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Til Nönnu Sjafnar Pétursdóttur, Ásdísar Snótar Guðmundsdóttur og starfsfólks 

og nemenda Bíldudalsskóla. 

v/kaffiboðs sem ég náði ekki að þiggja núna en ætla að eiga inni. 

 

Frá Pétri Bjarnasyni vegna fimmtugsafmælis Bíldudalsskóla 30.10.2016. 

Haustið 1966 og næstu ár. 

Það dróst um tæpan mánuð haustið 1966 að skólinn væri settur vegna 

framkvæmda við nýbygginguna, en skólasetning fór annars fram fyrstu daga 

októbermánaðar. 

Reglulegu skólahaldi lauk svo um mánaðamót apríl-maí. Í maímánuði voru sex 

ára börn í forskóla í þrjár vikur og 10 ára börn voru jafnlengi í skólanum að búa 

þau undir bóklegu fögin eins og það hét, sem hófust í 4. bekk. 

Í blaðagreinum sem fylgja með bréfinu er sagt frá skólasetningunni á 

greinargóðan hátt og ég fer ekkert sérstaklega út í þá sálma nú. 

Sumrið 1966 kom þáverandi formaður skólanefndar, Kristján Ásgeirsson, að 

máli við mig í Reykjavík, þar sem ég var þá að keyra leigubíl og bað mig að 

koma vestur og taka við þessum nýja skóla, en áður hafði verið kennt í Gamla 

skóla og kjallara samkomuhússins. Þá var enginn kennari með kennsluréttindi 

við skólann og hafði ekki verið í nokkur ár. Það varð úr að ég lét til leiðast og 

kom svo vestur með búslóðinni okkar 1. september 1966, sama kvöldið og 

sjónvarpið hóf göngu sína. Ég fékk far með flutningabílnum og ferðin tók 

eitthvað um 9 eða 10 tíma. 

Þarna var ég að taka við skólastjórn 25 ára gamall, en þá hafði ég kennt í tvö ár 

við Hlíðaskóla í Reykjavík. Sá skóli var þá þrísetinn, þ.e. þrír bekkir í sömu 

stofu, enda vel á annað þúsund nemendur þar. Byrjað var að kenna klukkan átta 

og kennslu lauk á sjöunda tímanum, nema á laugardögum, þá var yfirleitt ekki 

kennt nema til tvö eða þrjú. Algengt var að ungir kennarar kenndu allt að 50 

stundum í viku, og sumir meira, en kennsluskyldan var 36 tímar. Þó þarna væri 

margt um manninn og nokkurt los á barnagrúanum var lærdómsríkt að kenna 

þarna. Þarna voru börn úr nýjum hverfum og líka eftirhreytur braggabyggðanna, 

þar sem voru hrörleg hús við Bústaðaveginn og mikil fátækt. 

Það var gaman að koma úr slíkri maskínu í dreifbýlisskóla, þar sem allt gekk 

rólegra fyrir sig, þó ekki væri vandamálalaust. Vandamálin voru þó af öðrum 



toga hér. Í Hlíðaskóla hefði t.d. verið óhugsandi að nemendur mættu með 

vasahnífa í skólann en á Bíldudal var óhugsandi að þeir skildu hnífana við sig! 

Elstu bekkirnir, einkum strákarnir, fengu yfirleitt frí í útskipun og fleira sem 

þurfti mikinn mannskap í skamman tíma. Þá voru margir liðtækir við beitingar 

eftir skóla og sveitabörnin þurftu oft að vinna meira en hollt myndi teljast. 

Þetta haust voru nemendur 72 talsins, átta árgangar í sex bekkjardeildum. 

Kennarar voru tveir auk skólastjórans, Sigurður Guðmundsson í Otradal og 

Kristín Pétursdóttir í Svalborg. Ingrid kona Sigurðar kenndi handavinnu stúlkna 

og Anna Knauf kenndi söng, en hún var jafnframt organisti við kirkjuna. Þá er 

starfsliðið upptalið, nema að Stína Jóns sá um ræstingarnar. Reyndar fengum við 

til okkar kennara af og til að kenna dans, vera með skíðanámskeið og fleira. Ég 

fékk sálfræðing, Örn Pálsson, eitt árið til að koma vestur og ræða við nokkra 

nemendur og foreldra og vera með fræðslu. Þetta þótti nú frekar vafasamt að 

stimpla þorpsbúa með þessum hætti og ekki trúðu allir á gildi þess. Allir sem 

erindi áttu að skólanum eða voru með fræðslu voru í gistingu hjá skólastjóra og 

þótti sjálfsagt enda komust þannig oft á ágæt kynni. Flestir urðu nemendur á 

þeim tíu árum sem ég starfaði við skólann áttatíu og einn, þá níu árgangar. 

Það var gaman að koma til starfa í þessu nýja húsi en það tók þó mörg ár að 

ljúka við skólann, koma dúkum á gólfið og ganga frá öllum innréttingum og 

fleiru, svo sem svalahandriði. Fyrstu árin var það vandamál að það skóf alltaf 

inn undir þakið að ofanverðu og lak síðan niður úr loftunum þegar bráðnaði. 

