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Ágrip 

 

Á árunum 1890-1960 blés Reykjavík út og íbúum fjölgaði að sama marki. Bæjarbúar settu æ 

meiri kröfur á bæinn að sinna hinum ýmsu verkefnum. Einnig var unnið ötullega að því að 

koma borginni í fallegra og skipulagðara horf. Götur voru lagðar, rafmagnslýsing sett upp og 

margt fleira. Leikskólar voru stofnaðir, íþróttafélög spruttu upp, vinnuskóli unglinga var settur 

á fót sem og tónlistarskóli. Hrekkir og skemmdarverk barna og unglinga voru samt vandamál. 

Sagt er frá því hvernig hinar ýmsu stofnanir og félög ætluð börnum og unglinum voru stofnuð 

og hver tilgangurinn var með þeim. Ritgerðin miðar að því að skýra tengsl á milli hrekkja og 

skemmdarverka barna og unglinga í bænum og uppbyggingu tómstundastarfs. Er ætlunin að 

reyna að færa sönnur fyrir því að mörg félaga og stofnana sem urðu til á tímabilinu hafi verið 

stofnuð með það fyrir augum að koma í veg fyrir ólæti og óæskilega hegðun barna og 

unglinga á götum úti. Sem sagt að hrekkir og skemmdarverk hafi örvað uppbyggingu 

tómstundastarfs í Reykjavík. Einnig er stuttlega drepið á því hvort að Reykjavík hafi verið 

nægilega undirbúin til að reka tómstundastarf barna og unglinga, það er að segja hvort að 

bærinn hafi verið viljugur til að styrkja starfið. 
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Inngangur 

 

Það er sorgleg staðreynd, að þau málefnin, sem mest eru verð og mikilvægust allra 

mála, skuli vera mest vanrækt, en það eru málefni barnanna. Þar sem börnin eru, er 

flokkur borgara, sem ekki getur barist fyrir réttindum sínum. Þau gleymast. Hinir 

fullorðnu hafa haft öðru að sinna á þessum áratugum, sem Reykjavík hefur þotið 

upp. Og áður en menn hafa haft svigrúm til að átta sig, er þriðjungur þjóðarinnar 

kominn hér saman á mölinni. Sveitafólkið hefur flutt með sér aldagmlan 

hugsunarhátt og aldagamlar venjur. Til dæmist þann vana, að láta börnin sjá um sig 

sjálf daglangt án eftirlits úti. Það flutti með sér þann hugsunarhátt, að nóg væri, að 

sjá þeim fyrir húsnæði, fæði og fötum, og bæði andlegi og siðferðilegi þroskinn 

færi þá fram að sjálfu sér, eins og vöxtur líkamans.  

 Meðan þjóðinn bjó dreifð um byggðir landsins fór þetta oft prýðilega. Allt 

líf barnsins var oft fyrirmyndar skóli. Allt fólkið var kennarar þess, og störf þess og 

öll náttúran í umhverfinu varð að kennslutækjum.
1
 

 

Tivitnunin hér að ofan er frá árinu 1935 og er tekin úr bæklingi sem gefinn var út af 

Barnavinafélaginu Sumargjöf. Greinina skrifaði Steingrímur Arason kennari sem var 

formaður félagsins fyrstu 15 árin, eða frá stofnun þess árið 1924 til ársins 1939 þegar hann gaf 

ekki kost á sér til endurkjörs.
2
 Tilvitnunin ber með sér að víða var pottur brotinn þegar kom að 

börnum, bæði uppeldi þeirra og umhverfi. Bærinn stóð á tímamótum. Hann var enn ekki 

orðinn borg en gat ekki heldur talist sama sjávarþorpið sem hann var áður. Íbúar bæjarins 

voru óðum að átta sig á þessu en enn örlaði á sveitahugsunarhættinum. Börnin áttu að geta séð 

um sig sjálf og geta fundið sér eitthvað til dægrastyttingar án mikilla afskipta frá fullorðna 

fólkinu. Raunin var og er aftur á móti sú að börn þurfa eftirlit og leiðbeiningar til að geta 

orðið að nýtum samfélagsþegnum. Bærinn stækkaði hratt og götur sem áður höfðu verið 

tiltölulega fáfarnar urðu óðum fjölfarnari og alls ekki hentugar fyrir leiki barna. Mæður fóru í 

meira mæli að vinna utan heimilis. Í sveitinni höfðu börnin getað gengið næstum sjálfala um 

sitt nánasta umhverfi. Í borginni þurftu þau að leita lengra til að finna góð leiksvæði. Bílar 

vöktu ótta, enda voru þeir hraðskreiðari og þyngri en flestir hestvagnar sem áður höfðu farið 

um borgina. Óæskilegur félagsskapur þótti hafa spillandi áhrif á börnin. Mengun og 

óhreinindi voru vandamál í bænum. Bærinn þróaðist hratt í átt að því nafnlausa samfélagi sem 

við þekkjum í dag. Í sveitasamfélaginu og minni bæjarfélögum var auðvelt að bera kennsl á 

börn, hvaðan þau komu og hverra manna þau voru. Í bænum var þetta ekki lengur eins auðvelt 

                                                           
1
 Þarfir borgarbarnsins, bls. 1. 

2
 Morgunblaðið, 19. júlí 1951, bls. 5 
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enda fjölgaði íbúum hratt og ógerlegt var að fylgjast með öllum nýjum nágrönnum eða 

bæjarbúum. Þannig gátu börn frekar brotið af sér með hrekkjum og strákapörum. 

 Í byrjun 20. aldar fór að bera meira á því en áður að hugað væri að þörfum barna og 

barnaheill. Er þar hægt að nefna ungmennafélögin sem stofnuð voru til að gefa börnum og 

unglingum færi á að stunda íþróttir og koma í veg fyrir að þau myndu leiðast út í slæman 

félgsskap, glæpi, skemmdaverk og áfengisneyslu. Reynt var að hafa áhrif á þau til góðs með 

stofnun ýmissa íþróttafélaga sem spruttu upp á tímabilinu. Barnavinafélagið Sumargjöf var 

stofnað til þess svara þeirri ríku þörf sem kom upp um barnaheimili fljótlega upp úr 

aldamótum.
3
 Barnaverndarfélag Reykjavíkur var svo stofnað til þess að vernda börn sem 

höfðu lent á glapstigum.
4
  

Fyrir utan félög og annað sem ætlað var börnum fór skipulag Reykjavíkur batnandi. 

Unnið var að því að koma bænum í betra og heilsusamlegara horf, til dæmis með skolpræsum 

og strangari reglum um dýrahald. Á því var mikil þörf þar sem að óhreinindi og sýkingarhætta 

magnast upp á þröngbýlum svæðum eins og borgum. Stór húsdýr áttu einfaldlega ekki heima í 

borginni. Það var kominn tími til að koma sveitahugsuninni úr huga íbúanna og huga að 

raunverulegum þörfum bæjarins og íbúa hans. Nauðsynlegt var að koma upp einhvers konar 

kerfi, eins og dagheimili, leikskólum og leikvöllum, íþróttavöllum og fleiru fyrir börn og 

unglinga. Þar sem konur unnu í nokkrum mæli utan heimilisins í Reykjavík myndaðist þörf 

fyrir stað þar sem börn gátu átt athvarf. Heimilið samanstóð ekki lengur af eins mörgu fólki 

og hafði verið á sveitaheimilum áður fyrr. Afar, ömmur og vinnufólk bjó ekki lengur inni á 

heimilinu. Sumar fjölskyldur þurftu að fá aukalaunin sem konan aflaði til að sjá sér farborða. 

Þörfin á eftirliti utanaðkomandi með börnum óx því eftir því sem að leið á öldina og eftir því 

sem fleiri konur fóru út á vinnumarkaðinn. Að sjálfsögðu var þessari þörf svarað með 

leikskólum og dagheimilum fyrir yngstu börnin.  

 Í byrjun tuttugustu aldarinnar var borgin líka að óðum að springa út. Nýjar götur og ný 

borgarhverfi mynduðust. Það þurfti að gera ráð fyrir börnum í uppbyggingu bæjarins. Ef 

skoðuð er tilvitnunin í byrjun inngangsins þá má sjá að Steingrími Arasyni fannst mjög vanta 

upp á að gert væri ráð fyrir börnum. Var það svo? Þegar sveitasamfélagið var allsráðandi og 

flestir Íslendingar bjuggu í sveit var ekki vandamál fyrir börnin að finna sér stað til að leika 

sér á. Nú var hins vegar komin upp sú staða að börn höfðu takmarkaðari vettvang til leikja. 

Helst er þar að nefna götuna og heimilið ásamt nokkrum bakgörðum. Bakgarðar voru hins 

vegar eitthvað sem fylgdi ekki hverju heimili. Hvaða athvarf höfðu börnin þá? 

                                                           
3
 BR: Einkaskjalasafn nr. 34.  

4
 BR: Einkaskjalasafn nr. 237. 
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 Þessi ritgerð fjallar um börn og unglinga í Reykjavík á árunum 1890-1960. Tímabilið 

er mjög langt og því verður að velja og hafna efni sem verður til umræðu. Ég fjalla til dæmis 

ekkert um skólagöngu, en reyni frekar að einbeita mér að frístundum barna. Tilgangurinn með 

ritgerðinni er að sýna hvernig tómstundastarfi fyrir börn var háttað í Reykjavík á þessum 

árum. Þá langar mig sérstaklega að velta fyrir mér hvort að hrekkir og strákapör hafi haft áhrif 

á það hvernig skipulag tómstundastarfs þróaðist, það er að segja hvort það réðist af 

forræðishyggju fullorðinna. Var tómstundastarfi komið á til þess að aftra því að börn lentu í 

„slæmum“ félagsskap og á glapstigum? Hvernig var Reykjavíkurbær í stakk búinn til að svara 

auknum kröfum um tómstundastarf fyrir börn? Var auðvelt að byggja upp svæði og þjónustu 

fyrir börn? Með því að rannsaka þetta efni reyni ég að draga upp mynd af  því hvernig var að 

vera barn í Reykjavík á tímabilinu sem ég fjalla um. Efnið hefur ekkert verið rannsakað fram 

að þessu. Rannsóknin á þessu byggir að miklu leyti á tímaritagreinum frá tímabilinu ásamt því 

að bækur eru notaðar til að fá betri yfirsýn yfir efnið. Greinarnar sem ég nota til að gera grein 

fyrir hrekkjum og strákapörum fann ég með orðaleit á tímarit.is. Leitarorðin voru „strákapör“, 

„pörupiltar“, „hrekkir“ og „skemmdarverk“. Ég mun skipta ritgerðinni upp í eftirfarandi kafla: 

Reykjavík og uppbygging borgarinnar. Þar mun ég einbeita mér að því sem helst sneri að 

börnum og umhverfi þeirra. Þá á ég við uppbyggingu á skolpkerfum í götum borgarinnar, 

dýrahald og fleira, en börn léku sér helst á götum borgarinnar fyrstu áratugi 20. aldarinnar. 

Einnig þóttu dýr í sumu tilvikum vera mjög mannbætandi félagskapur fyrir börn og því sáu 

sumir foreldrar á eftir dýrunum þegar þau færðust úr bænum. Þá mun ég sérstaklega skoða 

íbúafjölda og velta fyrir mér hlutfalli barna og unglinga út frá tölum á landsvísu. Þarfir barna 

eftir aldri voru mjög mismunandi. Ég skipti því umfjölluninni á börnum upp í tvo hópa, en 

með hugtakinu börn og unglingar á ég við fólk á aldrinum 0-19 ára. Ég ákvað að skipta upp 

við 13 ára aldurinn eða þegar barn verður unglingur og fer að takast á við meiri ábyrgð og 

þroskast í átt að fullorðinni manneskju. Því fylgja breytt áhugamál og áherslur og þannig 

breytist tómstundaiðkunin með. Annar kafli fjallar um yngri börnin. Í raun hefði kannski mátt 

skipta þeim aldursflokki upp í tvo hópa en það er óþarfi þar sem lítið er til af heimildum um 

athafnir barna undir fimm ára aldri, enda sennilega ekki mikið sem þau gerðu sem hafði áhrif 

á samfélagið utan heimilis og leikskóla. Umfjöllun um þann aldurshóp sneri því aðallega að 

uppbyggingu leikskóla og leikvalla fyrir þau. Í þeirri umfjöllun fer ég eftir tímaröð. Umfjöllun 

í tímaröð var aftur á móti ekki alltaf auðveld og stundum nær ógerleg, eins og þegar fjallað er 

um leiki eða hrekki. Því greip ég á það ráð að flokka frekar saman svipaða hrekki og leiki en 

get þó alltaf ártals í umfjölluninni. Að lokum segi ég frá því hvað börn höfðu fyrir stafni þegar 

þau voru ekki bundin í skólanum við að læra; má þar nefna íþróttir, hrekki og leiki. 
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Íþróttaumfjöllunin er að mestu bundin við hvaða íþróttir voru í boði á þessum árum og 

hvernig Reykjavík tók við kröfunum sem settar voru á hana. Þriðji kafli fjallar um eldri 

börnin, eða unglinga frá 13-19 ára. Umfjöllunin um þá er aðeins frábrugðin umfjölluninni um 

yngri börnin. Til dæmis fléttast umræða um hrekkjabrögð mjög inní umræðu um 

menntaskólann. Á ákveðnum tímabilum létu menntaskólapiltar nokkuð að sér kveða í 

samfélaginu með hrekkjum og slæmri hegðun. Þá skrifa ég sérstakan undirkafla um skipulagt 

tómstundastarf, en við fyrstu sýn virðist sem að meira framboð hafi verið af því fyrir unglinga 

en fyrir yngri börnin. Til að ljúka kaflanum um unglingana þá fjalla ég um athafnasvæði 

þeirra og athafnir. Sá kafli fjallar að mestu um þær óspektir sem fylgja unglinum, eins og 

áfengisdrykkju, slæma hegðun, tilraunastarfsemi og þar fram eftir götunum. Fjórði og síðasti 

kaflinn er stubbur um sameiginlegar tómstundir beggja aldursflokka. Þar flokka ég starf tengt 

tónlistarskólum og hljóðfæraleik, íþróttastarf sem og sundlaugunum í Reykjavík. 

 Heimildirnar sem ég mun notast við í ritgerðinni eru að mestu frumheimildir, og þá 

helst einkaskjalasöfn í Borgarskjalasafni Reykjavíkur. Má þar nefna nokkur skjalasöfn 

einstaklinga og nokkur skjalasöfn félagasamtaka. Til dæmis eru allar heimildir mínar um 

leikskóla og leikvelli frá Borgarskjalasafninu. Einnig nota ég greinar í dagblöðum sem gefa 

betri mynd, að mínu mati, af samfélaginu en eftirheimildir úr bókum geta gert. Til þess að 

komast að því hvernig uppbygging Reykjavíkur var, notaðist ég við bækurnar Saga hitaveitu 

Reykjavíkur, Saga vatnsveitu Reykjavíkur og  Saga rafmagnsveitu Reykjavíkur sem voru 

gefnar út af Orkuveitu Reykjavíkur árið 2007. Sveitin við Sundin eftir Þórunni 

Valdimarsdóttur reyndist mér líka vel við að skapa mynd af Reykjavík í uppbyggingu. Allir í 

leik eftir Unu Margréti Jónsdóttur, sem var gefin út í tveimur bindum á árunum 2009-2010, 

hefur reynst mér vel til að fá innsýn í þá leiki sem gætu hafa ómað um götur borgarinnar og 

notast ég aðallega við hana þegar ég skrifa um leikina. Halldóra Bjarnadóttir gaf út leikjabók 

árið 1917. Bókinni var ætlað að kenna börnum leiki og kvæði og þannig hafa áhrif á þau til 

góðs og þroska þau með leik.
5
 Sú bók var endurútgefin nokkrum sinnum. Ég nota hana lítið 

en veit samt af henni, þar sem Una Margrét vitnar oft í hana. Steingrímur Arason gaf út bók 

stuttu á eftir Halldóru, eða árið 1921, í sama tilgangi. Sú bók hét Sextíu leikir, vísur og dansar 

fyrir heimili, skóla og leikvöll.
6
 Bókin varð vinsæl meðal barna um land allt og því er líklegt 

að leikirnir úr henni hafi verið leiknir á götum bæjarins eftir 1921. Hún var líka endurútgefin 

árið 1950, þá endurbætt og með fleiri leikjum og fékk þá nafnið 100 léttir leikir.
7
 Í kaflanum 

                                                           
5
 Halldóra Bjarnadóttir, Kvæði og leikir. 

6
 Steingrímur Arason, Sextíu leikir. 

7
 Steingrímur Arason, 100 léttir leikir. 
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um íþróttir og íþróttauppbyggingu í Reykjavík notaðist ég mikið við bók Sigurðar Á. 

