
Skólablað
Skólablað Alþýðuskólans á Eið-
um var nefnt eftir Helga. Fyrstu 
áratugina var það handskrifað og 
fært inn í bundna bók en þegar 
fjölritun og ljósritun komu til sög-
unnar voru blöðin fjölfölduð fyrir 
alla nemendur.

Nú keypti Helgi Ásbjarnarson land 
það, er að Eiðum heitir, út í héraði, 
en seldi Mjóvanes, og þóttist þar betur 
kominn, er þingmenn hans voru um-
hverfis, og lét gera þar lokhvílu. Þór-
dís, kona hans, spurði hví hann vildi 
þar heldur land eiga, er allt var skógi 
vaxið að húsum heim og mátti hvergi 
sjá mannaferðir, þótt að garði færi.
(Ísl. fornrit XI, 168)

Helgi og fylgdarmenn hans 
höfðu barist við þá Grím og 

Helga Droplaugarsyni á Eyvindardal, 
líklega árið 998, og fellt þá báða. 
Grímur var endurlífgaður af Álfgerði 
lækni á Ekkjufelli og bjóst Helgi við 
hefndum frá honum. Sá ótti var ekki 
ástæðulaus. Nokkrum árum síðar 
kom Grímur að kvöldlagi í Eiða með 
tveimur félögum sínum þegar þar 
voru tugir gesta af Lambanesþingi. 
Um nóttina laumaðist hann inn í skál-
ann og lagði sverði í gegnum Helga 
í hvílu hans sem dró hann til dauða 
skömmu síðar. 

Því var trúað fram á 20. öld að 
lík Helga hefði verið heygt í hól-

kolli yst í gamla túninu á Eiðum, sem 

helgi ásbjarnarson og eiðastóll

Eiðar Fyrr á tíð I

Eiðakirkja og Eiðastóll
Eiðakirkju er fyrst getið í kirknatali Páls biskups Jónssonar 1197. Samkvæmt sam-
komulagi Þorláks helga 1179 við eigendur kirkjustaða á Austurlandi var kirkjan 
á Eiðum bændakirkja og átti Eiðajörð að hálfu á móti staðarbónda. Á honum 
hvíldi sú skylda að sjá um rekstur og viðhald kirkjuhúss og að launa presta með 
afrakstri kirkjueigna. Allt frá 1096 höfðu kirkjur líka nokkrar skatttekjur.

Hin sameiginlega eign kirkju og kirkjubónda á Eiðum nefndist Eiðastóll, líklega 
vegna stöðu Eiða sem höfðingjaseturs, en annars var stólsheiti aðeins notað um 
biskupssetur. Þessi kirkjuskipan á Eiðum hélst allt til 1882 er Múlasýslur keyptu 
Eiðastól og þar var stofnaður búnaðarskóli sem tók við hlutverki Eiðabónda um 
forræði kirkjunnar.

Elsta heimild um eignir Eiðakirkju er í Vilchinsmáldaga frá 1397. Þar segir að 
Maríukirkjan á Eiðum eigi heimaland hálft og Hólsland hálft, með gögnum og 
gæðum, og fjórðung í Ormsstöðum, 7 kýr, 30 ásauða, 4 hross... Til hennar sækja 
þá 16 bæir sem greiða tíund og lýsitoll, auk fjögurra bænhúsa. Samkvæmt mál-
daga Gísla Jónssonar biskups 1575 hafði kirkjan (stóllinn) þá eignast að auki 
jarðirnar Grenmó í Hjaltastaðaþinghá og Gröf, Tókastaði og Þuríðarstaði í Eiða-
þinghá. Síðar bættust við ýmis ítök og hlunnindi, svo sem útgerðarstaðir í Eiða-
veri á Unaósi og Fiskabjargi í Höfn í Borgarfirði, sem líklega tilheyrðu Eiðastóli. 
Auk þess áttu Eiðabændur um tíma Njarðvík, Húsavík og Snotrunes í Borgarfirði, 
og raunar fleiri jarðir, sem ekki tilheyrðu stólnum.

Vegna kirkjuskipunar á Eiðum voru prestar þar lengst af tekjulitlir miðað við þá 
sem sátu á ‚stöðum‘, þar sem kirkjan átti alla jörðina og fleiri jarðir og hlunnindi. 
Eiðapresta er sjaldan getið framan af öldum og flestir stöldruðu stutt við. Aðeins 
fáeinir þeirra bjuggu á Eiðum; þeim var vanalega fengin búseta á nærliggjandi 
jörðum, sem oftast voru byggðar fyrir: Gilsárteigi, Ormsstöðum og Fljótsbakka. 

Stafkirkjan á Eiðum
Engar lýsingar finnast á hinum elstu kirkjum á Eiðum en þar hefur á fyrri öldum 
verið glæsileg timburkirkja (stafkirkja). Að stofni til virðist hún hafa staðið enn 
1727 samkvæmt vísitasíu Jóns biskups Árnasonar. Lýsingin sýnir að hér var um 
stórhýsi að ræða, þrískipt: í forkirkju, miðkirkju og kór. Loft er yfir hluta mið-
kirkju, stúkur með hurðum sitt hvoru megin við kór, og ‚útbrot‘ meðfram báðum 
hliðum miðkirkjunnar. Glergluggar eru á stöfnum og stúkum. Er með ólíkindum 
að slík kirkja skyldi vera reist fyrir svo fámenna sókn enda hefur hún líklega frem-
ur átt að vitna um auðlegð og veldi staðarins en þjónustu við almenning. Líklegt 
er talið að Karl Arnórsson hafi látið byggja þessa kirkju á árunum 1320-1350.

Í fornleifaskýrslu Björns Vigfússonar prests á Eiðum frá 1821 er lýst nokkrum 
kirkjugripum sem höfundur hennar telur hafa verið í miðaldakirkjunni. Þar á 
meðal er altarisbrík úr eik, útskorin, með myndum Péturs og Páls postula og 
krossmarki af alabastri í miðju. Auk þess „Nikolai líkneski“ af eik, um 1 m á 
hæð, í máluðum skáp með vængjahurðum. Ennfremur róðukross með Kristslík-
neski af eik, hvítmáluðu, af svipaðri stærð. Loks kaleikur og patína, sem nú eru í 
Þjóðminjasafni. Altarisbríkin og Nikulás eru týnd en Kristslíkneskið rataði aftur í 
kirkjuna eftir nokkurn hrakning. Þess getur ekki í elstu lýsingum hennar og sögn 
er að það hafi fundist rekið á Eiðasandi við Héraðsflóa. 

Eiða er fyrst getið í Droplaugarsona sögu sem á að hafa gerst á söguöld 
kringum aldamótin 1000. Þá bjó þar Helgi Ásbjarnarson, sonarsonur 

Hrafnkels Freysgoða og fremsti höfðingi Héraðsbúa á sinni tíð, með seinni 
konu sinni, Þórdísi Brodd-Helgadóttur úr Vopnafirði. 

nefndur var Helgahaugur. Reynt var 
að grafa í hann snemma á 19. öld en 
þar fannst ekki annað en klettur. Nú 
er óljóst hvar Helgahaugur var eða 
er. Munnmæli greina frá harmi Eiða-
fólks eftir lát Helga, og til vitnis um 
það sögðu menn vera örnefnin Grát-
þúfur og Hrinuhali (Hrinuhóll) þar í 
túni, sem nú eru líklega horfin undir 
skólabyggingar eða bílastæði.

Víg Helga Ásbjarnarsonar. Teikning: Pétur Behrens.

Teikning: Pétur Behrens.



Á   miðöldum Íslandssögu varð Eiðastóll frægur fyrir mikla auð-
söfnun. Þessi auðsæld Eiðamanna hefur orðið fræðimönnum ráð-

gáta. Benedikt frá Hofteigi áætlaði Eiðaauð við dauða Páls Þorvarðarsonar 
1403 hafa numið um 2400 jarðarhundruðum. „Og er efamál að nokkurs-
staðar hafi verið um meiri auð að ræða í landi en á Eiðum í tíð Páls.“ Áleit 
Benedikt að Páll hefði einkum auðgast af útgerð og fisksölu til útlendinga. 
Jarðar hundrað jafngilti kýrverði sem er í dag um 100.000 kr. Umreiknað 
nam Eiðaauður því um 240 milljónum króna á núvirði.

Járnvinnsla á Eiðum
Árið 1980 birtist í Múlaþingi ritgerðin „Ísarns meiður á Eiðum“ eftir Þórarin 
Þórarinsson, fyrrum skólastjóra á Eiðum. Í greininni leitar Þórarinn skýringa á 
auðsöfnun Eiðabænda á 14. öld. Niðurstaða hans er að Eiðamenn hafi auðg-
ast af járnvinnslu í stórum stíl, svonefndum rauðablæstri, þar sem járnið var 
brætt úr mýrarauða með viðarkolum og físibelg. Skógur til kolagerðar var 
nærtækur á Eiðum og rauði var nægur í mýrum um allt Úthérað. 

Það var Smiðjuhóllinn á Eiðum sem kom Þórarni á sporið. Þar hafði lengi 
verið vitað um járngjall í jörðu og þegar grafið var fyrir húsi Þórarins Sveins-
sonar 1938, kom í ljós að vestan í hólnum var allt að 1,5 m þykkt lag af 
járngjalli, blönduðu viðarkolum og ösku, sem voru ótvíræð merki um rauða-
blástur. Með hliðsjón af þykkt jarðvegs ofan á gjallinu og þekktum öskulög-
um var giskað á að rauðablæstri hefði verið hætt þarna um miðja 15. öld. 
Samkvæmt mælingum og samanburði við erlendar rannsóknir á járngjalli 
reiknaðist Þórarni til að gjallið í Smiðjuhóli gæti svarað til 500-1500 tonna af 
óunnu járni (blástursjárni). 

Þórarinn álítur að á 14. öld hafi rauðablástur verið bundinn við staði þar sem 
aðstæður voru hagstæðar, nægt hráefni, skógur og vinnuafl, svo sem var á 
Eiðum, og að markaður hafi verið nægur fyrir járn á ýmsum vinnslustigum. 
Blástursjárnið var unnið frekar með því að glóðhita það aftur og aftur og 
hamra það, þannig fékkst fellujárn, sem var mun verðmætara. Um miðja 15. 
öld fór svokallað ásmundarjárn að flytjast til landsins og tók þá brátt fyrir alla 
járngerð á Íslandi. 

Helsta notkun járns hér landi var í skeifur, ljái og önnur verkfæri. Þórarinn 
telur að Eiðamenn hafi getað framleitt um 560 tonn á tímabilinu 1305-1435, 
þegar Eiðaauður varð til. Af því hefðu þeir getað selt um 330 tonn og verð-
mæti þess hafi getað numið um 3250 kúgildum eða jarðarhundruðum. Geta 
má þess að gjallhaugar hafa líka fundist á Ormsstöðum, í Mýnesi, og fleiri 
bæjum á Úthéraði.

Upphaf eiðaauðs
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Árið 1967 setti 
Benedikt fram 

þá tilgátu, að Eiðaauð 
mætti rekja til Ragn-
hildar í Hlíð, auðugr-
ar ekkju í Noregi sem 
Þorvarður Þórarins-
son, kvæntist 1279 
fyrir tilstilli Magn-
úsar konungs ‚laga-
bætis‘, sem hafði lagt 
honum til fé til að ná 
þessum ráðahag. Þor-
varður (d. 1296) var 
helsti höfðingi Aust-
firðinga á Sturlunga-
öld, kemur mikið við 
sögu þessa róstusama 
tímabils, og var lang-
dvölum í Noregi við 
hirð konungs. Um hann ritaði Björn 
Þórðarson bókina „Síðasti goðinn“ 
(1950) og ýmsir telja hann höfund 
Njálu. Benedikt álítur að Sólveig dótt-
ir Þorvarðar hafi gifst Karli Arnórs-
syni, sem byggði Eiðakirkju á 14. öld. 
Þeirra dóttir hét Ragnhildur og son-
ur hennar var Þorvarður, faðir Eiða-
Páls ríka. Loks er þess að geta, að um-
merki finnast um mikla kolagerð og 
járnvinnslu á Eiðum, sem gæti hafa 
skotið stoðum undir auðsældina þar.

Eiða-Páll og Loftur ríki

Páll Þorvarðarson, sem nefnd-
ur var Eiða-Páll eða Ríki-Páll (f. 

um 1360-65, d. 1403), var bóndi á 
Eiðum, sýslumaður og umboðsmað-
ur hirðstjóra. Kona hans var Sesselja 
Þorsteinsdóttir. Benedikt frá Hofteigi 
segir Pál á Eiðum hafa verið mikinn 
höfðingja sem komi víða við sögu og 
hann hafi verið svo stórauðugur að 
aldrei muni auðugri maður hafa ver-
ið á Austurlandi. Talið er að hann hafi 
átt Njarðvík og auðgast m.a. á útgerð 
og fisksölu til útlanda. Þau hjón létust 
bæði í Svartadauða 1403 frá þremur 
ungum börnum sem hétu Ingibjörg, 
Ragnhildur og Jón.

Ingibjörg Pálsdóttir giftist Lofti 
ríka Guttormssyni (f. fyrir 1370) 

um 1410, líklega aðeins 14 ára gömul. 
Loftur er talinn hafa verið auðugasti 
maður á Íslandi fyrr og síðar. Hann 

bjó á Möðruvöllum fram í Eyjafirði 
en hafði bú víðar, var hirðstjóri norð-
an- og vestanlands og skáld gott. Í 
þá daga varð jafnræði að vera með 
þeim sem gengu í hjónaband, og 
líklega hefur engin önnur kona á Ís-
landi getað lagt fram nægilegan auð 
til giftingar við Loft ríka. Í hlut þeirra 
koma m.a. Eiðar, Ketilsstaðir á Völl-
um og Njarðvík, og reka þau bú með 
ráðsmönnum á þessum jörðum. Þau 
Loftur og Ingibjörg eignuðust fjögur 
börn: Þorvarð, Eirík, Ólöfu og Soffíu. 
Fyrir átti Loftur mörg börn og er tal-
ið að nær allir núlifandi Íslendingar 
eigi ættir að rekja til hans. Þau hjónin 
létust í stórubólu 1432. 

Þorvarður Loftsson

Þorvarður Loftsson erfði Eiða 
og Möðruvelli eftir foreldra sína 

og kvæntist Margréti dóttur Vigfús-
ar hirðstjóra Ívarssonar. Samkvæmt 
kaupmálabréfi þeirra, 1436, leggur 
hann fram 600 hundraða við ráðahag-
inn, sem líklega svarar til erfðahlutar 
Ingibjargar móður hans frá Eiðum. 
Þorvarður og Margrét hafa þá verið 
einhver ríkustu hjón á landinu. Þau 
bjuggu á Möðruvöllum fram en ráku 
bú á Eiðum og öðrum jörðum sínum. 
Þorvarður lést 1446, varla hálffertug-
ur að aldri, en hafði þá m.a. unnið sér 
til frægðar að standa fyrir drekkingu 
Jóns biskups Gerrekssonar.

Teikning: Pétur Behrens.

Teikning: Pétur Behrens.

Mjök verðr ár, sás aura,
ísarns meiðr at rísa,
váðir vidda bróður
veðrseygjar skal kveðja;
gjalla lætk á golli
geisla njóts, meðan þjóta,
heitu, hrærikytjur
hreggs vindfrekar, sleggjur.

„Mjög snemma verður sá maður að 
rísa úr rekkju sem vill krefja vind-
gráðugan smiðjubelg auðlegðar. Ég 
læt sleggjur gjalla á rauðglóandi 
járni, meðan þýtur í vindfrekum  
smiðjubelgnum.“

Samantekt Guðna Jónssonar. Egils 
saga Skalla-Grímssonar 1946:76.



Eiða-Margrét ríka

Önnur tveggja dætra Þorvarð-
ar Bjarnasonar og Ingibjargar 

hét Margrét (f. um 1490). Hún var 
síðar kölluð Eiða-Margrét eða Mar-
grét ríka og hefur af ábúendum fyrri 
alda á Eiðum orðið frægust í munn-
mælum á Austurlandi. Hún giftist 
Sigurði, syni Finnboga lögmanns í 
Ási, Kelduhverfi, er þá var sýslumað-
ur í Skagafirði. Þau fluttu í Eiða 1518, 
þar sem Sigurður lést eftir fáein ár. 
Þau áttu þrjú börn, sem ekki staðfest-
ust austanlands. Annar maður Mar-
grétar var Magnús Árnason, norð-
lenskur, sem einnig varð skammlífur, 
látinn fyrir 1530. Þau áttu dóttur er 
Þorbjörg hét. Margrét var þá á besta 
aldri, hún giftist ekki aftur, en hélt 
áfram búskap á Eiðum til æviloka og 
hafði þar mikið umleikis, stundaði 
einnig útgerð á fyrrnefndum útgerð-
arstöðum Eiðastóls og í Húsavík, sem 
var eignarjörð hennar. „Hún virð-
ist hafa verið frábær búsýslukona og 
skörungur. Enn í dag ber Margréti 
ríku yfir aðra Eiðamenn frá fyrri öld-
um í söguvitund um fólk og stað“, rit-
ar Ármann Halldórsson í Sveitir og 
jarðir. Um hana spunnust þjóðsögur 
sem lesa má í þjóðsagnasöfnum.

Margrét var um sjötugt er 
hún lést (um 1560), en hafði 

nokkru áður selt Vigfúsi Þorsteins-
syni tengdasyni sínum, bændahluta 
Eiðastaðar, en hann var kvæntur Þor-
björgu dóttur hennar. Eftir Margréti 
ríku tók Magnús Vigfússon, son-
arsonur hennar, við búi á Eiðum og 
kvæntist Ólöfu Eiríksdóttur, Snjólfs-
sonar á Ási í Fellum, og erfði hún 
Ásjörðina. Búskap Eiða-Margrétar 
tengjast fornminjar sem lengi voru 
við lýði á Eiðum, hinir svonefndu 
Hringar, en það voru hringlaga gerði, 
umlukt torf- og grjótgörðum, annað 
um 40 faðma og hitt um 80 faðma 
að ummáli, austan við gamla túnið 
á Eiðum, og frá þeim stærri lá stein-
lögð tröð heim að bænum. Í þeim átti 
Margrét af hafa geymt stórgripi sína 
og sauðfé. Hringarnir voru friðlýstir 
af þjóðminjaverði 1930, en voru þá 
líklega næstum horfnir, og nú sést 
ekki urmull af þeim.

Sunnevumál
Hans Wíum tók við sakamáli eftir föður  
sinn, sem kallað var Sunnevumál, og varð 
honum þungt í skauti. Það spratt af barn-
eign Sunnevu Jónsdóttur í Geitavík, Borgar-
firði, með Jóni bróður sínum, þegar þau 
voru bæði á unglingsaldri, hann 14 ára, 
hún 16 ára gömul. Jens hafði dæmt þau til 
dauða á Bessastöðum 1740, eftir Stóradómi 
sem hér var í gildi til 1838. Þeim dómi var 
vísað til Lögréttu 1741, þar sem Sunneva 
gat ekki mætt og skýringar Hans á fjarver-
unni þóttu ekki trúverðugar. Var málinu 
því vísað  frá dómi. Þá vildi ekki betur til 
en svo að Sunneva eignaðist annað barn, 
sem hún kenndi líka Jóni bróður sínum, og 
dæmdi  Hans systkinin aftur til lífláts og úr-
skurðar Lögréttu 1742. Fyrir  Lögréttudómi 
vorið 1743 lýsti Sunneva hins vegar Hans 
sjálfan föður að barninu, og kvað hann 
hafa neytt sig til að kenna bróður sínum 
það. Var málinu þá vísað aftur frá dómi, 
og dróst til 1751 að taka það upp á ný, en 
á meðan voru þau systkin í vörslu Hans, 
líklega fyrst á Klaustri og síðar á Eiðum. Sunneva hélt alltaf fast við framburð 
sinn, en Jón var reikull. Hans fékk að vinna synjunareið fyrir samfarir við 
Sunnevu 1754.

Sunneva lést í varðhaldi 1757 á Eiðum, áður en hún fengi svarið synjunareið 
fyrir faðerni Jóns að síðara barninu, sem búið var að dæma henni. Heimildir 
greinir á um afdrif Jóns, en líklega var hann sendur í þrælkunarhús í Khöfn. 
Þjóðtrúin dæmdi Hans á þann hátt að hann hefði drekkt Sunnevu, en fyrir 
því er enginn fótur. Þessi 34 ára stúlka, sem heimildir greina að hafi verið 
„handvirðukona mikil, dökkeygð, svört á brún og með síðu hári, langleit og 
fölleit, en sómdi sér vel“ (Huld I, bls. 161) mun hafa látist af skorti og hug-
raun, eftir nær 20 ára varðhald með dauðadóm á herðum, píslarvottur þess 
rangláta réttarfars sem Wíum reyndi að andæfa. Óvíst er hvort hún hlaut leg 
í kirkjugarði. Örlög hennar hafa orðið ýmsum að yrkisefni, a.m.k. ein skáld-
saga var samin út frá þeim (D. Cooper: Sunnevumálin, Rvík 1980)
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Stórbændur á Eiðum

Hans Wíum á Eiðum

Hans Wíum sýslumaður keypti 
Eiðastól 1749. Þar með gekk 

stóllinn endanlega úr ætt Þorvarðar 
Þórarinssonar, sem hafði átt hann í 
750 ár, að mati Benedikts frá Hofteigi. 
Hans var fæddur 1715, sonur  Ingi-
bjargar Jónsdóttur og Jens Wíum, sem 
kom til Reyðarfjarðar frá Kaupmanna-
höfn sem búðarmaður, en gerðist  
síðar lögsagnari og sýslu maður, bjó 
á Skriðuklaustri, var miður  vel þokk-
aður og fórst voveiflega á sjó 1740. 
Hans tók við embætti af föður sín-
um; hann þótti brokkgengur, en hins 
vegar vinsæll af alþýðu og mildur við 
sakamenn, svo kollegum hans þótti 
nóg um. Altalað var að hann hjálpaði 
eftirlýstum mönnum að komast úr 
landi. Hann kvæntist Guðrúnu Árna-
dóttur auðga, bónda á Arnheiðar-
stöðum, sem var talinn með ríkustu 
mönnum austanlands á sinni tíð, en 
missti hana um 1770. 

