndir að nýta hluta styrksins til að 

byggja samkomuhús í Haganesvík þar sem jafnframt yrði skólastofa, eins og 

tillaga Björns Dúasonar sem tilgreind er hér á undan bar með sér.  

Andstæðingar tillögunnar töldu fráleitt að nýta styrk til 

sundlaugarbyggingar til byggingar samkomuhúss á allt öðrum stað. Töldu þeir 

að eiginhagsmunir skólanefndarmannsins Jóhann P. Jónssonar ættu hlut að 

máli því hann ætlaði sér að selja lóð undir húsið og taka þátt í rekstri þess með 

því að hafa tekjur af sjómönnum og ferðamönnum á sumrin. Einnig var Jóhann 

sakaður um að hafa aflað sér fylgis með því að útvega ungum mönnum í 

sveitinni vinnu á vertíð í Vestmannaeyjum (ÞÍ, Fs. Skólahald). 

Ráðamenn í hreppnum héldu fast við tillögu Björns Dúasonar og í júní 1939 

skrifaði þáverandi oddviti, Jón Guðmundsson á Móskógum, fræðslumálastjóra 

og greindi frá að almennur hreppsfundur hefði samþykkt tillögu um byggingu 

samkomuhúss í Haganesvík. Óskaði hann eftir ríkisstyrk til byggingarinnar (ÞÍ, 

Fs. Skólahald). 

Málfundafélagið hóf byggingu samkomuhúss árið 1940. Var því fyrst og 

fremst ætlað að vera samkomuhús með leiksviði og búnaði fyrir veitingasölu, 

en salan átti að standa undir kostnaði. Ætlaði félagið svo að ljá hreppnum eina 

stofu í húsinu til skólahalds. Ekki var þó annað framkvæmt en að gera ráð fyrir 

stofunni í einu horni hússins og framlag hreppsins til byggingarinnar var aldrei 

greitt. Samkvæmt bréfi sem Sæmundur Dúason ritaði snemma árs 1940 virtist 

stefna í óefni með bygginguna sökum fjárskorts (HSk. 2005, 4to). Stóð hún 
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ókláruð til ársins 1947 að aftur var hafist handa og þá í nafni Ungmennafélags 

Haganeshrepps. Húsið var talsvert notað til samkomuhalds og einnig sem 

mötuneyti þegar sláturhús starfaði í Haganesvík, (Byggðasaga Skagafjarðar, 

2021, bls. 315) en aldrei var þar skólahald.  

Hermann á Mói hélt áfram að berjast fyrir sínum skoðunum og skrifaði 

fræðslumálastjóra um svipað leyti og Jón á Móskógum. Ítrekaði hann þær 

skoðanir sínar að heimavistarskóli að Barði væri eina fullnægjandi lausnin í 

skólamálum hreppsins. Þá greindi hann frá samtali við bæjarstjórnina á 

Siglufirði um að koma upp sumarheimili í sveit fyrir siglfirsk börn (ÞÍ, Fs. 

Skólahald). Tildrögin að þessari hugmynd voru þau að Siglfirðingar vildu koma 

börnum sínum burt úr göturyki, kolareyk og síldarbrækju. Einnig átti það að 

létta líf mæðranna sem höfðu ærinn starfa í síldinni. Þá þótti það ógnvænleg 

tilhugsun að börnin ælust upp í kaupstöðum án þess að njóta hinna hollu áhrifa 

sveitalífsins. Loks óttuðust bæjarbúar loftárásir Þjóðverja á stríðstímum á 

lýsisgeyma og síldarverksmiðjur og vildu koma börnum sínum í öruggt skjól yfir 

sumarið (Byggðasaga Skagafjarðar, 2017, bls. 248; Guðrún Björnsdóttir, 1944, 

bls. 43 og 46–47; SFj. 2012 AA/14). 

Einnig velti Hermann upp þeirri hugmynd að leita samstarfs við 

Ungmennafélagið Varma sem vildi byggja við Barðslaug. Fræðslumálastjóri 

hvikaði hvergi frá sínum fyrri ákvörðunum. Svaraði hann bæði Hermann á Mói 

og Jóni á Móskógum því að aðeins yrði veittur styrkur til byggingar við 

Barðslaug (ÞÍ, Fs. Skólahald). 

Þessari ákvörðun undi skólanefnd ekki og óskaði um mitt sumar eftir 

undanþágu frá skólahaldi á einum stað en vildi þess í stað að kennt yrði aðra 

vikuna í Haganesvík en hina um miðjan Flókadal. Skilaði Hermann á Mói séráliti 

þar sem hann mótmælti þessu fyrirkomulagi (ÞÍ, Fs. Skólahald). Sæmundur 
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Dúason, sem neitaði að gefa ákveðið svar um hvort hygðist halda áfram 

kennslu eða ekki, lét bóka eftirfarandi: 

Það er álit mitt um breytingar þær sem meiri hluti skólanefndar fer fram 

á í fyrirkomulagi skólahalds hér, verði til þess, að börn sveitarinnar verði 

enn meira svikin, en verið hefir um það fræðandi uppeldi, sem 

þjóðfélaginu ber skylda til að veita öllum börnum þjóðarinnar, sem það 

ætlast líka til að þau fái, og borgar fyrir að þau fái (ÞÍ, Fs. Skólahald). 

Um svipað leyti skrifaði skólanefndarmaðurinn Árni Eiríksson á Reykjarhóli 

fræðslumálastjóra og gerði grein fyrir afstöðu sinni til skólamálanna. Taldi hann 

goðgá að ætla að byggja heimavistarskóla fyrir börn og unglinga og að til þess 

þyrfti sérstaka fjársöfnun. Afleiðing þessara fjárútláta yrði sú að sveitarfélagið 

þyrfti að segja sig til sýslunnar. Mælti hann loks með þeirri hugmynd að styrkja 

byggingu samkomuhúss Málfundafélagsins og taldi enga aðra leið færa til að 

sætta menn í skólamálum sveitarinnar. Þá kvað hann umhverfi Barðs gera 

skólann torsóttan og með skólabyggingu þar væri verið að girða fyrir aðra 

möguleika sem staðurinn hefði upp á að bjóða. Loks taldi hann 

heimavistarskóla ekki henta sem samkomuhús með þeim drykkjuskap sem 

slíkum húsum fylgdi (ÞÍ, Fs. Skólahald). Bréfaskrif yfirvalda í hreppnum breyttu 

engu um fyrri ákvarðanir fræðslumálastjóra og í ágúst 1939 áréttaði hann enn 

á ný að aðeins yrði styrktur heimavistarskóli við Barðslaug (ÞÍ, Fs. Skólahald). 

Sæmundur Dúason deildi ekki þeirri skoðun Árna að kennsla á tveimur 

stöðum myndi leysa skólamálin í Haganeshreppi. Hann ritaði 

fræðslumálastjóra um svipað leyti og Böðvar skilaði skýrslu sinni og sagði fáa 

bæi í þriggja kílómetra fjarlægð frá Haganesvík (þ.e. þeirri fjarlægð sem talin 

var hæfilega fyrir heimagöngu) og benti á að í Flókadal væri strjálbýlt, 

illviðrasamt að vetrarlagi og yfir torfærur að fara þannig að engar líkur væru til 
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að „skólasókn geti orðið þar öðruvísi en í molum og ýmsir bæir þar alveg 

útundan“ (ÞÍ, Fs. Skólahald). Í niðurlagi bréfsins sagði Sæmundur: 

Um fundinn sjálfan, sem haldinn var hér um þessi mál, og allan 

undirbúning hans hefi ég lítið annað að segja en það, að þetta var mér 

bara ein ný sönnun þess, hvað ófyrirleitni einstakra manna getur gengið 

langt í því að nota sér til framdráttar dómgreindarleysi og vanþroska, 

sem uppeldi síðustu áratugi hefir eftirlátið fjöldanum (ÞÍ, Fs. Skólahald). 

Þegar leið að sumri 1939 skrifaði Sæmundur Dúason Helga Elíassyni 

fræðslumálastjóra persónulegt bréf og taldi tilgangslaust að reyna að vera 

áfram við kennslu í Fljótum. Síðar um sumarið skrifaði hann Helga annað bréf 

og innti hann eftir kennarastöðu sem gæti hentað: 

Þessi vonbrigði um atvinnu í sumar og ýmislegt, sem alltaf er samfara 

veikindum getur orðið til þess, að ég neyðist til að fara inn í Fljót í haust 

og kenna þar í vetur til þess að geta hirt kaupið, ef allt annað bregst. Það 

verður dálítið beiskt epli að bíta í, ef til kemur (ÞÍ, Fs. Skólahald). 