Friðþjófssonar, Íþróttir í Reykjavík, sem var gefin út árið 1994. 
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1. Í átt að heilsusamlegri Reykjavík 

 

Það er ógerlegt að fjalla um uppbyggingu tómstundastarfs í Reykjavík án þess að fjalla um 

borgina sjálfa og að einhverju leyti hvernig hún byggðist upp. Reykjavík stækkaði ört frá því 

seint á 19. öld og fram eftir hinni 20. Hún byrjaði sem lítill bær sem óx og óx. Ferðamenn sem 

komu til landsins á 19. öld og áttu viðdvöl í Reykjavík voru sumir lítt hrifnir af bænum. Þeim 

þótti hann vera forarpyttur og illa skipulagður. Eitt öfgakenndasta dæmið sem ég rakst á var 

skrifað af breska stjörnufræðingnum J. Coles. Hann sagði þetta um borgina árið 1882: 

 

Ég minnist ekki að hafa séð ljótari bæ en Reykjavík. Húsin eru af alls konar stærð, 

gerð og lit, tré sjást hvergi, og göturnar virðast hafa verið lagðar án nokkurs 

skipulags. Ef bærinn skyldi vaxa mikið, mundi aukast vandræðin fyrir 

umsjónarmann bygginganna, því að hús hafa ekki aðeins verið reyst við götur þær, 

sem til eru, heldur einnig hér og hvar annars staðar, svo að ef  lengja þarf göturnar í 

beina línu, þarf að rífa niður allmörg hús. Þó er það ekki það versta við Reykjavík, 

hvað hún er ljót, heldur hitt, að allar heilbrigðistáðstafanir vantar gersamlega. ... Á 

sumum stöðum var svo mikil lykt af úldnum fiski og öðrum óhroða, að það minnti 

mig alvarlega á Kínverjahverfi í námuhéruðum Kaliforníu.
8
 

 

Coles þessi var mjög víðförull maður og því hlýtur hann að hafa vitað hvað hann var að tala 

um. Greinilegt er af einkunn hans að honum þótti Reykjavík mjög óheilsusamlegur bær. Þar 

fyrir utan hafði Reykjavík það orð á sér hér á landi að hún væri spillingarbæli þar sem áfengi 

og óregla réðu ríkjum. Það orðspor helgast kannski fremur af sveitarómantík en  því hvernig 

bærinn var í raun og veru, en þetta var engu að síður orðsporið sem fór af borginni. Ef þessi 

mynd er dregin upp af Reykjavík er greinilegt að margt mátti bæta. Borgin gat tæplega hafa 

verið barnvæn eftir nútímastaðli, og sennilega ekki eftir staðlinum sem réði í byrjun 20. aldar 

heldur. Ekki er nóg með að umferðin á götunum var hættuleg börnum heldur var líka alls kyns 

ófagnaður á götunum, drulla, kúaskítur, hestaskítur, o.s.frv. Það var ekki byrjað að leggja 

göturæsi fyrr en 1897.
9
 Þá voru líka mörg dýr enn í bænum, hestar aðallega, sem að 

óhreinkuðu göturnar, þótt að reynt hafi verið að komast hjá því.   

 

 

 

                                                           
8
 Hallgrímur Hallgrímsson „Ummæli útlendra ferðamanna“, bls. 250-251.  

9
 Hilmar Garðarsson, Saga Vatnsveitu Reykjavíkur, bls. 115. 
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1.1 Skipulag Reykjavíkur 

Reykjavík var skítug borg. Íbúar bæjarins hugsuðu enn eins og sveitamenn. Húsdýr voru enn 

hluti af bæjarlífinu. Það sem gekk í sveitinni gekk ekki endilega í borginni. Reynt var að 

drýgja tekjur með annarri vinnu þótt það hafi verið mjög takmarkað, með einni kú eða 

nokkrum rolluskjátum. Til dæmis voru kýr algeng sjón á götum bæjarins í lok 19. aldar. Það 

voru kýr innan bæjarmarkanna alveg fram yfir 1960, en þær voru þó ekki eins sýnilegar á 

götum bæjarins og í byrjun aldarinnar. Á árunum 1960-61 voru ennþá 403 kýr í bænum.
10

 

Hestar voru nauðsynlegir til að komast lengri leiðir.
11

 Í byrjun 20. aldar var því ekki óalgengt 

að sjá húsdýraúrgang á götum bæjarins. Fljótlega fór þetta þó að breytast og húsdýr voru 

frekar haldin í jaðri bæjarins en við aðalgötur hans. Hreinlæti í borginni var samt mjög 

ábótavant rétt í lok 19. aldar og byrjun 20. aldar. Við sum hús voru fjóshaugar og lyktin af 

þeim hefur borist um götur og stræti, ásamt einhverri slóð eftir húsdýrin sem fóru í haga á 

daginn. Í þokkabót var líka allt í óefni með salernisaðstöður fyrir mannfólkið. Fólk átti það til 

að létta á sér upp við húsveggi og í fjörunni. Einnig var migið utan í húsveggi og í húshorn. Í 

fjörunni þótti hins vegar ekki tiltökumál að losa sig við úrgang í föstu formi jafnt sem 

fljótandi.
12

 Í blaðinu Eldingu árið 1901 er harðorð grein um skrílinn í höfuðstaðnum. Þar var 

kvartað sáran undan því að sóðunum virtist ekkert heilagt og varaði höfundurinn menn við því 

að reyna að því að byggja hús með húsaskotum, þar sem öruggt væri að þau yrðu notuð sem 

þarfindahús af sauðsvörtum almúganum.
13

 Brugðist var við þessu óhreinlæti fljótlega upp úr 

aldamótum en þá var farið að skylda menn til að hafa salerni við hús sín og þrífa þau 

reglulega.
14

 

 En eins og flestar aðrar borgir þá þróaðist Reykjavík. Unnið var að því að koma á 

götuskipulagi upp úr aldamótum til að fegra borgina og gera hana íbúavænni. Göturæsi voru 

lögð og reynt að hefta dýrahald, enda var úrgangurinn úr þeim ekki sá lífgjafi og hann var í 

sveitini og frekar til skaða en til bóta í borgarsamfélagi.
15

 Göturæsalagning byrjaði ekki fyrr 

en 1897 þegar lagt var göturæsi í Bankastræti. Ræsin voru mikil bót fyrir samfélagið þar sem 

að með þeim þau losnuðu íbúarnir við mikið af þeim óhreinindum sem söfnuðust á göturnar. Í 

byrjun 20. aldar urðu göturæsi almenn viðbót þegar götur voru lagðar og farið var að leggja 

gangstéttir líka. Bærinn varð því hægt og hægt hreinni. Þó var frágangur frárennslis úr 

göturæsunum enn mjög ábótavant. Ræsin lágu út í Lækinn í Lækjargötu og þaðan út í 

                                                           
10

 Þórunn Valdimarsdóttir, Sveitin við sundin. Tafla IX bls. 124. 
11

 Þórunn Valdimarsdóttir, Sveitin við sundin, bls. 120. 
12

 Þórunn Valdimarsdóttir, Sveitin við sundin, bls. 203-206. 
13

 Elding 1:4 (1901), bls. 13. 
14

 Þórunn Valdimarsdóttir, Sveitin við sundin, bls. 208. 
15

 Sama heimild. 
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Tjörnina. Lækurinn var opinn. Árið 1912 var hins vegar búið að leggja göturæsi í flest allar 

götur bæjarins og í staðinn fyrir að leggja ræsin út í Lækinn og Tjörnina var þeim beint niður í 

fjöru.
16

 Þannig var skipulag á úrgangsmálum komið í nokkuð gott horf.  

Engin borg er falleg ef hún er óskipulögð. Stílhrein og vel skipulögð borg er visst 

augnayndi, sérstaklega ef trjám er plantað við hreinar og beinar götur. Það má svo deila um 

hvort Reykjavík sé vel skipulögð borg. Í Morgunblaðinu árið 1923 birtist grein þar sem 

höfundur er mjög ósáttur við það skipulag, eða öllu heldur skipulagsleysi, sem virtist ráða í 

borginni. Sagði hann að ef til vill hefði bæjarstjórnin ekki haft nógu mikla stjórn á 

uppbyggingu bæjarins, enda fjölgaði íbúum hans ógnarhratt. Í greininni segir skrifarinn að 

ótrúlegt væri hvernig Reykjavík hefði fengið að springa út og fólk hafi byggt hús sín alveg 

eftir sínu eigin höfði, bæði hvað varðaði útlit þeirra og staðsetningu. Húsin voru stundum í 

algjöru ósamræmi hvert við annað. Stór og stæðileg hús stóðu á næstu lóð við litla kumbalda 

sem varla var hægt að kalla hús. Þetta þótti greinahöfundi bænum til ósóma, enda sæist svona 

lagað ekki í miðborgum erlendra bæja og borga. Þar að auki væri viðhaldi sumra húsa mjög 

ábótavant. Hann lagði meira að segja til að það ætti að hafa skipulagt eftirlit með því að fólk 

héldi húsunum sínum við.
17

 Það átti þó seint eftir að gerast og bærinn fékk að þróast áfram 

skipulagslítið, þótt að bæjarstjórnin hafi haft einhver áhrif á það hvar hús risu.  

Strax í árdaga Reykjavíkur var farið að huga að skipulagi, þótt það hafi ekki verið 

mikið. Reynt var að koma til móts við íbúa með ýmsu móti. Margar kvartanir bárust frá 

bæjarbúum strax um miðja 19. öld. um ljósleysi á götum bæjarins en það varð til þess að fólki 

fannst það ekki öruggt á þeim. Í landi þar sem dimmt er stóran hluta vetrarins var það mjög 

slæmt að ekki væri komin götulýsing. Erfitt var að fóta sig á slæmum og skítugum götum 

bæjarins í myrkrinu. Upp úr 1876 var farið var að gera tilraunir með að lýsa upp götur 

bæjarins. Sú lýsing var þó ansi bágborin; aðeins sjö steinolíulampar. Þeir náðu meira að segja 

ekki að lýsa upp bilið sín á milli. Fólk var því enn að miklu leyti háð litlum handluktum til að 

komast á milli húsa þegar tók að myrkva.
18

 Árið 1897 tók gaslýsing við í bænum og lýsti hún 

aðeins betur upp skammdegið en steinolíulamparnnir höfðu gert.
19

 Seinna átti svo 

rafmagnslýsing eftir að taka alveg yfir alla lýsingu í bænum.
20

 

Ég tala um þessar tilfæringar í skipulagsmálum Reykjavíkur vegna þess að þær koma 

börnum við. Börn léku sér mest á götunum og jafnvel að öllu leyti áður en leikvellir voru 

                                                           
16

 Hilmar Garðarsson, Saga Vatnsveitu Reykjavíkur, bls. 115-116. 
17

 Morgunblaðið, 25. nóvember 1923, bls. 5. 
18

 Sumarliði R. Ísleifsson, Saga Rafmagnsveitu Reykjavíkur, bls. 16. 
19

 Sumarliði R. Ísleifsson, Saga Rafmagnsveitu Reykjavíkur, bls 26. 
20

 Sumarliði R. Ísleifsson, Saga Rafmagnsveitu Reykjavíkur, bls. 26-39. 
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Mynd 1: Íbúafjöldi 1890-1960.  
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skipulagðir fyrir þau. Þess vegna er mikilvægt að huga að ástandi gatnanna þegar rætt er um 

leiki og tómstundir barna og unglinga. Göturnar urðu betri eftir því sem leið á 20. öldina, en 

þá höfðu þær breyst úr illa lýstum og gapandi forarpyttum í þokkalegar götur lagðar bundnu 

slitlagi og með gangstéttum og lýsingu. 

 

1.2 Íbúafjöldi í Reykjavík 

Allar þessar tilfæringar í skipulagsmálum 

gerðu það að verkum að það varð betra að 

búa í bænum. Þegar drullan og skíturinn 

voru komin í skolpræsi, gasljós og síðar 

rafmagnsljós lýstu upp göturnar og 

gangstéttir prýddu götunarnar varð 

augljóslega auðveldara að ganga um bæinn, 

án þess að verða drullugur upp á miðja kálfa. 

Þar að auki varð heilsusamlegra í bænum, 

bæði loft og jarðvegur, eftir að fjóshaugum 

var fækkað og settar strangari reglur um þá. 

Íbúafjöldi í bænum jókst líka mjög 

hratt eins og sjá má á stöplaritinu 

hér að ofan.
21

 Það er hins vegar 

ekki heildaríbúafjöldi í Reykjavík 

sem skiptir mestu hér, heldur 

fjöldi barna í bænum. Var aukning 

á börnum eða var fjöldi þeirra 

stöðugur?  

Ég styðst við heildarmannfjölda á 

Íslandi og hlutfall barna og 

unglinga undir 20 ára aldri og 

geng út frá því að hlutfall barna og 

unglinga yfir allt landið og í Reykjavík hafi verið að mestu leyti það sama.22 Samkvæmt 

línuritinu hér að ofan  má því gera ráð fyrir að tæplega helmingur íbúa Reykjavíkur hafi á 

                                                           
21

 Hagskinna, bls. 67. 
22

 Hagskinna, bls. 125. 

Mynd 2: Hlutfall barna og unglinga á aldrinum 0-19 ára af heildarmannfjölda á 
landsvísu.  

Heimild: Hagskinna, bls. 125. 
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árunum 1901-1930 verið börn og unglingar. Það er einmitt tímabilið sem farið var að huga að 

aðstöðu fyrir þau eins og ég mun ræða um hér á eftir. 

 Af þessum tölum er greinilegt að bærinn stækkaði hratt og að börnum fækkaði ekki 

hlutfallslega – þ.e. fjöldi barna óx í takt við íbúafjöldann. Þó er greinileg smá dýfa í 

barnaeignum á árunum 1940-50 og hana má rekja til kreppu á þriðja áratug 20. aldar, en 

barnaeignum fækkaði mjög á þeim tíma um allan heim. Það þurfti að skapa vettvang fyrir 

þessi börn til að hafa ofan af fyrir sér. Börn áttu til að valda alls kyns óskunda, ef ekki var nóg 

við að vera. Þannig er reyndar raunin enn í dag. Það þarf að skapa áhugamál og tómstundaiðju 

þeim til dægrastyttingar svo að þau leiðist ekki út í hrekki og annað sem talist gæti óæskilegt. 
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2. Yngri börnin  

Þegar barn fæðist er það oftast undir eftirliti móður sinnar fyrst um sinn. Barninu er æskilegt 

að fá móðurmjólkina og leiðbeiningar um grunn í lifnaðarháttum. Ég segi undir eftirliti 

móðurinnar, þar sem að á fyrri tíð þótti það heyra til undantekningar ef faðir sá um uppeldi 

barna sinna. Það var hlutverk móðurinnar að sjá um þau en faðirinn aflaði fjár fyrir heimilið. 

