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Útdráttur  

Lokaverkefni þetta fjallar um upphaf skólahalds í Súðavík árið 1891 og þróun þess fram 

til ársins 1947.  

Fyrsti barnaskólinn í Súðavík var stofnaður árið 1891 og hófst þá reglulegt skólahald í 

Súðavík. Í flestum sjávarplássum eins og Súðavík var farið að stofna skóla á þessum 

tíma en fyrir því stóðu sveitafélög og einstaklingar á hverjum stað. Í Súðavík voru 

bændurnir Hjalti Sveinsson og Guðmundur Arason miklir baráttumenn fyrir því að 

stofnaður yrði skóli í plássinu en þeir gáfu peninga í barnaskólasjóð Súðavíkur ásamt 

því að Guðmundur gaf lóð undir skólabygginguna árið 1890. Kostnaðurinn við skólann 

var 5600 krónur en húsið var illa byggt og óeinangrað. Í húsinu var kennaraíbúð, 

kennslustofa og á efri hæðinni var heimavist sem rúmaði sex börn í einu en árið 1903 

var einni kennslustofu bætt við húsið. Börnum úr næsta nágrenni Súðavíkur varð að 

koma fyrir á heimavistinni á efrihæð skólans eða hjá öðrum fjölskyldum í þorpinu 

meðan á skólakennslu stóð á veturna og urðu foreldrar að greiða þann kostnað sem 

hlaust af því ásamt því að greiða fyrir skólagöngu barna sinna. Skólahald á þessum tíma 

var mjög ólíkt því sem við þekkjum í dag eða aðeins nokkrar vikur á veturna. Nemendur 

hófu ekki að ganga í skóla fyrr en að þau hefðu náð tíu ára aldri og gengu í skóla til 

fjórtán ára aldurs en árið 1926 var skólaskylda lengd og hófu börn þá nám sjö ára 

gömul. Frá 1907 fór kennslutíminn í skólum að lengjast og um 1920 var kennslutíminn 

5-6 mánuðir á ári.  

Hannibal Valdimarsson skólastjóri skólans 1929 barðist ötulega fyrir því að nýtt 

húsnæði yrði tekið í notkun þar sem gamla skólahúsið var löngu orðið ónothæft þegar 

hætt var að nota það árið 1930. Vegna húsnæðisskorts hafði ekki verið hægt að fá nýtt 

húsnæði undir skólann fyrr en árið 1930 þegar verið var að ljúka við byggingu 

samkomuhúss í Súðavík og náðust samningar á milli eiganda samkomuhússins og 

sveitarfélagsins um leigu á húsnæðinu undir skólahald. Skólinn var í samkomuhúsinu til 

ársins 1947 en húsið gegndi þó einnig öðrum hlutverkum s.s. samkomustað bæjarbúa.  

Samkvæmt þeim heimildum sem unnið er með í þessari ritgerð hafði stór hluti þeirra 

kennara sem störfuðu við skólann á árunum 1891-1947 lokið kennaraprófi.  
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Formáli 

Haustið 2008 hóf ég nám í grunnskólakennarafræði við Háskóla Íslands. Fyrir valinu 

var kennsla á samfélagsfræðikjörsviði en hún heillaði mig fljótlega. Þegar að því kom 

að velja mér ritgerðarefni fyrir lokaverkefnið mitt var ég ekki lengi að ákveða mig. Ég 

er alin upp í Súðavík og var því megin hluti grunnskólagöngu minnar þar. Því ákvað ég   

strax að skrifa um skólasögu Súðavíkur. Þegar ég fór að kynna mér efnið ákvað ég 

fljótlega að afmarka það enn frekar. Mig langaði að kynna mér upphaf skólahalds í 

Súðavík en einnig langaði mig að kynnast því hvernig skólahald hafi verið þegar afi 

minn og amma voru að alast upp. Hvernig þau upplifðu barnaskólann og hvernig 

skólahald var á þeim tíma. 

Mig langar að þakka fjölskyldu minni fyrir allan þann stuðning sem hún hefur sýnt mér 

og vil ég þá þakka Óla, Salbjörgu, Valgeiri og móður minni, Hafdísi innilega fyrir allan 

yfirlesturinn. Sérstakar þakkir fá afi minn og amma fyrir alla aðstoðina sem þau veittu 

mér við vinnslu ritgerðarinnar og fyrir að gefa mér innsýn í líf þeirra á barnsaldri en 

frásagnir þeirra eru ómetanlegar og orð þeirra gefa ritgerðinni líf. Einnig vil ég þakka 

Súðavíkurhrepp fyrir afnot af myndum úr myndasafni hreppsins sem og Eiríki Páli 

Jörundssyni fyrir aðgang að óbirtu riti hans um Sögu Súðavíkur.  Leiðbeinandi minn, 

Þuríður Jóhannsdóttir, fær einnig kærar þakkir fyrir alla leiðsögnina og aðstoðina. 
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Inngangur 

Ég skrifa þessa ritgerð í tilefni þess að í ár er afmælisár skólans í Súðavík og því fannst 

mér tilvalið að skrifa um upphaf skólahalds þar en í haust verða liðin 120 ár síðan fyrsti 

skólinn tók til starfa í Súðavík (Súðavíkurskóli, e.d. b). Skólinn mun hafa verið 

starfræktur á fjórum stöðum frá upphafi þ.e. í Gamla barnaskólanum, samkomuhúsinu, 

gamla kvenfélagshúsinu við Aðalgötu og í núverandi skóla húsnæði sem byggt var árið 

1951. Miklar endurbætur hafa átt sér stað á því húsnæði í gegnum árin en það stendur á 

sama landi og “nýja“ byggðin stendur núna eftir flutning þorpsins eftir snjóflóðin árið 

1995 en þá var byggt við skólahúsið húsnæði fyrir íþróttahús og leikskóla 

(Súðavíkurskóli, e.d. a) og þegar leikskólinn flutti í nýja húsnæðið árið 1996 hófst vinna 

í að koma á markvissu samstarfi leik- og grunnskóla  í Súðavíkurskóla undir heitinu 

Heiltækur skóli.  Í framhaldi af því var komið á samkennslu skóla og leikskóla sem felst 

í því að í hverri viku er fimm ára börnum kennt allt að 13 kennslustundum með 1-

3.bekk en sem telst vera nýmæli í samstarf leik- og grunnskóla. Súðavíkurskóli 

samanstendur af leikskóla, grunnskóla og tónlistarskóla en einn skólastjóri er nú 

starfandi yfir öllum þessum þremur skólum.  

Með ritgerðinni vil ég taka saman fyrstu árin í sögu skólahalds í Súðavík og gera þau 

aðgengileg á einum stað öllum þeim sem áhuga hafa á að kynna sér hana, hvort sem um 

unga Súðavíkinga er að ræða eða aðra. 

Mér hefur alltaf þótt skemmtilegt að hlusta á gamlar frásagnir af lífinu í Súðvík en fyrir 

mér er þetta mjög heillandi tími og aðstæður fólksins svo ólíkar því sem börn kynnast í 

dag. Ég ákvað að taka viðtöl við ömmu og afa og byggja hluta ritgerðarinnar upp af 

frásögnum þeirra um upplifun og reynslu þeirra sem börn í skóla í Súðavík. 

Í fyrri hluta ritgerðarinnar er notast við ritaðar heimildir um upphaf skólahalds á Íslandi,  

upphaf skólahalds í Súðavík. Hvenær var skóli stofnaður í Súðavík og af hverju var 

stofnaður skóli? Hverjir störfuðu við skólann og hvaða menntun höfðu þau? Hvenær 

byrjuðu börn í skóla á þessum tíma? Fjallað verður um byggingu, rekstur og skólahald í 

Gamla skólanum og í samkomuhúsinu. Hvað kostaði að byggja Gamla skólann, hvernig 

kennslugögn og húsgögn voru í skólanum? Hvað var kennt? Fjallað verður um flutning 

skólans úr Gamla skólanum og yfir í nýbyggt samkomuhús Súðvíkinga. Af hverju var 

skólinn fluttur? Hvernig fór kennslan fram þar? Hvað var kennt og hvað kennslugögn 

voru til staðar þá? Hvernig sóttu börn úr nágrenni Súðavíkur skólann?  
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Í seinni hluta ritgerðarinnar er fjallað um skólahaldið í samkomuhúsinu en sá hluti 

byggir að mestu leyti á persónulegri reynslu afa míns og ömmu, þeim Kjartani Geir 

Karlssyni f. 30. apríl 1934 og Salbjörgu Olgu Þorbergsdóttur f. 8. febrúar 1933. Ásamt 

því að skoða fyrstu ár barnaskólans í Súðavík eftir stofnun hans langaði mig að kynna 

mér hvort mikill munur hafi verið á aðgengi barna í skólann þegar litið er til þeirra sem 

bjuggu í þorpinu og í nágrenni þess. Hvernig upplifðu þau skólann? Hvernig var þeirra 

reynsla af skólanum og kennurunum. 

Efni ritgerðarinnar er tvískipt að því leyti að fyrstu þrír kaflarnir eru byggðir á rituðum 

heimildum en síðasti kaflinn er byggður á persónulegri frásögn afa og ömmu minnar af 

þeirra minningum um barnaskólaárin þeirra í Súðavík. Með því að byggja ritgerðina á 

rituðum og munnlegum heimildum vil ég sýna fram á gildi og mikilvægi persónulegrar 

sögu. Ritaðar heimildir eru oft mjög góðar og hentugar en munurinn á þeim og 

munnlegum heimildum er sá að lögð er áhersla á ákveðið efni en á ólíkan hátt þ.e. að 

munnlegar heimildir geta oft verið nákvæmari fyllt inn í ýmsar eyður sem rituðu 

heimildirnar fjalla ekki um (Þorsteinn Helgason, 2005). Í grein sinni fjallar Þorsteinn 

einnig um mikilvægi munnlegra heimilda en hann telur margar hliðar hins liðna verða 

ekki afhjúpaðar nema með þeim. Með því að notast við ritaðar heimildir um skólahald á 

þessum tíma og persónusögu ömmu og afa er verið að ljá hinum þöglu þátttakendum 

sögunnar rödd en í rituðum heimildum frá þessum tíma er mikið fjallað um umgjörð 

skólahaldsins í Súðavík en það vantar að fjalla um persónusögu þeirra sem tóku þátt í 

því og heyra þeirra reynslu af þessum tíma. Með því að taka viðtöl við ömmu og afa 

erum við ekki aðeins að skrá nýjar heimildir heldur erum við einnig að búa til nýtt 

merkingasamhengi því eins og Þorsteinn segir þá erum við að búa til sögu. 

Þessar persónulegu frásagnir gefa umfjöllunarefninu líf og auðvelda manni að nálgast 

þann tíma sem verið er að fjalla um. Maður þarf aðeins að lesa frásagnir þeirra sem eldri 

eru og loka augunum til að nálgast þau tímabil sem við þekkjum ekki og því betri sem 

lýsingin er því betur kynnumst við þeim tíma sem við höfum sjálf aldrei upplifað.  
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1. Skólahald á Íslandi 

1.1 Upphaf skólahalds á Íslandi 

Á seinni hluta 19. aldar varð mikil vakning í menntamálum Íslendinga en fram að þeim 

tíma hafði fræðsla stórs hluta Íslendinga byggst á sjálfsmenntun (Loftur Guttormsson, 

2008c, bls.11). Sú skyldufræðsla sem hafði tíðkast fram að þessum tíma fólst að miklu 

leyti í kristilegu efni sem lesið var í heimahúsum undir eftirliti sóknarpresta en henni 

lauk við fermingu barna. Á Seinni hluta 19.aldar var barnaskólum gert að sinna 

skyldufræðslu barna í kristinfræði, lestri, skrift og reikningi. 

Frá 1820 hafði Íslendingum fjölgað talsvert mikið bæði í Reykjavík og sveitum landsins 

en um 1870 voru nánast engir barnaskólar starfræktir á landinu (Loftur Guttormsson, 

2008b, bls.21). Ísland var langt á eftir nágrannalöndum sínum hvað menntamál varðar 

en í Danmörku var sett löggjöf árið 1814 um að þau börn sem ekki fengju heimakennslu 

skyldu sækja skóla sem rekin væri af opinberu fé. Fyrsta almenna löggjöfin um 

barnskóla var samþykkt árið 1842 í Svíþjóð og löggjöf um almúgaskóla var samþykkt í 

Noregi árið 1860. 

