
8. Frumvarp

til laga um bændaskóla.
(Lagt fyrir Alþingi 1930).

1. gr.
t*ar til öðruvisi verður ákveðið skulu vera tveir skólar á landi bér, er 

veiti bændaefnum nauðsynlega undirbúningsm enntun og sérþekking til undir- 
búnings stöðu þeirra. Skal annar skólinn vera á Hólum í Hjaitadal, en hinn á 
Hvanneyri í Borgarflrði. Skólarnir nefnast bændaskólar.

2. gr.
Á skólajörðunum skulu vera hæfilega stór fyrirmyndarbú, rekin á 

kostnað rikissjóðs, og veita skóiastjórar þeim forstöðu. Þar skulu fram fara



bagnýtar tilraunir á ýmsum sviðum landbúnaðarins, svo sem ija rð ræ k t, kyn- 
bótum búfjár og öðiu, er að búfjárrækt lýtur.

1 landi skólajarðanna má, ef fært þykir, koma upp nýbýlum, er ætluð 
séu kennurum  skólanna til ábúðar.

3. gr.
Við bvorn skóla skulu vera 4 fastir kennarar og er einn þeirra skóla- 

stjóri. Hefir hann aðalumsjón með nem endum  skólans, húsum hans og 
áhöldum. Kennarar hafa allir leigulausa íbúð i skólanum . Fái kennarar ábúð 
á nýbýlum i landi skólajarðanna, sam kvæm t 2. gr., skulu þeir að eins gjalda 
leigu fyrir landsnyljar. Að öðru leyti fer um launakjör kennara eftir launalögum.

4. gr.
1 hvorum skóla skulu vera 3 ársdeildir: undirbúningsdeild og 2 (yngri 

og eldri) búfræðideildir.
Skólaárið er frá 15. október til 30. april, þó skal nám stim i i undirbún- 

ingsdeild ekki vera lengri en frá veturnóttum  til sum arm ála.
5. gr.

Til þess að fá inntöku i undirbúningsdeild hvors bændaskóla þarf 
nem andinn að vera fullra 16 ára að aldri og hafa tekið fullnaðarpróf samkv. 
lögum um fræðslu barna. Enginn getur fengið inntöku i yngri búfræðideild 
(2. bekk), nem a hann hafi lokið burtfararprófi undirbúningsdeildar eða öðru 
prófi, er samsvari þvi.

Að öðru leyti skal ákveða inntökuskilyrði i skólana og deildir þeirra 
í reglugerð. 6. gr.

a. í  undirbúningsdeildum skólanna skal kenna: móðurmálið, sögu þjóðar- 
innar, dönsku, reikning, dýrafræði, grasafræði, landafræði (aðallega lýsingu 
íslands og viðskiltalandafræði); dráttlist, handavinnu, söng, leikfimi ög 
iþróttir eftir þvi sem við verður komið.

b. Kennsla i búfræðideildum skólanna er bæði bókleg og verkleg. Bóklega 
kennslan skal fara fram með fyrirlestrum , eftir þvi sem við verður komið. 
1 búfræðideildunum skal vera framhaldskennsla í þeim námsgreinum, sem 
kenndar eru i undirbúningsdeild, eflir þvi sem skólastjóri telur nauðsyn- 
legt eða reglugerð ákveður, nem a i dönsku og landafræði.

Stærðfræði skal kenna, bæði talnafræði og rúmmálsfræði, kenna 
skal og reikningshald, sérstaklega búreikninga. Ennfrem ur skal kenna: 
búnaðar- og verzlunarsögu; skal nem endum  meðal annars kennt að færa 
sér i nyt skýrslur um atvinnuvegi vora og þjóðarhag. Kenna skal og 
eðhsfræði, efnafræði, steina- og jarðfræði, liffæra- og lífeðlisfræði, jarðræ ktar- 
fræði, búfjárfræði, þar á meðal um búfjársjúkdóm a; mjólkurfræði, þar á 
meðal fitumælingar m jólkur; arfgengisfræði, verkfærafræði, þjóðfélagsfræði, 
búnaðarhagfræði og landbúnaðarlöggjöf.

í  verklegum efnum skalkenua: landmælingar og að kortleggja það,



er nem endur mæla, sm íðar og steypugerð. Einnig skal veita leiðbeiningar 
um búQárhirðingu og meðferð búfjár.

í  öllum deildum skólanna skal leggja áherzlu á leikfimi og tþróttir.
1 reglugerð skal kveða nánar á um fyrirkomulag kennslunnar, bæði i 

undirbúnings- og búfræðideildum, og má þar meðal annars ákveða, að kenna 
skuli fleiri nám sgreinir i skólunum.

7. gr.
Auk kennslu þeirrar, sem veitt er i ársdeildum skólanna, skal veita 

nemendum búfræðideildanna verklega kennslu í jarðyrkju, að vorinu, eftir að 
skóla er lokið; nem endum  yngri búfræðideildar (2. bekkjar) 8 - 1 0  vikna tima 
og nem endum  eldri búfræðideildar (3. bekkjar) 4—5 vikna framhaldskennslu.

Veita má utanskólanem endum  aðgang að verklegu kennslunni, ef 
ástæður leyfa.

Við jarðyrkjunám ið skal leggja áherzlu á, að nem endur læri alla notk- 
un jarðyrkjuverkfæra, bæði hestaverkfæra, jarðyrkjuvéla og annara verkfæra, 
og öll handtök er að þvi lúta, meðal annars alla notkun hesta við jarðyrkju. 
Sömuleiðis lokræsa- og skurðagerð til framræslu. Veita skal og kennslu í gras- 
fræsáningu og grasfrærækt, garðyrkju, blóma- og trjá ræ k t

8. gr.
Gjalda skal nem endum , sem taka þátt í jarðyrkjunám inu, kaup fyrir 

vinnu þeirra, eftir þvi sem reglugerð kveður nánar á um.
9. gr.