Aftur á móti varð sú breyting á þessum árum, 1890 – 1960, að konur fóru í meira mæli að 

leita sér atvinnu utan heimilisins. Sumar mæður þurftu að vinna utan heimilisins, en aðrar 

völdu sér það. Þannig sköpuðust aðstæður þar sem engin úrræði voru fyrir börnin sem voru 

enn heima og þurftu stöðugt eftirlit. Þær konur sem ekki höfðu vinsamlega nágrannakonu, 

ömmu í næsta húsi eða efni á barnagæslu sem hafði auga með börnunum og sinnti þeim, gátu 

því lent í vandræðum með að koma börnunum sínum fyrir yfir daginn. Vinna var þó ekki eina 

ástæðan fyrir því að börn þurftu að fá afdrep á öðrum stað en á heimilinu. Veikindi gat borið 

að garði sem gerðu erfitt fyrir. Fyrst um sinn var svona staður ekki til boða í bænum. Fljótlega 

kom þó í ljós að þörf var á einhverri þjónustu við þessar mæður og börn þeirra og tekið var á 

vandamálinu. Í dag höfum við leikskóla og dagmæður fyrir börnin og þegar þau komast á 

skólaaldur fara þau í skólann. Í byrjun 20. aldar var hins vegar lítið sem hægt var að gera fyrir 

þær fjölskyldur sem þurftu tvöfalda innkomu af launum, eða fyrir einstæða móður sem þurfti 

að vinna fyrir sér sjálf. 

 

2.1 Leikskólar og dagheimili 

Fyrsta dagheimilið í Reykjavík var stofnað árið 1925 af Barnavinafélaginu Sumargjöf. 

Félagið var stofnað árið áður og hafði það að markmiði að stuðla að uppbyggingu leikskóla og 

dagheimila í bænum og að efla heilbrigði barnanna í bænum.
23

 Dagheimilið varð hins vegar 

ekki langlíft. Húsnæðisskortur var ein ástæðan fyrir því að það var lagt niður. Önnur ástæða 

gæti verið fjárskortur. Heimilið hafði verið rekið í kjallara Kennaraskólans og það þótti mjög 

óhentugt húsnæði fyrir þessa starfsemi, fyrir utan það að húsið var í niðurníðslu og þurfti 

viðgerðar við.
24

 Sumargjöf lagðist því í umfangsmikla söfnun, sem fór fram á sumardeginum 

fyrsta árið 1925, til að afla fjár til byggingar á hentugu húsnæði. Fjársöfnun á vegum félagsins 

á þessum degi var reyndar haldið áfram mörg ár eftir það og var helsta fjáröflunarleið 

félagsins, en það var rekið með styrkjum og gjöfum. Með fénu sem safnaðist með þessari 

fyrstu söfnun og með styrkjum úr bæjarsjóði og frá velunnurum félagsins var hægt að byggja 

                                                           
23

 BR: Einkaskjalasafn nr. 34. Askja 9.  
24

 BR:. Einkaskjalasafn nr. 34. Askja 1. Aðalfundir 11.04.24-29.01.36.  
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hentugt húsnæði fyrir dagheimili. Barnaheimilið Grænaborg var stofnað árið 1931. Aldur 

barnanna á heimilinu fór alveg upp í sjö ár en ekki var tekið við börnum sem voru yngri en 

tveggja ára. Flest þeirra voru samt á aldrinum fjögurra til sjö ára fyrst um sinn. 

Barnavinafélagið Sumargjöf átti svo eftir að færa enn frekar út kvíarnar með því að stækka og 

bæta við sig fleiri og fleiri húsum og fleiri gerðum af heimilum fyrir börn. Sú stækkun byrjaði 

aðeins tveimur árum eftir að Grænaborg opnaði, eða upp úr 1933. Sú umræða kom upp á 

aðalfundi félagsins árið 1933 að þörfin fyrir fleiri barnaheimili væri mjög rík. Þótti 

stjórnarmeðlimum góð hugmynd að hefja rekstur á barnaheimili í Vesturbænum.
25

  

Að beiðni Reykjavíkurborgar tók Barnavinafélagið Sumargjöf líka við rekstri á 

vöggustofum og vistheimilum, en þess háttar heimili höfðu áður verið rekin á vegum 

Reykjavíkurborgar. Vistheimilin voru fyrir börn frá tveggja ára til sjö ára og var dvalarstaður 

fyrir börnin allan daginn, alla daga vikunnar. Foreldrar og aðstandendur máttu koma í 

heimsókn á auglýstum tímum. Vöggustofur voru fyrir börn frá fæðingu til tveggja ára aldurs. 

Vöggustofurnar störfuðu á sama hátt og vistheimilin. Þau voru sólarhrings vistun sjö daga 

vikunnar með skipulögðum heimsóknum. Dagheimilin voru svo eitthvað í líkingu við það 

sem við köllum leikskóla í dag. Börnin komu milli átta og níu á morgnana og fóru milli fimm 

og sex að kvöldi. Leikskólarnir störfuðu aftur á þessum árum fyrir og eftir hádegi. Það er að 

segja, börnin voru annað hvort fyrir hádegi á leikskólanum eða eftir hádegi. Leikskólarnir og 

dagheimilin störfuðu á laugardögum líka.
26

 

 Þessir valkostir fyrir útivinnandi mæður og feður voru hins vegar aðeins í boði á 

sumrin fyrst um sinn. Það hefur ef til vill ekki þótt þurfa að hafa þau opin yfir veturna, enda 

eldri börnin þá í skólanum og minna um að vera á heimilinu. Það kom hins vegar í ljós 

fljótlega að það var rík þörf á vetraropnun dagheimilanna. Barnavinafélagið Sumargjöf 

skynjaði þessa þörf og ansaði henni.  Upp úr 1940 fóru dagheimilin að starfa á veturna líka. 

Aðeins störfuðu nokkur dagheimili á veturna í byrjun en fleiri fylgdu þegar frá leið. 

Breytingin fól einnig í sér að opnunartímanum var breytt yfir vikuna. Í staðinn fyrir að vera 

opin sex daga vikunnar var aðeins opið fimm daga vikurnnar; laugardagar urðu að frídögum.
27

  

 Þau börn sem fengu inngöngu á leikskólana og dagheimilin áttu oftast einstæða 

móður, móður sem nauðsynlega þurfti að vinna úti eða móður sem var tæp á heilsu. Þeir 

foreldrar sem gátu svo fengið annars konar pössun og dægradvöl fyrir börnin sín notuðu hana 

frekar. Það komust ekki öll börn að sem sóttu um pláss, eftirspurnin var meiri en framboðið. 

                                                           
25

 Sama heimild. 
26

 BR: Einkaskjalasafn nr. 34. Askja 9.  
27

 BR: Einkaskjalasafn nr. 34. Askja 22. 
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Árið 1933, þegar Grænaborg hafði starfað í tvö ár, sóttu til dæmis foreldrar um 120 barna um 

pláss fyrir börnin sín. Augljóst er að ekki komust öll börnin að og sennilega hafa flest börn 

enn verið inni á heimilum sínum eftir opnun dagheimilisins. Aftur á móti komust börn að sem 

töldust ekki eiga annarra úrkösta völ. Engu barni var vísað frá af efnahagslegum ástæðum,
28

 

enda var Barnavinafélagið Sumargjöf ekki rekið með það að sjónarmiði að hagnast. 

 

2.2 Tómstundir og athafnasvæði 

Leikskólarnir voru hins vegar ekki starfræktir nema hluta úr degi, og þar að auki fyrst um sinn 

aðeins á sumrin. Þá voru líka flest börn í bænum sem komust ekki inn og voru heima hjá 

móður sinni eða barnapíu. Hvað gerðu þessi börn þegar þau voru ekki á dagheimilinu? Hvað 

gerðu börn sem ekki  komust inn á dagheimili?  

Fullorðna fólkið óttaðist að börnin myndu á einhvern hátt spillast í borgarumhverfinu. 

Það þótti því einn af bestu kostunum að senda börnin í sumardvöl í sveita. Sá valkostur var þó 

ekki í boði fyrir alla. Á fyrstu áratugum síðustu aldar hefur verið fremur auðvelt að koma 

börnunum í sveit, enda áttu margir Reykvíkingar nákomna áttingja í sveit og mörg sveitabýli 

voru rétt utan við bæjarmörkin. Mörg býli voru meira að segja innan bæjarmarkanna og 

heyjað var á túnum bæjarins.
29

 Þegar leið á 20. öldina hurfu þessi býli og byggðin tók yfir 

túnin sem áður hafði verið heyjað á. Það gat því orðið býsna örðugt að fá vist í sveit fyrir sum 

börn, fyrir utan það að oft þurfti jafnvel að borga með þeim. Einhver börn gátu farið til 

ættmenna sinna í sveitinni. Önnur börn áttu engin náin ættmenni á landsbyggðinni. Þó virðist 

sem að einhver býli hafi gert út á það að taka við börnum úr borginni í lok sjötta áratugarins. 

Um þess háttar sveitabýli var rætt á aðalfundi Barnavinafélagsins Sumargjafar árið 1960. Þar 

eru þessi býli kölluð sveitaheimili og það þótti ekki eftirsóknarvert að senda börnin þangað. 

„Börn kæmust þar allt of lítið í kynni við sveitalífið, þau væru þar innilokuð á litlum bletti og 

fengju ekki svalað athafnaþrá sinni. ... Kvaðst hún [Bryndís Zoega, þáverandi stjórnarmaður í 

Sumargjöf] ekki geta  hvatt mæður til að senda börn sín á slík heimili.“
30

 Greinilegt er af 

þessari umræðu að Bryndís hefur ekki átt við venjulegt heimili úti á landsbyggðinni. Þessi 

sveitaheimili hafa verið af þeim toga að borgað var með börnunum. Einnig finnst mér líklegt 

að þessi heimili hafi hýst mörg börn og þess vegna hafa þau ekki þótt góð vist fyrir börnin, 

það var einfaldlega ekki nóg af verkum fyrir þau að vinna. Það má því gera ráð fyrir því að 

mörg börn á skólaaldri hafi dvalið í borginni yfir sumartímann. Greinilegt er líka að viðhorf til 
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 BR: Einkaskjalasafn nr. 34. Askja 1. Aðalfundir. 29.01.37-18.06.71.  



17 
 

sveitadvalar hafði breyst mjög mikið. Hvað höfðu þá börn fyrir stafni ef þau dvöldu í  bænum 

yfir sumartímann? 

Steingrímur Arason, einn af forkólfum Barnavinafélagsins Sumargjafar, lýsti 

áhyggjum sínum um velferð barna í Reykjavík í pistli sem hann skrifaði árið 1935. Þar nefnir 

hann þann sið að börnin leiki sér á götunum; það liggi jafnvel við bílslysi á hverju augnabliki 

enda var börnunum hvergi ætlað afdrep. Lýsingin á ástandinu á götunni var sú að ekkert fengi 

að vera í friði fyrir skemmdarfíkn og skrílslátum. Börnin voru skríll upp til hópa sem engu 

eirði. Þau krotuðu á veggi, brutu rúður í húsum og ljósastaurum, fuglar og kettir voru eltir 

með bareflum og grjótkasti og munnsöfnuðurinn var hræðilegur. Göturnar, sem voru 

aðalathafnasvæði barnanna, væru þar fyrir utan þröngar, óhreinar og alltof fjölfarnar til góðra 

leikja. Göturnar voru „í einu bæði heimili og skóli fjölmargra barna bæjarins“. Þannig lærðu 

börnin illa umgengni hvert af öðru. Þegar svo væri komið við átta ára aldur væri barnið orðið 

skemmt af þessu illa uppeldi og það væri starf fyrir ofurkennara að ná að hrista allan 

skrílsháttinn úr barninu.
31

 Þetta er allt önnur mynd en Pétur Sigurðsson sagði frá þegar hann 

hugsaði til sinna æskuára í Reykjavík árið 1908:  

 

Það hefur víst löngu tíðkast hér í bæ að strákar í ákveðnum bæjarhverfum og á líku 

reki héldu hóp og léku sér saman. Þeir voru að jafnaði balndir og fyrir ferðarmiklir. 

Fullorðna fólkið kallaði þá götustráka. ... Á þessum árum, þ.e. fram að fyrri 

heimsstyrjöld, mátti heita að bærinn væri einn samfelldur leikvöllur. Fjaran var ekki 

síst; þar voru víst ekki margir dagar sem strákarnir blotnuðu ekki í fæturnar. Tún 

um allan bæ og opin svæði önnur, Tjörnin og Melarnir. Loks voru göturnar, og 

raunar aðalleikvangurinn. Þá var enginn bíll og fá reiðhjól. Leikir voru 

margvíslegir.
32

 

 

Þetta hljómar eins og paradís barna. Aftur á móti hafði umferð í bænum aukist mjög 

þegar Steingrímur skrifar sinn pistil. Göturnar voru ekki lengur hentugar sem leiksvæði barna 

og hverfum hafði fjölgað mikið. Svipuð tilfinning og hjá Steingrími um að unga kynslóðin 

væri á hraðri leið til glötunar hefur litað umræðu um uppeldismál í aldaraðir. Það breytir því 

aftur á móti ekki að grein hans dregur upp ákveðna mynd af götuástandi í bænum. Það má 

augljóslega greina hjá honum gagnrýni á það að börn léku sér á götunum eða gengju sjálfala 

um bæinn. Af slíku stafaði slysahætta sem hefði átt að vera mjög auðvelt að koma í veg fyrir 

með því einu að byggja leikvelli eða skapa annað afdrep fyrir börnin. Eins og svo oft áður 
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stóð fjárskortur í vegi fyrir því. Þar fyrir utan var best að byrja snemma á því að innræta rétta 

og æskilega hegðun inn í börnin strax á unga aldri.  

Árið 1935 var hins vegar ekki mikið um að vera fyrir reykvísk börn. Nokkrir leikvellir 

voru komnir í bæinn, en alveg greinilega ekki nægilega margir. Engin gæsla var heldur á 

leikvöllunum. Auðveldara var fyrir móðurina eða annan sem leit eftir barninu að hafa eftirlit 

með því ef það lék sér á götunni fyrir framan heimilin en ef það var á leikvelli í næstu götu. 

Árið 1915 var fyrsti leikvöllurinn byggður í bænum eftir mikið tal um þörfina á honum. Árið 

1925 var bent á það á aðalfundi hjá Sumargjöf að fyrir tilhlutan félagsins hafi verið gerður 

leikvöllur fyrir börn í Vesturbænum.
33

 Leikvöllum bæjarins fjölgaði svo jafnt og þétt og í 

kringum 1950 eru  þeir orðnir um 19 talsins um allan bæinn.
34

 Margir þessara leikvalla voru 

gæsluvellir. Þetta hefur án efa verið mjög þörf viðbót við leikstaði barnanna. Með því að 

skipuleggja leikvelli var börnunum forðað frá hættum götunnar og þau öngruðu ekki lengur 

vegfarendur sem þurftu að nota göturnar til að komast á milli staða. Það er þó ekki þar með 

sagt að börn hafi þá eingöngu leikið sér á leikvöllunum, því eins og allir sem einhvern tímann 

hafa verið börn ættu að muna eftir, þá er oft skemmtilegra að gera eitthvað sem má ekki en að 

fylgja reglum hinna fullorðnu. 

