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Ágrip 

Ritgerðin fjallar um barnafræðslu og kvennaskólahald í Öngulsstaðahreppi í Eyjafirði 

frá árinu 1860 til ársins 1940.  Markmiðið er að rannsaka fræðslu og skólahald í 

hreppnum á þessum árum.  Hvernig var farskóla- og kvennaskólahaldi háttað í 

Öngulsstaðahreppi 1860-1940 og var skólahaldið mikilvægt fyrir búsetu í hreppnum?  

Í ritgerðinni er varpað ljósi á þróun alls skólahalds í hreppnum á þessu tímabili. 

Skólahaldið var í formi farskólahalds, barna- og unglingaskóla á Jódísarstöðum, 

kvennaskóla og húsmæðraskóla á Laugalandi.  Áhersla er því lögð á almennt 

farskólahald og skólahald á Laugalandi og tengsl þess við mannfjöldaþróun.  Reynt er 

að kortleggja aldursskiptingu og námsgetu skólabarna og námsmeyja, stöðu þeirra og 

möguleika til náms.  Enn fremur er gerð grein fyrir námsfyrirkomulagi skólanna.  

Einnig er leitast við að komast að hvort að tengsl séu á milli fyrri skólagöngu 

námsmeyja og möguleika þeirra á inngöngu í skólann á Laugalandi.   

Niðurstöður leiða í ljós að mannfjöldaþróun í Öngulsstaðahreppi var ólík öðrum 

hreppum í Eyjafirði, sem þá voru Hrafnagilshreppur og Saurbæjarhreppur.  Í 

Öngulsstaðahreppi varð mannfjölgun en ekki í hinum.  Í hreppunum þremur voru 

starfræktir farskólar líkt og í flestum hreppum landsins, en í hvorugum hinna 

hreppanna, Saurbæjar- eða Hrafnagilshreppi, var kvennaskólahald til staðar.   

Farskólahald var í hreppnum frá fyrsta áratug 20. aldar og stofnaður var 

einkaskóli sem starfræktur var á Jódísarstöðum í nokkur ár.  Gamli kvennaskólinn á 

Laugalandi var stofnaður 1877 og starfaði til 1896.   Árið 1937 var stofnaður 

húsmæðraskóli á sama stað sem starfræktur var til ársins 1975. Framfarir í 

samgöngum í hreppnum bætu skólahald, kennarar og nemendur komust auðveldara 

milli staða þegar voru framfarir í vega- og brúargerð.  Upphaf öflugra 

ungmennahreyfinga á sér rætur að rekja til skólapilta sem komu saman í leik og 

stofnuðu íþrótta -og ungmennafélög. 
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1 Inngangur 

Skólaskylda íslenskra barna var lögleidd árið 1907, þá hafði skólaskylda verið í 

Danmörku síðan á tímum Friðriks IV, í byrjun 18. aldar.  Þróun danskrar 

alþýðumenntunar er mikilvæg fyrir þróun skólahalds hér á landi tveimur öldum síðar,  

vegna yfirráða Dana á Íslandi.  Friðrik IV konungur ríkti yfir Danmörku frá 1699-1746 

en árið 1730 tóku ráðgjafar hans við stjórnartaumunum.  Friðrik IV var undir áhrifum 

frá píetistahreyfingunni sem barst til Danmerkur um það leyti sem hann tók við 

stjórn í landinu.  Skólar fyrir fátæka voru stofnaðir víðsvegar í Kaupmannahöfn undir 

áhrifum frá heittrúarstefnunni sem barst til Danmerkur í lok 17. aldar.  Í lok 

stjórnartíðar sinnar fyrirskipaði Friðrik IV byggingu skóla fyrir alþýðuna, og alls voru 

stofnaðir einir 240 barnaskólar víða um Danmörku.  Áherslan í þessum skólum var 

lestur barna en foreldrar réðu því hvort að börn þeirra lærðu skrift eða reikning.  Árið 

1721 voru foreldrar skyldaðir til að senda börn sín í skóla ellegar gætu þeir átt á 

hættu að verða sektaðir eða jafnvel fangelsaðir.  Þetta var upphafið að skólaskyldu í 

Danmörku.1 

Sonur Friðriks, Kristján VI vildi stuðla að bættri menntun alþýðunnar í Danmörku 

og lögleiddi fermingu barna árið 1736.  Þannig stuðlaði hann að fræðslu barna ekki 

aðeins í kristilegum fræðum heldur einnig í öðrum bóklegum fögum.  Einnig lét hann 

gera rannsókn á menntun almennings.  Í ljós kom að skólar landsins þóttu of fáir.  

Kristján VI fyrirskipaði þá að byggja ætti fleiri barnaskóla, en aðallega fyrir utan 

kaupstaðina.  Eins og áður áttu foreldrar að fylgjast með lærdómi barna sinna og 

báru ábyrgð á því að þau mættu í skólann.  Lögin voru ekki vinsæl og skólahúsin voru 

víðast hvar í slæmu ástandi.  Lögin urðu hinsvegar afar mikilvægt skref í átt að bættri 

alþýðumenntun í Danmörku þrátt fyrir óvinsældir þeirra. 2   Allar lagalegar fram-

kvæmdir í átt að bættri menntun fyrir danska alþýðu voru mikilvæg skref í átt að 

bættu ástandi hér á landi.   

                                                       
1 Páll Briem, ,,Menntun barna og unglinga”, Lögfræðingur 5. árg. 1901. Bls. 40-45.; Sjá: 
Almenningsfræðsla á Íslandi 1880-2007. Skólahald í bæ og sveit 1880-1945. Fyrra bindi. Bls. 21. 
2 Páll Briem, ,,Menntun barna og unglinga”. Bls. 40-45. 
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Í dag hefur hvert íslenskt barn, hver fullorðinn Íslendingur rétt á tækifæri til 

almennrar menntunar.  Slík mannréttindi eru hluti af íslensku stjórnarskránni sem 

var lögfest árið 1944 þegar Ísland varð lýðveldi.3  Þetta eru mannréttindi íslenskra 

barna í dag, á öndverðri 21. öld.  Það var hinsvegar ekki raunin árið 1860.  

Heimafræðsla fór aðallega fram inni á hverju heimili fyrir sig og ekki fengu öll börn þá 

fræðslu sem var æskileg.   

Í þessari BA-ritgerð er leitast við að kortleggja skólahald í Öngulsstaðahreppi í 

Eyjafirði á árunum 1860 til 1940.  Meginmarkmið ritgerðarinnar er að fá einskonar 

heildarsýn yfir allt skólahald  hreppsins á árunum 1860-1940, en það fólst í 

barnafræðslu og kvennaskólahaldi í Öngulsstaðahreppi á tímabilinu.    Hvernig var 

farskóla- og kvennaskólahaldi háttað í Öngulsstaðahreppi 1860-1940 og hvaða 

þýðingu skólahaldið hafði fyrir búsetu í hreppnum? 

Ritgerðinni er skipt niður í fimm kafla.  Kaflar tvö til fjögur eru meginkaflarnir.  

Annar kafli, Öngulsstaðahreppur í Eyjafirði, er bakgrunnskafli sem er nauðsynlegur til 

að gera grein fyrir staðsetningu og legu hreppsins og mannfjöldaþróun á þessu 

tímabili.   Það getur verið gagnlegt með tilliti til skólahalds í hreppnum og setur það í 

víðara samhengi.  Þriðji kafli ber heitið Barnafræðsla og farskólahald en markmið 

kaflans er að gera grein fyrir almennri barnafræðslu og farskólahaldi í hreppnum.  

Stuðst er við húsvitjunarbækur, manntöl og skólaskýrslur farskólans til að sýna fram 

á hvernig barnaskólahald var í hreppnum.  Í fjórða kafla er rætt um kvennaskólahald í 

hreppnum,  nánar tiltekið um Kvennaskólann og Húsmæðraskólann á Laugalandi.  

Inntökuskilyrði tengd fullnaðarprófi voru inn í Húsmæðraskólann á Laugalandi en 

námsmeyjar skólans voru allt niður í 16 ára gamlar, þannig að það leið hugsanlega 

einhver tími frá fermingu fram að húsmæðraskólanámi. 

Heimildir ritgerðarinnar eru að mestu leyti frumheimildir.  Heimildavinnan fór 

aðallega fram á Héraðsskjalasafninu á Akureyri, en þar er að finna flest allar 

heimildirnar.  Fundargerðarbækur skólanna og skólaskýrslur voru flestar þar, en 

skýrslu Húsmæðraskólans á Laugalandi var að finna á Landsbókasafninu.  Auk 

fundargerðarbóka voru hreppabækur og sveitabækur Öngulsstaðahrepps nýttar.  Á 

Þjóðskjalasafni Íslands voru notaðar prestsþjónustubækur, húsvitjunarbækur og 

                                                       
3 Vef. www.althingi.is. 76. grein Stjórnarskrá Lýðveldisins Íslands.  
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manntöl.  Nýr manntalsvefur safnsins nýttist einkar vel.  Vefurinn er ítarlegur og 

sparar sagnfræðingum og ættfræðingu mikla vinnu.  Önnur vefsíða sem nýttist vel í 

heimildavinnuni var www.timarit.is.  Í Þjóðháttasafni Þjóðminjasafns Íslands m.a. var 

að finna gagnleg viðtöl við karlmann fæddan 1896 úr Öngulsstaðahreppi.  Leitað var 

til yfirlitsrita að einhverju leyti, um legu og lýsingu Öngulsstaðahrepps í Byggðum 

Eyjafjarðar.  Fyrri rannsóknir fræðimanna á borð við Gísla Á. Gunnlaugsson og 

ítarlegar rannsóknir hans, gefa skýra mynd af stöðu ómaga og af fátækramálum á 

Íslandi á 18. og 19. öld.  Árið 2008 var gefið út stórt yfirlitsrit yfir almenningsfræðslu 

á Íslandi frá lokum 19. aldar fram á 21. öld,  Almenningsfræðsla á Íslandi 1880-2007 

sem margir sagnfræðingar komu að en ritsjóri þess var Loftur Guttormsson.  Bókin er 

ítarleg rannsókn á almenningfræðslu á Íslandi.  Fyrra bindið, Skólahald í bæ og sveit 

1880-1945 gefur góða mynd af ástandi farskóla, kvennaskóla og húsmæðraskóla.  

Árið 2009 kom út viðamikil rannsókn Snorra Þorsteinssonar Barna- og 

unglingafræðsla í Mýrarsýslu 1880-2007 og byggist sú rannsókn á heimildum um 

skólahald í sýslunni en jafnframt á munnlegum heimildum frá íbúum Mýrarsýslu sem 

fæddir voru á þriðja og fjórða áratug síðustu aldar.4  Fyrri rannsóknir um 

Öngulsstaðahrepp hafa einnig verið í höndum nemenda við Háskóla Íslands og 

fyrrum Kennaraháskóla Íslands.   

Skólahald í hreppnum var eingöngu í formi barna- og unglingafræðslu og 

kvennafræðslu.  Engir aðrir skólar voru í hreppnum en Kvennaskólinn á Laugalandi 

1877-1896, farskólinn, Jódísarstaðaskóli og síðan Húsmæðraskólinn á Laugalandi 

1937-1975.  Farskóli hreppsins tók til starfa einhvern tímann eftir að fræðslulögin 

1907 tóku gildi og Jódísastaðaskóli var stofnaður á svipuðum tíma, en upplýsingar 

um þann skóla eru af afar skornum skammti.   

Þrátt fyrir að vissulega hafi verið fjallað mikið um bæði gamla Kvennaskólann á 

Laugalandi sem og Húsmæðraskólann á Laugalandi þá virðist alveg vanta heildstæð 

skrif um allt skólahald í hreppnum á þessu tímabili.  Eitt af markmiðum 

rannsóknarinnar, er að gera heildstæða ritgerð um allt skólahald í Öngulsstaðahreppi 

á árunum 1860 til 1940 sem er höfundi þessarar ritgerðar hugleikið sökum þess að 

forfeður hans hafa stundað búskap í hreppnum síðan snemma á 16. öld. 

                                                       
4 Snorri Þorsteinsson, Barna- og unglingafræðsla í Mýrasýslu 1880-2007. Bls. 343. 
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2 Öngulsstaðahreppur í Eyjafirði 

2.1  Staðhættir í Öngulsstaðahreppi 

Frá og með 1. janúar 1991 voru Hrafnagilshreppur, Saurbæjarhreppur og 

Öngulsstaðahreppur sameinaðir í eitt sveitarfélag sem nefnt var Eyjafjarðarsveit.5  

Var það upphaf á víðtækri sameiningu sveitafélaganna á Íslandi, sem er enn í gangi.  

Hrafnagilshreppur var vestan megin í Eyjafirði frá mörkum Akureyrarkaupstaðar að 

hreppamörkum Saurbæjarhrepps en sá hreppur var markaður með Skjólsdalsá 

vestan megin og bænum Öxnafelli austan megin.  Öngulsstaðahreppur var u.þ.b. 20 

km að lengd, staðsettur austanmegin í Eyjafirði og var frá bænum Sámstöðum að 

mörkum Svalbarðstrandarhrepps á Vaðlaheiði.  Árnar þrjár, Bíldsá, Þverá ytri og 

Þverá efri skera hreppinn í þrennt.  Á bls. 8 er kort af hreppnum frá árinu 1990.6   

Öngulsstaðahreppur var nefndur eftir stórbúinu á Öngulsstöðum sem er staðsett 

fyrir miðju hreppsins.   Þrátt fyrir að jörðin hafi ekki verið landnámsjörð, voru 

Öngulsstaðir fyrst nefndir í Víga-Glúmssögu.  Bærinn varð síðar þingstaður og þar 

voru manntalsþing haldin.7  Á þriðja áratug 20. aldar var landi Öngulsstaða skipt upp 

á milli afkomenda og þá bættist við bærinn Staðarhóll fyrir ofan Öngulsstaði.  Sveitin 

hefur ávallt verið frekar þéttbýl.  Lok 19. aldar er mikið umrótatímabil í sögu landsins.  

Þjóðin var orðin þreytt á harðræði og þegar tækifæri gáfust flúðu margir vestur um 

haf þegar vesturheimsferðir hófust.  Þróun fjölgunar er einnig áhugaverð sökum 

þessa. 

                                                       
5 Vef: www.lmi.is. Vefsíða landmælinga Íslands: kortaþjónustur – heimildir  um legu marka 
sveitafélaga á Íslandi - upplýsingasíða um mörk sveitafélaga- svæði 16 - heimildaskrá 16-01. 
6 Byggðir Eyjafjarðar 1990. Síðara bindi. Bls. 718-721, 804-807, 936-937. 
7 HERAK. F-227. Sögufélag Eyfirðinga. Ábúendatöl, Öngulsstaðir koma fram í bók 9 af 11. 
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Kort 1. Öngulsstaðahreppur í Eyjafirði. 

Heimild: Byggðir Eyjafjarðar 1990. Síðara bindi. Bls. 395.  
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2.2 Mannfjöldaþróun 1860-1930 

Niðurstaða úr mannfjöldarannsókn á íbúum Öngulsstaðahrepps á árunum 1860-1930 

gefur til kynna að það hafi í raun verið mannfjölgun í hreppnum á tímabilinu.  Í samanburði 

við hina hreppina í Eyjafirði er sú niðurstaða frekar áhugaverð.  Í Saurbæjarhreppi var jöfn 

fækkun á milli áratuga á fyrri hluta 20. aldar.  Í Hrafnagilshreppi var einnig fækkun, en hún 

var ekki jöfn heldur sveiflaðist mannfjöldinn upp og niður milli áratuga.  Hinsvegar fjölgaði 

aðeins um 69 manns  í Öngulsstaðahreppi frá árinu 1860 til ársins 1930.  Ástæðan virðist 

hafa verið flótti fólks úr sveitunum til kaupstaðanna en veruleg fjölgun varð á Akureyri á 

þessu tímabili.  Ungt fólk á aldrinum 0-30 ára var alls 64% af heildarfjölda íbúa árið 1860 en 

árið 1930 hafði sú tala farið niður í 57%.8  Vesturheimsferðir höfðu einnig einhver áhrif en 

alls fluttu um 100 manns vestur um haf úr Öngulsstaðahreppi.9   

Íslendingar voru alls 66.987 talsins þann 1. október 1860.10  Alls bjó 361 

einstaklingur í Öngulsstaðahreppi þetta ár.  Aldursskipting meðal sveitunga í 

hreppnum gefur til kynna að meirihluti íbúa hreppsins árið 1860 hafi verið ungmenni.   

Heimild: Vef. www.manntal.is. Manntalsvefur ÞÍ. Árið 1860 , Munkaþverár- og Kaupangssókn. 
Tafla 1 Aldurskipting í Öngulsstaðarhreppi árið 1860 

Tafla 1 sýnir að börn á aldrinum 0-14 ára voru 35% af öllum íbúum og ungmenni á 

aldrinum 15-30 ára voru 29%.11   Það gæti þýtt að ógiftir og búlausir íbúar hafi verið um 

64% af íbúum hreppsins. Giftingaraldur virðist hafa verið frekar hár á Íslandi.  Ungt fólk fór 

                                                       
8 ÞÍ. Manntal 1860, 1930. Eyjafjarðarsýsla, Öngulsstaðahreppur. 
9 Júníus H. Kristinsson, Vesturfaraskrá 1870-1914.Bls. 303-305.  
10 Vef. www.manntal.is. Manntalsvefur ÞÍ. Árið 1860. 
11 ÞÍ. Manntal 1860. Eyj. Öngulsstaðahreppur. 
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snemma að heiman í vinnumennsku og reyndi að sjá fyrir sér þar til að tækifæri gáfust til 

að eignast jörð og giftast.  Fyrir marga var það óraunhæfur möguleiki.  Konur voru fleiri en 

karlar.  Á miðri 19. öld var samfélagið að breytast.  Aukin tækifæri gáfust í þéttbýli og við 

aldamótin 1900 voru kaupstaðir að myndast.  Ungt fólk fluttist úr sveitunum í kaupstaðina 

og skortur varð á vinnufólki í sveitum.12  Þrátt fyrir þörfina á vinnufólki var ávallt þétt byggð 

í Öngulsstaðahreppi.  Árið 1860 voru aðeins 19% af íbúum hreppsins árið 1860 á 

æskilegum aldri til að stofna fjölskyldu og heimili.13  Möguleikar heima fyrir voru fáir og því 

ákváðu margir Íslendingar að flytjast vestur um haf.   

Fyrstu vesturfarar Öngulsstaðahrepps fóru vestur árið 1873, 22 ára gamall 

vinnumaður frá Syðra Laugalandi og 14 ára léttadrengur frá Þverá.  Þarna er mikilvægt að 

skoða nánari skilgreiningu á orðinu léttadrengur. Voru slíkir drengir vinnumenn eða voru 

þeir niðursetningar?  Orðabókaskilgreining bendir til að léttadrengir hafi í raun verið 

vinnumenn, en skilgreiningin er snúningsstrákur.  Hvernig hafði 14 ára léttadrengur efni á 

því að fara til Vesturheims?  Eitthvað var um að sveitarfélög sendu fátæklinga og 

niðursetninga til Vesturheims til þess að létta á álaginu í sveitinni.  Léttastúlkur og 

léttadrengir voru oft nefnd tökubörn, en voru þó ekki niðursetningar eða ómagar.  Í 

áranna rás hefur verið erfiðara að skilja slíkar skilgreiningar því að málvenjur breytast.   

Í Vesturfararskrá eru skráðir 108 einstaklingar úr Öngulsstaðahreppi sem fluttust frá 

árinu 1873 til ársins 1911.  Þar af voru tvö tökubörn, eitt fjögurra ára og annað ellefu ára 

gamalt.  Þar var einnig nefnd 14 ára léttastúlka og fyrrnefndi léttadrengurinn frá Þverá.  

Vesturfarar úr hreppnum voru 42% ungmenni, á aldrinum 0-20 ára. Þá voru 37% af 

vesturförunum á aldrinum 21-41 árs.  Aðeins 21% af sveitungum eldri en 41 árs hættu á að 

flytjast vestur um haf.  Flestir þeirra sem fluttust úr hreppnum vestur um haf voru að 

mestu leyti bændur sem tóku alla fjölskylduna sína með sér.  Síðasti einstaklingurinn sem 

fluttist úr hreppnum vestur, var ellefu ára tökubarn frá Munkaþverá árið 1911.14 

                                                       
12 HERAK. H-12 / 21-24: 1905-1906, Sveitablöð. Sveitablaðið Kári, Öngulsstaðahreppi. 1. tbl. 14.nóv. 
1905.; Sjá: Gísli Á. Gunnlaugsson, „Fátækralöggjöfin og íslenska fjölskyldan“, Saga og samfélag. Þættir 
úr félagssögu 19. og 20. aldar. Bls. 86-89.; Sjá: Gísli Á. Gunnlaugsson, „Ást og hjónaband á fyrri öldum. 
Um ástina og hjónabandið í erlendum sagnfræðirannsóknum og íslensku samfélagi 1780-1900“,  Saga 
og samfélag. Bls. 47. 
13 ÞÍ. Manntal 1860. Eyj. Öngulsstaðahreppur. 
14 Júníus H Kristinsson, Vesturfaraskrá 1870-1914. Bls. 303-305. 
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Árið 1890 hafði fjölgað í hreppnum um 65 manns, alls voru íbúar hreppsins orðnir 426 

talsins, þrátt fyrir Vesturheimsferðir.15  Alls voru 63 fjölskyldur á 41 sveitabýli í hreppnum, 

ýmist á þurrabúðum, á leiguheimilum eða eignarjörðum.  Í þeirri tölu er ekki tekið með 

það vinnufólk sem hefur börn sín með sér í vinnumennsku, þó að það megi vissulega 

teljast sem fjölskylda á nútíma mælikvarða.  Farið var eftir þeim mælikvarða sem er 

notaður í manntali árið 1890.  Fjölskyldur í Öngulsstaðahreppi voru af ýmsum toga árið 

1890.  Þar voru dæmigerðar sveitafjölskyldur með húsbónda og eiginkonu og tvö til fimm 

börn, vinnufólk, ekkjur með börn, húsmenn og húskonur með eða án barna eða 

vinnufólks.  Fjölskyldur voru því gjarnan fleiri en ein á hverju heimili.  Tvíbýli virðast hafa 

verið nokkuð algeng í hreppnum.  Alls 18 býli af 41 voru með tíu eða fleiri í heimili.  