Verklega nám ið skal fara fram á skólajörðunum , eflir þvi sem hægt 
er að kom a við, en verði verketni ekki nægilegt á skólastaðnum , skal skóla- 
stjóra skylt, i sam ráði við atvinnum álaráðuneytið, að útvega nem endum  verk- 
lega kennslu annarsstaðar, á tilraunabúum  og búum , er styrks njóta af opin- 
beru fé. Semja má og við einstaka menn, ef þeir eru til þess hæflr, um  að 
veita nem endum  kennslu i jarðyrkju. ,

Ferðakostnað, er nem endur hafa af för sinni frá' skólanum  til verklegs 
náms, skulu þeir fá greiddan af fé skólans.

10. gr.
Árspróf og burtfararpróf skal halda við skólana i lok skólaárs, i þeim 

námsgreinum, sem kenndar eru i ársdeildunum . Heimilt er að utanskólanem- 
endur gangi undir ársprófin.

Að loknu jarðyrkjunám i hvo.rrar búfræðideildar skal og fara fram 
verklegt próf i jarðyrkju. Heimilt er að jarðyrkjupróf yngri búfræðideildar 
fari fram að baustinu, fyrir þá nem endur, sem notið hafa jarðyrkjukennslu 
utan skólastaðarins, og utanskólanem endur, er æskja inntöku i eldri búfræði- 
deild (3. bekk).

Ekki má veita neinum inntöku i eldri búfræðideild nema hann hafi



, tekið jarðyrkjupróf yngri búfræðideildar og enginn getur fengið burtfararprófs- 
skirteini frá skólunum , fyrr en hann hefir staðizt burtfararpróf i jarðyrkju.

1 reglugerð skal kveða nánar á um próf við skólana.
11. gr.

Halda skal alm enn búnaðarnám sskeið við skólana, viku til hálfsmán- 
aðar tim a, til að gefa bændum  og bændaefnum kost á að blýða á fyrirlestra 
bjá kennurum  og öðrum þar til hæfum m önnum  og taka þátt í umræðum 
um búnaðarm ál.

12. gr.
B únaðarráðunautar og dýralæknar í opinberri þjónustu eru  skyldir til 

að aðstoða við kennslu i bændaskólunum  og að halda fyrirlestra við búnaðar- 
námsskeiðin, ef hægt er að kom a þvi við.

13. gr.
Skólastjóri skal sjá um það, að nem endur bændaskólanna eigi kost á 

ódýrri þjónustu á skólastaðnum og geti haft sameiginlegt mötuneyti.
Heimavist skal vera i skólanum  fyrir alla nem endur.

14. gr.
Atvinnumálaráðuneytið hefir á hendi yfirstjórn bændaskólanna og gef- 

u r út reglugerð fyrir þá, er meðal annars kveður nánar á um inntökuskilyrði, 
námsskeið i sam bandi við skólana, fyrirkom uiag kennslunnar og um  próf.

15. gr.
Kostnaður við að gera skólana ú r garði sam kvæm t lögum þessum 

greiðist ú r rikissjóði. Svo greiðir hann  og öll árleg útgjöld þeirra.
16. gr.

Út af breytingum þeim á rekstri skólabúanna, sem lög þessi hafa i 
fðr með sér, skal atvinnum álaráðuneytið leita samninga við núverandi skóla- 
stjóra. Ef viðunandi sam ningar nást ekki, kom a ákvæði 2. gr. til framkviemda 
þegar næst verða skólastjóraskifti.

Að öðru leyti kom a lög þessi til fram kvæmda 15. okt. 1930.
17. gr.

Með lögum þessum eru ú r gildi num in lög nr. 48, 10. nóv. 1905, um 
bændaskóla, og lög nr. 25, 7. mai 1928, um viðauka við þau lög.

A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m v a r p  þ e t t a :
F rum varp þetta er samið af milliþinganefnd þeirri i landbúnaðarm ál- 

um, er nú  situr, og hefir hún látið þvi fylgja greinargerð þá, sem hér fer á eftir.



G r e i n.a r  g e r  ð .
I.

Það er fyrir löngu viðurkennt, að þekking og kunnátta sé aðal- 
undirstaða allra framfara, jafnt i búnaði sem öðru. Jafnvel á mestu niður- 
lægingarárum þjóðarinnar á 17. og 18. öldinni, þegar einokunarverzlunin og 
ým iskonar óáran hafði sorfið svo að, að þjóðin barðist hreint og beint við 
dauðann, þá er það álit beztu m anna þjóðarinnar, að aukin þekking á bjarg- 
ræðisvegunum og kunnátta i búnaðarstörfum  sé eitt liklegasta ráðið til bjargar. 
1 mörgum þeirra »álitsskjala«, sem helztu embættismenn landsins sendu til 
stjórnarinnar á 18. öldinni, um »viðreisn íslands«, eru gerðar tillögur i þá 
átt, að landsm önnum  sé veitt tilsögn i búnaðarstörfum  og öðrum  verklegum 
efnura. Þannig leggur Jón biskup Vidalin það til árið 1720, að norskt bænda- 
fólk, helzt frá Þrándheim i, sé flutt til Islands, tii að kenna íslendingum vinnu- 
brögð, »thi det norske folk veed langt beder at omgaaes med fiskerie og en 
deel landvesen end vorev.1 Og ennfrem ur leggur hann til, að ungir íslendingar 
séu sendir utan til nám s i verklegum efnum. Þá er og alkunnugt, að Skúli 
Magnússon landfógeti hreyfði þessu sama máli síðar og að nokkrar fram- 
kvæm dir urðu í þá átt, fyrir hans tilstilli.

Þegar viðreisnin byrjaði, eða réttara sagt, viðleitnin til að hefja þjóðina 
ú r þvi ófrem dar ástandi, sem hún var sokkin i, þá lögðu brautryðjendurnir 
ekki hvað sizt áherzlu á það, að fræða landsm enn um búskap og aðra bjarg- 
ræðisvegi (Skúli fógeti, Jón Eiriksson, Eggert ólafsson, sira Björn Halldórsson 
o. fl.), þó það bæri ekki m ikinn sýnilegan árangur fyrst i stað.