Hans hafði áður búið á Skriðu-
klaustri og var umboðsmaður 

Klausturjarða. Árið 1752 var hon-
um vikið úr embætti  og dæmdur 
fyrir embættisglöp 1754, en hann 
náði embættinu aftur með hæstarétt-
ardómi 1756. Þann tíma sem Hans 
bjó á Eiðum gengu fádæma harð-
indi. Þau komu í fyrstu harðast niður 
í Norður-Múlasýslu og er talið að 40 
bæir hafi eyðst þar af þeim sökum. 
Þá segja munnmæli að hval hafi rekið 
á Eiðasand, og Hans hafi farið þang-
að að selja hvalkjöt. Dreif þangað múg 
og margmenni, en enginn gat borg-
að neitt, og svo fór að hann gaf allan 
hvalinn og átti síðast næsta lítið eftir 
handa sjálfum sér. Kona hans átaldi 
hann fyrir þetta. „Hann bað hana 
láta sér hægt, og kvað guð mundu gefa 
í gerðar spyrður.“ Stuttu síðar fréttist 
að annan hval hefði rekið á sandinn, 
og naut Wíum góðs af þeim reka.
(Huld I, bls. 183. Sigfús Sigf., Þjóðs. VII, bls. 28)

Hans flutti frá Eiðum og aftur 
í Skriðuklaustur 1758, en hélt 

þó eign Eiðastóls. Hann var talinn 
annar stærsti jarðeigandi í Múlaþingi 
1762, en við lát hans 1788 hrukku 
eignir hans ekki fyrir skuldum.

Þorvarður Loftsson og Margrét Vigfúsdóttir áttu þrjár dætur 
sem allar giftust samtímis 1462 á Möðruvöllum. Ein þeirra var Ragn-

hildur er giftist Bjarna Marteinssyni, líklega af norðlenskum ættum. Þau 
settu fyrst bú á Ketilsstöðum á Völlum en fluttu svo í Eiða. Báðar jarðir 
hafði Ragnhildur erft. „Urðu þau stórrík. Stundaði Bjarni sjávargagn, og 
er sagt í munnmælum, að aldrei hafi hann hætt að láta veiða hákarlinn vor 
hvert, fyrr en 100 voru komnir. Af því fékk hann kenninafn og var kallaður 
Hákarla-Bjarni,“ segir Benedikt frá Hofteigi. Bjarni og Ragnhildur áttu 
fjögur börn er upp komust og ættir eru raktar frá. Þorvarður sonur þeirra 
bjó á Eiðum og átti Ingibjörgu Ormsdóttur frá Marðarnúpi. 

Teikning: Pétur Behrens.

Teikning: Pétur Behrens.



Grímur Bessason var gam-
ansamur náungi og furðufugl, 

sem naut þess að hneyksla fólk, hann 
var líka vel hagmæltur og hraðkvæð-
inn, en þótti nota þá gáfu illa og varð 
einna þekktastur fyrir klámvísur sem 
gengu á milli manna. Spunnust af 
honum margar skemmtisögur, sem 
skráðar eru í þjóðsagnasöfnum og 
fleiri bókum. Grímur sat Eiðastól til 
1774, en fór þá í Hjaltastað og hélt 
til dauðadags 1785, en Ingimundur 
Ásmundsson prestur þar fór í Eiða. 
Ingimundur drukknaði í Lagarfljóti 
1. desember 1780. 

Jón Brynjólfsson (1735-1800) 
varð prestur á Eiðum 1785. Kona 

hana var Ingibjörg, systurdóttir 
Hans Wíum. Jón var Sunnlendingur, 
og hafði gegnt prestþjónustu á ýms-
um stöðum, m.a. á Austurlandi, en 
hafði lengst af búið við sára fátækt og 
ómegð, svo mjög að Hannes biskup  
kallar hann „aumasta prest á Ís-
landi“ í bréfi 1792, enda hafði hann 
oftar  en einu sinni komist á vonar völ. 
Hans Wíum aumkar sig yfir þennan, 
tengdamann sinn, og byggir  honum 
Eiða 1785, og þar kallast hann bóndi 
næstu árin.

Nokkru áður en Hans lést (1788) 
hafði hann selt Þórði Árnasyni 

mági sínum Eiðastól. Flutti Þórður 
í Eiða 1789 og hrökklaðist séra Jón 
þá í Gilsárteig og síðan í Ormsstaði, 
sem þá voru í eyði, bjó þar til ævi-
loka árið 1800, og virðist hafa búnast 
sæmilega. Þau hjón áttu fjölda barna; 
af þeim komust 10 á legg og 9 eign-
uðust afkomendur. Er mikill ættbogi 
af þeim kominn. Þar á meðal eru 
nokkrir helstu fræðimenn og rithöf-
undar Austurlands, svo sem Jón Sig-
urðsson í Njarðvík, Halldór Péturs-
son frá Geirastöðum, Sigurður Óskar 
Pálsson og Ármann Halldórsson, en 
hann ritaði þátt um forföður sinn og 
birti í bók sinni Mávabrík (1992).

Jónatan ríki 

Þann 15. maí 1848 kom Eiðastóll 
til uppboðs og var seldur á 4000 

spesíur. Kaupandi var Jónatan Péturs-
son bóndi á Arnórsstöðum á Jökuldal, 
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AUMIR Prestar og Jónatan ríki

fæddur árið 1800, sem hafði nurlað 
saman þessum sjóði og gat því greitt 
út í hönd. Jörðin losnaði þó ekki úr 
ábúð fyrr en 1856, en þá flutti Jónatan 
bú sitt að Eiðum og gerðist þar gildur 
bóndi. Kona hans var Þórunn Odds-
dóttir frá Surtsstöðum í Jökulsárhlíð, 
og þau áttu þá uppkomin börn, þar 
á meðal þrjá syni, Pétur, Jón og Jón-
atan, sem bjuggu með föður sínum 
á Eiðum. Pétur fórst í Lagarfljóti en 
hinir giftust systrum úr Papey. „Nú 
er gott veður og gaman að lifa,“ var 
orðtak Jónatans gamla.

Um 1870 byggðu þeir feðgar  
myndarlegt timburhús við 

gamla torfbæinn á Eiðum, eitt hið 
fyrsta á Héraði, er síðan var kallað 
Jónatanshús. Það var ein hæð með 
bröttu risi og kvistum beggja vegna, 
um 14 álnir á lengd og 10 á breidd, 
með 8 herbergjum uppi og niðri, enda 
hýsti það um tíma þrjár fjölskyldur 
með vinnufólki. Sagt er að þrjá hvali 
hafi rekið á Eiðasand í Hólslandi, lík-
lega 1866, og fyrir andvirði þeirra hafi 
húsið verið byggt. Þetta myndarlega 
hús mun ekki síst hafa valdið því að 
Eiðar urðu fyrir valinu sem búnaðar-
skólastaður 1882.

Árið 1878 ákvað stórfjölskyldan  
að selja Eiðastól og flytja bú-

ferlum til Ameríku. Halldór Stef-
ánsson telur að Jónatan hafi frá um 
1870 byggt Friðriki Guðmundssyni, 
bónda í Hjaltastaðaþinghá, Eiðajörð-
ina með sér og selt honum 1877. Flutti 
Friðrik þangað með Guðrúnu konu 
sinni 1878, en þau bjuggu þar aðeins 
fjögur  ár, því að árið 1882 seldi hann 
Múlasýslum stólinn til skólahalds 
og fluttu líka til Ameríku. Þá kom í 
ljós að Friðrik átti aðeins bústofn og 
húsakynni, en Eiðar og meðfylgjandi 
jarðir töldust eign Gránufélagsversl-
unar á Seyðisfirði. Bendir það til að 
Jónatansfeðgar hafi reist sér hurðarás 
um öxl með húsbyggingunni. Þar 
með var Eiðastóll í fyrsta skipti í sög-
unni kominn í opinbera eigu, og nú 
urðu þáttaskil í sögu hans.

Grímur (Grímólfur) Bessason kom árið 1762 í Eiða, frá Ási í Fell-
um, gerðist leiguliði Hans Wíum, bóndi og prestur þar, en það hafði 

sjaldan skeð áður. Hann var álíka óvenjulegur prestur og Hans var sýslu-
maður, en þeir voru sveitungar, skólabræður, vinir og svilar, því að Grímur 
átti Oddnýju Árnadóttur systur Guðrúnar konu Wíums. Benedikt segir þá 
félaga hafa verið boðbera Upplýsingartímans. Grímur var með Hans þegar 
hann fór að rannsaka ærsladrauginn á Hjaltastað 17. mars 1750. 

Manndauði í Gröf og morð í Eiðaskógi (um 1700)
Annálar greina frá því að 1692 hafi allir heimilismenn, fimm að tölu, á bæn-
um Gröf, sem var hjáleiga Eiða, fundist látnir, og hjá þeim soðinn silungur, 
hálfétinn. Svipaðs atburðar er getið á Stóra-Steinsvaði 50 árum fyrr. Skýring 
manna var sú að fólkið hefði borðað loðsilung eða öfugugga, sem eiga að 
vera þar í tjörnum og menn héldu baneitraða. 

Þann 2. maí 1729 gerðist sá atburður að ungur maður, að nafni Sigfús Eiríks-
son, líklega frá Tókastöðum, fannst myrtur í Fiskilækjarskógi neðan við Eiða-
vatn. Líkið var bundið með ólum, og illa leikið, með mörgum hnífs stungum. 
Jens Wíum sýslumaður rannsakaði málið og bárust böndin strax að Jóni Ingi-
mundarsyni, öðrum ungum manni, á Tjarnarlandi. Játaði hann morðið og 
var dæmdur til að handhöggvast og hálshöggvast. Var þeim dómi fullnægt á 
Alþingi 18. júlí sama ár (Austurland V, 264). Sagt er að þeir Sigfús og Jón hafi 
verið æskuvinir en báðir hrifist af sömu stúlkunni, Steinunni Árnadóttur. Hún 
var síðar heitbundin Sigfúsi, og varð það tilefni morðsins, sem framið var í 
afbrýðiskasti og ölæði.

Jónatanshús eftir að 
byggt hafði verið við 
suðurhlið þess vegna 
skólahalds. Uppruna-
lega húsið náði u.þ.b. 
að háa skorsteininum. 
Teikninguna gerði 
Ólöf Birna Blöndal en 
ljósmyndin kemur úr 
Eiðasögu Benedikts frá 
Hofteigi og sér í gamla 
torfbæinn á bak við  
skúrinn hægra megin.

Sagan segir að Jónatanshús hafi verið byggt fyrir ágóða af hvalreka á Eiðasandi. Teikning: Pétur Behrens.



Jörðin var afhent í fardögum 
vorið 1883 og var kaupverðið 11 

þúsund krónur. Innifaldar í verð-
inu voru allar fylgi jarðir Eiðastóls, 
Eiðakirkja og allar aðrar byggingar á 
jörðinni, nema Jónatanshús, sem var 
metið á 2100 kr. Auk þess keyptu sýsl-
urnar bústofn á jörðinni fyrir 7300 
kr. Fengu þær 17 þúsund króna lán 
úr Landssjóði til kaupanna.

Fyrsti skólastjórinn

Guttormur Vigfússon frá 
Geitagerði (f. 1850) 

hafði um nokkurra ára 
skeið unnið á vegum 
Múlasýslna við að leið-
beina bændum og ver-
ið með í ráðum um 
jarðakaupin. Hann 
var sonarsonur al-
nafna síns, Guttorms 
stúdents og bónda 
á Arnheiðarstöðum 
sem var athafnasamur í 
búskap og félagsmálum. 
Guttormur yngri lærði 
búfræði á Stend (Steini) í 
Noregi 1875-1877, kenndi 
hana í Möðruvallaskóla 
1880-1882 og nam við Landbún-
aðarháskólann í Kaupmannahöfn 
næsta vetur. Hann var ráðinn fyrsti 
skólastjóri Búnaðarskólans og tók 
við búi og skóla á Eiðum vorið 1883. 
Kona hans var Sigríður Sigmunds-
dóttir frá Ljótsstöðum í Skagafirði.

Tveggja ára námsdvöl

Samkvæmt reglugerð 
skyldu námssveinar 

hafa tveggja ára dvöl í 
skólanum og vinna þar 
við bústörf, einnig yfir 
sumartímann og var 
það hluti af náminu. 
Í staðinn fengu þeir 
ókeypis skólavist. 
Skólastjóri var jafn-
framt bústjóri og hafði 
ráðskonu en skólanefnd 
hafði umsjón með bú-
skapnum. Guttormur var 
eini kennarinn fyrsta árið, 
með 1000 kr. árslaun, en á 
næsta ári bættist Magnús 
B. Blöndal við, með 400 kr. árslaun. 
Ráðskona var Kristín Wíum með 200 
kr. árslaun. Aðeins einn piltur kom í 
skólann á tilsettum tíma um vorið en 

Búnaðarskólinn I

tveir bættust við síðar um sumarið. 
Næsta vetur (1884) voru fimm nem-
endur í skólanum, tveir í eldri deild 
og þrír í yngri deild. Árið 1885 komu 
ellefu nýnemar í skólann en árið eftir 
komu fjórir.

Árás á skólastarfið

Enginn sótti um  skólann 1887. 
Það ár varð skólinn fyrir harka-

legri árás í blaðinu Austra af hálfu Jóns 
Jónssonar, þingmanns Norðmýlinga. 

Leiddi það til málaferla sem Gutt-
ormur skólastjóri vann. Mun 

það þó líklega hafa valdið 
því að Guttormur sagði 

starfinu lausu og flutti 
vorið 1888 í Strönd í 
Skógum og hóf þar 
búskap. Fáum árum 
síðar flutti hann í 
Geitagerði í Fljótsdal 
og gerðist þar gildur 

bóndi, var meðal ann-
ars lengi alþingis maður 

Sunnmýlinga.

Nýr skólastjóri

Jónas Eiríksson frá 
Skriðuklaustri (f. 1851)

tók við búi og skóla á Eiðum á far-
dögum 1888. Hann var sveitungi 
Guttorms og samtíða honum á Steini 
og í Kaupmannahöfn. Jónas vann við 
leiðbeiningar í búskap í Suður-Múla-
sýslu en gerðist síðan bóndi á Eiríks-
stöðum á Jökuldal og á Ketilsstöðum 
í Hlíð þar til hann var kallaður til að 

stýra Eiðaskóla. Kona hans var 
Guðlaug M. Jónsdóttir frá 

Eiríksstöðum sem gerðist 
ráðskona búsins.

Nokkuð rættist 
úr aðsókn vorið 

1888, því að þá sóttu 
10 nýir nemend-
ur um skólavist. Um 
haustið var skólanum 

sett ný og mjög ýtarleg 
reglugerð í 25 greinum, 

staðfest af amtmanni 11. 
des. 1888. Þar segir m.a. 
að piltar séu „skyldaðir 
að vinna þar alla vinnu er 
fyrir kemur,“ sem þýddi 

að vetrarvinna þeirra var aukin til 
muna. Í heimili haustið 1889 voru 20 
manns. Eftir 1889 var árlegur styrkur 
Landssjóðs 2000 kr.

Gamla skólahúsið
Búnaðarskólinn á Eiðum hóf starfsemi sína 1883 
í timburhúsinu sem Jónatansfeðgar byggðu um 
1870 og nefnt var Jónatanshús. Í því voru átta 
herbergi og kompur. Eitt fyrsta verk Guttorms 
sumarið 1884 var að byggja við suðurhlið þess 
og stækka það um þriðjung. Bættust þá við 
fjögur herbergi, tvö á hvorri hæð. Þakið var 
lagt tréflögum á tjörupappa en var járnklætt 
árið 1905.

Á neðri hæð að austan voru tvær skólastofur, 
yngri og eldri deildar, og gestastofa álíka stór og 
þær; að vestanverðu gestaherbergi og kennara-
herbergi. Stofa eldri deildar var jafnframt mat-
stofa. Í risinu var íbúð skólastjóra, tvö herbergi, 
annað með kvisti, og svefnherbergi nemenda og 
vinnufólks. Eldhús og búr voru í torfhúsum vestan við timburhúsið, og geymsla í 
viðbyggðum timburskúr norðan við það. Úr eldhúsi var innangengt í fjós norðan 
við bæinn og yfir því var þiljað loft sem nota mátti til íbúðar. Það brann 1894 
en var endurbyggt. Ofnar voru í skólastofum, kyntir með taði og sverði þegar 
kaldast var. 

Árið 1928 var skúrinn norðan við húsið rifinn og það stækkað álíka mikið og 
áður í þá átt. Jafnframt var kvisturinn á austurhlið stækkaður og sett á hann ris. 
Eftir þá breytingu varð þetta snoturt og myndarlegt hús. Eftir að steinhús var 
byggt fyrir skólann 1908 varð timburhúsið að íveruhúsi Eiðabónda, og fékk þá 
bráðlega heitið Bóndabær eða Bærinn. Síðar var þar símstöð og póstafgreiðsla. 
Fram til 1960 voru þó jafnan í risinu nokkur herbergi fyrir nemendur skólans. 
Veturinn 1964-1965 var þetta næstum aldar gamla hús rifið.

Stofnun búnaðarskóla á eiðum

Búnaðarskólahúsið 1898.
Teikning: Benedikt Jónasson.

Guttormur  Vigfússon
skólastjóri 1883-1888

Þann 20. júní árið 1881 ákváðu sýslu nefndir beggja Múlasýslna, á fundi 
á Miðhúsum, að stofna búnaðarskóla á Austurlandi fyrir 24 nemendur. 

Sótt var um 10 þúsund króna styrk til Landssjóðs og sett á fót nefnd til að 
athuga kaup á hentugri jörð fyrir skólann. Niðurstaða nefndarinnar varð 
sú að mæla með kaupum á Eiðastóli og var það samþykkt af sýslunefndum 
11. septem ber 1882.

Jónas Eiríksson
skólastjóri 1888-1906

Endurbygging
Eiðakirkju 1886
Þegar Múlasýslur eign-
uðust Eiðastól 1882 
fengu þær í meðgjöf 
3.000 kr. sjóð sem Eiða-
kirkja átti, en tókust 
jafnframt á hendur að 
endur byggja kirkjuna og 
halda henni við því að 
hún var um þetta leyti 
orðin hrörleg. Skóla-
nefndin hafði forgöngu um þetta mál og fól Guttormi skólastjóra að sjá um 
endurbygginguna, sem fram fór á árunum 1885-86 og olli töluverðri röskun 
á búskap og verklegri kennslu. Mikið af timbrinu var keypt frá Noregi, flutt á 
Vestdalseyri í Seyðisfirði og borið eða dregið þaðan á hestum yfir Vestdals-
heiði. Yfirsmiður var Gísli Sigmundsson snikkari. Kirkjan var endurbyggð í 
sömu stærð og sama formi og gamla kirkjan og allt nothæft efni úr henni var 
nýtt í nýju kirkjuna. Kostnaður varð 2335 kr.

Árið 1898 var þakspónninn farinn að bila og var þá sett járnþak á kirkjuna. 
Sama ár fékk kirkjan fyrst altaristöflu, olíumálaða „eftirmynd eftir málverki 
Carl Blocks af upprisu Krists.“ Á 20. öldinni var Eiðakirkja smám saman 
endurnýjuð að meira eða minna leyti, án þess að útlit hennar eða innrétting 
breyttist teljandi. Árið 2006 var byggt þjónustuhús andspænis kirkjunni. 

Teikning: Ólöf Birna Blöndal.



Fyrstu tvö árin var Jónas eini 
kennari skólans en skv. reglugerð 

er honum falið að ráða aðstoðar-
kennara og borga honum af laun-
um sínum. Aðstoðarkennarar voru: 
 Einar Einarsson frá Hafursá (1890-
95), Sigurður Sigurðsson frá Fögru-
hlíð (1895-1901), Jón Jónsson frá 
Gagnstöð, seinna kenndur við Fjörð 
í Seyðisfirði (1901-1905) og Halldór 
Vilhjálmsson (1905-1907) úr Eyja-
firði, síðar skólastjóri á Hvanneyri. 

Aðsókn og uppsteyt

Aðsókn fór vaxandi og skóla-
árið 1895-96 voru 12 nemendur 

í skólanum. Bókleg kennsla fór fram 
virka daga frá klukkan níu til  fjögur. 
Morgunverður var kl. 10 og mið-
degisverður kl. 2-3. Málfundafélag 
starfaði í skólanum og tvö skólablöð, 
Njörður og Máni, voru handskrifuð 
í einu eintaki. Sumarið 1903 gerðu 
nemendur uppsteyt vegna vinnu-
skyldu við gripahirðingu og hey-
flutning. Þeir rituðu skólanefnd bréf 
og hótuðu að hætta námi ef þessu 
fengist ekki breytt. Sá nefndin sig 
nauðbeygða til að ganga að þessum 
skilyrðum.