Fjölmennustu sveitabýlin í Öngulsstaðahreppi, samkvæmt fjölda sem má sjá í töflu 2. 

Tafla 2 Fjölmennustu sveitabýlin í Öngulsstaðahreppi árið 1860 

Sveitabýli Fjöldi íbúa 

Grýta 10 

Helgársel 10 

Stóri Hamar 10 

Ytra Laugaland 10 

Borgarhóll 11 

Öngulsstaðir (annað býli) 11 

Sigtún 12 

Kaupangur 13 

Syðri Hóll 13 

Syðri Varðgjá 13 

Þórustaðir 13 

Svertingsstaðir 14 

Öngulsstaðir 14 

Ytri Hóll 15 

Ytri Tjarnir 15 

Jódísarstaðir 17 

Munkaþverá 21 

Laugaland, kvennaskóli 25 

Heimild: ÞÍ. Manntal árið 1890. Eyj. Öngulsstaðahreppur. 

                                                       
15 ÞÍ. Manntal 1890. Eyj. Öngulsstaðahreppur. 



12 

Af þessum 18 bæjum voru tíu sveitabýli þar sem bjuggu tvær eða fleiri 

fjölskyldur.  Áhugavert er að sjá að á Munkaþverá bjó alls 21 einstaklingur, eða alls 

fjórar fjölskyldur skv. manntali 1890.  Þetta er eina býlið þar sem svo margar 

fjölskyldur bjuggu. Þar bjuggu tvær dæmigerðar sveitafjölskyldur og tvær húskonur 

og húsmenn með börn.16   Öngulsstaðalandinu hafði verið skipt niður í tvö býli, en á 

Öngulsstöðum (annað býli) bjuggu fjórtán manns, og á Öngulsstöðum bjuggu ellefu 

manns.17  Á Jódísarstöðum bjuggu 17 manns en aðeins tvær fjölskyldur.18   

Vinnuhjúum fækkaði í byrjun 20 aldar.  Í sveitablaði Kaupangssveitar Kára, 

fjallaði fyrsta aðsenda greinin í fyrsta tölublaðinu þann  14. nóvember árið 1905, um 

skort á vinnuafli í sveitum.  Greinarhöfundur hafði heyrt á tal tveggja bænda í 

sveitinni um hve erfitt væri að ráða til sín vinnufólk þar sem unga fólkið flúði í 

hrönnum í kaupstaðina.19  Tölurnar í töflu 3 á bls. 13  samsvara þeirri þróun sem átti 

sér stað frá lokum 19. aldar, en þar má sjá að ungu fólki fækkaði í sveitinni frá árinu 

1860 til ársins 1930.  Fólk flutti úr sveitunum í sífellt stækkandi kaupstaði og 

sjávarpláss í leit að vinnu, heimili og betra lífi vegna þrengsla í sveitum.20   

Rannsóknir á manntölum hafa sýnt að á fyrstu áratugum 20. aldar, var landflótti 

frá sveitum til kaupstaða en einkum var fjölgun í Reykjavík.  Í Eyjafirði var hið sama 

uppi á teningnum.  Innfæddir Eyfirðingar voru hlutfallslega fleiri en þeir sem bjuggu í 

firðinum sjálfum. Brottflutningur var mikill.   Mikil fjölgun var á Akureyri en þar 

„dvöldu 122% fleiri en þar voru fæddir en í Reykjavík 119% fleiri“.21   Íslendingum 

hafði fjölgað mikið síðan 1860.  Árið 1930 voru Íslendingar alls 108.861 talsins.22  

Íbúum Öngulsstaðahrepps hafði fjölgað lítillega síðan árið 1890.  Árið 1930 voru 

íbúar þar alls 430 sem teljast verður frekar lítil fjölgun, en var þó fjölgun andstætt því 

                                                       
16 ÞÍ. Manntal 1890. Eyj. Öngulsstaðahreppur. 
17 Öngulsstaðir (annað býli), ritað eins og það kemur fram í manntali 1890. Ekki er skilgreint með 
tölum I og II eins og síðar var gert. 
18 ÞÍ. Manntal 1890. Eyj. Öngulsstaðahreppur.  
19 HERAK. H-12/21-24. Sveitablöð. Sveitablaðið Kári, Öngulsstaðahreppi. 1. tbl. 14.nóv. 1905. 
20 ÞÍ. Manntal 1930. Eyj. Öngulsstaðahreppur.; Sjá: Jón Hjaltason, Saga Akureyrar, kaupstaðurinn við 
pollinn 1863-1905. II bindi. Bls. 150-151. 
21 Manntal á Íslandi 1.desember 1920. Hagstofa Íslands. Bls. 28-29. 
22 Manntal á Íslandi 2.desember 1930. Hagstofa Íslands. Bls. 12. 
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sem gerðist í nágrannahreppum.23  Vesturheimsferðir og flótti fólks til kaupstaða 

hafði greinileg áhrif á það var ekki frekari fjölgun í hreppnum. 

Tafla 3 sýnir aldurskiptingu í Öngulsstaðahreppi árið 1930 en þá var ungt fólk 

enn í meirihluta, börn undir 14 ára aldri voru 28% en ungmenni á aldrinum 15-30 ára 

var 29% af heildarfjöldanum, eins og í töflu 3. 

Tafla 3  Aldursskipting í Öngulsstaðahreppi árið 1930 

Tafla 3.  Aldursskipting í Öngulsstaðahreppi árið 1930

28%

29%

23%

18%
2%

0-14 ára
15-30 ára
31-50 ára
51-80 ára
81-90 ára

  
Heimild:  ÞÍ.  Manntal 1930. Eyj. Öngulsstaðahreppur.  

Samtals voru 57% íbúanna undir þrítugu árið 1930.  Þessi fækkun frá því á árinu 

1890 getur stafað af flóttanum í kaupstaðina og í sjávarplássin sem hófst í lok 19. 

aldar.  Einstaklingar á aldrinum 31-50 voru alls 23% sem þýðir að einstaklingar á 

aldrinum 51-90 ára voru 20%.24   

Sú þróun átti sér stað á Íslandi frá lokum 19. aldar að ungu fólki undir tvítugu 

fækkaði hlutfallslega, en Íslendingum milli tvítugs og sextugs fjölgaði.  Þegar manntal 

var tekið árið 1920 var eldri aldurshópurinn 47% af þjóðinni en fyrri aldurshópurinn 

alls 44%.25  Þessi þróun samsvarar þróuninni sem átti sér stað í Öngulsstaðahreppi, 

þ.e.a.s. að því leyti að ungu fólki fækkaði og eldra fólki fjölgaði.  Þó var ungt fólk 

undir þrítugu enn í meirihluta í hreppnum árið 1930. 

 

 

                                                       
23 Misræmi virðist vera á manntali 1930 og Manntal á Íslandi 2.desember 1930.  Í síðari bókinni, sem 
skiptist í þrjú manntöl, kemur fram að íbúar Öngulsstaðahrepps voru ekki nema 406 árið 1930 en það 
er alls 24 einstaklingar sem vantar uppá, milli manntala.  Ákveðið var að fara eftir Manntali 1930, ÞÍ. 
(Tafla II bls. 5, í Manntal á Íslandi 2.desember 1930.) 
24 ÞÍ. Manntal 1930. Eyj. Öngulsstaðahreppur. 
25 Manntal á Íslandi 1.desember 1920. Bls. 18-19. 
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Tafla 4  Fjölmennustu sveitabýlin í Öngulsstaðahreppi árið 1930. 

Sveitabýli Fjöldi íbúa 

Gröf 10 

Lilti Hamar 10 

Rifkelsstaðir 10 

Staðarhóll 10 

Ytri Hóll 10 

Bringa 11 

Garðsá 11 

Grýta 12 

Jódísarstaðir 12 

Syðra Laugaland 12 

Ytri Varðgjá 12 

Leifstaðir 14 

Ytri Tjarnir 15 

Litla Eyrarland 16 

Brekka 17 

Uppsalir 17 

Munkaþverá 22 

Þórustaðir 22 

Öngulsstaðir26 32 

Heimild:  ÞÍ. Manntal 1930, Öngulsstaðahreppur. 

Árið 1930 voru alls 19 sveitabýli í Öngulsstaðahreppi þar sem bjuggu tíu eða 

fleiri einstaklingar.27  Heimilum hafði fjölgað talsvert frá 1860.  Skráð voru 76  heimili 

í manntali árið 1930.28 Stærstu býlin voru Munkaþverá, Þórustaðir og Öngulsstaðir.  

Öll þrjú býlin voru margbýla, t.d. var Öngulsstaðajörðinni skipt upp og síðar meir 

urðu til Öngulsstaðir I, II, III og IIIb.29  Öngulsstaðir voru stærsti bærinn í hreppnum 

árið 1930, með alls 32 einstaklingum.  Heimili voru fjölmennari í sveitum landsins en í 

kaupstöðum.  Árið 1890 var stærð heimila í Öngulsstaðahreppi að meðaltali níu 

einstaklingar í hverju heimili eins og sést á töflu 4 yfir stærstu heimili í hreppnum.  

Árið 1930 hafði þessi tala lækkað niður í átta einstaklinga í hverju heimili.30  Sú tala er 

                                                       
26 Öngulsstaðir taldir saman í einn bæ í manntali 1930. 
27 ÞÍ. Manntal 1930. Eyj. Öngulsstaðahreppur. 
28 Manntal á Íslandi 2.desember 1930. Tafla II (frh.) Bls. 5. 
29 ÞÍ. Manntal 1930. Eyj. Öngulsstaðahreppur.; Sjá: Byggðir Eyjafjarðar 1990. Síðara bindi. Bls. 935. 
30 ÞÍ. Manntal 1890, 1930. Eyj. Öngulsstaðahreppur. Sjá einnig: Manntal á Íslandi 1.desember 1920. 
Bls.30-31. Manntal á Íslandi 2.desember 1930. Bls. 34-39. 
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talsvert hærri en meðaltalið yfir allt landið, en það voru u.þ.b. 5,8 einstaklingar á 

hverju heimili í sveitum árið 1930.  Sú tala hafði farið lækkandi um áratugaskeið en 

árið 1880 voru að meðaltali 7,4 í hverju heimili á landinu.31  Tölurnar sýna að 

landflótti var úr sveitum landsins á fyrstu áratugum 20. aldar sem virtist hafa haft 

einhver áhrif á vöxt Öngulsstaðahrepps.  Raunin var samt sú að mannfjölgun varð í 

hreppnum, sem er áhugaverð niðurstaða ef borið er saman við Saurbæjar- og 

Hrafnagilshrepp þar sem varð mannfækkun.  Barnaskólahald í hreppunum þremur 

var svipað.  Sérstaða Öngulsstaðahrepps lá í kvennaskólahaldi á Laugalandi undir lok 

19. aldar og húsmæðraskólahaldi á 20. öld á Laugalandi.   

 

                                                       
31 Manntal á Íslandi 2.desember 1930. Bls. 34-39.  
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3 Barnafræðsla og farskólahald 

Bylting í lestrarkennslu átti sér stað á Íslandi á 18. öld en sú bylting barst frá Evrópu 

með upplýsingunni og var undir áhrifum heittrúarstefnunnar (píetisma).  Helstu 

breytingarnar á fræðslu barna var aukin áhersla á mikilvægi lestrarkennslu.  Börn 

áttu að byrja ung að læra að lesa og áttu að hefja lestur í bókinni Fræðin minni eftir 

Martein Lúther fyrir tíu ára aldur.  Áður en barn var fulllært í lestri, þá var gerð krafa 

um að það gæti lesið t.d. guðspjallabókina greinilega.  Skýr áhersla var lögð á 

lestrarkennslu barna en minni áhersla lögð á skriftarkunnáttu.  Það gæti stafað af 

hugmyndum píetista um mikilvægi skriftarkunnáttu barna.  Þessi áhersla breytist 

þegar leið á 19. öld.32   

Lestrarkennsla barna í Öngulsstaðahreppi var á ábyrgð foreldra barna og presta í 

Kaupangssókn og Munkaþverásókn.  Prestar í sóknunum tveimur virðast lítið hafa 

sinnt húsvitjunarskyldunum fyrir aldamótin 1900, en skráningar í húsvitjunarbókina 

varðandi kunnáttu barna í lestri var ábótavant.33  Það breyttist hinsvegar á öndverðri 

20. öld.  Mikilvægar breytingar í lagasetningu um kennslu barna í skrift og reikningi 

urðu árið 1880 þegar lög voru sett um þá kennslu.34 

 

3.1 Lagasetningar um skólahald á Íslandi 

Ísland var ekki á sama stað varðandi lagasetningar í skólahaldi og önnur Norðurlönd 

voru á þessum tíma.  Danir sýndu þó einhvern áhuga á stöðu skólamála á Íslandi.35  

Þetta má helst sjá í gegnum þær tilskipanir sem voru settar og lögleiddar á Íslandi á 

18. til 19. öld og má sjá greinileg tengsl við það sem gerðist í menntamálum í 

Danmörku. 

Saga alþýðumenntunar á Íslandi hefur lengi verið tengd við prestastéttina en 

samkvæmt konungsbréfi 29. maí árið 1744 fannst yfirvöldum í Danmörku að 

                                                       
32 Almenningsfræðsla á Íslandi 1880-2007. Fyrra bindi.Bls. 21-35. 
33 ÞÍ. Kirknasafn. BC. 6.-9. 1891-1914. Húsvitjunarbækur Grundaþings; Sjá: Kirknasafn. BC. 6. 1905-
1920. Húsvitjunarbækur Grundaþings 1915-1920. 
34 Stjórnartíðindi fyrir Ísland 1880. Bls. 6-9. („Lög um uppfræðing barna og scrift og reikningi“). 
35 Almenningsfræðsla á Íslandi 1880-2007. Fyrra bindi. Bls. 21. 
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barnafræðsla á Íslandi hefði verið vanrækt stórkostlega af prestastéttinni.36   

Undanfari þessa konungsbréfs var að Jón Þorkelsson skólameistari fór til Danmerkur 

og kvartaði undan menntunarmálum hér á landi en það varð til þess að danski 

biskupinn Ludvig Harboe var sendur til Íslands  árið 1741.  Stóð hann fyrir umbótum í 

menntamálum öll þau fjögur ár sem hann var á Íslandi.  Margar tilskipanir sem voru 

settar á þessum fjórum árum voru samdar af Harboe.  Páll Briem gekk jafnvel svo 

langt að segja að Harboe hafi unnið meira að menntamálum þjóðarinnar en nokkur 

annar maður hafði gert. 37   

Verkefni Harboes fól m.a. í sér að rannsaka í þaula skólamál á Íslandi.  Hann átti 

að kanna hvernig menntunarástandið væri og koma á fót endurbótum í 

heimafræðslu íslenskra barna.  Harboe reyndi strax að sjá til þess að börn yrðu fermd 

en honum fannst kristinfræði vera eitt af grunnatriðum sjálfrar menntunarinnar.38  

Harboe taldi  nauðsynlegt að á hverju heimili væri til staðar læs einstaklingur, hvort 

sem það væri foreldri, vinnukona eða vinnumaður sem myndi kenna ungdómnum að 

lesa.  Foreldrar voru í raun skyldaðir til að sjá um að börn þeirra hefðu tækifæri til að 

læra að lesa.   

Tilskipanir Harboes bættu menntun Íslendinga og voru viss undanfari mikilla 

breytinga sem áttu sér stað á 19. öld í þessum málum.  Um aldamótin 1800 var síðan 

stofnuð nefnd af Danakonungi sem Magnús Stephensen lögmaður, Grímur Thorkelín 

leyndarskjalavörður, Stefán Þórarinsson og Joachim Christian Vibe amtmenn sátu í.  

Markmið nefndarinnar var m.a. að finna leiðir til þess að bæta skólamál.  Þrátt fyrir 

störf nefndarinnar var það ekki fyrr en um miðja 19. öldina sem fyrsti barnaskólinn 

var stofnaður á Íslandi.39  Árið 1852 var stofnaður fyrsti barnaskóli landsins á 

Eyrarbakka.  Frá árinu 1852-1885 voru stofnaðir alls 24 barnaskólar víðvegar um 

landið, flest allir á suðvesturhorni landsins.40 

Viss hugarfarsbreyting hafði átt sér stað á þjóðhátíðarárinu 1874 á Íslandi.  Á 

hátíðum víðs vegar um landið kom fólk saman og skeggræddi fortíð og framtíð 

                                                       
36 Páll Briem, „Menntun barna og unglinga“. Bls. 146-147. 
37 Páll Briem, „Menntun barna og unglinga“. Bls. 146-147.; Sjá: Almenningsfræðsla á Íslandi 1880-
2007. Fyrra bindi. Bls. 21.22.  
38 Almenningsfræðsla á Íslandi 1880-2007. Fyrra bindi. Bls. 21.  
39 Anna Agnarsdóttir, „Aldahvörf og umbótatímar“, Saga Íslands IX. Bls. 24.; Sjá: Páll Briem, „Menntun 
barna og unglinga“. Bls. 146-153.; Almenningsfræðsla á Íslandi 1880-2007. Fyrra bindi. Bls. 21-27. 
40 Almenningsfræðsla á Íslandi 1880-2007. Fyrra bindi. Bls. 56-59.  
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Íslendinga.  Áhugi landsmanna á bættri menntun jókst seinni hluta 19. aldar og stór 

áfangi náðist árið 1880 þegar lög um fræðslu barna í skrift og reikningi voru 

staðfest.41   Einnig náðist stór og mikilvægur áfangi árið 1907 þegar fræðslulögin voru 

sett.42  Þrátt fyrir áhuga landsmanna á bættri alþýðumenntun lá vandinn víðast hvar í 

lélegri aðstöðu fyrir börn og kennara, hreppar höfðu ekki almennileg skólahús, skólar 

voru fáir á landinu og á mörgum stöðum voru farskólar á sveitabæjum þar sem var 

lítið pláss.43    

Með lögunum sem voru staðfest af Danakonungi árið 1880, varðandi fræðslu 

barna í skrift og reikningi, kom það í hlut prestastéttarinnar á Íslandi að halda betur 

utan um barnafræðslu.44  Lögin staðfestu það hlutverk presta og meðhjálparar þeirra 

að hafa umsjón með allri heimafræðslu.45  Með lögunum 1880 var staðfest að þeir 

áttu að sjá um að öll börn myndu læra að skrifa og reikna og átti að halda nákvæmar 

skýrslur um þekkingu hvers barns í húsvitjunarbókum sem prestar voru skyldaðir að 

halda.  Prófastur hvers héraðs átti síðan að hafa eftirlit með að slíkt væri gert.  Enn 

fremur fengu prestar það vald að taka börn og unglinga frá heimilum þar sem 

fræðsla væri ónóg, og koma þeim fyrir á heimilum þar sem hægt væri að mæta 

fræðsluþörfum þeirra.  Fyrir þau heimili sem gátu einfaldlega ekki mætt þessum 

þörfum barna sinna, var möguleiki á styrkjum úr sveitarsjóði.  Einnig var borgað fyrir 

ómaga úr sveitarsjóði til þess að þau börn fengju einnig viðeigandi fræðslu.46 Hvað 

voru börn gömul þegar þau voru að byrja að læra að lesa? Hvernig var aldursskipting 

meðal barna í heimafræðslu og síðar í farskóla?  Fengu öll börn í Öngulsstaðahreppi 

sem voru á skólaaldri viðeigandi fræðslu?  Þetta verður kannað hérna í tengslum við 

Öngulsstaðahrepp. 

 

 

 

 

                                                       
41 Stjórnartíðindi fyrir Ísland 1880. Bls. 6-9. („Lög um uppfræðing barna og script og reikningi“.) 
42Stjórnartíðindi fyrir Ísland 1907. Bls. 380.( „Lög um fræðslu barna“.) 
43 ÞJMS. ÞÞ. Nr. 9175 – Karlmaður fæddur 1896.  
44 Stjórnartíðindi 1880. Bls. 6-9. („Lög um uppfræðing barna og script og reikningi“.)  
45 Almenningsfræðsla á Íslandi 1880-2007. Fyrra bindi. Bls. 29-30.  
46 Stjórnartíðindi 1880,  Bls. 6-9. („Lög um uppfræðing barna og script og reikningi“.)  
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3.2 Farskólahald í Öngulsstaðahreppi undir lok 19. aldar 

Í Öngulsstaðahreppi skráðu prestar þekkingu barna og unglinga í húsvitjunarbækur 

en þó leið nokkur tími þar til þessi siður komst í venju.47  Frá árinu 1746 áttu prestar 

að skrá niður í húsvitjunarbók og skrá niður aldur, stöðu og þekkingu hvers 

einstaklings á hverju heimili í sóknum sínum.48   Líklegt er þó  að húsvitjunarbækur 

Öngulsstaðahrepps fyrir 1891 séu týndar.  Í húsvitjun athugaði presturinn hvort að 

börnin á bænum gætu lesið og var mikilvægt að kunna Faðir vorið og aðrar bænir.49  

Árið 1893 voru alls 27 börn í heimafræðslu af alls 116 börnum í hreppnum.  Tafla 5 

sýnir aldursskiptingu barna í Öngulsstaðahreppi árið 1893.  Þessi 27 börn voru á 

aldrinum 9-15 ára en alls voru 74 sem voru á ætluðum skólaaldri, 6-14 ára gömul.50   

Þetta þýðir að alls voru 47 börn á skólaaldri sem voru ekki tekin með í 

heimafræðslu á sínu heimili.   Það er frekar lágt hlutfall sem og að einungis tvö börn 

undir 12 ára aldri fengu fræðslu.51 Alls 25 börn voru á fermingaraldri og því virðist 

sem áherslan hafi verið á að mennta börn sem nálguðust fermingaraldur.   Hæfni 

barnanna fór hinsvegar ekki eftir aldri og voru ungu börnin að standa sig jafnt á við 

13-14 ára unglinga.  
Tafla 5 Aldursskipting barna í heimafræðslu í Öngulsstaðahreppi árið 1893 

Tafla 5. Aldursskipting barna í heimafræðslu 
í Öngulsstaðahreppi árið 1893
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Heimild: ÞÍ. Kirknasafn. BC.6. Húsvitjunarbók Grundarþings 1893, Munkaþverársókn og 

Kaupangssókn. 