Um miðja 19.öld voru nokkrir barnaskólar stofnaðir og má þar nefna fyrsta 

barnaskólann á Íslandi sem stofnaður var á Eyrarbakka 1852 og starfar enn þann dag í 

dag. Einn einkaskóli fyrir börn hafði þó verið stofnaður í Reykjavík árið 1830 og var 

hann starfrækur í rúma tvo áratugi (Loftur Guttormsson, 2008g, bls.39). 

Á síðasta fjórðungi 19. aldar gerist mikið í skólamálum á Íslandi en þá fór stofnun skóla 

í landinu fjölgandi. Á þessum tíma kom stofnun skólanna ekki til að frumkvæði 

stjórnvalda heldur vegna samvinnu sveitafélaga og áhrifa manna á hverjum stað sem 

töldu það kappsmál að efla almenningsfræðslu á landinu en oft varð fólk á þessum 

stöðum að greiða fyrir byggingu skólahúsnæðis sjálft með en oftast þó með þátttöku 

sveitafélaga. Í kjölfarið var komið upp skólum í nokkrum sjávarplássum og kaupstöðum 

á landinu en um 1890 höfðu verið stofnaðir skólar í flestum sjávarplássum og 

kaupstöðum á landinu með íbúafjölda í kringum 200 manns. Fyrstu skólarnir í strjálbýli 

voru á Eyrarbakka árið 1852 og svo seinna í Leirá í Leirársveit árið 1878 og 1880 á 

Reynivöllum í Kjós. 

Fræðslulögin 1880 voru fyrstu lögin um skóla á Íslandi (Loftur Guttormsson, 2008g, 

bls.45-48).  með Fræðslulögunum var þrýst á um stofnun skóla en áhersla var lögð á að 
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stofna skóla í þéttbýli s.s. fjölmennum sjávarplássum og kaupstöðum en talið var að 

þangað sæktu margar fátækar fjölskyldur í atvinnuleit sem  margar höfðu litla getu til að 

sinna menntun barna sinna heima fyrir (Loftur Guttormsson, 2008e, bls.57). 

Árið 1879 setti Alþingi fram lög um fræðslu í skrift og reikningi til að auka við 

menntun alþýðunnar en ekki taldist sú menntun sem krafst væri fyrir fermingu vera næg 

en erfiðlega gekk í mörgum héruðum að fá fólk til að gegna opinberum störfum s.s. 

hreppstjórn en sveita- og héraðsmál voru í höndum bænda sem oft á tíðum höfðu ekki 

þá einföldu þekkingu í lestri og skrift sem þurfti til að gegna slíkum störfum (Loftur 

Guttormsson, 2008g, bls.45). 

Árið 1880 voru settar fram auknar kröfur um fræðslu barna í reikningi og skrift á Íslandi 

af þingnefndinni sem fjallað hafði um frumvarpið um fræðslu í skrift og reikningi árið 

áður (Loftur Guttormsson, 2008g, bls.48). Þessar auknu kröfur urðu til þess að hugað 

var að stofnun skóla en heimakennslan dugði ekki til að fullnægja kröfum laganna og 

líklega hefur það reynst foreldrum erfitt að segja börnum sínum til í reikningi (Ólöf 

Garðarsdóttir, 2010). 

 Frá 1880 voru fjórar kjarnagreinar kenndar í íslenskum skólum en það var lestur, skrift, 

reikningur og kristinfræði (Ólafur Rastrick, 2008a, bls.180-193). Námsgreinar á borð 

við náttúrufræði og landafræði höfðu fest sig í sessi í skólum við lok 19. aldar og árið 

1907 varð söngur gerður að skyldugrein í barnaskólum en leikfimi varð ekki 

skyldunámsgrein fyrr en 1936 (Ólafur Rastrick, 2008c, bls.196, 204-205). Þó var 

leikfimi kennd í mörgum skólum fyrir þann tíma.  

Foreldrum var ekki skylt að senda börnin sín í skóla en í Reykjavík fengu fátækir 

foreldrar styrk til að senda börn sín í skóla, einnig lækkaði gjaldið eftir því sem fleiri 

systkini sóttu skólann t.d. ef fjögur systkini sóttu skólann var borgað fullt gjald fyrir það 

elsta en svo lækkuðu gjöldin með næstu tveimur börnum þar til fjórða barnið gat sótt 

skólann foreldrunum að kostnaðarlausu (Loftur Guttormsson, 2008e, bls.56-58, 60). 

Með fræðslulögum barna sem gefin voru út 1907 og tóku gildi ári seinna var sett á 

fræðsluskylda barna 10-14 ára (Loftur Guttormsson, 2008f, bls.83). 

Hér sjáum við að ríkið sjálft kom ekki beint að stofnun skóla á landinu heldur risu þeir 

vegna þátttöku sveitafélaganna og vegna framtaks einstaklinga sem börðust fyrir því að 

stofnaðir yrðu skólar á þeirra svæðum til að auka menntun barnanna í landinu (Loftur 
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Guttormsson, 2008g, bls.49). Svo virðist sem bæjarbúar þeirra svæða þar sem skólar 

voru stofnaðir á þessum tíma hafi þurft leggja sjálfir allt fé til slíkra bygginga með 

aðstoð sveitafélaganna. En rekstrarkostnaður skólanna skiptist á milli bæjar- og 

sveitarsjóðs og svo foreldra skólabarnanna sem greiddu kennslueyri fyrir skólagöngu 

barnanna sinna. En það er einmitt þannig sem að stofnun gamla barnaskólans í Súðavík 

kom til. 

1.2 Kennarastarfið og kennaramenntun 

Um aldamótin 1900 var kennarastarfið ekki fullt starf en kennarar sinntu því tímabundið 

ásamt því að stunda aðra vinna (Loftur Guttormsson, 2008a). Starfsstéttin var ung en 

stór hluti hennar var ógiftar konur og ógiftir menn (Ólöf Garðarsdóttir, 2010). Líklega 

má rekja það til þess að starfið var illa launað og erfitt hefur verið að sjá fyrir fjölskyldu 

á kennaralaunum. Á árunum 1901-1910 voru 88% kvenna sem störfuðu við kennslu 

ógiftar. Meðalaldur karla var 35,8 ár en meðalaldur kvenna var 29,6 ár og skýrist lægri 

meðalaldur kvenna á því að kennslukonur undir 25 ára voru stærsti hópur 

kennslukvenna á þessum tíma. Flestar kennslukonur sem gengu í hjónaband snéru sér að 

húsmóðurhlutverkinu og snéru ekki aftur til kennslustarfa eftir giftingu. Í skýrslu 

Guðmundar Finnbogasonar kemur fram að af þeim 415 kennurum sem störfuðu við 

kennslu voru aðeins 94 konur (Guðmundur Finnbogason, 1905, bls.41). Í skýrslunni 

fjallar Guðmundur einnig um menntun kennaranna á Íslandi en þar kemur fram að lítill 

hluti kennara hafi gengið í kennaraskóla og að langflestir kennarar hafi verið lítið 

menntaðir og því ekki haft rétta þekkingu til að starfa sem kennarar. 

Á fjórða áratug 20.aldar hafði myndast fagstétt kennara (Loftur Guttormsson, 2008a, 

bls.133-141). Kennarar höfðu almennt meiri menntun, þeir börðust fyrir bættri 

kennaramenntun og þróun í skólastarfi. Kennarastéttin naut vaxandi virðingar en í 

kringum aldamótin 1900 var það útbreidd skoðun margra landsmanna að til kennslu 

réðu sig aðeins einstaklingar sem ekki gætu unnið almennilega vinnu eða nenntu ekki að 

vinna. Starfandi kennurum með kennarapróf hafði fjölgað en á árunum 1930-1931 voru 

60% kennara og 57% kennslukvenna með kennarapróf en 1940-1941 voru jafn stór hluti 

karla og kvenna sem höfðu lokið kennaraprófi eða 83%. Þetta var þó nokkuð mikil 

aukning frá 1909-1910 þegar 37% kennslukvenna og 44% kennara höfðu lokið 

kennaraprófi. Kennurum við fastaskóla fjölgaði einnig frá 1909 -1940 en á sama tíma 

fækkaði kennurum í farskólum. Aldur kennara og hjúskaparstaða hafði einnig breyst og 
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um 1940 voru 40% barnakennara yfir fertugt en aðeins 26% undir þrítugt en um 

aldamótin voru 60% kennara undir þrítugt. Þessi aldursbreyting sýnir að með hærri 

launum hafi verið auðveldara að framfleyta fjölskyldu á kennaralaunum. Þær konur sem 

lengst entust í kennarastarfinu voru ógiftar og barnlausar. Á árunum 1930-1931 voru 

73% barnakennara bændaætta, 16% voru komnir af embættismönnum og rúmlega 11% 

af verka- og iðnaðarmönnum. 

1.3 Guðmundur Finnbogason og fræðslulögin 1907 

Árið 1903 veitti Alþingi Guðmundi Finnbogasyni fjárstyrk til að ferðast um landið og 

kynna sér stöðu kennslu á landinu og gefa um það skýrslu (Guðmundur Finnbogason, 

1905, bls.37). Á árunum 1903-1904 ferðaðist Guðmundur um Ísland til að skoða 

hvernig kennslu á landinu væri háttað. Í skýrslu sinni til Alþingis birti hann m.a. mat sitt 

og tillögur um úrbætur á kennslu barna og unglinga á Íslandi (Guðmundur Finnbogason, 

1905). Fræðslulögin sem samþykkt voru árið 1907 byggja á miklu leyti á riti 

Guðmundar Lýðmenntun sem hann gaf út eftir að hafa ferðast um og kynnt sér skóla- 

og menntamál á Norðurlöndum 1901-1902 (Loftur Guttormsson, 2008f, bls.83). 

Í skýrslunni um fræðslu barna og unglinga á Íslandi veturinn 1903-1904 sem 

Guðmundar skilaði til Alþingis 1905 kemur fram að Guðmundur telji mikið af þeim 

bókum sem notaðar eru til kennslu í skólum á Íslandi illa hæfar eða óhæfar og á því 

sviði standi íslenskir skólar öðrum þjóðum ekki jafnfætis (Guðmundur Finnbogason, 

1905, bls.51). 

Í sömu skýrslu fjallar Guðmundur um kennsluáhöld í Íslenskum skólum segir: 

Kennsluáhöld í skólunum eru víðast mjög af skornum skammti. Helzt eru til 

landabréf og eiga flestir skólar Uppdrátt Íslands eftir Björn Gunnlögsen eða Þorv. 

Thóroddsen... Mjög lítið er til af myndum, er lúta að landafræðikennslu, dálítið af 

myndum til kennslu í náttúrufræði, en sögu- og biblíusögumyndir eru mjög fágætar 

og önnur kennsluáhöld varla teljandi (Guðmundur Finnbogason, 1905, bls.51). 

Í fræðslulögum frá árinu 1907 var ákveðið að í föstum skólum skyldi kennsla fara fram í 

5-6 mánuði árlega en í fræðslulögunum frá 1926 var á ákveðið að lágmarks námstími 

árlega væri 24 kennsluvikur (Hagstofa Íslands, 196, bls.18). 

Með fræðslulögunum 1907 var skóla- og fræðslunefndum gert að ráða hæfa menn til 

kennslustarfa en samkvæmt embættisbréfi til skóla- og fræðslunefnda árið 1908  var 
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þeim skylt að ráða þá umsækjendur sem lokið höfuð kennaraprófi og þeir látnir ganga 

fyrir öðrum (Loftur Guttormsson, 2008a, bls.126-128). Árið 1909 samþykkti Alþingi 

lög um styrktarsjóð fyrir kennara en talið var að lámarkslaun kennara nægðu ekki til að 

framfleyta heilli fjölskyldu. Í fræðslulögunum miðaðist fullt kennarastarf við 4-5 stundir 

á dag ef kennt var sex daga vikunnar.  