Lára Sigurbjörnsdóttir sat í stjórn Barnaverndarfélags Reykjvíkur um árabil. Hún 

skrifaði lítinn pistil, einhvers konar uppkast að grein, í stílabók rétt upp úr 1950. Í pistlinum 

gerir hún grein fyrir því hvað börn höfðu fyrir stafni og hvar þau léku sér. Hún nefnir hins 

vegar lítið hvernig þau léku sér. Greinilegt er af pistlinum að hún, líkt og Steingrímur Arason, 

var ekki hrifin af því að börn lékju sér á götunni. Þar er þeim búin hætta sem auðveldlega 

mætti forðast. Athafnasvæði yngstu barnanna, á aldrinum 0-7 ára, er dagheimili, húsagarðar, 

leikvellir og gatan. Hafa dagheimilin stytt börnunum stundir og haft ofan af fyrir þeim hluta 

úr degi, undir eftirliti.
35

  

Þótt að ég hafi aðeins talað um það sem gerðist utan heimilisins í tómstundum barna er 

ekki hægt að gleyma því að börn voru ekki alltaf úti að leika sér. Börn léku sér líka inni, hvort 

sem það var með leikföng eða eitthvað annað. Þá var líka auðvelt að sleppa ímyndunaraflinu 

lausu. Til dæmis eyddi Bjarni Benediktsson, síðar forsætisráðherra Íslands, miklum tíma í 

eigin blaðaútgáfu á sínum æskuárum. Það er auðvelt að sjá hann fyrir sér boginn yfir 

stílabókinni að skrifa „fréttir“. Fréttaefnið var hins vegar að mestu leyti bundið við fyrirsagnir, 

„Útgáfufélagið Fálkinn er best“ eða eitthvað þvíumlíkt. Í æsku starfrækti hann þrjú 
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 BR: Einkaskjalasafn 237. Askja 2. Stílabók skrifuð af Láru Sigurbjörnsdóttur. 
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útgáfufélög, Örninn, Fálkann og Björninn.
 36

 Blöðin hafa ekki verið gefin út í mörgum 

eintökum, kannski eitt eintak sem foreldrarnir gátu skiptst á að lesa og þar að auki 

handskrifuð. 

 Sum börn voru send snemma í sveit til að vinna, að minnsta kosti þau sem höfðu kost 

á því. Ásgeir Ó. Einarsson, seinna dýralæknir,  var fæddur árið 1906 og hann skrifaði 

æskuminningar sínar í stílabók þegar hann var í menntaskóla. Hann segir frá því hvernig hann 

hafði leikið sér með öðrum strákum í götunni fram að níunda aldursári (1915). Þá fór hann á 

sjóinn með föður sínum yfir sumartímann, en faðir hans var matsveinn á síldarveiðitogaranum 

Snorra goða. Hann nefnir nú ekki að hann hafi unnið mikið í þeim ferðum og grunar mig að 

hann hafi fengið að fara með til að létta á heimilishaldinu frekar en að vinna. Þær ferðir voru 

líka einungis á sumrin, þegar frí var í skólanum. Árið 1918 fór hann svo að vinna hjá afa 

sínum í sveit. Það virðist þó ekki hafa nægt til að halda honum frá hinum spillandi áhrifum 

borgarinnar því að hann fór að reykja ellefu ára eftir að tveir strákar úr götunni sannfærðu 

hann um að hann yrði að prófa. Sá slæmi ávani entist þó ekki lengi hjá honum þar sem frænka 

hans komst að því að hann reykti og kom honum í unglingastúku. Hann gerðist 

bindindismaður upp úr því.
37

 Hann átti ekki þess kost  að fara á leikskóla eða barnaheimili á 

yngri árum, enda voru slíkar stofnanir ekki reknar í Reykavík á hans ungdóms árum. 

 

2.3 Leikir á götum og heimili 

Eins og börnum einum er lagið var alltaf hægt að leika sér, hvort sem það var inni, úti, á 

leikvelli eða bara á götunni fyrir framan húsið. Vissulega eru til ótal leikir sem hægt var að 

leika. Steingrímur Arason setti saman mikla og góða leikjabók árið 1921, sem minnst var á að 

framan. Mig langar að lýsa nokkrum leikjum í þessari ritgerð til að gefa ákveðna innsýn í líf 

barna í Reykjavík á tímabilinu. Það er aftur á móti mjög erfitt að velja nokkra leiki úr safni 

160 leikja, sérstaklega þar sem takmarkaðar heimildir eru til um hvaða leikir voru sannarlega 

leiknir á tímabilinu og hversu vinsælir þeir voru. Hins vegar hef ég spurnir af nokkrum 

leikjum sem ég veit að voru leiknir á götum. Einnig hefur Una Margrét Jónsdóttir sett saman 

lista yfir leiki sem voru leiknir fyrir 1950 og tek ég eitthvað af þeim leikjum líka. Bók Unu 

byggir á munnlegum heimildum um hvaða leikir voru leiknir og er inngangur að hverjum leik. 

Því finnst mér öruggt að áætla að þeir söngvaleikir sem á eftir koma hafi verið leiknir í 

Reykjavík á tímabilinu. Einnig finnst mér rétt að taka þá leiki með sem ég man eftir sjálf úr 

minni æsku og voru til fyrir 1950. Þeir leikir hafa verið langlífir og hafa gengið kynslóð fram 
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af kynslóð. Ég velti mér ekki upp úr uppruna leikjanna, það er auðveldara að skoða bók Unu 

Margrétar til að fá betri mynd af því. 

Söngvaleikir hafa verið til á Íslandi frá því á 18. öld að minnsta kosti, en elstu 

heimildir um söngvaleiki eru frá þeim tíma. Sennilega hafa söngvaleikir verið fremur leiknir 

af stúlkum en drengjum, enda kalla þeir oft á fínar hreyfingar, söng og dans og annað sem oft 

er bendlað við kvenleika. Af þess konar leikjum má nefna „Meyjanna mesta yndi“ og „ Og 

mærin fer í dansinn“. Þessir tveir leikir eru frekar rómantískir – piltarnir áttu að bjóða stúlkum 

upp í dans. Oftast endaði það þó þannig að stúlkurnar léku þessa leiki einar.
38

 „Fram fram 

fylking“ er leikur sem hefur orðið mjög langlífur og er enn leikinn á leikvöllum í dag en hann 

kom til landsins í lok 19. aldar. Sá leikur talar um „vaska menn“ og endar á reipitogi og því 

hafa drengir alveg getað tekið þátt í honum án þess að fara hjá sér.
39

 „Í grænni lautu“ kom 

fram á sama tímabili og varð strax mjög vinsæll. „Inn og út um gluggan“ ruddi sér til rúms á 

Íslandi upp úr aldamótum 19. og 20. aldar og fékk strax góðar viðtökur.
40

 „Ein ég sit og 

sauma“ bætist svo við leikjaflóruna í kringum 1940.
41

 Það eru tveir leikir sem voru mjög 

vinsælir hjá yngri kynslóðinni á þessu tímabili. Það eru „Bimm bamm bimm bamm“ og 

„Pílaranda“ en báða leikina telur Una Margrét vera séríslenska leiki.  

Það er þó ekki hægt að fjalla bara um söngvaleiki, enda voru strákar fremur tregir til 

að leika þá með stúlkunum. Miklu fleiri leikir hafa verið leiknir á götum bæjarins og dettur 

mér fyrst í hug eltingaleikur og feluleikur, sem eru mjög klassískir leikir og þarf ekki mikið 

hyggjuvit til að ná tökum á þeim. Einnig eru „snú-snú“ og að „sippa“ mjög klassískir og hef 

ég heyrt út undan mér að leikið hafi verið með þannig bönd  á tímabilinu, en þá frekar af 

stelpum en strákum. Til eru óteljandi útgáfur af eltingaleikjum og feluleikjum og tekur 

Steingrímur nokkra af þeim leikjum með í leikjasafninu sínu, eins og „Að slá prikið“
42

 sem 

hefur breytt um nafn og heitir í dag „Fallin spýta“. Leikurinn er bæði eltingarleikur og 

feluleikur. Steingrímur nefnir líka „Hafnarklukk“ sem er eins konar eltingaleikur.
43

 Flestir 

þeirra leikja sem ég nefni að ofan eru söngvaleikir og hópleikir. Þeir hafa því frekar verið 

leiknir á leikvöllum eða í frímínútum, alla vega á stað þar sem mörg börn voru saman komin. 

Hins vegar hefur ekki verið mikið mál að smala saman einhverjum hóp af börnum í götunni til 

að leika. Í bók Steingríms lýsir hann alls kyns leikjum sem ekki þurfti nema tvo leikmenn í og 

var líka hægt að leika þegar rigning buldi á gluggum og ekki þótti fýsilegt að fara út að leika. 
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Til dæmis má nefna reiknileikina „Að ráða aldur“ og „Að ráða fæðingardag“ og gefur 

Steingrímur formúluna sem nota má til að gera það.
44

 Fleiri skemmtilega leiki er hægt að 

finna í bókinni hans Steingríms og greinilegt er að hann hefur lagt mikla vinnu í bókina. 

Margir leikjanna sem hann segir frá hafa alveg gleymst.  

Það þurfti samt ekki alltaf að vera einhver leikur sem hélt börnum uppteknum. Á 

veturna var hægt að á skauta á Tjörninni svo eitthvað sé nefnt.
45

 Á sumrin var hægt að fara í 

fótbolta en mörg íþróttafélög í Reykjavík buðu upp á fótboltaæfingar. Aðrar íþróttir var líka 

hægt að stunda, eins og glímu, sund og fimleika. Ég ræði betur um íþróttafélög í Reykjavík 

síðar í ritgerðinni. Þrátt fyrir ríkulegt framboð af alls kyns leikjum og öðrum tómstunastörfum 

þá voru alltaf einhverjir sem þurftu að gera eitthvað sem mátti ekki.  

 

2.4 Hrekkjabrögð og skemmdarverk 

Hrekkir hafa, eins og leikir, ávallt fylgt börnum. Það er gaman að hrekkja, þótt að sá sem 

verður fyrir hrekkjum finni ekki eins mikið fyrir skemmtanagildinu. Ég tók saman stuttan lista 

af hrekkjum sem stundaðir voru í Reykjavík á árunum 1890 – 1960 og var kvartað undan í 

tímaritum og fréttablöðum. Dæmin sem ég tek hér voru valin með hjálp frá timarit.is eins og 

sagt var frá áður. Greinilegt er af umfjölluninni sem fylgir fréttunum að það voru ekki bara 

börn sem stunduðu hrekkina í bænum, heldur virðast fullorðnir stundum hafa átt hönd í bagga. 

Aðallega voru það þó unglingsdrengir sem gerðu þennan óskunda eða var kennt um. Hvers 

kyns hrekkir voru það samt sem að börn á aldrinum 4 – 12 ára gerðu eða fengu sökina fyrir?  

 Það var allerfitt að greina aldur gerenda út frá fréttunum úr tímaritunum. Aftur á móti 

er það stundum nefnt hverjir voru að verki, en þá er oftast talað um götustráka eða 

unglingspilta. Greiningin á aldri þeirra sem stunduðu hrekkjabrögðin er því að mestu leyti 

unnin út frá sjálfri mér og minni eigin tilfinningu. Miða ég við það að ung börn voru síður úti 

seint á kvöldin og hafa ekki alltaf haft hyggjuvit til að framkvæma ýmsa hluti, sem krefjast ef 

til vill meiri þekkingar en smá skemmdarverk. Hrekkirnir og skemmdavekin hér fyrir neðan 

eru þau sem ég mér finnst líklegast að hafi verið framkvæmd af börnum á aldrinum 7 – 12 ára. 

 Á árunum 1890 – 1960 tútnaði bærinn út. Nýbyggingar spruttu upp og byggingasvæði 

hafa verið ófá á tímabilinu. Að sjálfsögðu breyttist framkvæmd hrekkjanna eftir því sem 

bærinn stækkaði og þróaðist. Algengasta kvörtunin sem hægt var að finna í blöðum sneri að 

brotnum rúðum í húsum og ljóskerjum. Í blaðinu Elding árið 1901 kvartar greinahöfundur 

sáran undan því að götustrákar skuli ekki getað haldið aftur af sér. Til dæmis nefnir hann að 
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strákar noti götulampana til skotæfinga með teygjubyssum og brjóti glerið í þeim.
46

 

Kirkjugarðurinn við Suðurgötu var heldur ekki heilagur í augum götustráka og pörupilta. Árið 

1905 er býsnast yfir því virðingarleysi sem hafði átt sér stað þar. Greinahöfund grunaði að 

piltar hefðu gert sér ferð inn í kirkjugarðinn til að skemmta sér við að brjóta niður legsteina. 

Hann fann meira að segja járnstöngina sem notuð hafði verið á vettvangi glæpsins.
47

 Það er 

lítið kvartað undan smáhrekkjum götustráka og pörupilta fyrri hluta tímabilsins, en þegar á 

líður þá fjölgar kvörtunum mjög. Í október 1912 er kvartað sáran undan strákapörum, enda 

hlaust næstum því slys af. Steini var hent inn um glugga af miklu afli hjá Jóni Helgasyni 

prófessor. Steinninn hefði getað lent í íbúum hússins, en sem betur fer sluppu allir ómeiddir. 

Stuttu áður hafði steini verið hent inn um glugga hjá Klemensi Jónssyni landritara.
48

 

Teygjubyssur voru vinsælt leikfang. Götustrákar virðast hafa háð hatrammt stríð við ljósker 

og rúður bæjarins og með teygjubyssu að vopni. Fyrri hluta ársins 1936 voru einhverjir 

götustrákar bæjarins mjög hrifnir af teyjubyssunni. Mjög margar rúður voru brotnar í 

Þjóðleikhúsinu. Stuttu áður höfðu rúður verið brotnar í verslunarhúsum bæjarins. 

Greinaskrifari í Morgunblaðinu kallar þetta teygjubyssufaraldur.
49

  

Ýmsir gerðu sér líka gaman að því að hringja út slökkviliðið, lögreglu og leigubíla
50

 

og senda að húsum þar sem þeirra var engin þörf. Í Alþýðublaðinu árið 1921 er sagt frá því að 

það sé algengt að slökkviliðið sé platað í útkall.
51

 Í desember 1921 er líka gert símaat í 

lögreglunni og hún plötuð inn í Lindargötu.
52

 Þess háttar símaat skaðar í raun engan en kostar 

samt fé og tíma, auk þess að lögreglan gat ekki sinnt þarfari verkum á meðan á útkallinu stóð. 

Árið 1930 þótti nær ómögulegt að reka leigubílaþjónustu í bænum. Alltof oft kom fyrir að 

leigubílar voru pantaðir að húsi, jafnvel margir í einu, en húsráðandi kannaðist ekkert við 

pöntunina. Þetta olli óþarfa kostnaði og hefði getað valdið því að leigubílaþjónusta hefði lagst 

af eða aðeins orðið fyrir útvalda, þá sem leigubílstjórinn þekkti til.
53

  

Í Vísi árið 1925 er kvartað undan því að klefarnir í sundlauginni í Laugardal væru 

útkrotaðir af pörupiltum. Höfðu þá einhverjir óprúttnir aðilar skrifað á veggina klúr orð og í 

sumu tilvikum teiknað skýringarmyndir með. Í greininni er ungum piltum bæjarins kennt 

um,
54

 en engin leið er að komast að því hvort að svo hafi í raun verið. Eins getur vel verið að 
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þarna hafi verið á ferðinni eldri drengir eða fullorðnir menn. Því er þó ekki að neita að ungum 

piltum var kennt um. Ég tala betur um sundlaugar í Reykjavík seinna. Það var ekki bara 

sundlaugin sem fékk þessa útreið heldur voru almenningseigur allar í hættu. Árið 1945 er 

kvartað undan því að símaklefinn á Lækjartorgi væri ekki látinn í friði. Bæði voru skrifuð alls 

kyns klámyrði á innanverða veggi hans og í þokkabót var símtólunum reglulega stolið. Ekki 

var hægt að hafa símaskrá í klefunum þar sem þeim var stolið jafnóðum.
55

Almannaeign og 

fólk á götum var ekki eitt um að verða fyrir barðinu á skemmdarvörgum og hrekkjalómum. 