En ekki er þó farið að vinna að stofnun reglulegs búnaðarskóla á 
Islandi fyr en löngu siðar, enda var þess ekki að vænta, eins og þá var ástatt. 
Slíkir skólar voru þá jafnvel ekki til hjá öðrum  stærri og margfalt ríkari 
þjóðum ; fyrsti búnaðarskóli á Þýzkalandi var t. d. ekki stofnaður fyr en 1806, 
en í Noregi 1825 o. s. frv.

II.
Fyrsti vísir til búnaðarskóla hér á landi m un vera sá, að ungur maður, 

Jón Espolin að nafni, hélt búnaðarskóla á heimili sinu, Frostastöðum i Skaga- 
firði, veturinn 1852—53. Þessi ungi m aður hafði áður dvalið nokkur ár i 
Svíþjóð, Danm örku og Noregi til að læra jarðyrkju og kynna sér búnað. En 
hann dó árið 1853 og féll þá skóli hans niður.

En upp frá þessu var búnaðarskólam álinu sam t haldið vakandi þar 
til sigur vannst að lokum.

Á Alþingi 1853 var lögð fram »bænarskrá« ú r Suður-Þingeyjarsýslu um 
stofnun búnaðarskóla á Islandi. Kaus þingið nefnd i þetta mál og samkv. 
tillögum hennar sendi það konungi »bænarskrá« um málið, þar sem hann var 
beðinn um, að láta stofna »einn jarðyrkju og búnaðarskóla fyrir allt Island,

1) Bréf fr& J. V. til Raben stiftamtmanns.



helzt i suðurum dæm inu, þar sem kenndar verði hinar helztu greinir búnaðar 
og jarðyrkju, og sú bókleg m enntun, sem því hlýtur að verða sam ferðat.

Auðsætt er að þingið vildi, að settur yrði á stofn góður og fullkominn 
skóli fyrir bændaefni, sem veitti bæði alm enna m enntun og bóklega og verk- 
lega sérm enntun. Var nefnd sú, er um  málið fjallaði, töluvert kröfuhörð i 
þessu efni. Segir bún meðal annars um fyrirkomulag skólans: *

»Það er auðvitað, að i skóla þessum þarf að kenna bæði bóklega 
m enntun, og aftur að geta notað þessa m enntun i verknaðinum . Til bóklegrar 
m enntunar teljum vér allt það, er tim arnir krefja af þeim bónda, er vel má 
kalla m enntaðan og færan um, að standa vel i stöðu sinni; þar undir teljum 
vér sér i lagi:

a. jarðvegsfræði, eður þekking á hinu ytra og innra eðli jarðvegsins;
b. grasafræði, o: að þekkja grös, not þeirra og lífseðli;
c. dýrafræði, einkum hvað þau venjulegu húsdýr snertir, þeirra eðli, bygg- 

ingu og o. fl.;
d. eðlisfræði, að þvi leyti hún viðkem ur jarðyrk ju; er það einkum »Meka- 

nisk Fysik«.
Sökum þess, að nú eru Englendingar og Þjóðverjar beztir jarðyrkjum enn 
taldir, ætlum vér ómissandi, að annaðhvort þessara mála væri kennt i skól- 
anum , auk islenzku, dönsku og reiknings.

Til verklegrar m enntunar teljum vér einkum :
a. að kunna að fara með og hagnýta öll þau verkfæri, sem til þess þarf, að 

endurbæta jarðveginn;
b. hirðing jarðarinnar og húsa, og viðhald á verkfærum ;
c. hirðing fénaðar;
d. hirðing fóðurs og m atjurta;
e. bústjórnct.1)

Þessi kafli nefndarálits búnaðarskólanefndarinnar á þinginu 1853 er hér til- 
færður vegna þess, að þegar i honum  eru teknar skýrt fram þær kröfur, sem 
gera verður til góðs búnaðarskóla. Verður vist tæplega sagt, að bændaskólar 
vorir fullnægi þessum kröfum enn og hafa þær þvi fullt gildi enn þann dag i 
dag, þó liðin séu full 76 ár siðan þær voru gerðar.

Ekki verður annað sagt en að undirtektir stjórnarinnar undir »bænar- 
skrá« þingsins 1853, um búnaðarskóla, væru heldur daufar.*) Að visu fór hún 
vinsamlegum orðum um þá hugmynd, að komið yrði á búfræðiskennslu í 
landinu. Hinsvegar taldi hún allt of langt gengið i »bænarskrá« þingsins og 
vildi að byrjað yrði i mikið sm ærri stil, heldur en þingið hafði ætlazt til. 
Ekki gaf hún neina von um, að fé yrði veitt ú r ríkissjóði til slíkra fram- 
kvæmda, en hvatti hinsvegar landsm enn til frjálsra framlaga i þessu augna- 
miði og hafði góð orð um, að veita þá kannske einhvern stuðning síðar, t. d. 
að láta leigulaust jarðnæði til skólaseturs.

Við þetta sat svo i mörg ár og ekkert varð ú r framkvæmdum. Búnaðar-

1) Alpt. 1853.
2) Konaagsúrskurður " •/t. 1855.



skólamálinu var að visu hreyft á flestum hinum  ráðgefandi þingum (sjá Alþ.- 
tíðindi 1855, 1857, 1859, 1863, 1865 og 1869) og stungið var upp á ýmsum 
leiðum. Stundum voru kröfurnar ekki hærri en það, að komið yrði um einu 
eða fleirum fyrirm yndarbúum  með verklegri kennslu, eða þá að búfróðum 
m önnum  yrði veittur lítilsháttar styrkur til að taka pilta til kennslu, og 
útvegað hentugt jarðnæði i þvi augnamiði. En allt af strandaði málið á þvi 
sam a: peningaleysi; framlög fengust engin ú r hinum  sameiginlega rikissjóði 
D anm erkur og íslands. Ekki varð heldur af þvi, að landsm enn sjálfir kæmu 
málinu i framkvæmd, sem tæplega var heldur við að búast, eins og ástatt var.