Samkvæmt þessum upplýsingum sjáum við að Guðmundur Finnbogason og 

fræðslulögin sem samþykkt voru árið 1907 hafa átt gífurlega stóran þátt í þróun 

menntamála á Íslandi og orðið til þess að skólamálum á Íslandi var lyft upp á hærra 

plan. Með þekkingu sinni á skólamálum í nágrannalöndum okkar á þessum tíma, 

hugmyndum sínum um nám og gagnrýni hvatti Guðmundur Finnbogason Íslendinga til 

að taka til í menntamálunum hjá sér en það varð til þess að námsefni s.s. kennslubækur 

tóku miklum breytingum, námsgreinum fjölgaði á 20.öldinni, skólahúsnæði varð betra 

en áður og menntuðum einstaklingum sem störfuðu við kennslu fjölgaði mikið. 

Samvinna allra þessara þátta skilaði betri menntun til íslenskra barna. 
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2. Upphaf skólahalds í Súðavík 

2.1 Gamli skólinn verður til 

Árið 1870 er Súðavík fyrst skráð í manntali sem 

þorp en þá töldust íbúar vera 43 talsins. Á næstu 

tveim áratugum fjölgaði íbúum nokkuð mikið 

og þegar farið var í það verkefni að byggja 

skóla í plássinu árið 1890 voru íbúar þorpsins 

orðnir tæplega hundrað manns (Sveinbjörg 

Helga Haraldsdóttir, 2005). Barnaskólinn í 

Súðavík var ekki stofnaður sérstaklega snemma 

ef miðað er við aðra sambærilega staði á landinu en flest kauptún og sjávarpláss sem 

töldu íbúa um 200 manns voru búin að koma á fót föstum skóla um 1890 (Loftur 

Guttormsson, 2008e, bls.58). 

Einn öflugasti stuðningsmaður byggingar skóla í plássinu á þessum tíma er talinn vera 

Hjalti Sveinsson óðalsbóndi í Súðavík. Hann var fæddur árið 1830 í Arnarfirði en árið 

1866 fluttist hann til Súðavíkur ásamt konu sinni Þorbjörgu Björnsdóttur frá Gelti í 

Súgandafirði. Hjalti var vel liðinn í sveitinni og honum lýst sem miklu ljúfmenni og 

hann talinn vera einkar siðprúður maður, bæði gestrisinn og hjálpsamur. Hjalti var 

mikill athafnamaður og stundaði bæði landbúskap og sjómennsku. Hann var mikill 

baráttumaður fyrir því að stofnaður yrði skóli í þorpinu en á uppvaxtarárum hans átti 

hann lítinn kost á að mennta sig. Þrátt fyrir skort á menntun var Hjalti vel greindur og 

unnandi allrar menntunar. Hann var fljótur til framgöngu þegar kom að málefnum sem 

hann taldi geta orðið sveit sinni til hagsbóta enda einn af aðal stoðum Súðavíkur á 

þessum tíma en hann átti mikinn þátt í stofnun barnaskólans og barnaskólasjóðs 

Súðavíkur. Hjalti lést á heimili sínu í Súðavík 10.maí árið 1903 ( Mannalát, 1903). 

Upphaf skólahalds í Súðavík varð fyrst að raunveruleika þann 18. júlí árið 1890 en þá 

gaf Guðmundur Arason bóndi í Eyrardal í Súðavíkurhreppi 500 krónur í peningum í 

barnaskólasjóð og lóð undir skólahúsnæði (Ljósmyndir gamla tímans, 1989). Lóðin var 

225 ferálna og stóð við svo kallaða Sauragrund. Fljótlega eftir þetta fóru hjólin að 

snúast og hafist var handa við byggingu skólahúsnæðisins. Vinnan við byggingu 

skólans gekk nokkuð greiðlega og var hægt að hefja reglulegt skólahald um haustið 

1891. Barnaskólinn í Súðavík var fyrsta skólahúsið við Ísafjarðardjúp að undanskildum 

Mynd 1. Gamli skólinn í Súðavík 
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barnaskólanum á Ísafirði (Sveinbjörg Helga Haraldsdóttir, 2005). Barnaskólinn á 

Ísafirði var byggður árið 1875 (Loftur Guttormsson, 2008e, bls.57). 

Barnaskólasjóðurinn sem stofnaður var við byggingu skólans samanstóð af frjálsum 

framlögum íbúa Súðavíkurhrepps en fljótlega stóð sjóðurinn svo vel að hægt var að nota 

hann til að borga skólagjöldin fyrir allra fátækustu nemendurna en skólagjaldið fyrir 

hvert barn var 12 krónur. Talið er að á þessum tíma hafði verið búið að safna í sjóðinn 

hátt í 2000 krónum (Eiríkur Páll Jörundsson, 2010). 

2.2 Skólahúsnæði og rekstur 

Reglulegt skólahald í Súðavík hófst árið 1891 þegar Gamli barnaskólinn var tekinn í 

notkun (Súðavíkurskóli, e.d.). Kostnaðurinn við byggingu barnaskólans var 5600 krónur 

(Guðmundur Finnbogason, 1905, bls.24-25). Húsið var byggt úr timbri en á því var 

járnþak með pappa undir en húsið var að öðru leyti óeinangrað. Árið 1903 var  byggð 

ein stofa við skólann. Betur var staðið að byggingu nýja hlutans en þeirri fyrri en sú 

eining hússins var vel einangruð með bindingum, fóðri, pappa og klædd þiljum. 

Kennaraíbúð var í skólanum en hún samanstóð af þremur litlum herbergjum og eldhúsi 

en uppi á lofti var einnig stofa sem notuð var sem heimavist fyrir þau börn sem bjuggu 

utan þorpsins en hún rúmaði sex börn. Kynding var í skólanum með svo kölluðum treini 

ofnum. Treini ofnar (magasínofnar) voru ofnar úr járni notaðir til að hita húsnæðið með 

kolum eða timbri (Ásgeir Torfasson, 1905) en loftræst var um dyr skólans (Guðmundur 

Finnbogason, 1905, bls.24-25). Fataklefi var frammi á gangi og ákveðin 

ræstingaráætlun gerði ráð fyrir að sópað væri sex sinnum í viku og gólf þvegin einu 

sinni í viku. Kennara- og áhaldastofa var inni í kennaraíbúðinni. Í kennslustofum voru 

langborð og baklausir bekkir. 

Á hreppsnefndarfundi í mars árið 1904 voru skólamál hreppsins tekin fyrir og lögð var 

fram tillaga um breytt fyrirkomulag á kennslu (Eiríkur Páll Jörundsson, 2010). Tillagan 

fólst í því að ráðinn væri einn aðalkennari og honum borguð laun til 7 mánaða ásamt því 

að hann gæti fengið frítt húsnæði í skólanum. Á sama fundi var lagt til að veittar yrðu 

120 krónur á ári til að standa undir kostnaði af kyndingu, ljósmeti og ræstingu skólans. Í 

tillögu að breyttu kennslufyrirkomulagi var lagt til að skólanum væri skipt í tvær 

kennsludeildir og að í deildunum yrði kennt til skiptis af kennaranum í ákveðinn tíma á 

hverjum degi en kennslan mátti þó ekki fara undir 6 kennslustundir á dag samanlagt. Á 

fundinum var einnig ákveðið að reynt yrði að leigja skólahúsið út eins oft og hægt væri 
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að frátalinni kennaraíbúðinni sem staðsett var í skólahúsinu. Tillögur þessar voru 

samþykktar með 26 atkvæðum og í framhaldinu varð skólinn mikilvægur fyrir allt 

menningarlíf í þorpinu og varð einn helsti samkomustaður Súðvíkinga. 

Hér fyrir neðan eru þrjár töflur en í þeim eru samanteknar upplýsingar um fjölda 

nemenda, kennara, kennsluvikna, kennsludeilda og fjölda nemenda sem tóku próf í 

Barnaskóla Súðavíkur 1909-1920. Þessar töflur byggja á töflum úr hagskýrslum Íslands 

sem Hagstofa Íslands gaf út (Hagstofa Íslands, 1918,1922 og 1923). 

Tafla 1. Fjöldi nemenda, kennara, kennsluvikna og kennsludeilda í Barnaskóla Súðavíkur 1909 -

1914  

Fjöldi nemenda, kennara, kennsluvikna og kennsludeilda  

Ár Fjöldi nemenda Fjöldi kennara Kennsluvikur Fjöldi er tók próf 

1908 - 1909 29 1 30 33 

1909 - 1910 25 1 30 24 

1910 - 1911 32 1 30 31 

1911 - 1912 30 1 26 32 

1912 - 1913 32 1 26 35 

1913 - 1914 26 1 24 31 

Heimild: Hagstofa Íslands, 1922. Tafla. 1. Barnafræðsla í föstum skólum. 

Á þessum tíma var skráður kostnaður skólans allt frá 1210 krónum árið 1908-1909 og 

niðri 930 krónur árið 1912-1913 (Hagstofa Íslands, 1922, bls.12-13). 

Mismunurinn á kostnaði milli ára gæti komið til vegna mislangs skólaárs, mismunandi 

fjölda nemenda milli ára eða breytinga á rekstrarkostnaði skólahúsnæðis s.s. vegna 

kyndingar, ljósmetis eða innkaupa á kennslugögnum. Við sjáum einnig að fleiri taka 

próf en eru í skólanum og má því gera ráð fyrir einhverjir nemendur hafi líklega fengið 

heimakennslu, hugsanlega hafa það þá verið börn sem voru úr næsta nágrenni við 

þorpið sem ekki hefur verið hægt að koma fyrir á heimilum vegna þrengsla eða 

fátæktar. 
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Tafla 2. Fjöldi nemenda, kennara, kennsluvikna og kennsludeilda í Barnaskóla Súðavíkur 1914 -

1920. 

Fjöldi nemenda, kennara, kennsluvikna og kennsludeilda 

Ár Fjöldi nemenda Fjöldi kennara Kennsluvikur Kennsludeildir 

1914 - 1915 26 2 26 2 

1915 - 1916 22 1 26 1 

1916 - 1917 25 1 26 2 

1917 - 1918 7* 1   5 1 

1918 - 1919 31 1 26 2 

1919 - 1920 37 2 26 2 

*Skólann sóttu aðeins þau börn sem áttu að taka fullnaðarpróf . 

Heimild: Hagstofa Íslands 1918, Tafla II. Barnafræðsla í föstum skólum og Hagstofa 

Íslands 1923, Tafla VI. Hinir einstöku skólar árin 1916-208-19). 

 

Árið 1914-1915 voru 26 nemendur skráðir við skólann, 15 drengir og 11 stúlkur. Í lok 

skólaársins tóku 17 nemendur árspróf og 10 nemendur tóku fullnaðarpróf. 

Meðaleinkunn skólans úr fullnaðarprófum var 6.7. Auk skyldunámsgreina var kennd 

leikfimi, teiknun og söngur. Kostnaður við rekstur skólans á skólaárinu var 130 krónur 

og kaup kennara var 1002 krónur en tveir kennarar kenndu við skólann. Styrkur skólans 

frá landssjóði var 425 krónur en hreppurinn greiddi 670 krónur til reksturs skólans 

(Hagstofa Íslands, 1918, bls.18-19). 

Kostnaður skólans á árunum 1916-1920 virðist vera mjög misjafn en hann er allt frá því 

að vera frá 120 krónum árið 1917-1918 og allt að 7390 krónur árið 1919-1920. Þessi 

hækkun rekstrarkostnaðar gæti legið í því að árið 1917-18 voru einungis 5 kennsluvikur 

og 7 nemendur en árið 1919-20 voru 37 nemendur skráðir við skólann og 26 

kennsluvikur, einnig voru tveir fastráðnir kennarar starfandi við skólann þetta skólaár 

(Hagstofa Íslands, 1923, bls.18-19). 