Í septemberbyrjun sama ár ákvað Sæmundur að flytja til Siglufjarðar og 

óskaði eftir að ráðinn yrði maður í sinn stað. „Ég treysti mér ekki til að kenna 

hér eins og nú er í pottinn búið og kýs heldur að freista þess að komast af 

atvinnulaus, ef ekki er annars kostur, og fer þá með fjölskyldu mína eitthvað 

burtu héðan í haust,“ skrifaði hann. Bréfinu lét hann fylgja afrit af erindi sínu til 

skólanefndar, svohljóðandi: 

Með þessu bréfi leyfi ég mér að óska umsagnar skólanefndar 

Haganesskólahverfis um það, hvort hún hefir nokkuð að athuga við eða 

á móti því, að fræðslumálastjóra verði falið að ráða mann til að gegna 

kennslustarfi mínu í skólahverfinu næsta vetur. Þar sem ég sé mér ekki 

fært – af ástæðum, sem skólanefndinni er kunnugt um – að gera það 

sjálfur nú sem stendur (ÞÍ, Fs. Skólahald). 
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Sæmundur gat þess að ef yrði ekki hægt að verða við þessu þyrfti hann að 

segja sig með öllu frá skólanum. Það er ljóst af bréfinu að hugur hans í garð 

skólanefndar hefur verið þungur og getur hann ekki stillt sig um að láta í ljós þá 

ósk „að hinir kosnu skólanefndarmenn, sem gengist hafa fyrir því að gera mér 

ómögulegt að vera hér og starfa, eignuðust sem fæsta snaga, sem hægt væri 

að þakka mér fyrir, til að hengja hattinn á.“ Þessa biturleika gætti enn þegar 

hann skrifaði fræðslumálastjóra í árslok og sagði sig og „hyski“ sitt sátt á 

Siglufirði „og sjáum ekkert eftir kjötkötlunum í Egyptalandi“ (ÞÍ, Fs. Skólahald). 

Þegar Sæmundur hélt til Siglufjarðar haustið 1939 var Axel Benediktsson 

ráðinn í hans stað. Svo virðist sem hann hafi ekki átt eins örðugt uppdráttar við 

kennsluna og samskipti við foreldra og Sæmundur. Sannaðist þar ef til vill hið 

fornkveðna, að enginn verður spámaður í sínu föðurlandi, en Axel var 

aðkomumaður, frá Svalbarðsströnd. Lét hann vel af starfinu í Fljótum þegar 

hann skrifaði fræðslumálastjóra í árslok 1939. Þó nefndi hann ýmis vandkvæði 

til sögunnar og taldi að þau yrðu aðeins leyst með byggingu heimavistarskóla:  

Í skólahéraði þessu er við marga örðugleika að etja og má þar til nefna, 

að skólinn á ekkert húsnæði og auk þess snjóþyngsli á vetrum, strjálbýli 

og fátækt. Þessir örðugleikar, og ef til vill fleiri, hafa orsakað að sum 

heimili hafa alls ekki komið börnum sínum í skóla. Hefi ég nú í skólanum 

6 börn, á aldrinum 12–13 ára, sem aldrei höfðu áður í skóla komið – og 

því miður hafa sum þeirra ekki heldur notið þeirrar fræðslu í 

heimahúsum, sem viðunandi megi teljast. Mér og skólanefnd var það 

þegar ljóst að slíkt gæti ekki gengið og yrði einhver ráð að taka. Var 

skólastaður valinn hér um miðja sveitina og ákveðið að skipa börnum í 

tvær deildir, er síðan gengju sinn daginn hvort. Hefir þetta reynst 

prýðilega, svo að nú sækja skólann öll börn á skólaaldri, að einu 

undanskildu (ÞÍ, Fs. Skólahald). 

Axel hélt úti kvöldskóla fyrir tíu nemendur þennan vetur og leitaði til þess 

styrks fræðslumálastjóra. Alfreð Jónsson frá Móskógum var meðal 
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nemendanna og varðveitti hann brag sem Axel orti um skólahaldið og komu 

sína í sveitina. Eitt erindið er svona: 

Það fréttist brátt hann kunni margar kúnstirnar  

hjá kvenfólkinu lifna aftur vonirnar  

um jólaleytið halda þær í flokkum heim til hans  

og hágrátandi biðja eftir kennslu þessa manns  

en hann er bundinn börnin við  

við bænakvak og uppeldið  

og tími er enginn aflögu  

nema aðeins seint á kvöldvöku  

svo blikkar hann þær ögn með vinstra auganu   

(Alfreð Jónsson, 2009, bls. 24). 

Vorið 1940 skrifaði Sæmundur fræðslumálastjóra enn á ný og velti því upp 

hvort hann yrði ekki að segja kennarastarfi sínu í Haganesskólahverfi lausu, þar 

sem hann hefði haldið stöðunni á sínu nafni í heilt ár án þess að koma að 

kennslu sjálfur. „Ég sé engar líkur til að ég eigi afturkvæmt heim í Fljótin sem 

kennari á meðan þeir menn, sem nú ráða mestu um uppeldismálin þar, drottna 

yfir huga fólksins,“ segir í bréfinu. Hins vegar sagðist Sæmundur hafa frétt að 

engir verulegir árekstrar hefðu orðið við Axel Benediktsson og fólki hafi yfirleitt 

líkað vel við hann. Börn sem aldrei hefðu verið send til sín hefðu verið látin 

ganga til hans, þrátt fyrir að „aðstæður allar um skólasókn og skólahald séu jafn 

ómögulegar og þær hafa alltaf verið“ (ÞÍ, Fs. Skólahald). 

Hermann á Mói viðraði þær áhyggjur í bréfi til fræðslumálastjóra vorið 

1940 að færsla skólahaldsins frá Barði að Stóru-Reykjum og skipan nýrra 

prófdómara í báðum hreppum í stað séra Guðmundar Benediktssonar, gæfi 

andstæðingum sínum í skólamálum ástæðu til að vantreysta presti. Böðvar 

Guðjónsson var prófdómari í Haganeshreppi umrætt vor en Hermann leit svo 

á að Böðvari hefði verið falið á mæta á fundinn í apríl 1939 til að gefa 

upplýsingar um heimavistarskóla og kynnast skólamálum héraðsins (ÞÍ, Fs. 
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Skólahald). Í svari sínu áréttaði fræðslumálastjóri að hann treysti fyllilega 

samviskusemi og hæfni séra Guðmundar. 

… og ekkert annað en það réði gerðum um ofannefnt mál, að hún 

[fræðslunefnd] vildi fá mann, sem hvergi hafði komið nærri deilum um 

skólamál hreppsins og láta hann kynnast þeim sem best, svo að hann 

gæti síðan látið fræðslumálastjórninni í té skýrslu, sem reist væri á eigin 

athugun. Þetta var auðvitað nauðsynlegt til þess, að deiluaðilar gæti ekki 

borið þeim, sem skýrsluna gaf, á brýn hlutdrægni í garð annars hvors 

þeirra“ (ÞÍ, Fs. Skólahald). 

Eins og fram kemur í umfjöllun um skólamál í Haganeshreppi hér að 

framan tóku fræðslumálayfirvöld ekki annað í mál en að byggður yrði 

heimangönguskóli þar. Í barnafræðsluskýrslum fyrir árin 1908–1920 er ekki 

getið um neina heimavistarskóla. Haustið 1923 tók Ásaskóli í Gnúpverjahreppi 

til starfa sem samfelldur heimavistarskóli. Veturinn 1927–1928 er getið um tvo 

heimavistarskóla og síðan fer þeim að fjölga hraðar og eru orðnir þrettán um 

það leyti sem deilur um skólamál í Haganeshreppi fara vaxandi, veturinn 1934–

1935. Þremur árum síðar eru þeir orðnir 17 og tveimur árum eftir að 

Sólgarðaskóli tekur til starfa, veturinn 1944–1945 greina skýrslur frá 25 

heimavistarskólum í landinu (Hagstofa Íslands, 1967, bls. 9). 

Heimavistarskóli að Sólgörðum 

Í kaflanum hér á undan eru raktar deilur um skólamál í Haganeshreppi allt þar 

til fræðslumálastjóri úrskurðaði um skólastað í landi Barðs og margítrekaði 

þann úrskurð sinn þegar yfirvöld í hreppnum vildu ekki una honum. Skal nú 

gangur málsins rakinn áfram frá og með árinu 1941. 

Um miðjan febrúar það ár ritaði Hermann á Mói fræðslumálastjóra og 

áréttaði það áhugamál sitt og ýmissa annarra að byggja heimavistarskóla við 

Barðslaug. Ástæðu þess að það hefði ekki orðið fyrr sagði hann þá að meirihluti 

hreppsbúa vildi ekki leggja fé í bygginguna. Greindi Hermann frá því að nýlega 
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hefðu þeir séra Guðmundur Benediktsson á Barði og Jónmundur 

Guðmundsson á Laugalandi komið til sín og hefði þá komið til tals milli þeirra 

annars vegar og kvenfélagsins Vonar á Siglufirði hins vegar að hefja 

undirbúning að sameiginlegri byggingu við Barðslaug sem væri 

heimavistarskóli fyrir um 20–30 börn, þar af 10–15 í heimavist, en á sumrin 

sumardvalaheimili fyrir siglfirsk börn (ÞÍ, Fs. Skólahald). Þessi hugmynd var þó 

ekki alveg ný af nálinni því henni mun fyrst hafa verið hreyft opinberlega í 

blaðagrein 1935 (Guðrún Björnsdóttir, 1944, bls. 44) þó ekkert bendi til að 

málsaðilar hafi rætt hana sín á milli fyrr en 1939. Hermann tók sérstaklega fram 

í bréfi sínu að ef af framkvæmdum yrði þyrfti að nota ísalög til að viða að 

innlendu byggingarefni og einnig að forstöðukona kvenfélagsins, frú Guðrún 

Björnsdóttir, teldi mikilvægt að hraða öllum framkvæmdum (ÞÍ, Fs. Skólahald).  