En þegar svo fjárskilnaður íslands og D anm erkur var gerður með 
stöðulögunum 1871, þá var um leið leystur sá hnútur, sem búnaðarskólamálið 
bafði strandað á, þvi nú, er ekki var lengur hægt að krefjast fjárframlaga úr 
rikissjóði og landið hafði sinn sérstaka fjárhag, urðu landsm enn fúsari til að 
leggj3 á sig gjöld til þjóðþrifa. Búnaðarskólam álinu var þá lika ráðið til lykta, 
að þvi leyti er til þingsins kasta kom, á sama árinu og fjárskilnaður landanna 
var gerður, því þingið 1871 samþykkti frv. til tilskipunar um búnaðarskóla á 
lslandi, og hlaut það staðfestingu konungs 12. febr. 1872.

1 tilskipun þessari var svo ákveðið, að svo fljótt sem við yrði komið, 
skyldi stofna einn eða fleiri búnaðarskóla i hverju am ti á íslandi. Til þess að 
standast kostnaðinn við þessa fyrirhuguðu skóla var heimilað að jafna niður á 
allar jarðir i hverju amti 1V* skildingi á hvert jarðarhundrað  (búnaðarskólagjaldið).

I n -
Með tilskipuninni frá 1872 og búnaðarskólagjaldinu, sem hún heimilaði 

að jafna niður, var grundvöllurinn að stofnun búnaðskóla hér á landi lagður. 
En tilskipun þessi var i eðli sinu aðeins heimildarlög, enda var þess enn nokkuð 
að bíða, að hún kæmist til fullra framkvæmda.

Árið 1880 stofnaði Torfi i ólafsdal skólann þar, með stuðningi frá 
amtinu. Þá var og Hólaskóli stofnaður 1882 fyrir forgöngu Skagfirðinga og 
tók N orðuramtið siðar við rekstri hans, og að lokum  urðu búnaðarskólarnir 
4, eins og kunnugt er, sinn i hverjum fjórðungi landsins. Á hver þeirra sina 
sögu og yrði of langt mál að rekja þær hér. H eldur skal aðeins með fáum 
orðum  drepið á fyrirkomulag þeirra og þýðingu fyrir búnað vorn.

Þessir fyrri búnaðarskólar vorir voru (þó ekki allir í fyrstu) tveggja 
ára skólar og stóðu bæði vetur og sum ar; kennslan var bæði bókleg og verk- 
leg. Eins og gefur að skilja voru skólarnir fátækir, einkum i fyrstu; vantaði 
jafnvel sæmileg húsakynni og margt fleira, sem nú þykir sjálfsagt við alla 
skóla. Samt er enginn efi á, að þeir höfðu mikil og góð áhrif á búnað vorn 
og alla menningu til sveita. Auk þeirrar fræðslu, sem skólarnir veittu i sér- 
greinum búfræðinnar, veittu þeir nem endum  einnig nokkra alm enna fræðslu 
og verkleg kennsla var þar mikil. Þeir sem kom u ú r skólunum  höfðu því 
öðlazl meiri alm enna m enntun en alm enningur, enda voru m argir búfræð- 
ingar á þeim árum  kennarar að vetrinum ; þeir voru yfirleitt víðsýnni og 
áhugasamari heldur en fjöldinn og urðu þvi m argir þeirra forgöngumenn i 
sveita- og félagsmálum, í sínum sveitum. En það sem hafði þó hvað mesta



þýðingu var það, að búfræðingarnir kunnu mikið betur til verka, sérstaklega 
til jarðyrkjustarfa, heldur en allur alm énningur, enda ukust jarðabæ tur mikið 
eftir að skólarnir tóku til starfa.

Jarðabæ tur voru að visu byrjaðar áður, en i sm áum  stil og fram- 
kvæmdar af vankunnáttu og með næsta ófullkom num  verkfærum. »Torfljáir 
voru alm ennt notaðir til ofanafristu, og sneplarnir svo bornir burtu  i fanginu; 
voru flögin síðan stungin upp og pæld með skóflum og pálum , sjaldan fært 
til, en hæðir og dældir héldu sér sem verða vildi; að bera undir þakningu 
var viða litið skeytt um, en aðal áherzlan lögð á að þekja svo, að hvergi yrði 
glufa, sem áburður gæti sezt i og aukið ræktuninac. En eftir að skólarnir 'tóku 
að starfa kom u »búfræðingarnir með undirristuspaðann i stað ljásins, góðar 
skóflur i stað slitinna ræfla heima fyrir, og stungukvisl og gaflal i stað þess að
bogra og krafla i öllu með h öndunum ..................... Það var þvi um tima, að
ekki þótti verk unnið að jarðabótum , væri búfræðingur ekki í og meðc.1)

En sm ám sam an lærði alm enningur vinnubrögð búfræðinganna og tók 
þau upp, og eru þau viða viðhöfð enn. Gefur að skilja, að þessi nýju vinnu- 
brögð voru til stórbóta á þeim tím a, þó nú séu þau úrelt orðin og þörf á 
nýjum breytingum og nýrri aðferðum.

Ekki verður annað séð, en að fyrirkom ulag þessara fyrri búnaðarskóla 
vorra hafí vorið heppilegt, eins og þá stóð á, og að starf þeirra hafi orðið til 
mjög mikilla nytsemda fyrir búnað vorn.

Hólaskóli var gerður að Qórðungsskóla árið 1889 og nokkrum  árum  
síðar tók amtsráð N orðuram tsins beinlinis við yfirstjórn hans (áður hafði verið 
skólanefnd). Páll sál. Briem am tm aður lét sér mjög umhugað um viðgang 
skólans, og fyrir hans forgöngu var gerð gagngerð breyting á skólanum árið 
1902. Skólinn varð þá eingöngu vetrarskóli; skylda nem enda til verklegs nám s 
féll niður, nema i landmælingum, þó var séð um að útvega nem endum  þeim, 
sem óskuðu þess, nokkra verklega kennslu; skólastjórinn var losaður við bú- 
stjórnina og búið leigt öðrum  manni. Fyrirkom ulagi kennslunnar var og breytt 
og sniðið nokkuð eftir lýðháskólafyrirkomulaginu, kennt t. d. meira í fyrir- 
lestrum en áður. Jafnfram t þvi, að þessi skipulagsbreyting var gerð á skólan- 
um, var ráðinn til hans nýr skólastjóri. Var það, eins og kunnugt er, Sigurður 
Sigurðsson núverandi búnaðarm álastjóri. E r hann fyrir löngu þjóðkunnur 
m aður fyrir áhuga sinn og dugnað. Var hann  þá ungur og nýkom inn frá nám i 
i Danmörku, þar sem bann mun, meðal annars, hafa kynnzt lýðháskólahreyf- 
ingunni. Undir stjórn Sigurðar var skólalifið á Hólum frjálslegt og engu siður 
lögð áherzla á, að vekja og glæða áhuga nem enda og hvetja þá til fram taks 
og dáða, en að veita þeim ákveðinn þekkingarforða, enda voru prófin að 
nokkru leyti afnumin.