Margt hefur breyst í húsnæðismálum skóla á Íslandi frá því á aldamótunum 1900 en 

þessar aðstæður sem boðið var upp á í mörgum íslenskum skólum væru ekki 

ásættanlegar í dag. Börnum væri varla boðið upp á að sitja heilu skóladagana á veturna 

á hörðum baklausum trébekkjum í óeinöngruðu skólahúsi. Skólahúsnæðið í Súðavík var 

lengi vel mjög lítið, þó að byggt hafi verið við húsið en í upphafi var húsið illa byggt og 

óeinangrað. Öllum nemendum hefur verið kennt í einni kennslustofu þar til árið 1904 en 

þá hafði verið byggð við húsið eins stofa til viðbótar við og hefur því líklega oft verið 

þröngt á þingi í skólanum. 
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2.3 Kennarar 

Fyrsti kennari skólans í Súðavík var Friðrik Guðjónsson en 

hann var ráðinn til starfa árið 1891 og gegndi hann því starfi 

óslitið fram til ársins 1915 og svo aftur 1917-1918 (Kennaratal 

á Íslandi I, 1958). Friðrik var fæddur árið 1853 á Draflastöðum 

í Eyjafirði. Hann lauk gagnfræðiprófi árið 1885 frá 

Möðruvallaskóla og fluttist til Súðavíkur árið 1890 og hóf hann 

störf við skólann ári seinna. Árið 1893 gekk hann að eiga 

stúlku úr Súðavík, Daðínu Hjaltadóttur en hún var dóttir Hjalta 

Sveinssonar bónda. Friðrik var talinn vinsæll og indælismaður 

og þótti hann góður kennari enda starfaði hann sem kennari við skólann langt fram á 

áttræðisaldur. Friðrik var ekki bara kennari heldur gegndi einnig starfi símstöðvarstjóra 

frá árinu 1908 þegar símstöð var sett í Súðavík (Ólafur Þ. Kristjánsson, 1964, bls.50-51) 

en því starfi gegndi hann allt fram til dauðadags. Friðrik gegndi einnig lengi stöðu 

oddvita í Súðavík og um tíma sat hann sem fulltrúi Súðavíkur í sýslunefnd (Kennaratal 

á Íslandi I, 1958). Þar sem Friðrik var starfandi kennari við skólann hluta þess tíma sem 

hann var símstöðvarstjóri má gera ráð fyrir því að hann hafi sinnt því starfi að fullu 

þegar kennsla var ekki í skólanum. Þar sem hann hefur verið við kennslu í skólanum á 

veturna telur Eiríkur Páll að Daðína kona hans hafi líklega að mestu leyti sinnt því starfi 

á meðan kennsla stóð yfir í skólanum (Eiríkur Páll Jörundsson, 2010). Daðína kenndi 

söng við skólann um tíma og líklegt verður að teljast  að það hafi verið í kringum þann 

tíma sem söngur varð gerður að skyldugrein í barnaskólum. Ekki virðast vera til 

nákvæmar heimildir um fjölda kennara við skólann á þessum tíma. 

Meðal annarra kennara gamla barnaskólans í Súðavík má nefna Björn Jóhannsson en 

hann tók við stöðu skólastjóra barnaskólans árið 1915 þegar Friðrik Guðjónsson lét af 

störfum en hann hafði þá lokið kennaraprófi um vorið (Kennaratal á Íslandi I, 1958).   

Björnvar í starfi í eitt ár sem kennari í barnaskóla Súðavíkur en sneri þó aftur til starfa 

sem skólastjóri skólans á árunum 1921-1929. Á árunum 1922-1929 starfaði hann einnig 

sem fiskmatsmaður, oddviti og skattanefndarmaður, ekki kemur fram hvort hann hafi 

starfað við annað en kennslu þegar hann var í Súðavík 1915-1916. Í Kennaratali Íslands 

er Björn nefndur skólastjóri barnaskólans í Súðavík en aðeins er talað um Friðrik sem 

kennara. Má því draga þá ályktun að Björn hafi verið fyrsti skólastjóri barnaskóla 

Súðavíkur. 

Mynd 2. 

Friðrik Guðjónsson 
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Ólafur Jónsson var fæddur á Eyri í Seyðisfirði 27.mars 1893 

(Kennaratal á Íslandi II, 1965). Hann lauk kennaraprófi árið 

1914 og starfaði við kennslu í Bolungarvík áður en hann var 

ráðinn kennari í Súðavík 1917-1921. Ólafur kenndi einnig við 

skólann eftir að ný skólabygging var tekin í notkun í landi 

Eyrardals og kenndi hann þá frá 1953-1954 en hann gegndi svo 

skólastjórastöðu frá 1954 og til dauðadags árið 1957. Ekki 

kemur fram hvort Ólafur hafi gegnt öðrum störfum en 

skólastjórastöðunni á árunum 1917-1921. Ólafur starfaði við 

kennslu víðsvegar á vestfjörðum frá því 1921 þegar hann lét af störfum við 

barnaskólann í Súðavík og þar til að hann hóf aftur störf við skólann árið 1953 en á 

þeim tíma starfaði hann sem sjómaður í Súðavík á árunum 1921-1946. Hann var 

hreppsnefndarmaður 1922-1928 og 1937-1946. Ólafur gegndi einnig stöðu oddvita 

1922-1925 og 1944-1946. Hann var skattanefndarmaður á árunum 1944-1952. Ólafur 

var í stjórn Verkalýðs- og sjómannafélags Álftafjarðar frá 1935-1946, og formaður þess 

1937-1942 og 1945-1947. Þar sem Ólafur var við kennslu víðsvegar um vestfirði á 

árunum 1921-1946 en var við vinnu í Súðavík á sama tíma má gera ráð fyrir því að hann 

hafi sinnt þeim störfum á sumrin og eftir að kennslu lauk á veturna í þeim skólum sem 

hann starfaði í á þessum árum. 

Árið 1903-1904 voru tveir kennarar við skólann og tvær kennsludeildir. (Guðmundur 

Finnbogason, 1905, bls.30-32). Fastlega má gera ráð fyrir því að annar kennarinn hafi 

verið Friðrik Guðjónsson en engar heimildir finnast um það hver hinn kennarinn hefur 

verið.  

Fyrir þennan tíma hafa kennarar líklega aðeins verið ráðnir tímabundið og hefur 

kennslutímabilið þá verið mun styttra en um 1890 var skuldbundinn kennslutími aðeins 

9 vikur í bekkjarskiptum skólum en 12 vikur í þeim skólum sem voru óskiptir en líklega 

mun það hafa verið vegna þess að kennsla hefur dreifst meira í óskiptum skólum, þar 

sem öllum nemendum var kennt saman og það því tekið lengri tíma (Loftur 

Guttormsson, 2008f, bls.77). Ómögulegt er þó að segja til um það enda útskýrir Loftur  

ekki þessi hugtök frekar. Að undanskyldum hinum skuldbundna kennslutíma var boðið 

upp á viðbótarkennslu sem börn notfærðu sér í auknum mæli eftir því sem leið á öldina. 

Mynd 3. 

Ólafur Jónsson 
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Engar frekari heimildir er að finna um aðra starfandi kennara við skólann á þessum tíma 

en hugsanlega hafa þessar heimildir verið til í skjalageymslu Súðavíkurhrepps en fyrir 

nokkrum árum flæddi vatn inni í hana og hugsanlega hefur mikið af heimildum um 

rekstur skólans þá skemmst en stórum hluta þeirra skjala sem geymd voru í geymslunni 

varð að henda. 

2.4 Nemendur 

Árið 1903 – 1904 voru nemendur skólans í Súðavík 38 talsins en nemendurnir voru á 

aldrinum 10-14 ára og var þeim skipt í tvær deildir, yngri og eldri (Guðmundur 

Finnbogason, 1905, bls.30-32). Samkvæmt stundatöflu skólans veturinn 1903-1904 var 

yngri deildin með 5 kennslustundir á dag en nemendur fengu 6 kennslustundir á viku í 

eftirfarandi námsgreinum; lestri, biblíusögum, skrift, reikningi og kveri.
1
 Í eldri deild 

voru nemendur einnig með 5 kennslustundir á dag en fjöldi kennslustunda á viku var 

misjafn eftir námsgreinum. Eldri deildin fékk 6 kennslustundir á viku í skrift og 

reikningi, 3 kennslustundir á viku í lestri, kveri, biblíusögum, náttúrufræði og 

landafræði en aðeins eina kennslustund á viku í sögu. 

Börnin í þorpinu sóttu skólann frá heimilum sínum en börnum frá sveitabæjum í 

Álftafirði var reynt að koma fyrir á heimilum í þorpinu eða á heimavist gamla skólans 

meðan á skólahaldi stóð (Eiríkur Páll Jörundsson, 2010).  

Eitt af þeim börnum sem stunduðu nám við Gamla barnaskólann 

var langafabróðir minn Kristján Þorláksson. Hann var fæddur þann 

19.júní árið 1909 á Saurum í Súðavík (Atli Magnússon, 1997, 

bls.33). Má því reikna með að hann hafi hafið skólagöngu sína í 

barnaskólanum árið 1919, þá 10 ára og lokið fullnaðarprófi þaðan 

14 ára gamall árið 1923. 

Kristján segir svo frá skólanum: „Skólinn hófst í október og var 

kennt fram til aprílloka. Kennt var daglega og vanalega frá klukkan 

átta á morgnana til klukkan fjögur eða fimm á daginn, en börn byrjuðu tíu ára að sækja 

skólann“ (Atli Magnússon, 1997, bls.35). 

Þegar Kristján hóf nám sitt í barnaskóla Súðavíkur hafði kennslutíminn lengst mikið 

síðan um aldamótin en árið 1908 tóku í gildi lög um fræðslu barna en samkvæmt þeim 

                                                 
1
 Kver Helga Hálfdanarsonar, Kristilegur barnalærdómur eftir lútherskri kenningu (1880) 

Mynd 4. 

Kristján Þorláksson 
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átti að vera lágmark sex mánaða fræðsla á ári í föstum skólum (Loftur Guttormsson, 

2008f, bls.83-84). 

Þó að kennslutíminn hafi verið lengdur í föstum skólum með lögum 1908 og kennt 

nánast allan veturinn var skólahaldið þegar Kristján var í skólanum ólíkt því sem við 

þekkjum í dag að því leyti að aðeins var starfandi einn kennari árið 1918-1919 með tvær 

kennsludeildir og því má fastlega gera ráð fyrir að yngri og eldri deildirnar hafi mætt til 

skiptis í skólann en ári seinna voru starfandi tveir kennarar með tvær kennsludeildir 

(Hagstofa Íslands, 1923, tafla. VI). En þá hefur líklega öll kennsla við skólann getað 

farið fram á sama tíma í stað þess að kennsludeildirnar skiptust á að koma í skólann. 

Í barnaskóla Súðavíkur stunduðu nemendur nám í fjölbreyttum námsgreinum. Kennsla 

námsgreina virðist vera lík því sem við þekkjum í dag þ.e. að hjá yngstu börnunum er 

lögð áhersla á ákveðnar grunnnámsgreinar og svo fjölgar námsgreinum eftir því sem 

nemendur eldast. Líklegt er að einhver börn á sveitabæjum í kringum Súðavík hafi verið 

í heimakennslu, þar sem erfitt hafi verið að koma öllum börnum fyrir í þorpinu, 

sérstaklega ef um stóran systkinahóp hafi verið að ræða. 

2.5 Námsgreinar og námsefni 

Samkvæmt skýrslu Guðmundar Finnbogasonar skiptist kennsla í barnskóla Súðavíkur í 

tvær deildir, yngri og eldri. Í skólanum voru eftirtaldar námsgreinar kenndar: lestur, 

kver, biblíusögur, skrift, réttritun, reikningur, náttúrufræði, landafræði og saga. 

Samkvæmt skýrslu Guðmundar Finnbogasonar frá 1905 kemur fram að í barnaskóla 

Súðavíkur hafi í yngri deild verið lögð áhersla á kjarnagreinarnar þ.e. skrift, lestur, 

reikning, biblíusögur og kver en í efri deildinni þar sem nemendur voru eldri var auk 

þessara greina kennd réttritun, landafræði, náttúrufræði og saga (Guðmundur 

Finnbogason, 1905, bls.30-32). 

Helsta kennsluaðferðin sem kennarar notuð við kennslu á þessum tíma var 

utanbókarlærdómur. Margir kennarar lögðu áherslu á að nemendur lærðu utan að 

kennslubækurnar en þó höfðu kennarar verið hvattir til að nota ekki þá kennsluaðferð. 