Stofnun búnaðarsambands

Um aldamótin (1901) komu í 
skólanefndina, Jón Bergsson 

á Egilsstöðum og Magnús Jónsson 
Blöndal, prestur í Vallanesi, báðir 
stórbændur og framfaramenn. Fyrir 
þeirra tilstilli og Jónasar skólastjóra 
var Búnaðarsamband Austurlands 
stofnað á Eiðum 22. júní 1904. Það 
setti síðan á fót tilraunastöð á Eiðum 
1905 er fékk nafnið Gróðrar stöðin 
og var úthlutað landsvæði ofan við 
Hraungarð við Eiðalæk. Sambandið 

Vaxandi aðsókn og byggingaráform

réði Halldór Vilhjálmsson sem ráðu-
naut til að ferðast milli búa og jafn-
framt gerist hann kennari á Eiðum.

Byggingaráform

Skólanefndarmenn voru svo 
bjartsýnir að þeir fóru að hugsa til 

nýrrar byggingar fyrir búnaðarskól-
ann. Var það eitt aðalmálið á fundum 
nefndarinnar 1903-1904. Skólastjóri 
lagði fram kostnaðaráætlun fyrir 
ferns konar skólahús, þ.e. steinhús, 
timburhús, baðstofu (2ja hæða hús úr 
torfi og grjóti í baðstofustíl) og við-
byggingu við gamla húsið. Á fundi 
1.-3. mars 1905 bókar nefndin:

Sýslunefndum Múlasýslna skrifað við-
víkjandi skólanum og skorað á þær að 
lýsa því yfir, afdráttarlaust, hvort þær 
vilji að skólinn verði lagður niður eða 
látinn standa áfram, og ef þær vilji hið 
síðara, þá að þær samþykki nú þegar 
að taka lán til byggingar nýs skólahúss.

Fleiri nýmæli koma fram í bókun 
nefndarinnar, m.a. að „leysa vistar-
band pilta á skólanum“, að stofna til 
námskeiða fyrir bændur og bænda-
efni, að bæta sundaðstöðu og að leiða 
vatn í skólann. Á næsta fundi kom 
fram tillaga um að girða túnið með 
gaddavír.

Lög um bændaskóla

Árið 1905 voru samþykkt á Al-
þingi lög um bændaskóla. Þeir 

skyldu vera tveir, á Hólum og Hvann-
eyri, í eigu hins opinbera og reknir 
af því. Þetta varð náðarhöggið fyrir 
skóla Torfa í Ólafsdal, sem var einka-
rekinn, en Austfirðingar þráuðust við 
að leggja niður sinn skóla. Af nýrri 
húsbyggingu varð ekkert á Eiðum að 
sinni, en skólahúsið var klætt með 
bárujárni og tjörupappa og málað. 

Jónas stýrði búi og skóla á 
 Eiðum í 18 ár, og á þeim tíma út-

skrifuðust um 60 manns. Fjár hagur 
skólans var þröngur og svo um búið 
að ekki var hægt að fjölga nem-
endum án þess að auka skuldir. Því 
var meðal fjöldi  innan við 10 á þessu 
tímabili. Jóns sagði upp starfi sínu 
og konu sinnar haustið 1905 og flutti 
næsta vor að Breiða vaði, en sama vor 
lést Guðlaug kona hans. Þau áttu sex 
syni sem voru kallaðir Eiðabræður og 
urðu hinir nýtustu menn.

Jónas Eiríksson var fádæma iðinn og vandvirkur skólastjóri. Til eru 
handskrifaðar kennslubækur sem hann hefur lesið nemendum fyrir, en 

þá voru allar kennslubækur búnaðarskóla á Norðurlandamálum sem nem-
endur réðu misjafnlega við. Hann tók snemma upp á því að kenna skólapilt-
um sund að sumarlagi og gaf þeim smátíma til þess frá daglegum önnum. 
Sundið var iðkað í Eiðalæk og Húsatjörn.

Skólalíf á Eiðum í upphafi aldar
Skólalíf og heimilisbragur á Eiðum þessi ár var í bezta lagi um svo fámennan 
skóla. Studdi að þessu Ungmennafélagið Þór í sveitinni, sem hafði með hönd-
um íþróttir, einkum knattspyrnu, og fékk að búa sér til völl á Eiðum, og naut 
hinnar beztu fyrirgreiðslu þar, skólastjóra og kennara, og var iðkuð alla tíma 
árs, þegar veður leyfði. Skemmtisamkomur með söng og dansi og ræðuhöld-
um voru haldnar einu sinni á vetri og útisamkomur í Eiðavatnshólma á sumr-
um. Ungmennafélagið Þór hafði þar bækistöð sína við skógrækt um nokkurt 
árabil. Skíða- og skautaferðir voru talsvert iðkaðar og sund, sérstaklega eitt 
sumar. Á vetrum komu kennarar og nemendur saman tvisvar í viku í skólastof-
unni, og þá las einn fyrir alla, valda kafla úr bókum til skemmtunar og fróð-
leiks. Húslestrar voru um helgar, þegar ekki var messað, og bænir daglega 
áður en kennsla hófst. Málfundafélag með umræðufundum og skólablaði var 
oftast á hverju laugardagskvöldi. Sjúkrasamlag var í skólanum hin síðari ár og 
skákfélag var stofnað, sem aflaði sér bóka og áhalda, og urðu margir nemend-
ur leiknir í þeirri grein. (Lýsing Þórhalls Jónassonar á skólalífinu í Eiðasögu Benedikts)

Búnaðarskólinn II

Jónas og kona hans Guðlaug.

Prúðbúið fólk í Eiðahólma. Ljósmyndasafn Austurlands.

Eiðapiltar með 
skólastjóra sínum 
1895. Sitjandi frá 
vinstri: Þórarinn 
Benediktsson, 
Jónas Eiríksson 
skólastjóri og 
Jónas Benedikts-
son. Standandi 
f.v.: Árni Sigfús-
son, Jón Jónsson, 
Magnús Guð-
mundsson, Sig-
steinn Stefánsson, 
Guttormur Ein-
arsson, Hjálmar 
Hermannsson, 
Ágúst Í. Jónsson, 
Hjálmar Bene-
diktsson og Hall-
dór Benediktsson.

Mynd tekin á 
Eiðahlaði um 
aldmótin 1900. 
Stefán Th. Jóns-
son kaupmaður 
og fleiri á leið á 
hreindýraveiðar.



Benedikt Kristjánsson tók 
við búi og skóla á Eiðum vor-

ið 1906. Hann var fæddur 1874 á 
Snæringsstöðum í Austur-Húna-
vatnssýslu, og hafði numið búfræði, 
m.a. í Noregi. Hann stýrði skólanum 
aðeins tvö ár, 1906-07, en var jafn-
framt starfsmaður Búnaðarsam-
bandsins og sá um Gróðrarstöð-
ina. Bústýra hans var Helga Amalía 
Beck frá Sómastöðum í Reyðarfirði. 
Við skólastjóraskiptin voru hús og 
bú Eiðaskóla virt á um 18 þúsund 
kr. Bústofninn var 7 kýr, 10 hestar 
og 370 ær.

Sama ár og Benedikt tók við 
stjórn Eiðaskóla var ný reglugerð 

sett fyrir skólann. Þar eru ýmis ný-
mæli, svo sem að lokapróf og vistar-
skylda eru aflögð og námstíma skipt 
í afmörkuð námskeið; nemendur 
fá þóknun fyrir vinnu sína á búinu 
en verða í staðinn að greiða 20 kr. á 
mánuði fyrir fæði og þjónustu. Skól-
inn hélt áfram að starfa 
með álíka mörgum nem-
endum og fyrr. Fráfærur 
lögðust niður og heima-
túnið var nú í fyrsta sinn 
girt með gaddavír. Bene-
dikt hóf strax að undirbúa 
byggingu nýs skólahúss en 
þegar það dróst úr hömlu 
sagði hann starfinu lausu 
vorið 1907 og varð síðar 
bóndi og oddviti á Þverá í 
Öxarfirði.

Enn nýr skólastjóri

Bergur Helgason búfræðingur 
tók við stöðu skólastjóra 1907. 

Hann var fæddur 1875 á Fossi á Síðu, 
bróðir Lárusar bónda á Kirkjubæj-
arklaustri, búfræðingur frá 
Hvanneyri 1898 og hafði 
stundað framhaldsnám í 
Kaupmannahöfn. Gun-
hild, kona hans, var dönsk. 
Haustið 1907 var Metúsal-
em Stefánsson ráðinn að-
stoðarkennari og næsta 
ár Benedikt G. Blöndal  
búfræðikandidat.  Báðir 
áttu eftir að koma mikið 
við sögu skólans.

Hugmyndir um flutning

Á fundi skólanefndar 28.-29. 
mars 1908 var til umræðu mál 

sem vekur nokkra furðu. Fram kom 
að Bergur skólastjóri hafði, annars 
vegar, látið athuga möguleika á því 
að flytja skólann að Eyjólfsstöðum á 
Völlum, og hins vegar að ræsa fram 

SKÓLASTJÓRAskipti OG NÝTT SKÓLAHÚS

verulegan hluta Eiðavatns, til að auka 
engjar staðarins. Niðurstaða hans var 

að fá mætti 300-400 dag-
slátta engi úr vatninu og 
þar með væri engin ástæða 
til að flytja skólann um set. 
Árið 1909 kom til álita að 
stofna húsmæðradeild við 
Eiðaskóla en af því varð 
ekki.

Andlát Bergs

Bergur stóð fyrir 
bygg ingu skóla húss 

1908-09. Veturinn 1909-10 
var hann mikið rúmfastur 

uns hann lést 15. mars. 1910. Ann-
aðist Benedikt Kristjánsson að mestu 
leyti skólastjórn þann vetur sem var 
með þeim hörðustu á öldinni. Þá var 
fóður á þrotum á Eiðum en Bene-

dikt tókst að fá liðsinni 
sveitunga til að brjótast 
um Vestdalsheiði til Seyð-
isfjarðar og sækja korn. 
Bergur tók upp þá nýjung 
í búskap á Eiðum að rækta 
svín og Gunhild hirti um 
æðarvarp í Eiðahólmum. 
Bergur gat sér hið besta 
orð á Eiðum og það voru 
sammæli manna að hann 
hefði afrekað miklu við 
byggingu skólahússins. Því 

má nærri geta hversu erfitt honum 
þótti að veikjast frá nýbyrjuðu starfi 
sem hann hafði mikinn áhuga fyrir. 
Í því ljósi er skiljan legt að þær sögur 
komust á kreik að hann gengi aftur 
í skólahúsinu og þóttust menn verða 
hans varir langt fram á 20. öldina.

Nýja skólahúsið
Árið 1906 var hafinn undirbúningur að byggingu nýs skólahúss, sem orðið var 
mjög brýnt. Í upphafi var áformað var að reisa járnklætt timburhús fast við gamla 
skólahúsið. Hámarkskostnaður var ákveðinn 12 þúsund kr. af hálfu sýslunefnda. 
Hentugast þótti að flytja byggingarefnið sjóleiðis á Óshöfn við Unaós, og þaðan 
á sleðum að vetrarlagi. 

Á fundi skólanefndar 20. okt. 1906 var tekið tilboði frá Þorsteini Jónssyni kaup-
manni á Borgarfirði þar sem gert er ráð fyrir að byggja húsið úr steinsteypu. 
Haustið og veturinn 1906-07 var torfhúsum rýmt burtu og byrjað að flytja grjót 
og sand í bygginguna. Þorsteinn stóð hins vegar ekki við gerðan samning svo 
honum var rift og leitað tilboða að nýju 1907. Tekið var tilboði frá kaupmanni í 
Newcastle á Skotlandi sem bauðst til að útvega allt byggingarefni í steinhúsið og 
koma því á Óshöfn, án þess að leggja á það.

Í  janúar 1908 ákvað skólanefndin að taka bygginguna í sínar hendur, og fela 
Bergi skólastjóra að sjá um undirbúning og hafa umsjón með framkvæmdum. 
Að hans ráði var húsinu valin staður um 50 m utar en áætlað var, á svonefndum 
Smiðjuhóli. Tekið var tilboði frá Guðna Guðmundssyni og Guðna Þorlákssyni í 
Reykjavík, um smíði hússins fyrir um 7900 kr. Timbur hafði verið flutt á ísum frá 
Óshöfn um veturinn, inn í Ketilsstaðadal og staflað þar upp til geymslu. Síðan 
heitir þar Timburhall. Þaðan var það flutt á hestum um sumarið, stundum í allt að 
10 hesta lestum. Grjót var tekið úr Borgarhólnum við bæinn, og mulið í steyp-
una; möl og sandur var sótt í Eiðalæk, líklega á kerrum, en pússningssand varð 
að sækja niður að Fljóti. Torf í einangrun var skorið í nálægum mýrum. Aðrar 
byggingavörur voru fluttar á hestum af Seyðisfirði. Grunnur var grafinn í maí og 
í júníbyrjun komu 10 smiðir og matreiðslukona þeirra. Þeir settu upp vinnubúð 
á bakka Eiðalækjar sem kölluð var Glaumbær.

Vígslu- og afmælishátíð
Bygging skólahússins gekk eins og í sögu og 21. júlí var það sperrureist, settir 
á það kransar og flaggstengur og reisugildi haldið. Í byrjun október komu nýir 
smiðir til að smíða innréttingar. Þann 4. október var slegið upp balli í nýja hús-
inu og 21. október ritar Eiða-Steini í dagbók sína: „Vígsluveisla nýja hússins, 
margir gestir, miklar ræður, mikið sungið, mjög drukkið og etið, dans um nóttina 
o.s.frv.“ Næsta dag ritar hann: „Allir veislugestir fóru. Engin vinna þennan dag, 
en mikill svefn. Eldað og borðað – allt í nýja húsinu.“  Næsta dag fluttu skóla-
stjórahjónin í húsið og einum degi síðar fæddist þeim sonur.

Á vígsluhátíðinni var jafnframt minnst 25 ára afmælis skólans. Þegar allt var upp-
gjört kostaði húsið um 34 þúsund kr. eða um helmingi meira en upphaflega var 
áætlað. Skorað var á Alþingi að veita 20 þús. kr. styrk til byggingarinnar og fékkst 
hann nokkru síðar. Nýja steinhúsið á Eiðum var glæsileg bygging á þeirra tíma 
mælikvarða, tvær hæðir með kjallara og risi. Húsið var byggt úr steinsteypu, 
með einum millivegg eftir því endilöngu. Lengd þess var 16,74 m, breidd 10 m. 
Það var tíglað að utan líkt og það væri hlaðið úr steinum.

Benedikt Kristjánsson
skólastjóri 1906-1907

Bergur Helgason
skólastjóri 1907-1910

Skólahúsið frá 1908. Póstkort frá Nordisk Kunstanstalt
 í eigu Héraðsskjalasafn Austfirðinga. 
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Metúsalem var búfræðingur 
frá Ólafsdal, gagnfræðingur 

frá Akureyri, kandidat frá landbún-
aðarháskóla í Ási, Noregi 1906 og í 
framhaldsnámi þar 1907. Hann hafði 
verið kennari við Eiðaskóla 
veturinn 1907-08 en fór þá 
að Hólum í Hjaltadal. Var 
hann talinn einn lærðasti 
maður í búvísindum á Ís-
landi á sínum tíma. Sam-
starfsmaður hans við Eiða-
skóla alla hans stjórnartíð 
var Benedikt G. Blöndal, 
búfræðingur frá Hvanneyri 
og kandidat frá Landbún-
aðarháskólanum í Kaup-
mannahöfn 1907.

Prófleysið á Eiðum mæltist mis-
jafnt fyrir, og því voru próf  tekin 

upp að nýju 1912, með samþykki 
allra nemenda, því gildandi reglugerð 
kvað ekki á um þau. Komið var á fót 
bændanámskeiðum sem reglugerðin 
frá 1906 mælti fyrir en vegna erfiðra 
aðstæðna höfðu ekki verið haldin. 
Auk þess voru ráðnir stundakenn-
arar. Þórhallur Jónasson á Breiðavaði 
annaðist leikfimikennslu og Jón G. 
Snædal organisti kenndi söng.

Bændanámskeiðin

Bændanámskeiðin á Eiðum 
1911-1915 eru einhver merki-

legasta starfsemi sem þar hefur  farið 
fram. Hið fyrsta þeirra var haldið 
dagana 15.-22. febrúar 1911. Á nám-
skeiðunum voru fyrirlestrar alls ráð-
andi, fluttir af kennurum skólans og 
líka af aðkomumönnum. Flestir sner-
ust þeir um búfræðileg efni en þó voru 
almenn mál líka tekin fyrir. Árið 1911 
hófust fyrirlestrar kl. 10.30 að morgni 
og var lokið kl. 4 síðdegis. Milli klukk-
an fimm og sjö voru umræðufundir. 
„Voru umræður oftast fjörugar, enda 
voru haldnar um 130 ræður á 6 fund-
um.“ Á kvöldin skemmtu menn sér á 
ýmsan hátt. Alls komu á námskeiðið 
98 manns, auk heimamanna, en dag-
lega dvöldu á því 40 að meðaltali, auk 
heimilisfólks. Fyrir námskeiðið 1913 
hafði Jón G. Snædal æft 18 manna 
kór, sem skemmti gestum og var svo 
einnig á næstu námskeiðum. Á nám-
skeiðum 1914 og 1915 voru 140-150 
manns, auk heimafólks. 

HARÐINDAÁR OG BÆNDANÁMSKEIÐ

„Með bændanámskeiðunum á Eið-
um hófst sá lýðskólalegi fræðsluandi 
í héruðum austanlands, sem menn 
höfðu ekki áður kynnzt,” ritar Bene-
dikt frá Hofteigi í sögu sinni og telur 

að þau hafi lagt mikilvæg 
drög að menningarsögu 
Fljótsdalshéraðs. Hann var 
sjálfur meðal námssveina á 
Eiðum 1911-1912. 

Ýmis þjóðþrifamál 
voru fyrst reifuð á 

 þessum  námskeiðum. Með-
al umræðuefna á námskeið-
inu 1911 var spurningin: 
Er þörf á unglingaskóla á 
Héraði? Var samróma álit 

að reynt yrði að koma upp unglinga-
deild með lýðskólasniði við Eiðaskóla. 
Málið var aftur tekið upp á námskeiði 
1915. Á fjölmennum fundi var sam-
þykkt að óska eftir stofnun unglinga-
deildar við Eiðaskóla og skorað á 
sýslunefndir og þingmenn Austfirð-
inga að hrinda því máli í framkvæmd. 
Kosin var þriggja manna nefnd til að 
fylgja því eftir. Að beiðni sýslunefnda 
samdi hún uppkast að reglugerð fyr-
ir deildina. Þetta mál datt þó niður 
að sinni, m.a. vegna heimsstyrjald-
arinnar, en vísaði veginn til breytinga 
á skólanum 1917-1918. 

Átök milli sýslna

Sýslunefnd Suður-Múlasýslu 
hafði jafnan verið tregari í taumi 

hvað varðar stuðning við búnaðar-
skólann en Norðursýslan, sem skýr-
ist m.a. af því að um helmingur íbúa 
hennar átti heima í kaupstöðum og 
hafði framfærslu af sjávarútvegi og 
átti því lítið erindi í búnaðarskóla, en 
vantaði hins vegar almenna unglinga-
fræðslu. Árið 1916 samþykkti sýslu-
nefnd S.-Múl., með naumum meiri-
hluta, að slíta samstarfi við N.-Múl. 
um eignar hald og rekstur Eiðaskóla. 
Jóhannes Jóhannesson, sýslumaður 
Norðmýlinga, áleit uppsögnina ekki 
löglega og leitaði álits stjórnarráðsins, 
sem var sama sinnis, og urðu Sunn-
mýlingar að sætta sig við þann úr-
skurð. Samþykktir höfðu verið  gerðar 
á sýslufundum 1910 og 1915 að fá 
Eiðaskóla tekinn í tölu lögbundinna 
bændaskóla en það náði ekki fram að 
ganga. Þetta varð til að hrinda af stað 
breytingu skólans í Alþýðuskóla.

Búnaðarskólinn IV

Eftir að Bergur lést var Metúsalem Stefánsson ráðinn skólastjóri 
Eiðaskóla, og tók hann við skólanum vorið 1910. Sama vor ákvað skóla-

nefnd Eiðaskóla að skilja á milli skóla og búskapar og leigja búið út. Næsta 
vor tók Metúsalem búið á leigu með Þórunni Stefánsdóttur systur sína sem 
ráðskonu. Veðrátta var hörð á þessum árum og heimsstyrjöldin 1914-1918 
olli hækkun á rekstrarvörum.  Því var búskapur oft rekinn með tapi þó að 
fastar tekjur væru af fæðissölu til námssveina. 

Metúsalem Stefánsson
skólastjóri 1910-1918

Eiðaskóli 1911-1912. Sitjandi f.v.: Benedikt Kristjánsson kennari, Benedikt Blöndal kennari,
Metúsalem Stefánsson skólastjóri, Jón G. Snædal kennari og Þórhallur Jónasson kennari.

Standandi f.v.: Þórhallur Helgason smiður, Gunnar Sigurðsson, Kristinn Daníelsson, Hallbjörn
Þórarinsson,  Benedikt Gíslason, Sigmar G. Þormar, Sveinbjörn Friðfinnsson, Jón Sigurðsson,

Jón Daníelsson, Jón  Þórarinsson og Bjarni E. Guðmundsson.