Þó fyrirkomulag það, sem upp var tekið við Hólaskóla árið 1902 og 
síðar haft til fyrirm yndar við báða bændaskólana, hafi ekki reynzt eins vel 
hin siðari á r og i fyrstu var búizt við, sem siðar skal nánar vikið að, þá er 
það sam t staðreynd, að Hólaskóli efldist mjög tyrstu árin  eftir að þessi breyt-

1) Minningarrit Hólaskóla bls. 32 og 34.



ing var gerð; aðsókn að skólanum  jókst stórum  og skólavistin hafði á margan 
hátt hin beztu áhrif á nem endurna.

Ekki kem ur það þó til neinna mála, að þakka hinu breytta fyrirkom u- 
lagi eingöngu hina miklu blómgun skólans á árunum  eftir 1902, og jafnvel 
ólíklegt, að það hafi verið aðal ástæðan. O rsakirnar hafa verið m argar t. d. 
nýr, ungur og ötull skólastjóri, góðir kennslukraftar, vaxandi menntunarlöng- 
un  almennings o. m. fl.

En í fyrstu varð m önnum  sam t einna starsýnast á skipulagsbreyting- 
una sjálfa og þótti hún i byrjun gefast svo vel, að milliþinganefnd sú í land- 
búnaðarm álum , sem skipuð var árið 1904, tók fyrirkomulag Hólaskóla til 
fyrirm yndar, þegar hún samdi frv. til laga um bændaskóla. Varð frv. þetta að 
lögum 1905, og samkv. þeim tók Iandið við búnaðarskólunum  á Hólum og 
Hvanneyri (i fard. 1907) og nefnast þeir síðan bændaskólar. Fyrirkomulag 
þeirra varð að mestu óbreytt frá þvi, sem verið hafði á Hólum síðan 1902, 
þó var nú svo til ætlast, að skólastjórarnir yrðu jafnfram t bústjórar. Með 
þessu sniði hafa svo bændaskólarnir verið siðan, nem a hvað lýðskóladedd 
hefir nú verið stofnuð við Hólaskóla, samkv. heim ildarlögunum  frá 1928. Verður 
bér á eftir litillega vikið að þeirri reynslu, sem fengizt hefir um starfsemi 
skólanna á þessu timabili, jafnfram t þvi, að greiu verður gerð fyrir þeim 
breytingum, sem frum varp þetta gerir á núverandi fyrirkomulagi þeirra.

IV.
Eins og kunnugt er, var milliþinganefndinni i landbúnaðarm álum , 

meðal annars, ætlað að gera tillögur um bændaskólana. Eitt hið fyrsta, sem 
nefndin gerði til undirbúnings þvi máli, var að skrifa skólastjórum  beggja 
skólanna og beiðast um sagnar þeirra um málið. Barzt uefndinni mjög itarlegt 
svar frá Halldóri Vilhjálmssyni skólastjóra á Hvanneyri og er frv. þetta i 
mörgum atriðum  sniðið eftir tillögum hans. Einnig gaf Steingrimur Steinþórs- 
son skólastjórí á Hólum ým sar bendingar um málið, með bréfi til eins af 
nefndarm önnum  (Bernh. Stefánssonar).

Nefndin hefir reynt að afla sér sem beztra upplýsinga um það, hvernig 
núverandi fyrirkomulag bændaskólanna hefir gefizt á liðniim árum  og hvað 
helzt m undi þurfa lagfæringar við, i starfi þeirra.

Hin bóklega kennsla i sérgreinum búfræðinnar virðist vera og hafa 
verið í góðu lagi i bændaskólunum  og að m. k. eins mikil og góð, eins og 
veitt er i búnaðarskólum  annarsstaðar á N orðurlöndum . En aftur á móti hefir 
þótt verða m isbrestur á þvi, að þessi bóklega þekking kæmi nem endunum  að 
fullum notum , þegar þeir kom a út í lífið og eiga að fara að notfæra sér hana 
í verkinu.

Aðsókn að bændaskólunum  befir á seinni árum  ekki verið eins góð 
og æskilegt hefði verið, sérstaklega að þvi er Hólaskóla snertir. Var komið svo 
fyrir fáum árum , að Hólaskóli stóð næstum tóm ur, svo að gera varð sérstakar 
ráðstafanir til þess að húsrúm  og kennslukraftar kæmu að einbverjum veru- 
legum notum. Var þá lýðskóladeildin, eins og kunnugt er, stofnuð við skól- 
ann og virðist það hafa gefizt vel, að minnsta kosti hefir aðsóknin mjög auk-



izt síðan. Hin daufa aðsókn að bændaskólunum , á undanförnum  árum , virðist 
þó engan veginn bera vott um minkandi menntalöngun æskulýðsins yfirleitt. 
Það sýnir hin mikla aðsókn að öðrum  skólum, sérstaklega að hinum nýju 
héraðsskólum. Orsökin til h innar daufu aðsóknar hlýtur því að vera sú, að 
hinum ungu m önnum  hafa fundizt aðrir skólar fýsilegri. V erður ekki hjá því 
komizt, að taka nokkurt tillit til þess, hvaða kröfur æskulýðurinn sjálfur gerir 
til skólanna, þvi ekki kom a bændaskólarnir að tilætluðum notum , nem a þeir 
séu vel sóttir.