Kennarar voru hvattir til að þreyta ekki yngri börnin á því að láta þau fást við 

kennslubækur og lestrarbækur heldur til að vera duglegir að kenna þeim með því að 

sýna þeim en lítið virðist hafa verið tekið tillit til þeirra ráða. Námsmatið byggðist á 

daglegum einkunnargjöfum ásamt prófum en í lok hvers mánaðar var reiknuð 

meðaleinkunn hvers barns í hverri námsgrein og út frá því síðan reiknuð aðaleinkunn úr 
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öllum námsgreinum en þetta kerfi gerði það að verkum að kennarar urðu að fylgjast 

með öllum nemendum í bekknum í öllum námsgreinum hvort sem það var gert með því 

að líta til með námi þeirra eða með því að spyrja þá úr námsefninu (Loftur Guttormsson, 

2008e, bls.62). Þessi matsaðferð hefur verið mjög erfið og tímfrek sérstaklega í þeim 

skólum þar sem aðeins einn kennari hefur verið starfandi, þar sem kennarinn hefur þurft 

að gefa öllum nemendum einkunn daglega í öllum námsgreinum. 

Í skýrslunni kemur einnig fram að í nokkrum skólum séu til fáeinar bækur sem notaðar 

eru til lestrarkennslu en að öðru leyti hafi börn almennt þurft að kaupa sér ritföng og 

bækur sjálf. Um kennslubækur íslenskra skóla komst Guðmundur Finnbogason svo að 

orði: „Skráin yfir kennslubækurnar, sem notaðar eru við fræðslu barna og unglinga, 

sýnir, að þar er ekki um auðugan garð að gresja.“ (Guðmundur Finnbogason, 1905 

bls.51). 
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3. Skólahald í Samkomuhúsinu í Súðavík  

3.1 Samkomuhúsið 1930-1947 

Árið 1929 var húsnæði gamla barnaskólans úrskurðað ónóthæft af Vilmundi Jónssyni 

héraðslækni. Þar sem ekki fékkst annað húsnæði undir skólann og varð því að halda 

kennslu áfram í gamla skólahúsnæðinu um sinn þar til nýtt húsnæði fengist (Hallgrímur 

Sveinsson, 2003, bls.126). 

Hannibal Valdimarsson sem tók við skólastjórastöðu skólans á árið 1929 var í forsvari 

fyrir bygginguna en hann hafði verið ötull baráttumaður þess að skólastarfsemi gamla 

barnaskólans yrði flutt í nýtt húsnæði vegna óviðunandi ástands gamla skólans. Í bréfi 

sem hann skrifar í september árið 1930 til Ásgeirs Ásgeirssonar, fræðslumálastjóra lýsir 

hann skólanum á eftirfarandi hátt: 

Allur gafl hússins er óþéttur og gluggarnir svo fúnir að reka má fingurna niður úr 

gluggakistunum. ...Brýn nauðsyn krefst þess að notkun berklabælisins, lekahripsins 

og spelahjallsins í Súðavík, sem kallaður er skólahús, sé nú bönnuð og þar með er 

byggingu nýja skólans hrundið af stað (Loftur Guttormsson, 2008d, bls.122). 

Árið 1928 þegar gamla skólahúsið var verulega farið að láta á sjá fóru félagsmenn 

verkalýðsfélagsins að huga að byggingu samkomuhúss en gamli skólinn hefði þá verið 

mikilvægur staður fyrir menningarlíf þorpsins. Verkalýðsfélaginu gekk erfiðlega í 

byrjun að fá lóð undir húsið en á endanum fékkst keypt lóð við Aðalgötuna af Sveini 

Jenssyni. Í maí 1930 hófst svo bygging hússins þegar grafið var fyrir grunni þess. 

Fjárhagsstaða félagsins var ekki sterk og var því treyst á frjáls framlög og 

sjálfboðavinnu (Hannibal Valdimarsson, 1985/2003, bls.119-124). 

Hannibal Valdimarsson, gerði samning við Guðna Bjarnason smið á Ísafirði er þá rak 

byggingarvöruverslun um greiðslu á efni í bygginguna en ekki var hægt að greiða efnið 

fyrirfram vegna fjárskorts. Hannibal minnist þess sérstaklega þegar hann sá Möggu, bát 

Hrefnu-Láka koma siglandi fyrir nesið frá Ísafirði á leið til Súðavíkur eina fagra júnínótt 

með fullan nótabát í eftirdragi en í bátnum var allt byggingarefnið í húsið, bæði timbur 

og sement ferjað til Súðavíkur en langafi minn Karl Þorláksson, sonur Hrefnu-Láka, var 

skipstjóri í þeirri ferð (Hannibal Valdimarsson, 1985/2003, bls.123-124). 
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Byggingin gekk vel og tók aðeins fjóra mánuði 

að klára húsið þökk sé dugnaði bæjarbúa sem 

unnu við bygginguna í sjálfboðavinnu. Þegar 

húsið var tilbúið var strax farið í að afla fjár til að 

greiða útistandandi skuldir en það var gert með 

dansleikjum og ýmis konar öðru skemmtanahaldi 

(Eiríkur Páll Jörundsson, 2010). 

Greinilegt er að mikill vilji hefur verið fyrir byggingu nýs samkomuhús í þorpinu á 

þessum tíma og sést það best á því hversu mikinn þátt íbúar plássins tóku í byggingu 

þess. Þörf fyrir húsnæði að þessari tegund hefur verið mikil eftir að gamli barnaskólinn 

var dæmdur ónothæfur en hann hafði þá einnig verið notaður sem samkomustaður 

íbúanna um langt skeið. Það verður að segjast að bygging samkomuhússins hafi 

margborgað sig en húsið stendur enn og er enn þann dag í dag notað fyrir ýmis konar 

menningarviðburði. 

Þegar samkomuhúsið var byggt var samið við eigendur þess um nýtingu hússins fyrir 

starfsemi skólans. Þessi ákvörðun var til hagsbóta fyrir báða aðila en börnin fengu 

skárra skólahúsnæði og eigendur hússins fengu fastar leigutekjur en það nýttist 

leigjendum hússins til að standa straum af útistandandi skuldum við byggingu þess og 

rekstur þess. Þegar kennsla í húsinu hófst var húsið ekki fullbyggt en kennt var þá í 

kaffistofu þess þar til salur hússins var tilbúinn síðar um haustið (Hannibal 

Valdimarsson, 1985/2003, bls.126-127). 

Reynt var að koma upp litlum bókasöfnum í skólum á fjórða áratug 20. aldar og árið 

1932 státaði bókasafn barnaskólans í Súðavík af 120 bókum (Ólafur Rastrick, 2008b, 

bls.174-175). 

Námstími skólans á þessum tíma var að lágmarki 24 vikur (6 mánuðir) eins og 

fræðslulögin árið 1926 sögðu til um en ekki var gerð mikil breyting á þessum ákvæðum 

frá fræðslulögunum 1907 en þá var námstími skólans 5-6 mánuði. Í lögum frá 1936 var 

ákveðið að starfstími fastra skóla skyldi vera frá 24-33 vikur (6-8 mánuðir) árlega eftir 

stærð skóla og fjölda nemenda. Árið 1946 voru samþykkt ný fræðslulög sem kváðu á 

um að starfstími skóla í kaupstöðum með yfir 1000 íbúa skyldi vera 9 mánuðir á ári en í 

minni skólum 7 mánuðir (Hagstofa Íslands, 1967, bls.18). 

Mynd 5. F.v. 

Sveinshúsið og Samkomuhúsið 
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3.4 Kennarar 

Hannibal Valdimarsson tók við stöðu skólastjóra í gamla 

skólanum árið 1929-1931 (Kennaratal á Íslandi I, 1958). Hannibal 

fæddist 13. janúar 1903 í Fremri Arnardal við Skutulsfjörð í 

Norður Ísafjarðarsýslu. Árið 1924 fór hann í þriggja ára 

kennaranám til Danmerkur og tók kennarapróf þaðan árið 1927. 

Hann starfaði við barnaskólann á Ísafirði frá 1927-1928 og sem 

kennari í barnaskóla Akranes til 1929 þar til hann fluttist til 

Súðavíkur og tók við starfi skólastjóra. Hann starfaði mikið að 

verkalýðsmálum á vestfjörðum og var forseti A.S.Í., þingmaður Vestfirðinga og 

félagsmálaráðherra frá 1956. 

Árið 1932-1934 var Sigursteinn Magnússon starfandi skólastjóri skólans (Kennaratal á 

Íslandi II, 1965). Sigursteinn var fæddur á Ólafsfirði þann 17. ágúst árið 1902. Hann 

lauk kennaraprófi árið 1928 og stundaði hann einnig nám við Kennaraháskólann í 

Kaupmannahöfn árið 1931-1932. Ekki kemur fram hvort Sigursteinn hafi sinnt öðrum 

störfum en því sem hann gegndi við skólann. 

Markúsína Jóhannsdóttir var kennari við skólann frá 1932-1933 (Kennaratal á Íslandi II, 

1965). Hún var fædd 30. nóvember árið 1904 í Hallsteinsnesi í Barðastrandasýslu. Hún 

tók kennarapróf árið 1930 en einnig hafði hún stundað framhaldsnám í ensku og lagt 

stund á nám í hljóðfæraleik. Hún starfaði í hinum ýmsu skólum sem kennari og 

skólastjóri ásamt því að starfa hjá öðrum stofnunum s.s. Kópavogshæli og Sólheimum í 

Grímsnesi. Ekki kemur fram hvort Markúsína hafði sinnt annarri vinnu en kennslu þetta 

eina ár sem hún dvaldist í Súðavík en hún var eins og margar kennslukonur á þessum 

tíma ógift og barnlaus. Fastlega má gera ráð fyrir því að Markúsína hafi sinnt 

kennslustörfum í skólanum með Sigursteini Magnússyni þar sem þau voru bæði 

starfandi við skólann árið 1932-1933. Líklega hafa verið 1-2 kennarar að jafnaði í 

skólanum en einnig má vera að fleiri einstaklingar hafi komið að kennslu í skólanum að 

einhverju leyti og þá ef til vill í kennslu ákveðinna námsgreina. 

Árið 1934 tók Ingólfur Ástmarsson við starfi skólastjóra af Sigursteini Magnússyni og 

gegndi hann því til ársins 1937 (Kennaratal á Íslandi I, 1958). Ingólfur var fæddur á 

Ísafirði þann 3. október 1911. Hann gekk í Unglingaskólann á Ísafirði og seinna í 

Gagnfræðaskólann á Akureyri. Hann tók kennarapróf árið 1934 og fór hann á 
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kennaranámskeið erlendis árið 1935. Hann starfaði sem kennari í hinum ýmsu skólum 

ásamt því að starfa sem kennari í Guðfræðideild Háskóla Íslands en einnig starfaði hann 

seinna sem prestur. Ekki kemur fram hvort Ingólfur hafi sinnt öðrum störfum á meðan 

hann starfaði við barnaskóla Súðavíkur. Ingólfur var giftur Rósu B. Blöndal en hún 

starfaði einnig sem kennari. 

Rósa B. Blöndal var fædd í Reykjavík þann 20. júlí 1913 

(Kennaratal á Íslandi II, 1965). Hún tók kennarapróf árið 1934 og 

sótti kennaranámskeið erlendis árið 1939. Árið 1945-1946 voru 

hjónin í námi við Háskólann í Uppsölum en þar sótti Rósa 

fyrirlestra í listasögu og bókmenntum. Árið 1937 tók hún við 

skólastjórastöðunni af eiginmanni sínum og gegndi því í eitt ár. 

Rósa starfaði bæði sem kennari og skólastjóri á starfsævi sinni, 

einnig var hún prestfrú og skáld en hún skrifaði m.a. skáldsögu og 

gaf út ljóðabækur. Ekki kemur fram hvort Rósa hafi sinnt öðrum 

störfum þetta eina ár sem hún starfaði við barnaskólann. 

Aðalsteinn Teitsson tók við starfi skólastjóra við barnaskólann í Súðavík árið 1939 en 

hann gegndi því til ársins 1946 en þá tók hann við stöðu skólastjórastöðu í 

barnaskólanum í Sandgerði en seinna tók hann við skólastjórastöðu við 

Unglingaskólann í Sandgerði (Kennaratal á Íslandi I, 1958). Aðalsteinn var fæddur 20. 

febrúar 1909 í Vestur Húnavatnssýslu. Hann stundaði nám við Alþýðuskólann á 

Hvítárbakka 1927-1929 og lauk kennaraprófi árið 1934. Hann var í sýslunefnd og 

fræðsluráði Norður- Ísafjarðarsýslu 1942-1946 einnig kemur fram að Aðalsteinn hafi 

verið gjaldkeri Sjúkrasamlags Súðavíkurhrepps en ekki er tekið fram hvenær hann sinnti 

því starfi. 