Eftir bréfaskriftir Hermanns komst nokkur skriður á málið og í bréfi í júní 

sama ár, 1941, fól Hermann fræðslumálastjóra að undirskrifa samning við 

kvenfélagið Von um sameiginlega byggingu heimavistarskóla 

Haganesskólahverfis (ÞÍ, Fs. Skólahald). Áður höfðu aðilar samningsins komið 

sér saman um drög til samnings og almennur hreppsfundur í Haganeshreppi 

samþykkt eftirfarandi ályktun: 

Almennur hreppsfundur í Haganeshreppi haldinn í Haganesvík 22. apríl 

1941 samþykkir að Haganeshreppur í félagi við Kvenfélagið Von á 

Siglufirði byggi við Barðslaug hús sem fyrir Haganeshrepp verði notað, 

sem heimavistarskóli, en fyrir kvenfélagið sumardvalarheimili fyrir börn. 

Leggi Haganeshreppur fram til byggingar þessarar ríkisstyrk, sem samkv. 

lögum á að vera helmingur byggingarkostnaðar og auk þess 1/12 hluti 

byggingarkostnaðar allt að kr. 6000.- Um sambyggingu þessa skal gerður 

sérstakur samningur í aðalatriðum byggður á drögum, sem gerð hafa 

verið til samnings milli nefndar, sem kosin var af Haganeshreppi og 

stjórn Kvenfélagsins Von á Siglufirði. 
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Það er þó ósk fundarins að viðhaldskostnaður hússins verði greiddur að 

helmingi af hvorum aðila (ÞÍ, Fs. Skólahald). 

Samningurinn var svo gerður í júlí 1941. Sjá viðauka 2.  

Í deilum um skólamálin var því gjarnan borið við að heimavistarskóli yrði 

hreppnum of dýr. Óljóst er hvort og þá hversu mikið fjárhagur hreppsins hafði 

þokast upp á við frá 1936. Samkvæmt reikningsyfirliti árið 1936 voru gjöld 

hreppsins 16.945,24 og þurfi lántöku upp á 4.679,81 til að ná endum saman 

(HSk. N00077-A-3). Hins vegar eru gjöld og tekjur ekki færð inn í gjörðabók 

hreppsins árið 1941, aðeins kemur fram að reikningar hafi verið lesnir upp og 

samþykktir (HSk. N00077-A-4). En þess má geta að Sæmundur Dúason segir í 

bréfi til Stefáns Vagnssonar árið 1940 að afkoma atvinnuveganna hafi verið 

með betra móti hin seinni ár og nýbyggingum fjölgað í Haganeshreppi (HSk. 

2005, 4to). Almennt gjörbreyttust allar efnahagsaðstæður í landinu með 

hernáminu 1940, sem hlýtur að hafa greitt fyrir því að skyndilega rann bygging 

skólans nokkuð greiðlega í gegn. 

Til er skemmtileg frásögn af því þegar verið var að aka steypumöl í húsið 

frá Haganesvík að Barði. Erfitt reyndist að koma byggingarefninu þangað um 

mýrar og vegleysur. Sagan segir að séra Guðmundur hafi verið að spyrja 

fermingarbörnin í kirkjunni þegar komið var með fyrstu ferðina. Varð honum 

þá litið út um gluggann og hraut athugasemd af munni. Samkvæmt gárungum 

átti Guðmundur að hafa sagt: „Og Jesús sagði: Hver andskotinn er þarna á 

ferðinni“ (Byggðasaga Skagafjarðar, 2017, bls. 248). 

Um mitt sumar var búið að steypa grunn og gólf skólans en vegna 

trjáviðarleysis varð að hætta framkvæmdum í bili. Í septemberbyrjun hyllti 

undir að byggingin kæmist undir þak í lok þess mánaðar, en þá var búið að 

fullsteypa neðri hæð og loft og verið að steypa efri hæð. Húsið var um 140 

fermetrar að flatarmáli, teiknað af Þóri Baldvinssyni arkitekt. Í því voru tvær 
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rúmgóðar kennslustofur, heimavistarherbergi og herbergi fyrir þjónustufólk, 

borðstofa, skólaeldhús, snyrtiherbergi og geymslur, auk íbúðar fyrir skólastjóra 

(Vígsla heimavistarbarnaskólans og sumardvalarheimilisins að Barði í Fljótum: 

Hlaut nafnið Sólgarðar, 1943, bls. 2; SFj. 2012 AA/14; SFj. 2012 AA/23). 

Í nóvember var útlit fyrir að húsið yrði múrhúðað og málað að innan og 

gengið að mestu leyti frá byggingunni þá um veturinn. Búið var að leiða bæði 

heitt og kalt vatn í húsið og hitinn virtist nægur og „húsið allt hið prýðilegasta“ 

(ÞÍ, Fs. Skólahald). 

Í ársbyrjun 1942 óskaði Hermann á Mói eftir því við fræðslumálastjóra að 

skólastjórastaðan við Sólgarðaskóla yrði auglýst og reynt að velja fjölhæfan 

kennara og góðan stjórnanda, en ætlun skólanefndar og kvenfélagsins Vonar 

var að fá sameiginlegan stjórnanda fyrir skólann og sumardvalarheimilið (ÞÍ, Fs. 

Skólahald). Sjö umsóknir bárust um stöðuna og var Ólafur Kr. Magnússon 

ráðinn. Mælti skólanefnd með ráðningu tveggja manna, auk Ólafs sem starfað 

hafði sem kennari í hreppnum frá 1942, þó að „hún hafi verið ánægðari með 

að hann gæti einnig kennt söng, sem hún telur svo mikilsverða námsgrein, að 

henni verði tæpast sleppt við skóla slíkan sem þennan“ (ÞÍ, Fs. Skólahald). 

Kvenfélagið Von staðfesti þetta val með fundargjörð og tiltók sérstaklega í 

staðfestingu til fræðslumálastjóra að Ólafur hefði lýst sig fúsan til að taka þegar 

til starfa við sumarheimilið (SFj. 2012 AA/14; ÞÍ, Fs. Skólahald). 

Starfsemi sumardvalarheimilisins hófst 23. júní 1942 undir forystu 

Rannveigar Líndal og fyrsta sumarið dvöldu þar hátt í 50 börn (SFj. 2012 

AA/14). Þetta sumar dvöldu að minnsta kosti 26 börn á heimilinu og voru þau 

öll frá Siglufirði. Ráðskona var Kristín Baldvinsdóttir, Selma Kristinsen kenndi 

sund og sá um útileiki barnanna en auk þeirra voru fimm starfsstúlkur þar. 

Fyrstu dagana var þar einnig hjúkrunarkona (Sólgarðar, 1944, bls. 3).  
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Kennsla í hinu nýja skólahúsi hófst haustið 1942, þrátt fyrir að skólahúsið 

væri ekki fullbúið. Var þetta fyrsti heimavistarskólinn í Skagafjarðasýslu en 

næstur var Steinsstaðaskóli sem tók til starfa árið 1949 (Björn Jónsson, 1968, 

bls. 116; Fimmtíu ár frá stofnun Steinsstaðaskóla, 1999, bls. 4; Magnús H. 

Gíslason, 1973, bls. 35–36).  

Vígsluhátíð var ekki haldin fyrr en sumarið eftir, þann 20. júní 1943. Hófst 

athöfnin með guðsþjónustu séra Guðmundar Benediktssonar á Barði. 

Karlakórinn Vísir söng og siglfirskar stúlkur léku á gítar. Ræður fluttu Hermann 

Jónson, formaður skólanefndar, séra Óskar J. Þorláksson og Guðrún 

Björnsdóttir formaður kvenfélagsins Vonar. Ræða Guðrúnar endaði á þeirri 

fallegu ósk að „sólin blessuð vermi skólabörnin“ (Guðrún Björnsdóttir, 1944, 

bls. 50; Skj. 2012 AA/14), og þangað er titill þessa ritverks sóttur.  

Í bréfi til fræðslumálastjóra í árslok 1944 taldi skólanefnd Sólgarðaskóla 

fullbúinn að því undanskildu að tvo ofna vantaði, baðker og fleira, sem og 

skólaborð fyrir 20 nemendur. Þessu svaraði fræðslumálastjóri með bréfi þess 

efnis að skólinn væri senn fullbúinn og kostaði sem slíkur um 100.700 krónur. 