Ungir menn þrá að afla sér alm ennrar m enntunar, og þó ungur sveita- 
m aður ætli að verða bóndi og vilji sérstaklega búa sig undir þá stöðu, þá vill 
hann afla sér þekkingar og kunnáttu  i fleiru en þvi, sem bein’.ínis tilheyrir 
búfræði. Þetta er og mjög eðlileg ósk, þvi enginn er eingöngu bóndi, heldur 
fyrst og fremst maður, sem á að lifa í mannlegu félagi og þarf því að vita 
deili á fleiru en þvi, sem beinlinis kem ur við hans afm arkaða verkahring, i 
þrengri merkingu.

Eins og hér að fram an er vikið að, veittu hinir fyrri búnaðarskólar 
vorir töluverða kennslu i alm ennum  fræðigreinum, jafnfram t búfræðinni, og 
einnig mikla verklega kennslu i jarðræ kt o. fl. Takm ark þeirra var, að nem- 
endur gætu lært þar allt það helzta, sem bónda er nauðsynlegt að kunna, til þess 
að geta staðið vel i stöðu sinni sem bóndi og borgari í þjóðfélaginu. Lítur 
milliþinganefndin svo á, að það orki að minsta kosti mjög tvímælis, hvort 
breyting sú, sem siðar var gerð á skólunum , þegar þeim var breytt í vetrar- 
skóla og dregið til m una ú r kennslu i alm ennum  fræðigreinum, hafi verið 
til bóta að öllu leyti.

Það er viðurkennt af skólam önnum , að sérfræðinám komi því aðeins 
að notum, að það byggist á nokkurri alm ennri m enntun. Halldór Yilhjálms- 
son skólastjóri getur þess t. d. i áðurgreindu bréfi til nefndarinnar, að lélegur 
undirbúningur nem enda í skólann hafi oft valdið hinum  mestu örðugleikum 
við námið. Til þess að starf bændaskólanna beri tilætlaðan árangur, þurfa þeir 
þvi annaðhvort, að krefjast nokkurrar undirbúningsm enntunar, sem skilyrði 
fyrir inntöku i skólana, eða þá að veita hana sjálfir.

Það befði nú verið einna eðlilegast i þessu efni, að sam band og sam- 
vinna kæmist á, á milli bændaskólanna og héraðsskólanna, þannig t. d., að 
eins vetrar nám  i héraðsskóla yrði sett sem skilyrði fyrir inntöku i bænda- 
skóla, en héraðsskólarnir sniðu aftur á móti kennsluna nokkuð eftir því. E r 
mjög líklegt að þessi tilhögun verði upptekin i framtíðinni. E n eins og nú er 
ástatt sá nefndin sér ekki fært að leggja þetta til. Fyrst og fremst vegna þess, 
að hún hefir hvorki vald né neina aðstöðu til að gera neinar tillögur viðvíkj- 
andi breytingum á héraðsskólunum . í  öðru lagi m undu m argir unglingar 
verða útilokaðir frá að geta sótt bændaskóla, ef nám  i héraðsskóla yrði sett 
sem inntökuskilyrði, þvi aðsókn að héraðsskólunum  er svo mikil, að erfitt 
hefir reynst fyrir unglinga lengra að, að fá inntöku i þá. E r þvi hætt við að 
unglingar ú r þeim héruðum , sem ekki hafa komið upp héraðsskóla, kæmust 
ekki að. Fyrst um sinn virðist þvi ekki annað vera fyrir hendi, en að bænda- 
skólarnir sjálfir veiti hina nauðsynlegustu undirbúningsm enntun, eins og hinir



eldri búnaðarskólar vorir gerðu. E r sú tilhögun nú þegar upptekin i Hólaskóla 
og hefir gefizt vel.

Til mála gat komið, að hafa skólana aðeins tveggja ára skóla, eins 
og þeir eru nú, þó þar yrði tekin upp meiri kennsla i alm ennum  fræðigrein- 
um ; yrði þá sú kennsla fyrri nám sveturinn, eins og var í búnaðarskólunum  
gömlu, en sérnúmið stundað hinn siðari vetur. En með þvi móti hefði auð- 
vitað orðið að draga töluvert ú r þeirri búnaðarkennslu, sem skólarnir veita 
nú. Má i þessu sam bandi benda á, að annarsstaðar á N orðurlöndum , sér- 
staklega í Danmörku, eru eins árs búnaðarskólar algengir. Milliþinganefndin 
hefir þó ekki viljað hverfa að því ráði, að leggja til að draga ú r búnaðar- 
kennslunni á nokkurn hátt. H eldur þvert á móti, að auka hana og bæta, 
eins og frv. þetta sýnir.

í  áður nefndu bréfi Halldórs Vilhjálmssonar skólastjóra á Hvanneyri 
er það lagt til, að stofnaðar verði eins vetrar undirbúningsdeildir við bænda- 
skólana, er veiti alm enna undirbúningsm enntun, en búnaðarnám ið standi yfir 
í tvö ár eftir sem áður, þannig að ársdeildirnar verði þ rjár i hvorum skóla, 
að undirbúningsdeildunum meðtöldum. Hefir milliþinganefndin fallizt á þessa 
tilbögun, enda er frv. þetta sniðið beinlinis eftir tillögum Halldórs, að þvi er 
snertir skipulag skólanna.

V .

H ér að fram an befir, meðal annars, nokkuð verið vikið að þvi, hvaða 
þýðingu það hafðí fyrir búnað vorn, þegar búnaðarskólarnir tóku til starfa og 
búfræðingarnir kom u út um sveitirnar með ný og betri verkfæri og nýjar og 
betri vinnuaðferðir. Siðan eru tim arnir orðnir breyttir og nú eru þau verk- 
færi orðin úrelt og nýjar og enn betri aðferðir fundnar til að rækta jörðina. 
E r hin mesta nauðsyn, að i bændaskólum vorum sé öllum nem endum  kennd 
vinnubrögð og notkun verkfæra og véla á þann hátt, sem tim arnir nú 
krefja.