                                                       
47 ÞÍ. Kirknasafn. BC.5.-7. Húsvitjunarbók Grundarþings 1891-1911, Munkaþverársókn og 
Kaupangssókn. 
48 Almenningsfræðsla á Íslandi 1880-2007. Fyrra bindi. Bls. 30. 
49 ÞJMS. ÞÞ. Nr. 9175 – Karlmaður fæddur 1896. 
50 Skólaaldur 6-14 ára. Þróunin sýnir að skólaaldur á þessum tíma færðist neðar og neðar, eftir því sem 
árin liðu.  Þetta viðmið var ákveðið út frá húsvitjunarbók, en þar eru allt að 5 ára gömul börn skráð að 
vera orðin læs eða staulandi.  Greinilegt er að á sumum sveitabýlum var byrjað snemma að kenna 
börnum að lesa. 
51 ÞÍ. Kirknasafn. BC.5.-6. Húsvitjunarbók Grundarþings 1891-1894, Munkaþverársókn og 
Kaupangssókn. 
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Prestar notuðu ákveðin orð til að sýna stöðu og kunnáttu hvers barns í lestri, 

skrift, reikningi sem og kristinfræði fyrir börn sem áttu að fermast.  Börn sem voru 

nýbyrjuð að lesa fengu einkunn eins og stautar í lestri og myndar stafi í skrift.  Síðan 

voru notuð orðin laklega, vel, dável og ágætt. Orðið dável þýddi mjög vel eða 

prýðilegt og orðið ágætt var besta einkunin og þýddi framúrskarandi.52  Öll börnin 

stóðu sig vel í lestri árið 1893.  Enginn var sagður standa sig laklega.  Annarstaðar í 

húsvitjunarbókinni hafði þáverandi prestur skráð fyrir aftan eitthvert tiltekið barn, 

staulandi eða stautar, svona til að skrá að barnið væri byrjandi í lestri.53   

Árið 1894 skráði presturinn einnig niður kunnáttu hvers barns sem hlaut 

heimafræðslu að einhverju ráði og þar má sjá verulega aukningu í barnafræðslu í 

hreppnum.  Af alls 124 börnum voru 45 í heimafræðslu og voru þar með læs eða 

byrjendur í lestri.  Af þessum 124 börnum voru 72 á skólaaldri, og því voru aðeins 27 

sem hlutu ekki viðeigandi heimafræðslu, sökum þess að þau voru of ung.  En þó voru 

nokkur tilfelli þar sem barn 10-12 ára gamalt fékk enga fræðslu.  Var það þá oftast 

tilfellið um öll börnin á þeim bæ.  Þó voru tilvik í húsvitjunarbókinni um yngri börn 

sem voru ólæs, en áttu samt eldri systkini sem voru læs.  Það er kannski spurning um 

getu foreldra barnsins að kenna barni sínu, hvort sem það væri fátækt eða skortur á 

vilja sem stóð í veg fyrir að barnið fengið fræðslu. 

Tafla 6  Aldursskipting barna í heimafræðslu í Öngulsstaðahreppi árið 1894 

Tafla 6. Aldursskipting barna í heimafræðslu í 
Öngulsstaðahreppi árið 1894
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Heimild: ÞÍ. Kirknasafn. BC. 6. Húsvitjunarbók Grundarþings 1894, Munkaþverársókn og 

Kaupangssókn. 

                                                       
52 Íslensk orðabók A-L. Ritstj.Mörður Árnason. Reykjavík, 2002. Bls. 64. 
53 ÞÍ. Kirknasafn. BC. 6. Húsvitjunarbók Grundarþings 1893, Munkaþverársókn og Kaupangssókn. 
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Aldursskipting barna sem hlutu heimafræðslu samkvæmt húsvitjunarbók 

prestsins var mun dreifðari árið 1894 en árið á undan.  Á töflu 6 má sjá aldur 

barnanna.  Þá má sjá að aldurinn færðist æ neðar, allt að 7 ára gömul börn hlutu nú 

einhverja fræðslu heima hjá sér.  Taka skal fram, að yngsta barnið í töflunni að ofan 

var merkt í húsvitjunarbókinni sem stautandi í lestri, sem þýðir að það var aðeins 

byrjandi í lestri.  Merkileg er aukning fræðslu 10 ára barna, miðað við árið 1893 þegar 

engin 10-11 ára börn voru í heimafræðslu skv. húsvitjunarbók Grundarþings.  Árið 

1893 voru alls 27 börn skráð í heimafræðslu af 74 börnum á skólaaldri.  Það voru því 

47 börn á skólaaldri sem hlutu ekki fræðslu.  Árið eftir höfðu þessar tölur snúist 

algjörlega við.54  Alls 45 börn voru skráð í heimafræðslu í húsvitjunarbók prestsins af 

72 börnum á skólaaldri.  Þá voru aðeins 27 börn á skólaaldri sem hlutu enga fræðslu.  

Mikil aukning í fræðslu barna var frá 1893 til 1894. 

Því miður eru ekki til tölur um læsi barna fram að aldamótum þar sem prestarnir 

í Öngulsstaðahreppi hættu að skrá niður þekkingu barnanna þrátt fyrir að sumar 

húsvitjunarbækurnar gæfu vissulega pláss til þess þar sem viðeigandi dálkar fyrir 

skráninguna höfðu verið prentaðir með.  Eftir aldamótin 1900 er heldur ekki að sjá að 

prestarnir hafi skráð þetta niður.55  

3.3 Farskólahald í Öngulsstaðahreppi á fyrri hluta 20. aldar 

Lög um fræðslu barna voru sett 1. júní 1907 og þar með var stórum áfanga í sögu 

menntamála á Íslandi náð.  Lögin voru mikil breyting frá uppfræðslulögunum 1880.  Í 

fyrstu grein fræðslulaganna sagði að fram að tíu ára aldri ættu börn að hljóta fræðslu 

heima fyrir og ættu foreldrar og forráðamenn að sjá algjörlega um þá kennslu, eða fá 

fólk til þess verks.  Að því loknu var skólaskylda fyrir börn á aldrinum 10 til 14 ára.  

Fyrir 14 ára aldur var markmiðið að hvert barn gæti lesið, væri skrifandi, hefði lært 

                                                       
54 ÞÍ. Kirknasafn. BC.6. Húsvitjunarbók Grundarþings 1893-1894, Munkaþverársókn og Kaupangssókn. 
Úrtakið í rannsókninni á húsvitjunarbók Grundarþings náði í fyrsta lagi til barna frá 0 ára aldri til 14 ára 
aldurs.  Síðan voru talin börn á skólaaldri, frá 6 ára - 14 ára.  Árið 1893 var einn 15 ára sem hlaut 
heimafræðslu, og þrír árið 1894 en þeir fjórir einstaklingar voru ekki fermdir og voru því teknir með.  
Að öðru leyti voru 15 ára einstaklingar og eldri ekki teknir með í úrtak rannsóknar. 
55 ÞÍ. Kirknasafn. BC.6.-10. Húsvitjunarbækur Grundarþings 1891-1942, Munkaþverársókn og 
Kaupangssókn.; Sjá: ÞÍ. Kirknasafn. BC.6. Sóknarmannatal Saurbæjar. Húsvitjunarbók Grundaþings 
1915-1920. 
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þau kristinfræði sem væru nauðsynleg fyrir fermingu, kynni viðeigandi reikning sem 

og íslenska landafræði og söng.56   

Með lögunum var almennu skólaumhverfi einnig breytt á Íslandi og „hver 

kaupstaður [var] skólahjerað út af fyrir sig, sömuleiðis hvert það kauptún eða þorp, 

sem er hreppsfjelag út af fyrir sig…enn fremur hver sá hreppur“ sem veitti börnum 

viðeigandi fræðslu 6 mánuði á ári.  Skipuð var skólanefnd með umsjón yfir öllum 

skólamálum í hverju héraði fyrir sig.57  Ef lögin frá 1880 eru borin saman við 

fræðslulögin frá 1907 má sjá að a.m.k. eitt atriði breyttist ekki.  Það var sú aðgerð að 

fjarlægja börn og unglinga frá þeim heimilum sem veittu þeim ekki viðeigandi 

fræðslu og koma þeim fyrir á heimilum sem myndu veita þeim þá fræðslu sem þau 

þurftu, sbr. 6. grein fræðslulaganna frá 1907 og 4. grein laganna frá 1880.  Valdið og 

ábyrgðin færðist frá prestastéttinni yfir til skólanefnda sem voru kosnar af 

hreppsnefnd eða bæjarstjórn viðkomandi fræðsluhéraðs.58   

Í raun færðist yfirumsjón fræðslu- og skólamála landans frá kirkjunni yfir til 

íbúanna sjálfra sem gátu nú haft meiri áhrif á menntunarmál barna sinna.  Ekki allir 

höfðu efni á að sjá um fræðslu barna sinna en í 7. grein laganna kemur fram að 

„kennslan veitist ókeypis og greiðist skólakostnaður úr sveitasjóði“. 59   Einnig var gerð 

grein fyrir að hver skóli, farskóli eða heimavistarskóli fengi að sækja um styrk til 

landssjóðs, ef sá skóli uppfyllti viss skilyrði. Með fræðslulögunum kom sá lagalegi 

grunnur sem þurfti til að byggja upp almennilegt skólakerfi á Íslandi.  Í 

Öngulsstaðahreppi var ekkert skólahús á fyrri hluta 20. aldar.  Þá var aðeins 

heimafræðsla og farskóli.   

Presturinn í hreppnum skráði kunnáttu barna niður á árunum 1911-1918, að 

árunum 1912 og 1915 undanskildum.60  Prestarnir fóru í húsvitjanir á sama tíma og 

farskólinn var til staðar í Öngulsstaðahreppi.  Þeir voru þá aðallega að athuga kunnáttu 

barna fyrir fermingu en fræðslan sjálf var í höndum heimilisins og farskólakennarans.  

                                                       
56 Stjórnartíðindi 1907. Bls. 381. („Lög um fræðslu barna“.) 
57 Stjórnartíðindi 1907. Bls. 382. („Lög um fræðslu barna“.)  
58 Stjórnartíðini 1907. Bls. 382-384. („Lög um fræðslu barna“.) ; Sjá: Stjórnartíðindi 1880. Bls. 6-9. („Lög 
um uppfræðing barna og script og reikningi“.)  
59 Stjórnartíðindi 1907, „Lög um fræðslu barna“. Bls. 396. 
60 Árið 1912 skráði presturinn í Kaupangssókn í Öngulstaðahreppi ekki niður læsi íbúa heldur skráði 
hann aðeins hverjir væru fermdir.  Presturinn í Munkaþverársókn skráði hinsvegar niður hverjir voru 
læsir af íbúum Munkaþverársóknar.  Þessi galli olli því að árið 1912 var ekki tekið með í úrtakinu. 
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Árið 1908 var haldinn fundur í hreppnum og þar rætt um fræðslulögin sem þá voru 

nýlega orðin lög á Íslandi.  Hreppurinn kaus þá tvo menn í fræðslunefnd samkvæmt 

lögunum.  Árið eftir var haldinn fundur þar sem maður að nafni Magnús Sigurðsson frá 

Grund lagði til að hrepparnir þrír í Eyjafirði, Öngulsstaðahreppur, Saurbæjarhreppur og 

Hrafnagilshreppur myndu sameinast um stofnun og rekstur unglingaskóla sem yrði 

staðsettur á Grund.  Sú tillaga Magnúsar var felld með meirihluta atkvæða.  Rígurinn á 

milli hreppanna þriggja var of mikill og fólk hélt sig í sinni heimasveit.  Hinsvegar má sjá 

í sveitarbók Öngulsstaðahrepps að hreppurinn eyddi frá árinu 1908 talsverðum 

fjármunum í fræðslumál.  Fyrstu árin var sú upphæð lítil en jókst með árunum.61  

Nokkuð ljóst þykir af sveitarbókinni að í Öngulsstaðahreppi hafi í raun verið farskóli frá 

árunum 1908-1910.  Eitthvað er á reiki hvenær farskóli í hreppnum í rauninni hófst.   

Á Akureyri var rekinn einkaskóli frá árinu 1854 af Jóhannesi Halldórssyni 

bæjarfulltrúa en Jóhannes hafði oftast staðið einn að kennslu akureyskra barna þar til 

Barnaskóli Akureyrar var stofnaður þann 1. nóvember árið 1871.  Skólaaldur barnanna 

var frá sjö til níu ára upp í 15 ára aldur sem samsvarar vel við aldur skólabarna í 

Öngulsstaðahreppi.  Foreldrar voru ekki skyldaðir að senda börn sín í skólann.  Svo 

virðist sem að akureysk börn væru í meirihluta í skólanum.62  Eftir 1888 veitti Alþingi 

styrki til sveita fyrir farskólakennslu. Öngulsstaðahreppur átti rétt á að sækja um styrk 

til að halda uppi farskóla í hreppnum.  Steingrímur Arason kennari frá Þverá stofnaði 

skóla á Jódísarstöðum í hreppnum á árunum 1908-1909. 63  Ljóst er að skólinn var til 

staðar frá og með haustinu 1909 sökum þess að hann fékk styrk úr Landssjóði 

skólaveturinn 1909-1910 og einnig tvo næstu vetur á eftir samkvæmt auglýsingum 

sem voru birtar í Skólablaðinu.64  Árið 1911 birtist auglýsing í tímaritinu Norðurlandi 

um skólann: 

                                                       
61 HERAK. H-12 /27-30: 1892-1956, Sveitabækur Öngulsstaðahrepps. 
62 Jón Hjaltason, Saga Akureyrar, kaupstaðurinn við Pollinn 1863-1905. Bls. 303-307. 
63 Í grein Jakobs Kristinssonar um Steingrím Arason kennara í Morgunblaðinu 26. ágúst 1939 kemur 
óljóst fram að eftir að Steingrímur hafði lokið kennaranámi við Flensborgarskóla í Hafnarfirði hafi hann 
snúið heim til Eyjafjarðar og stofnað þá Jódísarstaðaskóla.  Þar kemur ártalið því aldrei fram, en þó 
kemur fram að Steingrímur hafi verið 28 ára gamall þegar hann hóf nám við Flensborg en skv. 
Almenningsfræðslu á Íslandi 1880-2007, fyrra bindi bls.70 þá var námið árið 1907 aðeins eitt ár.  Þó er 
ekki hægt að segja með vissu að Steingrímur hafi stofnað skólann 1908, því hann gæti hafa verið í 
Flensborg lengur en eitt ár. 
64 Jakob Kristinsson, ,,Sextugur: Steingrímur Arason kennari”, Morgunblaðið 197. tbl., 26. ágúst 1939.  
Bls. 6.; Sjá: „Landsjóðsstyrkur til unglingaskóla 1912“, Skólablaðið, 8. tbl., 6. árg. 1912. Bls. 122.; 
Sjá:„Landsjóðsstyrkur 1909-1910“, Skólablaðið, 9. tbl., 4. árg. 1910. Bls. 140. 
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Unglingaskóli 

Unglingaskóli verður settur að Jódísarstöðum í 

Eyjafirði 2. janúar n. á. og stendur yfir til 1. apr. s. á.  

Námsgreinar verða íslenzka, danska, saga, landafræði, 

náttúrufræði, stærðfræði og söngur. 

Nánari upplýsingar gefur undirritaður. Umsóknir 

um skólann verða að vera komnar til hans fyrir 1. nóv 

n.k.  

Jódísarstöðum 4. okt. 1911 

Steingrímur Arason65 

 

 Þar er skólinn auglýstur aðeins sem unglingaskóli en í grein sem birtist í 

Morgunblaðinu árið 1939 um 60 ára afmæli Steingríms þá kom fram að skólinn hafi 

verið barna- og unglingaskóli.66  Í auglýsingunni kemur einnig fram hverjar 

námsgreinarnar voru og þar á meðal var danska.67  Þetta var í fyrsta skipti sem 

danska var kennd í hreppnum en danska sem námsgrein var kennd víðast hvar á 

Íslandi allt frá 19. öld.68  Ekki fleiri upplýsingar eru til um þennan skóla, þar sem 

hvergi er minnst á hann í hreppsbókum eða sveitabókum. 

Á árinu 1911 var alls 121 barn í hreppnum og voru alls 48 börn skráð læs í 

húsvitjunarbók  Grundaþings.  Á töflu 7 er aldursskipting skólabarna í hreppnum árið 

1911.69  Það árið eyddi hreppsnefnd alls 370,10 kr. í fræðslugjöld.70  Innan þessa 

barnahóps voru 69 börn á skólaaldri, þ.e.a.s. frá 6 ára til 14 ára aldurs.  Af þeim 48 

börnum sem voru læs er ekki víst hve mörg hlutu kennslu í farskóla hreppsins því 

skýrslur frá skólanum eru ekki til nema frá 1921-1922 eða í skóla Steingríms Arasonar 

að Jódísarstöðum.  Af þeim 69 börnum á skólaaldri var þá 21 barn sem var á 

aldrinum 6-8 ára og ekki byrjað að fá lestrarkennslu.  Ekki var óalgengt að börn niður 

í 7 ára væru byrjuð að lesa.71 

                                                       
65 Steindór Arason, „Unglingaskóli“, Norðurland, 45. tbl., 11. árg. ,1911. Bls. 160. 
66 Jakob Kristinsson, „Sextugur: Steingrímur Arason kennari“.  Bls. 6. 
67 Steindór Arason, „Unglingaskóli“, Norðurland, 45. tbl., 11. árg., 1911. Bls. 160. 
68 Almenningsfræðsla á Íslandi 1880-2007. Fyrra bindi. Bls. 165. 
69 Þí. Kirknasafn. BC.7. Húsvitjunarbók Grundarþings 1905-1911, Munkaþverársókn og Kaupangssókn. 
70 HERAK. H-12 /27-30: 1892-1956, Sveitabók Öngulsstaðahrepps 1911. 
71 ÞÍ. Kirknasafn. BC. 7. Húsvitjunarbók Grundarþings 1905-1911, Munkaþverársókn og Kaupangssókn. 
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Tafla 7  Aldursskipting skólabarna í Öngulsstaðahreppi árið 1911 
 

Heimild: ÞÍ. Kirknasafn. BC. 7. Húsvitjunarbækur Grundarþings 1911, Munkaþverársókn og 

Kaupangssókn. 

Í aldursskiptingu skólabarna árið 1911 var nokkuð jöfn dreifing milli 

aldurshópanna.  Þó er áhugavert að skoða að það vantar algjörlega einn aldurshóp, 

en alls fimm 8 ára gömul börn voru meðal þeirra 21 barns sem voru ekki orðin læs.   

Einn aldurshópur sker sig úr í fjölda og það eru 11 ára börnin sem voru alls 12 talsins 

árið 1911.  Greinileg tenging var á milli systkina, þ.e.a.s. að ef byrjað var að kenna 

eldra systkini, var algengara að yngra systkini fengi einnig kennslu.  Þá var einnig 

greinileg tenging á hinn veginn, þannig að fyrir kom að ekkert af börnum á tilteknum 

sveitabæ fékk kennslu. 

Tveimur árum síðar, 1913, voru alls 100 börn í hreppnum.  Þá voru alls 63 börn á 

skólaaldri og af þeim fengu alls 40 börn kennslu.  Það þýðir að 23 börn fengu enga 

kennslu, voru mörg of ung.  Þó voru þar fjögur börn sem voru á viðeigandi aldri, 8 – 

12 ára gömul sem ekki fengu neina kennslu.   Eins og sést á töflu 8  var mikil aukning 

meðal yngri barna.  Alls sjö 9 ára börn voru skráð læs, en árið 1911 voru tíu 7 ára 

börn og tvö af þeim skráð læs, önnur tvö byrjendur í lestri og sex ekki byrjuð að læra 

að lesa.72  Af þessum tíu 7 ára börnum árið 1911 hafa s.s. sjö haldið áfram í 

skólanum.  Einnig má sjá verulega aukningu meðal 8 ára barna, en árið 1911 voru alls 

átta 6 ára börn á skólaaldri en ekki skráð læs í húsvitjunarbókinni.  Af þeim átta 

                                                       
72 ÞÍ. Kirknasafn. BC. 7. Húsvitjunarbók Grundarþings 1905-1911,  Munkaþverársókn og 
Kaupangssókn. 
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börnum voru sex af þeim orðin læs árið 1913.  Þannig má sjá ákveðna þróun í 

kringum 7- 9 ára aldur í lestri barna.73 

Tafla 8  Aldursskipting skólabarna í Öngulsstaðahreppi árið 1913 
 

Heimild: ÞÍ. Kirknasafn. BC. 8. Húsvitjunarbækur Grundarþings 1912-1914, Munkaþverársókn og 

Kaupangssókn. 

Tafla 9  Aldursskipting skólabarna í Öngulsstaðahreppieppi árið 1914 

Heimild:. ÞÍ. Kirknasafn. BC. 6. Húsvitjunarbækur Grundarþings 1915-1920, Munkaþverársókn og 

Kaupangssókn. 