Í byrjun árs 1946 kallaði Hermann á Mói enn eftir búnaði sem vantaði til 

skólans, þrátt fyrir að hann hefði þegar starfað í fjögur ár, og tiltók sömu 

atriðin; baðker, skólaborð og bekki (ÞÍ, Fs. Skólahald). 

Kvenfélagskonur voru ekki ásáttar með störf Ólafs skólastjóra og í febrúar 

1944 sendi formaðurinn, Guðrún Björnsdóttir, formanni skólanefndar og 

honum bréf og áréttaði að kvenfélagið hefði ráðist í Sólgarðabygginguna  

… með það fyrir augum að þar yrði rekinn búskapur, svo myndarlegur, 

að búið gæti fljótlega fullnægt sumarheimilinu með grænmeti og að 

einhverju leyti, áður langt liði með mjólk, egg og kjöt. Einnig að elstu 

börnin fengju þar tækifæri til þess, að venjast og taka þátt í 

sveitastörfum. 
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Jafnframt kom fram að þegar Ólafur sótti um skólastjórastöðuna hefði honum 

verið vel kunnugt um þessar aðstæður og kvenfélagskonur því vænst þess að 

hann liti á sig sem „sjálfkjörinn húsbónda í Sólgörðum, landnámsmann á 

nýbýlinu, sem án tafar mundi hefjast handa, undirbúning að búskap og 

ræktunarframkvæmdum.“ Töldu þær sýnt að Ólafur óskaði ekki eftir að skipa 

þann sess á Sólgarðaheimilinu sem þær töldu bráðnauðsynlegt að kennarinn 

gerði og óskuðu eftir að hreppurinn hlutaðist til um að staðan yrði auglýst að 

nýju (SFj. 2012 AA/23; ÞÍ, Fs. Skólahald. Skagafjarðarsýsla 1908–1946). 

Skólastjórastaðan var þó ekki auglýst fyrr en árið 1945 og ekki er ljóst hvort 

Ólafur sagði henni sjálfur lausri eða hvort það var að atbeina fræðslunefndar. 

Hins vegar hefur sonur hans, Jóhann Ólafsson, það eftir föður sínum að starf 

hans við sumardvalarheimilið hafa verið það leiðinlegasta sem hann hafi haft 

með höndum. Telur hann að faðir hans og þær konur sem voru í forsvari fyrir 

sumardvalarheimilið hafi ef til vill ekki verið samstíga þegar kom að 

uppeldismálum eða hreinlega ekki átt skap saman. 

Nokkuð hefur varðveist um starfsemi sumardvalarheimilisins þau fjögur ár 

sem það starfaði. Sumarið 1943 herjuðu mislingar á börn og starfsfólk og 

reyndist erfitt að útvega starfskrafta í staðinn. En við læknisskoðun reyndust 

börnin þó heilbrigð og höfðu þyngst yfir sumarið. Skarlatssótt kom einnig upp 

og þurfti að setja heimilið í tíu daga sóttkví af hennar völdum (Frá 

barnaheimilunum, 1943, bls. 3; SFj. 2012 AA/14). 

Ásamt siglfirskum börnum er vitað til að nokkur börn á vegum 

kvenfélagsins Hlífar á Akureyri fengu pláss á Sólgörðum sumarið 1945 (Fjörutíu 

ára líknar- og menningarstarfsemi kvenna, 1947, bls. 5). Ekki er ljóst hvort þær 

hugmyndir að mæður gætu notið hvíldar á sumardvalarheimilinu áður en 

starfsemin hófst á vorin (SFj. 2012 AA/14) urðu einhvern tíma að veruleika. En 

auk skólahalds og sumardvalar nýttist skólinn til námskeiðahalds. Samkvæmt 
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fréttaskeyti í kvennablaðinu Hlín veturinn 1945 voru saumanámskeið haldin á 

nokkrum stöðum í sveitinni, m.a. á Sólgörðum. Í námskeiðslok var haldin sýning 

og danssamkoma með ræðuhöldum. Jafnframt dvöldust nemendur úr 

Barnaskóla Siglufjarðar og Gagnfræðaskóla Siglufjarðar sem sóttu 

sundnámskeið að Barði í skólahúsinu (SFj. 2012 AA/23).  

Sumarið 1946 tókst ekki að starfrækja heimilið „sökum fólksleysis“ 

(Sambandsfélag norðlenskra kvenna, 1946, bls. 91; SFj. 2012 AA/23). Var 

sumarið 1945 því það síðasta sem heimilið starfaði og þá veittu því forstöðu 

hjónin Gunnar Markússon og Sigurlaug Stefánsdóttir (SFj. 2017 EA/2-22; SFj. 

2012 AA/23). Auk framangreindra vandræða vegna veikinda og erfiðleika með 

ráðingu starfsfólks, má ætla að lok styrjaldarinnar í Evrópu þetta vor hafi haft 

þau áhrif að þörfin fyrir sumardvalarheimilið var orðin minni. 

Þann 27. febrúar 1946 ritaði fræðslumálastjóri bréf til Hermanns á Mói þar 

sem fram kom að samkvæmt endurskoðuðum reikningum hefði 

stofnkostnaður við byggingu Sólgarðaskóla orðið 107.140 krónur og 12 aurar. 

Áréttaði hann að þar sem kvenfélagið gæti ekki fengið afnot af skólahúsinu 

nema fjóra mánuði á ári væri ekki sanngjarnt að félagið greiddi nema þriðjung 

af byggingarkostnaði í stað helmings. Í niðurlagi bréfsins ýjaði hann að því að 

hreppurinn hefði sloppið létt frá byggingunni og sagði: 

Ég get vart látið hjá líða að geta þess, öllum hlutaðeigendum til verulegs 

lofs, að á síðustu áratugum mun enginn hreppur á landinu hafa komist 

að eins góðum kjörum um byggingu skóla og Haganeshreppur. Vona ég, 

að allir, sem þess njóta, megi meta að verðleikum hina hagkvæmu lausn, 

sem fengist hefur með þessu átaki (ÞÍ, Fs. Skólahald). 

Um vorið tjáði formaður Vonar fræðslumálastjóra að félagið hygðist selja 

sinn hluta í skólanum þar sem ekki hefði enn fengist uppgert við skólanefndina. 

Skömmu síðar barst henni bréf frá Hermanni á Mói þess efnis að skólanefndin 
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gæti ekki undir neinum kringumstæðum samþykkt hærri hlutfallsgreiðslu af 

byggingarkostnaði skólans en samið var um í upphafi. Taldi hann að sú breyting 

á afnotarétti hússins, sem varð til þess að kvenfélagið óskaði eftir uppgjörinu, 

hefði verið ákveðin strax í byrjun byggingarinnar. Jafnframt kom fram í bréfi 

Hermanns að vildi kvenfélagið selja sinn hlut kæmi til greina að 

Haganeshreppur keypti hann fyrir kostnaðarverð að frádreginni fyrningu. 

Skrifaði Hermann einnig til fræðslumálastjóra og tók fram að skólanefndin ætti 

enga sök á því að rekstur barnaheimilisins hefði að einhverju leyti orðið á annan 

veg en búist var við. Fræðslumálastjóri samþykkti að leggja til 3/4 af 

stofnkostnaði Sólgarðaskóla gegn því að Haganeshreppur greiddi kvenfélaginu 

Von nú þegar það fé sem félagið hefði lagt í bygginguna og ekki væri hægt að 

draga fyrningu frá hluta kvenfélagsins. Voru þessi málalok samþykkt á 

almennum hreppsfundi um sumarið og var afsal gefið út um haustið (HSk. 

N00077-A-5; Veðmálaskrár kr. 8870). 

Ljóst er að skólamálin reyndu nokkuð á Hermann á Mói sem stóð í brúnni 

í flestum félags- og framfaramálum sveitarinnar um áratuga skeið. Í viðtali í 

tímaritinu Heima er bezt árið 1968 var hann spurður hvort aldrei hefði skorist 

í odda með sveitungunum. Svaraði hann því til að skólamálin hefðu orðið 

hitamál, rifjaði upp hinn fjölmenna fund í apríl 1939 en taldi, nærri 30 árum 

seinna, að enginn sæi eftir því að byggja heimavistarskóla (Björn Jónsson, 1968, 

bls. 115–116).  

Endalok skólahald í Fljótum 

Sólgarðaskóli var orðinn að veruleika þegar fræðslulögum var breytt árið 1946. 

Eftir áratuga átök um hvaða leið hentaði fræðsluhéraðinu best var kominn 

nýtískulegur skóli. Á áttunda áratugnum þótti skólahúsið á Sólgörðum orðið of 

lítið, sem og skólastjóraíbúðin sem í húsinu var. Árið 1979 var lokið við 

byggingu á skólastjóraíbúð á staðnum (Byggðasaga Skagafjarðar, 2017, bls. 