Engar frekari heimildir er að finna um aðra kennara sem störfuðu við skólann á þessum 

tíma, hvort sem um fastráðna kennara hafi verið að ræða eða kennara í hlutastörfum. 

3.5 Nemendur 

Í lögunum frá 1936 kom í fyrsta sinn fram ákvæði um kennslustundafjölda nemenda en 

börn frá 7-9 ára skyldu þá fá 15 kennslustundir á viku en börn 10-14 að jafnaði 25-29 

kennslustundir á viku (Hagstofa Íslands, 1967, bls.18). Með fræðslulögunum 1946 var 
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kennslustundum nemenda fjölgað en börn á aldrinum 10-14 ára fengu þá 33 

kennslustundir á viku en yngri börn fengu 21 kennslustund á viku að jafnaði. 

Hér fyrir neðan er tafla sem lýsir fjölda nemenda, kennara, kennsluvikna og kostnaði 

við rekstur skólans á skólaárunum 1934-1935, 1937-1938, 1944-1945 og 1947-1948 en 

þessar upplýsingar eru fengnar úr töflum sem Hagstofa Íslands gaf út árið 1967 og 

fjallar um þessa þætti eftir sveitafélögum (Hagstofa Íslanda, 1967, bls.46). 

Tafla 3. Fjöldi nemenda, kennara, kennsluvikna og kennslukostnaðar í Barnaskóla Súðavíkur 

1934/35 – 1947-48 

Fjöldi nemenda, kennara, kennsluvikna og kennslukostnaðar 

Ár Fjöldi nemenda Fjöldi kennara Kennsluvikur 

Kostnaður í 

þús. Kr. 

1934 - 1935 40 3 24,13 4,6 

1937 - 1938 44 2 21 4,1 

1944 - 1945 42 4 22 11,5 

1947 - 1948 32 2 25 19,2 

Heimildir: Hagstofa Íslands, 1967. Tafla. 5 

Í töflunni hér að ofan má sjá að kennurum fjölgaði á þeim tíma sem kennt var í 

samkomuhúsinu en gera má ráð fyrir að kennararnir hafi ekki allir verið fastráðnir en  

þó finnast ekki um það neinar heimildir. 

Samkvæmt þessum upplýsingum er fjöldi nemenda nokkuð jafn. Starfstími skólans er 

mismikill milli ára en á árunum 1937/38, 1944/45 og 1947/48 nær starfstími skólans 

ekki tilskildum lágmörkum sem kveðið er á um í fræðslulögunum en þó má vera að 

skólinn hafi verið það lítill og fámennur að ekki hafi þurft eins margar kennsluvikur 

árlega. 

3.3 Námsgreinar og námsefni  á árunum 1930-1947 

Árið 1929 gaf stjórnarráðið út fyrstu námskránna fyrir skyldunám í íslenskum skólum 

(Loftur Guttormsson, 2008d, bls.113-115). Námskráin skiptist í tvo hluta þ.e. annar 

hlutinn fyrir fastaskóla og hinn fyrir farskóla. Námskráin tilgreindi kröfur og 

viðfangsefni einstakra námsgreina fyrir hvert námsár fyrir sig. Námskráin hafði þau 

áhrif að hægt var að bera saman útkomur í prófum milli landshluta þar sem viðfangsefni 

nemendanna voru þau sömu um allt land þ.e. námskráin kvað á um hvað átti að kenna 

hvaða aldri. Einnig hafði þetta þau áhrif að nemendur fengu námsefni sem hentaði 
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þeirra aldri. Í námskránni var í fyrsta sinn kveðið á um að þjálfa skyldi nemendur í 

hljóðlestri (Ólafur Rastrick, 2008a, bls.183). 

Um þær námsgreinar sem kenndar voru í barnaskóla Súðavíkur á árunum 1930-1947 

finnast engar ritaðar heimildir en fastlega má gera ráð fyrir því að kenndar hafi verið 

hinar hefðbundnu skyldunámsgreinar sem kenndar skyldu í skólum þ.e.a.s. skrift, lestur, 

reikningur, landafræði, saga og kristinfræði. 

Árið 1926 voru sett ný fræðslulög en samkvæmt þeim áttu skólanefndir að fylgjast með 

því að börn sæktu skóla. Fræðslulögunum bar að tryggja að öll börn fengju lögmæta 

fræðslu (Ólöf Garðarsdóttir, 2008, bls.269). Í fræðslulögunum 1926 voru breyttar 

áherslur í kennslu kristinfræði í skólum en ákveðið var að kennarar skyldu fræða 

nemendur um sögu kristindóms og að prestar skyldu sjá um undirbúning nemenda fyrir 

fermingu (Ólafur Rastrick, 2008a, bls.180,183-184,187-190,192). Með þessum áherslu 

breytingum hættu skólar að kenna kverið en mörgum fannst of mikil áhersla lögð á að 

nemendur kynntu textann utanbókar. Helstu kennslubækur sem notaðar voru við 

kristinfræðikennslu eftir að hætt var að nota kverin voru biblíusögur Thorvalds 

Klaveness
2
, Barnabiblía þeirra Haraldar Nílssonar og Magnúsar Helgasonar en árið 

1929 urðu þessi tvö rit ásamt nýja testamentinu að löggiltu kennsluefni. Árið 1938-1939 

kom út bókin biblíusögur eftir Þorstein Kristjánsson sem notað var í nokkur ár. 

Ríkisútgáfa námsbóka gaf svo út Biblíusögur í þrem heftum sem notaðar voru lengi vel 

við kennslu í kristinfræði í skólum. 

Verk- og listgreinar s.s. hannyrðir og smíðar urðu skyldunámsgreinar árið 1936 en þó 

höfðu þær verið kenndar í skólum fram til þess (Ólafur Rastrick, 2008c, bls.200-201). 

Talið var mikilvægt að í skólum færi ekki aðeins fram bóklega menntun heldur væri 

mikilvægt að mennta börnum fyrir lífið með því að virkja hæfileika þeirra bæði andlega 

og líkamlega. Árið 1936 varð sund og leikfimi að skyldubundnum námsgreinum og var 

kennt sund á þeim stöðum sem því var viðkomið (Ólafur Rastrick, 2008c, bls.205-208). 

Sund hafði þó verið kennt á nokkrum stöðum áður s.s. í Reykjavík 1886 og í Árnessýslu 

1932. Ekki kemur fram með hvaða hætti þessar nýju námsgreinar urðu 

skyldunámsgreinar. 

                                                 
2
  Klaveness var norskur prestur, gaf m.a. út bókina Kristilegur barnalærdómur  árið 1899 og Biblíusögur 

og ágrip af Kirkjusögunni handa börnum árið 1910. 
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Um 1930 fór áhugi manna vaxandi á byggingu sundlauga í þorpum á Vestfjörðum og 

árið 1935 var hafist handa við byggingu sundlaugar við Eyrardalsá í Súðavík. Áætlað 

var að taka vatn úr ánni og hita laugina upp með kolum en gert var ráð fyrir því að 

rafmagn kæmi seinna í stað kolakyndingar. Fyrst og fremst var hugsunin á bakvið 

byggingu sundlaugarinnar að nota hana til að kenna sjómönnum í þorpinu sund enda var 

það talið nauðsynlegt vegna tíðra sjóslysa á Vestfjörðum. Sundlaugin var einnig nýtt til 

að kenna nemendum barnaskólans sund í nokkur ár. Ungmennafélagið og lestrarfélagið 

stóðu að byggingu sundlaugarinnar án nokkurra styrkja frá opinberum aðilum en einnig 

sáu þessi félög um rekstur laugarinnar fyrstu árin en um 1942 tók Slysavarnarfélag 

Súðavíkurhrepps við rekstri hennar (Eiríku Páll Jörundsson, 2010). 

Greinilegt er að Súðvíkingar hafa verið duglegir að fylgja þeim straumum sem voru í 

skólamálum á þessum tíma þrátt fyrir að þorpið væri ekki stórt og gert allt sem þeirra í 

valdi stóð til að skólahald í plássinu stæðist að þær kröfur sem þjóðfélagið og 

fræðslulögin settu í skóla- og menntamálum á Íslandi. Það að byggja sundlaugar í svona 

litlum þorpum hefur eflaust verið þrekvirki á sínum tíma og erfitt hlýtur að hafa verið að 

standa undir kyndingarkostnaði þar sem ekkert heitt vatn var til staðar á mörgum 

svæðum á Vestfjörðum. 
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4. Skólasaga afa og ömmu 

4.1 Kjartan Geir Karlsson 

Afi minn, Kjartan Geir Karlson, er fæddur 30. apríl 1934 á Ósi í Súðavík. Foreldrar 

hans voru Karl Lúðvík Þorláksson, formaður og hrefnuskytta, fæddur 16.ágúst 1906 á 

Saurum í Súðavík en hann lést 5.apríl 1978 og Margrét Sigurðardóttir, verkakona og 

húsfreyja, fædd 5.júní 1892, látin 14.maí árið 1971. Árið 1941 hóf hann skólagöngu 

sína, þá 7 ára gamall, í barnaskólanum sem þá var starfandi í samkomuhúsi Súðavíkur.  

Hann lauk fullnaðarprófi frá skólanum vorið 1947 þá 13.ára gamall. Árið 1948 fór hann 

í framhaldsskólann í Reykjanesi en það var einungis nokkurra mánaða nám eða frá 

áramótum og fram að páskum. Kjartan var svo í héraðsskólanum að Skógum undir 

Eyjafjöllum skólaárið 1951-1952 en um haustið 1953 hóf hann nám sitt við 

Stýrimannaskólann í Reykjavík og lauk þaðan prófi árið 1955. Hann hefur alla sína 

starfsævi síðan stundað sjómennsku, lengst af sem skipstjóri á sínum eigin bátum að 

frátöldum árunum 1982-1984 sem hann gegndi starfi vitavarðar á Galtarvita í Keflavík, 

Norður Ísafjarðarsýslu. Hann giftist Salbjörgu Olgu Þorbergdóttur þann 18.nóvember 

árið 1956. 

 

 

 

Mynd 8. Hvalskurður í Súðavíkurfjöru um 1942. F.v.: Haukur Ákason, Hjalti Þorvarðarson, Kjartan 

Geir Karlsson, Sæmundur Jónsson, Gróa Kristjánsdóttir, Guðjón Davíðsson, Karl Þorláksson og bróðir 

hans Kristján Þorláksson. Í baksýn má sjá í þak gamla skólans. 
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4.2 Salbjörg Olga Þorbergsdóttir 

Salbjörg Þorbergsdóttir, amma mín, er fædd þann 8.febrúar 

1933 á Galtarvita í Keflavík í Norður Ísafjarðarsýslu en faðir 

hennar, Þorbergur Þorbergsson, var þar vitavörður frá 1931-

1941. Þorbergur fæddist 23.janúar 1902 í Efri Miðvík í 

Sléttuhreppi. Í Súðavík starfaði hann sem bóndi og 

verkstjóri. Móðir Salbjargar var Rannveig Jóna Jónsdóttir, 

ljósmóðir, fædd 29.nóvember 1902 á Sæbóli í Sléttuhreppi, 

hún lést þann 17.maí árið 1985. Fjölskyldan flutti til 

Bolungarvíkur sumarið 1941 þegar Salbjörg var 8 ára og gekk 

hún í barnaskóla Bolungarvíkur í eitt ár en árið 1942 fluttist 

fjölskyldan að Svarthamri við Álftarfjörð. Þá um haustið byrjaði Salbjörg í barnaskóla 

Súðavíkur. Næsta ár á eftir var henni kennt heima en þá hafði ekki tekist að koma henni 

og tveimur eldri bræðrum hennar fyrir úti í Súðavík en vegna peningaleysis var aðeins 

hægt að senda bræðurna í skóla í Reykjanesi þann vetur. Næsta vetur á eftir fer Salbjörg 

og annar bróðir hennar í Reykjanes en þá hafði elsti bróðirinn fermst og ekki hafði 

gengið að koma þeim systkinum fyrir úti í Súðavík. Haustið 1945 byrjar Salbjörg aftur í 

barnaskólanum í Súðavík og er þar þangað til hún lýkur námi árið 1947. Þegar Salbjörg 

var 17. ára fór hún í Húsmæðraskólann á Löngumýri í Skagafirði og var þar í eitt ár. 