Fyrir veturinn 1913-1914 voru gjöld til fræðslumála alls 433,52 kr. og styrkur til 

fræðslumála alls 147,36 kr.  Það var mikil aukning frá vetrinum 1910-1911, eða 

munur um alls 210,78 kr.  Þegar komið er til ársins 1914 voru alls 118 börn skráð í 

Öngulsstaðahrepp í húsvitjunarbókina.  Af þessum 118 börnum voru alls 60 börn á 

                                                       
73 ÞÍ. Kirknasafn. BC. 7. Húsvitjunarbók Grundarþings 1905-1911.  Munkaþverársókn og 
Kaupangssókn. Athuga verður að húsvitjunarbók frá 1911-1914 voru skráðar í enda hvers árs, þann 
31.desember, og því fá 14 ára börn skráð því þau voru flest fermd um það leyti. 
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skólaaldri.  Af þeim voru 49 skráð læs.  Það gerir aðeins 11 börn á skólaaldri sem voru 

ólæs.  Það er frekar mikil aukning á læsi frá því á árunum áður, 1911 og 1913 þar sem 

21-23 börn voru talin ólæs.  Börnin sem fengu enga kennslu í lestri árið 1914 voru frá 

6 ára – 9 ára, flest 6 ára gömul og því talin of ung.   

Dreifing í fjölda barna milli aldurshópa er frekar jöfn, fyrir utan yngsta 

aldurshópinn og þann elsta.74 Veturinn 1916-1917 voru gjöld hreppsins til 

fræðslumála alls 469,64 kr.  Það var svipað og hafði verið árið áður.75  Þá var 

aldursdreifing skólabarna í Öngulsstaðahreppi mun ójafnari en árin á undan.  Mikil 

fækkun var í yngri aldurshópum, og 10-12 ára börn í meirihluta.  Alls voru 108 börn í 

hreppnum árið 1916, af þeim voru alls 60 börn á skólaaldri.   Alls voru 42 skráð læs í 

húsvitjunarbókina en 18 börn á aldrinum 6-8 ára gömul ólæs, aðallega í 6 ára 

aldursflokknum. 
Tafla 10  Aldursskipting skólabarna í Öngulsstaðahreppi árið 1915 

 

Heimild: ÞÍ. Kirknasafn. BC. 6. Húsvitjunarbækur Grundaþings 1915-1920, Munkaþverársókn og 

Kaupangssókn. 

                                                       
74 ÞÍ. Kirknasafn. BC. 6-8. Húsvitjunarbók Grundaþings 1905-1920, Munkaþverársókn og 
Kaupangssókn. 
75 HERAK. H-12 / 3-5: Hreppsbækur Öngulsstaðahrepps 1881-1943. 
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Tafla 11  Aldursskipting skólabarna í Öngulsstaðahreppi árið 1917 

Tafla 11. Aldursskipting skólabarna í Öngulsstaðahreppi árið 
1917
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Heimild: ÞÍ. Kirknasafn. BC. 6.Húsvitjunarbækur Grundarþings 1915-1920, Munkaþverársókn og 

Kaupangssókn.  

Árið eftir varð þróunin önnur.  Þá voru alls 106 börn í hreppnum.  Þar af var 71 

barn á skólaaldri. Það er veruleg fjölgun frá því áður, aðeins 35 börn undir sex ára 

aldri.  49 börn voru skráð læs og 22 börn ólæs.  Þá voru frekar mörg ólæs börn milli 

sex og níu ára aldurs, auk þess sem eitt 11 ára gamalt barn var ólæst en það var 

undantekning frá því sem áður hafði sést.  Ólæs börn á skólaaldri voru aðallega börn 

á aldrinum sex til níu ára. 

Árið 1918 var dreifingin milli aldursflokka enn frekar jöfn en alls voru 110 börn í 

hreppnum og þar af 70 börn á skólaaldri frá sex til fjórtán ára gömul.  Alls 44 börn 

voru læs, átta ára upp í þrettán ára.  Alls voru 26 börn ólæs og er það nokkuð mikil 

fjölgun.  Þau börn voru sex til níu ára gömul, flest öll sex ára gömul.76 
Tafla 12  Aldursskipting skólabarna í Öngulsstaðahreppi árið 1918 

Tafla 12. Aldursskipting skólabarna í Öngulsstaðahreppi árið 1918
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Heimild: ÞÍ. Kirknasafn. BC. 6. Húsvitjunarbækur Grundarþings 1915-1920, Munkaþverársókn og 

Kaupangssókn. 

                                                       
76 ÞÍ. Kirknasafn. BC. 6. Húsvitjunarbækur Grundarþings 1915-1920, Munkaþverársókn og 
Kaupangssókn. 



29 

Þróun í barnafræðslu frá árinu 1893 til ársins 1894 var þannig háttað að læsi 

barna jókst um helming á einu ári.  Frá árinu 1911 til  ársins 191877 var þróunin 

hinsvegar sú að lestrarkunnátta barna hélst nokkuð jöfn78 og fæst voru 40 læs börn í 

hreppnum og flest 49 læs börn.  Samanburð á skólaskýrslum úr farskóla hreppsins og 

á læsi barna úr húsvitjunarbókum á þessu tímabili er því miður ekki hægt að sýna, 

þar sem skólaskýrslur farskólans eru aðeins til frá árinu 1921 fram til ársins 1940.79 

3.4 Námsfyrirkomulag farskólans í Öngulsstaðahreppi 

Fyrirkomulag farskólans í hreppnum var í samræmi við fræðslulögin frá 1907 sem 

áður var vikið að.  Hvert barn á skólaskyldum aldri fékk 8 vikna kennslu í 

farskólanum, en kennt var á þremur mismunandi stöðum innan hreppsins.  

Skólastaðirnir voru valdir eftir stærð, en lengi voru Kaupangur, Öngulsstaðir og 

Munkaþverá skólastaðir farskólans. 

Fyrirkomulag farskólans átti að vera fyrir hvert barn á skólaskyldum aldri í 

hreppnum. En fengu öll þau börn að taka þátt?  Samanburðarrannsókn á nemendum 

farskólans í Öngulsstaðahreppi og manntali frá hreppnum árið 1920 varpar ljósi á 

það.  Skólaveturinn 1921-1922 voru skráðir tveir drengir í farskólann, 13 ára 

tökudrengur á Borgarhóli og 12 ára vikadrengur á Kaupangi. 80  Þessir tveir drengir 

fengu tækifæri og voru teknir með í kennslu en 13 ára gamall léttadrengur á Ytri 

Varðgjá fékk ekkert slíkt tækifæri, sem virðist vera tilviljun.  Drengirnir tveir voru 

síðan einnig í skólanum næsta ár.81  Svo virðist sem að ómagar eða tökubörn sem 

voru á skólaaldri, fengu einnig þá kennslu sem þau þurftu á að halda fyrir fermingu.82   

                                                       
77 Að árunum 1912 og 1915 undanskildum. 
78 ÞÍ. Kirknasafn. BC. 5.-10., Húsvitjunarbækur Grundarþings, 1891-1942, 1915-1920, 
Munkaþverársókn og Kaupangssókn. 
79 HERAK. H-12/ 211: 1907- 1940: Skýrslur um farskólann í Öngulsstaðahreppi 1921-1932. 
80 ÞÍ. Manntal 1920. Eyj. Öngulsstaðahreppur.; Sjá: HERAK. H-12/ 211: 1907- 1940: Skólaskýrslur 
farskólans í Öngulsstaðahreppi 1921-1922.  
81 Valtýr Jónsson 13 ára tökudrengur á Borgarhóli.  Jónas Geir Jónsson 12 ára vikadrengur á Kaupangi. 
82 ÞÍ. Manntal 1920. Eyj. Öngulsstaðahreppur.; Sjá : HERAK. H-12/ 211: 1907- 1940: Skýrslur um 
farskólann í Öngulsstaðahreppi 1921-1932; Fundargerðir skólanefndar 1922-1940. 
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Áhugavert er að skoða hvað börnin lærðu í skólanum.  Veturinn 1921-1922 voru 

börnunum kenndar alls 10 námsgreinar, allt frá náttúrufræði til söngs.  Mikilvægi 

greinanna virðist ólíkt en námgreinarnar lestur og landafræði voru mest kenndar eða 

alls fjórar stundir á viku í hvoru fagi fyrir sig.  Í gegnum skýrsluna frá 1921-1940 er 

hægt að sjá hve lestur var talinn mikilvægur sem og landafræði. 

Heimild: HERAK. H-12/ 211: 1907- 1940: Skýrslur um farskólann í Öngulsstaðahreppi 1921-1932. 

 

Farskólinn átti nauðsynlegar bækur og kort sem notuð voru til kennslunnar sem 

og borð og bekki sem smíðaðir voru af bændum í hreppnum.  Allt var flutt á milli eftir 

því hvar farskólinn var haldinn hverju sinni.  Eftirfarandi texti er bein tilvitnun úr 

skýrslu farskólans í Öngulsstaðahreppi árið 1922-1923 og 1932 – skrá yfir 

kennsluáhöld skólans:83 

Skrá 

yfir kennsluáhöld farskólans í Öngulstaðarhreppsfræðsluh. 

                                     skólaárið 1922-1923. 

I. Við kennslu í landafr. og biblíusögum: 

1. Uppdráttur Íslands (eftir þ.Th.) 

2. Jarðlíkan. 

3. Uppdrættir af heimsálfunum og alheimsuppdráttur 

4. Uppdráttur af Gyðingalandi. 

II. Við kennslu í náttúrusögu: 

1. Myndir af líkama mannsins. 

2. Myndir af mannkynsflokkunum. 

3. 12 alidýramyndir. 

                                                       
83 HERAK. H-12/ 211: 1907- 1940: Skýrslur farskólans. Skrá yfir kennsluáhöld 1921-1922, 1932. 
 

Stundaskrá farskólans í Öngulsstaðahreppi veturinn 1921-1922 

stundir Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur Laugardagur

kl.9-10 Saga Saga Réttritun Landafræði Saga Saga

kl.10-11 Landafræði Réttritun Landafræði Réttritun Réttritun Landafræði

kl.11-12 Lestur Kristinfræði Lestur Kristinfræði Kristinfræði Skrift

kl.12-1 Reikningur Reikningur Reikningur Reikningur Reikningur Lestur

kl.1-2 Skrift Náttúrufræð Skrift Náttúrufræði Náttúrufræði Lestur

kl.2-3    Söngur
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3. Ebonitstöng. 

4. Hyllimergskúlur tvær. 

5. þrístrent gler. 

6. Stækkunargler.   83 

 

Kennsluáhöld 

barnaskólans í Öngulstaðahreppi vorið 1932 

 

Reikningur: 3 veggtöflur, rúmdesímetri og metramál 

Landafræði: Jarðlíkan, Íslandsuppdráttur, Evrópukort, Ameríkukort 2, 
Afríkukort og Ástralíukort, Alheimskort og mynd af 
mannkynsflokkunum. 

Dýrafræði: dýramyndir. 

Grasafræði:     52     grasamyndir. 

Líkamsfræði: líkamsmyndir og líffæra. 

Eðlisfræði:  Segulstál, Ebonitstöng, Glerstöng, Brennigler og þrístrent gler. 

Kristinfræði:  20 biblíumyndir og Palæstinu kort.  84 

 

Skólaveturinn 1930-1931 var kenndur reikningur, lestur, skrift, réttritun,  

náttúrufræði, landafræði og kristinfræði.  Einnig var börnum kynnt íslensk 

bókmenntaverk og saga.  Á skrá fyrir kennsluáhöld fyrir skólann vorið 1932 eru 

hinsvegar engar bækur nefndar en þetta gefur til kynna að kennslubækur sem og 

aðrar bækur hafi verið til staðar.  Það var hlutverk kennarans að koma því áleiðis við 

skólanefnd, hvað skólann vantaði af kennslugögnum. 85  Skólanefndin hafði síðan 

samband við fræðslumálastjórn í Reykjavík og bað um leyfi til að kaupa ný 

kennslugögn en slíkt leyfi fékkst ekki alltaf.  Nokkuð erfitt virðist hafa verið að halda 

farskólakennurum en einhver óánægja var með almennt farskólahald í hreppnum 

meðal kennara.  Þeir voru óánægðir með að þurfa að flytjast á milli staða.  Einnig 

voru kennarar og íbúar hreppsins óánægðir með að barnaskólahald væri með þessu 

                                                       
83 HERAK. H-12/ 211: 1907- 1940: Skýrslur farskólans. Skrá yfir kennsluáhöld 1921-1922, 1932. 
84 HERAK. H-12/ 211: 1907- 1940: Skýrslur farskólans. Skrá yfir kennsluáhöld 1921-1922, 1932.  
85 HERAK. H-12/ 211: 1907- 1940: Skýrslur farskólans. Skrá yfir kennsluáhöld 1921-1922, 1932.  
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móti og lengi var rætt um nauðsyn varanlegrar skólabyggingar fyrir börnin í 

hreppnum.  

Skólaárið 1929-1930 var hætt að kenna á Öngulsstöðum þar sem Staðarhóll 

hafði verið byggður á landi Öngulsstaða, og hentaði einkar vel undir farskólann.  

Staðarhóll var eitt af fyrstu steinsteyptu húsunum í sveitinni.  Síðar var einnig kennt 

á Þórustöðum í stað Kaupangs og á Rifkelstöðum í stað Munkaþverá.  Allt slíkt 

fyrirkomulag var á milli skólanefndar hreppsins og bænda á viðkomandi bæjum en 

bændum var borguð leiga sem var 25 kr. 

Próf voru haldin í hreppnum frá 1929 eftir að skólanefnd hreppsins barst 

tilskipun frá fræðslumálastjóranum í Reykjavík að öll börn á skólaaldri yrðu að taka 

skriflegt próf í reikning, skrift og stafsetningu.  Þessi fyrirmæli frá fræðslumálastjórn 

áttu við um alla barnaskóla og farskóla í landinu og hófust því samræmd próf árið 

1929.   86 

Þann 23. mars 1929 voru haldin próf á Kaupangi, Öngulsstöðum og 

Rifkelsstöðum en fyrst var ætlunin að prófið skyldi vera á einum stað og að öll börn 

tækju það á sama tíma, en sökum veðurs var það ekki hægt.  Í staðinn var það haldið 

á þremur stöðum þar sem allt að 40 börn tóku próf.  Þetta próf var hugsanlega eina 

prófið sem var haldið á Öngulsstöðum, því bréfið frá fræðslumálastjóra til 

skólanefndar hreppsins gaf til kynna að þetta væri í fyrsta skipti sem börn í 

Öngulsstaðahreppi væru prófuð.  Prófum var þannig háttað að yngri börnin tóku 

venjulegt „árspróf“ en eldri börn sem nálguðust fermingu og töldust vera fulllærð, 

tóku „fullnaðarpróf“.  Árið eftir fyrsta prófið, var prófað úr öllum greinum skólans og 

var tekin meðaleinkunn úr öllum prófum sem var aðaleinkunnin.  Vorið 1930 tóku 

alls 9 börn frá 12-14 ára „fullnaðarpróf“ en alls 21 barn frá 10-12 ára tóku 

„árspróf“.87  Árið 1931 var ákveðið að halda yrði lestrarpróf fyrir yngstu börnin en 

það voru börn frá 8 ára aldri.  Einn nemendanna þótti hafa staðið sig vægast sagt 

hræðilega en það stóð í skýrslunni um prófið að hann virtist vera „framúrskarandi 

                                                       
86 HERAK. H-12/ 211: 1907- 1940. Fundargerðir skólanefndar 23. mars 1929. 
87 HERAK. H-12/ 211: 1907- 1940. Fundargerðir skólanefndar 23. mars 1929. 
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sljór til náms”89 og var lasleika og lélegri mætingu kennt um það.  Sá drengur var 14 

ára gamall og fór geta hvers nemanda því ekki eftir aldri heldur eftir áhuga.90 

Áhugi nemenda virðist ekki hafa farið eftir eftir aldri eða kyni.  Kynjaskipting 

nemanda í farskólanum er áhugaverð að því leyti að þegar ráðinn var kvenkyns 

kennari haustið 1926 jókst fjöldi stúlkna við skólann, alveg þar til kennarinn lét af 

störfum vorið 1928.  Skólaveturinn 1922-1923 voru alls 33 nemendur í skólanum, þar 

af voru 20 drengir en aðeins 13 stúlkur.  Veturinn 1924-1925 voru alls 29 nemendur 

og kynjahlutfallið, 14 drengir á móti 15 stúlkum.  Þegar Sólveig Kristjánsdóttir hóf 

störf 1926 voru alls 30 nemendur og kynjahlutfallið jafnt.  Eftir að hún lét af störfum 

störfuðu aðeins karlkynskennarar við skólann þar til 1940, þrátt fyrir að einhverjar 

konur hefðu sótt um stöðuna þá var ávallt leitað til karlkyns kennara, þar sem þeir 

þóttu hæfari umsækjendur.91 

Árið 1935 barst skólanefndinni bréf frá fræðslumálastjóra í Reykjavík þess efnis 

að auka ætti við kennsluna. Hvert barn í hreppnum fengi fullar 12 vikur í kennslu í 

stað 8 vikna.  Skólanefndin sá sér hinsvegar ekki fært að auka við kennsluna vegna 

þess hve hreppurinn var stór og nokkuð erfitt væri fyrir börnin að komast í skólann.  

Fræðslumálastjórn lét hinsvegar ekki þar við sitja.  Síðla árs 1935 fundaði 

skólanefndin með Snorra Sigfússyni sem var skólastjóri Barnaskólans á Akureyri en 

hann var þar fyrir hönd fræðslumálastjórnarinnar til að kanna hvort að skólanefndin 

myndi samþykkja frumvarp varðandi barnafræðslu og þá sérstaklega um viss ákvæði 

frumvarpsins sem vörðuðu skólaskyldu, skólatíma og styrki til náms.  Á þessum fundi 

kom sú tillaga að Öngulsstaðahreppur, Hrafnagilshreppur og Saurbæjarhreppur 

myndu sameinast um einn skóla.92  Tillaga skólanefndar hreppsins er mjög áhugaverð 

í ljósi þess að mikill hrepparígur hafði einkennt skólamál í Eyjafirði.  Sá hrepparígur 

kom kannski helst fram í því að skólanefndin tók ekki annað í mál en að skólinn væri  

staðsettur að Syðra Laugalandi.  Hinsvegar væri Hrafnagil einnig ákjósanlegur staður 

fyrir skóla sökum þess að þar væri einnig heitt vatn að finna. 

                                                       
89 HERAK. H-12/ 211: 1907- 1940. Fundargerðir skólanefndar 1931. 
90 HERAK. H-12/ 211: 1907- 1940. Fundargerðir skólanefndar 1931. 
91 HERAK. H-12/ 211: 1907- 1940: Skýrslur um farskólann í Öngulsstaðahreppi 1921-1932. Fundar-
gerðir farskólans 1932-1940.  
92 HERAK. H-12/ 211: 1907- 1940. Fundargerðir skólanefndar síðla árs 1935. 
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Þegar leið á fjórða áratug 20. aldar fór að bera á aukinni óánægju íbúa hreppsins 

með skólahald í hreppnum.  Á fundi árið 1936 var lagt til að leigt yrði hús á 

Öngulsstöðum sem varanlegt skólahúsnæði en þessi tillaga náði ekki í gegn vegna 

þess hve hún þótti illa undirbúin.  Í júní 1937 dró til tíðinda í skólamálum.  Fundað var 

enn á ný um sameiningu hreppanna þriggja um einn skóla.  Fræðslumálastjórn taldi 

að einn skóli fyrir alla hreppana þrjá væri ákjósanlegasta leiðin.  Skólanefndin komst 

að þeirri niðurstöðu að málið  yrði lagt fyrir íbúa hreppsins.  Fundur var haldinn 18. 

júlí 1937 meðal íbúa Öngulsstaðahrepps, að tilætlun skólanefndar varðandi byggingu 

heimavistarskóla fyrir eyfirsk börn og um önnur skólamál.  Niðurstaða fundarins var 

sú að haldið yrði áfram að reyna að ná hreppunum þremur í samstarf en ef 

Saurbæjarhreppur væri ekki til í samstarf yrði málið reynt fyrir hönd Öngulsstaða- og 

Hrafnagilshrepps.   Saurbæjarhreppur dró sig síðan út úr öllum samstarfshug-

leiðingum.92   

Árið 1938 var sent bréf til fræðslumálastjóra varðandi byggingu 

heimavistarskólans fyrir hreppanna tvo sem ákváðu að halda áfram samstarfinu.  Þar 

voru fræðslumálastjóra kynntar þær umræður sem höfðu átt sér stað milli 

hreppanna.  Leitað var eftir því að kosin yrði nefnd sem ætti að rannsaka í þaula hver 

væri áskjósanlegasti staðurinn fyrir skólann, sem og byggingar- og kostnaðaráætlanir.  

Í nefndina voru síðan kosnir menn sem bjuggu utan hreppanna tveggja vegna 

hlutleysis.  Málið var síðan kynnt í báðum hreppum.  Allt var þetta enn á byrjunarstigi 

og þangað til yrði farskóli haldinn í Öngulsstaðahreppi.93   

                                                       
92 HERAK. H-12/ 211: 1907- 1940. Fundargerðir skólanefndar 1937-1940. 
93 HERAK. H-12/ 211: 1907- 1940. Fundargerðir skólanefndar 1922-1948. Í nefndina voru kosnir Snorri 
Sigfússon skólastjóri á Akureyri, Steinn Steinsson bæjarstjóri á Akureyri og Vilhjálmur Þór 
framkvæmdarstjóri KEA.   
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3.5 Frá fátækt til bjargálna 

Rannsókn á möguleikum barna í Öngulsstaðahreppi bendir til þess að ómagar, 

tökubörn, léttadrengir og léttastúlkur hafi fengið sömu tækifæri og önnur börn til að 

ganga í skóla.  Nokkrar leiðir voru notaðar á Íslandi hér áður fyrr til að hjálpa þeim 

fátæku og snauðu.  Gísli Á. Gunnlaugsson sagnfræðingur gerði ítarlegar rannsóknir á 

ómögum og fátæklingum og sagði að algengasta fátækraaðstoð stjórnvalda á þessum 

tíma var að koma fátæklingunum fyrir á sveitabæjum.  Fjölskyldur voru þá jafnan 

leystar upp og skipt niður á bæi.  