 

 103 

249). Núverandi skólahús var byggt á árunum 1982–1985 og hófst kennsla þar 

eftir áramótin 1985. Er það á einni hæð, rúmlega 500 fermetrar að stærð og 

stendur vestan við sundlaugina. Húsið var vígt af sóknarprestinum, séra Gísla 

Gunnarssyni í Glaumbæ, þann 29. nóvember 1985. Yngra skólahúsið stendur 

ónotað í dag en eldra skólahúsið hefur verið gert upp og þar er rekin 

ferðaþjónusta. Sólgarðaskóla var slitið í síðasta sinn í maí árið 2018. Þá hafði 

skólinn verið hluti af Grunnskólanum austan Vatna síðan 2007, þegar 

sameinaðir voru undir eina stjórn Grunnskólinn á Hofsósi, Grunnskólinn að 

Hólum og Sólgarðaskóli (Svanfríður Jónasdóttir og Þórdís Hauksdóttir, 2018, 

bls. 7). Í dag er öllum börnum úr Fljótum ekið daglega í skóla á Hofsósi. 

 

Mynd 3. Sólgarðaskóli í Fljótum. Barðshyrna í baksýn. 
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7 Niðurstöður 

Fyrir setningu laga um uppfræðing barna í skrif og reikningi virðist fræðsla í 

Fljótum hafa farið fram í baðstofunni, líkt og annars staðar um landið. Skýrslur 

Harboes benda til að börn í Fljótum hafi verið óvenju vel að sér í fræðunum um 

miðja 18. öld en einni öld síðar virðist kunnátta sóknarbarna í Fljótum í skrift 

hafa verið heldur í lakara lagi. Baldvin Einarsson, sem fæddur var í Fljótum í 

byrjun nítjándu aldar, setti svip sinn á umræðu um fræðslumál á sinni stuttu 

ævi en að öðru leyti eru heimildir nítjándu aldar fáorðar um menntun 

Fljótamanna og viðhorf þeirra til menntamála. 

Fram kemur í endurminningum Fljótamanna í lok nítjándu aldar að 

húslestrar hafi þá tíðkast og barnafræðslan einkennst af hefðbundnum 

þáttum; heimilisfræðslu, heimakennslu presta og eftirlitsfræðslu. Vitað er að 

heimiliskennsla var í einhverjum tilfellum hafin áður en opinber sveitakennsla 

hófst þótt afar óljóst sé á hvaða bæjum hún fór fram eða hvaða kennarar sinntu 

henni. 

Fyrstu skýrslur um opinbera sveitakennslu í Holts- og Haganeshreppum 

eru frá vetrinum 1894–1895. Þá var fjöldi kennsluvikna og fjöldi kennslustunda 

á dag svipaður og gerðist annars staðar í Skagafirði. Hlutfall þeirra barna sem 

kennslunnar nutu var þó ekki í samræmi við hlutfall Fljótamanna af íbúafjölda 

í Skagafirði á þessum tíma. Þegar sveitakennsla hófst í Fljótum hafði styrkhæf 

kennsla tíðkast víða um land í nokkur ár og skýrsluformið komið í fastar 

skorður. Um aldamótin 1900 virðist hafa verið komin nokkur regla á 

sveitakennslu í Fljótum þó að úr félli einn og einn vetur þegar aðeins var 

viðhöfð eftirlitskennsla.  
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Á tíu ára tímabili, frá 1895 til 1905, nærri fjórfaldaðist fjöldi nemenda, 

heimilum sem þeir komu frá fjölgaði um tæplega helming og fjöldi 

kennslustaða rúmlega fjórfaldaðist. Var því fjölgunin í Fljótum umtalsvert meiri 

en við Húnaflóa á sama tímabili, þó með þeim fyrirvara að þar var að merkja 

mikinn mun milli svæða innan sýslnanna. Þarna eru fræðslulögin ekki komin til 

sögunnar, svo líklegasta skýringin á þessari fjölgun er að æ fleiri kennarar hafi 

nýtt sér styrkveitingarnar. Gjörðabætur hreppanna eru fáorðar um fræðslumál 

á þessum tíma svo ætla má að hvatinn hafi komið frá heimilunum, sem hafi þá 

átt frumkvæði að því að ráða kennara sem síðan sóttu sjálfir um styrkina. 

Veturinn 1903–1904 naut um þriðjungur 7–14 ára barna í Fljótum 

sveitakennslu en þann vetur var hlutfallið í öðrum hreppum sýslunnar allt frá 

14% upp í 94%. Í fyrstu skýrslunni um sveitakennslu, 1894–1895, voru öll 

börnin sem nutu fræðslu á aldrinum 10–14 ára en tíu árum síðar var rúmlega 

helmingur barna sem naut fræðslu undir tíu ára aldri. Þetta háa hlutfall ungra 

barna, og raunar einnig ungmenna sem voru eldri en fjórtán ára, bendir til að 

tilgangur fræðslunnar hafi ekki eingöngu verið sá að uppfylla lög og reglur. 

Segja má að sú öra skólavæðing sem átti sér stað frá 1880–1905 hafi skilað sér 

í Fljótum en farið 10–15 árum seinna af stað en á þeim stöðum sem hún var 

hvað fyrst á ferðinni. 

Lágt hlutfall kvenkennara í Fljótum vekur athygli. Meðan konur voru 19% 

sveitakennara á landinu 1903–1904 og hlutfallið var svipað við Húnaflóa um 

það leyti, var engin kona við kennslu í Fljótum fyrr en veturinn 1906–1907 og 

næstu 40 árin bættust aðeins tvær konur við. Líklegt má telja að sá skortur á 

kvennaskóla sem Skagfirðingar bjuggu við í um hálfa öld hafi haft áhrif á þetta 

lága hlutfall kvenna við kennslu í Fljótum. Víða á landinu skiluðu 

kvennaskólagengnar konur sér í kennslu. Til dæmis voru 20 

kvennaskólagengnar konur við kennslu í Húnavatnssýslu og höfðu 15 þeirra 
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stundað nám við Kvennaskóla Húnvetninga, sem tók til starfa 1889. Í 

Strandasýslu var ein kvennaskólagengin kona við kennslu í Strandasýslu, þar 

var ekki starfandi kvennaskóli. Ekki er vitað hvar hún fékk sína menntun en 

líklega í Reykjavík (Bragi Guðmundsson, 2020, bls. 10). Guðmundur 

Finnbogason tók ekki saman fjölda kvennaskólagenginna kennara, en gat þess 

að flestir kennarar með kennarapróf veturinn 1903–1904 hefðu áður gengið í 

gagnfræðaskóla eða kvennaskóla. Fróðlegt væri að skoða hlutfall kvenna við 

kennslu í öðrum fræðsluhéruðum í Skagafirði til samanburðar við Fljótin.  

Búast hefði mátt við að búfræðingar frá Hólum og gagnfræðingar frá 

Möðruvöllum eða Akureyri skiluðu sér betur til kennslu í Fljótum en raunin 

varð. Umræddir skólar voru þeir næstu sem Fljótamenn gátu sótt til að afla sér 

menntunar umfram heimafræðslu og sveitakennslu. En aðeins einn af 

umræddum kennurum allt sveitakennslutímabilið í Fljótum hóf nám á Hólum 

og lauk því ekki. Tveir hófu nám við Möðruvallaskóla og luku því ekki en einn 

fluttist í Fljótin að loknu námi á Möðruvöllum. 

Kennaraskipti voru nokkur í Fljótum en þó komu ekki nema 27 kennarar 

við sögu á því rúmlega hálfrar aldar tímabili sem heimildir um sveitakennslu ná 

yfir. Rúmlega helmingur starfaði aðeins í eitt ár og tveir einstaklingar tíu ár eða 

lengur. Þetta má m.a skýra með því að þeir sem stóðu stutt við voru flestir 

ólofaðir og ekki með fasta búsetu í Fljótum þegar þeir voru við kennslu þar. 

Þegar litið er á sýslurnar við Húnaflóa virðist víðar hafa verið algengt framan af 

að fólk sem ekki var búið að festa ráð sitt stundaði kennslu um stundarsakir. 

Einnig tíðkaðist að auglýsa kennarastöður ef þær voru ekki mannaðar 

menntuðum kennurum. Margir stunduðu líka búskap og önnur störf meðfram 

kennslunni og virðist sem kennslan hafi þá verið nokkurs konar aukastarf sem 

fjaraði út með tímanum. 
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Fyrstu árin eftir setningu fræðslulaganna fór kennslustöðum í Fljótum 

fjölgandi en fækkaði svo aftur nokkrum árum seinna. Kennslan dreifðist mjög 

víða um Fljótin og var kennt á allt upp í 22 stöðum sama veturinn. Alls komu 

40 staðir við sögu og skiptust nokkuð jafnt milli hreppanna tveggja. Enginn kimi 

sveitarinnar virðist hafa orðið útundan þegar tímabilið er skoðað í heild en 

fljótlega eftir setningu fræðslulaganna og tilkomu Þinghússins í Haganesvík fór 

sveitakennsla í Haganeshreppi að einskorðast nokkuð við Haganesvík, þótt ekki 

væri það algilt. Virðist kennslu hafa verið ábótavant í Flókadal árum saman. 