Dýr og aldraðar konur fengu líka sinn skerf af ódæðunum. Árið 1948 er sagt frá því að faxið 

hafi verið klippt af tveimur hestum rétt utan við bæinn. Þetta olli eigandanum miklum 

vonbrigðum þar sem þetta kom niður á gæðingslegu útliti hestanna. Að öðru leyti voru þeir 

ómeiddir.
56

  Árið 1951 varð svo eldri kona fyrir því að mús er hent inn um gluggann á 

herbergi hennar á Elliheimilinu Grund. Þetta olli konunni mikilli geðhræringu og ekki batnaði 

það þegar henni var ekki trúað af starfsfólki heimilisins í fyrstu. Það kom hins vegar í ljós að 

hún laug engu, þar sem músin fannst á lífi inni í herberginu hennar.
57

 

Þessi hrekkjabrögð eru að mestu leyti til frekar sakleysisleg, þótt að vissulega geti það 

verið stórhættulegt að kasta steinum inn um rúður. Hrekkjabrögðin gátu þó leitt af sér mikil 

eignaspjöll. Oftast voru það unglingar sem gerðu verstu eignaspjöllin en það kom fyrir að 

yngri drengir gerðu það líka. Árið 1942 rataði grein í blöðin þar sem sagt er frá stórfenglegum 

eignaspjöllum sem þrír drengir á aldrinum 8 – 9 ára frömdu. Þeir brutust inn í pípugerð í 

bænum og brutu öll steypurörin sem voru hálf þornuð eftir vinnu dagsins. Spjöllin voru metin 

á 1400 krónur. Áður höfðu þeir brotist inn í hálfbyggt hús á horni Grettisgötu og 

Hringbrautar. Þar höfðu þeir fært allt sem inni í húsinu var á milli hæða. Það sem var í 

kjallaranum fór upp á efstu hæð og það sem var á efstu hæð fór niður í kjallara. Þessir drengir 

voru grunaðir um fleiri afbrot.
58

  

Þessi afbrot bera með sér að hafa lítinn tilgang annan en skemmtanagildið sem þau 

fólu í sér fyrir þann sem framkvæmdi. Sennilega hefur það líka verið þannig. Krakkar hugsa 

sjaldan um afleiðingar gerða sinna. 

 

 

 

 
                                                           
55

 Morgunblaðið 28. september 1945, bls. 6. 
56

 Morgunblaðið 24. nóvember 1948, bls. 6. 
57

 Morgunblaðið 19. maí 1951, bls. 6. 
58

 Morgunblaðið 21. október 1942,  bls. 3. 



24 
 

 

3. Eldri börnin 

 

Þegar börn eru farin að nálgast unglingsárin breytist margt í lífi þeirra. Þau verða kynþroska, 

áhugamálin breytast og námið í skólanum þyngist. Sumir fóru að vinna fyrir sér á þessum 

aldri. Sumir fluttu að heiman til að standa á eigin fótum og fara að vinna, aðrir til að fara í 

framhaldsnám í menntaskóla. Það má í það minnsta gera ráð fyrir því að þegar kom á 

menntaskólaaldurinn, það er að segja um 13 ára miðað við eldra kerfi. Margir komu utan af 

landi til að stunda nám. Skólapiltar í Hinum almenna menntaskóla í Reykjavík (núverndi MR) 

ollu oft á tíðum miklum vandræðum í bænum með hegðun sinni. 

 

3.1 Skólalífið 

Það er erfitt að aðgreina umræðuna um skólalíf og hrekki. Ástæðan er sú að piltar í 

menntaskólanum voru lengi í skólanum á veturna. Hinn almenni menntaskóli í Reykjavík var 

eini menntaskólinn í bænum á þessu tímabili, þótt Verslunarskólinn hafi farið að útskrifa 

stúdenta undir lok þess. Flestir sem sóttu menntaskólann voru drengir og það bar líka meira á 

þeim í skólalífinu. Það var lítill tími til tómstunda, þótt einhverjir hafi fundið tíma fyrir þær. 

Allmargir nemendur voru samt á tímabili með mikinn uppsteyt innan skólans. Félagar úr 

skólanum fóru líka oft og gerðu eitthvað saman eftir skóla. Í Ísafold í desember árið 1896 er 

frétt um nokkra skólastráka sem sameinuðust um að gera uppsteyt utan skólans. Vestur-

Íslendingurinn Wilhelm H. Paulsson ætlaði að halda fyrirlestur í Góðtemplarahúsinu í 

Reykjavík. Hann hafði þó ekki hafið mál sitt þegar nokkrir piltar aftarlega í salnum hófu 

frammíköll og hróp. Hópurinn samanstóð af nokkrum latínuskólapiltum, læknanemum og 

reykvískum piltum. Piltarnir vildu mótmæla því að verið væri að lokka Íslendinga til 

Vesturheims, sem þeir héldu vera tilganginn með ræðu Paulssons. Rektor Latínuskólans 

áminnti nemendurna sem tóku þátt í þessu uppátæki stranglega og veitti þeim harðar átölur 

fyrir að hafa„látið tælast til að taka þátt í þessu athæfi, en það munu helzt hafa verið nokkrir 

reykvískrir smásveinar, hálfgerðir lagsmenn götustráka bæjarins.“
59

  

Á árunum 1897 – 1900 geysaði hálfgerð óöld í skólanum. Heimavistin hafði verið 

lögð niður og námspiltarnir voru nauðbeygðir til að leita sér að húsnæði í bænum. Hér hefur 

þá stór hluti þeirra pilta sem voru komnir í bæinn utan af landi til að læra þurft að sjá sér 

sjálfir farboða. Þessi breyting þótti verða til þess að þeir urðu eins og hjörð án hirðis.
60

 Óöldin 
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lýsti sér á þann veg að piltarnir gengu inn og út úr kennslustundum að eigin geðþótta.
61

 Þeir 

köstuðu steinum í rúðu rektorsins og sprengdu púðursprengjur á göngum skólans.
62

 Sumir 

gengu jafnvel svo langt að gera loftið í skólanum óbærilegt með klórgasi og brennisteinsvetni. 

Það brot var hins vegar litið það alvarlegum augum að leitað var að sökudólgi með hjálp frá 

lögreglunni. Klórgas og brennisteinsvetni geta skaðað heilsu manna ef það er í miklu magni í 

andrúmsloftinu. Sökudólgurinn fannst með því að leita hjálpar frá kaupmanninum. Sá gat veitt 

upplýsingar um kaup á efnunum og sökudólgnum var vikið úr skólanum.
63

 

Þessi óöld ríkti þó ekki lengi og allt bendir til þess að eftir þetta hafi skólalífið gengið 

mjög rólega fyrir sig. Drengirnir sóttu tíma og eyddu síðan frístundum sínum hver á sinn veg, 

ef til vill við heimalærdóm. Tími til tómstunda virðist hafa verið af mjög skornum skammti. 

Bjarni Benediktsson, sem var fæddur árið 1908, hafði aðeins sunnudaga út af fyrir sig ef 

skoðuð er stundatafla hans frá hans menntaskólaárum. Aðra daga var hann í skólanum frá átta 

á morgnana til sjö um kvöldið, með aðeins klukkutíma hléi fyrir hádegismat.
64

 Hann hefur því 

líklega ekki haft mikinn tíma til að skemmta sér, nema þá á sumrinu. 

Þrátt fyrir lítinn tíma gátu menntaskólapiltar samt sem áður stundað einhverjar 

tómstundir og þeir voru virkir í íþróttastarfi og öðrum félögum. Menntaskólapiltar eru til 

dæmis taldir hafa verið upphafsmenn að því að farið var að skauta á Tjörninni.
65

 Ég tala betur 

um það síðar í ritgerðinni. 

Það liðu mörg ár áður en eitthvað í líkingu við það sem gerðist 1897 – 1900 komst 

aftur í fréttirnar. Árið 1951 var einhver ókyrrð í nokkrum drengjum í sjötta bekk 

Menntaskólans. Þeir urðu valdir að miklu uppþoti innan skólans sem varð til þess að 

skemmdir urðu á skólanum. Pálmi Hannesson rektor heimtaði að drengirnir borguðu 

skaðabætur, sem þeir neituðu og var þeim vikið úr skólanum tímabundið í kjölfarið.
66

 Þessar 

óeirðir virðast hafa gengið yfir af sjálfu sér, því ekkert er meira um þær í fréttunum eftir þessa 

einu frétt.  

Menntaskólalífið hefur því að mestu verið á rólegum nótum og nemendur 

Menntaskólans hafa ekki verið bæjarbúum til trafala. Ef til vill hefur vera þeirra orðið til þess 

að mikið af íþróttastarfi byggðist upp í Reykjavík, enda margir hraustir piltar og stúlkur í 

skólunum, fyrir utan þá sem voru í bænum þá þegar. 
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3.2 Skipulagðar tómstundir og íþróttastarf 

Skólalífinu lifðu þeir unglingar sem komust inn í Menntaskólann og aðra framhaldsskóla í 

Reykjavík. Aðrir hafa ekki viljað leita í lengra nám eða ekki getað það af einhverjum 

ástæðum. Stúlkur voru í skólanum, en lengst af bar lítið á þeim. Fleiri stúlkur hafa líka leitað 

að annarri menntun en þeirri sem Menntaskólinn bauð uppá. Heimilisiðnaðar- og 

hússtjórnarskólar voru vinsæll valkostur hjá stúlkum. En hvað varð um þá sem ekki sóttu í 

lengra  nám eftir að skólaskyldu lauk? Þeir unglingar hafa eflaust leitað sér að vinnu og fengið 

hana í flestum tilvikum.  

 Á unglingsaldri verður allt í einu meira í boði til að gera. Þá jókst frelsið til að gera 

annað en að skemmta sér sjálfur á leikvelli eða á götunni þótt að það hafi enn verið gert. 

Skipulagt félagsstarf verður meira áberandi í tómstundum unglinga. Til dæmis félagsstarf 

KFUM -og K, ungmennastúkna og íþróttahreyfingarinnar.
67

  Flest þessara félaga hafa það 

sameiginlegt að vilja á einhvern hátt betrumbæta ungdóminn. Þau voru stofnuð með það að 

markmiði að halda unglingum frá áfengisneyslu og frá því að lenda á glapstigum glæpa og 

afbrota. Stefnuskrá Ungmennafélags Reykjavíkur þegar það var stofnað 1906 fól í sér að 

félaginu væri ætlað að efla þjóðaranda og íþróttaiðkun.
68

 Þegar öll ungmennafélög á landinu 

stofnuðu með sér Ungmennafélag Íslands árið 1907 kom enn betur í ljós hvaða hlutverk 

ungmennafélög áttu að hafa. Stefnuskrá sambandsins fól í sér skuldbindingu sem að allir 

félagsmenn þurftu að skrifa undir og standa við, eða eiga á hættu að vera útskúfað. 

Eftirfarandi skuldbindingu þurfti að skrifa undir til að fá inngöngu í félagið: 

 

Vér undirritaðir lofum því, og leggjum við drengskap vorn, að meðan vér erum í félagi 

innan þessa sambands, skulum vér eigi drekka neina áfenga drykki, né heldur verða 

þess vísvitandi valdandi að öðrum séu þeir veittir. – Vér skulum vinna með alhuga að 

heill þessa félagsskapar, framförum sjálfra vor andlega og líkamlega, og að velferð og 

sómi þjóðar vorrar í öllu því , sem þjóðlegt er, gott og gagnlegt. Lögum og 

fyrirskipunum sambandsins viljum vér í öllu hlýða, og leggja fram krafta vora 

sérplægnislaust til allra þeirra starfa, er oss kynni að verða falið að inna af hendi fyrir 

sambandið.
 69

 

 

Algjörs áfengis- og tóbaksbindindis var krafist af félögum. Strax við stofnun félagsins 

gengu á annað hundrað unglingspiltar úr Reykjavík í félagið.
70

 Fleiri íþróttafélög áttu eftir að 
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bætast við fyrir utan Ungmennafélögin. Til dæmis Glímufélagið Ármann sem var stofnað árið 

1888,
71

 Fótboltafélag Reykjavíkur 1899
72

, Íþróttafélag Reykjavíkur 1907,
73

 Skíðafélag 

Reykjavíkur 1914,
74

 og Tennis- og badmintonfélag 1938.
75

 Fleiri félög voru stofnuð á 

tímabilinu en ég fjalla um þau síðar. Þar sem svona mikill fjöldi af alls kyns íþróttum var 

stundaður í Reykjavík hefur að sjálfsögðu þurft einhvern vettvang til ástundunar þeirra.  

Þegar Glímufélagið Ármann var stofnað fengu félagsmenn strax útlhlutað svæði til 

æfinga. Svæðið var síðar kallað Melavöllurinn og var staðsett á melum sunnan við bæinn. 

Seinna var byggður íþróttaleikvangur á svæðinu. Félagsmenn sáu sjálfir um að tyrfa yfir 

svæðið svo það væri hentugra til æfinga á sumrin.
76

 Þegar á leið varð þetta svæði að einhvers 

konar íþróttasvæði bæjarins. Fótboltafélög voru stofnuð og voru bæði ungir sem aldnir sem 

stunduðu íþróttina af kappi. Fótboltafélag Reykjavíkur var fyrsta knattspyrnufélagið sem 

stofnað var í bænum, en það breytti nafninu síðar í Knattspyrnufélag Reykjavíkur (KR). 

Fljótlega eftir stofnun þess skutu önnur fótboltafélög upp kollinum út um allan bæinn. Má þar 

nefna Fram (1908), sem var í raun stofnað af nokkrum strákum (sá elsti var fimmtán ára) sem 

horfðu með aðdáun á fótboltaiðkun á Melavellinum.
77

 Fótboltafélagið Víkingur  varð til sama 

ár og Fram, og nokkru síðar stofnuðu KFUM-drengir fótboltafélagið Val (1911). Fleiri slík 

félög voru stofnuð á tímabilinu, sem sum hver urðu ekki langlíf – eins og t.d. félögin 

Væringjar og Hvatur. Þessi félög sameinuðust hinum stærri.
78

  

Aðstaðan til að leika knattspyrnu var mjög bágborin til að byrja með. Þegar KR var 

stofnað þurftu piltarnir í liðinu að notast við steina sem mörk og geta sér til um hæð 

marksins.
79

 Nokkur félög tóku sig þó saman um að byggja þokkalegan íþróttaleikvang með 

styrki frá Reykjavík.
80

 Almennileg aðstaða á Melavellinum var byggð árið 1911, en frá því að 

Glímufélagið Ármann hafði fengið þar aðstöðu hafði aðeins verið sléttur grasflötur til 

íþróttaiðkana. Byggður var sæmilega útbúinn íþróttavöllur, með hlaupabraut, fótboltavelli og 

áhorfendastúkum.
81

 Völlurinn dugði í marga áratugi, en með tímanum þótti hann 

ófullnægjandi. Betri og enn betur útbúinn leikvangur var byggður í borginni árið 1959, 

Laugardalsvöllurinn, en hann var álitinn „sparivöllur“. Þá var stefnan líka sett á að 
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skipuleggja eins konar íþróttasvæði í Laugardalnum.
82

 Áður höfðu verið uppi hugmyndir um 

að hafa stórt íþróttasvæði í Reykjavík. Til dæmis lagði Æskulýðsfylkingin fram þá hugmynd 

að byggð yrði stór íþróttahöll með skautaaðstöðu og yfirbyggðum íþróttavelli strax árið 

1948.
83

 Það var í raun mjög mikil þörf á slíkri aðstöðu, þar sem flest íþróttafélaga bæjarins 

höfðu margar deildir innan sinna raða og buðu upp á mjög fjölbreytt úrval af íþróttum; t.d. var 

ÍR farið að bjóða upp á tólf íþróttagreinar árið 1946,
84

 - m.a. skautahlaup, skylmingar, sund og 

margt fleira.
85

 

Til að stunda íþróttir þótti ekki æskilegt að stunda áfengisdrykkju eða neyta tóbaks. 