Með hverju árinu sem liður verður erfiðara og erfiðara að fá verka- 
fólk til sveita; vinnukrafturinn er líka orðinn svo dýr, að landbúnaðurinn, í 
þeirri mynd, sem hann nú er rekinn viðast i landinu, getur með engu móti 
staðizt i sam keppninni við aðra atvinnuvegi um vinnuafl. Það virðist og nú 
vera viðurkennt af öllum bugsandi m önnum , að viðreisn landbúnaðarins 
verði að kom a með sama hætti og annara atvinnuvega, að þvi leyti, að hann 
verði að fylgjast með tim anum  og taka vélarnar i þjónustu sina. En slikt 
getur þó ekki orðið án staðgóðrar þekkingar og verklegrar kunnáttu. Það er 
þvi auðsætt hversu áriðandi það er fyrir bændaefnin, að læra þau vinnubrögð 
við jarðræ kt og annað, sem nútim inn krefur og notkun hinna beztu vinnu- 
tækja. Æ tti það að vera hið allra sjálfsagðasta nám  í bændaskólum vorum. 
Eru í frv. þessu gerðar tillögur um, að verklegt jarðyrkjunám  verði aukið við 
skólana og gert að skyldunám i fyrir alla nem endur.

Um hinar einstöku greinar frum varpsins skal tekið fram eftirfylgjandi:



Um 1. gr.
Skólastaðirnir ern ákveðnir hinir söm u og verið hafa og þarf það 

engrar skýringar við. Um 2. gr.
Hér er lagt til að fyrirm yndarbú séu rekin á skólajörðunum. E r ekki 

hvað m innst um það vert, að nem endur bændaskólanna kynnist fyrirm yndar- 
búskap. Hefir það hina mestu þýðingu, að búnaður og allir beimilishættir séu 
þannig á skólaheimiiinu, að eftirbreytnisvert sé; hefir dvöl á hinum beztu 
heimilum jafnan þótt ágætur skóli fyrir unglinga.

Æ tlast er til, að á skólabúunum  séu gerðar ým sar tilraunir i jarðrækt, 
kynbótum búfjár o. s. frv. E r þess ekki að vænta að einstakir m enn leggi út 
i slíkar tilraunir, á sinn kostnað. Verklegu kennslunni við skólabúin þarf og 
að haga þannig, að nem endurnir hafi sem allra mest gagn af henni, án til- 
lits til þess, á hvern hátt vinna þeirra kem ur búinu sjálfu að mestum notum. 
Af þessum ástæðum virðist bæði eðlilegast og öruggast, að búin séu rekin á 
kostnað rikissjóðs. Gæti annars viljað til, að hagsm unir bústjórans sætu í 
fyrirrúmi fyrir þörf nem endanna, eða að minnsta kosti komið upp grunur 
um það, sem þá gæti spillt samkomulagi og góðum árangri námsins, jafnvel1 
þó hann væri ástæðulaus.

Heppilegast virðist, að ekki sé nem a einn húsbóndi á beimilinu, og er 
þvi lagt til, að skólastjórarnir séu jafnfram t bústjórar, eins og undanfarið befir 
átt sér stað. .

Mjög er það óheppilegt fyrir hvern skóla, ef sífellt verða skifti á 
kennurum . Þó kennurum  bændaskólanna sé æ tlaður leigulaus bústaður i 
skólunum  og þó launakjör þeirra verði þolanleg að öðru leyti, þá er mjög 
hætt við, að þeir verði ekki stöðugir í þjónustu skólanna, nem a þeim sé tryggð 
aðstaða til að geta átt sjálfstæð heimili. E r þvi lagt til, að i landi skólajarð- 
anna megi, ef fært þykir, kom a upp nýbýlum, er ætluð séu kennurum  til 
ábúðar. Ef þetta ákvæði kæmist i framkvæmd, ætti það að stiiðla að þvi, að 
tryggja skólunum  góða kennslukrafta. Auk þess m undi með þessu móti fást 
mjög heppilegt verkefni fyrir nem endur, við verklegt nám.

Um 3. gr.
Verði ársdeildirnar i skólunum  3, eins og frv. þetta gerir ráð fyrir, 

virðist ekki veita af 4 föstum kennurum  við bvorn skóla.
Um 4. gr.

Hér er ætlast til að ársdeildir skólanna verði 3, þannig að undirbún- 
ingsdeildum verði bætt neðan við þá. Hefir verið vikið að þessu efni hér að 
fram an og nægir að visa til þess.

Um 5. gr. .
Lágm ark aldurs við inntöku i undirbúningsdeildirnar er hér sett 16 

ár. Að sjálfsögðu yrði og tilsvarandi aldurstakm ark i búfræðideildunum ; gætu



nem endur með þvi móti, i fyrsta lagi, útskrifast frá skólunum  19 ára gamlir. 
E r ekki fært að setja lægra aldurstakm ark, þvi tæplega bafa nem endur full 
not kennslunnar, sérstaklega í verklegum efnum, ef þeir eru svo að segja á 
barnsaldri.

Sjálfsagt er að krefjast þess, að nem andi hafi lokið nám i i undirbún- 
ingsdeild, eða sýni með prófi að hann bafi fengið jafn mikla undirbúnings- 
m enntun annarsstaðar, áður en bann byrjar á búfræðinámi. Liklegt er að 
nám  í yngri deild héraðsskóla reynist nokkurn veginn fullnægjandi undirbún- 
ingur undir búfræðinám ið; væri a. m. k. æskilegt, að bændaskólarnir og hér- 
aðsskólarnir sam ræm du start sitt að þvi leyti.

Um 6. gr.
Æ tlazt er til að undirbúningsdeildirnar veiti alm enna undirbúnings- 

m enntun, þó með sérstðku tilliti til þess, að nám ið sé undirbúningur undir 
búfræðinám. 1 raun og veru er hér ekki bætt við ððru en dðnsku og landa- 
fræði fram yfir þær námsgreinir, sem nú eru kenndar í bændaskólunum . En 
þar sem nám stim inn lengist um einn vetur, ætti að mega kenna binar al- 
mennu fræðigreinir itarlegar beldur en nú er gert. Þannig ætti að sjálfsögðu 
að leggja mikið meiri áherzlu á m óðurm álið og sögu þjóðarinnar heldur en 
nú er hægt að koma við í skólunum.