Önnur aðferðin var að reyna að styrkja bændur til að halda búum sínum áfram, 

Gísli Ágúst kallaði þá þurfabændur en í hreppsbók Öngulsstaðahrepps voru þeir 

nefndir þurfamenn.94  Hér verður stuðst við skilgreiningu hreppsbókarinnar.  Báðar 

þessar aðferðir voru notaðar í Öngulsstaðahreppi.  Svokallaðir þurfamenn voru menn 

sem fengu lán frá hreppnum.  Nákvæm skrá yfir lántakendur var haldin þar sem nafn 

einstaklingsins og lánsupphæð kom fram.  Hreppurinn hjálpaði fátækum íbúum 

hreppsins ef á þurfti að halda.  Hreppsnefndin veitti jafnframt nokkrum lán til 

vesturfarar.95  Veturinn 1876-1877 var bóndi frá Syðra-Koti styrktur fjárhagslega um 

173,46 kr. til þess að geta keypt far til vesturheims í leit að betra lífi.96  Þriðja aðferð 

við að hjálpa þeim fátæku var einfaldlega að senda þá á spítala, en það ráð var 

einungis notað í neyð þegar önnur ráð voru fullnýtt.97 

Árið 1875 voru alls tíu einstaklingar skilgreindir sem sveitarómagar í 

Öngulsstaðahreppi.98 Orðið fátækur er skilgreint sem snauður og allslaus maður í 

Íslenskri orðabók.99  Skilgreining á orðinu ómagi virðist vera nokkuð lík orðinu 

þurfamaður.  Þó er ljóst að það var ekki lagður sami skilningur í orðin innan 

hreppsnefndar Öngulsstaðahrepps.  Ómagar voru ýmist kallaðir niðursetningar eða 

                                                       
94 Gísli Á. Gunnlaugsson. ,,Löggjöf um fátækraframfærslu og stjórn fátækramála á 18.öld“. Bls. 50-51.; 
Sjá: Gísli Á.Gunnlaugsson, Ómagar og utangarðsfólk: fátækramál í Reykjavík 1786-1907.; Sjá: HERAK. 
H-12 /36: 1876-1900. Hreppsbók Öngulsstaðahrepps 1876-1900. 
95 HERAK. H-12 / 36: 1876-1900. Hreppsbók Öngulsstaðahrepps 1876-1900. Sjá einnig: HERAK. H-12 / 
3-5: 1881-1943. Hreppsbækur Öngulsstaðahrepps 1881-1943. 
96 HERAK. H-12 / 36: 1876-1900. Hreppsbók Öngulsstaðahrepps 1876-1900. Reikningur 
Öngulsstaðahrepps fardaga 1876-1877. 
97 Gísli Á. Gunnlaugsson. ,,Löggjöf um fátækraframfærslu og stjórn fátækramála á 18.öld“. Bls. 50-51. 
98 HERAK. H-12 / 36: 1876-1900. Hreppsbók Öngulsstaðahrepps 1876-1900. 
99 Íslensk orðabók A-L.. Bls. 312. 
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sveitarómagar.  Samkvæmt hreppsbók var þurfamaður, maður sem fékk lán frá 

hreppnum.   Hreppstjórar og hreppsnefnd voru mjög nákvæm í skýrslugerð og öllu 

haldið til haga í gjörðabók hreppsnefndar hreppsins, sem ýmist var kölluð hreppsbók 

eða sveitabók.  Þar voru skráðar fundargerðir, reikningar og gjöld hreppsins, styrkir 

til fræðslumála, fátækrastyrkur og ellistyrktarsjóður, þurfamannalán og 

ómagaskýrslur.  Þar kom fram nafn, aldur, heimili og fyrirkomulag varðandi vistun 

sveitarómaga í hreppnum.  Svo virðist sem að hreppsnefndinni finndist nauðsynlegt 

að útskýra hvern og einn ómaga og þá stöðu sem hann var í.  Ómögum var lýst sem 

aumingjum, ýmist vegna heilsuleysis eða aldurs og þeir sendir til bænda í hreppnum 

og þar sem borgað var með þeim.  Margskonar málvenjur hafa orðið til í kringum 

ómaga, en niðursetningur vísar t.d. í niðursetu, eða þegar einstaklingur var settur á 

hreppinn.   
Tafla 13  Fjöldi sveitaómaga í Öngulsstaðahreppi frá 1875-1900 
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Heimild: HERAK. H-12/36: 1875-1900. Hreppsbók Öngulsstaðahrepps 1875-1900. 

Sveitarómögum hreppsins var jafnan komið fyrir á stærri sveitabæjum.  Fyrri 

hluta tímabilsins 1875-1900 voru að meðaltali tíu ómagar á ári í hreppnum en 

þróunin í fjölda sveitarómaga er á töflu 13.  Í hreppnum virðist hafa verið frekar 

algengt að þær fjölskyldur og systkinahópar sem voru sett á hreppinn, væru leyst upp 

og þeim skipt niður á milli bæja.  Árið 1881 voru alls 12 ómagar í hreppnum, þar af 

þrjú börn.  Í ómagaskýrslum hreppsnefndar voru sögur ómaga oft átakanlegar.  

Móðir Jóhannesar fimm ára, var vinnukona og gat ekki haft son sinn hjá sér, hann var 
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sendur til bóndans á Leifstöðum. Sama með systurnar Örnu og Margréti sem var 

komið fyrir á tveimur bæjum, Borgarhóli og Litla Hamri.100  

Árið 1890 voru fimm ómagar í hreppnum og alls borgað 302,80 kr. með þeim til 

bænda.  Fjórir af fjölmennustu bæjunum tóku við ómögum það árið: Munkaþverá, 

Jódísarstaðir, Stóri Hamar og Öngulsstaðir.  Ómögum fór fækkandi eftir því sem 

nálgaðist aldamótin 1900.101  Frá árinu 1893 –1897 voru engir ómagar skráðir í 

hreppsbókina.  Undir lok aldarinnar var aðeins einn ómagi skráður á ári.102  Hugleiða 

má hvers vegna ómögum fækkar.  Það gæti verið galli í ómagaskýrslum hreppsins 

eða að góðæristímabil hafi verið á þessum árum.  Veður skiptir einnig máli í þessu 

tilliti en það gæti hafa haft áhrif á heilsu fólks og gæti hafa skipt sköpum. 

Þrátt fyrir að sveitaómögum fækkaði eftir því sem leið undir lok 19. aldar, þá 

fjölgaði sveitarómögum aftur eftir aldamót.   Á töflu 14 sést hve margir ómagar voru í 

hreppnum frá 1908 til 1924.  Dreifingin er ekki jöfn og voru fleiri ómagar framan af 

en þegar kom fram á árið 1915 fækkaði skráðum ómögum í hreppsbók.  Frá 1916 til 

1921 var aðeins einn ómagi á ári í hreppnum.103 
Tafla 14  Fjöldi sveitaómaga í Öngulsstaðahreppi 1908-1924 
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Heimild:  HERAK. H-12 / 3-5: 1881-1943: Hreppsbók Öngulsstaðahrepps, 1907-1914. 

Árið 1908 voru alls  fimm ómagar í hreppnum.  Þrír af þeim voru bræður, þeir Kristján, 

Leónard og Kristinn Albertssynir.104   Saga fjölskyldu drengjanna gæti verið gott dæmi um 

                                                       
100 HERAK. H-12 / 36: 1876-1900. Hreppsbók Öngulsstaðahrepps. Ómagaskýrsla árið 1881. 
101 HERAK. H-12 / 36: 1876-1900. Hreppsbók Öngulsstaðahrepps. Ómagaskýrsla árið 1890. 
102 HERAK. H-12 / 36: 1876-1900. Hreppsbók Öngulsstaðahrepps. Ómagaskýrslur 1893-1900. 
103 HERAK. H-12 / 3-5: 1881-1943. Hreppsbækur Öngulsstaðahrepps. 
104 HERAK. H-12 / 3-5: 1881-1943. Hreppsbækur Öngulsstaðahrepps 1908. 
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það þegar fjölskyldur voru leystar upp þegar fátæktin varð of mikil og börnin send á 

hreppinn.  Árið 1901 fluttist hinn 39 ára gamli Albert Kristjánsson aftur í gömlu sveitina 

sína en hann var fæddur í Munkaþverársókn.  Albert var ekki einn heldur var eiginkona 

hans til sex ára með honum ásamt þremur sonum þeirra.  Albert og Kristjana kona hans 

höfðu verið á einhverju flakki síðustu ár milli sókna í Eyjafirði en elstu drengirnir tveir, Þórir 

fimm ára og Jóhannes þriggja ára, voru báðir fæddir í Svalbarðssókn, en Kristján 2 ára var 

fæddur í Lögmannshlíðarsókn.  Síðan fæddist þeim einn drengur árið 1901, Leónard.  Í 

manntali 1910 er Kristjana hinsvegar hvergi nefnd, og því hugsanlegt að hún hafi dáið 

einhvern tímann á milli 1907 þegar yngsti sonurinn, Kristinn, fæddist og 1910 þegar 

manntalið var tekið, eða milli 1907 og 1908 en þá voru drengirnir sendir á hreppinn.  Í 

prestsþjónustubók Akureyrar árin 1903 til 1929, þar sem Kaupangssókn var færð, er hvergi 

minnst á dauða Kristjönu Jónatansdóttur.105  Dauði hennar hefur hugsanlega orðið til þess 

að Albert hafi neyðst til þess að leysa upp fjölskylduna og yngstu drengirnir þrír þá settir á 

hreppinn.106  Árið 1910 var elsti sonurinn Þórir 14 ára gamall.  Hann var aldrei sendur á 

hreppinn og e.t.v. talinn of gamall þannig að Albert hafi verið talinn geta tekið hann með 

sér til vinnu.  Árið 1908 var Kristjáni 9 ára komið fyrir á Sámstöðum, bróður hans Leónard 6 

ára  á Uppsölum en Kristni yngsta drengnum komið fyrir á Garðsá.   

Árið 1909 voru Kristján og Leónard á sömu bæjum og árinu áður, en hvergi er minnst 

á Kristin.  Árið 1910 voru Kristján og Leónard enn á hreppnum en eldri bróðir þeirra 

Jóhannes var þá hjá bóndanum á Þröm og titlaður ómagi.  En ekkert var minnst á Kristin 

yngsta bróðurinn, en þegar hann var fyrst sendur til fjölskyldunnar á Garðsá var hann 

aðeins 1 árs gamall. Hugsanlegt er að hann hafi dáið,  e.t.v. vegna þessa flutnings til 

Garðsár frá Ytri Varðgjá eða vegna aðskilnaðar við móður svo ungur að árum.  Hinsvegar er 

ekki getið neins útfararkostnaðar í hreppsbókinni, en algengt var að hreppurinn sæi um 

útfarir ómaga og það jafnan nefnt í hreppsbókinni.107  Árið 1911 var rætt á hreppsfundi í 

hreppnum um þurfamanninn Albert, föður drengjanna og lagt til að hann yrði settur í 

                                                       
105 ÞÍ. Kirknasafn. BA-12. Prestþjónustubók Akureyrar 1903-1929.; Sjá: ÞÍ. Kirknasafn. BA-7. 
Prestþjónustubók Grundarprestakalls 1885-1933.  Kristjana Jónatansdóttir er hvorki skráð sem 
brottvikin eða dáin.  Kristjana var fædd í Skútustaðasókn um 1867, dóttir Jónatans Jónssonar og 
Kristínar Tómasdóttur.  Árið 1890 var Kristjana á Litlu-Tjörnum í Hálssókn í Suður-Þingeyjarssýslu þar 
sem bróðir hennar Jóhannes Jónatansson var bóndi. Samkvæmt Manntali 1901 og 1910, var Jóhannes 
í Svalbarðssókn í Suður-Þingeyjarssýslu þau ár, en hún er ekki nefnd í prestaþjónustubók sóknarinnar 
sem dáin á tímabilinu 1907-1910. 
106 ÞÍ. Manntal 1901, 1910. Eyj. Öngulsstaðahreppur. 
107 HERAK. H-12 / 3-5: 1881-1943. Hreppsbók Öngulsstaðahrepps 1907-1914. 
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vinnu í landi næsta sumar, því hann væri frekar misheppnaður sjómaður. Svo það gekk 

ekki allt greitt fyrir Alberti.  Það árið voru yngstu synir hans þrír, Jóhannes, Kristján og 

Leónard enn á hreppnum. Hinir tveir elstu höfðu verið fluttir á Syðra Hól og Kaupang en 

Leónard var hinsvegar enn á Uppsölum.  Bræðurnir virðast hafa fengið fræðslu að 

einhverju leyti.  Í húsvitjunarbók Munkaþverársóknar og Kaupangssóknar árið 1911 kom 

fram að Jóhannes Albertsson 13 ára og Kristján Albertsson 12 ára væru báðir læsir.  Ári 

seinna voru Kristján og Leónard enn skráðir í ómagaskýrslur hreppsins en ekki Jóhannes 

sem var þá orðinn 14 ára gamall og gat e.t.v. farið í vinnu ásamt föður sínum og eldri 

bróður.    

Albert Kristjánsson var einn með fimm syni sína þegar kona hans féll hugsanlega frá 

um 1907-1908.  Á þessum tíma gat karlmaður ekki séð einn um fjölskyldu sína, heldur varð 

að vera til staðar kona, sem gegndi starfi eiginkonu, móður, húsfreyju og  ráðskonu.  Saga 

fjölskyldunnar er gott dæmi um mikilvægi kvenna í hverri fjölskyldu á Íslandi á þessum 

tíma.  Hlutverkaskipan kynjanna var ljós og skýr.  Karlmaður gat ekki gengið í hlutverk 

kvenna svo auðveldlega.  Albert neyddist til að láta drengina sína frá sér, en var alltaf til 

staðar og vann tilfallandi störf í hreppnum þessi ár sem drengirnir voru niðursetningar.   

Í hreppsbók frá árinu 1914 eru synir Alberts ekki nefndir.  Þórir var þá orðinn 18 ára, 

Jóhannes 16 ára gamall, Kristján 15 ára  og Leónard að verða fjórtán ára gamall.  Greinileg 

tengsl eru á milli þess að þegar bræðurnir verða 14 ára gamlir, þá hætta þeir að þiggja af 

sveitinni.  Allir niðursetningar voru styrktir til að geta fermst.  Synir Alberts hurfu af 

ómagaskýrslum Öngulsstaðahrepps um fermingaraldurinn, sem gefur til kynna að þeir hafi 

fengið vinnu við létt störf á sveitabæjum í hreppnum. 108  Árið 1914 voru Þórir og Jóhannes 

nógu gamlir til að vera ráðnir sem vinnumenn, en Leónard og Kristján hafa e.t.v. verið 

ráðnir sem léttadrengir.  Árið 1920 var Þórir fjármaður á Syðri-Varðgjá.109  Eftir að þessir 

bræður hættu að þiggja af sveitinni þá fækkar ómögum í hreppnum umtalsvert. 

                                                       
108 HERAK. H-12 / 3-5: 1881-1943. Hreppsbók Öngulsstaðahrepps 1907-1914. 
109 ÞÍ. Manntal 1920. Eyj. Öngulsstaðahreppur. 
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3.6 Samantekt 

Skipulagt farskólahald í Öngulsstaðahreppi hófst stuttu eftir að fræðslulögin voru sett 

árið 1907.  Fyrir aldamótin 1900 voru fá börn í hreppnum sem hlutu heimafræðslu að 

einhverju leyti.  Árið 1893 voru alls 116 börn í hreppnum, af þeim voru 74 börn á 

skólaaldri en aðeins hluti af þeim var orðinn læs samkvæmt tölum úr húsvitjunarbók.  

Aðeins 27 börn voru læs en meirihluti af þeim voru börn á fermingaraldri.  Árið eftir 

voru alls 124 börn í hreppnum, 72 af þeim voru á skólaaldri.  Þá voru 45 börn orðin 

læs samkvæmt húsvitjunarbók prestsins.  Það er töluverð aukning á læsi milli ára 

sem var þó ekki eina breytingin, því aldur læsra barna lækkar einnig.  Akureysk börn 

voru þó aðeins betur stödd því árið 1854 stofnaði Jóhannes Halldórsson einkaskóla 

fyrir börn og unglinga sem var einn starfandi í bænum þar til Barnaskóli Akureyrar 

var stofnaður 1. nóvember 1871.  Lítið virðist hafa verið um að utanbæjarbörn gengu 

í skólann. 

Einkaskóli virðist hafa verið rekinn í einhver ár í Öngulsstaðahreppnum.  

Jódísarstaðarskóli var rekinn af Steingrími Arasyni kennara, stofnaður milli ársins 

1908 og ársins 1909.  Svo virðist sem sá skóli hafi verið fyrstur sinnar tegundar í 

hreppnum, en afar fáar heimildir eru til um skólann.  Kennarar við farskólann í 

hreppnum skiluðu inn skólaskýrslum um framfarir barnanna í skólanum og um 

almennt ástand skólans.  Aðeins er til brot af skýrslum eftir 1921 og ekkert um 

tímann fyrir 1921.  Þó er hægt að teikna upp einhverja mynd af ástandi skólamála í 

hreppnum fyrir þann tíma í gegnum húsvitjunarbækur.  Presturinn hélt 

húsvitjunarbækur árin 1911-1918.  Þróunin var almennt sú að fjöldi barna sem varð 

læs jókst og aldur þeirra lækkaði.  Enginn tenging virðist vera milli stöðu barnanna og 

möguleika þeirra til náms, þannig að ómagar og tökubörn, léttadrengir og stúlkur 

voru einnig á meðal skólabarna í Öngulsstaðahreppi og koma fram í skýrslum um 

skólahaldið. 

Hugmyndir voru uppi um sameiginlegan barna og unglingaskóla milli 

Öngulsstaða-, Hrafnagils- og Saurbæjarhrepps en Saurbæjarhreppur dró sig út úr 

þeim áætlunum.  Tillögur fóru í sameiginlega nefnd  Hrafnagils- og 

Öngulsstaðahrepps, en náðu ekki lengra á tímabilinu sem hér er til umfjöllunar. 
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Niðurstöður rannsóknar Snorra Þorsteinssonar á barna- og unglingafræðslu í 

Mýrasýslu frá 1880 fram á 21. öld, sýnir að farskólahald á Íslandi hafi víðast hvar 

hafist eftir að fræðslulögin voru sett árið 1907.  Í Mýrasýslu hófst farskólakennsla 

árið 1908 og stóð til ársins 1954.  Í fjórum hreppum í sýslunni voru byggð 

samkomuhús sem voru notuð sem skólahús og undir félagsstarf í hreppunum.   Að 

öðru leyti virðist aðbúnaður nemanda í Mýrasýslu og í Öngulsstaðahreppi hafa verið 

svipaður.110 

                                                       
110 Snorri Þorsteinsson, Barna- og unglingafræðsla í Mýrasýslu 1880-2007. Bls. 164-165. 
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4   „menntun og framför kvenfólksins“111 

Sameiginlegur barna- og unglingasskóli var ætlaður öllum skólaskyldum börnum í 

hreppunum tveimur þegar hreyfing komst á umræður á fjórða áratug 20. aldar.  

Tímarnir höfðu svo sannarlega breyst frá því um aldamótin 1900 þegar erfiðara var 

fyrir stúlkur að fá að ganga í skóla.  Þær höfðu ekki fengið sömu athygli varðandi 

námshæfileika og tækifæri og drengir til að læra.  Fannst sumum ekki þörf á námi 

fyrir íslenskt kvenfólk.  Stundum þurftu stúlkur að læra í leynd og vera í 

viðbragðsstöðu fyrir forvitnum augum.112  Fjöldi stúlkna í farskólanum í 

Öngulsstaðahreppi jókst þegar kvenkyns kennari hóf þar störf árið 1926,113 þannig að 

ætla má að viðhorf í hreppnum til skólagöngu stúlkna hafi breyst með árunum. 

Vakning átti sér stað á seinni hluta 19. aldar í viðhorfi manna til stúlkna og 

kvenna sem vildu læra meira.  Þrátt fyrir að sú vakning hafi leitt af sér sérstaka skóla 

fyrir stúlkur og konur tók langan tíma að breyta sjálfu viðhorfi á Íslandi til 

kvennamenntunar.  Frú Þóra Melsteð átti stóran þátt í að breyta því viðhorfi með 

hugmyndum sínum um kvennaskóla á Íslandi.  Árið 1861 setti hún fyrst á blað 

hugmyndir um kvennaskóla og átta árum síðar fékk hún Pál Melsteð eiginmann sinn, 

til að skrifa grein í Norðanfara um málefni og menntun kvenna. Árið 1871 kallaði 

Þóra til fundar á heimili sínu nokkrar frúr í Reykjavík til að ræða þetta mál, 

niðurstaðan af þeim fundi var Ávarp til Íslendinga þar sem tilmæli Þóru og 

kvennanna um stofnun kvennaskóla voru sett fram.  Í fyrstu voru Íslendingar lengi að 

taka við sér og þótti mörgum ónauðsynlegt að stofna til slíks skóla.  Söfnun hófst þó 

bæði innan- og utanlands en tillagan þótti mikilvæg og vakti athygli í Danmörku.  

Kvennaskólinn í Reykjavík hófst síðan haustið 1874 þegar nægu fæ hafði verið safnað 

                                                       
111  „Norðlenzki kvennaskólinn“, Norðlingur, 21. tbl., 1. árg. 1875-1876. Bls. 161-163. 
112 ÞJMS. ÞÞ. Nr.9175 - Karlmaður, fæddur 1896.  
113 HERAK. H.-12/211: 1907-1940. Skólaskýrslur um farskólann í Öngulsstaðahreppi 1926. 
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og heppilegt húsnæði valið og byrjaði skólinn í húsnæði þeirra hjóna.114  Vakningin 

náði líka til Eyjafjarðar og brátt hófust umræður á Norðurlandi um kvennaskólamálið.  