Það var ekki gerð opinber krafa um það að unglingar forðuðust þessi efni, en það var gert ráð 

fyrir því. Þetta svipar til þess sem KFUM gerði ráð fyrir af félagsmönnum sínum. Þeir gerðu 

ekki kröfu um bindindi en ætluðust til þess að félagar neyttu ekki áfengis, heldur áttu þeir að 

uppfyllast af heilögum anda.
86

 Alveg eins er hægt að segja að félagsmenn í íþróttahreyfingum 

hafi átt að uppfyllast íþróttaanda. Efling áfengisbindindis var í samræmi við það sem átti sér 

stað í Evrópu og Bandaríkjunum bæði á tímabilinu sem rætt er um og fyrir það. 

Bindindisfélög voru á uppleið og ungdómurinn átti að fylgja með. Stúkur skutu upp kollinum 

út um allt land og í Reykjavík var sett á stofn stúka fyrir ungmenni. Stúkan fékk nafnið 

Unglingastúkan Unnur og hefur sennilega verið stofnuð 1906, sama ár og Ungmennafélag 

Reykjavíkur var stofnað.
87

 Ef til vill var það stúkan sem Ásgeir Ó.  Einarsson gekk í  á sínum 

tíma eftir kynni sín við vindlingana.
88

  

Það er þá hægt að draga saman það sem var skipulagt fyrir unglinga á tímabilinu. Fyrst 

var lítið um að vera en fljótlega upp úr aldamótum tóku alls kyns íþróttafélög og stúkur að 

spretta upp sem áttu að halda unglingum fá vandræðum. Einnig var farið að byggja upp 

íþróttavelli og skipuleggja vinnu fyrir unglinga 

 

3.3 Vinnuskólarnir 

Strax árið 1931 fann fólk fyrir því að þau ungmenni sem voru atvinnulaus í bænum voru til 

ama. Steingrímur Arason stakk upp á því að Grænaborg yrði leigð undir vinnuskóla á veturna, 

þegar húsið var ekki notað undir dagheimili fyrir yngri börn. Bæjarstjórnin tók vel í það og 
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var þar starfræktur vinnuskóli fyrir unglinga í nokkur ár á veturna.
89

 Fljótlega kom þó í ljós að 

þessi vinnuskóli dugði alls ekki. Eitthvað þurfti að gera fyrir þá unglinga sem voru í  bænum á 

sumrin. Árið 1936 var komið upp vinnuskóla á Ísafirði fyrir pilta á aldrinum 13 – 16 ára á 

sumrin. Skólinn gekk þannig fyrir sig, að þeir dvöldust 25 talsins á sveitaheimili fyrir utan 

bæinn og unnu þar ýmis störf, ásamt því að fá kennslu og að stunda íþróttir. Markmiðið með 

vinnuskólanum var að rýma til á vinnumarkaðnum í bænum, koma unglingunum í vinnu og 

ljúka við störf sem voru annars ekki eftirsóknarverð af fullorðnum og því seinunnin. Árið 

eftir, eða 1937, tók Reykjavík Ísafjörð sér til fyrirmyndar. Stofnaður var vinnuskóli fyrir utan 

bæinn og voru nokkrir piltar sendir þangað og unnu einn mánuð yfir sumarið.
90

 Sniðið á 

þessari vinnu var annars mjög líkt og tíðkaðist í venjulegu skólastarfi. Mikið eftirlit var með 

vinnu drengjanna, þeir þurftu að stunda íþróttir með vinnunni og að loknu sumrinu fengu þeir 

vitnisburð í hendurnar þar sem þeir fengu einkunn fyrir vinnu sína, ásamt kaupinu. Jafnvel 

fylgdi dómur kennara um hvar nemandi ætti heima á vinnumarkaðnum.
91

 

Þessi vinnuskóli, sem var undir stjórn Lúðvígs Guðmundssonar kennara var byrjunin á 

vinnuskólunum í bænum og reyndar sambærilegum vinnuskólum um landið allt. Mikil ánægja 

ríkti meðal borgarbúa með þessa vinnu og aðsóknin að skólanum varð mikil. Strax árið 1938 

voru fleiri sem sóttu um en hægt var að taka við.
92

 Enn var þó skólinn í mótun og árið 1939 

voru lagðar fram ítarlegar leiðbeiningar um starfsemi skólanna. Þær voru hluti af frumvarpi 

sem var lagt fram á Alþingi sama ár um starfsemi vinnuskóla.
93

 Þar kemur fram að 

vinnuskólar eigi meðal annars „að veita þátttakendum heilbrigt  vinnuuppeldi, leiðbeina þeim 

í vinnutækni og veita þeim fræðslu um almenn lögmál vinnunnar“. Enn fremur átti að venja 

unglingana „á stundvísi, hirðusemi og aga ... efla líkamshreysti þeirra með heilnæmu 

viðurværi, einfaldri aðbúð og iðkunum íþrótta“ og „að glæða með þeim áhuga og skilning á 

félagslífi og samstarfi“. Síðast en ekki síst átti vinnuskólinn „að vekja með þeim starfslöngun 

og virðingu fyrir vinnunni“.
94

 Vinnan sem unnin var af unglingunum var mjög fjölbreytt. 

Meðal starfa sem unglingunum var ætlað að vinna við, svo vitnað sé í grein um málið í 

Alþýðublaðinu, voru: „Nýbýlaræktun. Fyrirhleðslur og áveitur. Skógrækt og sandgræðsla.“ 

Þeir fengu auk þess að starfa við að leggja fjallavegi „milli hérðaða og ferðamannaleiðir til 

afskekktra og skemmtilegra staða“ eða þess sem í dag kallast ferðamannastaðir. Einnig gátu 
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þau starfað við vernd og viðhald náttúruminja og fornra mannvirkja.
95

 Í fyrsta frumvarpi að 

lögum um vinnuskólana árið 1939 er nefnt í 10. grein að mennta skyldi drengina í sögu 

landsins, íþróttum og bindindi um skaðlegar nautnir.
96

 Miklar vonir voru bundar við 

vinnuskólana. Þeir áttu að aftra því að fólk streymdi af landsbyggðinni til ört stækkandi bæja 

og kauptúna. Einnig áttu þeir að hafa mikið uppeldisgildi og áttu að vekja ungt fólk til gleði 

við vinnuna.
97

 Einnig birtist eftirfarandi málsgrein í umræðum um málið og var talmaður 

Bjarni Bjarnason: 

 

Hjá ungu fólki veikir atvinnuleysið ekki hvað sízt siðgæðiskenndina, lamar 

meðfædda hæfileika og spillir uppeldinu. Oft leiðir þetta ástand til algerðs ruglings 

í huga unglinganna á réttu og röngu. Þessi hætta af skorti á verkefnum er meiri í 

bæjum og kauptúnum heldur en í sveitum landsins. Raunverulega má fullyrða, að 

atvinnuleysi til sveita sé óþekkt fyrirbrigði. Það mun og viðurkennt, að misjafnt 

atferli, svo sem gripdeildir o.þ.h., tíðkast aðallega í bæjum og kauptúnum, en er að 

heita má óþekkt til sveita. Þetta stafar af því, að kaupstaðaunglingarnir hafa ekki 

verkefni, og það er eins og krafturinn leiti útrásar á einhvern hátt, og á þennan 

lélegasta hátt, ef heilbrigð viðfangsefni brestur.
98

 

 

Reyndar átti vinnuskólinn líka að vera einhvers konar undirbúningsvinna fyrir 

lögbundna þegnskylduvinnu, ef vel tækist til.
99

 Þingmenn voru ekki lengi að sjá að hægt væri 

að nota vinnuskólapilta sem ódýran vinnuflokk sem hægt væri að nota við viðhald á 

þjóðvegum landsins.
100

 

Árið 1948 var vinnuskólinn kominn almennilega á koppinn. Reykjavíkurbær hafði 

tekið algerlega við rekstrinum og unglingarnir helst notaðir til að fegra bæinn, en einnig til 

annarra verka. Stúlkur fengu þá líka inngöngu í vinnuskólann, en þeirra helsta verkefni var að 

sinna leikvöllum og skrúðgörðum bæjarins.
101

 Enn var þó ekki búið að gefa 

uppfræðsluhlutverk vinnuskólans upp á bátinn og var miðað að því að vinnan gæti orðið til 

sem mestrar fræðslu fyrir unglingana. Svo virðist sem fallið hafi verið frá hugmyndinni um að 

gera dvöl vinnuskólunum að þegnskylduvinnu. Verkefnin hættu að vera eins stórtæk og var í 

byrjun og aldur þátttakenda lækkaði. Árið 1952 voru unglingarnir til dæmis látnir rækta 

kartöflur og vinna í Garðyrkjuskóla ríkisins. Önnur verkefni sama ár voru útplöntun í 
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Heiðmörk, vinna við fyrirhugaðan baðstað í Fossvogi, framræsla í Borgarmýri og fleiri 

stöðum, grjóthreinsun, skrúðgarðaumhirða, viðgerðir á leikvöllum og margt fleira.
102

 Vinnan 

var því mjög fjölbreytt. 

Gífurleg aðsókn var í vinnuskólann strax frá upphafi, en aðeins 25 piltar komust að í 

skólanum til að byrja með. Fljótlega, eða eftir að Reykjavíkurbær tók við rekstrinum, komust 

allir að sem sóttu um á réttum tíma. Árið 1952 voru til dæmis 235 drengir á aldrinum 13 – 15 

ára í vinnuskólanum og 105 stúlkur á aldrinum 14 – 15 ára.
103

 Enn hélt aðsóknin í 

vinnuskólana áfram að aukast, en kynjahlutföllin snerust snögglega við og má það ef til vill 

rekja til breyttra verkefna skólans og aukins atvinnuframboðs fyrir pilta. Í lok tímabilsins voru 

stúlkur í yfirgnæfandi meirihluta í vinnuskólunum og var vinnan aðeins innanbæjar.
104

 

 

3.4 Athafnasvæði, skemmdarverk og hrekkir 

Sumir unglingar höfðu ekki val um eða vilja til að taka þátt í skipulögðu tómstundunum. 

Einhvers staðar hafa þeir eytt frítíma sínum samt sem áður, alveg eins og hinir unglingarnir. Í 

uppkasti sem Lára Sigurbjörnsdóttir skrifaði og áður var vitnað til, segir hún athafnasvæði 

barna frá 12 – 16 ára vera húsgarða, leikvelli, götuna, íþróttavelli, sjoppur, bíóhús, skólagarða 

og dansæfingar. Hið tvennt síðastnefnda var þó aðeins í boði á sumrin. Þótti Láru sjoppur 

mjög slæm dægradvöl fyrir unglinga, þar sem að þær drógu að sér ógæfufólk sem gat haft 

slæm áhrif á þá. Bíóhúsin þóttu líka slæmur kostur þar sem að seta í þeim eyddi ekki neinni 

orku og þreytti hún unglingana því lítið.
105

 Þá mætti líka líta til þess að bæði bíóhús og 

sjoppur þóttu mjög óþjóðholl skemmtun og innihaldslítil. Árið 1948 var kvartað yfir 

unglingum í bíóhúsum, því að þeir þóttu ekki haga sér sómasamlega. Höfðu þeir tekið upp á 

því að hrista gosflöskur og sprauta yfir bíógesti.
106

 

 Eftir að landið var hernumið árið 1940 jukust erlend áhrif á skemmtanalífið í borginni 

gríðarlega. Það þótti ekki æskilegt að ungdómurinn blandaði geði við hina erlendu hermenn, 

hvorki drengir né stúlkur. Árið 1951 sneri bandarískur her aftur til landsins og settist að í 

herstöð á Miðnesheiði. Það skapaði enn meiri umræðu í samfélagið um hin erlendu áhrif sem 

herinn hafði á fólkið á landinu. Árið 1954 lagði þing Æskulýðsfylkingarinnar fram ályktun 

um að það þyrfti að koma á heilnæmari skemmtunum fyrir unglinga og ungt fólk. Fannst þeim 

að það væri allt of mikið um það að skemmtistaðir væru eingöngu reknir með gróðasjónamið 
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fyrir augum. Þar að auki væru þessir staðir morandi í erlendum áhrifum og erlendum 

hermönnum oft á tíðum. Slíkir staðir græfu undan þjóðerniskenndinni, áfengi væri selt allt of 

ungu fólki.
107

 Þrátt fyrir að ályktun æskulýðsfylkingarmanna hafi litast af andúð þeirra á veru 

erlendra hermanna má lesa úr ályktuninni að unglingar hafi sótt skemmtistaði bæjarins og að 

þeim hafi verið veitt áfengi þar. 

 Ef til vill hafa þessar áhyggjur verið á góðum rökum reistar enda er auðvelt að rekja 

ýmsar þeirra óspekta sem áttu sér stað í borginni á þessum árum til áfengisneyslu unglinga. 

Það vandamál var ekki bara bundið við 20. öldina heldur má sjá að óspektir af þessu tagi voru 

algengar alveg frá byrjun tímabilsins. Má þar nefna þjófnað og ónæði að næturlagi
108

 og að 

konum þótti ekki óhætt að fara út á kvöldin, þar sem að það þótti hætta á að það væri ráðist á 

þær. Læsa þurfti geymsluskúrum til að koma í veg fyrir að migið væri inní þá og rúður í 

húsum á afviknum stöðum voru iðulega brotnar.
109

 Vissulega hafa drukknir unglingar ekki 

framkvæmt allt þetta. Eitthvað hafa fullorðnir menn gert. Það breytir því þó ekki að 

unglingum var oftast kennt um slík verk.  