Þetta var vegna nýrra reglna um loftun inn á þök, sem þoldu síðan ekki nábýlið 

við skafrenninginn að ofanverðu, þar sem var lágt upp í þakbrúnina. Þá var 

sérkennilegt vandamál að stöðugt þurfti að vera að tappa lofti af 

miðstöðvarofnunum og í þeim myndaðist gas, svo við gerðum það oft að gamni 

okkar að bera eldspýtu að lofttöppunum þegar verið var að lofta af ofnunum og 

þar brann þá fallegur blár logi eins og frá gasbrennara. Ekkert varð þó af nýtingu 

þessarar auðlindar annað en við veltum þessu mikið fyrir okkur í 

eðlisfræðitímum. 

Við tókum upp eins konar annarnám, sá ég í setningarræðu minni, þar sem við 

tókum tvær lesgreinar af fjórum fyrri hluta vetrar og lukum prófi í þeim og síðan 

hinar tvær síðari hlutann. Þetta þótti merkilegt nýmæli! Alltaf var lögð mikil 

áhersla á söng og reyndar líka framsögn og ekki síður á leiklistina, sem var 

reyndar grasserandi í þorpinu þá, því leikfélagið Baldur var nýkomið til og 

starfaði af miklum þrótti. Þetta smitaðist til æskunnar. Þá voru teknir upp 

foreldrafundir í skólanum, sem höfðu ekki tíðkast reglulega fram að því.  



Skólastjóra var ætlað að halda uppi aga á æskulýðnum jafnt utan skóla sem 

innan, en útivistartímar barna og unglinga voru frjálslegir eins og löngum hefur 

verið á Bíldudal.  Það var sett reglugerð um útivist barna og unglinga og nokkrir 

tilburðir voru til að fylgja henni eftir, en ég játa að lögregluhlutverkið fór mér 

ekki vel. Ég held líka að frjálsræðið hafi ekki skaðað þetta ágæta fólk varanlega, 

en þegar við fórum að kynnast betur þá ræddum við þessi mál okkar á milli eins 

og önnur og reyndum frekar að ná niðurstöðu á þeim nótum. 

Í þessum stutta pistli til ykkar verður ekki reynt að ná neinni yfirsýn eða gefa 

skýrslu um starfið heldur eingöngu að bregða upp svipmyndum sem mér eru 

hugstæðar. Meðal þeirra eru gönguferðir, sem oft voru farnar út á Bana eða 

lengra út með firðinum og þær voru alltaf mjög ánægjulegar. Sérstaklega var 

þetta gert eftir að langþráðir sólargeislar fóru að sýna sig í febrúar. Oft var bjart 

veður um þetta leyti og líklega er öllum, sem þarna búa og hafa búið, hugstæð 

sólarröndin í fjallinu fyrir ofan, hvernig hún fetar sig neðar og neðar á hverjum 

degi þar til að lokum hún fer að lýsa í bænum. Við í skólanum tókum alltaf eins 

til tveggja daga forskot á þessa sælu þegar þannig viðraði. Þá fór hópurinn upp 

að spennistöð eða hærra þar til við vorum böðuð í sólarljósinu og þá var sungið 

fyrir sólina. 

Þetta er meðal ljúfustu minningum mínum úr skólastarfinu. Þær eru margar en 

of tímafrekt að geta þeirra allra hér. 

Í fyrsta bekk, þ.e. sjö ára börn, voru þennan vetur: Anna Högnadóttir, Gestný 

Bjarnadóttir,  Gestur Halldórsson, Guðmundur Kristinsson, Guðrún 

Valdimarsdóttir, Inga Dóra, (ég man ekki föðurnafnið), Kolbrún Jónsdóttir, 

Magnús Óskarsson, Páll Ægir Pétursson, Sigmundur Hávarðsson og Sindri Már 

Björnsson. Þetta á að finnast í gömlu gráu og grænu klöddunum í skólanum.  

Í elsta bekknum voru mest nemendur fæddir 1952 og að auki einn fæddur 1951, 

og annar 1953. Ég man ekki nöfnin á öllu þessu sómafólki og hef þau ekki tiltæk 

núna á blaði, en nefni þó eftir minni: Bjarnþór Gunnarsson (f.1953), Freyju 

Sigurmundsdóttur, Guðmund Bjarnason, Gunnar Karl Garðarsson, Margréti 

Friðriksdóttur, Óttarr Ingimarsson (f. 1951), Randý Guðmundsdóttur, Sigríði 

Björnsdóttur og Theodór Bjarnason.  

Þetta mætti líka staðfesta úr klöddunum. 

Þetta læt ég duga frá mér að þessu sinni, en ég bið fyrir kveðju vestur og óska 

starfsfólki og nemendum blessunar í störfum sínum í gamla góða skólanum í 

hlíðinni. Hann verður mér alltaf hugstæður. 

        Pétur Bjarnason 