Salbjörg og Kjartan giftust þann 18.nóvember 1956. 

4.3 Skólahúsnæðið og skólahald í samkomuhúsinu 

Í febrúarlok 2011 heimssótti ég afa minn, Kjartan Geir 

Karlsson og ömmu mína, Salbjörgu Olgu Þorbergsdóttur á 

heimili þeirra í Súðavík og tók við þau viðtöl þar sem ég 

spurði þau út í reynslu þeirra af barnaskólanum í Súðavík á 

þeim tíma sem þau sóttu skólann.  En í þessum hluta 

ritgerðarinnar vinn ég með þeirra persónusögu og segi frá 

þeirra reynslu af skólanum sem börn. Nemendum 

barnaskólans var skipt í neðri og efri deild eins og tíðkaðist 

þá (Kjartan Geir Karlsson, 2011). Neðri deildin var fyrir 

börn frá 7 ára aldri upp í 9 ára og var kölluð stöfunardeildin 

og nemendum hennar var kennt í stofu upp á lofti. Efri 

Mynd 9. 
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deildin var fyrir börn sem voru 10 til 14 ára gömul en þeim var kennt niðri í stóra 

salnum. Skólinn byrjaði í október og stóð fram í apríllok. Skóladagurinn stóð frá kl. 9 á 

morgnana til klukkan rúmlega fjögur á daginn. Hver kennslustund var 50 mínútur og 

fengu nemendur 10 mínútna frímínútur á milli kennslustunda en einnig fengu þau 

matartíma í hádeginu (Salbjörg Olga Þorbergsdóttir, 2011). Í frímínútum fóru börnin 

oftast út að leika sér í boltaleikjum s.s. sóló og að gera danskan. Í sóló mátti aðeins einn 

þátttakandi gera í einu. Þáttakendur reyndu að leysa ákveðnar þrautir með bolta s.s. 

henda honum undir annan fótinn, beint í vegginn og grípa hann svo þegar hann kæmi til 

baka. Þrautirnar voru í ákveðinni röð og sagði röðin til um hversu oft þyrfti að gera 

hverja þraut þ.e. þraut númer eitt þurfti að leysa einu sinni, þraut númer tvö tvisvar og 

svo framvegis. Ef þátttakanda tókst ekki að klára sína þraut án þess að missa boltann þá 

varð hann að bíða þar til röðin kæmi aftur að honum. Þá hélt viðkomandi áfram með þá 

þraut sem honum hafði mistekist að klára. Að gera danskan var svipaður leikur en þar 

áttu þátttakendur líka að leysa ákveðnar þrautir s.s. að klappa ákveðið oft á milli þess 

sem þeir köstuðu boltunum í vegginn og gripu þá. Þar voru notaðir fleiri boltar þ.e. allt 

frá einum og upp í fimm eftir því hversu flínk börnin voru. Ef veðrið var vont fengu þau 

að vera inni í anddyri hússins en þar var þó lítið pláss til að leika sér. Nemendur tóku 

próf á haustin og vorin í öllum greinum (Kjartan Geir Karlsson, 2011). Prófin voru 

skrifleg en einnig þurftu nemendur að þreyta lestrarpróf. Kjartan telur það hafa gengið 

fljótt fyrir sig, en hann minnist þess að próftímabilið hafi staðið yfir í rúmlega eina viku. 

Samkomuhúsið var ekki eingöngu notað undir skólahald heldur fór öll starfsemi 

verkalýðsfélagsins þar fram og einnig dansleikir og segir Kjartan Geir svo frá: 

Það var stundum brennivínspest þegar það voru búin að vera böll. Þá voru böll hátt í 

þrisvar í viku annað en í dag. Þá kom það fyrir að það væru böll á laugardögum, 

sunnudögum og miðvikudögum. Þetta voru kannski ekki eins margbrotin böll og þau 

eru núna, þetta var bara einn karl að spila. Það þurfti ekki að borga fyrir annað 

(Kjartan Geir Karlsson, 2011). 

Salbjörg Þorbergsdóttir lýsir kennslurýminu sem stórum sal, sem í voru skápar með 

skólabókum. Í salnum var einnig lítið bókasafn en þar gátu nemendur fengið lánaðar 

bækur. Í salnum voru stólar, borð og nokkur skólaborð með sambyggðum bekk og púlti 

með hallandi borðplötu með sérstöku hólfi fyrir blekbyttur en undir plötunni var 

geymslupláss fyrir bækur og fleira (Salbjörg Olga Þorbergsdóttir, 2011). 
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Nýja húsnæði skólans hefur greinilega verið mun rýmra en gamla húsnæði og mun betur 

byggt. Nægt rými hefur verið fyrir starfsemi skólans eins og sjá má á því að 

kennsludeildunum var kennt á sitt hvorum staðnum í húsinu þannig að kennsla gat farið 

fram á sama tíma í stað þess að deildirnar þyrftu að skiptast á um að mæta í skólann á 

daginn. 

4.4 Kennarar 

Á þeim árum sem samkomuhúsið var nýtt undir skólahald var þó nokkuð meiri fjöldi 

skólastjóra og kennara starfandi við skólann en verið höfðu á þeim árum sem kennsla 

fór fram í gamla skólanum. Sumir kennara voru fastráðnir en aðrir í hlutastörfum en þeir 

kenndu þá bara ákveðnar námsgreinar s.s. söng og handavinnu (Salbjörg Olga 

Þorbergsdóttir, 2011). 

Salbjörg segir reynslu sína af þeim kennurum sem kenndu henni þann tíma sem 

hún gekk í skóla í Súðavík vera góða:  

Þeir voru alveg ljómandi góðir við mig þessir tveir kennarar sem ég hafði á meðan 

ég var þarna. Þeir voru ákveðnir, dálítið strangir og létu okkur alveg gegna sér. Þeir 

leyfðu okkur ekki að vera á neinu rápi eða með læti. Þeir voru ekkert svo strangir 

þannig ef maður hagaði sér skikkanlega (Salbjörg Olga Þorbergsdóttir, 2011). 

Kjartan segir flesta kennarana hafa verið ágætis kennara þegar hann var í skóla en 

þó hafi honum þótt skólastjórinn full strangur: 

Hann gat verið fantur við börnin, danglaði í þau. Ég vissi til þess að hann sló eina 

stelpuna með spýtu í leikfimi, hún gat ekki gert eitthvað sem hún átti að gera. Ég 

forðaði mér frekar en að lenda í honum (Kjartan Geir Karlsson, 2011). 

Svo virðist sem reynsla þeirra Kjartans og Salbjargar af kennurum í barnaskóla 

Súðavíkur sé nokkuð svipuð. Kennarar gátu verið misjafnir þá eins og nú. Salbjörg 

segir aga hafa verið mikinn en að flestir kennarar hafðu verið góðir við 

nemendurna á meðan þeir höguðu sér vel en Kjartan nefnir að sumir kennarar hafa 

verið óþarflega strangir við nemendur. 

4.5 Nemendur 

Þegar skólahald í gamla skólanum lagðist af þá var ekkert húsnæði undir heimavist eins 

og verið hafði í gamla skólanum. Koma varð öllum börnum úr Álftafirði sem ekki 

bjuggu í plássinu fyrir á heimilum í þorpinu. Það kom algjörlega í hlut foreldra að koma 
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börnum sínum fyrir og greiða fyrir veru þeirra en ekki var alltaf hægt að koma 

systkinum fyrir á sama heimili og stundum var ekki gerlegt að koma öllum börnunum 

fyrir ef þau voru mörg. Voru sum börn þá send í barnaskólann í Reykjanesi en þar var 

heimavist. Þá fóru börn í skólann í október og fram að jólum en kennsla hófst ekki aftur 

í Reykjanesi fyrr en í apríl en ásamt barnaskólanum var rekinn framhaldskóli í 

Reykjanesi en framhaldskólakennsla fór fram frá árámótum fram að páskum en þá hófst 

aftur kennsla í barnaskólanum (Salbjörg Olga Þorbergsdóttir, 2011). 

Árið sem fjölskylda Salbjargar fluttist að 

Svarthamri var henni og eldri bræðrum hennar 

komið fyrir í Súðavík svo þau gætu sótt skólann en 

of langt var að fara daglega frá Svarthamri. 

Systkinunum var öllum komið fyrir á sitt hvoru 

heimilinu. Fyrsta árið var Salbjörg hjá hjónunum 

Jónatan Sigurðssyni og Ingibjörgu Kristjánsdóttur 

en þau bjuggu í litlu húsi sem kallað var Kóngahöll og stóð rétt innan við 

samkomuhúsið. Húsið var kallað Kóngahöll, þó ekki vegna þess að það hafi verið stórt 

heldur var það nefnt eftir konu sem þar hafði búið og hét Kónkordía. Lýsir Salbjörg 

vistinni eftirfarandi: 

Þetta voru nú ekki svakastór húsakynni hjá þessu fólki. En í heimili hjá þeim voru 6-

7 manns og stundum upp í átta þegar elstu dæturnar voru heima. Upp á lofti var 

eldhús og herbergi einnig var herbergi niðri og þar sváfu 4-5 manneskjur en þá 

urðum við að sofa saman í rúmi, ég og dóttirin. Þau áttu einn eldri son sem var 

sjómaður og var hann með sitt eigið herbergi sem var í viðbyggingu hússins. Það 

voru meira segja tvær gamlar konur, mæður þeirra hjóna, þær voru hjá þeim líka og 

voru í herberginu uppi inn af eldhúsinu. Svo þetta var ekki mikið pláss. Herbergið 

hjá gömlu konunum var undir súð og rúmin þeirra sitt hvors vegar við gluggann 

undir súðinni. Það var hægt að hafa stól fyrir aftan annað rúmið og lítinn skáp við 

hitt rúmið og borð á milli þeirra (Salbjörg Olga Þorbergsdóttir, 2011). 

Árið 1945 var Salbjörgu komið fyrir hjá hjónum sem voru með símstöðina sem var rétt 

utan við samkomuhúsið (Salbjörg Olga Þorbergsdóttir, 2011). Í þeirri vist greiddi hún 

hluta vistarinnar með sendilsvinnu en eftir skóla átti hún að vera tilbúin til að sendast 

eftir fólki í símann. Kennt var sex daga vikunnar og á laugardögum eftir skóla labbaði 

Salbjörg heim að Svarthamri en þangað voru tæplega 6 kílómetrar. Salbjörg labbaði svo 

Mynd 11. Kóngahöll 
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oft í skólann á mánudagsmorgnum fyrsta árið með bræðrum sínum en svo með föður 

sínum seinustu tvö árin en hann vann þá á Langeyri og gekk hún ein þaðan í skólann. 

Salbjörg ber þeim heimilum sem hún var á vel söguna og þykir mikið til þessa fólks 

koma sem tóku inn börn á heimili sín enda mikil fátækt, húsarými lítil og ekki sjálfgefið 

að pláss væri fyrir fleiri á heimilunum. 

Alla sína barnæsku bjó Kjartan á Ósi með foreldrum sínum (Kjartan Geir Karlsson, 

2011). Ós var í jaðri þorpsins, litlu utan við Eyrardal. Húsið var ansi lítið eins og flest 

íbúðarhús á þessum tíma en þó fór ágætlega um fjölskylduna þar. Í húsinu var eldhús og 

tvö herbergi. Kjartan var eina barnið á heimilinu enda langyngstur en hann átti þrjú eldri 

hálfsystkini sem öll voru farinn að heiman. Kjartan var einn í herbergi en í herberginu 

var rúm með undirsæng og fiðurssæng ofan á, stóll og borð en herbergið var einnig 

notað á daginn. Kjartan minnist þess að einn drengur sem bjó á Hlíð í Álftafirði gekk 

alltaf í skólann en hann bjó rétt utan við Langeyri. Þegar veðrið var vont fékk hann oft 

að gista á Ósi hjá Kjartani. 

Það verður að segjast eins og er að samheldni íbúa í Súðavík hefur verið mikil og fólk 

hefur verið reiðubúið að aðstoða hvert annað. Á þessum tíma hafði fólk ekki mikið á 

milli handanna en samt voru mörg heimili að taka að sér börn úr næsta nágrenni 

þorpsins svo að þau gætu sótt skóla á veturna en þar sem fjölskyldurnar vorum margar 

stórar getur ekki talist sjálfgefið að koma öllum börnum fyrir. Dýrt hefur verið fyrir 

barnmargar fjölskyldur að senda öll börnin sem voru á skólaaldri í skóla. Margir 

foreldrar hafa líklega sent elstu börnin í skóla ef ráð var á og kennt yngri börnunum 

heima ef ekki var hægt að koma þeim fyrir að og borga með þeim öllum. 