Í blálok 19. aldar birtist harðorð kvörtun um hinn unga skríl bæjarins í einu 

Reykjavíkurblaðanna. Höfðu þá nokkrir drengir lagt það í vana sinn að brjótast inn í 

Skólavörðuna, brjóta þar allt og bramla og jafnvel gera stykki sín þar. Þeir náðust að lokum en 

greinarhöfundi þótti refsingin ekki hæfa athæfinu. Lagði hann til að þessir „óþokkapiltar“ 

fengju „refsingu, sem þá munaði um fyrir lengri tíma, til viðvörunar fyrir aðra“.
110

 Árið 1920 

var kassa með flöskum stolið aftan við samkomuhúsið Báruna og þeim hent á svellið sem lá á 

Tjörninni þar sem þær brotnuðu. Svellið var vinsæll leikstaður fyrir börn þar sem þar var hægt 

að renna sér á skautum. Flöskubrotin ollu slysi þegar sex ára drengur hrasaði um brot og skar 

sig á enninu svo það þurfti að sauma nokkur spor. Greinahöfundi þóttu strákapörin afskaplega 

hvimleið og óþörf, því að bæði hafði þjófnaður átt sér stað og svo hafði það verið grófleg 

vanhugsun að brjóta allar flöskurnar á svo fjölförnu leiksvæði barna.
111

 

Ári  síðar, eða 1921, tóku nokkrir unglingar sig saman og gengu um borgina og 

fjarlægðu stiga frá húsum og veltu salernum um koll.
112

 Tveimur árum síðar barst kvörtun í 

Morgunblaðið um svipað athæfi, en þá var hliðum af girðingum og görðum stolið.
113

 Þetta 

virðist aðeins hafa gerst að næturlagi. Óeirðir á gamlárskvöldum og öðrum hátíðisdögum 
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virðast líka vera tíðar og finnast nokkrar kvartanir um þær í blöðunum. Nokkrir strákar eru 

taldir hafa valdið usla á gamlárskvöld árið 1935. Gleðin virðist hafa verið í hámarki, hróp og 

köll voru fyrir framan Hótel Borg og allir bílar sem komu að hótelinu var lyft upp. Þrátt fyrir 

þetta er nefnt í greininni að ekki hafi verið meiri ölvun þetta kvöld en önnur.
114 

 Enn hélt 

gleðin áfram. Það virðist sem að gamlárskvöld hafi verið gild afsökun til að haga sér illa. Árið 

1947 er kvartað undan því að íkveikjuæði hafi gripið drengi í bænum. Greinaskrifari ráðlagði 

húseigendum að fjarlægja allt rusl úr bakgörðum – eða eiginlega fjarlægja allt sem hægt var 

að sprengja, til að forðast ónæði af þessu tagi.
115

 

Mjög vinsælt hefur greinilega veirð hjá eldri unglinum að lyfta upp bílum, a.m.k. er 

þess getið í annarri heimild frá árinu 1959. Þrír ölvaðir unglingspiltar á aldrinum 17 – 18 ára 

gengu þá um bæinn með hávaða. Rifu þeir niður gardínur í glugga sem var opinn og gengu 

svo fram á stúlkur sem sátu í bíl og tóku sig til og lyftu öðrum endanum á bílnum og drógu 

hann til svo að stúlkurnar gátu ekki fært bílinn. Þeir lögðust svo fyrir framan og aftan bílinn 

þegar þær reyndu að koma sér í burtu. Stuttu síðar kom lögreglan og handtók þá og þeir sváfu 

úr sér vímuna í fangaklefa.
116

 

 Það er aðeins í sumum þessara frétta í blöðunum sem það er sagt berum orðum að um 

ölvun unglinga hafi verið að ræða. Þessar óspektir bera þó allar með sér að hafa verið 

framkvæmdar undir áhrifum áfengis enda gerast þær allar í skjóli nætur. Það var lítill 

ávinningur með verknaðinum en skemmtanagildið með skemmdarverkunum og hrekkjunum 

hefur verið mikið.  

 Næturathafnir Reykjavíkurpilta voru samt ekki alltaf framkvæmdar í tilgangsleysi eða 

undir áhrifum áfengis. Árið 1934 ætluðu fjórir unglingspiltar að grípa tækifærið að næturlagi 

og brjóta niður nokkra gamla lýsisbræðslupotta í Örfirisey. Brotin höfðu þeir svo áætlað að 

selja sem brotajárn og verða sér þannig út um smá vasapening. Þeir voru búnir að brjóta niður 

fjóra af fimm pottum þegar lögreglan kom að þeim og handtók þá.
117

  

Á öskudaginn var mjög líflegt á götum bæjarins. Börn gengu um klædd í búninga og 

betluðu sælgæti með söng eða orðum. Þá var það líka siður að festa öskupoka aftan á 

gangandi vegfarendur.
118

 Einhverjum unglinum þótti sá hrekkur hins vegar ekki duga og í 

staðinn fyrir að nota nálina til að krækja í föt gangandi vegfarenda notuðu þeir hana til að 

stinga vegfarendur eins og sagt er frá í fréttagrein frá árinu 1936. Þótti greinahöfundi þetta 
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bæði vera óþægilegt og jafnvel hættulegt, þar sem veruleg sýkingarhætta fylgdi þessu 

athæfi.
119

 

Þessi síðastnefndu hrekkjabrögð eru fremur sakleysisleg og ekki líkleg til að draga 

stóran dilk á eftir sér. Aftur á móti gátu hrekkjabrögð orðið að hreinni mannvonsku. Eins og 

sagt er að ofan voru kýr og önnur dýr stór hluti af bæjarlífinu fram eftir 20. öld. Árið 1917 

birtist grein í Morgunblaðinu þar sem kúabóndinn Sólmundur Einarsson segir frá því að ein 

kúa hans hafi komið skorin heim úr haga. Höfðu þá einhverjir óprúttnir náungar skorið í eyra 

hennar. Þótti Sólmundi þetta athæfi bera vott um mannvonsku og grimmd.
120

 Þetta var ekki í 

eina skiptið sem dýr urðu fyrir barðinu á slæmri hegðun reykvískra unglinga. Kettir áttu það 

til að verða fórnarlömb unglingana og þá á enn óhugnanlegri hátt en kýrin. Þá var brotist inn í 

hús eldri konu sem hafði brugðið sér af bæ. Konan átti læðu sem nýlega hafði gotið. 

Unglingarnir drápu læðuna með köldu blóði og limlestu alla kettlingana.
121

  

 Þótt að þau hrekkjabrögð og í sumum tilvikum alger mannvonska sem ég nefni hér að 

ofan komi alltaf niður á öðrum bæjarbúum eða dýrum er ekki þar með sagt að þau hafi alltaf 

endað svoleiðis. Stundum kom hegðunin niður á gerendunum sjálfum eins og til dæmis þegar 

unglingar slösuðust við gerð á sprengjum úr pípulyklum árið 1943.
122

 Þessu hefur samt 

reyndar fylgt hávaði en að öðru leyti ætti þetta ekki að hafa valdið neinum öðrum ónæði, 

nema unglingunum sem tóku áhættuna á að missa auga eða fá í sig sprengjubrot. 
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4. Sameiginlegar tómstundir 

 

Hér að ofan hef ég sagt frá því hvernig tómstundir og hrekkir greindust upp eftir aldri 

barnanna og unglinganna. Það verður þó að hafa í huga að sumar tómstundir voru fyrir alla 

aldurshópa, eins og til dæmis hljóðfæraleikur. Fyrstu áratugi 20. aldar var hins vegar enginn 

opinber tónlistarskóli í Reykjavík því að það var ekki fyrr en 1930 sem stofnaður var 

tónlistarskóli í bænum.
123

 Tónlistarkennsla hafði þangaði til farið fram sem einkakennsla í 

heimahúsum hjá sjálfstæðum tónlistarkennurum, og hefur sennilegast verið í dýrari kantinum 

og frekar ætluð börnum úr ríkari fjölskyldum bæjarins. Til dæmis nefnir Jón Leifs, einn helsti 

talsmaður fyrir ríkisreknum tónlistarskóla, að Páll Ísólfsson hafi kennt 30 nemendum veturinn 

1920 – 21.
124

  Töldu menn að, fyrir utan að börn, unglingar og stöku fullorðnir fengju betri 

kennslu í að flytja tónlist, þá yrði líka sá ávinningur af slíkri kennslu að hún myndi stuðla að 

því að hægt yrði að stofna sinfóníuhljómsveit á landinu.
125

 Kennslan kom einnig börnum og 

fullorðnum í nánari snertingu við menningu. Það tók þó nokkur ár að koma upp tónlistarskóla. 

Eins og venjulega þá var borið við fjárskorti en einnig því að bærinn hefði stækkað svo 

undurfljótt svo ekki var hægt að halda í við vöxtinn. Þörfin eftir ríkulegri menningarstarfsemi 

í bænum óx þannig hraðar, sögðu menn, en bærinn gæti haldið í við. Reykjavík þótti bregðast 

hlutverki sínu sem menningarborg, þar sem listum, og þá sérstaklega tónlist, var ekki sinnt 

sem skyldi.
126

 

 Það kom þó að því að bærinn fékk tónlistarskóla. Skólinn var vígður með pompi og 

pragt 1. október 1930. Fyrstu kennararnir voru flestir erlendir. Hljóðfærakennslan miðaði að 

því að kenna á ýmis hljóðfæri sem mynduðu kjarnann í sinfóníuhljómsveitum, eins og til 

dæmis strokhljóðfæri (fiðlu, selló, víólu og kontrabassa), en einnig var kennt á píanó og orgel. 

Fyrir utan almenna hljóðfærakennslu var líka kennd tónfræði, söngur, söngstjórn og 

hljómsveitarstjórn.
127

 Kennararnir voru Páll Ísólfsson, Franz Mixa, Karl Heller og Friederich 

Fleischmann. Þeir þrír síðast nefndu komu allir frá Vín í Austurríki.
128

 

 Tónlistarskólinn var þó ekki eini vettvangurinn þar sem að ekki var gerður 

aldursmunur á þátttakendum. Sundlaugarnar voru líka vinsælar meðal allra aldurshópa, og eru 

enn í dag. Þar sem háhitasvæði er næstum því inni í Reykjavík þá þótti tilvalið að nýta sér 
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það. Sundkennsla hefur verið í bænum samfleytt frá 1884 þó við mjög mismunandi aðstæður. 

Til dæmis voru engir klefar við laugarnar fyrst um sinn og þær voru ekki annað en lítill pollur 

sem myndaðist af affalli frá Þvottalaugunum. Í raun var vatnið svo skítugt að börnin sem 

höfðu verið á sundæfingu fóru iðullega í sjóinn til að skola af drulluna. Búningsklefar voru 

reistir við Laugarnar árið 1886. Þessi fyrsta sundlaug var byggð úr grjóti og torfi, en var þó 

með heitu vatni úr Laugunum. Á árunum 1907 – 1908 var svo byggð betri laug. Hún var með 

steyptum botni  en annars hlaðin úr grjóti.
129

 Eftir að hitaveita Reykjavíkur komst á var farið 

að leggja drög að því að byggja sundhöll í Reykjavík, þar sem sundlaugin yrði undir þaki. 

Gerð áætlana að húsinu hófust upp úr 1930. Sundhöll Reykjavíkur var svo vígð árið 1937. 

Með því höfðu bæði ungmenni og fullorðnir í Reykjavík fengið frábæra sundaðstöðu.
130

 

 Einnig mætti telja mest allt íþróttastarf til sameiginlegra tómstunda, en það voru nær 

engin aldurstakmörk á íþróttaiðkun. Framboðið af íþróttagreinum var mjög fjölbreytt í lok 

tímabilsins, sem var mjög mikil breyting frá upphafi þess. Eina íþróttafélagið í Reykjavík frá 

1888 til 1907 var Glímufélagið Ármann eins og ég segi frá fyrr í ritgerðinni. Í lok tímabilsins 

gátu börn og unglingar valið um hvaða íþróttafélagi þau vildu æfa með, oftast var farið í það 

íþróttafélag sem starfrækt var í því hverfi þar sem börnin bjuggu. Valið stóð á milli ÍR, Vals, 

KR og fleiri félaga, en öll félögin buðu upp á fjölbreyttara starf en bara knattspyrnu eins og 

þau gerðu í byrjun.  
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Niðurstöður 

 

Það er altaf hægar að fyrirbyggja en lækna meinið, þegar út í óefni er komið. 

Þess vegna er það mjög ánæjgulegt að sjá þá viðleitini sem sýnir sig í starfrækslu 

vinnuskóilans, sem reynir að skapa atvinnulausum unglinum verkefni, því að 

mjótt er bilið milli atvinnuleysis unglinganna og siðferðilegra víxlspora þeirra. 
131

 

 

Tilvitnunin hér að ofan er tekin úr grein frá árinu 1938 og styður mjög vel við þá kenningu 

sem ég hafði í huga að rökstyðja með þessari ritgerð. Hrekkir og skemmdarverk voru 

vandamál í Reykjavík. Oftast var börnum og unglingum kennt um og fullorðið fólk vildi gera 

eitthvað til þess að koma í veg fyrir að aðgerðarleysi og leiði barna og unglinga leiddi þau til 

óæskilegra athafna. Vissulega er í greininni talað um vinnuskólann, sem hefur án efa verið 

mjög þarft framlag til betri bæjarbrags. Ég vil hins vegar halda því fram að markmið með 

mörgum þeim tómstundafélögum og því tómstundastarfi, sem var byggt upp í Reykjavík á 

tímabilinu 1890 – 1960,  hafi verið að skapa heppilegan starfsvettvang fyrir börn og unglinga. 

Þetta var gert til að halda börnum og unglingum frá því að gera óskunda á götum eða leiðast 

út á glæpabrautina. Aðgerðaleysi þótti ein helsta ástæða þess að börn og unglingar leiddust á 

glapstigu. Að mínu mati er mjög mikið til í því. Hefðu börnin verið í tónlistarskóla, hefðu þau 

frekar verið að æfa sig heima. Hefðu börnin kunnað skemmtilega leiki, minnkaði hættan á því 

að þau færu að skapa sér eigin leiki sem gátu vissulega verið saklausir og skemmtilegir en 

gátu líka verið hætturlegir og óæskilegir. Svo mætti lengi halda áfram. 

 Reykjavík óx ógnarhratt á fyrstu áratugum 20. aldar. Íbúum fjölgaði hratt og samfélag 

hætti að vera eins náið og það hafði verið þegar Reykjavík var bara lítið sjávarþorp. 

Vinnufólk var ekki lengur inni á flesturm heimilinu og margar kynslóðir voru ekki lengur 

undir sama þaki. Íbúarnir þurftu því í meira mæli að reiða sig á opinbera þjónustu frá 

bæjarfélaginu og félagasamtökum. Börn voru ekki lengur undir stöðugu eftirliti fullorðins 

fólks, heldur gátu þau hópast saman í leik og starfi. Þessi hópamyndun leiddi til þess að 

samfélag barna myndaðist í bænum, en ekki hafði verið kostur á því í sveitasamfélaginu þar 

sem löng vegalengd aðskildi jafnaldra. 

Miðað við það sem ég hef lesið úr heimildum þá finnst mér Reykjavík ekki hafa tekist 

vel að svara þeim kröfum sem gerðar voru til hennar. Þrátt fyrir að leikskólar og dagheimili 

hafi litið dagsins ljós eftir 1931 komust alls ekki eins mörg börn inn á þessar stofnanir og 
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virkilega hefði þurft. Að auki voru leikskólarnir ekki á vegum bæjarins fyrst um sinn, heldur 

starfrækt af einkafélagi sem var rekið með styrkjum og frjálsum framlögum. Bærinn létti 

meira að segja á kröfunum til sín með því að láta félagið taka yfir vistheimilin og 

vöggustofurnar í bænum. Engu að síður þótti nauðsynlegt að reka leikskóla og dagheimili í 

hverju einasta hverfi borgarinnar, en bærinn var oft mjög tregur til að láta fé af hendi rakna til 

þessarar starfsemi. Bærinn var líka mjög seinn að taka við sér hvað varðar uppbyggingu á 

leikvöllum. Það var ekki fyrr en árið 1915 sem fyrsti leikvöllurinn var settur upp í bænum. 