Eiðastaður 1910. Gamla skólahúsið til vinstri og kirkjan til hægri. Nýja skólahúsið  fyrir miðri 
mynd og vinstra megin við það gamla torffjósið. Mynd úr Eiðasögu Benedikts Gíslasonar.

Eitt elsta skólaspjaldið frá Eiðaskóla. Efsta röð f.v.: Emil Jónasson, Gunnar Jónsson, Metúsalem Stef-
ánsson skólastjóri og Benedikt G. Blöndal kennari, Björgólfur Guðnason og Björgvin Hallason.  
Miðjuröð f.v.: Páll Jónsson, Guðmundur Jónsson, Sigurbjörn Snjólfsson og Runólfur Sigfússon.

Neðsta röð f.v.: Olgeir Sigurðsson, Björn Björnsson, Lúðvík Scho, Jóhann Árnason, Sigfús
Jóhannesson, Bergur Jónsson og Jóhann Kristjánsson.  



Á fundi sýslunefnda á Eiðum   
2. júlí 1917, var tillagan tekin 

fyrir en breytt á þann veg „að land-
ið reki myndarlegan bændaskóla eða 
lýðskóla á Eiðum, eða öðrum hent-
ugum stað á Austurlandi.“ Þetta til-
boð leiddi til þess að Alþingi tók 
 málið til umfjöllunar sumarið 1917 og 
þáði gjöfina með því skilyrði að Eiða-
skóli yrði eftirleiðis alþýðuskóli fyrir 
Austur land. Samþykktu sýslurnar að 
taka því. Lagafrumvarp þess efnis var 
borið fram af Sveini Ólafssyni í Firði, 
þingmanni Suður-Múlasýslu, og sam-
þykkt sem lög frá Alþingi 27. ágúst 
1917. Í lögunum segir m.a.:

Á Eiðum skal stofn-
aður alþýðuskóli, með 
2 bekkjum fyrst um 
sinn, og miðaður við 
2-3 vetra nám... Jafn-
framt leggja Múla-
sýslur  niður  bún-
aðarskóla  þann, sem 
þar  hefur verið, og 
afhenda  lands sjóði 
eignir hans allar, fastar 
og lausar, Eiðastólseign-
ir, skólabú, búsáhöld og 
 byggingar, ásamt skuldum 
þeim og kvöðum sem á 
eigninni hvíla, og Múlasýslum  hennar 
vegna, á afhendingardegi. –Afhending 
fer fram í fardögum 1918... Skilyrði 
fyrir afhendingunni er, að landssjóð-
ur starfræki framvegis á Eiðum, eða 
 öðrum hentugum stað í Múlaþingi, vel 
útbúinn æðri alþýðuskóla, er samsvari 
kröfum tímans. Skólinn skal rekinn að 
öllu leyti á kostnað landssjóðs, enda 
setji landsstjórnin honum starfsreglur 
og hafi öll hans ráð. Skólaárið telst frá 
20. okt. til fyrsta sunnudags í sumri.

Fyrsti alþýðuskólinn

Þessi nýi Eiðaskóli var hinn 
fyrsti sinnar gerðar í landinu, þ.e. 

fyrsti alþýðuskóli sem stofnaður var 
með lögum, í eigu hins opinbera og 
rekinn af opinberu fé. Eldri skólar af 
svipaðri gerð voru annað hvort einka-
skólar eða reknir af sveitarfélögum. 
Hinir svonefndu héraðsskólar risu 
síðar upp í öðrum landshlutum, skv. 
sérstökum lögum frá 1929, fyrir for-
göngu Jónasar frá Hriflu. Þeir byggð-
ust á líkum forsendum enda féll Eiða-
skóli síðar undir þau lög en hélt ávallt 
nafni sínu.

Stofnun Alþýðuskólans 1917

Formleg afhending skóla og 
til heyrandi eigna Eiðastóls, sem 

metnar voru á tæpar 85 þúsund kr., 
var gerð á fardögum 1918 en ekki gafst 
ráðrúm til að koma skólanum á fót 
það sumar og því var ekkert skólahald 
á Eiðum veturinn 1918-19. Ýtarlegri 
reglugerð var sett í stjórnarráðinu 15. 
mars 1919, þar sem kveðið er á um 
að 3-4 vikna búnaðarnámskeið skuli 
haldið haust og vor og fyrirlestra-
námskeið fyrir almenning í viku nær 
miðjum vetri, jafnskjótt sem húsrúm 
leyfir.

Skólastjóri valinn

Nú þótti skipta 
höfuðmáli fyrir 

hinn nýja skóla að til 
hans réðist fjölmennt-
aður og vel hæfur 
skólastjóri. Fyrir val-
inu varð Ásmund-
ur Guðmundsson, 
sem þá var prestur í 

Stykkishólmi. Hann 
var fæddur 1888 í 

Reykholti í Borgarfirði. 
Ásmundur varð stúdent 
1908, lærði fyrst í Kaup-
mannahöfn, síðan við 
Prestaskólann í Reykjavík 

og lauk guðfræðiprófi þaðan 1912. 
Hann gegndi prestþjónustu í Íslend-
ingabyggðum Kanada 1912-14 og frá 
1915 í Stykkishólmi. Kona hans var 
Steinunn Magnúsdóttir frá Gilsbakka 
í Borgarfirði. Ásmundur tók við stöðu 
skólastjóra 1. júní 1919.

Staða kennara var auglýst og 
ráðinn Guðgeir Jóhannsson, sem 

þá var kenn-
ari í Vík í Mýr-
dal. Benedikt 
Gísli Magnús-
son Blöndal  
frá Stafholtsey, 
B o r g a r f i r ð i 
og kona hans, 
Sigrún Páls-
dóttir frá Hall-
ormsstað, voru 
ráðin stunda-
kennarar við 

skólann, til að kenna búfræði, heim-
ilisiðnað o.fl. Ekki verður annað sagt 
en að kennaralið skólans væri vel 
skipað í byrjun.

Alþýðuskólinn I

Samkvæmt lögum frá 1905 skyldu bændaskólar á Íslandi vera tveir, á 
Hólum og Hvanneyri, en Eiðaskóli féll ekki undir þau lög. Á bænda-

námskeiði á Eiðum 7. febrúar 1917 bar Benedikt Gíslason fram þá tillögu 
að Múlasýslur byðu Landssjóði Eiðaskóla til eignar gegn því að þar yrði 
rekinn þriðji bændaskólinn á vegum hins opinbera. Tillagan var samþykkt 
og skorað á viðkomandi aðila að framfylgja henni. 

Ásmundur Guðmundsson
skólastjóri 1919-1928

Alþýðuskólinn settur
Fyrsta skólasetning Alþýðuskólans fór fram 20. okt. 1919, eins og lög gerðu ráð 
fyrir. Þar flutti Ásmundur langa og snjallyrta ræðu, og lagði út af sálminum „Ó, 
guð vors lands“, sem var sunginn í byrjun. Hann mælti m.a. á þessa leið:

„Saga Eiðaskóla hins nýja hefst í dag með okkur, sem hér erum saman  komin, 
saga alþýðuskóla á Austurlandi, hins fyrsta þeirrar tegundar. Mun varla ofmælt, 
að það sé einn af merkustu viðburðum á fyrsta ári ríkisins okkar endur borna 
og standi okkur nær persónulega heldur en flest annað á þessum merku sögu-
tímum, sem við lifum á. Varðar mjög miklu að gifta megi fylgja, og það ekki 
aðeins þennan landshluta, heldur landið allt í heild, þar sem alþýðumenntun, 
í beztu merkingu þess orðs, er eini trausti grundvöllurinn undir framförum 
þjóðar okkar, bæði andlega og líkamlega.“  (Eiðasaga, 262)

„Andinn frá Eiðum“
Með setningarræðunni mótaði Ásmundur stefnu skólans í anda félagshyggju 
og „ræktunar lands og lýðs“, með þjóðernislegu og kristilegu inntaki sem eftir-
menn hans, þeir Jakob og Þórarinn, héldu áfram að hafa í heiðri og ávaxta.  Allir 
voru þeir prestlærðir en í hópi hinna víðsýnu guðfræðinga. Þetta er „andinn 
frá Eiðum“, sem Benedikt frá Hofteigi kallar svo. Telja má víst að sá andi hafi 
einnig haft áhrif á héraðsskólana er spruttu upp um áratug síðar. Það leynir 
sér ekki að stefnuna má rekja til lýðskólanna á Norðurlöndum er sá mikli 
skólafrömuður N.S.F. Grundtvig (1783-1872) var upphafsmaður að, enda 
höfðu frumherjar skólans haft persónuleg kynni af þeim. Benedikt Blöndal 
kennari var fremstur í flokki þeirra er vildu laga Eiðaskóla að lýðskólunum en 
þar gætti varúðar af hálfu skólastjóra. Þegar frá leið tóku allir íslensku héraðs-
skólarnir upp hefðbundna skólastefnu.

Guðgeir Jóhannsson
kennari 1919-1932

Benedikt Blöndal kenndi við Eiðaskóla 
frá 1908 til 1924. Hann kvæntist Sigrúnu 
Pálsdóttur 1918 og kenndi hún hannyrðir 
við Alþýðuskólann. Þeir Ásmundur skóla-
stjóri og Benedikt voru ekki samstiga um 
stefnu skólans. Vildi Benedikt sveigja hana 
sem mest að lýðskólum Norðurlanda, þar 
sem fyrirlestrar og námskeið voru ríkjandi 
og ekki tekin próf. Þetta stangaðist á við 
reglugerð skólans frá 1919 og skólastefnu 
Ásmundar. Benedikt undi þessu illa, sem leiddi til þess að hann og Sigrún hættu 
kennslu við skólann vorið 1924. Sama vor neituðu nemar eldri deildar að gang-
ast undir prófið, til stuðnings við málstað Benedikts.

Blöndalshjónin fluttu vorið 1924 að Mjóanesi í Skógum sem var í eigu Sigrúnar 
og settu þar á laggirnar unglingaskóla. Fylgdu þeim nokkrir nemendur og starfs-
menn Eiðaskóla. Þetta var eins vetrar skóli og hámarkstala nemenda var átta. Þó 
líklega væri ætlunin að stofna lýðskóla í Mjóanesi varð raunin sú að strax eftir 
fyrsta veturinn var ákveðið að taka aðeins stúlkur í skólann. Þau Blöndalshjón 
ráku stúlknaskólann í Mjóanesi til 1930 er Húsmæðraskólinn á Hallormsstað tók 
við af honum og Sigrún gerðist skólastýra hans og Benedikt kennari og bústjóri. 
Má því segja að hann sé grein af meiði Alþýðuskólans á Eiðum.



Brugðið var á það ráð að leigja 
Gróðrarstöðvarhúsið og fullnýta 

gamla skólahúsið sem bóndi hafði nú 
til umráða. Flutti Guðgeir kennari þá 
í Gróðrarstöðina og bjó þar lengi síð-
an. Árið 1924 fór Búnaðarsambandið 
þess á leit að fá Gróðrarstöðvarhús-
ið aftur til sinna nota. Næsta vetur 
safnaði skólastjóri undirskriftum á 
skjal þar sem skorað var á Alþingi og 
Landsstjórn að hefja nýbyggingu við 
skólahúsið. Þetta hafði þau áhrif að 
næsta ár veitti Alþingi 56 þús. kr. á 
fjárlögum 1926 til byggingarinnar.

Byggingarframkvæmdir

Allt efni í bygginguna var dreg-
ið saman um veturinn svo að 

 smíðin gat hafist um vorið. Húsa-
meistari ríkisins, Guðjón Samúelsson 
teiknaði viðbygginguna og hafði yfir-
umsjón með henni. Skólahúsið var 
lengt um rúman þriðjung til norðurs, 
eða um 10 m. Veggir og loft var steypt, 
útveggir ofan kjallara tvöfaldir með 
mólagi á milli. Þá var 11 m  breiður 
kvistur settur austan á rishæðina og 
tveir smákvistir sitt hvoru megin 
við hann, einnig var settur kvistur á 
vesturhlið. Nýjar aðaldyr voru settar 
austan á húsið á mörkum bygging-
anna og nýr stigagangur upp þaðan. 
Á stafni austurkvists var letrað ár-
talið 1926. Við þessa breytingu fékk 
skólahúsið nýtt og glæsilegt útlit, og 
mun þá hafa verið eitt myndarlegasta 
skólahús í landinu. Heildarstærð þess 
eftir viðbótina var um 27 × 10 m að 
grunnfleti.

Nýbyggingin var tekin í notkun 
við skólasetningu 20. okt. 1926, 

en þá vantaði enn nokkuð á að hún 
væri fullgerð að innan. Nemendur 
voru 44 og hafði fjölgað um 12 frá 
fyrra vetri, þar af voru 5 í framhalds-
deild sem nú var starfrækt í fyrsta 
skipti. Miðstöð var komin í nýja hús-
ið sem var farið að kynda um miðjan 
nóvember. Í byrjun desember voru 
nýjar kennslustofur komnar í gagnið 
en smiðir voru að störfum fram  eftir 
vetri. Athygli vekur að rafleiðslur 
voru settar í allt húsið en komu ekki 
að notum fyrr en 1935. Sumarið 1929 
var gert stórt hlað umhverfis húsið, 
hlaðnir kantar úr sniddu og þakið 
möl og sandi.  

SKÓLAHÚSIÐ STÆKKAÐ 1926

Eldsvoðinn 1929

Mánudaginn 25. mars 1929, kl. 
þrjú síðdegis kom upp eldur 

í risi skólahússins á Eiðum. Baldur 
Andrés son kennari varð hans fyrst 
var þegar logaði niður úr lofti í her-
bergi hans. Talið var víst að eldurinn 
hefði kviknað út frá öðrum tveggja 
reykháfa hússins. Frá þessu segir svo 
í ársskýrslu skólans:

Nemendur og heimamenn þustu  þegar 
á vettvang. Brutu nokkrir gat á her-
bergisloftið, og kom þá í ljós að þekjan 
logaði öll á stóru svæði. Fóru þá sumir 
upp um loftsgatið, báru vatn á eldinn 
og brutu niður logandi viðu, en aðrir 
klifu upp á þakið að utan og rufu það-
an þekjuna. Var í öllu þessu sýnt hið 
mesta harðfengi og snarræði. Vatns-
fötur gengu og alltaf í hönd úr hendi, 
neðan úr kjallara og upp á efstu hæð. 
Var þá í meira lagi tilfinnanlegt, að 
ekki skuli vera fullnægjandi vatns-
leiðsla í húsinu. Þekjan var rofin á 10-
15 x 5 m svæði. Þrjú herbergi í húsinu 
urðu fyrir miklum skemmdum. Þegar 
þess er gætt, að stormur var á, og að-
staða öll við björgun hússins torveld 
og jafnvel hættuleg, má það furðulegt 
heita, hversu skjótlega tókst að slökkva 
eldinn. Er óhætt að fullyrða að það 
var engu öðru að þakka en miklum 
og góðum mannafla, snarræði og frá-
bærri framgöngu skólapilta og annara 
heimamanna.

Þarna fór betur en á horfðist og 
verður ekki annað séð en Eiða-

fólk hafi þarna unnið afrek á borð við 
þrautþjálfað brunalið. Það var lán í 
óláni að þetta gerðist um miðjan dag 
en ekki að nóttu. Um þrjátíu árum 
seinna átti þetta sama hús eftir að 
brenna, einnig um miðjan dag, þrátt 
fyrir tilkomu slökkviliðs. Húsið var 
brunatryggt hjá Stefáni Th. Jónssyni 
á Seyðisfirði sem greiddi skemmdir 
að fullu og fer ekki sögum af því að 
þetta hafi hindrað skólastarfið. Haft 
var eftir Baldri, að hann hafi setið við 
skriftir í herbergi sínu, Baldurshaga, 
þegar honum heyrðist vera barið að 
dyrum, og sagði „kom inn“, en tók 
þá eftir eldinum sem var að teygja 
sig niður úr loftinu við reykháfinn. 
Kannski var svipur Bergs skólastjóra 
að vara hann við. 

Alþýðuskólinn II

Þegar Alþýðuskólinn tók til starfa 1919 innrituðust um 30 nem-
endur en umsóknir voru allt að helmingi fleiri. Í skólahúsinu frá 1908 

hlaut að gerast þröngt á þingi enda bjuggu þar líka þrjár kennarafjölskyldur. 
Sýnt var að stefndi í vandræði næsta vetur þegar bætt yrði við 2. bekk. Því 
fór Ásmundur á stúfana og fékk Guðjón Samúelsson húsameistara ríkisins 
til að teikna viðbyggingu við skólahúsið sem hann lagði fyrir lands stjórnina 
ásamt kostnaðaráætlun upp á 180 þús. kr. Þessari beiðni var vel tekið en 
framkvæmd slegið á frest vegna erfiðrar fjárhagsstöðu Landssjóðs.

Reimleikar í veggjum
Ármann Halldórsson var nemandi í skólanum 1934-36 og síðar kennari. Hann 
lýsir skólahúsinu á námsárum sínum á þessa leið í Eiðasögu sinni:

„Gamla skólahúsið frá 1908 og 1926 var vandlega smíðað, og að ýmsu leyti fínt 
hús, herbergin í stíl við norsku timburhúsin á Fjörðunum, há undir loft og fremur 
vel lýst, veggfóðruð mörg þeirra á striga, sem strengdur var innan á timburþil. 
Striginn tognaði með tímanum og vindsog sem heyrðist í veggjunum olli reim-
leikum á stundum. Veggfóðrið vildi rifna, einkum á strákavistum, og varð druslu-
legt með tímanum. Því voru flestir veggir klæddir krossviði kringum 1940... Í 
nýrri endanum voru herbergin nútímalegri, málaðir steinveggir. Þar voru rauðar 
leirflísar á gólfum fordyra og hvítur marmari í stigaþrepum. Húsgögnin voru aftur 
á móti tæpast jafnstássleg. Rúmin flest herfilegustu trébálkar með hnútóttum og 
glerhörðum heydýnum lengi vel, borðin nokkuð stórir tréklumpar og sæti alla 
vega... Húsgögnin voru rúm á mann, sæti og borðpláss á mann að kalla, fata-
skápur sameiginlegur herbergisfélögum, og „servantur“, sem ýmist var járngrind 
með hring fyrir vaskafat efst, og annan fyrir vatnskönnu neðar, eða skápur með 
fati og könnu og lokuðu hólfi fyrir skólpfötu... Áður en rafmagnið kom voru yfir-
leitt 10-14 lína olíulampar í herbergjum, hringbrennarar, og báru allgóða birtu 
að okkur fannst, en urðu harla daufir þegar kviknaði á perunum... Smátt og smátt 
breyttist búnaður, heydýnum brennt, en í staðinn komu lódýnur og síðan svamp-
ar, skólpfatan hvarf og vaskafatið, þegar vaskar komu í sérstök snyrti herbergi.“

Skólahúsið ári eftir að það var stækkað. Á þessum árum talið eitt glæsilegasta skólahús landsins. 
Ljósm. Eyjólfur Jónsson. Ljósmyndasafn Austurlands.

Bærinn og Fjósið
Eftir að steinhúsið var tekið í notkun fyrir skólann 1908 var gamla timburhús-
ið fengið bónda eða bústjóra og vinnufólki hans til íbúðar og nefndist upp 
frá því Bærinn. Árin 1927-28 var það stækkað. Geymsla við norðurenda var 
rifin og húsið lengt um 3,5 m til norðurs og kvistur á austurhlið stækkaður. 
Einnig var sett í það miðstöð. Eftir þessa breytingu var það orðið svipað stein-
húsinu. Á sama tíma lét Ásmundur reisa, á eigin kostnað, allstóra sambygg-
ingu úr steinsteypu, sem rúmaði fjós fyrir 13 nautgripi, hesthús fyrir 7 hesta 
og hlöðu fyrir 400 heyhesta, áburðarhús í kjallara og geymsluloft í risi. Hús 
þetta stóð á milli skólahúsanna, beint fyrir enda heimreiðar að staðnum. 
Þegar Ásmundur hætti á Eiðum keypti ríkið þetta hús. Á austurhlið var síðar 
settur kvistur og var það þá alveg í stíl við hin húsin og öll þrjú mynduðu þau 
fagra samfellu. Þá var fjósloftið gert að smíðastofu. Fjósið var rifið 1958.

Eiðastaður um 1930. Steypta húsið milli Bæjarins og Skólahúss er Fjósið.
Ljósm. Sveinn Guðnason. Póstkort útg. af Auðuni Einarssyni 1978.



Nemendur voru 31, 26 piltar og 5 
 stúlkur. Þetta fólk var víðsvegar að, 
allt frá Skagafirði og suður í Mýrdal. 
Við strákarnir sváfum uppi í rishæð 
skólans. Þar voru fjögur herbergi, og 
hafði hvert sitt nafn. Í norðurend-
anum voru Hrosshagi og Uxagerði, 
en í suður Grenihlíð og Svöluhreiður. 
Herbergi stúlkna var á mið-
hæð. Það hét Strákastaðir... 
Ég lenti í Svöluhreiðri, 
ásamt fimm öðrum. 
Þar var mjög áskipað... 
Skólahúsið var hitað 
upp með kolaofnum 
og lýst með olíulömp-
um. Var það mikið 
verk að kynda og hirða 
þau tæki... Vatnsleiðsla 
var mjög ófullkomin. 
Var öllu vatni dælt með 
handafli úr brunni upp á 
efsta loft. Enginn vatns-
krani var á efstu hæð, en 
einn á miðhæð. Hann var 
þar á gangi, en engin handlaug  undir. 
Þangað urðu allir að sækja vatn af 
tveimur efri hæðum... Námið var 
eingöngu bóklegt, engin handavinna, 
engar íþróttir... Í frítímum iðkuðum 
við fótbolta, ef fært veður var. Þá var 
og farið á skautum og skíðum öðru 
hvoru. Allir voru í matarfélagi, nem-
endur, kennarar og annað starfsfólk... 
Annaðhvort laugardagskvöld var mál-
fundur, en dansað eða farið í leiki hitt 
kvöldið. Margir skrifuðu í skólablaðið 
og mikið var ort við ýmis tækifæri... 
Og mikið var elskazt... dæmi voru þess 
að menn lágu dag og dag með hita af 
ástarsorg.