4.6 Kennsluaðferðir, námsgreinar og námsgögn 

Kennsluaðferðir við skólann voru ekki upp á marga fiska en Kjartan Geir segir þær 

kennsluaðferðir sem kennarar skólans beittu ekki vera mjög fjölbreyttar: 

Við vorum með bækur og stílabækur, kallaðar vinnubækur, sem við skrifuðum í. 

Við vorum tekin upp að töflu og látin svara úr námsefninu. Kennarinn passaði sig á 

því að skilja engan eftir en hann tók alla upp að töflu (Kjartan Geir Karlsson, 2011). 

Í skólanum fengu allir nemendur námsbækur en stílabækur urðu þau að útvega sjálf. Í 

skólanum voru kenndar hinar lögboðnu námsgreinar sem voru m.a. lestur, reikningur, 

biblíusögur, landafræði, náttúrufræði og saga. Leikfimi var kennd einu sinni í viku í sal 
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samkomuhússins og svo var líka kennt sund í gömlu sundlauginni (Salbjörg Olga 

Þorbergsdóttir, 2011). Einnig voru kenndar verklegar greinar s.s. smíðar og handavinna. 

Stelpurnar fóru í handavinnu en strákarnir í smíði en þar fengu þeir að smíða ýmislegt, 

aðallega báta sem þeir léku sér svo með í fjörunni (Kjartan Geir Karlsson, 2011). 

Í barnaskólanum var brýnt fyrir nemendum að fara vel með kennslubækurnar og fengu 

allir nemendur númer. Þegar Salbjörg og eldri bræður hennar hófu skólagöngu sína í 

barnaskóla Súðavíkur fengu þau úthlutað númeri en Salbjörg segir svo frá: 

Ég man að við systkinin vorum númer 4 þegar við byrjuðum í skólanum. En það var 

þannig að bækurnar voru númeraðar og við áttum að nota sömu bækurnar en þegar 

eldri systkinin fór úr skólanum tók yngri systkini við bókunum. Við urðum að passa 

bækurnar vel en þetta var gert til að venja okkur á að fara vel með bækurnar því 

einhver annar tæki við þeim þegar við hættum að nota þær, annað hvort yngra 

systkini eða aðrir krakkar (Salbjörg Olga Þorbergsdóttir, 2011). 

Fastlega má gera ráð fyrir því að skólinn hafi merkt bækurnar á þennan hátt í þeirri von 

að kennslubækurnar myndu endast lengur og þannig að sjaldnar þyrfti að endurnýja 

kennslubækur skólans og þar með spara í útgjöldum skólans. 

Reynsla Kjartans og Salbjargar úr barnaskóla Súðavíkur virðist vera mjög góð en 

greinilegt er að margt hefur breyst í umgjörð skólamála á Íslandi til dagsins í dag. 

Sem betur fer er þróunin til hins betra. Áður fyrr voru kennsluaðferðir fáar en með 

tímanum hefur verið lögð mikil áhersla á fjölbreyttar kennsluaðferðir. Fyrir 

aldamótin 1900 var kennarastarfið aðeins tímabundið starf og þeir sem því sinntu 

voru yfirleitt ekki menntaðir kennarar. Mikil breyting var á fyrrihluta 20.aldar í 

menntun kennara á Íslandi en árið 1909 voru 24% starfandi kennara við farskóla 

og 48% við fasta skóla með kennarapróf en um 1940 hafði menntuðum kennurum 

fjölgað mikið en þá höfðu 68% starfandi kennara við farskóla lokið kennaraprófi 

og  86% kennara við fasta skóla (Loftur Guttormsson, 2008, bls.134).  

Menntun kennara er mun markvissari og sérhæfðari nú en um aldamótin 1900, 

kennarar eru farnir að sérhæfa sig í ákveðnum námsgreinum en líklega hefur ekki 

verið lögð mikil áhersla á slíka menntun á sínum tíma. Skólarnir eru orðnir mun 

stærri enda hefur Íslendingum fjölgað mikið síðan um aldamótin 1900. Einnig 

hefur kennurum fjölgað til muna en í barnaskóla Súðavíkur voru 44 nemendur í 
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skólanum árið 1937 og aðeins tveir kennarar. Í dag starfa sex kennarar í skólum 

með innan við 30 nemendur.  

Þó að skólaskylda hafi verið komin á þegar Salbjörg og Kjartan voru á 

barnaskólaaldri var þó ekki sjálfgefið að geta gengið í skóla. Þrátt fyrir að börn úr 

næsta nágrenni Súðavíkur hafi átt kost á ókeypis skólagöngu á vegum sveitafélaga 

þá gátu margir foreldrar ekki komið börnum sínum fyrir á heimilum í þorpinu eða 

greitt þann kostnað sem hlaust af því að hafa þau í vist. Foreldrar í þessum 

aðstæðum hafa þurft að vera með heimakennslu fyrir börnin sín en það hefur 

eflaust reynst mörgum foreldrum erfitt einnig hefur sú kennsla líklega ekki verið 

eins markviss og sú kennsla sem fram fór í skólanum. 
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Lokaorð 

Af rannsóknum mínum á þeim heimildum sem til eru um upphaf skólahalds á Íslandi og 

skólahald í Súðavík er ekki annað að sjá en að Súðavík hafi verið að stofna skóla á 

svipuðum tíma og önnur álíka stór pláss á Íslandi. Skólaþróun í Súðavík virðist þróast í 

takt við það sem var að gerast í skólamálum á Íslandi á þessum tíma en greinilegt er að 

það húsnæði sem notað var undir skólahald um og fyrir aldamótin 1900 var oft illa 

byggt og varla nothæft yfir köldustu mánuði ársins. Fjármagn til skólareksturs var ekki 

mikið um aldamótin enda voru skólar reknir af sveitafélögum sem oft höfðu ekki mikla 

fjármuni á milli handanna og varð það svo slæmt að sumstaðar varð að leggja kennslu af 

í eitt og eitt ár vegna fjárskorts til reksturs skóla eða vegna lélegra húsakyna. 

Með ritgerðinni ætlaði ég mér að varpa ljósi á það hvenær skólahald hófst í Súðavík og 

hvernig skólahaldinu var háttað fyrstu 56 árin þ.e. frá stofnun skólans 1891-1947. Ég 

lagði upp með ákveðnar spurningar um upphaf skólahalds í Súðavík sem ég hafði verið 

að velta fyrir mér. Hvenær var fyrsti skólinn stofnaður í Súðavík og hverngi var staðið 

að stofnun hans? Hverjir störfuðu við kennslu í skólanum og hvaða menntun höfðu þau? 

Hvenær byrjuðu börn að ganga í skóla? Hvernig sóttu börn úr nágrenni Súðavíkur 

skólann?  Hvernig var staðið að rekstri skólans og hvar var hann til húsa fyrstu 50 árin? 

Hvernig voru kennslugögn og húsgögn í skólanum á þessum tíma? Af hverju var 

skólinn fluttur úr upprunalegu húsnæði sínu árið 1930 og hvert var hann fluttur? 

Hvernig fór kennslan fram á þessum tíma? Hvað var kennt í skólanum? Mig langaði 

einnig að tala við ömmu og afa um þeirra reynslu af skólanum en þau gengu í skólann 

frá 1941-1947. Hvernig eru þeirra minningar um kennsluna, skólahúsið og kennarana. 

Skólinn var fyrst stofnaður í Súðavík árið 1891 en það var fyrir tilstilli sveitafélagsins 

og einstaklinga sem höfðu mikinn áhuga á að auka menntun í plássinu en á þessum tíma 

hafði verið mikil vakning í mennta- og skólamálum á Íslandi. Skólahúsið var ekki upp á 

marga fiska en það samanstóð af einni kennslustofu, kennaraíbúð og lítilli heimavist á 

efri hæðinni. Árið 1903 var byggð ein kennslustofa við húsið. Flestir kennarar sem 

heimildir eru fyrir að hafi starfað við kennslu í skólanum höfðu lokið kennaraprófum og 

verður það að teljast nokkuð gott miðað við að kennsla var aðeins tímabundið starf 

fyrstu áratugina. Til að byrja með stóð kennsla aðeins yfir í nokkrar vikur á veturna en 

með tímanum fjölgaðu kennsluvikum og árið 1907 voru sett lög sem kváðu á um að 

kennsla skyldi standa yfir í föstum skólum í 5-6 mánuði á ári.  Á þessum tíma hófu börn 

ekki að sækja skóla fyrr en þau hefðu náð tíu ára aldri og var þá skólaganga til fjórtán 
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ára aldurs. Árið 1926 var skyldunámið lengt en þá áttu börn að hefja nám sjö ára gömull 

og ljúka námi frá skólunum fjórtán ára gömul. Foreldrar sem bjuggu í næsta nágrenni 

Súðavíkur með börn á skólaaldri urðu að koma þeim fyrir á heimilum í þorpinu á meðan 

á skólahaldi stóð eða á heimavist skólans sem rúmaði sex börn og kom það í hlut 

foreldra að greiða kostnað sem hlaust af því að þurfa koma börnunum fyrir utan 

heimilisins. Ekki þurfti að greiða kennslueyri á þessum tíma en með fræðslulögunum frá 

1907 var kennslueyrir lagður  niður og kom það þá í hlut sveitafélaganna að sjá öllum 

börnum frá tíu til fjórtán ára aldurs fyrir menntun, þeim að kostnaðarlausu. Í skólanum 

voru kenndar almennar skyldunámsgreinar s.s. lestur, reikningur, biblíusögur og kver en 

einnig var kennd leikfimi og söngur. Sveitafélögin stóðu á bakvið rekstur skólanna fram 

á miðja 20.öld en með fræðslulögunum frá 1946 var ákveðið að samræma skólakerfið 

og færðist þá rekstur skólanna yfir til ríkisins. 

Árið 1930 var skólahúsið úr sér gengið og fékkst þá leigð aðstaða undir skólann í 

samkomuhúsi staðarins sem þá var nýbyggt. Á þessum tíma hafði kennslugreinum 

fjölgað og kennt var reikningur, lestur, kristinfræði, landafræði, saga, leikfimi , sund og 

verkgreinar s.s. smíði og handavinna sem seinna urðu skyldunámsgreinar í Íslenskum 

skólum. Árið 1936 var skólavikum fjölgað í 6-8 mánuði á ári en þeim hafði lítið sem 

ekkert verið breytt síðan 1907 en þá var kennslutími fastra skóla 5-6 mánuðir. Skólinn 

hófst í október byrjun og lauk á apríl/maí. Á þessum tíma var engin heimavist í 

skólanum og urðu foreldrar í næsta nágrenni þorpsins að treysta á að vinir og 

vandamenn gætu hýst börn þeirra á meðan á skóla stóð og var það algjörlega á þeirra 

kostnað að greiða fyrir slíkt. 

Eftir að hafa talað við ömmu og afa virðist reynsla þeirra af skólagöngunni í barnaskóla 

Súðavíkur er mjög svipuð þó afi hafi búið í þorpinu en amma utan þess. Reynsla þeirra 

af kennurunum virðist vera ólík en ég tel að það megi rekja til þess að hann afi minn 

hafi verið nokkuð mikill grallari ef ég þekki hann rétt og því hafi hann lent upp á kant 

við kennarana sína af og til, hegðun ömmu hefur eflaust verið til fyrirmyndar og því 

hafa kennararnir lítið þurft að skamma hana. Við vinnsluna á þessari ritgerð hef ég lesið 

mér vel til um skólahald á þessum tíma og lært mikið um upphaf skólahalds á Íslandi en 

mér mun þó alltaf þykja vænst um frásagnir ömmu og afa en ég lærði mikið um þennan 

tíma af því að hlusta á þeirra frásagnir en ólíkt rituðu heimildunum sem eru að mestu 

leyti staðreyndir um skólahald á þessum tíma þá eru það frásagnir ömmu og afa sem 

standa upp úr, fullar af lífi frá liðnum tíma og liðinni reynslu. 
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