Það var allt of seint. Þörfin var miklu meiri strax í byjun aldarinnar. Það hafði verið talað um 

það í mörg ár að það þyrfti að koma upp leikvöllum fyrir börn. Eftir að sá leikvöllur var 

byggður sýnist mér að uppbygging leikvalla hafi fylgt mjög vel fólksfjölgun og fjölgun hverfa 

sem varð í bænum. Til dæmis voru komnir 19 leikvellir í bæinn árið 1950.
132

 Það var því 

u.þ.b. einn leikvöllur byggður á tveggja ára fresti frá árinu 1915. Aftur á móti virðist vera sem 

að bærinn hafi stutt betur við íþróttaiðkun ungmenna. Glímufélagið Ármann fékk strax við 

stofnun úthlutuðum bletti í bænum til útiæfinga.
133

 KR og fleiri íþróttafélög fengu 

auðveldlega styrki frá bænum til að byggja lítinn leikvang og íþróttavöll.
134

 Melavöllurinn var 

vígður árið 1911, aðeins fimm árum síðar. Var leikvangurinn ekki aðeins fyrir bæjarbúa 

heldur var hann einnig hugsaður sem vettvangur fyrir stærri íþróttaviðburði sem öll 

landsbyggðin gæti tekið þátt í á hátíðisdögum. Þannig var svarað brýnni þörf fyrir vettvang til 

íþróttastarfsemi bæði í bænum og á Íslandi.  

Aftur á móti var bærinn ekki eins menningarlega þenkjandi og kannski hefði þurft. Er 

skemmst að líta til þess að tónlistarskóli var ekki stofnaður í bænum fyrr en árið 1930, en 

umræður höfðu verið um stofnun hans frá því 1921 og jafnvel fyrr, eins og ég ræði hér að 

ofan. 

 Allar þessar aðgerðir þykja mér hafa verið fyrirbyggjandi gegn skemmdarverkum og 

hrekkjum barna og unglinga og það var sennilega tilgangurinn með stofnun þessara félaga og 

stofnana. Ekki er þó hægt að setja öll félögin sem rætt hefur verið um undir sama hatt, þar 

sem þau eru mjög ólík. Vöggustofunum og barnaheimilunum fyrir yngstu börnin var helst 

ætlað að létta á foreldrunum. Leikskólarnir og dagheimilin miðuðu að því að mennta börnin í 

góðum siðum, er það undirbúningsmenntun fyrir skólagönguna sem tók við seinna. 

Íþróttafélögin áttu að efla anda og auka þor og kraft. Ekki var gert ráð fyrir því að unglingar 

neyttu áfengis eða tóbaks ef þau voru komin í íþróttafélag, ekki frekar en ef þau gengu í 
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KFUM- og K. Ungmennafélögin áttu líka að efla þjóðerniskennd unglinganna, til dæmis var 

tekið fram í  stefnuskrá UMF Velvakanda, sem var stofnað 12. maí 1925, að  markmið 

félagsins væri „að vernda íslenskt þjóðerni, vekja þjóðrækni íslendinga og efla andlegan og 

líkamlegan þroska þeirra [félagsmanna].“
135

 Barnavinafélagið Sumargjöf var með svipaðar 

yfirlýsingar og vinnuskólarnir voru skapaðir með það sérstaklega fyrir augum að betrumbæta 

æskulýðinn.
136

 Í stefnuyfirlýsingu Barnavinafélagsins Sumargjafar var sagt að tilgangur 

félagsins væri meðal annars að vernda börnin fyrir óhollum áhrifum. Það væri hægt að túlka 

það á þann veg að þau hafi viljað vernda þau fyrir slæmum áhrifum, eins og t.d. erlendum 

áhrifum eða „slæmum“ félagsskap.
137

 

 Fyrstu árin voru börnin heima hjá móður eða barnafóstru. Þau börn sem komust inn á 

leikskóla eða dagheimili voru í vist þar og hefur það verið minnihlutinn sem komst þangað 

inn. Þegar kom að skólagöngu var oft meira í boði til dægradvalar fyrir börnin. Hægt var að 

vera lengur úti og það var hægt að leika leiki með félögunum í einhvers konar hópum. 

Leikvellirnir sköpuðu vettvang til leikja og annarra skemmtana. Nokkrar bækur með leikjum 

voru gefnar út á tímabilinu. Ber þar helst að nefna bækur Halldóru Bjarnadóttur frá 1917 og 

Steingríms Arasonar frá 1921 sem voru mjög vinsælar eftir að þær voru gefnar út og voru 

báðar endurútgefnar nokkrum sinnum. Steingrímur gaf svo út endurbætta bók árið 1950. Bæði 

voru þau í stjórn Barnavinafélagsins Sumargjafar. Þar sem þau voru bæði í því félagi finnst 

mér bera það merki um að þau hafi viljað hafa góð áhrif á börnin með bókum sínum. Til 

dæmis segir Steingrímur í innganginum að bók sinni 60 leikir: „Eðlishvöt leiksins er 

gróðursett í hverju heilbrigðu ungmenni. Því betur sem hlúð er að henni á hollan hátt, því 

meiri verður hamingja einstaklingsins og þjóðarinnar.“
138

 Það valt því mikið á því að barnið 

léki sér á sómasamlegan hátt. Bækurnar voru gefnar út til að börn vissu frekar af öllum þeim 

skemmtilegu leikjum sem hægt var að leika og léku þá frekar en að þvælast stefnulaus á 

götum bæjarins. Þær voru því gefnar út til þess að börn væru frekar að leika sér á leikvöllum, 

heimilinu eða á rólegum götum frekar en að gera eitthvað af sér úti á götunni og á 

gangstéttum. Þar þykir mér sýnt fram á forvarnarvilja höfunda bókanna.  

 Þegar kom fram á unglingsaldurinn fóru hlutirnir að flækjast enn meir en þeir höfðu 

gert áður. Unglingsaldurinn hefur alltaf verið erfiður aldur, millibilsástand á milli 

fullorðinsáranna og barndómsins. Þetta er líka tíminn sem farið er að fikta við ýmislegt, eins 

og neyslu áfengis og tóbaks. Oft er því líka haldið fram að þetta sé tímabilið sem manneskja 
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velur á hvaða braut hún ætlar í lífinu. Skemmtanalíf unglinga var eðlilega miklu fjölbreyttara 

en yngri barna. Það var hægt að stunda skemmtanir með fullorðnu fólki, neyta áfengis og vera 

enn lengur úti. Til þess að aftra því að unglingar tækju sér fyrir hendur miður góða hluti var 

reynt að stofna félög, stúkur og íþróttafélög.  

Flest þessara félaga höfðu það að markmiði að halda félagsmönnum frá áfengisneyslu 

og auka heilbrigði og þroska félagsmanna. Að auki skipaði ræktun þjóðerniskenndar stóran 

sess í starfsemi félaganna. Markmið annarra félaga var fremur að skemmta félagsmönnum, og 

má þar nefna Skíðafélag Reykjavíkur.
139

 Félögin áttu þó öll að hafa góð áhrif á félagsmenn. 

Greinilegast er þetta í skilmálum þess að fá inngöngu í ungmennafélag eins og ég skrifaði um 

hér ofar. Börnin og unglingarnir voru framtíð þjóðarinnar og þeim var ætlað að elska landið 

og sýna þjóðerniskennd í verki. Eftir að Ísland var hernumið árið 1940 þóttu hætturnar fyrir 

unglingana hins vegar meiri. Með hernum komu nýir siðir og ný viðhorf sem ekki höfðu 

þekkst í hinu lokaða samfélagi á fyrri tímum. Mikil hræðsla var við þessi erlendu áhrif á æsku 

landsins.  Æskulýðsfylkingin ályktaði um skemmtanalíf ungmenna árið 1954 en þar má 

kannski sjá eitt öfgafyllsta dæmið um hræðslu við erlend áhrif. Þar var lýst hvernig 

skemmtanalífið væri ekki nógu heilbrigt fyrir ungt fólk. Alltof mikið væri af því að áfengi 

væri haldið að ungu fólki og að lokum var hinum amerísku áhrifum frá hernum bölvað: „Ofan 

á þetta bætist, að hinna óhollu áhrifa af dvöl ameríska innrásarhersins í landinu gætir mjög 

mikið einmitt í skemtanalífinu. Hinir erlendu siðspillar þrengja sér þar inn og ryðja 

afsiðuninni braut með æ meiri þunga. Dæmin um hin amerísku siðspillingar áhrif í 

skemtanalífinu einkum í Reykjavík og nágrenni eru deginum ljósari.“
140

 Að auki má nefna að 

sjoppur komu fram á þessum tíma. Þær þóttu alls ekki hentugir staðir fyrir unglinga að eyða 

tíma sínum, sérstaklega af því að sjoppurnar löðuðu að sér ógæfu fólk.
141

 Af þessu þótti 

greinilegt að bóta var þörf fyrir athafnir barna og unglina. 

Til þess að koma í veg fyrir að unglingar þyrftu að finna sér sína eigin dægradvöl voru 

skapaðir hinir ýmsu vettvangar fyrir þau. Má þar nefna íþróttafélögin, dansæfingar, 

skólagarða og fleira. Fljótlega upp úr 1931 var farið að vinna að því að koma unglingum í 

vinnu. Unglingarnir í vinnuskólunum voru á aldrinum 16 – 20 ára til að byrja með.
142

 Seinna 

færðist aldurinn niður í 13 – 15 ár.
143

 Margir unglingar voru ekki í menntaskóla og voru þar 

að auki atvinnulausir. Lausn var fundin á þessu með vinnuskólunum. Vinnuskólarnir voru 
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reknir með því markmiði að ala unglinga upp í góðum og heilbrigðum vinnubrögðum. 

Verkefnavalið var ótrúlega fjölbreytt, miklu fjölbreyttara en það er í sambærilegum skólum í 

dag. Unglingum var því beint á rétta braut með kennslu í góðum vinnubrögðum, áróðri gegn 

áfengi, tilraunum til betra skemmtanalífs og öðrum tómstundum.  

Þá má velta fyrir sér hvort allar þessar forvarnir hafi virkað sem skyldi. Búið var að 

stofna leikskóla og dagheimili, íþróttafélög, vinnuskóla, tónlistarskóla og margt fleira. Í raun 

er mjög erfitt að sýna fram á það út frá þeim heimildum sem ég hef skoðað að forvarnirnar 

hafi virkað eins og búist var við af þeim. Skemmdarverk og hrekkir, sem fjallað var um í 

blöðum, eru alveg örugglega ekki tæmandi upptalning á öllum skemmdarverkum og hrekkjum 

sem áttu sér stað í Reykjavík. Þar að auki er ekki hægt að sýna fram á það að börn og 

unglingar sem framkvæmdu slíka hrekki og skemmdarverk hafi almennt farið á mis við hið 

mannbætandi starf hinna ýmsu félaga. Í raun þyrfti að bera saman nöfn þeirra sem voru í 

félögum og samtökum saman við þá sem voru handteknir fyrir skemmdarverk, en það er efni í 

enn stærri rannsókn. Aftur á móti leiðir rannsókn mín til þeirrar niðurstöðu að það hafi ekki 

verið merkjanlegur munur á skemmdarverkum og hrekkjum á tímabilinu samkvæmt þeim 

heimildum, og þá einkum tímaritum og fréttablöðum, sem ég nota. Þannig er ekki 

merkjanlegur munur á tíðni tilkynntra brota. Eins var eðli skemmdarverkanna nokkuð svipað 

allan tímann. Það var mjög algengt að rúður væru brotnar í byggingum og ljóskerjum. Þó 

mætti svo sem velta fyrir sér hvort að skemmdarverk barna og unglinga hafi orðið alvarlegri 

þegar leið á tímabilið. Þá vísa ég til rúðanna sem voru brotnar í Þjóðleikhúsinu árið 1936, og 

þess þegar 8 – 9 ára drengir brutu allt og brömluðu í pípugerðinni árið 1942 og kattapyntingar 

árið 1954. Heimildirnar gefa þó ekki tilefni til að fullyrða neitt um að skemmdarverk hafi 

verið tíðari eða hafi breyst mikið yfir höfuð. Aftur á móti er greinilegt af umræðunni sem var í 

fréttablöðum og hjá hinum ýmsu stofnunum sem sáu um hag barna og unglinga að það þótti 

vaxandi þörf á að skapa vettvang fyrir þau svo að drægi úr skemmdarverkum og hrekkjum á 

götum bæjarins. Það má því alveg leiða líkur að því að eitthvert af þeim félögum og 

stofnunum sem voru sett á stofn á tímabilinu hafi beinlínis orðið til sem viðbragð við 

skemmdarverkum og hrekkjum. Skemmst er að nefna tilganginn með vinnuskólunum og 

leikskólunum, sem og byggingu leikvalla, o.s.frv. 

Niðurstaðan af rannsókninni er því eftirfarandi: Tómstundastarf í Reykjavík var byggt 

upp til þess að mennta börn og unglinga, koma í veg fyrir aðgerðarleysi þeirra og skapa hjá 

þeim heilbrigð áhugamál. Því var trúað að með því að byggja upp slíkt starf væri hægt að 

halda börnum og unglinum frá því að hrekkja eða framkvæma skemmdarverk. Börn áttu ekki 

að halda til á götum, bæði vegna þess ónæðis sem af því hlaust og vegna slysahættu. Til þess 
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að koma í veg fyrir að þau gengju sjálfala um götur bæjarins voru stofnsettir leikskólar og 

dagheimili. Þær stofnanir höfðu ofan af fyrir börnunum einhvern hluta dagsins eða allan 

daginn. Einnig voru gefnar út bækur sem gáfu gott fordæmi um leiki og þess háttar, sem 

börnin gátu leikið á leikvöllum sem voru í flestum tilvikum byggðir til að halda börnum frá 

götunum. Litið var á sundlaugarnar og tónlistarskóla sem mjög góða afþreyingu og athvarf 

fyrir börn og unglinga. Þó voru þær stofnanir vissulega ekki stofnaðar eingöngu fyrir börnin, 

heldur fyrir bæjarbúa alla. Aftur á móti sóttu fyrst og fremst börn og unglingar nám þangað. 

Unglingarnir fengu miklu ríkara val í tómstundum sínum en yngri börnin. Þar að auki 

var reynt að gera úr þeim nýta þjóðfélagsþegna sem lærðu að vinna. Unglingar fóru að fikta 

með áfengi. Af þeim sökum voru stofnuð félög sem löttu félagsmenn frá því að neyta áfengis. 

Dæmi um þessi félög eru ungmennafélögin, KFUM -og K og hin ýmsu íþróttafélög. Úr 

markmiðslýsingu flestra þessara félaga má auðveldlega lesa að þeim hafi verið ætlað að halda 

unglingum frá glæpum og áfengi. Þeim var því bæði ætlað að skapa félögunum tækifæri til að 

skemmta sér og til forvarnar.  

Í dag er mikill niðurskurður í félagsstarfi barna og unglinga. Skemmst er að minnast 

þess niðurskurðar sem hefur orðið í tónlistarskólum. Einnig hafa hinir venjulegu foreldrar 

ekki endilega ráð á því að senda barnið í tómstundastarf eftir skóla. Því getur komið fyrir að 

börn séu mikið ein. Frístundaheimili draga saman þjónustu sína þar að auki. Einnig má nefna 

að vinnuskólinn hefur þurft að minnka mjög starfsemi sína og er algengt að unglingar fái ekki 

vinnu nema í tvær vikur á sumri, í mesta lagi þrjár. Aftur á móti er þjónusta við íbúa 

borgarinnar samt miklu meiri en hún var á árunum 1890 – 1960  og því ekki hætta á því að 

börn og unglingar flykkist á göturnar með skemmdarverkum og hrekkjum. Þar að auki hefur 

samfélagið breyst töluvert og leikir barna og unglinga með. Í staðinn fyrir að valda usla úti á 

götunum er auðveldara að valda usla í ímynduðum heimi tölvunnar.  
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