Skólastjóraskipti

Ásmundur var skipaður dósent 
í guðfræði við Háskóla Íslands 

haustið 1927 og lét því af forstöðu 
skólans næsta vor. Hann varð síðar 
prófessor og  biskup 1954-1959. Hann 
hafði komið skólanum á legg, mótað 
stefnu hans og starfsemi, og stýrt hon-
um farsællega gegnum ýmsar þreng-
ingar í níu ár. „Mönnum mátti sýnast 
sæti hans vandfyllt, einkum þeim er 
þekktu til hlítar í hverju hann hafði 
staðið“, ritar Benedikt frá Hofteigi. 
Hann hafði notið mikilla vinsælda af 
starfsfólki skólans og nemendum og 
raunar öllum sem til hans þekktu.

Skólalíf og búskapur

Jakob Kristinsson varð fyrir val-
inu sem eftirmaður Ásmundar á 

skólastjórastóli Eiða. Hann var sett-
ur í starfið 1. maí 1928 og skipaður 4. 
ágúst 1931. Jakob var af bændaættum 
í Svarfaðardal, fæddur 1882, stúdent 
utanskóla í Reykjavík 1911 og guð-
fræðingur frá Háskóla Íslands 1914. 

Hann var prestur íslenskra 
safnaða í Saskatchewan í 

Kanada 1914-19 og for-
seti Guðspekifélags-
ins 1920-28. Jakob var 
frábær ræðumaður og 
var þá orðinn þekktur 
vegna fyrirlestra um 
ýmis efni sem hann 
hélt fyrir almenning. 

Hann er eflaust mesti 
spekingur sem setið 

hefur á skólastjórastóli á 
Eiðum. Fyrri kona  Jakobs 
var Helga Jónsdóttir, 
 einnig úr Eyjafirði.

Kreppuár

Jakob gekk inn í þann skóla sem 
Ásmundur hafði mótað og beitti 

sér ekki fyrir neinum afgerandi breyt-
ingum á stefnu hans eða starfi. Skól-
inn var fullsetinn þennan fyrsta vetur 
Jakobs, með um 40 nemendur. Fyrir-
lestar fyrir almenning voru fluttir 
reglulega. Á sínu fyrsta skólaári flutti 
Jakob 10 erindi um trú og siðgæði 
á föstudagskvöldum sem voru öll-
um opin og voru stundum 30-40 að-
komumenn áheyrendur.

Hins vegar mætti Jakob erfið-
leikum í rekstri skólans sem 

áttu eftir að ágerast svo mjög næstu 
árin að enn á ný var farið að íhuga að 
leggja skólann niður. Heimskreppan 
alkunna skall á haustið 1929 og fór að 
gæta hér á landi 1930. Þá höfðu risið 
upp héraðsskólar í ýmsum landshlut-
um og þangað sóttu margir Austfirð-
ingar enda var aðstaða þar á ýmsan 
hátt betri en á Eiðum, m.a. vegna 
jarðhita og betri samgangna. 

Alþýðuskólinn III

Sími var ekki kominn í Eiða 1919 og þurftu Eiðamenn að fara í síma á 
Egilsstöðum.  Ekki var heldur orðið bílfært milli Eiða og Egilsstaða en 

þangað var kominn vegur frá Reyðarfirði. Vatni var dælt úr brunni í geymi 
í risi skólahússins. Umgangsspestir voru tíðar í skólanum á þessum árum, 
og fyrsta veturinn var skólinn settur í sóttkví um jólin vegna skarlatssóttar. 
Lést einn nemandi úr henni. Í Eiðasögu Benedikts er birt frásögn Eiríks 
Stefánssonar kennara frá námi hans fyrsta vetur Alþýðuskólans, 1919-20, 
og segir þar m.a.:

Jakob Kristinsson
skólastjóri 1928-1938

Búskapur og bústjórar á Eiðum
Á ýmsu gekk með búskap á Eiðum hin fyrstu ár Alþýðuskólans. Árið eftir yfirtöku 
ríkisins (1918-19) var búið rekið af Indriða og Þórhalli Helgasonum frá Skógar-
gerði og Magnúsi Stefánssyni frá Fremraseli og á þeirra ábyrgð. Þetta var hinn 
alræmdi frostavetur. Þeir bræður höfðu báðir lært iðngreinar í Danmörku,  Indriði 
rafmagnsfræði og Þórhallur smíðar. Þórhallur hafið verið meira eða minna viðloð-
andi á Eiðum frá byggingarsumrinu 1908 og 1910 flutti hann heimili sitt þangað 
og stundaði smíðar og smíðakennslu. Árið 1919 tók Ásmundur við rekstri búsins 
en leigði Þórhalli það til 5 ára.  Var Þórhallur bústjóri til 1923 er Páll Hermanns-
son tók við því starfi. Á þessum tíma var kúabúskapur aukinn í samræmi við 
þarfir skólans fyrir mjólkurmat.

Þórhallur flutti um skeið til Seyðisfjarðar með fjölskyldu sinni en sneri aftur 1929 
og fékk  þá Ormsstaði til ábúðar þar sem þau bjuggu síðan til æviloka. Þórhallur 
annaðist smíði og viðhald húsa á Eiðum og kenndi smíðar 1932-39. Hann hafði 
lært að spila á orgel og var lengi organisti í Eiðakirkju. Var hann skólanum í alla 
staði hinn nýtasti maður. Helga dóttir hans var síðan organisti á Eiðum og Ás-
mundur sonur hans bóndi og smiður, og núverandi umsjónarmaður Eiðastaðar.

Páll Hermannsson tók búið á leigu þegar Ásmundur hætti skólastjórn 1928 og 
rak það á eigin ábyrgð. Var þá endanlega slitið sambandi skóla og bús nema að 
því leyti að afurðir voru seldar skólanum. Páll var úr Fljótsdal, fæddur 1880. 
Hann varð gagnfræðingur frá Möðuvallaskóla 1903, síðan bóndi á Vífilsstöðum 
í Tungu, og bústjóri og bóndi á Eiðum 1923-1944 og kennari um tíma, flutti þá 
til Reyðarfjarðar. Kom hann mikið að starfsemi Búnaðarsambands Austurlands 
og skrifaði sögu þess. Hann gerðist alþingismaður 1927 og var um áratugaskeið 
prófdómari við Eiðaskóla og hjálparhella skólans á ýmsum sviðum.

Verkleg námskeið 
utan skólatíma
Verklegu námskeiðin í bú-
fræði og handavinnu, sem 
reglugerð mælti fyrir um, 
gátu farið fram þar sem 
þau voru haldin utan reglu-
legs skólatíma. Benedikt 
Blöndal sá um búnaðar-
námskeið og Sigrún kona 
hans um heimilisiðnaðar-
námskeið þar til þau fóru 
frá skólanum 1924. Nám-
skeiðin stóðu frá miðjum 
maí til júníloka; þátttaka 
var misjöfn, oftast 3-5 á 
námskeiðum í búnaði, 
sem stundum féll niður, en 
5-10 á hinum. Árið 1925 
fór B.S.A. að styrkja nám-
skeiðsfólk með smáupp-
hæð en 1930 lögðust þessi 
námskeið niður.

Frá handavinnunámskeiði vorið 1918. Efsta röð f.v.: Arnbjörg 
Jónsdóttir, Málfríður Þórarinsdóttir og Elín Vigfúsdóttir.

Miðröð: Guðný Óladóttir, Sigrún P. Blöndal kennari og Aðal-
björg Stefánsdóttir. Neðsta röð: Sigríður Fanney Jónsdóttir, 

Björg Sigbjörnsdóttir og Anna Guðný Guðmundsdóttir. 

Vetrarrúgur í Gróðrarstöðinni 
1910. Fremstir á myndinni 
eru Metúsalem Stefánsson og 
Benedikt Kristjánsson.



Eiðamótin voru haldin árlega, 
fyrstu helgina í júlí, og stóðu oft-

ast í tvo og jafnvel þrjá daga. Á þessum 
samkomum var fjölbreytt dagskrá af 
fræðslu- og skemmtiefni og skipuðu 
erindi og umræðufundir þar mik-
inn sess. Ýmsum menningar málum 
fjórðungsins var þar fyrst hreyft  og 
sambandið lét sér jafnan mjög annt 
um vöxt 
og viðgang 
Eiðaskóla. 
 Eftir 1925 
var söngur 
Eiðakórs-
ins fastur 
liður á mót-
unum.

Hólminn og Eiðakveðjan

Sambandið gerði Eiðahólma í 
Eiðavatni að föstum samkomu-

stað sínum. Hólminn var skógi vax-
inn frá fornu fari. Ungmennafélagið 
Þór í Eiðaþinghá, stofnað 1909, hafði 
áður haft þar samkomustað, byggt 
upp nokkra aðstöðu, lagt stíga um 
hólmann og hafið þar plöntun ým-
issa trjátegunda, m.a. bergfuru, sem 
nú myndar stæðileg tré í hólmanum. 
Hólminn varð eins konar tákn þeirra 
hugsjóna sem sambandið var fulltrúi 
fyrir en þar á meðal var skóg ræktin. 
Tímarit félagsins, Eiðakveðjan, kom 
fyrst út 1921 og síðan nokkrum sinn-
um til 1930. Þar eru frásagnir af Eiða-
mótum, ferðasögur og náttúrulýs-
ingar í bland við greinar um trúmál, 
dyggðir og lífsviðhorf. 

Fyrsta Eiðamótið var haldið 1.-
3. júlí 1921 að mestu í Eiðahólma, 

þar sem sett var upp stórt tjald, ef veð-
ur yrði slæmt, en til þess kom ekki. 
Á Eiðamóti 1929 hafði Jakob skóla-
stjóri framsögu um það hvort breyta 
ætti Eiðaskóla í gagnfræðaskóla. Allir 
sem tóku til máls fylgdu því að hann 
yrði alþýðuskóli fram vegis. Þá sýndu 
Ingólfur leikfimikennari og Hjört-
ur Kristmundsson sund í vatninu. Á 
Eiðamótið 1932 komu um 200 gestir, 
þrátt fyrir slæmt veður, en þá skemmti 
karlakórinn Bragi á Seyðisfirði. Árið 
1933 tók Eiðasambandið að sér að 
minnast 50 ára afmælis Eiðaskóla, og 
var Eiðamótið þá jafnframt afmælis-
hátíð, haldin 8.-9. júlí í ágætisveðri 
og sótti hana mikið fjölmenni.

EIÐASAMBAND og eiðamót

Eftir þetta er ekki getið um 
Eiðamót í skólaskýrslum fyrr en 

1937. Þá flutti Þóroddur Guðmunds-
son tvö frumort kvæði til Eiðamanna. 
Annað þeirra varð síðan skólasöngur 
Eiðaskóla. Á þessu móti var í fyrsta 
sinn gengið frá lögum sambandsins. 
Samkvæmt þeim er „tilgangur félags-
ins að efla gengi Eiðaskóla og auka 

samvinnu eldri 
og yngri nem-
anda og kennara 
skólans.“ Og þar 
segir: „Félagar 
helgi skólan um 
vinnu sína dag-
inn fyrir  hvert 
Eiðamót.“ 

Eiðasambandið og UÍA

Eiðamót 1939 var haldið 10.-11. 
júní. Fyrri daginn mættu 40-

50 Eiðanemar og gróðursettu 4000 
furu- og greniplöntur sem Skógrækt 
ríkisins hafði gefið skólanum. Veð-
ur var hið fegursta og síðari daginn 
voru fundarhöld í Eiðahólma með 
fjölda gesta. Um kvöldið var  dansað. 
Á Eiðamóti 1940 var undirbúin 
stofnun æskulýðssambands og kosin 
þriggja manna nefnd í þeim tilgangi. 
Á mótinu 1941 var stofnað Ung-
mennasamband Austurlands. Eftir 
þetta fer engum sögum af Eiðasam-
bandinu. Það hefur lagst niður með 
stofnun ungmennasambandsins. Á 
næsta ári var nafni þess breytt í  Ung-
menna- og íþróttasamband Austur-
lands (UÍA) sem enn starfar. Það er 
því eins konar arftaki Eiðasambands-
ins enda hefur heimili þess  jafnan 
verið á Eiðum og þar byggði það 
íþróttavöll sinn á fimmta áratugnum. 
Segja má að Eiðasambandið hafi svo 
verið endurvakið með stofnun Sam-
taka Eiðavina 1998.

Alþýðuskólinn IV

Eiðasambandið óx sem hliðargrein út frá Alþýðuskólanum á Eiðum 
þremur árum eftir stofnun hans, vorið 1921. Áttu Ásmundur skóla-

stjóri og kennarar skólans mestan þátt í því. Það var félag kennara og nem-
enda sem þar höfðu lifað og starfað. Meginhlutverk þess var að viðhalda 
tengslum milli nemenda eftir að þeir yfirgáfu skólann með árlegum mótum 
og útgáfu tímarits.

Afmælishátíð 1933
Laugardag og sunnudag, 8.-9. júlí 1933, var efnt til mikillar hátíðar á Eiðum til 
að minnast 50 ára afmælis Eiðaskóla. Fyrir henni stóð stjórn Eiðasambandsins. 
Var þessi hátíð um leið Eiðamót. Þórhallur á Breiðavaði  hafði tekið saman drög 
að sögu skólans, sem áætlað var að birta í fyrirhuguðu afmælisriti, og las hann 
þau upp á tveimur fundum hátíðardagana. Hátíðin 
var undirbúin m.a. með auglýsingu og ávarpi sem 
birt var í Austfjarðablöðunum.

Einmuna blíðviðri var þessa júlídaga á Austurlandi 
og gerði sitt til að þetta varð mjög fjölmenn sam-
koma; er talið að 6-700 manns hafi sótt hana seinni 
daginn og 17 bifreiðar voru þá taldar á Eiðum því 
nú var kominn þangað bílfær vegur frá Egilsstöðum. 
Samkoman fór að mestu leyti fram í stóru tjaldi sem 
Suður-Múlasýsla átti og reist hafði verið á túninu 
skammt frá skólanum. Fyrri daginn var þó farið í 
Eiðahólma eins og venja var á Eiðamótum og settur 
þar málfundur um útgáfu afmælisrits og nefnd kosin 
til að hrinda því í framkvæmd. Söngfélagið Bragi á 
Seyðisfirði skemmti samkomugestum með kórsöng, 
og báða daga var borðhald í skólanum með ræðu-
höldum en ekki gátu þó fleiri en 100 matast í einu. 

Í tilefni af afmælinu barst skólanum verðmæt gjöf 
frá sýslunefnd Suður-Múlasýslu, en það var stunda-
klukka í Borgundarhólmskassa úr eik, sem Ríkharður  
Jónsson hafði útskorið lystilega með margs kon-
ar táknrænum myndum. Þessi klukka er nú í fastri 
sýningu Minjasafns Austurlands á Egils stöðum. 
Norður-Múlasýsla afhenti skólanum af sama til-
efni 500-króna sjóð, til úthlutunar árlegra Eiðaverð-
launa handa þeim nemanda er kennarar teldu þess 
þurfandi og til þess  hæfan. Þá gáfu Þormars-bræður, 
synir Guttorms fyrsta skólastjórans, stækkaða ljós-
mynd af honum. Því miður varð ekkert af útgáfu 
afmælisrits en sögudrög Þórhalls notuðust Benedikt 
Gíslasyni 25 árum síðar við ritun Eiðasögu sinnar.

Frá gróðursetningu á Eiðum um miðja síðustu öld.

Nýja tímans klukkur kalla
kalla bæði á þig og mig.
Ljósblær snertir landsmenn alla,
lyftir öllu á þroskastig.
Hátt í brekkum blárra fjalla
brattir hjallar eggja þig.

Örva jafnan æskuhuga
undralönd í sólarátt, 
hvetja alla drengi að duga,
duga vel og stefna hátt.
Engar hættur yfirbuga
æskuþrek og vorsins mátt.

Heyrið tímans klukkur kalla,
kalla út um grund og mó.
Raddir vorsins vekja alla.
Vermir sól og bræðir snjó.
Ennþá töfrar ilmur valla
óskalands í bláum sjó.
Eflið gróður grárra fjalla,
græðið nýjan Eiðaskóg.

Eiðasöngur eftir Þórodd Guðmundsson frá Sandi

Siglt út í Eiðahólma. Líklega á afmælishátíðinni 1958. Ljósmyndasafn Austurlands.



Þessi orðrómur var aldrei stað-
festur en nú var Austfirðingum 

nóg boðið og risu upp til varnar skóla 
sínum. Þótti sýnt að þetta mætti kenna 
lélegum aðbúnaði, m. a. hvað varðaði 
rafmagn og sundaðstöðu. Skólinn 
varð nú að keppa við héraðsskólana 
á Laugum, Laugarvatni og víðar sem 
voru töluvert sóttir af Austfirðing-
um. Auk þess var kominn á fót Gagn-
fræðaskóli í Neskaupstað. Rafvæðing 
virtist vera helsta vonin til að bjarga 
skólanum. Á námskeiðinu 1932 var 
samþykkt eftirfarandi ályktun:

Fundurinn ályktar að skora á Alþingi 
að veita fé á fjárlögum fyrir 1933 til 
þessara umbóta á Eiðaskóla: a) Að 
byggð verði fullkomin rafstöð og sund-
laug, b) Að bókasafn skólans og áhöld 
verði aukin og endurbætt.

Ennfremur ályktaði fundurinn „að 
mynda skjaldborg“ um skólann með 
því að námskeiðsmenn úr hverju 
sveitarfélagi fyrir sig tilefni tvo menn 
í nefnd til að stuðla að framgangi 
málefna Eiðaskóla og undirbúa 50 
ára afmæli hans árið 1933.

Ályktun þessi varð til að ýta við 
málinu og fleiri áskoranir sama 

efnis. Var nú komið til kasta Alþingis, 
er samþykkti 8. des. 1933 að skora á 
ríkisstjórnina að láta gera áætlun um 
kostnað við neðantaldar umbætur á 
Eiðaskóla: „1) Byggingu rafstöðvar, 
er nægi til ljósa, suðu og hitunar. Þar 
með talið hitunar vatns í sundlaug. 2) 
Byggingu hæfilega stórrar sundlaug-
ar og leikfimihúss...“

Heitir og kaldir skólar

Árni Jónsson frá Múla, þing-
maður Norðmýlinga, var þá rit-

stjóri blaðsins Austfirðings á Seyðis-
firði og ritaði skelegga grein til varnar 
Eiðaskóla í blaðið undir yfirskrift-
inni „Heitir og kaldir skólar“. Taldi 
Jakob skólastjóri liðveislu hans það 
mikilvægasta í þessu sambandi enda 
rættist nú úr aðsókninni og á árunum 
1933-1938 var skólinn fullskipaður, 
með 35-45 nemendur.

Varnarbarátta og ljósaskipti

Ljósaskipti á Eiðum

Rafvæðing Eiðaskóla hafði verið 
eitt helsta baráttumál stjórnenda 

hans frá 1926 þegar Hannes Arnórs-
son skoðaði aðstöðu til virkjunar 
Fiskilækjar. Áskoranir Eiðamanna og 
Alþingis 1932-1933 skerptu á því. Í 
maí 1934 sendi Jakob skólastjóri er-
indi til ráðherra um þetta efni sem 
endaði hjá Rafmagnseftirliti ríkisins. 

Í ágúst 1934 var Sigurður Thorodd-
sen verkfræðingur tvær vikur við 

mælingar á Eiðum. Auk Fiskilækjar 
kannaði hann Gilsá við Ormsstaði, 
en niðurstaðan varð að hagstæðast 
væri að virkja Fiskilækinn. Sá bögg-
ull fylgdi skammrifi að hækka varð 
vatnsborð Eiðavatns um tvo metra til 
að auka fallhæð í 12 m og fá hæfilega 
vatnsmiðlun. Til þess þurfti að stífla 
vatnið á þremur stöðum. 

Um haustið samþykkti Alþingi 
50 þús. kr. fjárveitingu til virkj-

unar á fjárlögum 1935. Það sumar var 
virkjunin byggð og tilheyrandi stíflur 
og leiðslur lagðar. Rafmagnseftirlitið 
sá um undirbúning og framkvæmd 
en skólastjóri um reikningshald.

Rafljósin kveikt

Þann 30. nóvember 1935 var 
hægt að kveikja rafljós á Eiðum 

og 1. des. var haldin þar ljósahátíð 
með samkomu í skólanum að venju. 
„Eiðaskóli mun lengi minnast ljósa-
skiptanna sem urðu á Eiðum, og hinna 
stórkostlegu þæginda er hann varð þá 
aðnjótandi“, ritar Jakob í skólaskýrslu 
ársins.

Brátt kom í ljós að vatnsskortur 
háði virkjuninni. Sumarið 1937 

voru veitumannvirki byggð. Vatni 
var veitt úr Gilsá í um 2 km löngum 
skurði gegnum holt, mýrar og móa 
vestur í Eiðalæk. Árið 1938 afhenti 
ríkisstjórnin Eiðaskóla rafveituna 
til eignar og rekstrar og sama ár var 
keypt dísilvél sem notuð var á álags-
tímum. Samveiturafmagn kom í Eiða 
1962 og 1965 var rafstöðin lögð  niður. 
Stöðvarhúsið stendur enn við Lagar-
fljót svo og stíflur, því ekki hefur þótt 
fært að lækka aftur í Eiðavatni.