Flest árin fram til 1920 var opinber kennsla í báðum hreppunum og fjöldi 

nemenda og kennslustaða svipaður. Því gætir ekki nema að litlu leyti þess 

bakslags sem varð í fræðslumálum víða um land í kringum fyrri 

heimsstyrjöldina. Ef til vill hafa áhrif heimstyrjaldarinnar ekki náð að teygja 

anga sína norður í Fljót, þar sem menn lifðu ennþá fyrst og fremst á 

sjálfsþurftarbúskap á þessum tíma. 

Fast skólahald komst á í tveimur þinghúsum í Holtshreppi fyrir 1930 og 

gerðist það með nokkuð hefðbundnum hætti þar sem notuð voru hús sem 

einnig gegndu hlutverki samkomuhúsa á vegum félagasamtaka. Slíkt húsnæði 

var notað alveg fram á sjöunda áratuginn en frá því eftir miðja 20. öldina og 

fram til 1973 var aðeins kennt á Ketilási. Eftir það sameinuðust fræðsluhéruðin 

tvö í Fljótum og aðeins var kennt á Sólgörðum.  

Almennt virðist hafa ríkt mun meiri eining um skólahald í Holtshreppi en 

Haganeshreppi. Staðhæft var á fjórða áratugnum, að ósamkomulag væri 

„sveitlægt fyrirbrigði“ í Haganeshreppi. Erfitt er að greina það af rannsókn sem 

eingöngu nær yfir skólamál hvort svo hafi verið, en bersýnilega er þessi 

orðrómur ekki úr lausu lofti gripinn. Það er alla vega ljóst að þróun skólamála í 

nágrannahreppunum tveimur var með gjörólíku sniði. Jafnframt er ljóst að 

orsök þessu hversu hæg sú þróun varð í Haganeshreppi orsakaðist að talsverðu 
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leyti af óeiningu meðal íbúa. Sæmundur Dúason kennari nefndi til sögunnar 

ramma íhaldssemi, hagsmunagæslu fyrir ódýrt vinnuafl, trúarlega þröngsýni og 

andstöðu við framfarir. Vissulega var hann ekki hlutlaus aðili, sem kennari og 

boðberi nýrra tíma, en allt það sem hann nefnir til sögunnar tel ég líklegt að 

hafi komið við sögu í einhverjum mæli. En jafnframt hafa þessi viðhorf 

kennarans verið einn þáttur í deilunum, þar sem samskipti kennarans sem við 

tók gengu betur, þó aðeins hafi reynt á þau í eitt ár. 

Líklegt er að það hversu snemma fast húsnæði fékkst til skólastarfsins hafi 

gert skólastarfið í Holtshreppi stöðugra en ella. Að sama skapi voru 

kennaraskipti mun fátíðari í Holtshreppnum og þar var t.a.m. sami kennari við 

störf frá 1934–1958, þ.e. Hannes Hannesson sem starfaði lengst allra kennara 

í Fljótum. Reyndar mun Valberg sonur hans hafa starfað álíka lengi en hann hóf 

kennslu eftir það tímabil sem hér er til umfjöllunar. Verðugt verkefni væri að 

kynna sér bakgrunn þeirra kennara sem kenndu eftir 1946 á sama hátt og 

bakgrunnur sveitakennara er skoðaður hér og útbúa þannig heildstætt yfirlit 

um alla opinbera kennara sem komið hafa við sögu í Fljótum frá upphafi. 

Í Haganeshreppi var byggður heimavistarskóli á Sólgörðum í byrjun fimmta 

áratugarins. Átti sú ráðstöfum sér langan og stormasaman aðdraganda sem 

meðal annars einkenndist af pólitískum deilum og trúmálum. Eftir að ákvörðun 

um byggingu heimavistarskóla var tekin upp úr 1930 var hún dregin til baka og 

vildu menn um tíma hverfa aftur til nokkurs konar farkennslufyrirkomulags. Var 

þá einn af helstu félagsmálamönnum sveitarinnar, Hermann á Mói, kominn í 

minnihluta í fræðslunefnd. Virðist sem mikill liðssafnaður hafi átt sér stað 

meðal fólks sem vildi sjá sameiginlegt samkomuhús og skóla í Haganesvík. Árið 

1939, tveimur árum áður en endanleg ákvörðun var tekin um heimavistarskóla 

í Haganeshreppi var haldinn þar mikill átakafundur sem margir áttu eftir að 

minnast síðar. Þar var samþykkt tillaga um heimangönguskóla við Barðslaug. 



 

 110 

Seinna var talið að þeir sem báru tillöguna upp hafi gert það til þess eins að 

hamla byggingu heimavistarskóla en hafi í raun aldrei viljað skóla á þessum 

stað. Sú skýring er sennileg því þessir sömu aðilar höfðu talað mjög fyrir 

skólastað í Haganesvík og samstarfi við Málfundafélagið um húsbyggingu þar. 

Deilan leystist svo árið 1941 þegar ákveðið var að skóli yrði byggður í landi 

Barðs, í félagi við Kvenfélagið Von á Siglufirði. Velta má fyrir sér hvers vegna 

skólamálin tóku svo snöggum umskiptum eins og lýst er hér að framan og svo 

mikill skriður komst á málið í ljósi þess að bygging heimavistarskóla hafði áður 

verið ákveðin en þeirri ákvörðun síðan snúið við. Fundagerðabækur frá þessum 

tíma eru fremur fáorðar um afgreiðslur einstakra mála og ekkert í þeim sem 

gefur afdráttarlausa skýringu á þessu. Þó virðist sem aðkoma Siglfirðinga að 

málinu hafi ráðið talsverðu enda skipti hún sköpum um fjármögnun 

byggingarinnar. Þá er líklegt að áhrifa hernámsins, m.a. með vinnu sem 

skapaðist á Siglufirði og Fljótamenn nýttu sér, hafi fljótlega farið að gæta í 

Fljótum. 

Freistandi er að álykta að ein af aðalsögupersónunum, Hermann á Mói, 

hafi átt stóran þátt í lausn málsins. Hermann var vinsæll leiðtogi í 

Haganeshreppi og ófá trúnaðarstörfin sem hreppsbúar fólu honum. Til marks 

um það traust sem hann naut er fleyg setning sem höfð er eftir ónefndum 

Fljótamanni, á þá leið að þegar Fljótamenn þurftu mestrar hjálpar hafi Guð sent 

þeim Hermann á Mói (Björn Jónsson, 1968, bls. 112). Að sama skapi kann að 

vera að persónulegur ágreiningur einhverra hreppsbúa við kennarann, 

Sæmund Dúason, hafi haft áhrif á þá sundrung sem myndaðist. Að minnsta 

kosti má lesa það út úr þeim gögnum sem aðgengileg eru frá Sæmundi sjálfum 

að svo hafi verið. 

Greina má að aðgangur Hermanns að embætti fræðslumálastjóra hafi 

verið greiður. Freistandi er að ætla að hann hafi haft áhrif á þá afdráttarlausu 
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skoðun embættisins að aðeins kæmi til greina að leysa skólamál hreppsins með 

byggingu heimavistarskóla við Barðslaug. Þá hafa hagkvæmnisjónarmið á borð 

við nálægðina við prestssetrið, og þar með starfskrafta prestsins, og þau 

hlunnindi að hafa jarðhita á staðnum líklega að endingu náð eyrum þeirra sem 

í upphafi voru á móti staðsetningunni. Einnig hefur það verið hagstætt að 

skólastaðurinn var á mörkum tveggja jarða sem þar til á allra síðustu árum voru 

í eigu ríkisins, Akra og Barðs. Reyndar kemur sú fyrrnefnda ekki við sögu í 

skjölum um Sólgarðaskóla fyrr en árið 1980 en þá var gerður leigusamningur 

milli ríkisins og Haganes- og Holtshreppa vegna tæplega 8000 fermetra spildu 

undir skólastað (HSk. N00155).  

Sólgarðaskóli tók til starfa árið 1942 og með aðkomu Kvenfélagsins Vonar 

var þar öðrum þræði rekið sumardvalarheimili fyrir siglfirsk börn. Það starf gekk 

þó ekki sem skyldi. Reyndist starfsemin þung í vöfum meðal annars vegna 

veikinda barna og starfsfólks. Eins þótti þáverandi skólastjóri ekki eins 

áhugasamur um starfsemina og kvenfélagskonur höfðu vonast eftir. Keypti 

Haganeshreppur því hlut félagsins í skólahúsinu fáeinum árum seinna. Á 

áttunda áratugnum átti Holtshreppur svo eftir að koma inn í reksturinn og 

hrepparnir byggðu í sameiningu nýtt skólahús um miðjan áttunda áratuginn. 

Var það notað þar til 2018 að skólastarfi lauk í Fljótum. 