4.1 Hinn norðlenski kvennaskóli 

Eyfirðingum fannst óheppilegt að fyrsti kvennaskólinn á Íslandi ætti að vera 

staðsettur í Reykjavík.  Bændur vildu ekki senda dætur sínar þangað.  Umræður um 

menntun og skólahald hófust á fundi manna eftir áramótabrennu í lok árs árið 1874 

og þar var skrafað um þörf á byggingu barnaskóla í Eyjafirði.  Á þorra árið 1875 komu 

margir saman úr Eyjafirði og úr kaupstaðnum Akureyri, þar barst umræðan aftur að 

skólamálum og þá færðist talið frá barnaskóla yfir í kvennaskólahald.  Þar á meðal 

manna var hinn ungi Jakob Jónsson frá Munkaþverá sem fannst hugmyndin um 

kvennaskóla afbragð og ræddi hana við Eggert Gunnarsson umboðsmann.  Það 

reyndist vel, því Eggerti leist vel á hugmyndina og var ákveðið að stofna til fundar 

strax fyrir sveitunga alla til að ræða málin. 115  Þann 25. janúar 1875 var síðan haldinn 

fundur á Grund. Niðurstaða fundarins var birt í Norðlingi 2. mars 1875:  

Á fundum sem haldnir voru í Eyjafirði næstl. vetur var það 
sameiginlegt álit fundarmanna, að til þess að hrinda í lag hinu 
fjölmarga sem ábótavant er hjá oss, og efla almenna framför og 
hagsæld fósturjarðar vorrar væri nauðsynlegt að efla almenna 
þekkingu og mentun.116 

 
Fundarmenn urðu sammála um að barnafræðslu væri best háttað sem farskóla, 

þar sem kennari færi á milli staða og kenndi, gagnfræðiskólahald ákváðu fundarmenn 

að fela Alþingi að ákveða en „svo virtist sem öllum fundarmönnum að engu síður 

væri nauðsynlegt að kvennmenn færu eigi varhluta af að fá tilsögn í því sem konur 

þurfa og eiga að kunna...“.117  Á fundinum var þá ákveðið að kvennaskóli yrði 

stofnaður í Eyjafirði ef næðist að safna nægilegum fjármunum.  Á fundinum var síðan 

kosið í nefndir til að safna fjármunum  og voru fjórar konur og tveir karlmenn í hverri 

nefnd úr hverjum hreppi.118 

                                                       
114 „Frú Þóra Melsteð 1823 – 18. desember – 1923“, Óðinn, 1.-6. tbl. 1.janúar 1924. Bls. 7-10. ; Sjá: 
„Frú Þóra Melsteð“, Kvennablaðið, 1. tbl., 3. árg., 1. janúar 1897. Bls. 1-2. 
115 Benjamín Kristjánsson, Eyfirðingabók I, Sögur frá umliðnum öldum. Bls. 235-239. 
116 „Norðlenzki kvennaskólinn“, Norðlingur, 21. tbl., 1. árg. 1875-1876.  Bls. 162. 
117 „Norðlenzki kvennaskólinn“, Norðlingur, 21. tbl., 1. árg. 1875-1876.  Bls. 161-162. 
118 Benjamín Kristjánsson, Eyfirðingabók I. Bls. 235-239. 
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Söfnunin fór erfiðlega af stað en öll ráð voru nýtt í að safna saman fé.  Tombólur 

voru haldnar á Akureyri til styrktar væntanlegum kvennaskóla.  Það voru haldnar 

ýmsar skemmtanir til styrktar skólanum.119  Hjálp og framtakssemi Eggerts reyndist 

skólanum nauðsynleg.  Hann fór sjálfur til Kaupmannahafnar veturinn 1876-1877 til 

að afla fjár og söfnuðust miklir fjármunir hjá dönsku , eða nær 4500 kr., sem voru 

miklir peningar í þá daga.120  Staðarvalið fyrir skólann var erfitt en að lokum var 

ákveðið að hann ætti að vera á Munkaþverá.  Eggert sótti síðan um styrk til Alþingis  

fyrir kvennaskóla á Munkaþverá en síðar var ákveðið að skólinn ætti ekki að standa 

þar.  Eggert og systir hans frú Kristjana Havstein, sem bjó á Laugalandi, fengu síðan 

báðar Laugalandsjarðirnar til ábúðar og lagt var til að skólinn myndi standa á 

Laugalandi.  Ákveðið var að timburhús sem frú Kristjana átti, yrði notað sem  

skólahús.  Síðar var húsið endurbætt og byggt tvívegis við það og það taldist fullgert 

árið 1882 þó að húsnæðið þætti alltaf ábótavant og væri talið lélegt.121  Til forstöðu 

skólans var fengin frú Valgerður Þorsteinsdóttir.  Áhugavert er að skoða tengsl 

Valgerðar, Eggerts og frú Þóru Melsteð en Valgerður var fóstursystir og mágkona 

Eggerts.  Systir  Þóru, Ágústa Grímsdóttir kenndi Eggerti og systkinum hans.122 

Kvennaskólinn á Laugalandi, stundum kallaður hinn Norðlenzki kvennaskóli123, 

var settur þann 12. október árið 1877.  Valgerður Þorsteinsdóttir var forstöðukona 

skólans í alls 19 ár, fyrir utan einn vetur þegar hún var að kynna sér hvernig 

skólahaldi væri háttað í Danmörku.  Ásamt Valgerði sjálfri kenndu nokkrar 

kennslukonur þau 19 ár sem skólinn starfaði.  Þar ber helst að nefna Önnu S. Melsteð 

sem var dóttir Páls Melsteðs af fyrra hjónabandi.  Laufey Bjarnadóttir og Valgerður 

Briem störfuðu einnig við skólann en þær voru báðar ættaðar frá Eyjafirði, en síðar 

kenndi Elín Havstein einnig við skólann einn vetur.   Kennarar sem störfuðu við 

skólann voru alls 15 talsins og voru af góðum ættum og voru vel menntaðar.  Að auki 

                                                       
119 „Unglingaskóli“, Norðanfari, 11.-12. tbl., 15. árg., 1876. Bls. 24. 
120 Benjamín Kristjánsson, Kvennaskólinn á Laugalandi 1877-96, þættir úr sögu eldra skólans og 
minningar frá Laugalandi eftir gamlar námsmeyjar. Bls. 12. 
121„Frú Valgerður Þorsteinsdóttir“, Nýtt Kirkjublað , 11. tbl. (1.júní 1915). Bls. 122. 
122 Benjamín Kristjánsson, Eyfirðingabók I. Bls. 238-239. 
123 Heitið Hinn Norðlenzki Kvennaskóli kemur m.a. fram í greininni „Norðlenzki kvennaskólinn“ í 
Norðurlingur, 21. tbl., 1. árg. 2. mars 1875-1876.   Einnig: „HINN NORÐLENZKI KVENNASKÓLI“, 
Norðlingur, 3. tbl., 2. árg. 16. ágúst 1876.   
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störfuðu nokkrir auka kennarar við skólann.124  Í skólanum var lögð viss áhersla á að 

kenna konum það verklega sem hver kona átti að kunna skil á í þá daga.  Tilgangur 

skólans skv. tillögu fundarmanna 23. mars 1875 var: 

Að efla mentun og framför kvennfólksins í öllu því sem nauðsynlegt er 

fyrir sérhverja sveitakonu að kunna; ætti því að kenna á skólanum: góða 

bústjórn, reglusemi, þrifnað; haganlegan og sparsamlegan tilbúning á alskonar 

mat; að halda húsum og hlutum hreinum, þvo lín og allan fatnað; að vinna alt 

sem að tóvinnu lítur, að sníða og sauma fatnað alskonar.  Einnig ætti að kenna 

skript, réttritun og einfaldan reikning, og almennar reglur fyrir meðferð og 

uppeldi barna.125 

 

Einnig var nefnt að ef stúlkurnar óskuðu eftir því þá væri æskilegt að kenna að 

auki önnur tungumál.  Lögð var áhersla á að stúlkurnar ættu að læra að haga sér eins 

og ungar konur og temja sér alla góða siði og venjur.  Tilgangur skólans virðist hafa 

verið að búa til fyrirmyndar húsmæður sem héldu úti góðum heimilum og kenndu 

börnum sínum góða kristilega siði.  En var það markmið skólans?  Hver var tilgangur 

kvennaskólans á Laugalandi? Var það aðeins staður sem bjó til fyrirmyndar 

húsmæður eða var skólinn til að mennta konur almennt? Voru inntökuskilyrði inn í 

skólann – var læsi skilyrði? 

Þau nítján ár sem skólinn starfaði á Laugalandi sóttu alls 300 stúlkur um 

skólavist.126  Fyrsta veturinn, 1877-1878, var húsnæðið lélegt og rúmaði aðeins 12 

stúlkur.  Ungar konur víðsvegar að sóttu skólann fyrsta veturinn, þar af sex konur úr 

Eyjafirði, fimm konur úr Suður Þingeyjarsýslu og ein úr Húnavatnssýslu.  Fjöldi 

námsmeyja sveiflaðist nokkuð næstu árin en fjöldinn var mestur veturinn 1890-1891 

eða alls 39 stúlkur.   Ætlast var til að stúlkurnar væru í tvo vetur í skólanum en sumar 

gátu aðeins verið nokkra mánuði.  Dæmi voru um að stúlkur væru einn vetur en 

þurftu að hverfa aftur heim til sín og kæmu svo á ný eftir 1-2 ár.  Vegna þessa er 

erfitt að meta heildarfjölda úr töflu 15 en hún sýnir heildarfjölda námsmeyja við 

skólann á hverju ári fyrir sig. 

 

                                                       
124 Benjamín Kristjánsson, Kvennaskólinn á Laugalandi 1877-96. Bls. 33-48. 
125 „Norðlenzki kvennaskólinn“, Norðlingur, 21. tbl., 1.árg. 2.mars 1876. Bls. 162-163. 
126 Bjartmar Kristjánsson, ,,Aldarafmæli minnst“ Dagur, 58. tbl., 16. desember 1977, Bls. 8. 
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Tafla 15  Fjöldi stúlkna í kvennaskólanum að Laugalandi 

Tafla 15. Fjöldi stúlkna í kvennaskólanum að Laugalandi
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                    Heimild:  Benjamín Kristjánsson, Kvennaskólinn á Laugalandi, bls. 32, 52, 64-74.   

Kennslufyrirkomulag skólans var ákveðið af skólanefndinni og forstöðukonu 

skólans, þó fremur meira af Valgerði forstöðukonu.  Hlutverk forstöðukonunnar var 

að semja kennsluskrána og allar skólareglur.  Valgerður sá einnig um að fara í 

gegnum umsóknir til skólans, og í samstarfi við framkvæmdanefnd skólans að ákveða 

hvaða stúlkur fengju inntöku í skólann þann veturinn.   Skilyrði fyrir inntöku inn í 

skólann eru óljós en í gjörðabók skólans kemur fram að framkvæmdanefnd skólans 

sér um umsóknir en hver námsmey varð að falla undir viss inntökuskilyrði og allt var 

samráði við Valgerði forstöðukonu.  Inntökuskilyrðin hafa e.t.v. tengst aldri, stöðu og 

fjármagni.  Þessar reglur voru settar þegar Eyjafjarðarsýsla tók yfir skólann árið 

1880.127  Þar fór yfirstjórn skólans frá eiginlegu einkaframtaki Eggerts Gunnarssonar 

og annara góðra bænda í sveitinni, yfir í að vera stjórnað af sýslunefnd 

Eyjafjarðarsýslu.128  Þær stúlkur sem fengu inngöngu þurftu að útvega sér viðeigandi 

kennslubækur, þau ritföng og efni sem þurfti til í þau verkefni sem fyrirhuguð voru í 

skólanum.  Þær þurftu einnig að borga ákveðið verð fyrir ljós og hita. 

Frú Valgerður forstöðukona ákvað einnig stundaskrá og hvernig stúlkurnar ættu 

að verja deginum.  Í gjörðabók skólans er stundaskránni lýst en þar er hver dagur 

                                                       
127 Benjamín Kristjánsson, Kvennaskólinn á Laugalandi 1877-96. Bls. 31-32. 
128 HERAK. S-13/42: Bréf 28.janúar 1880 frá Eggert Gunnarssyni til sýslunefndar Eyjafjarðarsýslu, afrit 
af Gerðarbók hins norðlenzka Kvennaskóla í Eyjafirði.  Á einhverjum tíma hafði einhver einstaklingur 
safnað saman öllum skjölum sem varðaði Kvennaskólann á Laugalandi saman í afritinu af 
Gerðarbókinni. 
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skipulagður frá því að námsmeyjarnar stigu á fætur þar til að þær fóru að sofa.  

Stundaskráin breyttist lítillega næstu árin:130   

Stundaskrá Kvennaskólans á Laugalandi árið 1880 

Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur Laugardagur

Reikningur Danska Reikningur Danska Reikningur Réttritun

Skrift Réttritun Landafræði Skrift réttritun eða danska

Léreftasaumur Léreftasaumur Línsaumur Léreftasaumur útsaumur saga

Fatasaumur Fatasaumur Fatasaumur  Léreftasaumur

   Fatasaumur

131 

Stúlkurnar fylgdu stífri dagskrá á degi hverjum, auk þess að fylgja hinni eiginlegri 

stundaskrá.  Þær áttu að vera komnar á fætur kl. 7 en fengu tíma til kl. 8 til að taka 

sig til.  Á milli kl. 8 og 9 var morgunverður, síðan var kennsla til kl. 14 en þá var 

hádegismatur.  Eftir það var kennt til kl. 20 og þá haldið til kvöldverðar.  Ætlast var til 

að stúlkurnar myndu eyða kvöldunum í að klára verkefni sín eða til lesturs.  Af 

stundaskránni að dæma, virðist sem svo að hið bóklega hafi fengið jafn langan tíma 

og verklegi þátturinn en svo er ekki.   

Í reglugerð sem var samin af Eggerti Gunnarssyni ásamt öðrum og síðar staðfest 

af stiftsyfirvöldum árið 1879 var gert ráð fyrir tveimur klukkutímum til bóklegrar 

kennslu en alls sjö klukkutímum til verklegrar kennslu.  Innan þessara sjö klukkutíma 

var gert ráð fyrir að stúlkurnar lærðu fatasaum, útsaum, að vinna með ull, matreiðslu 

og þvott.  Stúlkurnar skiptust á að sjá um eldhúsverkin en þar fengu þær einnig 

kennslu í matreiðslu.  Sama tilhögun var með þvott, en þvegið var aðra hverja viku.132  

Þrátt fyrir að bókleg kennsla væri aðeins tveir tímar á dag, þá var bókakostur skólans 

mikill.133  Veturinn 1882  gaf Hið íslenska bókmenntafélag skólanum stóran bókastyrk 

eða um 74 bækur í allt.  Þar voru m.a. Biskupa sögur, Íslenzkar þjóðsögur og Ævintýri 

eftir Jón Árnason, Íslenzka fornbréfasafnið, Prestatal og prófasta á Íslandi, 

                                                       
130 HERAK. S-13/1. Gjörðabók hins norðlenzka Kvennaskóla árið 1880. 
131 HERAK. S-13/1. Gjörðabók hins norðlenzka Kvennaskóla árið 1880. Stundaskrá 1880. 
132 Benjamín Kristjánsson, Kvennaskólinn á Laugalandi 1877-96. Bls. 18-21. 
133 HERAK. S-13/1. Gjörðabók hins norðlenzka Kvennaskóla, hefst árið 1880. Bls. 16-20. 
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Ódyssukvæði og alls konar sögubækur m.a. eftir Pál Melsteð og söngbækur.  Einnig 

erlendar bækur, þ.á.m. bækur eftir Charles Dickens.133 

Tilhögun kennslu í Norðlenska kvennaskólanum gefur til kynna hver tilgangur 

skólans var, en í reglugerð skólans frá árinu 1880 kemur fram að hann átti að vera 

„sá að veita ungum stúlkum þá tilsögn og kunnáttu til munns og handa, er geri þær 

sem færastar til að gegna þeirri köllun og þeim skyldum, er staða lífsins af þeim 

heimtar“.134  Hver var staða kvenna í lok 19. aldar? Íslenskar 19. aldar konur sáu um 

fjölskyldu sína, eiginmann og heimili.  Ef þær voru ógiftar unnu þær sem vinnukonur 

– og sáu um heimili.  Heimili hverrar konu var mikilvægt.  Svo virðist sem að á milli 

konu og heimilis hennar hafi verið órjúfanlegt samband.  Ef kona vogaði sér að stíga 

út fyrir það hlutverk, eins og t.d. flakka milli sveita, landshluta, heimila – þá breyttist 

hún frá því að vera kona í að vera vansköpuð mynd af konu.   

4.2 Húsmæðraskólinn á Laugalandi 

Í lok 19. aldar var samfélagið að breytast frá gamla, staðnaða sveitasamfélaginu í 

iðnaðarsamfélag.  Þessi þróun var nokkuð á eftir öðrum samfélögum í Evrópu.  Auk 

þess voru hlutverk kvenna að breytast og þróast.  Kvennaskólarnir voru einskonar 

svar gamla sveitasamfélagsins við þeim breytingum.  Tilgangur hins Norðlenska 

Kvennaskóla á Laugalandi var að búa til hina fyrirmyndar húsmóður sem héldi 

fyrirmyndar heimili, sem myndi ala börn sín í góðum kristnum siðum og vera stoð og 

stytta eiginmanns síns.  Kvennaskólinn á Laugalandi starfaði frá 1877 til 1896 en 

vinsældir skólans þóttu hafa farið þverrandi og sýslunefnd Eyjafjarðarsýslu ákvað að 

skólinn myndi flytja til Akureyrar.  Þar hélst skólinn við í 11 ár.  Húsnæðisvandamál 

var nokkuð alla tíð, reynt var að fá styrk frá Alþingi fyrir nýju skólahús en tókst ekki.   

Var allri kvennaskólastarfsemi hætt í Eyjafirði árið 1907.  Eyfirðingar voru ekki 

ánægðir með lokun skólans og tillögur um opnun skólans á ný komu reglulega upp 

næstu árin.135   

Árið 1917 voru staðfest ný lög á Alþingi um húsmæðraskóla á Norðurlandi.   Líkt 

og árið 1876 varð lítið samstarf milli Norðlendinga. Þingeyingar og Húnvetningar 

                                                       
133 HERAK. S-13/1. Gjörðabók hins norðlenzka Kvennaskóla, hefst árið 1880. Bls. 16-20. 
134 HERAK. S-13/1. Gjörðabók hins norðlenzka Kvennaskóla, hefst árið 1880. Bls. 1. 
135  Skýrsla Húsmæðraskólans á Laugalandi 1937-1939. Bls. 1-4. 
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stofnuðu sína eigin skóla eftir miklar umræður um staðarval fyrir hinn norðlenska 

húsmæðraskóla.  Það var ekki fyrr en á fjórða áratug 20. aldar að hreyfing komst í 

málið í Eyjafirði.  Þegar Héraðssamband eyfirskra kvenna var stofnað árið 1933 gerði 

sambandið stofnun húsmæðraskóla í Eyjafirði eitt af helstu málefnum sínum.  

Eyfirðingar lýstu miklum áhuga að slíkur skóli yrði stofnaður.  Sýslunefnd Eyjafjarðar 

leist vel á málið og strax var ákveðið að vinna með Héraðssambandi eyfirskra kvenna 

sem skipaði helstu frúr í firðinum í nefnd en sýslunefndin kaus nokkra vel valda 

bændur.  Söfnun hófst því kostnaður var talsverður við að byggja skólahús upp frá 

grunni á nokkurn veginn sama stað og gamla kvennaskólahúsið hafði staðið áður fyrr. 

Byggingarkostnaður var 110.000 þúsund krónur en þar með talin voru húsgögn sem 

smíðuð voru fyrir skólann.  Skólahúsið var síðan teiknað af húsameistara ríkisins, 

Guðjóni Samúelssyni.136   

Húsmæðraskólarnir á þriðja áratug 20. aldar voru samskonar svar við 

breytingum innan samfélagsins, líkt og kvennaskólarnir höfðu verið í lok 19. aldar.  

Frá árinu 1927 til 1947 voru stofnaðir tíu húsmæðraskólar á landinu.137  Var tilgangur 

og markmið Húsmæðraskólans á Laugalandi hið sama og hafði verið 60 árum áður? 

Var námsfyrirkomulag svipað og í Kvennaskólanum hér áður fyrr? Höfðu stúlkurnar 

gengið í barnaskóla – þ.e.a.s. höfðu einhverjar af þeim gengið í farskólann í 

Öngulsstaðahreppi?  Skólinn var settur í fyrsta sinn í þann 3. október árið 1937.  Þar 

var fjölmennt úr Eyjafirði og sveitunum í kringum.138 

Forstöðukona skólans var ráðin af nýskipaðri skólanefnd skólans, en starfið fékk 

nafna fyrrum forstöðukonu Kvennaskólans, Valgerður Halldórsdóttir.  Með henni 

voru ráðnir fjórir kennarar en Sr. Benjamín Kristjánsson var tímabundinn ráðinn. 

Hinir kennararnir þrír voru allar konur sem sáu um vefnað, handavinnu og 

matreiðslu.  Aukakennari var ráðinn til að sjá um söngkennslu.139    

Mikill áhugi var á skólanum og margar umsóknir sendar inn fyrir fyrsta veturinn.  