Alþýðuskólinn V

Á miðsvetrarnámskeiði í janúar 1932 var framtíð Eiðaskóla mikið 
til umræðu, m.a. vegna þess að aðsókn hafði stórminnkað. Þennan 

vetur voru aðeins 20 nemendur, 12 í eldri deild og 8 í yngri deild, og skól-
inn því aðeins hálfsetinn. Sá orðrómur gekk fjöllum hærra á Austurlandi að 
stjórnvöld ráðgerðu að leggja Eiðaskóla niður og breyta honum í fávitahæli, 
sem var á döfinni að stofna, en bjóða skólastjóra og kennurum störf við hér-
aðsskóla á Reykjum í Hrútafirði, sem þá var í byggingu og hafði aðgang að 
heitu vatni.

Miðsvetrarnámskeið og Marsinn
Í reglugerð Alþýðuskólans var kveðið á um að halda skyldi námskeið fyrir 
almenning nálægt miðjum vetri, eins og tíðkaðist á tíma Búnaðarskólans, 
en vegna húsnæðisskorts varð því ekki við komið fyrr en búið var að stækka 
skólahúsið. Í staðinn höfðu kennarar oftast haldið mánaðarlega fyrirlestra á 
svonefndum Eiðadögum.

Miðsvetrarnámskeið voru aftur tekin upp 1928 og voru síðan haldin flesta 
vetur í heilan áratug, til 1937, oftast í janúar-febrúar og stóðu vanalega í þrjá 
daga. Fyrirkomulag var svipað og á tíma Búnaðarskólans; 3-4 erindi fyrri 
hluta dags en síðdegis voru umræðufundir fram að kvöldmat þar sem einhver 
hafði framsögu. Á kvöldin sýndu nemendur leikrit og íþróttir, söngflokkur 
skólans söng og síðasta kvöldið var dansað. Oftast voru einn eða fleiri gestir 
fengnir til að flytja ræður eða lesa upp úr ritverkum sínum en annars voru 
 erindin haldin af kennurum skólans.

Námskeiðin urðu strax mjög vinsæl og voru sótt af fjölda manna af Héraði 
og jafnvel neðan af Fjörðum þrátt fyrir að stundum viðraði illa. Iðulega voru 
gestir 100-150. Mikinn hluta þeirra varð skólinn að hýsa í tvær nætur og má 
nærri geta að þá var þröngt á þingi í skólahúsunum. Urðu nemendur að rýma 
herbergi sín og lána rúmföt en sváfu sjálfir á gólfum hvar sem við varð komið, 
en raunar var stundum lítið sofið þessar nætur.

Veturinn 1934 var námskeiðið haldið 1.-3. mars. Var þá einstök veðurblíða, 
bjart tunglskin á  kvöld um og bílfært um allt Hérað og til Reyðar fjarðar, enda 
varð aðsókn meiri en nokkru sinni, fyrri daginn um 250 og annan daginn um 
400, sem var allt of margt fyrir húsakynni skólans. „Kom þá átakanlega fram 
hversu mikil nauðsyn skólanum er á því að fá stóran og góðan samkomusal“, 
ritar skólastjóri í ársskýrslu. Leikritið Skugga-Sveinn var leikið á hverju kvöldi 
og það var fyrsta stóra leikritið sem sett var upp á Eiðum. Var það að frum-
kvæði Þórarins Þórarinssonar kennara sem var leikstjóri og málaði leiktjöld.

Með skólastjóraskiptum 1938  féllu námskeiðin niður, en í stað þeirra kom 
árshátíð skólans, sem jafnan var haldin í mars, og fékk því smám saman  heitið 
Marsinn. Þá var oft haldið stutt erindi og sýnd leikrit og fimleikar,  sungið og 
að lokum dansað. Þessar samkomur voru öllum opnar lengi vel en síðar 
 aðeins fyrir boðsgesti.

Leikendur í Skugga-Sveini í mars 1934 þegar hvað fjölmennast varð á miðsvetrarnámskeiði.

Rafstöðvarhúsið við 
Fiskilæk stendur enn 
til minningar um þá 
framtakssemi sem ein-
kenndi Eiðastað.



Þórarinn hafði verið kennari 
við skólann frá 1930. Hann var 

fæddur 1904, sonur Þórarins Þórar-
inssonar prests á Valþjófsstað og 
Ragnheiðar Jónsdóttur. Hann varð 
stúdent frá Menntaskólanum í Reykja-
vík 1924 og lauk guðfræðiprófi 
frá Háskóla Íslands 1928, 
stundaði fram haldsnám 
við Háskólann í Mar-
burg í Þýskalandi 
1929-1930. Hann bjó 
því að sömu und-
irstöðu og fyrirrenn-
arar hans, að öðru 
leyti en því að hann 
hafði ekki tekið vígslu 
eða gegnt prestsstarfi. 
Þórarinn kvæntist 1935, 
Helgu Björgvinsdóttur, 
en hún lést haustið 1937. 
Árið 1940 kvæntist hann 
Sigrúnu Sigurþórsdótt-
ur úr Reykjavík, sem var 
nemandi í Eiðaskóla 1937-1939, og 
síðar kennari.

Valþjófsstaðaheimilið var lands-
þekkt fyrir glaðværð, söng og 

músík. Voru þau presthjónin samhent 
í því efni, svo og börn þeirra, er sum 
námu hljóðfæraleik. Þórarinn yngri 
tók þessa hefð í arf og var ýmislegt til 
lista lagt. Hann hafði kennt söng og 
teikningu í skólanum og staðið fyrir 
leiklist í meira mæli en áður þekktist, 
og hélt því starfi áfram lengi vel. Má 
því segja að hann hafi innleitt listir í 
skólastarfið. Á yngri árum var hann 
líka áhugasamur um íþróttir, og skóg-
rækt var alla tíð hans hjartans mál.

Í stjórnartíð Þórarins breytt-
ist Eiðaskóli úr tveggja vetra 

 alþýðuskóla í þriggja vetra skóla með 
gagnfræðadeild. Nemendum fjölg-
aði og gerðust jafnframt mun yngri 
og baldnari en áður. Þetta kallaði á 
aðra stjórnar hætti en þar höfðu tíð-
kast. Þórarinn tók skólastjórnina 
strax föstum tökum og þótti nem-
endum hann stundum harður í horn 
að taka. Því varð hann þegar frá leið 
ekki eins vinsæll meðal þeirra og fyrri 
skólastjórar Eiðaskóla. Annars héld-
ust skólastefna og skólahættir þeirra 
Ásmundar og Jakobs áfram í stórum 
dráttum lengi vel.

Þórarinn tekur við skólastjórn

Framkvæmdir

Þórarinn varð þegar í upphafi 
skólastjóraferils síns að takast 

á við ýmsar framkvæmdir á Eið-
um. Brýnast var að koma upp nýrri 

vatnsleiðslu því að sú gamla úr 
Kirkjuhöfða tjörn reyndist 

ónothæf vegna útfellinga 
og slýs í vatninu. Árið 

1939 tókst að koma upp 
vatnsleiðslu úr Gilsá 
en ýmis vandræði 
voru samt með þá 
veitu þar til borað var 
á eyrunum við ána. 
Fyrsta skógargirðing 

á Eiðum var sett upp 
við Húsatjörn 1927. 

Sumarið 1939 var lokið 
við að girða mestallt Eiða-
land neðan þjóðvegar til 
skógræktar og uppgræðslu 
skógar og þótti skólastjóra 

það merkur áfangi. Sama ár var byrj-
að að planta barrtrjám við Húsatjörn. 
Eftir 1940 varð bygging íþróttahúss 
helsta viðfangsefni skólastjóra, og 
síðar bygging heimavistarhúss. Mest 
reyndi þó á Þórarin þegar skólahúsið 
brann 1960 og hann missti allt innbú 
sitt. Þá lyfti hann Grettistaki. 

Alþýðuskólinn VI

Vorið 1938 sótti Jakob um lausn frá embætti sökum heyrnardeyfu 
sem hafði farið vaxandi síðustu árin og háð honum við kennslu. Jakob 

kvaddi Eiðaskóla með eftirsjá. Hann hlaut bestu eftirmæli um skólastjórn 
sína og kennslu enda hafði hann stýrt skólanum gegnum krepputíma. Í 
lausnar beiðni sinni lagði Jakob til að Þórarinn Þórarinsson kennari tæki 
við forstöðu skólans. Það gekk eftir og var hann skipaður skólastjóri frá 14. 
júní 1938, og tók við starfinu 1. október sama ár.

Þórarinn Þórarinsson
skólastjóri 1938-1965

Aldarfjórðungsstarf 1944
Haustið 1944 voru 25 ár liðin frá því að Alþýðuskólinn tók til starfa. Af því tilefni tók Þórarinn skólastjóri saman  nokkrar 
tölulegar upplýsingar um skólann og nemendur hans og birti í ársskýrslu 1942-44.

Alls höfðu 610 nemendur sótt skólann, 181 stúlka og 429 piltar. Þar af höfðu 577 a.m.k. lokið ársprófi yngri deildar, 
og 273 af þeim (47,3 %) farið í landbúnaðarstörf. Af þeim sem komu í skólann á tíu ára tímabilinu 1933-1943 voru 
78% úr sveit en 22% úr kaupstað og skv. lauslegri athugun var þetta hlutfall svipað á fyrstu 15 árunum. Af nemendum 
úr sveit höfðu um 56% farið í landbúnað. 

Samkvæmt athugun Þórhalls á Breiðavaði voru nemendur Búnaðarskólans, 1888-1917, 155 að tölu, nálega allir úr 
sveit og um 100 (66 %) þeirra hurfu aftur til þeirra starfa. „Tölur þessar mætti leggja til grundvallar, ef menn vildu 
mynda sér raunhæfa skoðun á því, hvað hæft er í þeirri staðhæfingu ýmissa, að héraðsskólarnir spenni fólkið úr sveit-
unum og í kaupstaðina“, ritar Þórarinn skólastjóri. 

Á þessum 25 árum höfðu 3 skólastjórar og 24 kennarar starfað við skólann. Á árunum 1920-1928 voru námskeið 
á vegum skólans í vefnaði og búnaði og voru þau sótt af 53 stúlkum og 25 piltum. Fimm miðsvetrarnámskeið fyrir  
almenning, með fyrirlestrum, umræðufundum og skemmtunum voru haldin í skólanum, sótt af um 1100 manns. 
Aðkomumenn fluttu 77 erindi í skólanum auk fjölda erinda sem skólastjórar og kennarar héldu. Önnur námskeið á 
vegum skólans voru fjórtán. Lokaorð Þórarins í tilefni af þessum áfanga eru svo skráð í ársskýrslunni:

„Í reglugerð skólans segir svo meðal annars: „Það er markmið skólans að veita nemendum þá almennu menntun, er 
verði þeim til þroska og gagns í lífinu, og styðja þá til siðgæðis og trúar.“ Þetta mark hafa forstöðumenn skólans og 
kennarar hans jafnan viljað hafa í huga. Þeim hefir verið það ljóst, að tilveruréttur skólans og gagn það, sem hann 
vinnur, fer ekki nema að nokkru leyti eftir einkunnum þeim, sem nemendur fá við burtfararpróf, heldur eftir prófi því 
sem lífið sjálft leggur fyrir þá, og væntir skólinn þess að flestir Eiðamanna hafi einnig staðist það próf.“

Kennaramynd frá 1937. Skólastjórahjónin Helga Jónsdóttir og Jakob Kristinsson sitja fyrir framan 
Þórhall Helgason, Þórodd Guðmundsson, Þórarin Sveinsson og Þórarin Þórarinsson.

Ljósmynd: Sveinn Guðnason.

Leikfimiflokkur 1937. Þórarinn Sveinsson íþróttakennari fyrir miðri mynd. Ljósmynd: Sveinn Guðnason.



Íþróttahúsið var teiknað á 
skrifstofu Húsameistara ríkisins. 

Yfirsmiðir voru Einar Stefánsson 
Reyðarfirði og Þórhallur Helgason 
Ormsstöðum og skólastjóri annaðist 
yfirumsjón og reikningshald. Húsinu 
var valinn staður við NA-horn skóla-
hússins og sneri langhlið þvert á það.  
Hófust framkvæmdir við húsið vor-
ið 1939 með grunngreftri sem var að 
mestu unninn í sjálfboðavinnu. Um 
sumarið var lokið við að steypa sund-
laugina. Alþingi hafði veitt nokkur 
framlög til byggingarinnar, fyrir til-
stilli Eysteins Jónssonar fjármálaráð-
herra en næstu ár lágu framkvæmd-
ir niðri. Þær voru hafnar á ný vorið 
1942 og lauk um mitt sumar 1943. 
Húsið er 9,50 × 21 m að grunnfleti 
og hæðin 11,20 m. Á neðri hæð er 
sundlaug, 6,75 × 12,50 m, vélarými, 
búningsklefar og böð, en á efri hæð 
er fimleikasalur, með leiksviði í vest-
urenda og 5 m lofthæð. Inngangur í 
húsið var úr gamla leikfimissalnum, 
sem var breytt í anddyri og útifata-
geymslu.

Heildarkostnaður við bygg-
ingu íþróttahússins varð um 

290 þúsund kr. „Ríkið lagði til afl 
þessa fjár. Þing og stjórn sýndu verki 
þessu jafnan hinn mesta velvilja,“  ritar 
skólastjóri í ársskýrslu. Loforðum um 
fjárframlög og vinnu við húsið hafði 
verið safnað allt frá 1935. Voru það 
um 190 dagsverk í vinnu og 6180 kr. 
í peningum.

Yfirbyggð sundlaug

Sundlaugin var tekin í notkun 
við hátíðlega athöfn í mars 1943. 

Hún var fyrsta yfirbyggða sundlaug 
á Austur landi. Sama ár komu sund-
skyldulög í framkvæmd á Austurlandi 
og voru síðan haldin sundnámskeið 
vor hvert á Eiðum fyrir fullnaðar-
prófsnema barnaskólanna. Auk þess 
voru á árunum 1943-44 haldin fjögur 
sundnámskeið fyrir almenning. Taldi 
skólastjóri að um 500 manns hefðu 
lært að synda þessi tvö sumur. Nám-
skeið í frjálsum íþróttum voru haldin 
bæði vorin á vegum UÍA, 8 þátttak-
endur hvort vor. Einnig voru haldin 
íþróttamót á Eiðum.

Íþróttahús og ný heimavist

Nýtt heimavistarhús

Við þá breytingu að taka upp 
þriggja vetra nám 1946 var ljóst 

að ekki yrði komist hjá því að byggja 
við skólann til að geta tekið við fleiri 
nemendum. Síðla árs 1946 fór Þór-
arinn skólastjóri til Reykjavíkur til 
að ræða við þingmenn, ráðherra og 
embættis menn skólamála. Með ferðis 
hafði hann drög að teikningu hins 
fyrir hugaða húss, sem hann mun 
sjálfur hafa teiknað, þar sem gert var 
ráð fyrir mötuneyti, heimavistum og 
íbúð. Sama haust ritaði hann fjárveit-
inganefnd Alþingis. 

Fjárveiting fékkst frá Alþingi 
1947 og Einari Erlendssyni bygg-

ingameistara var falið að teikna hús-
ið.  Mun hann hafa fylgt drögum Þór-
arins í meginatriðum. Sama vor var 
húsinu valinn staður norðaustur af 
íþróttahúsinu. Grunnur var grafinn 
með jarðýtu í byrjun júní.  Sumarið 
1948 varð húsið fokhelt og unnið var 
við innrétt ingar allan næsta vetur 
og fram á sumar en húsið þá húðað 
með kvarzmulningi. Innréttingum 
var ekki lokið fyrr en haustið 1950. 
Heildarkostnaður varð 1.600.000 kr. 
Yfirsmiður var Þórhallur Helgason 
á Ormsstöðum og yfir múrari Björn 
Jónsson úr Mjóafirði.

Aðalhúsið er alls tæpir 4000 m2. 
Það er fjórar hæðir með stuttri 

álmu frá norðurenda til austurs, sem 
er þrjár hæðir. Á miðhæð hússins er 
borðstofa fyrir 100 manns og eldhús. 
Á 3. hæð eru 14 herbergi í aðalálmu og 
5 í austurálmu og setustofa. Í austur-
álmu eru íbúðir á 1. og 2. hæð. Í kjall-
ara eru kennaraíbúð, nokkur her-
bergi, þvottahús, straustofa, geymslur 
o.fl. Vestur frá norðurenda var byggð 
matargeymsla á einni hæð. Í risinu 
var gert ráð fyrir varahúsnæði með 
herbergjum fyrir 30-40 nemendur.

Húsið var vígt haustið 1949 
þegar Eysteinn Jónsson ráð-

herra lagði hornstein þess. Sama haust 
var það tekið í notkun við skólasetn-
ingu sem var 6. nóv. og fluttu þá allar 
44 námsmeyjar skólans inn á íbúð-
arhæðina en piltar fengu öll nem-
endaherbergi í gamla húsinu.

Alþýðuskólinn VII

Íþróttahúsið, sem hýsa átti sundlaug og leikfimissal, var efst á baugi 
þegar Þórarinn tók við stjórn Eiðaskóla árið 1938. Bygging þess hafði 

verið á döfinni allt frá 1932 og verið undirbúin af Jakobi forvera hans. En 
fyrir Þórarni lá líka að byggja nýtt heimavistarhús því að þegar Eiðaskóli 
varð þriggja vetra skóli 1946 tók nemendunum að fjölga verulega. Veturinn 
1946-1947 voru 60 nemendur við skólann og næsta vetur voru þeir 65, sem 
var ýtrasti fjöldi er hægt var að hýsa og var þá þröngt setið. Þá varð ekki 
lengur hjá því komist að auka húsnæði skólans.

Nýi matsalurinn
Haustið 1949 var borðhaldið flutt í nýju borðstofuna sem rúmaði alla nem-
endur er voru um 110 þennan vetur. Þar voru þrjú langborð, hvert fyrir sinn 
bekk, og sátu þrjár þar til skipaðar „húsmæður“ úr hópi nemenda við enda 
þeirra og stýrðu borðhaldi auk umsjónarmanns úr hópi kennara. Að lokinni 
máltíð tóku borðnautar saman höndum og réttu þær upp; var það kallað að 
„hæsa“. Þetta var gamall siður í skólanum. Haustið 1951 var tekin upp sú 
venja að nemendur sóttu mat sinn á eitt langborð.

Nemendur skiptust á um að bera af borðum og laga til í borðsal. Þeir sáu um 
ræstingu á herbergjum sínum en til þess og morgunverðar var veitt hálftíma 
hlé eftir fyrstu kennslustund. Skyldug útivist var kl. 11.30-12.15 alla kennslu-
daga. Kennslu var hætt um fjögurleytið, en þá var kaffi, síðan „lesstofa“ undir 
eftirliti kennara fram að kvöldmat kl. 19.30. Skólahúsum var læst kl. 21.30 
og kl. 23 áttu allir að vera gengnir til náða. Gekk skólastjóri þá á herbergin til 
eftirlits í gamla skóla en Ármann kennari sá um reglu á kvennavistinni.

Borðhald í matsalnum veturinn 1949-50. Þriðji bekkur lengst til vinstri, 
yngri deild í miðju og eldri deild til hægri. Ljósm. Vilberg Guðnason. 

Nýja skólahúsið, sem ýmist var kallað heimavistarhús eða mötuneytishús en fékk eftir 
1980 heitið Útgarður, er hér nýbyggt um 1950. 

Gamla skólahúsið og íþróttahúsið með sundlaug á jarðhæð er risið við hlið þess. 
Það varð tekið í notkun 1943 en þessi mynd er frá því á 6. áratugnum.



Með breytingunni varð skól-
inn í raun tvískiptur, í alþýðu-

skóla með yngri og eldri deild sem 
lauk með burtfararprófi, og eins 
vetrar framhaldsdeild sem lauk með 
samræmdum prófum á landsvísu, 
gagnfræðaprófi og landsprófi. Til að 
ná gagnfræðaprófi urðu menn að fá 
meðal einkunn 5 að lágmarki en til að 
ná landsprófi, með rétti til framhalds-
náms,  urðu þeir að fá 6 í einkunn í 
tilteknum „landsprófsgreinum“. Þar 
með urðu prófin smám saman að-
almarkmið námsins, í stað „hinnar 
almennu menntunar til þroska“, sem 
Þórarinn hafði undirstrikað á 25 ára 
afmæli skólans. Samhliða þessu var 
farið að taka yngri nemendur í skól-
ann og veita undanþágu frá 16 ára 
markinu sem gilt hafði frá upphafi. 
Um 1950 voru aldursmörk felld nið-
ur. Margir vilja meina að með þessum 
breytingum hafi hugsjón héraðsskól-
anna beðið verulegan hnekki.

Fyrstu landsprófin

Veturinn 1946-1947 voru sex í 
framhaldsdeild og tóku þeir  allir 

landspróf nema einn. Haustið 1947 
var ákveðið að skipta nemendum 3. 
bekkjar í miðskóladeild með lands-
próf að markmiði og gagnfræðadeild 
fyrir þá sem ekki hyggðu á nám í 
menntaskóla eða kennaraskóla. Enska 
var nú fyrst gerð að skyldunámsgrein 
í skólanum. Veturinn eftir var deild-
inni einnig skipt að nokkru leyti en 
1949-1950 þreyttu allir 35 nemendur 
framhaldsdeildar landspróf.