Svo er að sjá að þær erfiðu aðstæður, vegna staðhátta og snjóþyngsla í 

Fljótum sem víða er getið um í opinberum gögnum, hafi staðið barnafræðslu í 

Fljótum í byrjun 20. aldar fyrir þrifum. Þrátt fyrir að fræðslan væri að mörgu 

leyti sambærileg við það sem gerðist annars staðar í sýslunni, í næstu sýslum 

og á landsvísu virðist hluti Haganeshrepps hafa hafa orðið útundan þegar kom 

að fræðslunni. Þá hafa félagslegir þættir eins og trúmál og meint sundurlyndi 

haft sín áhrif á hversu seint gekk að finna varanlega lausn á skólamálum í 

Haganeshreppi, meðan þau voru í nokkuð föstum skorðum í Holtshreppi. 
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Einnig er líklegt að samgöngur og snjóþyngsli hafi haft áhrif á að 

utanaðkomandi kennarar ílengdust yfirleitt ekki í sveitinni.  

Þessum aðstæðum, vegalengdum, snjóþyngslum og ógreiðum 

samgöngum, er lýst nánast á sama hátt með um 40 ára millibili í byrjun 20. 

aldar og aftur þegar farið er að nálgast miðja öldina. Raunar er athyglisvert að 

þær virðast hafa truflað fræðslustarf meira í Haganeshreppi en Holtshreppi 

þótt almennt sé talið snjóþyngra í þeim síðarnefnda. Hafa þessar aðstæður haft 

áhrif á hversu snemma var farið að huga að heimavistarskóla í Haganeshreppi 

en að sama skapi ráðið töluverðu um hversu langan aðdraganda hin endanlega 

ákvörðun átti sér. 

Barnafræðsluskýrslur sem varðveist hafa úr Fljótum eru nokkuð 

samfelldar frá fræðsluvetrinum 1900–1901 til ársins 1946. Þá eru varðveittar 

skóladagbækur, eða svokallaðir kladdar, frá 1933–1947 og 1949–1972 úr 

Holtshreppi og frá 1940–1947 og 1948–1970 í Haganeshreppi. Eftir að báðir 

hreppar urðu aðilar að Sólgarðaskóla eru til skóladagbækur frá 1973–2015 að 

árinu 1989–1990 undanskildu. Eru þær varðveittar í Héraðsskjalasafni 

Skagfirðinga (HSk. Sólgarðaskóli). Líklegt má telja að gögn frá síðustu árum 

skólastarfsins séu varðveitt í Grunnskólanum austan Vatna enda varð 

Sólgarðaskóli hluti af honum árið 2007. 

Ýmsar upplýsingar væri hægt að vinna úr fyrirliggjandi gögnum til viðbótar 

við það sem hér er gert. Meðal annars væri hægt að rannsaka hvaða 

námsgreinar voru kenndar og hlutfall kennslutíma í hverri námsgrein. Þá gefa 

þessi gögn nokkrar upplýsingar um þau kennslugögn sem voru til staðar. Einnig 

væri fróðlegt að rannsaka nánar hlutfall þeirra barna sem nutu sveitakennslu 

og þeirra sem nutu eingöngu eftirlitskennslu og búsetudreifingu þeirra innan 

hreppanna. Mikið er til af gögnum um lögboðin próf og gefa þau tilefni til 

rannsókna og samanburðar af ýmsu tagi.  
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Það væri verðugt verkefni í framtíðinni að gera skólastarfi frá upphafi enn 

gleggri skil en hér er gert og jafnframt bæta við umfjöllun um skólastarfið frá 

og með 1946. Hér verður þó látið staðar numið. Ég vil enda þessa umfjöllun 

mína um barnafræðslu í Fljótum 1880–1946 á svipuðum nótum og hún hófst, 

með síðasta erindinu úr kvæði séra Jónmundur Halldórssonar, Fljótasveit. 

Kvæðið er til í nokkuð mismunandi útgáfum en hér er stuðst við útgáfu sem 

varðveitt er í handriti í Héraðsskjalasafni Skagfirðinga. 

Þó enn sé menning ung og smá,  

úr því bætir tímans faðir.  

Sundrung hrynji, samtök ná  

sigri björtum, lýði hjá.  

Feðra gröfum fornum á  

festa yndi, niðjar glaðir.  

Planta, vökva, sæði sá,  

sem að vex um aldaraðir. (HSk. 633, 4to). 

 

Hofsósi, 10. maí 2022 

Kristín Sigurrós Einarsdóttir 
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Viðaukar 

Viðauki 1: Fræðslusamþykkt Haganeshrepps 1939 

I. Stærð skólahverfisins. 

1. gr 

Haganesskólahverfi nær yfir Haganeshrepp í Skagafjarðarsýslu. 

II. Tilgangur skólans 

2. gr.  

Tilgangur skólans er: 

a) að veita nemendum lögboðna fræðslu, 

b) að efla líkamlega þroska og heilbrigði nemenda og 

c) að hafa heillavæntleg áhrif á skapgerð þeirra, hugsunarhátt og siðferði. 

III. Skólaskylda. 

3.gr. Öll börn í skólahverfinu á aldrinum 7-14 ára eru skólaskyld. Skólaskylda 

hefst 1. maí það ár, sem barn verður 7 ára og lýkur með fullnaðarprófi það ár, 

sem það verður 14 ára. 

Skólanefnd getur veitt, eða heimilað skólastjóra að veita einstökum börnum 

undanþágu frá skólavist, ef trygging er fyrir því, að barnið njóti lögmætrar 

fræðslu utan skóla. Skýra skal frá öllum undanþágum í ársskýrslum til 

fræðslumálastjóra. 

4. gr.  

Barn er undanþegið skólaskyldu: 
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Ef sannað er með læknisvottorði, að það megi ekki ganga í skóla, 

Ef sannað er með hæfileikaprófi, sé þess kostur, en annars með vottorði 

kennara og skólalæknis, að barnið skorti andlega hæfileika til þess að stunda 

nám með öðrum börnum. 

Skólastjóri og skólanefnd skulu hafa hönd í bagga með forráðamönnum 

þessara barna um, að þau njóti þeirrar fræðslu, sem samsvarar hæfileikum 

þeirra og kostur er á í landinu. 

IV. Kennslutími og leyfi. 

5. gr. 

Börn á aldrinum 7-9 10 ára koma í skólann ______ og ljúka námi _____ ár 

hvert. 

Börn á aldrinum 10-14 ára koma í skólann 1. október og ljúka námi 15. maí ár 

hvert. 

Heimilt er skólastjóra, í samráði við skólanefnd, að undanþiggja barn skólavist 

eftir 14. maí vegna sumardvalar eða sumarstarfs, enda sé kunnátta barnsins og 

aðrar ástæður ekki til fyrirstöðu. 

6.gr. 

Kennsla byrjar og endar dag hvern samkvæmt stundaskrá. Skólastjóri semur 

eða lætur semja fyrir byrjun hvers skólaárs starfsskrá fyrir skólaárið og sendir 

afrit af henni til fræðslumálastjóra, þegar þess er óskað. 

7. gr. 

Leyfi skulu vera þessi: 1. Fyrsti desember. 2. Jólaleyfi frá 19. des til 6. jan, að 

báðum dögum meðtöldum. 3. Öskudagur. 4. Páskaleyfi frá pálmasunnudegi til 

þriðja í páskum, að báðum dögum meðtöldum. 5. Sumardagurinn fyrsti. 6. 
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Hvítasunnuleyfi frá laugardegi til þriðjudags, að báðum dögum meðtöldum. 7. 

Seytjándi júní. 

V. Kennarar 

8. gr. 

Kennslumálaráðherra setur eða skipar fasta kennara og ákveður starfssvið 

þeirra og réttindi samkvæmt gildandi lögum um skipun barnakennara og laun 

þeirra. Stundakennara og forfallakennara ræður skólastjóri í samráði við 

skólanefnd. Annað starfsfólk skólans ræður skólanefnd í samráði við 

skólastjóra og setur því erindisbréf, ef þurfa þykir. 

9.gr.  

Skólastjóri og skólanefnd bera ábyrgð á skólahaldinu og hefur skólastjóri 

umsjón og eftirlit með nemendum, kennurum og öðrum starfsmönnum 

skólans, skólanum og öllum eigum hans og áhöldum, samkvæmt sérstöku 

erindisbréfi. 

VI. Nemendur. 

10. gr. 

Skólinn væntir þess af hverjum nemanda: 

Að hann sýni kennurum virðingu og hlýðni, 

Að hann sé vingjarnlegur, hjálpsamur og kurteis við skólasystkini sín, 

Að hann mæti á réttum tímum í skólanum hreinn og þokkalega til fara, 

Að hann sé eftirtektarsamur í tímum og iðinn við námið, 

Að hann fari vel með bækur og áhöld, sem hann notar í skólanum, hvort sem 

það er eign sjálfs hans, félaga hans eða skólans,  

Að hann skrifi ekki á borð og veggi skólans né geri annað það, sem veldur 

skemmdum eða lýtum á skólanum eða því, sem til hans telst, 
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Að hann hagi sér prúðmannlega jafnt utan skóla sem innan. 

Börnin skulu vera úti í stundahléum, þegar veður leyfir að dómi kennara. 

Valdi nemandi skemmdum á skólanum eða því, sem honum er viðkomandi, er 

framfærendum hans skylt að bæta skaðann. 

11. gr. 