Skólinn gat hinsvegar aðeins tekið við 30 námsmeyjum.  Yngstu stúlkurnar sem sóttu 

um voru 17 ára gamlar en sú elsta var 28 ára.  Á töflu 16, er gerð grein fyrir 

                                                       
136  Skýrsla Húsmæðraskólans á Laugalandi 1937-1939. Bls. 1-9. Sjá einnig: Gerður Pálsdóttir, „Þættir 
úr sögu Kvennaskólans og Húsmæðraskólans á Laugalandi“, Dagur, 2. október 1987. Bls. 10-11. 
137  Almenningsfræðsla á Íslandi 1880-2007. Fyrra bindi. Bls. 157. 
138 Skýrsla Húsmæðraskólans á Laugalandi 1937-1939.  Bls. 1. 
139 Skýrsla Húsmæðraskólans á Laugalandi 1937-1939.  Bls. 14-15. 
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aldurskiptingu námsmeyjanna fyrsta skólaveturinn 1937-1938.140  Ekki er getið um 

einhvern vissan aldur sem eitt af inntökuskilyrðum í  skólann, en greinilegt er að 

stúlkurnar komu ekki beint úr farskóla í húsmæðraskóla, heldur biðu þær í nokkur ár 

áður en  þær sóttu um.  Vel gæti verið að stúlkurnar hafi þurft að ná ákveðnum aldri 

til að komast í Húsmæðraskólann á Laugalandi. Hinsvegar er ljóst að það var gert ráð 

fyrir að þær væru lesandi og skrifandi. 
Tafla 16  Aldursskipting stúlkna í Húsmæðraskólanum 1937-1938 
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Tafla 16. Aldursskipting stúlkna í Húsmæðraskólanum 1937-1938

 
            Heimild: Skýrsla Húsmæðraskólans á Laugalandi 1937-1939. Bls. 10-12. 

Fyrsta ár skólans voru aðallega teknar inn ungar stúlkur á aldrinum 18-21 árs.  

Aðeins tvær af 30 stúlkum voru úr Öngulsstaðahreppi.  Hinsvegar voru þær flestar úr 

Eyjafirði.  Fyrsta veturinn kenndi forstöðukonan sjálf Matarefnafræði. 

Námsmeyjarnar fengu einnig kennslu í vefnaði, matreiðslu og uppskriftum. 

Magðalena Hallgrímsdóttir kenndi útsaum og fatasaum.  Alls voru 92 kennslustundir 

frá mánudags til laugardags, þar af voru aðeins 11 klst. í bóklegum fræðum.  

Stúlkunum var jafnt framt skipt í tvær deildir innan skólans, húsmæðradeild og 

vefnaðar- og hannyrðadeild.  Bóklegt nám fór fram sameiginlega innan deildanna.141   

Flestar námsbækurnar voru á íslensku.  Í íslensku var lesin Lestrarbók Sigurðar 

Nordals, Málfræði Benedikts Björnssonar.  Stúlkurnar lásu íslenska bókmenntasögu 

og þurftu að skrifa ritgerð eða gera stafsetningaræfingu í hverri viku.  Kennd var 

danska í skólanum.  Ekki var gert ráð fyrir undirbúningi í dönsku þar sem námsbækur 

                                                       
140 Skýrsla Húsmæðraskólans á Laugalandi 1937-1939.  Bls. 6, 10-12. 
141 Kennslustundir voru því samtals 92 stundir yfir allt námið, innan beggja deilda.  Á meðan 
húmæðradeildin fór í matreiðslu, var hin deildin í saum eða vefnaði.   
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Jóns Ófeigssonar voru bæði fyrir byrjendur og lengra komna.142  Fyrsta veturinn var 

námið með fyrirkomulagi samkvæmt skrá úr skýrslu skólans:  

Námsfyrirkomulag Húsmæðraskólans á Laugalandi. 

1. Valgerður Halldórsdóttir kenndi: 
  Matarefnafræði (eftir nýár) 2 st. á viku 

2. Sigrún Ingólfsdóttir kenndi: 
  Vefnað 36 st. á viku 
  Leit eftir allir umgengni í skólanum 

3. Rósa Stefánsdóttir kenndi: 
  Matarefnafræði (fyrir nýár) 2 st. á viku 
  Matreiðslu 
  Mataruppskriftir 6 st. á viku 

4. Magðalena Hallgrímsdóttir kenndi: 
  Fatasaum  30 st. á viku 
  Útsaum 6 st. á viku 
  Sá auk þess um alla þvotta og strauningar 

5. Benjamín Kristjánsson kenndi: 
  Íslenzku     4 st. á viku  
  Dönsku 2 st. á viku 
  Stærðfræði     4 st. á viku 
  Heilsufræði     1 st. á viku 

6. Kristbjörg Kristjánsdóttir kenndi: 
  Söng 2 st. á viku 

143 

Skólinn hélt nákvæma skrá yfir handavinnu og vefnað sem stúlkurnar gerðu.  

Saumaður var allskonar fatnaður, buxur, skyrtur og kjóla.  Veturinn 1938-1939 var 

vefnaður skólans í lok árs 408,75 metrar, alls 221 stykki af teppum, púðum o.s.frv.  

Sumt af þessu var selt á samkomum í skólanum sem sveitungar sóttu.    Slíkar 

samkomur hafa áreiðinlega verið kærkomin búbót fyrir sveitunga, þar sem hægt var 

að kaupa fullunnar vörur eða ofið efni.144  Fyrsta veturinn gáfu stúlkurnar allan 

ágóðan til bókasjóðs skólans.  Skólinn fékk töluvert af tímaritum gefins fyrsta árið 

sem hann starfaði, t.d. ,,Tíminn, Morgunblaðið, Nýja Dagblaðið, Framsókn, 

                                                       
142 Skýrsla Húsmæðraskólans á Laugalandi 1937-1939. Bls. 15-16. 
143 Skýrsla Húsmæðraskólans á Laugalandi 1937-1939. Bls. 15-16. 
144 Skýrsla Húsmæðraskólans á Laugalandi 1937-1939. Bls. 15-19, 29-32. 
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Þjóðviljinn, Skinfaxi, Íslendingur, Dagur, Verkmaðurinn, Alþýðumaðurinn og Hvöt“.145  

Verkleg kennsla var kennd hlutfallslega meira í skólanum, sem gefur til kynna að hið 

verklega hafi verið talið mikilvægara.  Skólaveturinn 1938-1939 var námsfyrirkomu-

lagið hið sama nema við bættist kennsla í vélprjóni.  Þá fengu 30 stúlkur inngöngu í 

skólann, sú yngsta aðeins 16 ára gömul og sú elsta 27 ára gömul. 146 
Tafla 17  Aldursskipting stúlkna í Húsmæðraskólanum 1938-1939 
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Heimild: Skýrsla Húsmæðraskólans á Laugalandi 1937-1939.  

Aldursskipting skólaveturinn 1938-1939 var dreifðari en árið áður samkvæmt 

töflu 17.  Flestar stúlkurnar voru á aldrinum 20-23 ára.  Í skýrslu skólans frá þeim 

vetri fylgir skrá yfir hluti sem stúlkurnar þurftu að hafa meðferðis í skólann.  Er þar 

nefnt að þær þurfi að hafa viss vottorð: skírnarvottorð, heilsufarsvottorð og 

fullnaðarprófsvottorð.147  Greinilegt er ætlast til að stúlkurnar séu læsar, skrifandi og 

hafi þann undirbúning sem fullnaðarpróf krefst.  Þetta gæti vissulega talist sem 

inntökuskilyrði sem stúlkurnar þurftu að uppfylla.  

Námsfyrirkomulag húsmæðraskólans var frekar líkt fyrirkomulagi gamla 

kvennaskólans, að því leyti að viss áhersla var lögð á verklega kennslu.  Næstu tíu 

árin starfaði húsmæðraskólinn með svipuðum hætti.  Nemendafjöldi jókst síðan árið 

1947 þegar hús skólans var stækkað um eina hæð og gat þá tekið við alls 40 stúlkum.  

Kennurum var einnig fjölgað og námsfyrirkomulagi var breytt. Námstími lengdist nú 

úr sjö mánuðum í fulla níu mánuði.  Þegar leið á 7. áratuginn fóru vinsældir skólans 

að dvína.  Umsóknum fækkaði árið 1971 og þá voru 35 stúlkur í skólanum en  árið 

                                                       
145 Skýrsla Húsmæðraskólans á Laugalandi 1937-1939. Bls. 19.  
146 Skýrsla Húsmæðraskólans á Laugalandi 1937-1939. Bls. 28-29. 
147 Skýrsla Húsmæðraskólans á Laugalandi 1937-1939. Bls. 33.  
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eftir fækkaði enn um tíu nemendur.148  Seinasta ár skólans árið 1975 náði 

nemendafjöldinn ekki nema 16 konum og aðeins 6 náðu að ljúka námi.  

Menntamálaráðuneyti setti það lágmarksskilyrði að það væru alls 20 nemendur 

næsta ár.  Því takmarki var ekki náð og því var skólanum lokað.149  

Gamli kvennaskólinn og Húsmæðraskólinn á Laugalandi stuðluðu að því að 

ungar konur komu víðsvegar að í leit að menntun.  Upphafið að stofnun gamla 

kvennaskólans var sú vakning sem hafði átt sér stað í lok 19. aldar.  Framfarafélag 

Eyfirðinga var einn af stofnendum Kvennaskólans á Laugalandi árið 1877.  

4.3 Framfarir og félagastarf 

Í kringum þjóðhátíðarárið 1874 var stofnað framfarafélag í innanverðum Eyjafirði, 

svo nefnt Framfarafélag Eyfirðinga.  Aðalhvatamaður að stofnun þess var Eggert 

Gunnarsson.  Meðal markmiða félagsins var að stofnaður yrði Kvennaskóli í Eyjafirði  

og að stuðlað yrði að almennri framför og menningu í firðinum.  Eftir að kvennaskóli 

var stofnaður að Laugalandi, þá sneri félagið sér að öðrum verkefnum.  Aðalverkefni 

félagsins varð síðar að byggja varnargarða fyrir tún, flóð og stíflugarða, 

vatnsveituskurði og vinna að almennum umbótum fyrir hreppsíbúa.150   

Hreppurinn veitti talsverðu fé í brúargerð og almenna vegavinnu í hreppnum á 

hverju ári.  Öll vega- og brúarvinna var boðin út á hreppsfundum, og jafnan voru 

ráðnir menn úr hreppnum.151  Óvíst er hve þáttur framfarafélagsins var í slíkum 

störfum en víst er að þrátt fyrir að þróunin í framförum í hreppnum hafi verið hæg, 

þá hafi hún verið til staðar sem og viljinn til að bæta ástandið.   

Brúargerð yfir þrjár stærstu árnar í hreppnum, efri Þverá, ytri Þverá og Bíldsá var 

umfangsmikil.  Elsta brúin var yfir Þverá en þar var mikill umgangur vegna klausturs 

og kirkjustaðar að Munkaþverá sunnan megin við ánna.  Í byrjun annars áratugs 20. 

aldar hófst mikil vinna við að brúa Eyjafjarðará og var það stórt samstarfsverkefni 

hreppanna.  Vegir voru lagðir að brúnni báðum megin við ána.  Það þótti framför og 

                                                       
148 Gerður Pálsdóttir, „Þættir úr sögu Kvennaskólans og Húsmæðraskólans á Laugalandi“, Dagur, 2.  
október 1987. Bls. 10-11. 
149 Gerður Pálsdóttir, „Þættir úr sögu Kvennaskólans og Húsmæðraskólans á Laugalandi“, Dagur, 2. 
október 1987. Bls. 10-11. 
150 HERAK. F-félög/ 48: Fundargjörðarbók Framfarafélags Eyjafjarðar 1896. 
151 HERAK. H-12 / 27-30: 1892-1956: Sveitabók Öngulsstaðahrepps 1907-1914. 
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var mikil búbót fyrir Eyfirðinga alla sem og Þingeyinga. 152  Brýrnar stuðluðu einnig að 

því að vegir voru lagði víðast hvar í sveitinni.  Bændur lögðu vegi upp að sveitabæjum 

sínum til að auðvelda þeim samgöngur.153  Mikil framför var að brúargerð og 

vegavinnu sem öll stuðlaði að auðveldari samgöngum milli bæja og auðveldaði þetta 

líka farskólakennurum vinnu sína í farskóla hreppsins.  

Ungmennafélög og íþróttafélög voru stofnuð í byrjun 20. aldar af skólapiltum í 

hreppnum.  Ungmennafélagið Unglingurinn var stofnað í febrúar árið 1909 af 

nokkrum unglingspiltum.  Tilgangur félagsins var að reyna að vekja önnur ungmenni í 

hreppnum til dáða og taka höndum saman fyrir land og þjóð.  Þjóðrækni var í 

fyrirrúmi, meðal ungmenna sem ólust upp á ólgutímum íslenskrar uppvakningar.154  

Fyrir þeim var Ísland að vakna upp úr aldalöngum drunga fátæktar.  Í sjónmáli voru 

framfarir, betri tíð og sjálfstæði.  Arftaki Unglingsins var Ungmennafélagið Ársól sem 

var stofnað í mars  árið 1918 að Rifkelsstöðum en þar var viss áhersla á kristilegan 

grundvöll og hreinsun tungumálsins.155  Ungmennafélagið Árroðinn var líklegast 

stofnað um sama leyti og Unglingurinn.  Í fundargjörðarbókum félagsins frá 1920-

1925 kemur fram að starfið var mikið og öflugt.  Félagið  beitti sér fyrir í blaðaútgáfu í 

sveitinni.  Sveitablað var gefið út innan Öngulsstaðahrepps og var handskrifað.  

Svipað blað og áður nefnt sveitablað, Kári sem var handskrifað blað sem fór á milli 

manna.  

Ungmennafélögin störfuðu á breiðum vettvangi, og stuðluðu að sundkennslu, 

þorrablótum, skemmtifundum í Þinghúsi hreppsins og öðrum samkomum.156  Þetta 

var einungis ætlað íbúum hreppsins.  Fyrir utan eiginleg ungmennafélög voru einnig 

stofnuð íþróttafélög.  Íþróttafélagið Hvatur var stofnað þann 4 nóvember árið 1918 á 

Uppsölum af nokkrum unglingum sem höfðu komið saman í leik.  Eftir leikinn var 

ákveðið að stofna þyrfti íþróttafélag, en ætlunin var að stuðla að aukinni hreyfingu í 

hreppnum.  Í lögum félagsins eru nefndar alls tíu íþróttir sem félagið hafði ætlað sér 

að æfa; „knattspark, stökk, hlaup, ganga, sund, róður, skautfarir, skíðafarir, aflraunir, 

                                                       
152 ÞJMS. ÞÞ. Nr. 5463 - Karlmaður, fæddur 1896.  
153 ÞJMS. ÞÞ. Nr. 5463 - Karlmaður, fæddur 1896.  
154 HERAK. F-félög. 43.-Ungmennafélagið Unglingurinn, fundargjörðarbækur 1909. 
155 HERAK. F-félög. 17.-Ungmennafélagið Ársól, fundargjörðarbók 1918. 
156 HERAK. F-félög. 25.-Ungmennafélagið Árroðinn, fundargjörðarbækur 1920-1925. 
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glímur“.157  Aldurstakmark var inn í félagið, en meðlimir þurftu að vera orðnir tíu ára 

gamlir.  Í meðlimaskrá voru einungis skráðir karlmenn.  Þrátt fyrir að félagið væri 

upphaflega stofnað sem íþróttafélag, þá þróaðist starf innan félagsins í átt að 

ungmennafélagi.  Félagið stóð að öðrum menningaviðburðum en íþróttaviðburðum  

m.a. fyrir stofnun karlakórs og sýningu leikrits eftir Mattías Jochumsson.158 

Viss hugarfarsbreyting átti sér stað í lok 19. aldar.  Sú breyting kom ekki aðeins 

fram í breyttum skoðunum manna um menntun og skólahald heldur einnig í þeim 

miklu framfararhug Íslendinga á þessum tímum.  Mikilvægar framfarir í vegagerð og 

brúargerð gerði skólabörnum í Öngulsstaðahreppi auðveldara að mæta í farskólann.  

Félagastarf innan hreppsins var margt stofnað af framsæknum skólapiltum sem vildu 

auðga bæði líkama og sál með félögum sínum.    

4.4 Samantekt 

Í ræðu formanns skólanefndar við opnun Húsmæðraskólans á Laugalandi árið 1937 

kom fram að skólinn væri ætlaður þeim stúlkum sem vildu „auðga anda sinn að 

nytsamlegri þekkingu og læra að taka hin daglegu störf réttum tökum“. 159  Þetta 

markmið skólans var visst afturhvarf til fortíðar, en það er afar líkt tilvitnun sem 

kemur fram í gjörðabók hins Norðlenska Kvennaskóla: „Tilgangur skólans er sá að 

veita ungum stúlkum þá tilsögn og kunnáttu til munns og handa, er geri þær sem 

færastar til að gegna þeirri köllun og þeim skyldum, er staða lífsins af þeim 

hentar“.160   

Samkvæmt námsstúlkum frá vetrinum 1957-1958 var tilgangur námsins að gera 

þær að „„hagnýtum húsmæðrum“ bæði til munns og handa“.161 Í báðum svokölluðu 

markmiðum skólans var lögð áhersla á að kenna ungum stúlkum það sem þær hafa 

gagn af og hentar fyrir þær sem stúlkur.  Með stofnun húsmæðraskóla á fyrri hluta 

20. aldar var reynt að hverfa aftur til fortíðar, reynt að sporna gegn þeirri þróun sem 

átti sér stað í íslensku samfélagi.  Gamla íslenska sveitasamfélagið var óðum að 

                                                       
157 HERAK. F-félög. 35.- Íþróttafélagið Hvatur. Fundargjörðarbækur 1918. Stofnun félagsins. Bls. 1-2. 
158 HERAK. F-félög. 35.- Íþróttafélagið Hvatur. Fundargjörðarbækur 1918. 
159 Skýrsla húsmæðraskólans á Laugalandi 1937-1939. Bls. 8.  
160 HERAK. S-13/1: Gjörðabók hins Norðlenzka Kvennaskóla á Laugalandi. Bls. 1. 
161 Edda Aspelund og Elín H. Hannesdóttir,,Inga Þorbjörg Sveinsdóttir” Dagur, 108. tbl., 1. júní 1993. 
Bls. 6. 
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hverfa.  Eitt af hlutverkum húsmæðraskólanna var að halda konum föstum í viðjum 

þeirra hlutverka sem gamla, íslenska sveitasamfélagið hafði gefið þeim.  Samkvæmt 

þeim var hlutverk kvenna að sjá um heimili og fjölskyldu sína.  Skólanefndarformaður 

lýsti þessu vel í ræðu sinni árið 1937: 

Hið fagra hérað vort þarfnast krafta allra dætra sinna, í nútíð og framtíð, 

til að fegra og prýða heimilin, innan húss og utan, og viðhalda og auka 

menningu og farsæld sveitalífsins, sem hefir svo marga kosti að bjóða, 

öllum þeim, sem vilja og kunna að hagnýta sér þá, í stað þess að elta 

skugga andvaraleysis og blekkinga út um allar jarðir.162 

Í ræðunni lagði hann áherslu á þá sameiginlegu þætti milli gamla kvennaskólans 

og nýja skólans, þá sér í lagi að nýji skólinn væri í raun nýr kvennaskóli.  Skólinn er 

síðan titlaður húsmæðraskóli en skólarnir  sem Þingeyingar og Húnvetningar byggðu 

voru samkvæmt honum hússtjórnarskólar.  Þannig reynir formaðurinn að sýna fram á 

sérstaka eiginleika skólans á Laugalandi og gera hann einstakan.163 

Markmið og tilgangur Kvennaskólans á Laugalandi var að búa til hina 

fyrirmyndar húsmóður.  Takmarkið var að kenna íslenskum stúlkum alla hagnýta og 

gagnlega þekkingu sem hver kona þurfti á að halda í íslensku sveitasamfélagi 19. 

aldar.  Verkleg kennsla var í fyrirrúmi og það var raunin einnig 60 árum síðar þegar 

Húsmæðraskólinn á Laugalandi var stofnaður haustið 1937.  Verkleg kennsla var talin 

mikilvægari. Tilgangur skólanna tveggja virðist hafa verið svipaður, þ.e.a.s. að 

undirbúa ungar konur fyrir lífið sem íslensk fyrirmyndar húsmóðir.  Að því leyti voru 

húsmæðraskólarnir visst afturhvarf til fortíðar. 

Kvennaskólinn og Húsmæðraskólinn á Laugalandi virðast hafa verið í því 

hlutverki að kenna íslenskum ungum konum hvernig ætti að vera fyrirmyndar 

húsmóðir.  Voru ungmenna- og íþróttafélögin í hreppnum að sinna svipuðu starfi?  

Ungmenna- og íþróttafélögin voru flest öll stofnuð á fyrstu áratugum 20. aldar og 

voru ætluð fyrir bæði kynin.  Hlutverk þeirra var fyrst og fremst þjóðernislegur en 

með ríka áherlsu á nauðsyn framfara í samgöngum.  Einnig lögðu félögin áherslu á 

kynna íbúum hreppsins fyrir fjölmörgum íþróttum.  Framfarafélag Eyfirðinga var ekki 

                                                       
162 Skýrsla Húsmæðraskólans á Laugalandi 1937-1939. Bls. 9. (Ræða skólaformanns við skólasetningu).  
163 Skýrsla Húsmæðraskólans á Laugalandi 1937-1939. Bls. 1-9. (Ræða skólaformanns við 
skólasetningu).  
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ungmennafélag í þeim skilningi orðsins heldur félag sem vildi stuðla að alls kyns 

framförum í firðinum.  Félagið var stofnað 1874 í þeim tilgangi að stuðla að stofnun 

Kvennaskóla í firðinum.  Þannig urðu slíkar stofnanir og félög samtvinnuð, þar sem 

bæði karlmenn og konur stuðluðu saman að framförum hreppsins. 
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5  Niðurstöður 

Skólahald í Öngulsstaðahreppi í Eyjafirði var lítið áður en að lög um fræðslu barna í 

skrift og reikningi voru lögfest á Íslandi árið 1880.  Engar heimildir fundust sem gefa 

til kynna að skólahald fyrir börn hafi verið formlegt fyrir aldamótin 1900. Með lögum 

um fræðslu barna í skrift og reikningi árið 1880 voru íslenskir prestar skyldaðir til að 

halda nákvæmar skýrslur yfir kunnáttu sóknarbarna sinna, og sjá til þess að öll börn 

fengju viðeigandi fræðslu.  Börn hlutu heimafræðslu frá foreldrum sínum og öðru 

fullorðnu fólki.  Það var hlutverk prófasts að fylgjast með því að hvert barn fengi þá 

fræðslu sem það átti rétt á.  Prestar í Öngulsstaðahreppi tileinkuðu sér þann sið að 

halda húsvitjunarbækur, og eru til húsvitjunarbækur úr hreppnum frá árinu 1893.  