Skólinn var yfirleitt settur á 
sama tíma og áður, um 20. októ-

ber, og slitið um sumarmál. Var þetta 
skólatími eldri og yngri deildar. Hins 
vegar hófst framhaldsdeild í byrjun 
október og lauk ekki fyrr en í maílok. 

Breyttur SKÓLI um miðja öld

Undirstrikar það tvískiptingu skól-
ans. Næstu ár var framhaldsdeildin 
tvískipt, í landsprófs deild (A-deild) 
og gagnfræðadeild (B-deild), sem 
líka var að einhverju leyti tvískipt.

Verknám og verknámshús

Haustið 1951 var aukið við 
verklegt nám í gagnfræðadeild, 

og var hún eða hluti hennar þá nefnd 
verknámsdeild. Auk bóklegra greina 
er tekin upp kennsla í vinnuteikning-
um, vélsaumi fyrir stúlkur, vélvirkjun 
fyrir pilta og smíðakennsla stóraukin 
með áherslu á húsgagnasmíði. Þetta 
kallaði á endurbætta smíðaaðstöðu.

Eftir að heimavistarhúsið var 
byggt 1948 voru smám saman 

gerðar verulegar breytingar á innrétt-
ingum á fyrstu hæð í aðalskólahúsinu 
með sameiningu herbergja og fengust 
þar fleiri skólastofur. Smíðakennsla 
fór fram á Fjósloftinu til vors 1952 en 
þá var innréttuð ný smíðastofa vest-
an megin í skólahúsinu. Þarna fór 
smíðakennslan fram til 1957 er sér-
stakt verknámshús var fullgert.

Verknámshúsið var staðsett 
á hólkolli spölkorn neðan við 

Íþróttahúsið. Byrjað var á húsinu 
sumarið 1957 og byggð syðri álm-
an, timburhús á steyptum sökkli, 118 
m2. Máttarviðir voru úr farmi timb-
urskips sem strandaði við Héraðs-
sand á stríðsárunum en annað timbur 
var fengið frá Reykjavík. Guðmund-
ur Guðjónsson teiknaði húsið í snatri 
og Halldór Sigurðsson kennari sá 
um smíðina. Tókst að koma húsinu 
upp fyrir haustið svo smíðakennsla 
gat hafist þar í skólabyrjun. Næsta ár 
(1958) var byggð álma til norðurs frá 
þessu húsi, með steyptum kjallara og 
timburhúsi á einni hæð. 

Alþýðuskólinn VIII

Á fimmta áratugnum urðu gagngerar breytingar á námsefni og til-
högun kennslu í Alþýðuskólanum á Eiðum. Árið 1943 var skipuð 

milliþinganefnd til að semja frumvarp að nýjum fræðslulögum. Markmið 
hennar var meðal annars að samræma framhaldsskólana og fella þá að einu 
skólakerfi. Frumvarpið varð að lögum 1946. Með þeim varð  mikil breyting 
á eðli og umfangi Eiðaskóla. Í stað tveggja ára alþýðuskóla með norrænu 
lýðskólasniði varð til þriggja vetra skóli sem sniðinn var að gagnfræðaskól-
um stærstu kaupstaðanna.

Afmælishátíð 1958 (Eiðaskóli 75 ára)
Á 75 ára afmæli Eiðaskóla var afmælishátíð á Eiðum dagana 9.-10. ágúst 1958, 
sú mesta sem haldin hefur verið í sögu skólans fyrr og síðar. Var hvorki sparað fé 
né vinna til að hún mætti verða hin glæsilegasta og tóku  allir kennarar skólans 
virkan þátt í undirbúningi hennar, en fyrst og fremst hvíldi hún á herðum Þór-
arins skólastjóra. Í júní fór hann til Reykjavíkur og réði Jörund Pálsson arkitekt 
til að setja upp skólasögusýningu, fékk lánaðar fánastengur, fána og ljóskastara. 
Skógrækt ríkisins snyrti í Eiðahólma og setti þar upp trébryggju. Sögusýningin var 
í norðurstofunum báðum, yngri og eldri deild, þar sem opnað var á milli. Sýn-
ingin samanstóð af sögulegum munum, ljósmyndum, teikningum og línuritum. 

Í tilefni afmælisins valdi Þórarinn skólastjóri kjörorð skólans: 
Manntak - Mannvit - Manngöfgi, og Jörundur málaði þau á 
stóra skífu sem fest var við skólahliðið. Sigríður Vilhjálms-
dóttir saumaði merkið með hvítum stöfum á bláan grunn, 
og var  þannig gerður skólafáni sem Ásmundur biskup vígði. 
Þetta merki hefur síðan verið nefnt  „emmin þrjú“ og var 
 tekið upp sem skólamerki.

Hátíðin hófst kl. 15 á laugardag, með því að ekið var að NA-horni Eiðavatns og 
fólk ferjað þaðan út í Eiðahólma, á vélbáti sem fenginn var frá Borgar firði og hafði 
litla Eiðabátinn í togi. Safnast var saman í rjóðri í hólmanum, eins og tíðkaðist á 
mótum Eiðasambandsins, og síðan hófst fundur með söng og ræðum sem Þór-
arinn skólastjóri stýrði. Umræðuefnið var „Framtíð Eiðaskóla“. Um 120 manns 
tóku þátt í hólmaferðinni enda var veður gott. Fjöldi manns gisti í skólanum.

Á sunnudagsmorgun var veður kyrrt og hlýtt, en sólarlítið. Klukkan hálftíu var 
farið í kirkju. Að svo búnu var gengið niður í skógargirðingu við Húsatjörn. 
Þá var Hákon Bjarnason skógræktarstjóri með í för. Upp úr hádegi tók fólk að 
streyma að staðnum. Klukkan hálftvö hófst dagskráin að nýju, með skrúðgöngu 
frá Meðaltúni út í Garðhvamm. Síðan var messa í hvamminum og kirkjukórinn 
söng. Lauk henni með vígslu hins nýja skólafána.

Skólastjóri setti hátíðina og síðan voru ávörp ráðherra og fyrrverandi skólastjóra. 
Þá söng karlakór Eiðamanna frá ýmsum tímum sem skólastjóri hafði æft. Axel 
Jónsson á Bessastöðum söng einsöng við undirleik Marinós Kristinssonar prests 
á Valþjófsstað. Skólastjóri las skeyti sem borist höfðu og þakkaði árnaðaróskir og 
gjafir. Lauk samkomunni um kl. hálfsex. Um kvöldið var dansað í leikfimisalnum 
og skólastjórahjónin héldu hóf fyrir boðsgesti.

Í tilefni af 75 ára afmæli Eiðaskóla var Benedikt Gíslason frá Hofteigi fenginn til 
að rita bók um sögu Eiða frá upphafi, og kom hún út hjá Norðra sumarið 1958.

Skrúðganga á 75 ára 
afmælishátíð Eiða-
skóla. Björn Magn-
ússon kennari er fána-
beri en næst á eftir 
koma Páll Þórðarson, 
yngsti nemandi skól-
ans þetta ár (13 ára), 
og elsti nemandinn, 
Erlingur Filippusson 
grasalæknir (85 ára), 
búfræðingur frá Eiða-
skóla 1892.
Ljósm. Vilberg Guðna-
son, Ljósmyndasafn 
Austurlands.

Verknámshúsið sem 
byggt var 1957-
1958. Norðurálma 
þess var þó ekki 
fullgerð fyrr en eftir 
brunann 1960.

Sumarið 1951 var grafinn með jarðýtu hálfhringlaga hvammur inn í brekkuna austan við Heimavist-
arhúsið, og hlaðnir þar upp setstallar og flötur fyrir ræðustól. Næstu sumur var plantað birkitrjám á 
brún hvammsins, sem nefndur var Garðhvammur. Þetta útihátíðarsvæði var fyrst notað 1958. Þar var 
á síðar komið upp brjóstmyndum af Þórarni skólastjóra og Þórarni Sveinssyni kennara.



Næsta morgun, miðvikudaginn 
29. júní, var mjög gott veður, 

sólskin og stafalogn. Um tíu leytið sá 
Björn Benediktsson, sem bjó í Þór-
arinshúsi andspænis skólanum, elds-
bjarma í gluggum skrifstofunnar og 
kallaði til Ármanns og Páls bónda, 
sem stóðu á hlaðinu sunnan við hús-
ið, að kviknað væri í skólanum. Fyrsta 
verk Ármanns var að hlaupa á sím-
stöðina í Bænum þar sem Jón Sigfús-
son var til staðar. Hringdi hann fyrst 
í Egilsstaði en brunabíll þar reyndist 
í lamasessi. Þá var símað í Slökkvilið 
Seyðisfjarðar sem var að fást við elds-
voða í neðra og tafðist af þeim sök-
um; síðar var brunalið Reyðarfjarðar 
kallað til. Símaboð var sent á alla bæi 
í sveitinni og í Egilsstaðaþorpi fréttist 
líka fljótt um brunann. Dreif menn að 
og gengu þeir í að bjarga húsmunum 
úr skólastofum og bókasafni skólans. 

Sýnt var að eldurinn hafði 
komið upp í íbúð skólastjóra á 2. 

hæð og þaðan varð engu bjargað. Í 
geymslukompum í rishæðinni voru 
ýmsir verðmætir munir í eigu skól-
ans og skólastjóra. Þeim hefði ef til 
vill mátt bjarga en í fátinu hugleiddu 
menn það ekki. Engar eldvarnir voru 
í skólanum og þó að rennandi vatn 
væri á öllum hæðum virðist ekki hafa 
komið til álita að ráð ast að eldinum 
með þeirri aðferð, til þess var hann 
orðinn of mikill.

Skólahúsið alelda

Eldurinn breiddist hratt út 
og sprenging varð í risinu í ytri 

hluta hússins sem svipti hluta þaksins 
af og féll það niður vestan við húsið. 
Áttu menn fótum sínum fjör að launa 
og munaði litlu að ungur sonur Páls 
bónda lenti undir þakinu. Nokkrir 
menn urðu fyrir slysum af völdum 
loftþrýstings og glers úr gluggum. 
Eftir þetta varð skólahúsið alelda, 
efri hluti þess logaði stafna á milli. 
Byrjaði eldurinn þá að læsa sig í þak 
íþróttahússins og  óttast var að hann 
bærist í næstu hús. Því var allt borið 
út úr verknámshúsinu og það ráð tek-
ið að skvetta vatni á austur stafn þess. 
Hafði Halldór kennari fengið vatns-
fötur sem til voru í Kaupfélaginu og 
gengu þær manna á milli neðan úr 
læk. Tókst þannig að forða húsinu frá 
bruna.

ELDSVOÐi og endurreisn

Slökkvilið loksins mætt

Slökkvilið Seyðisfjarðar kom 
loks um kl. hálftólf með bruna-

dælur og slöngur sem lagðar voru 
niður í Eiðalæk. Lagði það allt kapp 
á að bjarga íþróttahúsinu en eldur 
var þá kominn í vesturhluta þaksins 
að innan verðu. Fjögur hraustmenni 
klifu upp á þakið en hitinn var svo 
mikill að sprauta varð stöðugt á þá 
vatni til að þeir gætu rifið járn af því. 
Þannig tókst að slökkva eldinn í þak-
inu. Ef íþróttahúsið hefði brunnið var 
hætta á að eldur bærist í heimavistar-
húsið. Um tólfleytið kom slökkvilið 
frá Reyðarfirði og réðist með bruna-
dælum á aðalbálið í skólahúsinu, en 
þá var orðið um seinan að bjarga því. 
Samt var dælt viðstöðulaust á eld-
inn fram til kl. 4, að hann var talinn 
slökktur.

Ómetanlegt tjón

Þá stóðu aðeins eftir stein veggir 
eldri hluta hússins (frá 1908) 

og stálbitar, flestir bognir og snúnir. 
Yngri hlutinn að norðan (frá 1926) 
var steyptur í hólf og gólf og stóð því 
eftir nema þakið var farið. Af íþrótta-
húsinu brann um þriðjungur þaksins 
og leikfimisalurinn skemmdist mikið 
af vatni. Tilfinnanlegast var tjón Þór-
arins skólastjóra, en allt innbú hans 
brann til ösku, þar á meðal mikið 
bókasafn, ýmsir verðmætir hús munir 
og málverk. Skólinn missti nær alla 
innanstokksmuni úr 16 heimavistar-
herbergjum og ýmsa dýrmæta gripi 
sem voru í geymslum á efstu hæð. Á 
skrifstofunni brunnu skjöl frá skóla-
stjórnartíma Þórarins. Var það mik-
ið tjón fyrir sögu skólans en nokkur 
bót í máli að Benedikt Gíslason var 
búinn að nota þau við ritun Eiðasögu 
sinnar og taka sitthvað upp úr þeim. 

Óljóst um eldsupptök

Ekkert er vitað um eldsupptök, 
en rafmagn var á húsinu og því 

líklegast að það hafi orsakað eldsvoð-
ann og hreingerning e.t.v. hjálpað til. 
Tilgáta var að stækkunargler sem lá 
í gluggakistu hefði komið brunanum 
af stað.

Alþýðuskólinn IX

Veturinn 1959-1960 var Þórarinn skólastjóri í orlofi og dvaldi í Reykja-
vík en Ármann Halldórsson var settur skólastjóri á meðan. Hann bjó í 

íbúð Þórarins, sem var í suðurenda á 2. hæð skólahússins, en þar var einnig 
skrifstofa skólans. Von var á Þórarni heim í byrjun júlí og flutti Ármann 
úr íbúðinni 27. júní og síðan var hún þrifin og húsið allt. Var því lokið um 
miðnætti 28. júní og var enginn í húsinu næstu nótt. 

Endurreisn hafin og skólahaldi ekki frestað
Eftir brunann var ástandið svart á Eiðum. Íbúð skólastjóra, næstum allar kennslu-
stofur og meira en helmingur heimavistarherbergja hafði eyðilagst. Þá sýndi Þór-
arinn skólastjóri hvað í honum bjó. Á þriðja degi eftir brunann, þann 1. júlí, 
kom hann austur. Með í för voru Helgi Elíasson fræðslumálastjóri, Guðmundur 
Guðjónsson arkitekt og fulltrúi frá Brunabótafélagi Íslands. Eftir að hafa kynnt sér 
aðstæður og metið brunatjónið var gerð áætlun um að halda starfsemi skólans 
áfram næsta vetur í lítið breyttu formi. Svo heppilega vildi til að í húsum skólans 
var nokkurt húsnæði sem ekki hafði verið tekið í notkun, það bjargaði því sem 
bjargað varð. Áætlunin var þríþætt: 

1) Ljúka skyldi smíði á norðurálmu verknámshússins, sem er 16 x 8 m timburhús 
á steyptum kjallara, og var nú aðeins fokhelt. 2) Innrétta varahúsnæði í rishæð 
heimavistarhússins, þar sem fá mátti 15 tveggja manna herbergi. 3) Gera við 
norðurenda skólahússins sem byggður var 1926 og setja þak á hann, svo og að 
bæta þak íþróttahússins.

Framkvæmdir hófust 4. júlí og unnu við þær 10-12 manns frá byggingarfélaginu 
Brúnási á Egilsstöðum. Halldór Sigurðsson kennari annaðist verkstjórn, skóla-
stjóri og annað starfsfólk skólans var til aðstoðar. Svo er að skilja að tryggingaféð 
hafi verið lágt og nægði ekki einu sinni fyrir umræddum framkvæmdum. Greip 
skólastjóri þá til þess ráðs að taka bankavíxil upp á 3 milljónir kr., með ábyrgð 
menntamálaráðuneytis, og 450 þúsund lagði ríkið fram.

Skólastjórahjónin komu sér fyrir í heimavistarhúsinu. Í verknámshúsinu tókst að 
innrétta tvær kennslustofur, og tvær í „gamla endanum“ í skólahúsinu, en önnur 
þeirra var þó tekin undir fjölbýli 11 pilta, og annarri fjölbýlisstofu fyrir jafnmarga 
pilta var komið upp í kjallara verknámshúss. Í heimavistarhúsi var komið fyrir 
70 nemendum, auk íbúða skólastjóra, tveggja kennara og vistarvera fyrir starfs-
fólk mötuneytis. Þetta nægði til að skólinn gat tekið til starfa haustið 1960, með 
fimm bekkjardeildum og 96 nemendum, aðeins mánuði seinna en vanalega. 
Mátti það kallast meiri háttar afrek. Tvísetja varð kennslustofur og fór kennsla 
fram allan daginn.

Næsta sumar (1961) var 5 íbúðarherbergjum á 2. hæð í gamla húshlutanum 
komið í gagnið. Var þá hægt að leggja niður aðra fjölbýlisstofuna og breyta í 
kennslustofu og fjölga nemendum lítillega.

Bruni skólahússins árdegis 29. júní 1960. 
Ljósm. Stefán Einarsson, Ljósm.safn Austurl.



Vinnulýsing var gerð og fyrsti 
áfangi boðinn út. Þar var um að 

ræða 3ja hæða hús með heimavist og 
íbúð skólastjóra, byggt að mestu leyti 
á grunni þess gamla og tengt við þann 
hluta sem búið var að endur byggja.

Tekið var tilboði Bygging-
arfélagsins Snæfells á Eskifirði 

að steypa upp húsið og þaksetja það. 
Hófust framkvæmdir við bygginguna 
á útmánuðum 1962, og var miðhæð 
hússins tekin í notkun í nóvember 
þá um haustið, en yngri deild var 
ekki tekin í skólann fyrr en eftir ára-
mót. Þennan vetur, 1962-1963, voru 
124 nemendur í skólanum. Þá voru 
stelpur  settar í nýja húsið og urðu þar 
síðan kvennavistir, en strákar fengu 
öll herbergi í gamla Heimavistarhús-
inu. Losnaði þá fjölbýlisstofan í kjall-
ara verknámshússins og var tekin fyrir 
kennslu. Mátti þá segja að skólahald 
væri komið að mestu í fyrra horf. 

Mikið var samt eftir óbyggt 
af fyrir huguðu skólahúsi. Sig-

valdi Thordarson gat ekki fylgt bygg-
ingunni eftir, því að hann lést 1964. 
Tók þá Þorvaldur S. Þorvaldsson arki-
tekt við hlutverki hans, og sá teikni-
stofa hans og Manfreðs Vilhjálmsson-
ar í Reykjavík um nánari hönnun og 
útfærslu. Þrátt fyrir það festist nafn 
Sigvalda við húsið. Brúnás á Egils-
stöðum tók aftur við framkvæmdum 
og Þórarinn Hallgrímsson varð yfir-
smiður. Heimildir eru ekki tiltækar  

Nýtt skólahús rís úr rústum

um framgang  verksins. Líklega voru 
austur- og tengiálman byggðar 1964-
1965, en þó ekki lokið fyrr en 1968, 
þegar Þorkell Steinar hafði tekið við 
skólastjórn. Þá var risið þarna hús í 
líkingu við stórt H, ofan frá séð. Það 
er nú kallað Miðgarður.

Austari álman er tvær hæðir 
með hallandi þaki til austurs, og 

hýsir kennslustofur, þrjár á efri hæð, 
jafnstórar, og þrjár á neðri hæð, mis-
stórar, sú stærsta með bókasafni; þar 
er auk þess kennarastofa og lítið eld-
hús. Í tengiálmunni er stór salur að 
sunnan verðu, þar er hátt til lofts og 
suðurveggur úr gleri, en að norðan 
eru tvær hæðir, með skólaskrifstofu 
og setustofu uppi, en salernum niðri. 
Á báðum álmum eru inngöngudyr að 
norðanverðu, frá portinu milli skóla-
húss og íþróttahúss. Salurinn kallast 
Hátíðasalur, og var notaður sem slík-
ur, en var þó jafnframt vettvangur fyr-
ir ýmsa félagsstarfsemi og afþreyingu 
í skólanum, s.s. kvöldvökur, dansleiki 
og kvikmyndasýningar.

Árið 1975 voru skólastofurnar 
í gamla húshlutanum útbún-

ar fyrir eðlisfræði- og náttúrufræði-
kennslu og náttúrugripasafn. Síðasta 
vistarveran í Skólahúsinu var innrétt-
uð 1977, kölluð Þrepastofa, og voru 
þar langborð á þrepum, en kennara-
púlt neðst, líkt og í fyrir lestrasölum 
háskóla. Henni var breytt í venjulega 
kennslustofu 1988.

Alþýðuskólinn X

Samhliða þeim framkvæmdum sem ráðist var í strax eftir brunann 
mikla hóf Þórarinn skólastjóri þegar undirbúning að því að endurbyggja 

skólahúsið. Skömmu eftir eldsvoðann hitti hann Sigvalda Thordarson arki-
tekt, sem var Vopnfirðingur, og nemandi frá Eiðum. Það varð úr að Sigvaldi 
teiknaði nýtt skólahús, að fengnu samþykki ráðherra. Nokkur fjárveiting 
fékkst 1961, og ráðgert var að byggja húsið í áföngum. Austurálma Miðgarðs lengst til vinstri og íþróttahúsið hægra megin. Á milli er sá hluti byggingarinnar 

frá 1926 sem stóðst brunann. Teikning: Ólöf Birna Blöndal.

Með Þórarni Þórarinssyni störfuðu  nokkrir gagnmerkir 
kennarar er settu svip sinn á skólann og áttu ríkan þátt í að 
afla honum vinsælda og virðingar.