Börn skulu hafa með sér bækur og önnur áhöld, sem með þarf, eftir 

fyrirmælum kennara. Nú verður misbrestur á því, þrátt fyrir ítrekuð tilmæli 

kennarans, skal hann þá leita til skólanefndar og er henni skylt að bæta úr 

þessu. Kostnaður, sem af þessu leiðir, skal geiddur úr bæjarsjóði (hreppssjóði 

eða fræðslusjóði), sem önnur gjöld til skólahalds, en endurkröfu á hann á 

hendur framfæranda barnsins, sé efnaleysi ekki um að kenna. 

12. gr. 

Börn, er sýkjast af næmum sjúkdómi, mega ekki sækja skólann fyrr en þau eru 

læknuð að fullu og öll smitunarhætta hjá liðin. 

13. gr. 

Geri barn sig sekt um ósæmilegt athæfi eða brjóti í bága við settar reglur 

skólans og fyrirskipanir og láti ekki skipast við fortölur, getur skólastjóri vísað 

því burt úr skólanum um stundarsakir. Nú telur skólastjóri nauðsynlegt að vísa 

barni burt úr skóla fyrir fullt og allt, sakir siðleysis eða einstakrar óhlýðni. Leggur 

skólastjóri þá málið fyrir skólanefnd, og getur hún þá ákveðið brottvikninguna 

í samráði við hann. Ákvörðunin skal þegar tilkynnt barnaverndarnefnd, sem ber 

að sjá um, að barninu verði komið fyrir á góðu heimili í sveit eða sérstöku hæli, 

ef þess er kostur. Geti framfærandi barnsins fyrir fátæktar sakir ekki staðist 

þann kostnað, sem af þessu leiðir, skal hann að einhverju eða öllu leyti greiddur 

úr bæjarsjóði sem önnur útgjöld vegna fátækraframfærlsu eða barnafræðslu, 
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nema öðruvísi verði ákveðið með sérstökum lögum um meðferð 

vandræðabarna. Barnið er fræðsluskylt og prófskylt eftir sem áður. 

VII. Próf 

14. gr. 

Öll börn, sem verða fullra 8 ára á árinu, eru prófskyld að vorinu og þar til þau 

ljúka fullnaðarprófi. Undanþágu frá prófskyldum má engar veita, nema þegar 

sjúkdómur, sannaður með læknisvottorði, eða aðrar knýjandi ástæður eru fyrir 

hendi. 

15. gr. 

Að jafnaði skulu börn ljúka fullnaðarprófi á því ári, er þau verða fullra 14 ára. 

Skólanefnd er þó heimilt í samráði við skólastjóra að veita yngri börnum 

fullnaðarprófsleyfi, þegar tryggt er, að þau hljóti framhaldsfræðslu til 14 ára 

aldurs. 

Nú nær 14 ára barn ekki fulllnaðarprófi í íslensku, skrift, eða reikningi, er það 

þá skólaskylt og prófskylt næsta ár í öllum nefndum greinum. 

16. gr. 

Skólastjóri og prófdómari gefa út prófvottorð, sem afhendist hverju barni, er 

stenst fullnaðarpróf. Fullnaðarprófsvottorð má þó ekki afhenda þeim börnum, 

sem fá aldursundanþágu, fyrr en full vissa er engin um framhaldsnám. 

VIII. Dagbækur og skýrslur. 

17. gr. 

Skólastjóri sér um að þessar bækur séu færðar og hefir þær í sinni vörslu:  

1. Prófbók. 2. Dagbók. 3. Bréfabók. 4. Nemendaskrá. 

18. gr. 
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Skólastjóri varðveitir fræðslulög, reglugerðir, námskrár, erindisbréf, dagbækur, 

skólaskýrslur og annað, sem fræðslu barna varðar. 

19. gr. 

Skólanefnd sér um, eða felur skólastjóra, að semja og senda allar skýrslur um 

skólahald, skólahús, kennsluáhöld, fjárhag og hvað annað, er að skólahaldi 

lýtur og fræðslumálastjórnin mælir fyrir um. 

IX: Námsgreinar. 

20. gr. 

Þessar námsgreinar skal kenna: 

Íslensku (lestur, réttritun, málfræði). 

Skrift 

Reikning. 

Átthagafræði. 

Kristin fræði. 

Sögu, landafræði og náttúrufræði. 

Söng. 

Teikningu 

Handavinnu. 

Leikfimi. 

21. gr. 

Um stundaskrár, námsefni og tilhögum prófa fer eftir námsskrá og prófreglum, 

sem fræðslumálastjórnin setur. 

X. Heilbrigðismál. 

22. gr. 
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Um hollustuhætti skóla og heilsuvernd barna fer eftir reglugerð, sem 

heilbrigðisstjórn setur og öðrum þeim ráðstöfunum, sem skólastjóri og 

skólanefnd telja þörf á og koma sér saman um á hverjum tíma. 
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Viðauki 2: Samningur um byggingu heimavistarskóla 
og sumarheimilis fyrir börn við Barðslaug í Fljótum 

Haganeshreppur í Fljótum í Skagafjarðarsýslu og Kvenfélagið Von á Siglufirði, 

gera með sér svofelldan samning: 

Haganeshreppur og Kvenfélagið Von byggja í sameiningu hús við 

Barðslaug í Fljótum, er sé heimavistarskóli fyrir börn í Haganeshreppi að 

vetrinum, en sumarheimili fyrir börn af Siglufirði að sumrinu. 

Kostnaður við að koma byggingu þessari upp og fullgera hana skiptist 

þannig: Það tillag, sem ríkissjóður leggur fram til byggingar 

heimavistarbarnaskóla í Haganeshreppi skal lagt í byggingu þessa að fengnu 

samþykki fræðslumálastjórnarinnar. Tillag það nemur samkvæmt lögum 

helmingi kostnaðar við bygginguna. Haganeshreppur leggur til allt að einum 

tólfta hluta byggingarkostnaðar, þó eigi fyrir 6.000,- kr. - sex þúsund krónu-. 

Framlag hans skal falið í því að leggja til innlent byggingarefni og koma því á 

staðinn, og vinna við bygginguna. Kvf Von leggur fram fé það, sem á vantar, þó 

eigi fyrir 30.000,00 kr. - Þrjátíu þúsund krónur-. 

Byggingin er sameign Haganeshrepps og Kvenfélagsins Von í hlutfalli við 

framlag hvors aðila. Hvernig stjórn hússins verður hagað, skal ákveðið í 

reglugerð. 

Fara skal þess á leit við kirkjumálaráðherra, að skólinn og sumarheimiliði 

fái úr Barðslandi allt að 5 hekturum ræktanlegs lands, svo og aðgang að 

berjalandi fyrir sumarheimilið. Sömuleiðis skal farið fram á það að stofnunin fái 

nægilegt laugavatn til upphitunar, ræktunar og annarra þarfa, þó svo að réttur 

prestsetursins sé ekki skertur um of. Ræktunarlandinu sakl síðar skipt til 

helminga milli sumarheimilis og skóla í samráði við forstöðumann. Þa ðer 
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forsenda fyrir þessum samningi af hálfu beggja aðila, að hlunnindi þessi fáist. 

Skal og fá samþykki kirkjumálaráðherra til þess, ritað á samning þennan. 

Húsið má eigi nota öðruvísi en sem heimavistarskóla og sumarheimili fyrir 

börn. Þó skal heimilt að halda þar námskeið og reka þr aðra 

menningarstarfsemi, sem ekki brýtur í bág við heimavistarskólann eða 

sumarheimilið, enda sé það jafnan samþykkt af hendi beggja aðila. 

Afnotarétt af húsinu hefir heimavistarskólinn í 8 mánuði, en sumarheimilið 

í 4 mánuði. Sé heimavistarskólinnn eigi fullskipaður börnum úr Haganeshreppi 

að vetrinum, skal Kvenfélaginu Von heimilt að senda þangað nokkur siglfirzk 

börn til skólavistar, eftir því sem rúm leyfir og forstöðumaður skólans og 

skólanefnd fellst á. Fái annar aðili einhver afnot af húsinu á afnotatíma hins, 

t.d. Til námskeiðshalds, greiðir hann sanngjarna þóknum fyrir afnotin. 

Hvor aðili um sig, skóli og sumarheimili, annast um og kostar aðgerðir á 

húsi og húsbúnaði, er stafa af skemmdum sem verða á hans afnotatíma og í 

hans notkun. Að öðru leyti kostar hvor aðili viðhald hússins í hlutfalli við 

framlag sitt, og greiðir af því lögboðin gjöld eftir sömu reglu. 

Ef unnt er skal sami maður veita bæði heimavistarskólanum og 

sumarheimilinu forstöðu, enda hafi þá sumarheimilisnefnd Kvenfélagsins Von 

einnig tillögurét um val mannsins. 

Ef ágreiningur rís upp milli samningsaðila út af samningi þessum, skal hann 

lagður undir úrskurð fræðslumálastjórnarinnar. 

Samningur þessi skal gerður í tveimur samhljóða eintökum og heldur sinn 

aðilinn hvoru. 

 