Það árið voru alls 116 börn í hreppnum.  Af þeim voru einungis 27 skráð læs í 

húsvitjunarbókina.  Þróunin í læsi barna var hröð, árið 1894 voru 45 börn læs af 124 

börnum í heildina sem var mikil aukning.  Áhersla virðist hafa verið á að mennta börn 

sem nálguðust fermingaraldurinn.  Yngri börn voru í miklum minnihluta en þeim  

fjölgaði þó ár frá ári.  Einhver misbrestur hefur verið á skráningu í húsvitjunarbækur 

hreppsins því prestarnir hætta að skrá inn kunnáttu barna eftir 1894.   

Eftir aldamótin 1900 þurftu íslensk börn ekki að bíða lengi eftir framförum í 

íslenskum skólamálum.  Fræðslulögin tóku gildi árið 1907 sem m.a. lögleiddu 

skólaskyldu barna á Íslandi.  Þar var sett í lög að tíu ára og yngri skyldu hljóta 

heimafræðslu og öll börn milli 10 og 14 ára voru skyldug til að fá fræðslu í skóla.  Um 

fermingu átti hvert barn að geta lesið, skrifað og reiknað.  Landafræði, kristinfræði og 

söngur voru skyldufög.  Kirkjan hætti að hafa yfirumsjón með barnafræðslu og 

ábyrgðin fór yfir á sveitafélögin.  Skólanefndir voru kosnar í hverju héraði til að hafa 

umsjón með fræðslu barna. Þrátt fyrir þessa breytingu, héldu prestar skráningu á 

kunnáttu barna í Öngulsstaðahreppi frá 1911-1918, að árunum 1912 og 1915 

undanskildum .  Lestrarkunnátta barna frá 1911-1918 hélst jöfn og aldur læsra barna 

lækkaði.   

Hreppsbók á þessu tímabili gefur til kynna að það hafi verið starfandi farskóli í 

hreppnum frá árunum 1908-1910.  Skóli var stofnaður á Jódísarstöðum, 1908-1909 

af Steingrími Arasyni kennara.  Afar fáar heimildir eru til um Jódísarstaðaskóla, 
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einungis örfáar stuttar blaðagreinar sem vísa í hann. Óljóst er hvort hann starfaði 

samtímis og farskóli hreppsins. Jódísarstaðaskóli fékk styrk frá landssjóði en þó 

benda heimildir til um að skólinn hafi verið einskonar einkaskóli.  Steingrímur auglýsti 

skólann sjálfur í dagblöðum og það þurfti að sækja um í skólann. 

Einu skólaskýrslur farskólans í hreppnum, sem eru til, eru frá 1921 – 1940, svo 

ekki er vitað með vissu að það hafi verið starfræktur farskóli í hreppnum fyrir þann 

tíma.  Það má þó telja mjög líklegt þar sem hreppsbækur vísa til þess.  Hreppsbækur 

voru mjög nákvæmar þegar reikningar voru gerðir og frá 1908 voru nefnd gjöld 

vegna fræðslumála sem gefur til kynna að það hafi verið einhverskonar fræðsla í 

hreppnum á þessum tíma.  Farskólinn var haldinn á þremur mismunandi stöðum í 

hreppnum, hvert barn fékk 8 vikna kennslu og ekki skipti máli úr hvaða 

þjóðfélagsstétt viðkomandi barn kom.  Metnaður manna vegna farskólans virðist 

hafa aukist eftir því sem leið á tímabilið.  Fullnaðar- og árspróf voru haldin fyrst í 

hreppnum árið 1929.   

Sveitungar í hreppnum voru ekki ánægðir með skólann.  Mörgum sinnum hafði 

komið upp sú tillaga að hrepparnir innst inn í Eyjafirði ættu að sameinast um barna- 

og unglingaskóla, en það var ekki fyrr en um 1940 sem fór eitthvað að ganga í þeim 

málum.  Saurbæjarhreppur dró sig úr öllu samstarfi og vildi stofna skóla í eigin hrepp. 

Hrafnagilshreppur og Öngulsstaðahreppur tóku sig saman og árið 1938 fékk 

fræðslumálastjórnin í Reykjavík bréf þess efnis að hrepparnir vildu stofna til skóla.  

Það tók hinsvegar langan tíma, og þar til var farskólakennsla í hreppnum. 

Áhugavert er að hugsa til þess hve sveitungar höfðu takmarkaðan áhuga á að 

bæta ástandið í barnaskólamálum í hreppnum, en þeir höfðu þó tekið höndum 

saman þegar sú hugmynd kom upp árið 1874 að stofna ætti til kvennaskóla í 

Eyjafirði.  Aðalhvatamaður að stofnun skólans var Eggert Gunnarsson.  Helstu 

mektarmenn sveitarinnar sameinuðust um stofnun skólans.  Ekki tókst að stofna til 

samstarfs við nálæg sveitarfélög og úr varð að skólinn átti að vera í Eyjafirði.  Eftir 

mikla söfnun innanlands sem utan, var skólinn loksins stofnaður í október 1877.  

Tilgangur og markmið kvennaskólans á Laugalandi virðist hafa verið að undirbúa 

íslenskar stúlkur undir lífið sem íslensk kona; húsmóðir, eiginkona og móðir.  Lögð var 

áhersla á verklega kennslu og í raun átti öll kennsla að vera uppbyggandi fyrir stúlkur.  

Rúmlega fjörtíu árum síðar var húsmæðraskólinn á Laugalandi stofnaður.  Gamla 
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kvennaskólanum var lokað árið 1896 en árið 1937 var byggður nýr skóli fyrir konur á 

sama stað.  Húsmæðraskólinn var skóli sem lagði ríka áherslu á sömu markmið og 

kvennaskólinn gamli: að undirbúa konur undir lífið – sem húsmæður.  Verkleg 

kennsla var kennd hlutfallslega meira enda gefur nafn skólans til kynna að kenna eigi 

ungum konum að verða húsmæður – húsmæðraskólinn.  Stofnun húsmæðra – og 

hússtjórnarskóla víðs vegar um landið á fyrri hluta 20. aldar var svar þeirrar kynslóðar 

við síbreytilegu íslensku samfélagi.  Sveitasamfélagið var á undanhaldi, kaupstaðir 

höfðu stækkað og fjölgað á fyrri hluta 20. aldar.  

Þróun skólahalds í Öngulsstaðahreppi frá 1860-1940 var aðallega sú að menn 

töldu nægilegt að menntun barna færi fyrst fram í heimahúsum í höndum foreldra.  

Aðeins var gerð krafa um að börn á aldrinum 12-14 lærðu að lesa, skrifa og reikna 

fyrir fermingu.  Eftir aldamótin lækkaði sá aldur, og börn niður í 10 ára aldur fengu 

svipaða fræðslu og eldri börnin.  Ómögum, léttadrengjum og léttastúlkum var ekki 

mismunað í hreppnum.  Ekki var munur á hvaðan skólabörn komu, hvort sem það var  

af einum af stærstu sveitabýlunum eða þau væru á sveitinni.  Frá árinu 1908 til ársins 

1910 hófst formleg kennsla í hreppnum, bæði í formi farskólakennslu einnig var 

stofnaður eiginlegur einkaskóli.  Frá árinu 1860 til ársins 1930 virðist skólahald í 

Öngulsstaðahreppi einungis hafa verið í formi skóla Steingríms Arasonar að 

Jódísarstöðum, farskólahaldi og kvennaskóla bæði fyrir og eftir aldamót.   

Framfarir voru þó ekki aðeins í skólahaldi. Framfarafélag Eyfirðinga stóð að 

miklum framkvæmdum í bæði vegavinnu, brúargerð og stofnandi félagsins var einn 

af aðalstofnendum Kvennaskólans á Laugalandi.  Hreppurinn stóð einnig að 

framförum í hreppnum í samgöngumálum, bændur voru virkjaðir til vinnu og allt 

stuðlaði það að betri sveit.  Húsmæðraskólinn á Laugalandi átti að virkja konur til 

húsmóðurstarfa, en markmið skólans var svipað markmiði gamla kvennaskólans.   

Undir lok 19. aldar, árið 1860 voru Íslendingar alls 66.987 þúsund talsins.  Íbúar 

Öngulsstaðahrepps voru aðeins 361.  Fyrstu íbúar Öngulsstaðahrepps fóru til 

vesturheims árið 1873.  Alls fóru um 108 manns á 38 ára tímabili til ársins 1911.  

Þrátt fyrir vesturheimsferðir þá fjölgaði íbúum hreppsins.  Árið 1890 voru þeir orðnir 

426 einstaklingar.  Vinnufólki fór að fækka í sveitunum um leið og kaupstaðir 

stækkuðu.  Kvartað var undir skorti á vinnuhjúum í sveitum.  Mikil fjölgun var á 

Akureyri fyrstu áratugi 20. aldar.  Árið 1930 voru íbúar hreppsins aðeins 430 talsins.  
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Áhrifaþættirnir voru helst vesturheimsferðir en halda mætti að fólksflótti til 

kaupstaða hafi einnig verið sökudólgurinn.  Einnig hafði sú staðreynd  áhrif að 

Öngulsstaðahreppur var ávallt frekar þéttbyggður og ekki til jarðir fyrir ungt fólk að 

hefja búskap.  Árið 1930 voru Íslendingar alls 108.861 þúsund.  Lítil mannfjölgun var í 

Öngulsstaðahreppi á þessu tímabili en þó fjölgun miðað við aðra hreppi í 

innanverðum Eyjafirði. 

Nokkuð stöðugt  farskóla-, kvennaskóla- og húsmæðraskólahald var í 

Öngulsstaðahreppi á tímabilinu 1877-1940.  Frá stofnun gamla Kvennaskólans á 

Laugalandi árið 1877 var framfararhugur í íbúum Öngulsstaðahreppar.  Landflótti úr 

sveitum í kaupstaði og vestur um haf virðist samt ekki hafa haft mikil áhrif á 

mannfjöldaþróun í hreppnum.  Það var mannfjölgun í hreppnum á tímabilinu.  

Samgöngubætur – vegavinna og brúargerð gerði skólahaldi auðveldara fyrir.  

Skólahald ásamt framförum í samgöngum og vakning í ungmenna- og íþróttafélögum 

virðist hafa stuðlað að því að íbúar hreppsins ákváðu að halda kyrru fyrir í hreppnum, 

frekar en að flýja til vesturheims eða í kaupstaðina.  Í hreppnum var gott  að búa.    



62 

Heimildaskrá 

Óprentaðar heimildir: 

Þjóðskjalasafn Íslands. (ÞÍ.)   

Kirknasafn: 

BC. 5-10: Húsvitjunarbækur Grundaþings 1891-1942. Munkaþverá- og 
Kaupangssókn. 

BC. 5. -  1891. Húsvitjunarbækur Grundaþings. Munkaþverá- og Kaupangssókn. 

BC. 6. -  1891-1894. Húsvitjunarbækur Grundaþings. Munkaþverá- og Kaupangssókn. 

BC. 7. -  1905-1911. Húsvitjunarbækur Grundaþings. Munkaþverá- og Kaupangssókn. 

BC. 8. - 1912-1914. Húsvitjunarbækur Grundaþings. Munkaþverá- og Kaupangssókn. 

BC. 9. - 1921-1932. Húsvitjunarbækur Grundaþings. Munkaþverá- og Kaupangssókn. 

BC. 10. - 1933-1942. Húsvitjunarbækur Grundaþings. Munkaþverá- og Kaupangssókn. 

BC. 6. – 1905-1920. Sóknarmannatal Saurbæjar. Húsvitjunarbók Grundaþings 1915-
1920. Munkaþverá- og Kaupangssókn. 

Manntöl: 

1860. Eyjafjarðarsýsla, Öngulsstaðahreppur. 

1890. Eyjafjarðarsýsla, Öngulsstaðahreppur. 

1901. Eyjafjarðarsýsla, Öngulsstaðahreppur. 

1910. Eyjafjarðarsýsla, Öngulsstaðahreppur. 

1920. Eyjafjarðarsýsla, Öngulsstaðahreppur. 

1930. Eyjafjarðarsýsla, Öngulsstaðahreppur. 

BA. 12. Prestsþjónustubækur Akureyrar 1903-1929. 

BA. 7. Prestsþjónustubækur Grundaprestakalls 1885-1933. 

Héraðskjalasafnið á Akureyri. (HERAK). 

 F-félög/17: Ungmennafélagið Ársól, Fundargjörðarbók 1918. 

F-félög/25: Ungmennafélagið Árroðinn, Fundargjörðarbækur 1920-1925. 



63 

F-félög/35: Íþróttafélagið Hvatur, Fundargjörðarbók 1918. 

F-félög/43: Ungmennafélagið Unglingurinn, Fundargjörðarbók 1909. 

F-félög/48: Framfarafélag Eyjafjarðar, Fundargjörðarbók 1896. 

F-félög/227: Sögufélag Eyfirðinga, ábúendatöl. 

H-12 / 3-5: 1881-1943, Hreppsbækur Öngulsstaðahrepps. 

H-12 / 21-24: 1905-1906, Sveitablöð. Sveitablaðið Kári, Öngulsstaðahreppi. 

H-12 /27-30: 1892-1956, Sveitabækur Öngulsstaðahrepps. 

H-12 / 36: 1876-1900, Hreppsbók Öngulsstaðahrepps. 

H-12/ 211: 1907- 1940: Skýrslur um farskólann í Öngulsstaðahreppi 1921-1932; 
Fundargerðir skólanefndar 1922-1940. 

S-13/1: Gjörðabók hins norðlenzka Kvennaskóla; Skólaskýrslur Kvennaskólans á 
Laugalandi, Fundargerðarbækur, bréf varðandi skólann. 1880-1908. 

S-13/42: Afrit af Gjörðarbók hins norðlenzka Kvennaskóla í Eyjafirði. Ýmis skjöl 
varðandi skólann. 1880-1905. 

Þjóðminjasafn Ísland, (ÞJMS). Þjóðháttasafn, (ÞÞ). Aðfanganúmer: 5463, 7498, 8870, 
9175. Karlmaður fæddur 1896. Öngulsstaðahreppur.  

Vefheimildir: 

Vefsíða.(Vef)  

Landmælingar Íslands:  www.lmi.is – kortaþjónustur – heimildir um legu marka 
sveitafélaga á Íslandi – upplýsingasíða um mörk sveitafélaga – svæði 16 – 
heimildaskrá 16-01.[Tekið 10. apríl 2010] 

Manntalsvefur Þjóðskjalasafn Íslands: www.manntal.is Manntöl fyrir Munkaþverár- 
og Kaupangssókn í Öngulsstaðahreppi, 1860-1890-1901-1910. [Tekið 1. mars – 8. 
maí 2010] 

Stjórnarskrá Íslenska lýðveldisins: www.althingi.is - Stjórnarskrá Lýðveldisins Íslands 
(leit) – 1944 nr. 33 17. júní Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands.[Tekið 8. maí 2010] 

Prentaðar heimildir: 

Almenningsfræðsla á Íslandi 1880-2007. Skólahald í bæ og sveit 1880-1945. Fyrra 
bindi. Ritstjóri Loftur Guttormsson. Háskólaútgáfan. Reykjavík, 2008. 

Anna Agnarsdóttir, „Aldahvörf og umbrotatímar “, Saga Íslands IX. Hið íslenska 
bókmenntafélag. Sögufélag. Reykajvík, 2008. 



64 

Benjamín Kristjánsson, Kvennaskólinn á Laugalandi 1877-96, þættir úr sögu eldra 
skólans og minningar frá Laugalandi eftir gamlar námsmeyjar. Prentverk Odds 
Björnssonar. Akureyri, 1954. 

Benjamín Kristjánsson, Eyfirðingabók I, sögur frá umliðnum öldum. Bókaforlag Odds 
Björnssonar. Akureyri, 1968. 

Bjartmar Kristjánsson, „Aldarafmæli minnst.“ Dagur 58. tbl. (Akureyri, 1977). Bls. 8. 

Byggðir Eyjafjarðar 1990. Ritnefnd: Guðmundur Steindórsson o.fl. Síðara bindi. Útg. 
Búnaðarsamband Eyjafjarðar. Akureyri, 1993. 

Edda Aspelund og Elín H. Hannessdóttir, „Inga Þorbjörg Sveinsdóttir“, Dagur. 108. 
tbl. (Akureyri 11. júní 1993). Bls. 6. 

„Frú Valgerður Þorsteinsdóttir“, Nýtt Kirkjublað, 11. tbl. (1. júní 1915). Bls. 122. 

„Frú Þóra Melsteð“, Kvennablaðið, 1. tbl., 3. árg. (Reykjavík, 1897). Bls. 20-21. 

„Frú Þóra Melsteð 1823 – 18. desember – 1923“, Óðinn, 1.-6. tbl. (Reykjavík, 1.janúar 
1924.) Bls. 7-10. 

Gerður Pálsdóttir, „Þættir úr sögu Kvennaskólans og Húsmæðraskólans á 
Laugalandi“, Dagur. (Akureyri 2. október 1987). Bls. 11-10. 

Gísli Á. Gunnlaugsson, „Ást og hjónaband á fyrri öldum. Um ástina og hjónabandið í 
erlendum sagnfræðirannsóknum og íslensku samfélagi 1780-1900“,  Saga og 
samfélag Þættir úr félagssögu 19. og 20. aldar. Sagnfræðistofnun Háskóla Íslands. 
Sögufélag (Reykjavík, 1997). Bls. 47. 

Gísli Ágúst Gunnlaugsson, „Fátækralöggjöfin og íslenska fjölskyldan“, Saga og 
samfélag. Þættir úr félagssögu 19. og 20. aldar. Sagnfræðistofnun Háskóla Íslands. 
Sögufélag. (Reykjavík, 1997). Bls. 86-89. 

Gísli Ágúst Gunnlaugsson, „Löggjöf um fátækraframfærslu og stjórn fátækramála á 
18. Öld“, Saga. 21. árg. (Reykjavík, 1983). Bls. 39-72. 

Gísli Ágúst Gunnlaugsson, Ómagar og Utangarðsfólk: fátækramál Reykjavíkur 1786-
1907. Safn til sögu Reykjavíkur. Sögufélag. Reykjavík, 1982. 

„HINN NORÐLENZKI KVENNASKÓLI“, Norðlingur, 3. tbl., 2. árg., 16 ágúst 1876.   

Íslensk orðabók A-L. Ritstjóri Mörður Árnason. Þriðja útgáfa. Edda. Reykjavík, 2002.  

Jakob Kristinsson, „Sextugur Steingrímur Arason kennari“, Morgunblaðið, 197. tbl. 
(Reykjavík, 26. ágúst 1939). Bls. 6. 

Jón Hjaltason, Saga Akureyrar, kaupstaðurinn við pollinn 1863-1905. 2. bindi. 
Akureyrarbær. Akureyri, 1994. 



65 

Júníus H. Kristinsson, Vesturfaraskrá 1870-1914. Sagnfræðistofnun Háskóla Íslands, 
Sögufélag. Reykjavík, 1983.  

„Landsjóðsstyrkur 1909-1910“, Skólablaðið, 9. tbl., 4. árg. (Reykjavík, 1910). Bls. 140. 

„Landsjóðsstyrkur til unglingaskóla 1912“, Skólablaðið, 8.tbl., 6. árg. (Reykjavík, 
1912). Bls. 122.  

Manntal á Íslandi 1. desember 1920. Hagstofa Íslands. Hagskýrslur Íslands. Reykjavík, 
1926-28. 

Manntal á Íslandi 2. desember 1930. Hagstofa Íslands. Hagskýrslur Íslands. Reykjavík, 
1937. 

„Norðlenzki kvennaskólinn“, Norðlingur, 21. tbl., 1. árg. (Akureyri, 2. mars 1875-
1876). Bls. 161-163. 

Páll Briem, „Menntun barna og unglinga“, Lögfræðingur, 5. árg. (Akureyri, 1901). Bls. 
36-172. 

Skýrsla Húsmæðraskólans á Laugalandi 1937-1939. Ársskýrsla Húsmæðraskólans á 
Laugalandi. Húsmæðraskólinn á Laugalandi. Skólaráð Laugalandsskóla. Akureyri, 
1939. 

Snorri Þorsteinsson, Barna- og unglingafræðsla í Mýrasýslu 1880-2007. Uppheimar. 
Akranes, 2009. 

Steindór Arason, „Unglingaskóli“, Norðurland, 45. tbl., 11. árg. (Akureyri, 1911). 

Stjórnartíðindi fyrir Ísland 1880. „Lög um uppfræðing barna í skript og reikningi nr. 2 
/ 1880.“ A-deild. Kaupmannahöfn, Reykjavík. 1881. Bls. 6-9. 

Stjórnartíðindi fyrir Ísland 1907. „Lög um fræðslu barna nr. 59 / 1907.“ A-deild. 
Kaupmannahöfn, Reykjavík. 1908. Bls. 380-397. 

„Unglingaskóli“, Norðanfari, 11.-12. tbl., 15. árg., 1876. Bls. 24. 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings true
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 318
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.10063
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 318
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.10063
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2003
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