Rétt virðist að taka upp kennslu i einu N orðurlandam áli i undirbún- 
ingsdeildunum, þvi eins og eðlilegt er vegna fólksfæðarinnar hér, eru bók- 
m enntir vorar svo fáskrúðugar, að því er kem ur til alm ennra fræðigreina, að 
öldungis er nauðsynlegt fyrir þann, sem vill afla sér verulegrar þekkingar i 
fleiru en þjóðlegum fræðum, að geta lesið eitthvert útlent tungumál, og sýnast 
þá N orðurlandam álin vera bendi næst, enda auðveldust; virðist rétt að láta 
dönskuna sitja i fyrirrúm i fyrst um sinn, þó það skuli játað, að sænska gæti 
ekki siður komið til greina.

Telja verður sjálfsagt, að landafræði sé kennd i undirbúningsdeildunum.
í  búfræðideildunum er ætlast til að kenndar verði allar sömu náms- 

greinir eins og nú eru kenndar i bændaskólunum , en þar sem nem endurnir 
verða betur undirbúnir, verður hægt að kenna þessar nám sgreinir ítarlegar 
heldur en nú er gert. Um 7. gr.

Að áliti milliþinganefndarinnar hefði það verið allra æskilegast, ef hægt 
hefði verið að ætla nem endum  bændaskólanna að vera við verklegt jarðyrkju- 
nám  heilt sum ar, á milli nám svetranna í búfræðideildunum. En nefndin sá 
þó ekki fært að ganga svo langt i tillögum sínum  af ótta um , að það m undi 
draga ú r aðsókn að skólunum . Hér er þvi lagt til, að nem endur verði við 
verklegt jarðyrkjunám  i 2 vor; fyrra vorið 8—10 vikna tíma og síðara vorið 
4—5 víkna fram baldsnám , fyrir burtfararprófið. Með góðri tilsögn ættu nem- 
endur með þessu móti að geta fengið sæmilega kunnáttu  og nokkra æfingu i 
öllum helztu jarðyrkjustörfum . Leggja verður sérstaka áherzlu á, að nem end- 
ur læri alla notkun jarðyrkjuverkfæra og véla, og verður þvi að sjá um, að 
öll þau tæki séu til á skólabúunum .



Rétt er að leyfa einnig utanskólam önnum  að taka þátt i jarðyrkju- 
nám inu við skólana, ef ástæður leyfa, þvi æskilegt er, að sem allra flestir 
kunni til þeirra starfa.

Um 8. gr.
Fátækir nem endur, sem kosta sig í skóla að vetrinum og hafa ef til 

vill ekki annað en vinnu sina við að styðjast, geta ekki misst vorkaup sitt. 
Verður því að ætla þeim kaup, á meðan þeir eru við jarðyrkjunám ið, jafn- 
vel þótt skólabúið skaðist vegna þess, þvi annars er hætt við, að jarðyrkju- 
námsskyldan yrði til þess að draga ú r aðsókn að skólunum. E r þess og að 
vænta, að þjóðfélagið auðgist i framtíðinni, vegna bættra vinnubragða þessara 
m anna, margfalt meira en tilkostnaðinum nem ur.

Um 9. gr.
Sjálfsagt er að verklega kennslan fari fram á skólastöðunum, eftir þvi 

sem bægt er að kom a þvi við. En hugsanlegt er að verkefni þrjóti þar, að 
m innsta kosti að nokkru leyti, og er þá ekki annað fyrir hendi en að útvega 
nem endum  kennslu annarsstaðar. Virðist þá sjálfsagt, að tilraunabú og önnur 
slik bú, sem njóta styrks af opinberu fé, komi fyrst til greina.

Um 10. gr.
Hér er lagt til að próf (árspróf og burtfararpróf) verði við bændskól- 

ana, bæði i þeim námsgreinum, sem kenndar eru i ársdeildum  þeirra, og eins 
verkleg próf i jarðyrkju.

Það skal að visu viðurkennt, að prófin eru langt frá því að vera 
neinn óskeikull dóm ur um  kunnáttu  nem endanna og þaðan af siður um 
hæfileika þeirra. En aftur á móti er það sam t vist, að þau ern til nokkurrar 
tryggingar og aðhalds við námið.

Verði frv. þetta samþykkt, ætti að mega vænta þess, að nem endur 
frá bændaskólunum verði töluvert betur að sér hér eftir en hingað til, eink- 
um  i verklegum efnum. Búast má þvi við, að þeir verði öðrum frem ur 
fengnir til að standa fyrir ýmsum meiri báttar búnaðarfram kvæm dum , eins 
og átti sér stað um bina eldri búfræðinga, og eru þá prófin, einkum þau 
verklegu, til nokkurrar tryggingar einnig fyrir almenning.

Um 11. gr.
Greinin er samhljóða núgildandi lagafyrirmælum og þarf ekki nánari 

skýringa við. .
Um 12. gr.

Það er mjög æskilegt, að sem mest og bezt sam vinna eigi sér stað 
milli bændaskólánna og annara þeirra, sem hafa forgöngu i búnaðarm álum  vorum.

Virðist og sanngjarnt, að skólarnir fái að einhverju leyti að njóta starf- 
semi búnaðarráðunauta og dýralækna, sem eru i opinberri þjónustu, ef hægt 
er að kom a þvi við. Mundi það á margan hátt hafa hina mestu þýðingu að 
sameina þannig skólana og beint fram kvæm dastarf i þjónustu landbúnaðarins.



Um 13. gr.
Grein þessi er svo til samhljóða núgildandi lagafyrirmælum. Þarf því 

ekki nánari skýringa við. Um 14. og 15. gr.
Þurfa ekki skýringar við.

Um 16. gr.
Ekki er rétt að rifta gerðum samningum við núverandi skólastjóra. 

Verði frumv.* þetta að lögum, er hinsvegar æskilegt, að nýir samningar komist 
á, i sam ræm i við þau. .Um 17. gr.

Þarf ekki skýringa við.