Þórarinn Sveinsson var fæddur á 
Kirkjubóli í Norðfirði 1907. Hann 
var nemandi á Eiðum 1926-1928, 
fór þá í íþróttaskóla í Danmörku og 
lauk íþróttakennaraprófi í Reykja-
vík 1934. Haustið 1935 réðst hann 
að Eiðaskóla og var leikfimikennari 
upp frá því en kenndi líka stærð-
fræði, bókfærslu o.fl. Þórarinn hafði 
eldlegan áhuga á frjálsum íþróttum 
og var brautryðjand á sviði íþrótta-
mála á Austurlandi, gekkst m.a. fyrir stofnun UÍA 1941. 
Síðast en ekki síst var hann ómetanleg stoð og stytta skóla-
stjórans, nafna síns, jafnt í blíðu sem stríðu, og samstarf 
þeirra var með eindæmum gott, þó ólíkir væru. Þórarinn 
lést haustið 1972 þegar ekið var á hann í myrkri á þjóðveg-
inum á Eiðaöxlum. Með fráfalli hans lauk lengsta starfsferli 
kennara skólans sem var 36 ár. Kona Þórarins var Stefanía 
Ósk Jónsdóttur. Árið 1939 byggði þau svonefnt Þórarins-

hús á Eiðum og ráku þar verslun með skólavörur. Eftir 1966 
hafði Stefanía póst- og símaafgreiðslu á Eiðum og var hún 
búsett á Eiðum lengur en nokkur annar síðustu 100 árin.

Halldór Sigurðsson smíða- og 
teiknikennari var frá Bæjum á Snæ-
fjallaströnd, fæddur 1923. Hann 
nam búfræði á Hvanneyri og lærði 
smíðar í Myndlista- og handíða-
skólanum í Reykjavík. Tók kenn-
arapróf í tveimur  áföngum 1949 og 
1954. Hann hóf kennslu á Eiðum 
1949. Halldór var völundarsmið-
ur og má segja að hann hafi drifið 
verknámið í skólanum til vegs og 
virðingar, var líka skólastjóri eitt ár í forföllum Þórarins. 
Hann fór snemma að fást við útskurð og varð þjóðþekktur  
fyrir muni sína. Halldór stofnaði hann með Hlyni syni sín-
um útskurðar verkstæðið Eik á Miðhúsum, en þangað flutti 
hann með fjölskyldu sína 1965 þegar hann hætti kennslu 
á Eiðum. Halldór hafði fjölhæf áhugamál og lét sig meðal 
annars varða leiklist, skógrækt, minjavernd, fiskirækt og 
slysavarnir.  Kona hans var Sigrún Einarsdóttir.

Ármann Halldórsson var fæddur 1916 í Borgarfirði eystra 
og var í Eiðaskóla 1934-1936, síðan í Flensborgarskóla og 
Kennaraskólanum og tók kennarapróf 1939. Þá var hann 
kennari á Seyðisfirði þrjá vetur. 
Sumarið 1944 sótti hann um kenn-
arastöðu í Reykjavík en tilviljanir 
ollu því að hann varð kennari á Eið-
um, sú einkum að Þóroddur Guð-
mundsson frá Sandi var að hverfa 
frá skólanum. Kennslugreinar hans 
voru aðallega íslenska og danska og 
varð hann meðal vinsælustu kenn-
ara Eiðaskóla. Hann hljóp í skarðið 
fyrir Þórarin skólastjóra síðla vetrar  
1954, og var settur skólastjóri í or-
lofi hans 1959-1960. Árið 1975 sagði  Ármann upp starf-
inu eftir 31 ár í kennslu, sem var þriðji lengsti starfsferill 
við Eiðaskóla. Kona hans var Ingibjörg Kristmundsdóttur 
frá Skagaströnd. Þau bjuggu í húsinu Garði, uppi á Hraun-
garði, frá 1954-1975. Þá fluttu þau í Egilsstaði þar sem 
Ármann tók við forstöðu nýstofnaðs Héraðsskjalasafns. 
Hlóðust þá á hann ýmisleg ritstörf og ritstjórn, m.a. að rita 
framhald af Eiðasögu Benedikts frá Hofteigi.  

Samkennarar Þórarins skólastjóra

Horft heim til skólahúsanna 1983. Ljósmynd: Kristinn Kristjánsson.

Miðgarður séður frá suðvestri. 
Vesturálman er 3ja hæða með 

íbúð í enda miðhæðar sem upp-
haflega var skólastjóraíbúð. Milli 
húsanna er tengibyggingin með 

háum gluggum hátíðarsalarins og 
síðan er kennsluálman austast. 

Ljósmynd: Kristinn Kristjánsson.

Kennslustofurnar í elsta hluta 
Miðgarðs, þ.e. þeim hluta 
sem stóð af sér eldsvoðann 
voru 1975, gerðar að eðlis- og 
náttúrufræðistofum en fengu 
snemma á 9. áratugnum það 
hlutverk að vera tölvustofur.



Það var mikill sjónarsviptir 
að Þórarni frá Eiðaskóla. Hann 

hafði verið kennari skólans frá 1930 
og skólastjóri 26 ár, lengur 
en nokkur annar. Í viðtali 
1984 segist hann hafa út-
skrifað um 1900 nem-
endur. Fjörutíu voru í 
skólanum þegar hann 
tók við 1938 en 120 
árið 1965. Í huga eldri 
Eiðamanna  er Þór-
arinn „ímynd“ Eiða-
skóla. Hann var „Stjór-
inn“ með stórum staf. 
Þórarinn var alla ævi 
nátengdur Eiðum og um 
1980 kom hann sér upp 
sumarbústað í Gröf norð-
an við Eiðavatn og dvöldu 
þau Sigrún þar hvert sumar, svo og 
börn þeirra, sem nú eiga bústaðinn.

Yngsti skólastjórinn

Þorkell Steinar Ellertsson tók 
við stjórn Eiðaskóla 1965. Hann 

er Reykvíkingur, fæddur 1939 og var 
því aðeins 26 ára, yngstur allra sem 
gegnt höfðu því embætti. Þorkell út-
skrifaðist úr Kennaraskólanum,  en 
var tvö ár í íþróttaháskóla í Stokk-
hólmi og stundaði framhaldsnám 
í kennslufræði í Gautaborg 1973-
75. Kona hans var Guðrún 
Bjartmarsdóttir, kennari 
að mennt og þjóðfræð-
ingur. 

Þorkell kom að 
skólanum með-

an hann var enn í 
sárum eftir brun-
ann og meðal fyrstu 
verkefna hans var að 
sjá um framkvæmd 
 þeirrar byggingaráætl-
unar sem fyrir lá, þ.e. að 
ljúka við byggingu aust-
urálmu, með kennslu-
stofum og miðálmu með 
hátíðarsal. Lauk því verki árið 1968. 
Breytingar voru gerðar á íþróttahús-
inu, settur á það sérinngangur og 
gamli fimleikasalurinn tekinn und-
ir búningsklefa og snyrtingar, einnig 
var sundlaugin flísalögð. 

Þorkell stýrði skólanum form-
lega í áratug, en var þó í orlofi 

í næstsíðasta árið og síðasta árið í 

Nýir skólastjórar og Síðasta bygging

launalausu leyfi við að ljúka námi í 
Svíþjóð. Starfstími hans á Eiðum var 
því aðeins átta ár. Á hans tíma nálg-

aðist skólinn sína upprunalegu 
stöðu í skólakerfinu, að taka 

við þar sem barnaskóla 
sleppti.

Ný íbúðarhús

Á tíma Þorkels 
voru byggð nokk-

ur kennarahús vestan í 
Hraungarði. Ysta húsið 

var kallað skólastjóra-
hús, eftir að Þorkell flutti 

þangað 1971. Það næsta 
Hermannshús, eftir Her-
manni Níelssyni íþrótta-
kennara sem reisti það og 
bjó þar í mörg ár, en hann 

tók við íþróttakennslu  árið 1978. 
Þriðja húsið í röðinni byggði  Kristján 
Gissurarson kennari. Hann kenndi 
þrjá vetur í skólanum á árunum 
1955-1968, en vann síðan við Endur-
varpsstöðina. Utar á Hraungarði er 
 húsið Garður þar sem Ármann  kenn-
ari bjó til 1975 og síðar Örn Ragnars-
son kennari.

Nýr stjóri og ný heimavist

Kristinn Jón Kristjánsson var 
fyrst settur skólastjóri Eiðaskóla 

1973-1975, í fjarveru Þorkels 
Steinars, en var síðan skip-

aður skólastjóri frá hausti 
1975. Hann er Árnesingur, 
fæddur 1941. Kona hans 
var Val gerður Kristín 
Gunnarsdóttir. Krist-
inn gekk í Samvinnu-
skólann á Bifröst og síð-
an í Kennaraskólann. 

Kenndi við barna- og 
gagnfræðaskóla í Hvera-

gerði 1965-1973. Krist-
inn gegndi formlega stöðu 
skólastjóra til 1994 en var 
í orlofi 1980-1981 og aft-
ur 1991-1994. Í fyrra orlofi 
var séra Haukur Ágústsson, 

áður prestur á Hofi, staðgengill hans, 
í því síðara Stefán Jóhannsson, sem 
tók við skólastjórn af honum. Helsta 
verkefni Kristins á sviði framkvæmda 
var bygging nýs heimavistarhúss, 
Miklagarðs sem rúmaði 40 nemend-
ur. Húsið var fullbúið 1982 og voru 
herbergin í risi Heimavistarhússins 
(Útgarðs) þá lögð niður.

Alþýðuskólinn XI

Þórarinn skólastjóri hafði átt við nokkra heilsubilun að stríða. 
 Veturinn 1964-1965 var hann í veikindafrí og gegndi Halldór Sigurðs-

son þá stöðu skólastjóra. Eftir það fór Þórarinn alfarinn frá Eiðum. Hann 
var þá rúmlega sextugur. Eins og gefur að skilja tók bruninn 1960 mjög á 
 Þórarin. Hann hafði tekið miklu ástfóstri við skólann, enda átt mestan þátt 
í að skapa hann í þáverandi mynd.

Þorkell Steinar Ellertsson
skólastjóri 1965-1973

Kristinn Kristjánsson
skólastjóri 1973-1991

Mikligarður, til vinstri, var tekinn í notkun 1982 og þá var loksins hætt að nota hanabjálkann í 
Heimavistarhúsinu (Útgarði) fyrir nemendur. Þórarinshús til hægri. 

Aldarafmæli Eiðaskóla 1983
Aldarafmælis Eiðaskóla var minnst með hátíðarhöldum dagana 11.-12. júní 
1983. Þessi afmælishátíð var að ýmsu leyti hliðstæð þeirri sem haldin var á 75 
ára afmælinu 1958.

Afmælisnefnd var skipuð á kennarafundi haustið 1982 og eftir að skóla lauk 
næsta vor var hafist handa við undirbúning með því að snyrta umhverfi skólans 
og fegra. Í kennsluálmu skólahússins voru settar upp sýningar á gömlum grip-
um, bókum, skjölum og sögulegum myndum, auk upplýsinga á veggspjöld-
um, og líkani af staðnum. Afmælisdagskráin fór fram í hátíðarsal skólans sem 
var ríkulega skreyttur.

Laugardagur 11. júní rann upp með sólskini og skúraleiðingum. Hátíðin hafði 
verið auglýst í blöðum og upp úr hádegi fóru gestir að streyma að. Alls rituðu 
167 nöfn sín í gestabók skólans en hafa eflaust verið mun fleiri. Dagskráin 
hófst kl. hálftvö með lúðrablæstri og kl. tvö setti Kristinn skólastjóri hátíðina 
og bauð gesti velkomna. Kór Eiðaþinghármanna söng og séra Einar Þór hafði 
andakt. Því næst flutti skólastjóri ræðu og rakti sögu skólahalds á Eiðum og 
breytingar sem orðið höfðu á þessu 100 ára tímabili. Síðan hófust ávörp gesta 
með kórsöng inn á milli. Þá var gestum boðið í hátíðarkaffi í matsal skólans. 
Um kvöldið var dansleikur í Valaskjálf á Egilsstöðum á vegum Ungmenna-
félags Eiðaskóla og komu þar fram 15 hljómsveitir sem starfað höfðu í skól-
anum, sú elsta frá 1955. Sóttu hann um 900 manns. 

Skólanum barst fjöldi góðra gjafa, m.a framlög í peningum upp á um 150 þús-
und. Ármann Halldórsson hafði verið fenginn til að rita bók um sögu skólans 
frá 1958 en hann lenti út fyrir stærðar- og tímamörk og var hún ekki tilbúin 
fyrr en um haustið. Hins vegar kom út bæklingur um Eiðaskóg að fornu og 
nýju sem Þórarinn skólastjóri hafði tekið saman. Sigurður Óskar Pálsson orti 
skólanum afmæliskvæði og flutti á samkomunni fyrir hönd 35 ára nemenda. 
Ávarpi Þorkels Steinars, fyrrverandi skólastjóra lauk á þessa leið:

„Kæri Eiðaskóli. Hér stendur þú í dag með 100 ár og allar þínar kynslóðir á 
herðum, og ættir samkvæmt sumum lögmálum að vera lotinn og lúinn. En 
skóli eins og þú eldist ekki þótt árin líði. Ekki er heldur annað að sjá en þú 
sért bæði léttstígur og léttbrýnn. Svo mun verða meðan ræktarsemi lifir og fólk 
ann þér, og menn kunna að meta mátt menningar og mennta. Þær  byrðar sem 
Eiðaskóli hefur á okkur mörg lagt eru þann veg gerðar, að þær létta lífsgöng-
una. Eiðaskóli gerir menn ekki örvasa, heldur unga í anda og unga til átaka. 
Þannig er aldur Eiðaskóla ekki hefðbundin elli, heldur sífelld æska. Megi sú 
æska fylgja þér, Eiðaskóli, næstu 100 árin. Til hamingju með áfangann.“



Skólinn var þar með orðinn 
hluti af kerfi framhaldsskólanna 

og nemendur hans gátu lokið  stúd-
entsnámi frá öðrum skólum. Flestir 
völdu þann kost að fara í Egilsstaði þar 
sem þá var risinn og tekinn til starfa 
menntaskóli. Lengi höfðu Eiðamenn 
bundið vonir við að menntaskóla 
fyrir  Austurland yrði valin staður á 
Eiðum, en ákvörðun um staðsetningu 
var tekin af menntamálaráðherra 
1971 þegar meirihluti sveitarstjórna 
hafði valið Egilsstaði. Menntaskólinn 
tók til starfa haustið 1979.

Síðasti skólastjórinn

Stefán Jóhannsson 
var síðasti skólastjóri 

Eiðaskóla. Hann gegndi 
því starfi í orlofi Kristins 
frá 1991 til 1994 en var þá 
skipaður skólastjóri. Stefán 
er fæddur á Egilsstöðum 
1955 en móðir hans var frá 
Finnsstöðum í Eiðaþinghá. 
Stúdent var hann frá MA 
1975, kenndi einn vetur á 
Eiðum, en fór svo í Kenn-
araskólann og lauk kennaraprófi 
1980. Þá kom hann aftur í Eiða og 
gerðist fastur kennari þar. Kona hans 
er Karólína M. Más dóttir kennari. 
 Stefán lét af störfum við stjórn Eiða-
skóla þegar skólinn var sameinaður 
ME árið 1995 en hélt áfram kennslu 
við hinn sameinaða skóla til 1997.

Síðustu árin

Síðustu ár Alþýðuskólans var 
hann þriggja vetra skóli, með 10. 

bekk grunnskóla (sem nefndur var 
9. bekkur fram til 1990) og tvo bekki 
á menntaskólastigi. Kennt var eftir 
áfangakerfi og hægt var að ljúka  2ja 
ára námi af verslunar- og íþrótta-
brautum. Veturinn 1990-91 voru 46 
nemendur í 10. bekk á Eiðum, 44 í 
1. bekk og 23 í 2. bekk, eða 113 alls. 
Veturinn 1992-93 voru skráðir nem-

ENDALOK Alþýðuskólans á eiðum

endur 77, þar af 40 í 10. bekk og 37 
í framhaldsdeild. Skólaárið 1993-94 
voru 90 nemendur í skólanum, en 
rými var fyrir um 100 nemendur í 
heimavistum svo lítið vantaði á að 
skólinn væri fullsetinn.

Sameining við ME

Samstarf við Menntaskólann 
á Egilsstöðum hafði  vaxið stöð-

ugt frá 1982. Þar kom að yfir völdum 
menntamála þótti réttast að sameina 
þessar stofnanir. Virðist því hafa ver-
ið ráðið til lykta veturinn 1994-95 en 
formlega gerðist það með bréfi Björns 
Bjarnasonar menntamálaráðherra 1. 

ágúst 1995. Þessi samein-
ing fólst í því að Eiðaskóli 
var yfirtekinn af ME og þar 
með var Alþýðuskólinn á 
Eiðum, sem starfað hafði 
frá árinu 1919, í raun lagð-
ur niður.

Næstu þrjú ár voru 
s t ú d e n t s b r a u t i r 

kenndar á Egils stöðum en 
starfsnámsbrautir á Eið-

um. Þar var áfram kennsla í 10. bekk 
og tveimur bekkjum í almennu fram-
haldsnámi. Í lok vorannar 1998 var 
skólahaldi ME hætt á Eiðum að vald-
boði ráðuneytisins sem þótti sam-
reksturinn of kostnaðarsamur. 

Eiðaskóli allur

Á 80 ára afmæli Alþýðu skólans 
var 115 ára skólahaldi lokið. Á 

sama veg fór með aðra héraðsskóla á 
síðasta áratug 20. aldar. Þeir virtust 
allir hafa tapað því hlutverki sem þeir 
gegndu í skólakerfinu, líklega fyrst 
og fremst vegna þess að aðrir skól-
ar í heimabyggðum nemenda, höfðu 
 tekið við því. Nemendum þeirra fækk-
aði og heimavistarskólar voru ekki í 
miklu áliti á þessum tíma enda töldu 
margir þá úrelta.
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Árið 1978 var kennsluskipan í Alþýðuskólanum breytt og upptekið 
fjölbrauta snið í stað hins gamla bekkjakerfis. Í kjölfar þeirrar breyting-

ar fylgdi ýmis samræming í námi á Austurlandi og 1982 var áttundi bekkur 
(eldri deildin gamla) lagður niður. Þar með var skólinn kominn á upphaf-
legan stað í skólakerfinu – orðinn þriggja vetra skóli eftir skyldunám. 

Stefán Jóhannsson
skólastjóri 1991-1995

Hverjum bjallan glymur!
Kristinn skólastjóri lemur hér í gömlu skóla-
bjölluna á Eiðum með hamri einhvern tímann 
á 9. áratug síðustu aldar. Bjallan sem slík var 
þá hætt að gegna því hlutverki sem hún hafði 
gert í áratugi og farið að styttast í að eins færi 
fyrir Eiðaskóla.  

Síðasti nemendahópur 
Alþýðuskólans á Eiðum 
ásamt Stefáni Jóhanns-
syni skólastjóra vorið 
1995.

Prentaðar skýrslur um skólana á Eiðum 
höfðu komið út reglulega, fyrir 1-3 ár 
í senn, frá upphafi til 1953, og verið  
dreift til Eiðamanna og annarra sem 
áhuga höfðu á skólanum. Í þeim var 
margvíslegur fróðleikur um nemendur, 
kennara og kennslu, og smágreinar um 
skólalífið. 

Veturinn  1976-77 var byrjað að gefa 
út bundnar bækur með ljósmyndum af 
nemendum, kennurum og öðru starfs-
fólki Eiðaskóla hvern vetur. Titill þeirra 
var alltaf sá sami: Alþýðuskólinn á Eið-
um, neðan við hann merki skólans, og 
viðkomandi ártöl, en árgangs var ekki 
getið fyrr 1990-91, sem þá var 15. ár-
gangur. Hver nemandi fékk heila síðu 
í bókinni, með mynd, en með 14. ár-
gangi var byrjað að hafa stutt æviágrip í gamansömum dúr með myndunum, 
og í 16. árgangi fékk hver nemendi heila opnu í bókinni. Í síðari bókunum 
er líka sagt frá félagslífi í skólanum og ýmsu fleira, jafnvel birtar smágreinar 
og ljóð. Fyrirmynd þessara árbóka hafa líklega verið svonefndar „Carmínur“, 
sem lengi hafa tíðkast í menntaskólum, með skoplegum teikningum af stúd-
entum og umsögnum um þá. 

Ritstjórn og söfnun efnis annaðist sérstök Eiðabókarnefnd, og ljósmynda-
nefnd sá um töku og vinnslu mynda; eftir 1990 var bókin unnin til prentunar 
í tölvubúnaði skólans, en var alla tíð prentuð í Héraðsprenti á Egilsstöðum. 
Umsjónarmenn úr hópi kennara síðari ár voru Stefán Jóhannsson, sem sá 
um tölvumálin, og Örn Ragnarsson, sem annaðist ljósmyndahliðina og tók 
mikið af myndum sjálfur og vann þær frekar. Þessar árbækur komu í stað 
skólaspjaldanna fyrr á árum, og voru vissulega mun eigulegri; þær munu líka 
hafa verið notaðar sem minningabækur. 

Árbækur Eiðaskóla

Vinstra megin á myndinni eru kennarahúsin vestan í Hraungarði en neðst er húsið Garður. Bóndabýl-
ið er efst. Á myndinni sjást allar skólabyggingarnar og er Mikligarður fyrir miðri mynd en hún er tekin 

undir lok 20. aldar eftir að skólahald var lagt niður.  Ljósmynd: Skarphéðinn G. Þórisson.   


